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 واقع اإلشراف العلمي على طلبة الدراسات العليا تخصص تعليم الرياضيات 
 بجامعة أم القرى

 إعداد
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 الملخص

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدى رضا طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات عن اإلشراؼ 
العلمي، وربديد ادلشكالت اليت تواجههم أثناء مرحلة اإلشراؼ العلمي، وكذلك تقدمي ادلقًتحات لتحسُت اإلشراؼ 

( من الطلبة اخلرغلُت )الذكور 84عينة بلغت ) العلمي، واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، وطبقت الدراسة على
متوسط واإلناث( دبرحليت ادلاجستَت والدكتوراه يف زبصص تعليم الرياضيات جبامعة أـ القرى، وأظهرت نتائج الدراسة أف 

حوؿ رضاىم عن دعم القسم ذلم كاف يف ادلستوى الضعيف، ويف رلاؿ استثمار ادلشرؼ للوقت  آراء الطالب والطالبات
، كما أظهرت الدراسة ،صخصص لشإشراؼ العلمي، ويف العالقات اإلنسانية، ويف أداء ادلشرؼ كاف يف ادلستوى ادلتوسطادل

وأظهرت  تعزي الختالؼ النوع، وادلرحلة التعليمية،توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات عينة الدراسة أنو ال 
ناء اإلشراؼ العلمي يتمثل يف ضعف اإلبداع والتطوير يف رلاؿ األحباث، الدراسة أف أىم ادلشكالت اليت تواجو الطلبة أث

وانشغاؿ بعض ادلشرفُت لضصخامة األعباء ادللقاة عليهم، وسيطرة الروتُت على سَت اإلجراءات وادلعامالت ادلتعلقة بعملية 
طلبة الدراسات العليا بعناية اإلشراؼ العلمي، وأف أىم ادلقًتحات لتحسُت اإلشراؼ العلمي فيتمثل يف ضرورة اختيار 

فائقة، ووفقاً دلعايَت دقيقة، وتوفَت التدريب الرمسي للمشرفُت العلميُت على كافة اجلوانب ادلتعلقة باإلشراؼ العلمي، وإعداد 
 دليل لشإشراؼ العلمي.
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Abstract 

 

The Reality of Supervision on Post-graduate Students majoring in Mathematics in 

Umm Al-Qura University 

 

 

The study aimed to find out the degree of satisfaction among post-graduate students 

majoring in mathematics about supervision, identify the problems they face, and 

propose some suggestions for improving supervision. The study followed the survey 

descriptive method and was applied to a sample of (95) graduate students (males and 

females) in master and doctorate programs majoring in mathematics education at Umm 

Al-Qura University. The results showed that the students were poorly satisfied with the 

department's support, the supervisors' utilization of time and human relationships. In 

addition, the results showed that the students were averagely satisfied with their 

supervisors' performance and that there were no statistically significant differences 

among students' responses according to their gender or level of education. And the most 

difficulties faced by students during supervision were the weakness of innovation and 

development in the field of research, the unavailability of supervisors due to their load 

of work, and the bureaucratic procedures of supervision papers. The proposed 

suggestions for improving supervision are: the careful selection of post-graduate 

students, training supervisors, and providing a supervision manual. 
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 مقدمة:

يُعد التعليم اجلامعي بصورة عامة والتعليم العارل بصورة خاصة مصدر تقدـ األمم واجملتمعات ومظهر مهم من          
مظاىر رقيها وربضرىا ووسيلة لتطوير أساليب تفكَتىا وحياهتا، فاجلامعات مؤسسات علمية وتربوية ذات مستويات رفيعة 

ادة اجملتمع يف سلتلف رلاالت احلياة علمياً، وفكرياً، واقتصادياً، وإعداد البحوث تسهم يف إعداد الكوادر العلمية ادلؤىلة لقي
 النظرية والتطبيقية اليت تتطلبها عملية التقدـ العلمي والتقٍت يف اجملتمع ادلوجودة فيها ،وتلبية احتياجاتو ،ومعاجلة مشكالتو.

، والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، وؽلكن القوؿ بأف حيث تقـو اجلامعة بثالثة أدوار متكاملة  وىي التدريس       
الوظائف ادلصختلفة اليت تؤديها اجلامعة تسهم بدرجة كبَتة يف تطوير اجلامعة وعلو شأهنا العلمي إضافة إذل أف تلك األنشطة 

ية ادلصخرجات تنعكس على خرغليها أي أنو كلما زادت جودة العمليات اليت تتم يف اجلامعة كلما أدى ذلك إذل ربسُت نوع
سواء أكانت طالبًا أـ خدمات تقدمها اجلامعة للمجتمع .وؽلكن القوؿ أف اجلامعة تتحمل أعباًء جسيمة من خالؿ 
أدوارىا ادلناطة هبا، حيث أف التعليم اجلامعي يشهد اىتماماً كبَتاً على سلتلف األصعدة احمللية والعربية والعادلية، كما يشهد 

ضلو األفضل، دلواكبة حاجات اجملتمع واألفراد، وخصائص العصر العلمي والتقٍت ومتطلبات القرف  تطويرًا وتعدياًل مستمراً 
 (0202احلادي والعشرين وربدياتو. )سادل،

وربظى برامج الدراسات العليا باىتماـ كبَت من قبل مؤسسات التعليم العارل، واليت هتدؼ إذل تنمية اجملتمع يف       
د انعكس ىذا االىتماـ على التعليم العارل يف ادلملكة العربية السعودية، فكاف من أبرز أىداؼ برامج رلاالتو ادلتنوعة، وق

الدراسات العليا اليت حددهتا الالئحة ادلوحدة للدراسات العليا ىي اإلسهاـ يف إثراء ادلعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن 
ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة، طريق الدراسات ادلتصخصصة والبحث اجلاد للوصوؿ إذل إ

تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدـ السريع للعلم والتقنية، ودفعهم إذل االبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهو 
 (.0220دلعاجلة قضايا اجملتمع السعودي.) جامعة أـ القرى، 

د وذبرى للحصوؿ على درجيت ادلاجستَت والدكتوراه من أىم مصادر البحث وتعد البحوث والدراسات اليت تع        
العلمي للحصوؿ على ادلعرفة باعتبارىا حبوث فريقية موجهة تتصخذ الطابع ادلؤسسايت يف اختيارىا وزبطيطها و تنفيذىا، 

تقدـ العلمي يف أي مؤسسة تعليمية وىي اجلزء األساسي والثمرة لربامج الدراسات العليا، كما تعد مؤشراً أساسياً للتطور وال
تعمل يف إطار التعليم العارل، كما تزود اجملتمعات بالكوادر العلمية والفنية اخلبَتة وادلتصخصصة يف ىذا اجملاؿ، لذا فإف  أي 

ض ربديث  لتلك الربامج بكل أبعادىا ادلنهجية والبحثية وتطويرىا باعتبارىا منظومة حيوية متكاملة وقضية متجددة يفًت 
أف تواكب الواقع احلارل والطموحات ادلستقبلية البد أف يتعرض بالتشصخيص لواقع تلك األحباث و إثبات قيمتها وأعليتها 
النظرية والعملية للمجتمع ككل، ألف أي جهود حبثية ال تتفاعل مع التغَتات ادلعرفية والتقنية العادلية وتواكبها كمًا وكيفاً، 

 يرىا وال هتتم بظروؼ ومشكالت اجملتمع، تعد حبوثاً عشوائية تثقل كاىل الفرد واجملتمع.وال تساىم يف إحداثها وتطو 

إال انو ورغم التطور الكمي ادلتسارع للبحث العلمي يف الوطن العريب فقد وجهت الكثَت من االنتقادات العامة          
األسئلة اليت تتطلب شلارسة للنشاط  لتلك البحوث حيث اعتربت حبوث ظلطية دل تقدـ إجابات شافية ووافية عن

اإلبداعي، وتوظيف ادلعرفة يف حل ادلشكالت احلياتية وكذلك عدـ وجود سلطط أو خريطة حبثية توجو الباحثُت إذل 
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(، وبالتارل فإف التغاضي عن التقومي ادلستمر لتلك البحوث كفيل بفشل جهود 0222أولويات البحث العلمي )مازف ،
ألىداؼ احلقيقة اليت تنشدىا ادلؤسسات التعليمية العليا واجملتمع كإطار عاـ  وأمشل، وىو ما ينتقل أثره التطوير عن ربقيق ا

سلبًا على اجملتمع بكل مؤسساتو، باعتبار أف ال معٌت لبحث ال يواكب التغَتات ادلعرفية وال ؽلكن استصخدامو يف خدمة 
 اجملتمع .

لدراسات يف مرحليت ادلاجستَت والدكتوراه، من أىم الفعاليات وتعد عملية اإلشراؼ العلمي على البحوث و ا
اليت ربقق أىداؼ التعليم اجلامعي، وربقيق أىداؼ اجملتمع، وذلك من خالؿ إعداد باحثُت مؤىلُت قادرين على اإلسهاـ 

ا يف سلتلف يف حل ادلشكالت، حيث ال تزاؿ قضية اإلشراؼ على الرسائل واألطروحات العلمية لطلبة الدراسات العلي
التصخصصات ربظى باالىتماـ البالغ، فبعد التحاؽ الطالب بالدراسات العليا تزداد قضية اإلشراؼ أعلية، وىنا تتصخذ 
إجراءات سلتلفة لضماف جودة اإلشراؼ على حبوث الطلبة، ليدخل يف إطار تكوهنم األساسي الذي تلقوه سابقاً، ويؤدي 

العلمية يف أحسن الظروؼ، بأصلع الوسائل وبأقل التكاليف من حيث اجلهد  إذل سبكينهم من إعداد حبوثهم ورسائلهم
 والوقت.

وحيث أف رلاؿ الرياضيات يتصف خبصوصية من حيث طبيعة البناء االستدالرل حملتواىا، والعمليات ادلنطقية 
ا ومقاييسها، وتنظيم موادىا دبا والعقلية، ومهارات التفكَت اليت سبارس فيها، وىو ما يتطلب إتقاف عدة مهارات لبناء أدواهت

 يتسق مع البناء الفكري لطبيعة ذلك اجملاؿ.

إف اإلشراؼ على الرسائل العلمية من األعلية دبكاف حيث ػلتاج الباحث على وجو اخلصوص دلشرؼ يثق فيو، 
ت يف الدوؿ ادلتقدمة ما ويشاركو يف التفكَت ويرغب يف نصحو وإرشاده إزاء حبثو والسَت فيو، ويوجد يف العديد من اجلامعا

يسمى بقواعد شلارسة اإلشراؼ، وتؤكد تلك اجلامعات على ضرورة إتباع تلك القواعد ،وتتضمن تعريف كل من ادلشرؼ 
والطالب حبقوقهما وواجباهتما، وؽلكن أف تّكوف عملية اإلشراؼ خربة جيدة لكل من الطالب و ادلشرؼ اذا ما مت التوفيق 

 (     0228وخربات ادلشرؼ واىتماماتو البحثية.)موسى والدسوقي،  بُت الطالب وموضوع حبثو

كما أف ىناؾ مهارات الزمة وينبغي امتالكها من قبل ادلشرفُت على الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا 
ة يف التصخصص، ليكوف قادراً على تشكيل القدرات البحثية لدى طالبو، ليطلعوا ىم بدورىم بعدئذ، وتشمل ادلعرفة، واخلرب 

واإلبداع، إضافة إذل مهارة العالقات اإلنسانية، وكتابة األحباث اليت تستويف شروط البحث العلمي، وضرورة توفر عالقة 
مهنية بُت الطالب وادلشرؼ تعتمد على عدة عوامل منها ميوؿ كل من الطالب وادلشرؼ واالىتمامات ادلشًتكة، وكذلك 

 البحث العلمي، واستصخداـ ادلشرؼ ألساليب التفكَت العلمي يف اإلشراؼ على طالبو. تدريب الطالب على مهارات كتابة
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

( دراسة علمية حىت عاـ 072لقد بلغ عدد الدراسات العلمية دلرحليت ادلاجستَت والدكتوراه يف تعليم الرياضيات )
أدواهتا وأساليبها ،....اخل، وىذا جهد تكاملي بُت ادلشرؼ ىػ، وقد تنوعت رلتمعاهتا ورلاالهتا ومنهجياهتا و 0328

والطالب، ويستمر حلوارل العامُت من التواصل والنقاش واحلوار البناء الذي يهدؼ إذل إغلاد منتج ؼلدـ تعليم الرياضيات 
 وتطوير رلاذلا.

سة العليا، إذا تشكل ىذه ادلرحلة حيث تعترب مرحلة إعداد الرسالة اجلامعية من ادلراحل اذلامة واألساسية يف الدرا
اجلزء العملي التطبيقي دلا درسو الطالب نظريًا وتلقاه خالؿ دراستو، وؽلارس الطالب خالؿ إعداد حبثو سلتلف ادلهارات 
البحثية اليت تعلمها، و الشك أف ىذه ادلهارات تتم بتوجيو و إشراؼ ورعاية من ادلشرؼ، للمشرؼ دوراً ىاماً وأساسيا يف 

عدة الطالب وتشجيعو وربسُت أدائو أو إحباطو وإعاقة تقدمو وظلوه من خالؿ منظومة ادلهارات السلوكيات مسا
والتوجيهات اليت يقدمها لطالبو، كما قد تؤثر عملية اإلشراؼ وسَتىا على ادلدة الزمنية اليت يقضيها الطالب إلصلاز رسالتو 

(، لذا ػلتاج الطالب إذل مشرؼ علمي يثق بو، 0225الة. ) شطناوي، إضافة إذل التأثَت على احملتوى النوعي لتلك الرس
 ويرغب يف نصحو وإرشاده ذباه حبثو، كما يشاركو التفكَت فيو.

كما أف ىناؾ شعوراً بعدـ الرضا عن نوعية الرسائل اليت يتم إعدادىا من قبل طالب ادلاجستَت والدكتوراه، اليت تؤكد         
من مهارات البحث العامي، والذي ينعكس يف وجود أخطاء كثَتة من جانبهم يف مضموف  على افتقاد بعضهم للكثَت

رسائلهم العلمية وىذا سيًتتب عليو سلرجات حبثية ضعيفة. حيث أكدت العديد من الدراسات مثل دراسيت كل من ) 
(costa ,2008 ((lee ,2004 ك من خالؿ عمل على تدين مستويات حبوث ورسائل ادلاجستَت والدكتوراه، وكذل

الباحث وإشرافو العلمي على العديد من طالب الدراسات العليا، والشكاوى ادلتكررة من بعض طالب الدراسات العليا، 
ومن خالؿ ادلناقشات وما مت طرحو وتداولو عرب وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنًتنت، وتذمر العديد من أعضاء 

لعديد من ادلشكالت اليت تتعلق جبانب اإلشراؼ العلمي، وىذا مؤشر على غياب ىيئة التدريس  يتضح جليًا وجود ا
 وضعف اإلشراؼ العلمي اجلاد والفعاؿ على طالب الدراسات العليا.

وعلى الصعيد احمللي والعريب يوجد العديد من الدراسات العلمية اليت تناولت عملية اإلشراؼ العلمي حيث   
لعملية اإلشرافية، وضعف فعالية نظاـ اإلشراؼ العلمي على طالب الدراسات خلصت لوجود مشكالت عديدة يف ا

(، ودراسة  0225العليا، حيث دلت نتائج العديد منها على ذلك، ومنها دراسة ) أبو مسرة وآخروف، 
(، ودراسة ) 0205(، ودراسة ) السكراف، 0227(، ودراسة ) اجلرؼ،  0227(، ودراسة )الوحش، 0225)شطناوي،

( أف ىناؾ مشكالت عديدة تصاحب اإلشراؼ العلمي تتمثل يف عدـ وفاء كثَت من ادلشرفُت  0207د والعتييب، اجلع
بالدور ادلتوقع منهم يف عملية اإلشراؼ العلمي حيث يتصف بعض ادلشرفُت بعدـ متابعتهم لطالهبم، وعدـ ادلتابعة 

ث، وأف التعزيز ادلقدـ لطالهبم ضئيل جداً، وال توجد ادلستمرة للبعض منهم للجديد يف رلاؿ زبصصهم أو يف رلاؿ البح
 اسًتاتيجيات تسهل عملية إعطاء تعليقات وملحوظات على الرسالة للطالب .
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وانطالقاً شلا سبق فإف ذلك يتطلب التعرؼ على واقع اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم       
مو بأبعاده ومتغَتاتو واخلروج باستنتاجات علمية ؽلكن أخذىا نقطة انطالؽ لعملية الرياضيات جبامعة أـ القرى وتقيي

 التحسُت والتطوير ادلستقبلي لربامج الدراسات العليا يف رلاؿ تعليم الرياضيات.

 وبالتارل فإنو ؽلكن ربديد مشكلة الدراسة يف السؤاؿ التارل:  

 العليا يف زبصص تعليم الرياضيات جبامعة أـ القرى؟ما واقع اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات 

 ويتفرع منو األسئلة التالية :

ما مدى رضا طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات عن اإلشراؼ العلمي من حيث دعم القسم،  -1
 استثمار الوقت، العالقات اإلنسانية، وأداء ادلشرؼ؟.

 تجابات عينة الدراسة تعزي الختالؼ النوع، وادلرحلة التعليمية ؟.ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اس -2

 ما ادلشكالت اليت تواجو طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات أثناء مرحلة اإلشراؼ العلمي ؟. -3

 ما ادلقًتحات الالزمة لتحسُت اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات ؟. -4

 ىداف الدراسة :أ

 سعت الدراسة احلالية لتحقيق األىداؼ التالية :

التعرؼ على مدى رضا طلبة الدراسات العليا يف زبصيص تعليم الرياضيات عن اإلشراؼ العلمي  جبامعة أـ  -1
 القرى.

 التعرؼ على الفروؽ بُت استجابات عينة الدراسة حسب النوع وادلرحلة التعليمية. -2

تواجو طلبة الدراسات العليا يف تعليم الرياضيات أثناء مرحلة اإلشراؼ العلمي  جبامعة أـ ربديد ادلشكالت اليت  -3
 القرى.

تقدمي ادلقًتحات الالزمة لتحسُت اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات   -4
 .جبامعة أـ القرى 

 أىمية الدراسة :

من األساتذة أعضاء ىيئة التدريس يف تعليم الرياضيات  جبامعة أـ القرى   قد تساعد نتائج ىذه الدراسة كالً  . 0
ادلشرفُت على رسائل ادلاجستَت والدكتوراه، بتوجيو أنظارىم إذل بعض اجلوانب أو اجملاالت أو ادلوضوعات اليت 

 ربتاج إذل إعادة نظر حىت يتم ربسُت اإلشراؼ العلمي بشكل متكامل.

لدراسة ادلسئولُت عن تنفيذ برامج الدراسات العليا جبامعة أـ القرى يف وضع تصور متكامل قد تساعد نتائج ىذه ا .0
 آلليات التطوير لشإشراؼ العلمي على طالب الدراسات العليا.

إف ربديد ادلشكالت اليت تواجو طلبة الدراسات العليا سبهيدًا إلبرازىا وتوضيحها دلتصخذي القرار شلا يساىم يف  .2
مهمة ىؤالء الطلبة يف إصلاز أحباثهم العلمية بوقت وجهد وتكاليف أقل شلا يزيد من الكفاءة  حلها وتسهيل

 الداخلية واخلارجية يف اجلامعة.
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 حدود الدراسة :

  اقتصرت الدراسة على طلبة الدراسات العليا دبرحليت ادلاجستَت والدكتورة خرغلي تعليم الرياضيات جبامعة أـ
 القرى دبكة ادلكرمة.

 ىػ.0328الدراسة ميدانياً يف العاـ الدراسي  طبقت 

  اقتصرت الدراسة على معرفة مدى رضا طلبة الدراسات العليا دبرحليت ادلاجستَت والدكتورة يف زبصص تعليم
الرياضيات عن اإلشراؼ العلمي من حيث دعم القسم للطالب، واستثمار الوقت ادلصخصص لشإشراؼ العلمي، 

ادلشرؼ العلمي، وكذلك ادلشكالت اليت واجهتهم وادلقًتحات لتحسُت اإلشراؼ  والعالقات االنسانية، وأداء
 العلمي.

 مصطلحات الدراسة :

: ىم الطالب والطالبات ادلتصخرجوف من جامعة أـ القرى ونالوا درجيت ادلاجستَت أو الدكتورة يف طلبة الدراسات العليا
 زبصص تعليم الرياضيات.

يف زبصص تعليم الرياضيات الذي عُّت مشرفًا على الطالب او   -ضو ىيئة التدريس ع –: ىو األستاذ اجلامعي المشرف
الطالبة إلعداد رسالتو العلمية  يف مرحليت ادلاجستَت أو الدكتوراه اليت تعد متطلبًا إلهناء دراستو وحصولو على الدرجة 

 العلمية ادلطلوبة.

لتوجيو طالبو ومساعدهتم يف موضوع حبثي زلدد ومعتمد من قبل : العملية ايت يقـو هبا ادلشرؼ العلمي اإلشراف العلمي
القسم األكادؽلي، واكساهبم ادلهارات البحثية يف رلاؿ تعليم الرياضيات، والالزمة للحصوؿ على أي من درجيت ادلاجستَت 

 أو الدكتوراه.
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 اإلطار النظري

 مفهوم اإلشراف العلمي:

إف ادلطلع على األدب الًتبوي سيالحظ تعدد مفاىيم ومصطلحات اإلشراؼ العلمي، حيث يطلق على اإلشراؼ         
العلمي أمساء متعددة منها اإلشراؼ البحثي، واإلشراؼ على الدرجات البحثية العليا، واإلشراؼ على طلبة الدراسات 

فق عليو لشإشراؼ العلمي، ولكن توجد آراء ووجهات نظر متعددة العليا، واإلشراؼ األكادؽلي، فال يوجد تعريف زلدد مت
حياؿ ىذا ادلوضوع ،أال أهنا يف رلملها تتضمن عملية التوجيو وادلساعدة من قبل ادلشرفُت أعضاء ىيئة التدريس ذوي اخلربة 

ة البحث العلمي العلمية لطالب الدراسات العليا يف رلاؿ زبصصو.  ويعترب اإلشراؼ حلقة علمية ضرورية يف مسَت 
والباحث على حد سواء، لذلك كاف لو ادلكانة الرفيعة اليت ال ينكرىا أحد يف ىذا اجملاؿ، واإلشراؼ كما يعرؼ يف الواقع 

( بأنو توجيو أستاذ متصخصص طالب البحث إذل ادلنهج 0884العلمي و العملي، ويعرفو أىل االختصاص  )أبو سليماف، 
 يفية عرض قضاياه، ومناقشتها، واستصخالص النتائج منها، وفق ادلعايَت العلمية ادلقررة. العلمي يف دراسة موضوع ما، وك

( أف اإلشراؼ العلمي يف جوىره " مساعدة الباحثُت على إدارة ادلعرفة، دبعٌت ربديد واستغالؿ Zabo،0220يرى زاىو )
  من ادلهارات واألدوات البحثية". ادلعرفة القائمة، وإغلاد وصناعة ادلعرفة اجلديدة، وليس تزويدىم دبجموعة

( مصطلح اإلشراؼ على الدرجة البحثية العليا ليشَت بو إذل اإلشراؼ العلمي Calma، 0226وقد تبٌت كادلا )
ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعية على طلبة الدراسات العليا الذين يقوموف بالبحث لنيل أي من درجيت ادلاجستَت أو 

 " عملية هتيئة البيئة الضرورية ادلساعدة لطلبة الدرجة البحثية العليا على إكماؿ حبثهم". الدكتوراه ويّعرفو بأنو

( بأنو " العملية اليت يقـو ادلشرؼ دبوجبها بتوعية الطالب يف موضوع حبثي معُت من 0227يف حُت تعرفو )ىالة الوحش، 
ها، ولن يتحقق ذلك إال من خالؿ وجود أجل احلصوؿ على درجة علمية، سواء كاف من داخل اجلامعة أو من خارج

 شصخصُت متكافئُت إنسانياً ومتباينُت علمياً وعلا ادلشرؼ والطالب". 

( اإلشراؼ العلمي للدراسات العليا بأنو " مشاركة ادلشرؼ الفعالة يف Lategan,2008ويعرؼ التيجاف )
ع ضمن حد البحث، وتقدمي التوجيو ادلؤدي مساعدة طالب الدراسات العليا يف ربديد حد البحث، وربديد نطاؽ ادلشرو 

 إذل صلاح أصلاز ادلشروع وتعميم نتائجو".

( اإلشراؼ العلمي بأنو " نشاط يقـو بو شصخص يشغل Swanson & Watt,2011ويعرؼ سوينزف ووات )
ادلنظمة اليت  منصبًا رمسيًا داخل ادلنظمة، لديو توقعات واضحة ومسؤلية ذباه الشصخص الذي يقـو باإلشراؼ عليو، وذباه

 هتيئ السياؽ ذلذه العالقة اإلشرافية ". 

( بأنو " العملية الفنية اليت يقـو فيها واحد أو أكثر من أعضاء ىيئة التدريس يف 0203كما يعرفو )عساؼ، 
زبصص ما، بناًء على ما لديهم من خربات ومهارات وكفايات، دبتابعة وتوجيو ومساندة الطالب الباحث يف مشروع حبثي 

 معُت يف ذات التصخصص هبدؼ حصوؿ الطالب على درجة علمية".
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( اإلشراؼ العلمي بأنو " شلارسات عملية لدراسة نقطة حبثية ما بغرض الوصوؿ 0204يف حُت يعرؼ ) علي، 
إذل حقائق علمية جديدة من قبل الباحث، ربت رعاية ومسئولية متصخصص ومتمرس )ادلشرؼ أو أكثر( يف اجملاؿ العلمي 

 س، وذلك بناء على تكليف رمسي من قبل القسم ادلصختص."ادلدرو 

( بأنو "عملية تفاعل بُت عضو ىيئة التدريس وطالب الدراسات العليا باجلامعة الذين 0205ويعرفو )السكراف، 
ىم يف مرحلة البحث، وىي عملية منظمة ذلا قواعد وأسس ولوائح ربدد ماىية ىذا التفاعل وتضبط عالقة أعضاء ىيئة 

ريس بطالب الدراسات العليا كما أهنا عملية متعددة اجلوانب، حيث تشمل اجلوانب األكادؽلية واإلدارية واإلنسانية التد
 وىي جزء من مهاـ وواجبات عضو ىيئة التدريس يف اجلامعة".

العليا يف ( بأنو " العملية اليت يتم من خالذلا متابعة أداء طالبات الدراسات  0206كما تعرفو )خدغلة جاف،       
مرحليت ادلاجستَت والدكتوراه يف رسائلهم والعمل على تطوير مهاراهتم البحثية وتذليل العقبات اليت ردبا تعوقهم علميًا يف 

 إصلاز رسائلهم من قبل أحد األساتذة ادلتصخصصُت يف اجملاؿ الذي تتبعو الباحثة".

حد أو أكثر من أعضاء ىيئة التدريس بكليات ( بأنو: "العملية اليت يقـو دبوجبها وا0207ويعرفو )عيسوي، 
الًتبية بتوجيو الطالب/ الباحث يف موضوع حبثو إسنادًا من القسم ادلصختص بالكية، وذلك للحصوؿ على درجة علمية 

 جامعية".

ت يتضح شلا سبق أف اإلشراؼ على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا، ليس رلرد عمل روتيٍت وإداري حب        
يزاولو أي مشرؼ أو عضو ىيئة تدريس جامعي، بل ىو عمل فٍت تعليمي تنسيقي استشاري ربكمو العالقات اإلنسانية 
والتفاعل االجتماعي بُت مجيع األطراؼ، يقـو بو أستاذ أكادؽلي شلارس للبحث العلمي دوره ىنا دور الباحث واألستاذ 

الطلبة الباحثُت ومتابعتهم وتوجيهم وإرشادىم يف موضوع حبثي معُت وادلوجو وادلشرؼ والناصح األمُت، من اجل مساعدة 
إلعداد رسالتو وأطروحتو العلمية، وتدريبو على ادلهارات والكفايات الالزمة إلعداد الرسالة،  بناًء على تكليف من القسم 

بيئة تعليمية مشجعة  ادلصختص، للحصوؿ على درجة علميو يف زبصص ادلناىج وطرؽ تدريس الرياضيات، من خالؿ هتيئة
للطالب إلكماؿ حبثو وتبدأ مع بداية تعيُت ادلشرؼ واختيار ادلوضوع وتسجيلو، وتنتهي بانتهاء الطالب من إعداد حبثو 

 وذبهيزه للمناقشة حبيث يسوده التعاوف والعالقات اإلنسانية.

ت مخسة عناصر رئيسة تتفاعل وتتكامل فيما ومن التعريفات السابقة لشإشراؼ العلمي يتضح جلياً أهنا عملية ذا          
 بينها، وىي:

  الطالب: وما ؽلتلكو من رغبة ومهارات وميوؿ وقدرات واستعدادات تعينو على إسباـ متطلبات إعداد الرسلة العلمية
 لنيل الدرجة العلمية ادلطلوبة.

 نَتًا وموجهًا ومرشدًا للطالب ادلشرؼ العلمي: دبا ؽلتلكو من خربة يف رلارل التصخصص والبحث العلمي ليكوف م
 الباحث يف رلاؿ التصخصص .

 . موضوع الرسالة: وىو ما اختاره الطالب لتناولو حبثياً دبوافقة القسم ادلصختص وبتوجيو ومعاونة من ادلشرؼ ادلعُت 

  ،طلوبة سواء ادلانح للدرجة العلمية ادلو القسم األكادؽلي: وىو اجلهة األكادؽلية ادلعتمدة دلوضوع الرسالة، للمشرؼ
 ادلاجستَت أو الدكتوراه.

  .رلاؿ تعليم الرياضيات: دبا يتضمنو من عمليات ومهارات أساليب وعناصر متنوعة 
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 أىمية اإلشراف العلمي:

ال ؽلكن إغفاؿ األعلية الكربى لشإشراؼ العلمي، باعتباره أحد العوامل ادلهمة اليت تؤثر على سَت الطالب يف        
الدراسات العليا، فهناؾ عالقة وثيقة بُت جودة اإلشراؼ العلمي وبُت انتهاء الطالب من رسائلهم العلمية، حيث إف 

كماؿ الطالب لرسائلهم اجلامعية خالؿ ادلدة الزمنية ادلناسبة، وؽلكن اإلشراؼ الفعاؿ من أىم األسباب اليت تضمن است
 توضيح أعلية اإلشراؼ العلمي من خالؿ ما يلي:

   يتعلم الطالب أف يصبحوا أعضاء يف اجملتمع التعليمي األكرب، وكذلك التفكَت بروح انتقادية ألدوارىم ومسئوليتهم
)ندا،  تعلمُت يف رلتمع دؽلوقراطي ورلتمع آخر عادلي.كطالب فضاًل عن إعدادىم لكي يكونوا مواطنُت م

0200) . 

  .كوهنا أساسًا يف التعامل مع مشكالت اجملتمع، ووسيلة فاعلة يف السعي إلغلاد احللوؿ ادلناسبة ذلذه ادلشكالت
عالوي وىذا يقود إذل دور ادلشرؼ وأعليتو، ومهاراتو، وصفاتو، وغَتىا من األمور ادلرتبطة بعملية اإلشراؼ. )

 (0227وآخروف،

  تسهم يف زيادة فاعلية البحث العلمي، حيث أف العالقة بُت البحث اجليد واإلشراؼ الفعاؿ ال زبفى، وفاعلية
 البحث العلمي تتعلق إغلابياً أو سلبياً بطبيعة عملية اإلشراؼ وطبيعة ادلشرؼ ومهارتو.

 دلعلومات ومعاجلتها، وطرؽ اكتساهبا بطريقة أهنا عملية تكوين للممارسات البحثية، ولفنيات احلصوؿ على ا
فاعلة، من خالؿ سبكن الباحثُت بأنفسهم من ىذه ادلمارسات والفنيات والطرؽ، دوف إخالؿ بأىداؼ تنمية 
فكرىم اإلبداعي، وال ؽلكن أف يتم ذلك على الوجو الصحيح مادل يكن ىناؾ تكوين جيد للمشرؼ، وتوضيح 

 (0227الوي وآخروف،لفاعلية العملية اإلشرافية. )ع

  أف االنتهاء بنجاح من أحباث الدراسات العليا تعتمد بشكل كبَت على ادلشرؼ العلمي؛ حيث تقع على ادلشرؼ
مسؤولية رئيسة يف خلق اذلوية األكادؽلية اجلديدة للطالب، ومعرفة مهارات البحث العلمي ذات الصلة، فضاًل عن 

 (Heath,2002كونات الضرورية دلمارستها. )الكفايات اإلدارية وادلهارات الشصخصية وادل

  أحد أىم العوامل اليت توثر على سَت الطالب يف الدراسات العليا، فقد أشارت العديد من الدراسات يف رلاؿ
اإلشراؼ إذل التأكيد على العالقة بُت جودة اإلشراؼ وبُت انتهاء الطالب من دراستهم، حيث أف اإلشراؼ غَت 

اب اليت تقف وراء عدـ إكماؿ الطالب لدراستهم العملية كلية أو خالؿ ادلدة الزمنية الفعاؿ من أىم األسب
 (Smith,2002احملددة. )

  يزيد من رصيد اخلربة لدى ادلشرؼ، ويعطي الطالب ادلشرفُت نوعاً من التحفيز ادلواكبة التطورات والتجديد، وقد
ادلشرؼ نوعًا من السمعة والشهرة األكادؽلية خاصة عند يثَت لديهم أفكارًا وتوجهات حبثية جديدة، كما يناؿ 

 اإلشراؼ على طالب ذوي كفاءة عالية يصبحوف ذوي شأف فيما بعد.

   إف تنوع اجملاالت البحثية يف زبصص تعليم الرياضيات يعطي لعملية اإلشراؼ العلمي على الطلبة أعلية كربى
االت يف تعليم الرياضيات، شلا يستلـز من ادلشرؼ العلمي كونو يتطلب مشرفاً موجهاً وملماً بكافة اجلوانب واجمل

 أدواراً تتناسب وطبيعة اجملاؿ.
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شلا سبق يتضح ما لشإشراؼ على الرسائل العلمية من أعلية للطالب كوف ادلشرؼ مسئوؿ مسئولية مباشرة عنو، 
بل ويتعدى ذلك إذل النواحي االجتماعية  وأحد، أىم مصادر ادلساندة والتوجيو فيما يتعلق بالنواحي البحثية واألكادؽلية،

والنفسية واإلدارية، إضافة إذل أف العالقة اإلشرافية ادلتضمنة يف عملية اإلشراؼ تسهم بقدر كبَت يف بث روح الثقة بالنفس 
 لدى الطالب، ويف تكوين الشصخصية العلمية ادلستقبلية لديو.

 العوامل والمتغيرات المؤثرة في اإلشراف العلمي:

تعترب عملية اإلشراؼ عملية معقدة دلنظومة متكاملة، حيث تؤثر فيها عوامل ومتغَتات عديدة ومتنوعة، منها ما 
يتعلق بالطالب، ومنها ما يتعلق بادلشرؼ أو بادلؤسسة اليت ينتمي إليها، وغلب أف يكوف لدى الطالب وادلشرؼ تصوراً 

كل منهما دوره وواجباتو وحقوقو، دلا لو من فائدة يف ترشيد عملية جيدًا عن ىذه العوامل وادلتغَتات حىت يتبُت ويعرؼ  
( 0204( ، ) علي، 0200(، )عيسى وأبو ادلعاطي، Calma ،2007البحث، ويف ىذا اجلانب فقد حددت دراسات )
 ىذه العوامل وادلتغَتات ادلؤثرة يف اإلشراؼ العلمي:

  أىدافها، فلسفتها،، باعتبارىا الوعاء الشامل الذي يضم كالً متغَتات مرتبطة بادلؤسسة التعليمية البحثية، وتتضمن
من الطالب الباحث وادلشرؼ، وما يتضمنو من معايَت وعمليات متعددة، واختيارات ونواتج، أي باعتباره نظاماً 

 متكامالً لو مدخالتو وسلرجاتو ومعايَته وقيمو.

 و، وأساليب التعلم اليت اكتسبها، ومعايَت البحث متغَتات مرتبطة بالطالب، وتتضمن طبيعتو، تشكل اخلربة لدي
العلمي اليت اكتسبها قبل الدراسات العليا، وقدرتو على التفاعل االجتماعي، وتطويع نتائج حبثو حلل و مواجهة 

 مشكالت رلتمعو.

 وجيو، متغَتات مرتبطة بادلشرؼ، وتتضمن ما ؽللكو من مهارات اإلشراؼ، واخلربة يف ىذا اجملاؿ، ومهارات الت
 ومدى تفاعلو االجتماعي واإلنساين، وإسهاماتو يف البحث العلمي.

كما أف تنوع رلاالت الرياضيات وزلتواىا يفرض تنوعًا وثباتًا يف بناء الربامج واألدوات دبا يتسق ويتناسب مع 
 جداؿ. طبيعة كل رلاؿ وىو ما يؤثر على خصوصية وطبيعة الربامج، وىو ما يؤثر على اإلشراؼ العلمي بال

( العوامل وادلتغَتات اليت أدت إذل تقليص قدرات أعضاء ىيئة التدريس عن القياـ  0202وبينت دراسة )سادل، 
بدورىم ادلرجو يف اإلشراؼ العلمي تتمثل يف تركيز أعضاء ىيئة التدريس على التدريس اجلامعي والسعي ضلو احلصوؿ 

فاض العائد ادلارل عن اإلشراؼ شلا أدى بالبعض إذل عدـ القياـ على الدرجة العلمية كهدؼ هنائي يف حد ذاتو، واطل
بالدور اإلشرايف على أكمل وجو، وكذلك قصور وقلة برامج تأىيل أعضاء ىيئة التدريس على اإلشراؼ يف رلاالت 

 زبصصهم، وعدـ توفر احلرية واحلوافز الكافية لعمليات اإلشراؼ.       

ؽلي للطالب منذ بداية التحاقو بالدراسات العليا، أخذ رأيو يف اختيار مشرفو وشلا الشك فيو أف تعيُت مرشد أكاد
العلمي حبرية تامة منذ البداية يعترب عاماًل ومتغَتًا إغلابيًا ومهمًا دلصلحة عملية اإلشراؼ حىت تنحى ضلو التميز، كما أف 

اذج ادلتعلقة باإلشراؼ، ووجود قنوات لالتصاؿ قياـ القسم دبهامو ادلناطة بو من توفَت أدلة وقاعدة بيانات وكافة النم
وسرعة الرد على مجيع استفسارات الطالب، ووضع خطط حلل مشكالهتم اليت تعيق وربوؿ دوف اسباـ وإصلاز رسائلهم 
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العلمية، كما أف قياـ ادلشرؼ بوجباتو وأدواره ومهامو على أكمل وجو وتفعيل العالقات اإلنسانية واعتبار الطالب شريك 
  العملية ذلا بالغ اإلثر. يف

 أدوار المشرف العلمي ) وظائفو ومهامو(:

من خالؿ ما سبق ذكره بشأف أعلية اإلشراؼ العلمي والعوامل وادلتغَتات ادلؤثرة فيو يتضح جليًا أعلية ربديد 
رلموعة التوقعات اليت األدوار اليت يؤديها ادلشرؼ ذباه الطالب، اليت ذلا دور أساسي يف عملية اإلشراؼ، باعتبار الدور 

ينتظرىا الطالب من ادلشرؼ يف تعاملو وتفاعلو معو أثناء إشرافو العلمي، وبالتارل فإف ربديد ىذه األدوار يعترب أمرًا بالغ 
األعلية، ألنو يف احلقيقة وصف لعمل ادلشرؼ، أو باألصح وصف دلا ىو مطلوب ومتوقع منو، أي أنو توضيح للحقائق 

( تشتمل على  0202دلشرؼ. حيث أف أدوار ادلشرؼ العلمي كما بينت ذلك نتائج دراسة ) أسعد، ادلوجودة يف عمل ا
عدد من الوظائف ادلتداخلة، وأف الدور األكثر مالئمة وفاعلية معهم ىو دور ادلشرؼ ادلهٍت الذي يظهر مهارات اتصاؿ 

وتناقض توقعات كل من ادلشرؼ والطالب  ملحوظة يف التعامل، كما أف كثَتاً من مشكالت اإلشراؼ نامجة عن تضارب
 .للدور الذي غلب أف يقـو بو الطرؼ اآلخر

وتتعدد األدوار اليت يقـو هبا ادلشرؼ العلمي دلساعدة طالبو يف مرحليت ادلاجستَت والدكتوراه ما بُت تعليمية 
وؽلكن إمجاذلا كما بينت ذلك دراسة وتوجيهية وإنسانية وأخالقية. وقد تناوؿ عدد من الباحثُت يف دراساهتم ىذه األدوار 

 (:0202( ،ودراسة ) سادل، 0203(، ودراسة ) عساؼ، 0205) السكراف، 

 مساعدتو يف ربديد رلاؿ البحث وموضوعو وتوجيو للمنهجية ادلناسبة دلشكلة البحث وأىدافو، المشرف موجو :
 وإشرافو على إعداد خطة البحث، وتزويده بالتوجيهات الضرورية.

  يعلم الطالب فنيات البحث من خالؿ تزويده بادلهارات البحثية اليت تعد من أىم ادلهارات اليت معلمالمشرف :
 غلب أف يكتسبها الباحث يف مرحلة الدراسات العليا.

 مساعدة الطالب على ادلشكالت اليت قد تواجهو يف حبثو وإرشاده إذل األسلوب العلمي المشرف مرشد ناصح :
 عرؼ على البدائل ادلناسبة .يف حل ادلشكالت، والت

 حيث يقًتح زمناً زلدداً إلصلاز البحث وفق مراحل زلددة .المشرف لو دور في التخطيط : 

 من خالؿ اىتمامو باجلوانب الشصخصية يف حياة الطالب ويناقش أفكاره المشرف لو دور إنساني وأخالقي :
 ابية لدى الطالب.باىتماـ، وػلفزه من خالؿ التشجيع والثناء على اجلوانب اإلغل

 وذلك تزويد الطالب بالتوجيهات األساسية واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية اليت غلب المشرف لو أدوار إدارية :
 القياـ هبا لتسجيل البحث وإصلازه.

ة وإدارية إف األدوار اليت يقـو هبا ادلشرؼ األكادؽلي متعددة ومتنوعة ما بُت تعليمية أكادؽلية وإنسانية أخالقي        
توجيهية، كما أف ىذه األدوار ضرورية للمساعلة يف بناء ادلهارات البحثية لطلبة الدراسات العليا، حيث بينت نتائج دراسة 

( أعلية أدوار ادلشرؼ العلمي ومهامو يف رلاؿ اإلشراؼ األكادؽلي على طالب الدراسات العليا يف مرحليت 0228)دياب، 
أدوار ادلشرؼ األكادؽلي يف: الدور األكادؽلي العلمي، الدور اإلداري، الدور األخالقي،  ادلاجستَت والدكتوراه، وحدد

والدور اإلنساين، وأف ىذه األدوار مجيعاً ذات أعلية وتأثَت بالغ على عملية اإلشراؼ العلمي، إال أف ىناؾ ضعفاً يف شلارسة 
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ربز احلاجة إذل احلد من العقبات اليت تقف دوف ربقيقها ىذه األدوار مجيعًا بالشكل ادلطلوب من قبل ادلشرفُت، لذلك ت
 وربوؿ بُت ادلشرفُت وتأدية أدوارىم يف رلاؿ اإلشراؼ العلمي، وكذلك السعي ضلو تطوير ىذه األدوار.

ا وبالتارل تعد ىذه أىم األدوار ادلناطة بادلشرؼ العلمي ذباه طلبة الدراسات العليا الذين يشرؼ عليهم، حيث أهن        
تركز حوؿ ادلساعدة وادلساندة من ادلشرؼ ذي اخلربة األكادؽلية والبحثية واالجتماعية واإلدارية للطالب الذي ىو يف أمس 

(  فإنو سيدفع  0205احلاجة لتلك ادلساندة، فإذا قاـ ادلشرؼ بدوره كما ينبغي، كما أكدت على ذلك دراسة ) خبيت، 
ليت تالزمو عادة يف ىذه ادلرحلة، وأف حجم الدعم وادلساندة اليت يقدمها ادلشرؼ الباحث إذل األماـ ويقلل من إحباطاتو ا

ؼلتلف حسب كل حالة، كما ؼلتلف من مشرؼ إذل آخر، وذلك حسب أشغاؿ ادلشرؼ وعدد الطالب الذين يشرؼ 
 عليهم، وحسب طريقتو وأسلوبو يف اإلشراؼ.

 مشكالت اإلشراف العلمي:

اليت تعٍت بالبحث العلمي من خالؿ رعايتها لربامج الدراسات  -اصة اجلامعات خ –تعاين ادلؤسسات التعليمية 
العليا يف أغلب الدوؿ النامية من مشكالت عديدة يف مرحلة إعداد الرسالة العلمية لنيل درجيت ادلاجستَت والدكتوراه وما 

ورىا الفاعل يف التنمية والتقدـ، يتطلبو من إشراؼ علمي تتطلب حلواًل جذرية كي تستطيع مواصلة مسَتهتا وربقيق د
 وتشَت الدراسات والبحوث إذل وجود مشكالت عامة مشًتكة بُت غالبية ىذه ادلؤسسات التعليمية.

( أبرز ادلشكالت ادلشًتكة اليت اتفقت عليها غالبية الدراسات والبحوث رغم 0206وأظهرت دراسة ) جاف، 
 اختالؼ نوعيتها وأولوياهتا، ومن ذلك:

 تسًتشد هبا األقساـ يف اختيار وتنفيذ البحوث، وعدـ وجود خطط وأولويات : سياسة حبثية واضحة عدـ وجود
 .للبحث تستند إذل احتياجات اجملتمع وخطط التنمية

  االفتقار إذل اإلشراؼ اجليد: حيث يعاين الطلبة من صعوبة يف الوصوؿ إذل ادلشرؼ، كلما احتاجوا إليو وقد ينتج
 عن إصلاز رسالتو.عن ذلك توقف الطالب 

 يعاين معظم طلبة الدراسات العليا من صعوبة احلصوؿ على البيانات : االفتقار إذل البيانات وادلعلومات
 وادلعلومات الدقيقة وعدـ توافر خدمات تكنولوجيا االتصاالت اإلنًتنت.

إمجاذلا يف مخس ( إذل أف مشكالت اإلشراؼ العلمي ؽلكن 0227يف حُت خلصت نتائج دراسة ) الوحش،   
 رلاالت رئيسة:

 .مشكلة اختيار موضوع الرسالة 

 .مشكلة اختيار ادلشرؼ 

 .عالقة ادلشرؼ بالطلبة الباحثُت 

 .كثرة أعباء ادلشرؼ 

                      .تعدد آراء ادلشرفُت يف األشراؼ ادلشًتؾ 

العلمي  تتحد يف عدـ قياـ (  أف ادلشكالت ادلتعلقة باإلشراؼ 0225كما بينت نتائج دراسة ) شطناوي ،
ادلشرؼ بتدوين وتوثيق مضموف لقاءاتو بطالبو شلا قد يؤدي إذل نسياهنا، وبالتارل قد يقدـ توجيهات جديدة مغايرة سباماً 
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للتوجيهات السابقة، وعدـ منح ادلشرؼ الوقت الكايف للطالب عند حدوث اللقاء، حيث تتم اللقاءات بناًء على ظروؼ 
جراءات اإلدارية ادلتبعة يف عملية اإلشراؼ معقدة وتأخذ وقتاً، وتتطلب جهداً، وعدـ سبكن الطالب من ادلشرؼ، وأف اإل

اختيار ادلشرؼ الذي يريد، وصعوبة إغلاد مشرؼ متصخصص، ويف عدـ قراءة ادلشرؼ دلا يقدمو لو الطالب يف الوقت 
 ادلناسب، أو قد تستغرؽ القراءة من قبل ادلشرفُت وقتاً طويالً.

( أف مشكالت ومعوقات اإلشراؼ العلمي على 0225حُت أظهرت نتائج دراسة )أبو مسرة وآخروف ، يف
 طالب الدراسات العليا، مت حصرىا يف أربع رلاالت رئيسة:

  :كثرة األعماؿ الكتابية والورقية ادلرتبطة بالعبء األكادؽلي المعوقات المتعلقة بالنظام التعليمي, وتتضمن
 عبء األكادؽلي للمشرؼ العلمي.                                                                 لشإشراؼ، وزيادة ال

 :قلة إشراؾ ادلشرفُت يف صنع القرارات ادلتعلقة باإلشراؼ، وقلة اىتماـ اجلامعات  المعوقات اإلدارية وتتضمن
 باالحتياجات التدريبية للمشرفُت.

 غياب ادلرافق اخلدماتية عن ادلشرؼ، وغياب ادلرافق التحتية  جامعية, وتتضمن:المعوقات المتعلقة بالمرافق ال
 اخلاصة بالتكنولوجيا.

 :ندرة ادلؤسبرات العلمية احمللية ادلتصخصصة، وقلة  المعوقات المتعلقة بالنمو المهني والبحث العلمي, وتتضمن
 الوقت الكايف للمشرؼ للقياـ بالبحث العلمي.  

( إذل أف مشكالت اإلشراؼ العلمي على طالب الدراسات العليا ال Hockey,1996وخلصت نتائج دراسة ) 
ترتبط دبرحلة معينة من مراحل البحث، وأف أىم ىذه ادلشكالت تكمن يف عدـ امتالؾ الطالب يف مرحلة الدراسات 

وعناده فيما يتعلق بعملية البحث، اليت قد تنبع من  العليا قدراً مناسباً من الدافعية دلتابعة عملية البحث، وتصلب الطالب
ثقة الطالب الزائدة بنفسو، ومشكالت تتعلق بالنواحي االجتماعية حلياة الطالب، مثل الصحة والنواحي ادلالية واألسرية، 

 اليت قد تعوؽ الطالب عن مواصلة التقدـ يف عملية البحث.                                  

لذلك فهناؾ رلموعة من االنتقادات ادلوجهة إذل نظاـ اإلشراؼ العلمي يف اجلامعات كما بينت ذلك باإلضافة 
(، ومنها قلة متابعة بعض ادلشرفُت لطالهبم، وضعف ادلستوى العلمي لبعض ادلشرفُت، 0207نتائج دراسة )عيسوي، 

تفرغ كثَت من ادلشرفُت لطالهبم نظراً وربيزىم وتعصب بعض ادلشرفُت آلرائهم، وضعف جدية البعض اآلخر، وصعوبة 
لكثرة األعباء اليت يقـو هبا عضو ىيئة التدريس، نتيجة ارتفاع النصاب األسبوعي لو بُت احملاضرات أو غَتىا من األعباء، 

 وتوجيو نشاطو البحثي ذلدؼ الًتقية، أو شغل بعضهم دلناصب إدارية.

ات اإلشراؼ العلمي يف كثرة التزامات ادلشرؼ ( مشكالت ومعوق 0203يف حُت حددت دراسة ) عساؼ، 
األسرية وادلالية، شلا يضطره إذل صرؼ وقتو يف البحث عن مصادر دخل إضافية، يف ضوء ضعف العائد ادلارل لعملية 
اإلشراؼ على الرسائل العلمية، وقد يكوف مصدر ادلشكلة وادلعيق الطالب نفسو بسبب ضعف إمكاناتو العلمية والبحثية، 

مستوى دافعيتو للسَت وادلضي قدماً يف الدراسة، إضافة إذل كثرة أعبائو االجتماعية وادلادية شلا يضعف استجابتو دلا  وضعف
   يطلبو منو ادلشرؼ.



 د. إبراىيم سليم الحربي            واقع اإلشراف العلمي على طلبة الدراسات العليا 

 214     م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –والنفسية  مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية

يتبُت شلا سبق وجود عدد من ادلشكالت اليت تواجو كل من ادلشرؼ وطالب الدراسات العليا يف رلاؿ اإلشراؼ 
يف مرحلة اإلشراؼ  -العلمية، وأف ربديد ادلشكالت اليت تواجو طالب الدراسات العليا  العلمي على رسائلهم وأطروحاهتم

سيساىم يف حلها وتسهيل مهمة ىؤالء الطالب يف إصلاز رسائلهم العلمية بوقت وجهد  -العلمي وكتابة الرسالة العلمية 
عدة ذلذه ادلشكالت نظرًا الختالؼ طبيعة وتكاليف أقل. وبالرغم من تباين ادلشكالت، واختالؼ التصنيفات والقوائم ادل

التصخصصات العلمية دلن قاـ بإعداد ىذه القوائم وربديدىا وكذلك اختالؼ التوجهات البحثية، إال أنو ينبغي أف تتضافر 
مجيع اجلهود ادلبذولة من كافة األطراؼ ذات الصلة والعالقة ادلباشرة بعملية اإلشراؼ العلمي للعمل جبد وفاعلية ضلو 
مواجهة ىذه ادلشكالت والتغلب عليها، أو احلد منها، دلا ذلا من تأثَت بارز وملموس يف ضعف وقصور جودة ادلصخرج 

 التعليمي ادلتمثل يف الرسائل واألطروحات العلمية.

 منهج الدراسة:

تعليم  اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، من خالؿ مسح أراء طلبة الدراسات العليا يف زبصص
ياضيات حوؿ مدى رضاىم عن اإلشراؼ العلمي من حيث دعم القسم للطلبة، واستثمار الوقت ادلصخصص لشإشراؼ الر 

 ، وادلشكالت اليت تواجهو واحللوؿ ادلقًتحة لتحسينو. العلمي، والعالقات اإلنسانية، وأداء ادلشرؼ

 مجتمع الدراسة وعينتها :

يف زبصص تعليم الرياضيات جبامعة أـ القرى ادلتصخرجُت البالغ ؽلثل رلتمع الدراسة مجيع طلبة الدراسات العليا 
( طالبًا وطالبة، وقد مّت اختيار عينة عشوائية بسيطة من رلتمع الدراسة، حيث استجاب منهم عينة بلغت 072عددىم )

 ( طالباً وطالبة، واجلدوؿ التارل يوضح خصائص العينة.84)

 العليا لدراساتا وطالبات طالب من العينة (: خصائص0) جدول

  النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير 

 
 الجنس

  66,3 63 ذكر

 أنثى 
32 33.7  

 
 التعليمية المرحلة

  52,4 50 ماجستير

  47,4 45 دكتوراه 

  100 95 العدد اإلجمالي للعينة 

( طالباً 84فقرات االستبياف بلغ )يتضح من اجلدوؿ السابق أف عدد أفراد العينة الذين استجابوا على   
( طالباً وطالبة ؽلثلوف نسبة  34وطالبة يتوزعوف على مرحلتُت تعليميتُت، حيث بلغ عدد طالب الدكتوراه )

%(، وفيما يتعلق جبنس 4073( طالباً وطالبة  ؽلثلوف نسبة )42%(، يف حُت بلغ عدد طالب ادلاجستَت ) 3673)
 %(.22.6( طالبة بنسبة )20%(، وبلغ عدد الطالبات )5572( طالباً بنسبة )52)  ادلستجيبُت فقد بلغ عدد الطالب

 أداة الدراسة :

نظراً لعدـ سبكن الباحث من احلصوؿ على أداة تناسب أىداؼ الدراسة ومتغَتاهتا وعينتها أعد الباحث استبياف 
اؼ العلمي على طالب الدراسات العليا، باالستفادة من العديد من ادلصادر، كالدراسات األدبية اليت تناولت اإلشر 
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وكذلك القوائم ادلعدة سابقاً، كما مت االستعانة بآراء اخلرباء وادلصختصُت يف  اإلشراؼ العلمي، وقد تكونت االستبانة يف 
 ( عبارة مقسمة إذل أربعة زلاور، ىي : 42صورهتا األولية من ) 

  ( عبارة. 00دعم القسم للطالب بواقع ) 

  ( عبارات.4قت ادلصخصص لشإشراؼ العلمي بواقع )استثمار الو 

  ( عبارات . 7العالقات اإلنسانية بواقع ) 

  ( عبارة. 05أداء ادلشرؼ العلمي بواقع ) 

 وكذلك سؤالُت مفتوحة :

 أثناء مرحلة اإلشراؼ العلمي ؟. العليا زبصص تعليم الرياضيات الدراسات ما ادلشكالت اليت تواجو طلبة -1

 ؟. زبصص تعليم الرياضيات الدراسات العليا الالزمة لتحسُت اإلشراؼ العلمي على طلبةما ادلقًتحات  -2

 صدق االداة :

للتعرؼ تعليم الرياضيات والبحث العلمي ( زلكماً من ادلصختصُت يف 00عرضت األداة يف صورهتا ادلبدئية على )
عن  اإلشراؼ العلمي   زبصص تعليم الرياضياتيفعلى آرائهم بشأف صالحية االستبانة لقياس رضا طلبة الدراسات العليا 

دبحاورىا ادلصختلفة، من حيث مشوؿ وسبثيل الفقرات ألىداؼ الدراسة، ووضوح العبارات وانتمائها حملاورىا، وصحتها 
ديل وسالمتها من الناحية اللغوية والعلمية، وقد أبدى احملكموف عددًا من ادللحوظات اليت أخذ هبا  يف االعتبار، ومت التع

يف ضوء آرائهم مثل حذؼ بعض العبارات، وإضافة عبارات جديدة، وكذلك إعادة الصيانة اللغوية أو العلمية للبعض، ومت 
التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة، من خالؿ حساب معامل االرتباط بَتسوف بُت كل زلور وعباراتو، وبُت كل 

 :( يبُت ذلك0زلور واالستبياف ككل، واجلدوؿ )

 (: معامل االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة2الجدول)

 معامل ارتباط بيرسون احملور

0.87 دعم القسم للطالب
**

 

0.95 استثمار ادلشرؼ للوقت ادلصخصص إلشراؼ العلمي
**

 

0.94 العالقات اإلنسانية
**

 

0.98 اداء ادلشرؽ
**

 

( وجاءت مجيعها دالة 2.87 - 2.76بَتسوف تراوحت بُت)( أف قيم معامالت ارتباط 0يتبُت من اجلدوؿ )
وقد تكونت االستبانة يف صورهتا ( شلا يشَت إذل اتساؽ مجيع احملاور مع االستبياف ككل، 2.24إحصائيا عند مستوى > )

 ( عبارة مقسمة إذل أربعة زلاور. 40النهائية من ) 
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 داة:ألثبات ا

 للتأكد من ثبات االستبياف، واجلدوؿ التارل يوضح ذلك: Alfa-Cronbachاستصخدـ الباحث معادلة ألفا كرونباخ 

 (: معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل الفا كرونباخ1الجدول )                        

 المحور
 معامل ارتباط بيرسون عدد الفقرات

 

  0.94 13 دعم القسم

  0.93 4 استثمار الوقت

  0.97 7 العالقات اإلنسانية

  0.98 28 اداء ادلشرؽ

  0.99 52 االستبانة ككل

 

( 1.22.( للمحاور وبلغت )1.28 -.1.21( أف قيم معامالت الثبات تراوحت بُت )2يتبُت من اجلدوؿ )
ؽلكنّنا من استصخدامو للتعرؼ على رضا طلبة لالستبياف ككل، وتعد ىذه القيمة مؤشر قوي على ثبات االستبياف، 

 جبامعة أـ القرى عن اإلشراؼ العلمي. يف زبصص تعليم الرياضيات الدراسات العليا

 التقديرات الكمية واللفظية الستجابات )عينة الدراسة( على االستبيان:

مت ربديد التقديرات الكمية واللفظية الستجابات عينة الدراسة على فقرات األداة وفق مقياس متدرج مكوف من 
منعدـ( ،ويكافئ التقديرات اللفظية التقديرات الكمية التالية  -منصخفض –توسط م -أربعة تقديرات لفظية ىي: )عاؿ

  ( على التوارل، واجلدوؿ التارل يوضح ذلك :3-2-0-0)

 ( التقديرات الكمية واللفظية الستجابات )عينة الدراسة( على االستبيان4جدول )

 عال متوسط منخفض منعدم المستوى

 0.11 – 0من  المتوسطات مدى
 من أعلى

0711 – 271 

 من أعلى

271 – 1721 

 من أعلى

1721 - 4 

 نتائج الدراسة:

ما مدى رضا طلبة الدراسات العليا يف زبصص تعليم الرياضيات عن لشإجابة عن السؤاؿ األوؿ الذي نصو:         
مّت حساب ادلتوسطات اإلشراؼ العلمي من حيث دعم القسم، استثمار الوقت، العالقات اإلنسانية، وأداء ادلشرؼ؟، 

 احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات عينة الدراسة، واجلداوؿ التالية توضح ذلك.
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 عن دعم القسم لهم: في تخصص تعليم الرياضياتأواًل: رضا طلبة الدراسات العليا 

 رضاىم عن دعم القسم لهمآلراء طلبة الدراسات العليا في  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1جدول)

 العبارة ـ

 مدى الرضا

المتوسط  التقدير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 متوسط 0.87 3.24 يوزع اإلشراؼ حسب التصخصص العلمي الدقيق . 0

 متوسط 0.93 3.14 يوضح اخلطوات النظامية لتسجيل موضوع الدراسة. 0

 متوسط 0.90 3.05 يوفر النماذج  ورقياً وإلكًتونياً للطالب. 2

 متوسط 0.91 2.99 يوجو الطالب إذل موضوعات حبثية يف تعليم الرياضيات تلىب حاجات اجملتمع وأىدافو وخططو 3

 متوسط 0.84 2.99 يقدـ إجابات وافية عن استفسارات الطالب. 4

 متوسط 0.97 2.78 يسهل احلصوؿ على ادلراجع ومصادر ادلعرفة ادلتوفرة بالقسم . 5

 متوسط 1.02 2.75 يدعم الطالب يف ربكيم األدوات واخلطط البحثية. 6

 متوسط 0.93 2.72 يتيح التنسيق ادلسبق بُت الطالب واالساتذة ادلهتمُت بادلوضوعات البحثية نفسها 7

 متوسط 0.93 2.57 يضع نشرات علمية أو ملصقات لتوضيح اإلجراءات النظامية . 8

 متوسط 0.90 2.51 أدلة عملية لكيفية كتابة البحوث.يوفر نشرات توجيهية أو  02

 متوسط 1.05 2.44 يوفر خريطة حبثية بأولويات البحث يف ادلوضوعات ادلتصلة بتعليم الرياضيات. 00

 متوسط 0.97 2.39 يساعد الطالب يف االتصاؿ دبراكز البحث واجلامعات يف الداخل واخلارج. 00

02 
بادلوضوعات ادلتصلة باىتمامات الطالب البحثية يف رلاؿ تعليم يعقد لقاءات علميو وتعريفية 

 الرياضيات.
2.25 1.02 

 متوسط

 متوسط 0.71 2.76 المتوسط العام

    

(  0.65( أف متوسط آراء طلبة الدراسات العليا حوؿ رضاىم عن دعم القسم ذلم بلغ )4يتضح من اجلدوؿ )
يعٍت أف طلبة الدراسات  العليا لديهم رضا متوسط عن الدعم ادلقدـ ذلم من ( ويقع يف ادلستوى ادلتوسط، شلا 3من اصل )

" بينما  يوزع اإلشراؼ حسب التصخصص العلمي الدقيق .( ادلتمثل يف العبارة "  2.03القسم، وقد بلغت أعلى قيمة )
صلة باىتمامات الطالب يعقد لقاءات علميو وتعريفية بادلوضوعات ادلت" ادلتمثل يف  العبارة(  0.04كانت أقل قيمة )

 ".البحثية 

( اليت دلت على وجود قصور يف اخلدمات والتسهيالت  0200وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عيسى أبو ادلعاطي )        
البحثية لطلبة الدراسات العليا ادلقدمة من اجلهة ادلنفذة لربامج الدراسات العليا، يف حُت زبتلف ىذه النتيجة مع دراسة 

( اليت أكدت أف دعم القسم لطالب الدراسات العليا كاف بدرجة عالية من خالؿ كفاءة اخلدمات  0222 )العتييب
ادلساندة للباحثُت وكفاءة اخلدمات ادلكتبية. وقد يكوف السبب إذل الزيادة الكبَتة يف أعداد طلبة الدراسات العليا يف 

وادر البشرية اإلدارية ادلتصخصصة يف ادلساندة األكادؽلية ونقص يف زبصص تعليم الرياضيات يف اجلامعة، ويف ادلقابل قلة الك
االكادؽليُت ادلتصخصصُت، وعدـ وجود خطة ألولويات أحباث تعليم الرياضيات ضمن سياسات القسم، وكذلك عدـ وجود 
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قد لقاءات قنوات تواصل واضحة وسهلة بُت القسم ومصادر احلصوؿ على ادلعرفة ادلصختلفة بتعليم الرياضيات، وعدـ ع
 )مسنارات( علمية بُت الطالب وذوي االختصاص.

في تخصص تعليم الرياضيات عن استثمار المشرف للوقت المخصص ثانيًا: رضا طلبة الدراسات العليا   
 لإلشراف العلمي:

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1جدول )

 المشرف للوقت المخصص لإلشراف العلميآلراء طلبة الدراسات العليا عن رضاىم عن استثمار 

  مدى الرضا العبارة ـ

 الدرجة االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 متوسطة 0.92 3.25 يستثمر وقت اإلشراؼ فيما يتصل دبوضوع الدراسة 0

 متوسطة 1.03 3.16 يقدـ اعتذاراً مسبقاً للطالب إذا تعذر عليو حضور اللقاء اإلشرايف 0

 متوسطة 1.03 3.00 بالتواجد يف ادلكاف والزمن احملدد لشإشراؼيلتـز  2

 متوسطة 1.07 2.85 ػلدد بدقة ووضوح الزمن اإلشرايف األسبوعي لكل طالب 3

 3.07 ادلتوسط العاـ
 متوسطة 0.90

     

( أف متوسط آراء طلبة الدراسات العليا حوؿ رضاىم عن استثمار ادلشرؼ للوقت 5يتضح من اجلدوؿ )
(، ويقع يف ادلستوى ادلتوسط ، شلا يعٍت أف طلبة الدراسات العليا 3(  من أصل )2.26ادلصخصص لشإشراؼ العلمي بلغ )

(  ادلتمثل يف 2.04لديهم رضا متوسط عن استثمار ادلشرؼ للوقت ادلصخصص لشإشراؼ العلمي، وقد بلغت أعلى قيمة )
(ادلتمثل يف العبارة "ػلدد بدقة 0.74سة"، بينما كانت أقل قيمة )العبارة "يستثمر وقت اإلشراؼ فيما يتصل دبوضوع الدرا

 ووضوح الزمن اإلشرايف االسبوعي لكل طالب" .

( اليت أكدت استجابات طلبة الدراسات العليا على  0225وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من شطناوي )
لو، كما تتفق أيضًا مع نتيجة دراسة ىالة الوحش  عدـ إعطاء ادلشرؼ الوقت الكايف للطالب والتأخر يف قراءة ما يقدـ

( اليت دلت استجابات طالبات الدراسات العليا أف مشكلة استثمار وقت ادلشرؼ من ادلشكالت اليت تعاين  0227)
( اليت  0227منها طالبات الدراسات العليا بدرجة كبَتة. وزبتلف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ىياـ عالوي وآخروف ) 

وقد يكوف السبب يف ذلك إذل كثرة  على أف استثمار ادلشرؼ العلمي للوقت ادلصخصص لشإشراؼ كاف بدرجة عالية. دلت
 .األعباء لعضو ىيئة التدريس، وعدـ تلقي ادلشرفُت الدورات التطويرية ادلهنية يف رلاؿ اإلشراؼ العلمي
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 عن العالقات اإلنسانية:رضا طلبة الدراسات العليا في تخصص تعليم الرياضيات ثالثاُ:  

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء طلبة الدراسات العليا عن رضاىم عن العالقات اإلنسانية 1جدول ) 

  مدى الرضا العبارة ـ

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عال 0.84 3.29 يتبٌت النقاش العلمي ادلوضوعي. 0

 متوسط 0.86 3.25 الطالب على بذؿ ادلزيد من اجلهد .ػلفز  0
 متوسط 0.91 3.22 يطرح األفكار بأسلوب متقبل للطالب. 2
 متوسط 0.92 3.21 يتقبل وجهات النظر ادلصختلفة ويتحاور حوذلا. 3
 متوسط 0.95 3.16 يشجع الثقة يف العمل ادلنجز . 4
 متوسط 0.93 3.09 يستقبل ويتعامل مع الطالب برحابة صدر. 5
 متوسط 0.93 2.99 يتجنب إصدار أحكاـ نقدية مباشرة وقوية على العمل ادلنجز. 6

 المتوسط العام
3.17 

 متوسط 0.81

( أف متوسط آراء طلبة الدراسات العليا حوؿ رضاىم عن العالقات اإلنسانية بلغ 6يتضح من اجلدوؿ )     
شلا يعٍت أف طلبة الدراسات العليا لديهم رضا متوسط عن العالقات ( ويقع يف ادلستوى  ادلتوسط، 3( من أصل )1.01)

(  ادلتمثل يف العبارة " يتبٌت النقاش العلمي ادلوضوعي"، بينما كانت أقل قيمة 1.22اإلنسانية، وقد بلغت أعلى قيمة  )
 .(  ادلتمثل يف العبارة "يتجنب  إصدار أحكاـ نقدية مباشرة وقوية على العمل ادلنجز" 2.22)

( اليت أكدت على ضعف شلارسة العالقات اإلنسانية من  0228وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من دياب ) 
( اليت دلت استجابة طالبات الدراسات العليا على أف  0227قبل ادلشرفُت الًتبويُت، كما تتفق مع دراسة الوحش ) 

بات الدراسات العليا بدرجة عالية، كما تتفق مع دراسة مشكلة العالقات اإلنسانية من ادلشكالت اليت تعاين منها طال
( اليت بينت أف البعد اإلنساين يف عملية اإلشراؼ العلمي متدف جداً، وتتفق أيضًا مع نتيجة دراسة  0206جاف ) 

ه ( اليت بينت أف الدور اإلنساين للمشرؼ العلمي ال يرتق للمأموؿ من وجهة نظر الطالب، وزبتلف ىذ0205السكراف )
( اليت توصلتا إذل أف أداء ادلشرؼ العلمي 0203( ونتيجة دراسة عساؼ )  0220النتيجة مع نتيجة دراسة أبو دؼ ) 

يف رلاؿ العالقات اإلنسانية كاف عاليًا جدًا من وجو نظر الطالب عينة الدراسة. وقد يكوف السبب يف ذلك قلة تلقي 
 إلنسانية وكذلك يف أساليب احلوار اذلادؼ وادلناقشة والتعزيز اإلغلايب.ادلشرفُت تدريب وتطوير مهٍت يف رلاؿ العالقات ا
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 رابعاً: رضا طلبة الدراسات العليا في تخصص تعليم الرياضيات عن أداء المشرف األكاديمي:

 األكاديمي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء طلبة الدراسات العليا في رضاىم عن أداء المشرف 8جدول)

 ـ
 العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

 متوسط 0.77 3.45 ػلث الطلبة على االلتزاـ  بأخالقيات البحث. 0
 متوسط 0.81 3.25 غليب عن األسئلة ادلطروحة  حوؿ موضوع الرسالة بكفاءة عالية. 0
 متوسط 0.85 3.25 يوضح آليات االتصاؿ والتفاعل مع ادلشرؼ. 2
 متوسط 1.00 3.21 يدافع عن وجهة نظر الطالب الصحيحة أثناء ادلناقشة 3
 متوسط 0.88 3.20 ؽلتلك الدراية الكافية باجلوانب اإلدارية ادلساندة لعملية البحث. 4
 متوسط 0.93 3.18 يتابع تنفيذ الطالب للتوجيهات . 5
 متوسط 0.82 3.16 تتسم ملحوظاتو باإلثراء والتطوير للعمل ادلنجز . 6
 متوسط 0.94 3.15 يقدـ الدعم الالـز عند مواجهة الطالب ألي صعوبات شصخصية. 7
 متوسط 0.97 3.11 يقدـ ملحوظات وتعليقات مكتوبة على العمل ادلنجز . 8
 متوسط 0.95 3.09 يعاجل دبرونة األفكار ادلطروحة وإغلاد حلوؿ للعقبات. 02
 متوسط 0.95 3.09 مشكلة الدراسة بدقة.يساعد الطالب على ربديد  00
 متوسط 1.01 3.09 لديو تصور عن أولويات أحباث تعليم الرياضيات 00
 متوسط 0.97 3.06 يتيح الفرصة دلناقشة ادللحوظات والتعليقات ادلقدمة منو. 02
 متوسط 0.98 3.06 يقرأ أجزاء العمل بالتفصيل . 03
 متوسط 1.06 3.05 والتوثيق العلمييتأكد من دقة االقتباسات  04
 متوسط 0.92 3.03 يقدـ دعماً معرفياً عميقاً يف موضوع الرسالة. 05
 متوسط 0.95 3.01 يوجو الطالب إذل مصادر احلصوؿ على مشكلة الدراسة . 06
 متوسط 0.91 3.00 يشجع الطالب على التقييم الذايت للعمل ادلنجز. 07
 ضعيف 0.96 3.00 الدراسة على الطالب.يتجنب فرض موضوع  08

 ضعيف 1.07 2.99 يتجنب فرض أرائو على الطالب. 02

 ضعيف 0.99 2.99 يوجو الطالب إذل نقاط جديدة تثري البحث واألفكار ادلطروحة . 00

 ضعيف 1.07 2.97 يطلع على العمل ادلنجز وفق خطة زلددة. 00

02 
الطالب يف التعرؼ على مصادر ادلعرفة ادلصختلفة: قواعد ادلعلومات أو ادلكتبات أو  يساعد

 اخلرباء أو باحثُت آخرين يف رلاؿ الدراسة.

 ضعيف 0.96 2.96

 ضعيف 1.07 2.96 يتأكد من صحة ادلعلومات واآلراء الواردة يف األعماؿ ادلنجزة 03

 ضعيف 0.98 2.95 على تطوير مهارات الطالب يف الكتابة األكادؽلية. يساعد 04

 ضعيف 1.04 2.92 ظلوذجاً أو تصوراً خلطة العمل يف الرسالة العلمية. يقدـ 05

 ضعيف 1.05 2.72 يشجع الطالب على ادلشاركة يف ندوات وأحباث داخل اجلامعة أو خارجها. 06

متضمنة لشإجراءات ادلتصخذة أو االستشارات ػلتفظ بسجالٍت جلميع االجتماعات  07
 ادلقدمة منو.

 ضعيف 1.10 2.51

 متوسط 0.97 3.05 ادلتوسط
( أف متوسط  آراء طلبة الدراسات العليا حوؿ رضاىم عن أداء ادلشرؼ األكادؽلي بلغ  7يتضح من اجلدوؿ ) 

الدراسات  العليا لديهم رضا متوسط  عن أداء (، ويقع  يف ادلستوى ادلتوسط ، شلا يعٍت أف طلبة 3( من أصل )2.24)
(  ادلتمثل يف العبارة "ػلث  الطالب على االلتزاـ بأخالقيات  البحث 2.34ادلشرؼ األكادؽلي  وقد بلغت  أعلى قيمة )
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ة ( ادلتمثل يف العبارة   "ػلتفظ بسجالٍت جلميع االجتماعات متضمنة لشإجراءات ادلتصخذ0.40" بينما كانت أقل قيمة  )
  أو االستشارات ادلقدمة منو".

( اليت أظهرت أف دور ادلشرؼ العلمي كاف ضعيفًا من  0228وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من دياب )
( اليت دلت على 0200وجهة نظر طالب الدراسات العليا، كما تتفق كذلك مع نتيجة دراسة عيسى وأبو ادلعاطي )

من وجهة نظر طالب الدراسات العليا عينة الدراسة، وكذلك نتيجة دراسة وجود قصور يف أداء ادلشرؼ األكادؽلي 
( اليت دلت على أف ادلشرؼ العلمي يقـو بدوره العلمي يف اإلشراؼ بدرجة ضعيفة من وجهة نظر 0205السكراف )

على أف ( اليت دلت 0206(، ودراسة جاف )0220الطالب. وزبتلف نتيجة الدراسة مع نتائج دراسيت كل من أبو دؼ )
مستوى أداء ادلشرؼ العلمي يف رلاؿ اإلشراؼ على الرسائل العلمية كاف عاليًا من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا، 

( اليت ترى أف ىناؾ كفاءة 0203( ونتيجة دراسة عساؼ  )0223وكذلك زبتلف مع نتيجة دراسة  احلورل وأبو دقة )
راؼ ادلستصخدمة، وزبتلف أيضًا مع نتيجة دراسة ىياـ عالوي وآخروف يف اإلشراؼ األكادؽلي وفعالية يف أساليب اإلش

( اليت أكدت على أف أداء ادلشرؼ األكادؽلي كاف عالياً من وجهة نظر طالب الدراسات العليا. وؽلكن أف يكوف 0227)
األكادؽلي، وال  السبب يف ذلك أف اإلشراؼ العلمي يتطلب اكتساب مهارات مهنية وأدائية، دل ربتويها برامج اإلعداد

تنفذىا اجلامعة كربنامج مصاحب للتنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس شلا غلعل ادلمارسات اإلشراقية عرضة لالجتهادات 
 الفردية واخلاصة ادلبنية على طبيعة الفهم اخلاص للمشرؼ، أو ادلمارسات ادلكتسبة بادلالحظة الشصخصية.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  عينة الدراسة تعزي  ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصو
 الختالف النوع , والمرحلة التعليمية؟.

 أواًل: متغير النوع:  

للتعرؼ على وجود اختالؼ بُت عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا زبصص تعليم الرياضيات يف آرائهم حوؿ 
ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري جملموعيت الدراسة، ومن مث مّت حساب قيمة رضاىم عن اإلشراؼ العلمي، مّت حساب 

 "ت" لعينتُت مستقلتُت، حوؿ كل زلور من زلاور الدراسة واجلدوؿ التارل يوضح النتائج اخلاصة بذلك :

ي الدراسة من طلبة للفرق بين مجموعت ( المتوسط الحسابّي واالنحراف المعيارّي وقيمة ت لعينتين مستقلتين 2جدول ) 
 الدراسات العليا وفق متغير النوع

 العدد الجنس المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة

 "ت"
 الداللة االحصائية

 0.66 0.44 0.75 2.80 32 أنثى دعم القسم

 0.69 2.73 63 ذكر

 0.20 1.31 0.93 3.23 32 أنثى استثمار الوقت

 0.87 2.98 63 ذكر

 0.13 1.54 0.79 3.35 32 أنثى اإلنسانية العالقات

 0.80 3.08 63 ذكر

 0.35 1.94 0.89 3.15 32 أنثى المشرف اداء

 0.73 2.99 63 ذكر

 0.24 1.17 0.78 3.13 32 أنثى االستبانة ككل

 0.72 2.94 63 ذكر
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يالحظ من اجلدوؿ السابق أف قيمة " ت "  للفرؽ بُت متوسطي آراء عينة الدراسة حوؿ رضاىم عن اإلشراؼ 
، شلا يعٍت عدـ وجود فرؽ  α ≤ 0.05العلمي على طلبة الدراسات العليا جبامعة أـ القرى غَت داؿ إحصائياً عند مستوى 

على أف أراء الطالب ال زبتلف عن أراء الطالبات يف رضاىم بُت آراء الطالب والطالبات يعزي دلتغَت النوع، وىذا يدؿ 
 عن اإلشراؼ العلمي سواء فيما يتعلق بدعم القسم، أو استثمار الوقت، أو العالقات اإلنسانية، أو أداء ادلشرؼ  .

( اليت دلت على عدـ وجود فروؽ بُت اجلنسُت، وتتفق  0220وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من أبو دؼ )   
( اليت دلت على عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات الطلبة 0225ذلك مع نتيجة دراسة شطناوي )ك

(  اليت بينت عدـ وجود 0203(، ودراسة عساؼ )0227تعزى إذل النوع، وكذلك تتفق مع نتيجة دراسة ىياـ وآخروف )
( اليت بينت استجابات طلبة الدراسات العليا 0223دقة ) فروؽ بُت اجلنسُت. وزبتلف ىذه النتيجة مع دراسة احلورل وأبو

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت النوع. وقد يرجع السبب إذل أف برامج اإلعداد واحدة لكال اجلنسُت، وأف 
 ادلنفذين لربامج الدراسات العليا ىم نفسهم يف اجلانبُت للطالب والطالبات.

 ليمية:ثانياً: متغير المرحلة التع

للتعرؼ على وجود اختالؼ بُت عينة الدراسة من طلبة الدكتوراه وطلبة ادلاجستَت يف آرائهم حوؿ رضاىم عن 
اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات العليا، مّت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري جملموعيت الدراسة، ومن مث مّت 

 واجلدوؿ التارل يوضح النتائج اخلاصة بذلك.حساب قيمة " ت " لعينتُت مستقلتُت، 

 ( المتوسط الحسابّي واالنحراف المعيارّي وقيمة ت لعينتين مستقلتين01جدول )

 للفرق بين مجموعتي الدراسة من طلبة الدراسات العليا وفق متغير المرحلة التعليمية

 العدد الجنس المحور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة

 "ت"
 اللة االحصائيةالد

 دعم القسم
 0.74 2.75 50 ماجستير

0.07 0.80 
 0.68 2.76 45 دكتوراه

 استثمار الوقت
 0.88 3.07 50 ماجستير

0.05 0.96 
 0.92 3.06 45 دكتوراه

 اإلنسانية العالقات
 0.82 3.19 50 ماجستير

0.25 0.80 
 0.80 3.15 45 دكتوراه

 ادلشرؼ أداء
 0.80 3.10 50 ماجستير

0.70 0.49 
 0.78 2.98 45 دكتوراه

 االستبانة ككل
 0.75 3.03 50 ماجستير

0.25 0.81 
 0.74 2.99 45 دكتوراه

 

يالحظ  من اجلدوؿ السابق أف قيمة " ت " للفرؽ بُت متوسطي آراء عينة الدراسة عن رضاىم عن االشراؼ العلمي    
،  شلا يعٍت عدـ وجود فرؽ بُت آراء  α ≤ 0.05على طالب وطالبات الدراسات  العليا غَت داؿ إحصائيًا  عند مستوى 
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التعليمية، وىذا يدؿ على أف أراء طلبة ادلاجستَت ال زبتلف عن أراء طالب الدكتوراه وطالب ادلاجستَت يعزي دلتغَت ادلرحلة 
طلبة الدكتوراه يف رضاىم عن اإلشراؼ العلمي سواء فيما يتعلق بدعم القسم، أو استثمار الوقت، أو العالقات اإلنسانية، 

 أو أداء ادلشرؼ.

دـ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ـ( اليت دلت على ع0225وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة شطناوي )   
( اليت 0203الستجابات طلبة الدراسات العليا تعزى إذل متغَت ادلرحلة التعليمية، وكذلك تتفق مع نتيجة دراسة عساؼ ) 

دلت على عدـ وجود الفروؽ بُت استجابات الطالب تعزى دلتغَت ادلرحلة الدراسية. وقد يعود السبب يف ذلك إذل أف 
 امج الدراسات العليا ىم نفسهم يف مرحليت ادلاجستَت والدكتوراه.ادلنفذين لرب 

الدراسات العليا زبصص تعليم الرياضيات  ما ادلشكالت اليت تواجو طلبةلإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصو: 
ادلفتوح، وادلبنية على جبامعة أـ القرى أثناء مرحلة اإلشراؼ العلمي ؟. وبعد ربليل استجاباهتم ادلكتوبة يف السؤاؿ 

ادلالحظات واخلربات الفعلية للطلبة وتصنيفها وتبويبها ،ىنالك عدد من ادلشكالت اليت تواجو اإلشراؼ العلمي لطلبة 
  الدراسات العليا جبامعة اـ القرى، ومنها :

 أواًل: مشكالت تتعلق بالطالب الباحث:

 النمطية وتقليد األحباث السابقة والسَت على هنجها. .1

 افتقار بعض الطالب إذل مهارات استصخداـ ادلكتبة ومصادر ادلعلومات األخرى. .2

 ضعف اإلبداع والتطوير يف رلاؿ األحباث من قبل طالب الدراسات العليا. .3

 ضعف األمانة العلمية من قبل الباحث. .4

 ضعف مستوى الطالب يف اللغة االصلليزية. .5

 وذلك لتنوع حقل ورلاالت تعليم الرياضيات.صعوبة بناء الربامج واألدوات وادلواد التعليمية،  .6

 ثانياً: مشكالت تتعلق بالمشرف:

 قلة التزاـ ادلشرؼ دبواعيده مع الطالب. .1

 انشغاؿ بعض ادلشرفُت لضصخامة األعباء ادللقاة عليهم )تدريسية، حبثية، إدارية....اخل(. .2

 عدـ احلرص على مساعدة الطالب يف اختيار موضوع دراستو. .3

 ذية الراجعة للطالب، وإرجاع األعماؿ بدوف إبداء أي ملحوظات أو عدـ التعليق عليها.قلة تقدمي التغ .4

 ضعف توجيو ادلشرؼ لطالبو أثناء إشرافو العلمي. .5

عدـ تفعيل اإلشراؼ اإللكًتوين واالستفادة من التقنيات احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي بالشكل ادلطلوب  .6
 وادلناسب يف عملية اإلشراؼ.

 : مشكالت تتعلق بالقسم وأنظمتو والدعم المقدم للباحث:ثالثاً 

 سيطرة الروتُت على سَت اإلجراءات وادلعامالت ادلتعلقة بعملية اإلشراؼ العلمي يف اجلامعة. .1

 عدـ إتاحة الفرصة للطالب الختيار مشرفو أو ادلشاركة يف ذلك. .2
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قد يفرض ادلشرؼ على الطالب موضوع  تعيُت ادلشرؼ العلمي قبل اختيار الطالب دلوضوع البحث وبالتارل .3
 الدراسة.

 نقص الكوادر اإلشرافية من األساتذة ادلتصخصصُت يف رلاؿ تعليم الرياضيات. .4

 إسناد اإلشراؼ العلمي إذل غَت ادلصختصُت يف رلاؿ تعليم الرياضيات. .5

 قلة اىتماـ اجلامعات بالربامج التدريبية للمشرفُت يف رلاؿ اإلشراؼ العلمي.  .6

 سبرات العلمية احمللية ادلتصخصصة.ندرة ادلؤ  .7

 عدـ توفَت قاعدة بيانات ومعلومات حبثية يف رلاؿ تعليم الرياضيات ؽلكن للباحثُت االستعانة هبا. .8

 عدـ توفر مراكز للتحليل اإلحصائي والًتمجة. .9

 عدـ وجود مسنارات علمية ومستمرة يف التصخصص. .11

 عدـ تفعيل اإلشراؼ التعاوين ادلشًتؾ. .11

(، ودراسة 0206اخلاصة بادلشكالت اليت تتم ذكرىا سابقاً تتفق مع نتائج دراسة كل من )جاف،وىذه النتيجة 
( اليت أكدت وبينت نتائجها وجود 0225(، ودراسة ) أبو مسرة وآخروف، 0225(،ودراسة )شطناوي، 0225)الوحش،

 العديد من ادلشكالت اليت تتعلق باإلشراؼ العلمي على طالب الدراسات العليا. 

الدراسات العليا   لإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصو: ما المقترحات الالزمة لتحسين اإلشراف العلمي على طلبة
 تخصص المناىج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة أم القرى ؟.

ادلفتوح  وفقًا آلراء عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا زبصص تعليم الرياضيات جبامعة أـ القرى يف السؤاؿ  
عن ادلقًتحات الالزمة لتحسُت اإلشراؼ العلمي على طلبة الدراسات العليا يف جامعة أـ القرى، وادلبنية على ادلالحظات 
واخلربات الفعلية للطلبة، وفق استجابتهم ادلكتوبة ،ىنالك عدد من ادلقًتحات واليت يؤمل أف ربسن  نوعية ادلمارسات 

 ادلمارسات ادلثالية لشإشراؼ العلمي، ومنها : اإلشرافية بشكل عاـ وصوالً إذل

وضع معايَت عالية الدقة الختيار طلبة الدراسات العليا يف رلاؿ تعليم الرياضيات بعناية فائقة، من خالؿ إجراء  .1
فحص شامل عن طريق إجراء ادلقابالت الشصخصية، والسجالت األكادؽلية، واالختبارات التحصيلية، والسَتة الذاتية، 

 ت اإلصلاز للملتحقُت بربامج الدراسات العليا.وملفا

اختيار ادلشرفُت العلميُت بعناية فائقة، ووفقًا الشًتاطات زلددة، ألف ادلشرؼ غَت الكفء من ادلمكن أف يكوف  .2
 عامالً رئيساً يف عدـ إسباـ الطالب لبحثو، أويف ضعف جودة ادلنتج العلمي.

يف كافة اجلوانب ادلتعلقة باإلشراؼ العلمي، وغلب أف يكوف ىذا التدريب توفَت التدريب الرمسي للمشرفُت العلميُت  .3
 مستمراً، وعملياً، ومنتظماً.

تصميم برنامج تعريفي للمشرفُت اجلدد، حبيث يتعلموف اإلشراؼ العلمي تدرغليًا ربت إشراؼ مشرفُت من ذوي  .4
 اخلربة والكفاءة.

على تغذية راجعة، وازباذ اإلجراءات التصحيحية قبل الوقوع إغلاد فرص للمشرفُت اجلدد حىت يتمكنوا من احلصوؿ  .5
 يف مشاكل كبَتة.
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 ربديد طالب واحد فقط لكل مشرؼ علمي جديد، وزيادة ذلك تدرغلياً. .6

 إتاحة الفرص للطالب من خالؿ توفَت قاعدة ادلعلومات البحثية. .7

مشاكل الطالب وادلشرفُت، حبيث ؽلكن  إنشاء " وحدة التدخل ادلبكر" داخل أقساـ الدراسات العليا للتنبيو على .8
 ازباذ إجراءات مبكرة.

إعداد كتيب لشإشراؼ العلمي، حبيث يكوف كل مشرؼ وطالب على علم ودراية بكافة األنظمة اإلدارية واألكادؽلية  .9
 وادلتطلبات الالزمة لعملية اإلشراؼ العلمي.

 قاءات توجيهية لطالب الدراسات العليا.تكوين فريق من ادلشرفُت ذوي اخلربة، وادلشرفُت اجلدد لعقد ل .11

 التوصيات:

 بناًء على نتائج الدراسة وأىدافها وحدودىا فإف الباحث يوصي دبا يلي:

 بناء قاعدة بيانات ألولويات البحث العلمي يف رلاؿ تعليم الرياضيات. -1

سواء البشرية  أو ادلادية لألقساـ  تقنُت القبوؿ لربامج الدراسات العليا دبا يوازي ويوافق اإلمكانات ادلتاحة الفعلية -2
 األكادؽلية، مع وضع معايَت دقيقة لقبوؿ طالب الدراسات العليا.

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس تتعلق جبوانب تنمية العالقات اإلنسانية بُت طالب الدراسات  -3
ت األكادؽلية، وجعل االلتحاؽ هبا شرطًا أساسياً العليا وادلشرفُت العلميُت من أعضاء ىيئة التدريس، ويف اجملاال

 ومتطلب ىاـ إلشراؼ عضو ىيئة التدريس على طالب الدراسات العليا..

إغلاد برامج إلكًتونية لتسهيل كافة األنظمة واإلجراءات واألعماؿ اإلدارية للطالب أثناء فًتة اإلشراؼ يف تعليم  -4
 الرياضيات.

ن مهاـ ادلشرؼ وواجباتو وآلية اإلشراؼ العلمي، كما يتضمن الدليل واجبات إعداد دليل لشإشراؼ العلمي يتضم -5
 الطالب وحقوقو أثناء فًتة اإلشراؼ العلمي.

تفعيل اإلشراؼ التعاوين ادلشًتؾ الذي ػلقق التكامل بُت كافة ادلصختصُت يف تعليم الرياضيات دبا يثري البحث  -6
 العلمي يف ىذا رلاؿ.
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 المراجع:

(: تقومي أداء األستاذ اجلامعي يف رلاؿ اإلشراؼ على الرسائل العلمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا. 0220أبو دؼ، زلمود خليل )
 . 43-04(. ص05رللة القراءة وادلعرفة، مصر، العدد )

 (: كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، دار الشرؽ، جده. 0884أبو سليماف، عبدالوىاب إبراىيم )

(: ادلعوقات اليت تواجو ادلشرفُت األكادؽليُت يف جامعة القدس ادلفتوحة 0225أبو مسرة، زلمود أمحد وأبو ساكور، تيسَت وخليل، آماؿ حسُت )
 حباث والدراسات، العدد الثامن.يف فلسطُت، رللة جامعة القدس ادلفتوحة لأل

(.ص 0(العدد)07مصر، اجمللد)-(: توقعات الدور يف عملية اإلشراؼ البحثي. العلـو الًتبوية 0202أسعد، عبد الكرمي حساف قائد)       
2 - 47. 

ات عربية يف الًتبية وعلم (: واقع اإلشراؼ العلمي على رسائل ادلاجستَت وأطاريح الدكتوراه ،رللة دراس0205خبيت، صالح الدين فرج)
 ، السعودية.68النفس، العدد

(: الالئحة ادلوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات وقواعدىا واجراءائها التنظيمية والتنفيذية 0220جامعة أـ القرى، عمادة الدراسات العليا ) 
 .0يف اجلامعة، مطابع جامعة اـ القرى، مكة ادلكرمة ط

اقع اإلشراؼ العلمي على األحباث الًتبوية يف برمج الدراسات العليا جبامعة أـ القرى، رللة الًتبية للبحوث، (:و 0206جاف، خدغلة زلمد)
 ، القاىرة.064جامعة األزىر، العدد 

(:ربكيم الرسائل اجلامعية: مشكالت وحلوؿ مقًتحة، ندوة التحكيم العلمي، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود 0227اجلرؼ، رؽلا سعد )
 مية، الرياض.اإلسال

(:واقع اإلرشاد االكادؽلي على خطط الرسائل العلمية من وجهة نظر طالب وطالبات 0207اجلعد ،نواؿ محد و العتييب، مرمي سلمي)
 الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة ادللك سعود، اجملموعة الًتبوية الدولية ادلتصخصصة، األردف.

(: تقومي برامج الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر اخلرغلُت، رللة اجلامعة 0223احلورل، علياف وأبو دقة، سناء)
 اإلسالمية، سلسة الدراسات اإلنسانية.

(: دراسة تقوؽلية لدور ادلشرؼ األكادؽلي يف اإلشراؼ وادلتابعة على مشاريع زبرج الطلبة يف جامعة القدس 0228دياب، سهيل رزؽ )
 .005-88(.ص2( العدد )0اجمللة الفلسطينية للًتبية ادلفتوحة عن بعد. اجمللد ) ادلفتوحة.

ادلؤسبر العلمي العاشر (: تنمية مهارات أعضاء ىيئة التدريس ادلشرفُت على البحوث العلمية يف الدراسات العليا. 0202سادل، زلمد زلمد)
 .55 - 30(.ص 0مصر، اجمللد) -لكلية الًتبية بالفيـو ) البحث الًتبوي يف الوطن العريب. رؤى مستقبلية ( 

ية، رللة (:رؤية تطويرية لدور ادلشرؼ األكادؽلي على الرسائل العلمية، لطالب الدراسات العليا يف أقساـ الًتب0205السكراف ،عبد اهلل فاحل ) 
 العلـو الًتبوية، جامعة اإلماـ زلد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

(: ادلشكالت اإلدارية اليت يواجهها طالب وطالبات الدراسات العليا يف جامعة الَتموؾ يف رلاؿ اإلشراؼ على 0225شطناوي، نواؼ موسى)
 .327 - 262(. ص 0(العدد)07ة واإلنسانية، اجمللد)رسائلهم اجلامعية. رللة جامعة أـ القرى للعلـو الًتبوية واالجتماعي

 .0(: تقومي برامج الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية، ادلطابع احلديثة، الرياض، ط 0222العتييب، خالد عبد اهلل ) 

لة الًتبوية، جامعة الكويت، (: اإلشراؼ األكادؽلي على الرسائل العلمية يف اجلامعات الفلسطينية، اجمل0203عساؼ، زلمود عبد اجمليد )
 ، الكويت.000العدد 

(: آراء الطلبة واخلرغلُت يف اجلامعات الفلسطينية يف امتالؾ ادلشرفُت على 0227عالوي، ىياـ رأفت َو جرب، أمحد فهيم َو أبو مسرة، زلمود )
 ، األردف.رسائل ادلاجستَت يف الًتبية للمهارات اإلشرافية. رللة ارباد اجلامعات العربية، عماف

(: استقصاء أراء أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية جامعة بنها حوؿ بعض مقًتحات لتطوير اإلشراؼ العلمي 0204علي، زلمد خالد)
 ، مصر.023بكليات الًتبية يف اجلامعات ادلصرية، رللة كلية الًتبية، جامعة بنها، العدد 
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(: تقومي برنامج الدراسات العليا بكلية الًتبية جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء 0200)عيسى، زلمد أمحد َو أبو ادلعاطي، وليد زلمد 
 (.08ىيئة التدريس والطالب. رللة حبوث الًتبية النوعية، العدد )

قافة (: تصور مقًتح لدعم جهود اإلشراؼ العلمي على الرسائل اجلامعية بكليات الًتبية يف مصر ،رللة الث0207عيسوي، توفيق علي) 
 ، القاىرة.004والتنمية، أكادؽلية البحث العلمي والتكنولوجيا، العدد 

(، ظلوذج مقًتح دلنظومة البحث الًتبوي يف ضوء معايَت و متطلبات اجلودة الشاملة واحتياجات ادلواطن العريب 0222مازف، حساـ زلمد )
-يم و اإلعداد احلياة ادلعاصرة، دار الضيافة ،جامعة عُت مشسادلعاصر " روية مستقبلية "،ادلؤسبر العلمي اخلامس عشر مناىج التعل

 ـ (.  0220نوفمرب 88القاىرة، ع 

(: آليات اإلشراؼ العلمي يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة، ادلؤسبر العلمي السنوي  0228موسى، رشاد علي والدسوقي، مدػلة منصور ) 
 عتماد دلؤسسات التعليم العارل: رؤى وذبارب". جامعة األزىر " اجلودة واال -الثالث لكلية الًتبية 

(: قياس خصائص القيادة اخلادمة لدى ادلشرفُت على الرسائل اجلامعية من وجهيت نظر ادلعيدين وادلدرسُت  0200ندا، فوزي شعباف ) 
 .0ادلساعدين جبامعيت القاىرة وعُت مشس، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة القاىرة، العدد 

( :دراسة تقوؽلية لنظاـ اإلشراؼ العلمي يف كليات وأقساـ الًتبية يف اجلامعات السعودية، رسالة دكتوراه  0220النوح، مساعد بن عبداهلل ) 
 غَت منشورة، كلية العلـو االجتماعية، جامعة  اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 اجلامعة مفهومو، عناصره، ومعوقاتو، صحيفة دار العلـو للغة العربية وآداهبا والدراسات (: اإلشراؼ العلمي يف 0228نور الدين، طوابة ) 
 .22، العدد 05اإلسالمية ) اإلصدار الرابع ( مصر، مج 

(: مشكالت اإلشراؼ العلمي على الرسائل اجلامعية من وجهة نظر الباحثات ) دراسة ميدانية، رللة قطاع  0227الوحش، ىالة سلتار ) 
 دراسات الًتبوية، جامعة األزىر، العدد الثاين.ال
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