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  اإلھداء

 األمـان ووهبتنـي نجـاح طـوق الـصبر مـن أصـنع كیـف علمتني من إلى المتواضع العمل هذا أهدي
   الحبیبة أمي الحیاة في

   الحبیب أبي عقل غذاء القراءة أن علمني من إلى

 المحـامي الغـالي زوجـي وعمـري دربـي رفیـق الطویـل مـشواري فـي لـي ًعونـا وكـان سـاندني من إلى
  صایمة فواز

 دیمــة، دیانـا، سـلطان، (أحبــائي أبنـائي ضـحكاتهم فــي والـسعادة عیـونهم فــي التفـاؤل أرى مـن إلـى
  )لیان

  أحبتي إخوتي الحیاة عثرات ًمعا وتخطینا الطفولة منذ رافقوني من إلى

   حریته ننال أن ًیوما نحلم الذي فلسطین الغالي وطني إلى

    وطنه لخدمة حیاته أفنى علم طالب كل إلى

 حیـاتهم ووهبـوا أرواحهـم جـسدوا الذین وطني أبناء من بهم أفتخر من إلى إهدائه في  أتوانى ولن
 إلــى اهللا بمـشیئة الحریـة لهـم ونتمنـى كرامـة مـن لنـا تبقـى مـا ٕوالـى شـهداء الیـوم فأصـبحوا للـوطن
  .األحرار األسرى
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 فـي قـضیتها أعـوام إلـى بهـا أعـود وقفة من المرحلة، هذه في األخیرة  الخطوة أخطو وأنا لي بد ال

 األمـة لتبعـث الغـد جیـل بنـاء فـي كبیـرة ًجهـودا بذلوا الذین الكرام يأساتذت مع النجاح جامعة رحاب

 قـدموا الـذین إلـى والمحبـة والتقـدیر واإلمتنـان الـشكر آیـات بأسمى أتقدم أمضي أن وقبل جدید من

 الغالیـة العزیـزة الـدكتورة بالـذكر وأخـص وجـه، أكمـل علـى رسالتي أنهي كي الكثیر المعرفة من لي

  .والتقدیر اإلحترام كل له أكن الذي الحلو غسان البروفسور الفاضل والدكتور عفونة سائدة. د

 الــدكتور األســتاذ المتمثلــة: الكــرام المناقــشة لجنــة لعــضوي بالــشكر أتقــدم أن بالتأكیــد أنــسى ولــن
 العمــل هــذا إلتمــام واإلرشــاد النــصح وافــر لــي قــدما ّاللــذین یاســین صــالح والــدكتور عابــدین محمــد
  .الخیر كل اهللا أثابهما وجه، أفضل على

 صــدیقاتي ًوعونــا، ًحنینــا اللؤلــؤ حبــات مثــل القلــب أنــاروا و عنــوان  للــصداقة  كــانوا مــن ٕوالــى 

 .الغالیات
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  إقرار

   : العنوان تحمل التي الرسالة مقدمة أدناه، الموقعة أنا

 فــي الطلبــة تواجــه التــي والــصعوبات التربویــة العلــوم كلیــات فــي وجودتهــا الماجــستیر رســائل واقــع
  .ةالفلسطینی الجامعات في والطلبة المشرفین نظر وجهة من الرسائل إعداد

  

 تمـــت مــا باســتثناء الخــاص، جهــدي نتــاج هــو إنمـــا الرســالة هــذه علیــه اشــتملت مــا بــأن أقــر

 أو درجـة أي لنیـل قبـل مـن ُیقـدم لـم منهـا جـزء أي أو كاملـة، الرسـالة هذه وأن ورد، حیثما إلیه اإلشارة

  .أخرى بحثیة أو تعلیمیة مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي لقب
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 في الطلبة تواجه التي والصعوبات التربویة العلوم اتكلی في وجودتها ماجستیرال رسائل واقع"
   "الفلسطینیة الجامعات في والطلبة المشرفین نظر وجهة من الرسائل إعداد

  إعداد 
  قریب حمدان" هاشم محمد "عبیر

  إشراف 
  غسان حسین الحلو.د.     و     أةسائدة عفون. د

 الملخص 

ـــى  ــن وجهــــة نظـــر المــــشرفین وجودتهــــا  رســـائل الماجـــستیر واقــــعهـــدفت الدراســـة التعــــرف عل مـ

والــصعوبات التــي یواجههــا الطلبــة فــي إعــداد الرســائل مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفــسهم فــي الجامعــات 

 ،وبیــان أثــر متغیــرات الدراســة وهــي الجــنس، والعمــل) جامعــة النجــاح، وبیرزیــت، والقــدس(الفلــسطینیة 

احثـــة المـــنهج الوصـــفي  البتبعـــتومكـــان الـــسكن، والجامعـــة، والتخـــصص، ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة، ا

ً المقابلــة واالسـتبانة، تــم مقابلــة أربعـة عــشر فــردا مـن المــشرفین علــى رسـائل الماجــستیر فــي مـستخدمة

 علــى عینــة عــشوائیة بـسیطة مــن مجتمــع الطلبــة البــالغ  اســتبانة خاصـة، وتوزیــعالجامعـات الفلــسطینیة

ــترجاع ،ًطالبــــا) 513(عــــددهم  ـــم%)35( وقــــد بلغــــت نــــسبة االســ ـــى ، وبعــــدها تـ ـــا إلـ ٕ ترمیزهــــا وادخالهـ

  .(SPSS) اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة ًالحاسوب ومعالجتها إحصائیا باستخدام برنامج الرزمة

 وأنهــا ال ،أنهــا ال ترتقــي لمــستوى الجــودةأشــارت النتــائج أن المــشرفین علــى رســائل الماجــستیر یــرون  

 وأن مــن أهــم ، وأن المعــاییر المتبعــة فیهــا ال تتــسم بالمرونــة،تــساهم فــي خدمــة التنمیــة فــي المجتمــع

 وصــعوبة الحــصول علــى المـــصادر ،الــصعوبات التــي تعتــرض الطالــب الباحــث هــو اختیــار العنــوان

 ومــن ،والمراجــع التــي تفیــد الرســالة باإلضــافة لــضعف قــدرات الطالــب بالجوانــب البحثیــة واإلحــصائیة

أشـارت نتـائج اإلسـتبانة إلـى وجـود درجـة اسـتجابة تبیان حیـث جانب آخر استخدمت الباحثـة أداة االسـ

فــي حــین كــان ) الــصعوبات االقتــصادیة(ًكبیــرة جــدا فــي إســتجابة عینــة الدراســة علــى المجــال الثالــث 



 
 

 ش 

ـــتجابة كبیــــرة علــــى فقــــرات المجــــال األول  ــاك درجــــة اسـ ومتوســــطة علــــى ) الــــصعوبات األكادیمیــــة(هنــ

باإلضـافة إلـى وجـود درجـة موافقـة ) الصعوبات النفـسیة( والرابع )الصعوبات اإلداریة(المجالین الثاني 

 مـا الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة الدراسـات العلیـا :كبیرة على سؤال الدراسة الرئیس والذي ینص علـى

ً، كمــا أشــارت النتـائج أیــضا إلــى فـي إعــداد الرســائل مـن وجهــة نظــر الطلبـة فــي الجامعــات الفلـسطینیة

ــة إ بــین متوســطات إســتجاباتهم نحــو ) α=0.05(حــصائیة عنــد مــستوى الداللــة وجــود فــروق ذات دالل

الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة فــي إعــداد الرســائل مــن وجهــة نظــر الطلبــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة 

فــي . تعــزى لمتغیــر الجــنس فــي الدرجــة الكلیــة وفــي مجــاالت الدراســة الثــاني والرابــع  ولــصالح اإلنــاث

 نفـــس مــستوى الداللـــة فــي مجـــال الدراســة األول حـــسب متغیــر الجامعـــة حــین كـــان هنــاك فـــروق عنــد

ًأشــارت النتـائج أیــضا كـذلك . والتخـصص ولـصالح جامعــة النجـاح الوطنیـة وتخــصص اإلدارة التربویـة

ـــستوى الداللـــــة  ــین متوســـــطات ) a=0.05(إلــــى عـــــدم وجـــــود فــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة عنـــــد مـ بـــ

الطلبـــة فـــي  طلبـــة  فـــي إعـــداد الرســـائل مـــن وجهـــة نظـــرالـــصعوبات التـــي تواجـــه الإســـتجاباتهم نحـــو 

ــة العمــل ومكــان الــسكن  فــي الدرجــة الكلیــة وفــي مجــاالت  الجامعــات الفلــسطینیة تعــزى لمتغیــري حال

  .الدراسة األول  والثاني والثالث والرابع

 فـــي مختلـــف الجامعـــات المـــشرفینعقـــد نـــدوات و ورشـــات عمـــل مـــابین ومـــن أهـــم توصـــیات الباحثـــة 

بــین الجامعــات الفلــسطینیة علــى  یة لإلتفــاق علــى معــاییر جــودة تعتمــدها رســائل الماجــستیرالفلــسطین

ــادة عــدد  المــساقات المطروحــة فــي برنــامج الماجــستیر التــي تعــد الطلبــة إلعــداد ،مــستوى الــوطن ّ وزی

  .رسائل الماجستیر



  األول الفصل

  وخلفیتها الدراسة مشكلة

  المقدمة -

  الدراسة مشكلة -

  الدراسة أسئلة -

  الدراسة أهداف -

  الدراسة أهمیة -

  الدراسة فرضیات -

  الدراسة حدود -

 الدراسة مصطلحات -
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  األول الفصل

ــــضمن ــــصل ت ــشكلة المقدمــــة، الرســــالة، هــــذه مــــن األول الف ــئلة و وخلفیتهــــا، الدراســــة ومــ  الدراســـــة أســ
 الدراســة، وأهـداف ،العلمیـة واألهمیــة البحثیـة األهمیـة علــى إشـتملت التـي الدراســة وأهمیـة وفرضـیاتها،

  .األساسیة بالمصطلحات التعریف تم الفصل نهایة وفي الدراسة، وحدود

  :المقدمة

أفـرز العـصر الحـدیث الكثیـر مــن المنجـزات التـي دفعـت باإلنـسان إلــى مجاراتهـا ومواكبتهـا مـن خــالل 
حجــم التحــدیات التــي تواجههــا الجامعــات فقــد تعــاظم  ، ال یــستهان بــه مــن العلــم والمعرفــةٍإمــتالك قــدر

ًمحلیا وعالمیا والتي تتمثل في التغییرات المعرفیـة والعلمیـة والتكنولوجیـة أن البحـوث العلمیـة بإعتبـار و ً
 مساحة أكبـر لكـي نفیـد م ومنحهم أحد هذه الطرق  فكان ال بد من اإلهتمام بههي والرسائل الجامعیة

الموائمــة بــین العــالمین اإلفتراضــي والحقیقــي، ووضــع أســس تعلیمیــة بدیلــة خــالل وذلــك مــن ونــستفید، 
ــستنیرة ومنفتحــــة علــــى كــــل هــــذه  ــویر البــــرامج والمنــــاهج التعلیمیــــة عبــــر طــــرق تربویــــة تنمویــــة مــ وتطــ

مج تعلیمیـــة مرتبطـــة التطـــورات، وذلـــك مـــن خـــالل هندســـة النظـــام التعلیمـــي الجـــامعي واســـتحداث بـــرا
  . باحتیاجات المجتمع

 الــدول تـــولي ًعــددا مــن دالــة حــضاریة للمجتمعــات، ونجــد ّوتعــد البحــوث العلمیــة ورســائل الماجــستیر
تعزیـز مـسیرة البحــوث ب فتقــوم ،مــتالك ناصـیة العلـما إلـى م لتـسعى مــن خاللهـبهـمالكثیـر مـن اإلهتمــام 

  البحــثیــسمح و ، الــدعم المــادي والمعنــوي للبــاحثینتــوفیر كافــة أشــكالالعلمیــة والرســائل الجامعیــة و
ً كمـــا یجعـــل مـــن الباحـــث شخـــصیة ،ٕطـــالع علـــى مختلـــف المنـــاهج واختیـــار األفـــضل منهـــاإلللباحــث ا

  ).2009الشایب، ( من حیث التفكیر والسلوك، واإلنضباط تمكنةم

جعــل منــه ت، لاالبتكــار لــدى الباحــث القــدرة علــى اإلبــداع ووتولــد البحــوث العلمیــة والرســائل الجامعیــة
ّإنــسانا قــادرا علــى حــل  ً لــدول ُ یعــد المؤشــر الحقیقــي لتقــدم افــیهمن التمیــز ً، خاصــة أ بنفــسهالــصعوباتً

ً ترفـا أكادیمیـا فلـم تعـد البحـوثالسمة البارزة لغالبیة دول العالم المتقدمـة، ُورقي مجتمعاتها، ألنه یمثل  ً
ُ ضــرورة ملحــة تاع والتمیــز المؤســسي، بــل أصــبحتقــوم بــه المؤســسات التعلیمیــة للوصــول إلــى اإلبــد

 فــي حــل العدیــد مــن المــشاكل التحقیــق التنمیــة المــستدامة فــي مجتمعاتنــا، وذلــك مــن خــالل مــساهمته
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ــا وفــــق أســــس علمیــــة صــــحیحة ــــة والتربویــــة واإلجتماعیــــة وغیرهــ  اإلقتــــصادیة والــــصحیة والتعلیمی

 ). 2011طرابلسیة،(

عتمـد علـى ت للتفكیـر، ة منظمـالیب أسـالرسائل الجامعیة هـي أن ومن المسلمات التي أمكن الوثوق بها
المالحظــة العلمیــة والحقــائق، والبیانــات لدراســة الظــواهر بموضــوعیة وحیــاد، للوصــول لحقــائق علمیــة 

البحـوث قابلة للتعمیم والقیاس علیها، وقد برز دور فاعل للمؤسسات التربویـة واألكادیمیـة فـي تـشجیع 
 فــي شــتى أصــناف المعرفــة، وتوجیــه البــاحثین إلــى البحــث فــي بهــا، وحــث الطلبــة علــى القیــام العلمیــة

ٕمشكالت العصر وایجاد الحلول الالزمة لها، وعلیه وفـي ظـل النمـو المتـسارع للحیـاة الیومیـة، والتقنیـة 
اء الحدیثــة، وثــورة اإلتــصاالت التــي جعلــت مــن العــالم الواســع قریــة كونیــة، أصــبحت الحاجــة إلــى إجــر

البحـــوث، والدراســـات العلمیـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى، مـــن خـــالل التـــسابق الـــشدید بـــین البـــاحثین 
الرسـائل ًوالعلماء، إلى حل مـشكالت الكـون، والحـصول علـى المعرفـة الدقیقـة والـشاملة فـضال عـن دور

تهــا  فــي تــدعیم اإلقتــصاد العــالمي وتطــوره ممــا یــنعكس بالنتیجــة علــى تطــور الــشعوب ورفاهیالجامعیــة
 ).2012الخرابشة،(

 فـــيمـــشاركتها ل فـــي إبتكـــار نظریـــات ومبـــادئ علمیـــة جدیـــدة تـــساهم الرســـائل الجامعیـــةكمـــاأن أهمیـــة 
، وكیفیــة الــسیطرة علــى األخطــاء والتعــرف علیهــا وتجنبهــا مــع التربــوي مــن خــالل نتــائج البحــوثالمجت

زام أخالقـي یقـوم الباحـث مـن  إلتـي هـالبحـوث العلمیـة أن لـىوقولبة المعرفة بقالب علمـي، باإلضـافة إ
  ).Gall&Borg,2007(خالله بدفع عملیة التقدم والتطور في بلده 

ًالبحوث والرسـائل الجامعیـة التربویـة منهـا تحدیـدا هـي أحـد مجـاالت البحـث العلمـي فهـي وباعتبار أن 
خــرى عــن أنــواع البحــوث العلمیــة األ، كمــا تختلــف عــالج القــضایا التربویــةت ا ســوى أنهــعنــهختلــف ت ال

ـــي اإلجتمـــــاعي فـــــي الطریقـــــة  ـــث العلمــ ـــوات البحــ ــع خطــ ـــث الطبـــــي والمخبـــــري فـــــي أنـــــه یتبــ ـــل البحــ مثـ
ً تحدیــدا أداة للتحقــق ة التربویــتعــد البحــوثكمــا  )Mishra,2010(واإلجــراءات والتحلیــل اإلحــصائي 

 تــساؤل حــول ظــاهرة تربویــة تــصاعدت أو كانــت موجــودة يهــفمــن النظریــات المتوارثــة مــن الــسابق، 
ــداث  ــباب وحقیقــــة األحــ ــــة مــــن أجــــل تحدیــــد طبیعــــة وأســ ــوات العلمی ــــاع الخطــ ــتم إتب ــث یــ وتطــــورت حیــ

  ).Upadhyay, 2012(والتطورات التربویة التي حدثت في السابق وألقت بظاللها على الحاضر
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نجــد ) 2009( العربــي، كمــا أورده حــسین فــي العــالمالبحــوث والرســائل الجامعیــةولـو استعرضــنا وضــع 
وبـین العـالم العربـي، والـسبب یعـود إلـى اإلفتقـار إلـى سیاسـة المتقدمـة أن هناك فجوة هائلة بین الـدول 

وهـذا  ،البحـوث العلمیـة واالفتقـار إلـى البیئـة المناسـبة لممارسـة ،بحثیـة تحكـم عمـل المؤسـسات البحثیـة
العلمیـة فــي الــسنوات األخیــرة لــدى بعــض الــدول العربیــة، كلـه أدى إلــى تقــدم بطیــئ فــي عــدد النــشرات 

 1995 -1967 فــي الــوطن العربــي خــالل الفتــرة مــن عــام ت قــد إزدادالبحــوث العلمیــةحتــى أننــا نجــد 
معـدل إنفـاق فـإن  ستة آالف بحث، أما بالنـسبة لمـشكلة التمویـل 1995حیث بلغ اإلنتاج العلمي عام 

 وتعـد مـن الـدخل القـومي،% 0.2، حیـث بلـغ مع ما تنفقـه دول العـالمً جدا مقارنة ًاالدول العربیة متدنی
 بنــسبة ة العلمیـالمتحـدة األمریكیـة تنفــق علـى البحـوثالوالیـات ف ، نـسبة متدنیـة مقارنـة بالـدول األخــرى

ً أظهرت اإلحصائیات العالمیة أن عدد األبحـاث المنـشورة عالمیـا عـام كما ،من الدخل القومي% 2.9
 ألـــف 15ً أمـــا مـــا ینـــشر ســـنویا مـــن البحـــوث فـــي الـــوطن العربـــي ال یتعـــدى ،1148612 هـــي 2007
 .بحث

 لكــن مــن بــاب معاینــة الواقــع مــن ،و فــي فلــسطین مقارنــة مــع بعــض دول العــالم لــیس مــن بــاب النقــد
ـــة والرســــائل الجامعیـــة أجـــل النهـــوض فـــي  ــث البحـــوث العلمی ـــدى الباحــ ، ســـنجد أن الحـــافز النفـــسي ل

ً لكثیر من األمـور، ففلـسطین باعتبارهـا دولـة غیـر مـستقرة  سیاسـیا و إقتـصادیا إفتقارهضعیف، بسبب  ً
هــا ألن تكــون دولــة منافــسة علــى مــستوى العــالم خاصــة أنهــا یؤنجــدها  تفتقــد  لألمــور الهامــة التــي ته
ً ممــا یــؤثر ســلبیا علــى قــدرة الباحــث فــي مــستمر مــن قبــل العــدو،تتعــرض باســتمرار إلغــالق وحــصار 

 حیـــث أن للبحـــوث العلمیـــة ضـــعف المخصـــصات المرصـــودة فـــي میزانیـــة الـــسلطة و ،مواصـــلة عملـــه
ًنــسبة التمویــل ضــئیلة جــدا، باإلضــافة إلــى عــدم قیــام عمــادات البحــث العلمــي فــي الجامعــات بالــدور 

 ، ضـــعیفةلهـــم، كمـــا أن الهیكلیـــة اإلداریـــة  والرســـائل الجامعیـــةالمطلـــوب لرفـــع مـــستوى البحـــث العلمـــي
 ّللمعـــدینجـــود فـــرص حقیقیـــة للتعـــاون مـــع مراكـــز األبحـــاث اإلقلیمیـــة والعالمیـــة باإلضـــافة إلـــى عـــدم و

 التـي یفرضـها العـدو  ناهیك عن فرض القیود والتأخیر مـن قبـل الجمـارك للبحوث والرسائل الجامعیة،
 والذي یؤدي بالتأكیـد إلـى تـأخر وصـول المـواد واألجهـزة البحوث العلمیة والرسائل الجامعیةعلى مواد 

  .2009) حسین،(ة العلمی

 كمــا ذكــره كــل مــن زهــدي والــسالم ،ة والرســائل الجامعیــة العلمیــوحتــى یــتم التمیــز فــي إعــداد البحــوث
، فتلقتـه مؤسـسات المجتمـع العلمیـة  العـصر ظهر مصطلح الجـودة  الـذي أعتبـر أنـه صـیحة)2013(
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ى الـــذي ســـخر كـــل والتعلیمیــة، والبحثیـــة واإلقتـــصادیة بـــشغف وجعلتـــه شـــغلها الـــشاغل، وهـــدفها األعلـــ
 العدیــد مــن أن )2011( أكــدت طرابلــسیة فــي حــین، بــه  المادیــة والبــشریة لتحقیقــه والفــوزاإلمكانیــات

إلدخــال وتطبیــق أنظمــة ســارعت ممثلــة بجامعاتهــا ومؤســساتها التعلیمیــة والبحثیــة  الــدول فــي العــالم 
 .ًالجودة لدیها للتمیز عالمیا، وذلك لما یحققه من تفعیل لتلك األنظمة لألهداف واإلستراتیجیات 

ــــیمج يف ًایملاع ًامامته، إلعـــــاليا میلعتلا تاسسؤمیــــشكل تحــــسین أداء  ــــعلال ود عـ  مهأ، ألن مـــــن ملاـ
ــــلع هتردق وه، تاعمتجملا نم هریغ نع عمتجم يأ زیمت يتلا صئاصخلا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  هتاسسؤم ةرادإ ىـ
ــــاءة، و ةیلعافب طقف سیل ،هجماربو ــــی ثیحب، راکتباو ةلادعبل بكفـ ــــجح طبترــ  يف تامدخلا ةدوجو مــ
ــــاليا میلعتلا تاسسؤم ــــجن وه، ةسسؤم ةیأ حاجنف ،ةیرادإلا ةموظنملاب لعـ  انه نمو، اهیف ةرادإلا حاــ
ــــاليا میلعتلا تاسسؤم ةرادإ مازتل إةیمهأ زربت ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ل جأ نمل صاوتملا نیسحتلل ةلماش ةفسلفب لعـ
ــــــة راشم جاتحت يتلاو، تاعماجلا يف ةدوجلا ىلإل وصولا ـــاء نامضل عیمجلا نمكـ  رارمتسإلاو البقـــــ
   ).2000،بیطخلا (تاعماجلل

ًیشهد العالم المعاصر إهتماما متزایدا بمعـاییر الجـودة فـي العمـل، خاصـة فـي میـادین العمـل التربـوي، 
ل بأن جـودة التعلـیم تكـون فـي وجـود معـاییر محـددة ودقیقـة تـصل ویأتي ذلك من خالل اإلقتناع الكام

ــیح مـــا یجـــب تعلمـــه واكتـــسابه فـــي كـــل مجـــال مـــن المجـــاالت  ــا إلـــى درجـــة توضـ ٕفـــي طموحهـــا ودقتهـ
ًالمرتبطـة بالعملیـة التعلیمیــة، خاصـة أن الجــودة والنوعیـة أضـحت معیــارا أساسـیا فــي إصـدار األحكــام  ً ً

  ).2009 وحسین، أحمد(التقویمیة 

بواقــع مـن هنــا جــاءت هــذه الدراســة  لترفــد وتعــرف كلیــات الدراســات العلیــا فــي الجامعــات الفلــسطینیة و
التـي تواجــه الطلبـة فـي كلیـات العلــوم التربویـة فـي إعــداد الرسـائل الجامعیـة وجودتهـا وأهــم الـصعوبات 

تــي یواجههــا  الــصعوبات ال( بعنــوان ، وقــد قامــت الباحثــة بإعــداد دراســة إســتطالعیةرســائل الماجــستیر
ــــة الدراســــات العلیــــا فــــي إعــــداد رســــائل الماجــــستیر ـــات طلب ــــة فــــي الجامعـ ـــوم التربوی  فــــي كلیــــات العلـ

لرفــع مــستوى أدائهــم مــن جهــة، والتعــرف علــى واقــع الرســائل الجامعیــة  )1( ملحــق رقــم )الفلــسطینیة 
ستحقه مــن عنایــة وتخطــیط تــحظــى بمــا ت المرموقــة واحتــل مكانتهــت، وحتــى وجودتهــا مــن جهــة أخــرى

ووضوح رؤیة، وذلك من خالل إتخاذ اإلجـراءات المناسـبة للوصـول لحلـول جذریـة تمكـن الباحـث مـن 
ـــالته بجـــــودة عالیـــــة، ولكـــــي نـــــنهض  ــب هـــــذه الـــــصعوبات وتجاوزهـــــا لیـــــستطیع إتمـــــام رسـ برســـــائل تجنــ

ـــاتالماجــــستیر ـــصة، والجامعـ ــــة المتخصــ ــود، ینبغــــي علــــى المراكــــز البحثی ـــاییر جــ ـــي معـ رســـــائل ة  تبنـ
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 بمختلـف أنواعهـا فـي الرسـائلوالعمل المتواصل على تحسین مخرجاته واإلستفادة من نتائج الماجستیر
 .معظم مناحي الحیاة المعاصرة

 :مشكلة الدراسة

 والــصعوبات تهــا و جودرســائل الماجــستیرجــاءت هــذه الدراســة، إللقــاء المزیــد مــن الــضوء علــى واقــع 
 في كلیات العلـوم التربویـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي خـضم الكـم التي تواجه طلبة الدراسات العلیا

الهائـــل مـــن اإلنجـــازات العلمیـــة والتحـــوالت اإلجتماعیـــة واإلقتـــصادیة والثقافیـــة والتربویـــة التـــي یـــشهدها 
فالزیادة في أعداد الكلیـات التربویـة، وطـالب الدراسـات العلیـا بهـا، لـم یواكبـه تطـور نـوعي ، عالم الیوم
ــويفـــي المیـــ ــع المــــشرفین علـــى رســــائل دان التربــ ـــي أعــــدتها الباحثـــة مـ  كمـــا جـــاء فــــي أداة المقابلـــة الت

فـي العـالم العربـي مـا تـزال فـي تراجـع مقارنـة الجامعیة  لرسائل، فاالماجستیر في كلیات العلوم التربویة
  .بالدول األخرى

ة العلمیـة، ومـا یزیـد األمـر حیث یواجه العدید من البـاحثین المبتـدئین مـشاكل مـع بدایـة رحلـتهم البحثیـ
ًتعقیدا هو أنهم في الغالـب ال یكونـوا مجهـزین للتعامـل مـع مثـل هـذه المـشاكل، و بالتـالي یتـسبب ذلـك 
ـــي  أحیانـــا فـــي تفـــاقم المـــشكلة ویقلـــل مـــن جـــودة الرســـائل الجامعیـــة، كمـــا أدركـــت الباحثـــة األهمیـــة الت

ویــة وضــرورة تطورهــا لمــا مــن شــأنه خدمــة تكتــسبها العالقــة البحثیــة بــین الجامعــات والمؤســسات التنم
 مــن واقــع رســائل الماجــستیر وجودتهــا وقــد كــان هــذا محــور إهتمــام الباحثــة لدراســة ،األهــداف التنمویــة

الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة فــي إعــداد الرســائل مــن وجهــة نظرالمــشرفین و وجهــة نظــر المــشرفین و
 .لعوامل واألسباب المؤثرة فیهدراسة والتعرف على اال مما عمق قناعتها، بالطلبة،

  :األسئلة التالیةوقد تمثلت مشكلة الدراسة في 

 في  كلیات العلـوم التربویـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة مـن  وجودتها رسائل الماجستیرواقعما  .1
 وجهة نظر المشرفین ؟

مــن وجهـــة فــي إعـــداد رســائل الماجــستیر الــصعوبات التــي یواجههــا طلبـــة الدراســات العلیــا ما .2
 نظر المشرفین والطلبة في كلیات العلوم التربویة في الجامعات الفلسطینیة؟ 
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هل تختلف الصعوبات التي تواجه الطلبة في إعداد رسـائل الماجـستیر مـن وجهـة نظـر الطلبـة  .3
 ؟، والتخصصبإختالف متغیرات الجنس، وطبیعة العمل، و مكان السكن، والجامعة

 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة إلى تحقیق ما یلي

 نظـــر وجهـــة مـــن التربویـــة العلـــوم كلیـــات فـــي وجودتهـــا الماجـــستیر رســـائل واقـــع إلـــى التعـــرف .1
 .المشرفین

 والطلبـة نظرالمـشرفین وجهـة مـن الرسائل إعداد في الطلبة تواجه التي الصعوبات إلى التعرف .2
 .الفلسطینیة الجامعات في

 رسـائلهم إعـداد فـي تـواجههم التـي الـصعوبات تحدیـد فـي الطلبـة بـین اإلخـتالف على التعرف .3
 )والتخـصص والجامعـة، الـسكن، ومكـان العمل، وطبیعة الجنس،(متغیرات بحسب  الجامعیة

  .الفلسطینیة الجامعات في

  :أهمیة الدراسة

 :یمكن إیجاز أهمیة الدراسة بما یلي

 :األهمیة البحثیة  :أوال

ًیتوقـع أن تــساهم نتــائج هــذه الدراسـة فــي تطــویر مــساقات وبـرامج الماجــستیر لتــصبح أكثــر تركیــزا  .1
 .للطلبةواإلحصائیة على تنمیة القدرات البحثیة 

 بتنمیـة ربطهـا یـتم حتـى الجامعیـة بالرسـائل اإلرتقـاء مـن البحـث بیئـة الدراسـة نتـائج تفیـد أن یتوقع .2

 .العمل سوق ومتطلبات المجتمعات

  :العلمیة األهمیة  :ًثانیا

 الرسائل قلة بسبب وجودتها الماجستیر رسائل واقع وهو موضوعها أهمیة من الدراسة أهمیة تنبع  

 نظـام أن حیـث ،خاصـة والفلـسطیني عامـة العربـي العـالم فـي الموضـوع هـذا فـي بحثـت التـي
 تحـسین فـي ستـساهم التـي التربـوي واإلصـالح للتطـویر الحدیثـة األنظمـة مـن ّیعـد الجـودة

  .التعلیمیة العملیة مخرجات
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  :فرضیات الدراسة

 :سعت الدراسة لفحص الفرضیات الصفریة اآلتیة

 ات بـین متوسـطات إسـتجاب (α=0.05 )ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة .1
فــي الجامعــات الفلــسطینیة  الطلبــة نحــو الــصعوبات التــي تــواجههم  فــي إعــداد رســائل الماجــستیر

 .الجنسًتبعا لمتغیر 

ات  بـین متوسـطات إسـتجاب(α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة   .2
فــي الجامعــات الفلــسطینیة  الطلبــة نحــو الــصعوبات التــي تــواجههم فــي إعــداد رســائل الماجــستیر

 .العملًتبعا لمتغیر 

 ات بـین متوسـطات إسـتجاب (α=0.05)نـد مـستوى الداللـة ال توجد فروق ذات داللة إحـصائیة ع .3
فــي الجامعــات الفلــسطینیة  الطلبــة نحــو الــصعوبات التــي تــواجههم فــي إعــداد رســائل الماجــستیر

 .مكان السكنًتبعا لمتغیر 

 ات بـین متوسـطات إسـتجاب (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة  .4
الطلبــة نحــو الــصعوبات التــي تــواجههم فــي إعــداد رســائل الماجــستیر فــي الجامعــات الفلــسطینیة 

 .الجامعةًتبعا لمتغیر 

 ات بـین متوسـطات إسـتجاب (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة  .5
فلــسطینیة الطلبــة نحــو الــصعوبات التــي تــواجههم فــي إعــداد رســائل الماجــستیر فــي الجامعــات ال

 .التخصصًتبعا لمتغیر 

 :حدود الدراسة

 :إقتصرت الدراسة على الحدود اآلتیة

وطلبـــة الدراســات العلیــا فـــي كلیــات العلـــوم علــى رســـائل الماجــستیر  المــشرفین :المحــدد البـــشري .1
  .التربویة في الجامعات الفلسطینیة
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 .)النجاح، بیرزیت، القدس(الجامعات الفلسطینیة : المحدد المكاني .2

 .2013/2014 من العام الدراسي  األولتم إجراء الدراسة خالل الفصل : المحدد الزماني .3

ـــات : المحــــدد المنهجــــي واإلجرائــــي .4 ـــا المــــستخدمة فــــي جمــــع البیانـ ـــددة بأدواتهـ هــــذه الدراســــة محـ
 .ٕواستجابة عینة الدراسة عنها وطبیعة التحلیل اإلحصائي المستخدم في معالجة البیانات

  :مصطلحات الدراسة

ٕبأنهـا تكثیـف الجهــود واسـتثمار الطاقـات المختلفـة لتحـسین الــنهج ) 2004(ّعرفهـا  علیمـات : لجـودة ا
  .من خالل اإلستغالل األمثل للموارد المادیة والبشریة ،اإلداري ومواصفاته

هــو إتقــان الــشيء مــن خــالل إعتمــاد مواصــفات معینــة متفــق علیهــا ومــن : التعریــف اإلجرائــي للجــودة
  .خالل اإلستخدام األمثل للموارد المادیة والبشریة

هــو بحــث یقــوم طالــب الدراســات العلیــا بإعــداده فــي موضــوع تخصــصه، ویــستلزم :  الماجــستیرلةرســا
، ویـتم دیـة للماجـستیرواجتاز الـسنة التمهیإلجازتها أن یكون قد نال الدرجة الجامعیة األولى، 

   ).2006عبد اهللا، ( ًمناقشته علنا من خالل لجنة للحكم والتقییم 

ـــصعوبات  یعـــاني منهـــا الطلبـــة وتجعلهـــم ال یواصـــلون مـــشكالتبأنهـــا ) 2002(عرفهـــا المراشـــدة :  ال
  . قد تعود إلى عوامل أكادیمیة ومهنیة أخرىالصعوباتتعلمهم وعملهم بصورة جیدة وهذه 

 والتـي قـد تـؤثر ، أو موقف أو عائق یقف في وجه الباحـثصعوبةكل : التعریف اإلجرائي للصعوبات
ــعوبات، وقـــد تكـــون إمـــا لرســـالتهعلیـــه أثنـــاء إعـــداده  صادیة أو تـــإداریـــة أو إق  أكادیمیـــة أوصـ

  .نفسیة

األسـئلة وبعد أن أنهت الباحثة الفصل األول لذي تم فیه عرض، المقدمة، مـشكلة الدراسـة وخلفیتهـا، و
ثیـة واألهمیـة التي تتعلق فـي مـشكلة الدراسـة، وفرضـیات الدراسـة، باإلضـافة إلـى عـرض األهمیـة البح

تعریــف مـصطلحات الدراســة، سـتطرق اآلن إلــى عــرض العلمیـة للدراســة، وأهـدافها، وحــدود الدراسـة، و
  .الفصل الثاني والذي یحتوي على اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

مفهــوم الرســائل الجامعیــة والمراحــل التــي تمــر بهــا ، وخصائــصها  ، الفــصل الثــاني مــن الرســالةتنــاول
ودورها في الوطن العربي، باإلضاف إلى أخالقیات إعداد الرسـائل الجامعیـة، والطـرق والوسـائل التـي 
تساعد في تعزیز بحـوث الرسـائل الجامعیـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة، والـصعوبات التـي تواجههـا فـي 

الجــودة وفوائــد تطبیقهــا فــي الجامعــات باإلضــافة إلــى أهــداف تقیــیم الجــودة ًالجامعــات، وأیــضا مفهــوم 
البحثیـة ومــستویات معــاییر تقییمهــا، وخـصائص معــاییر الجــودة المتبعــة فـي الجامعــات باإلضــافة إلــى 

 .صعوبات تطبیق الجودة في رسائل الماجستیر والتحدیات التي تواجهها 

 :اإلطار النظري :أوال

ي و رســائل الماجــستیر األداة الفعالــة فــي تطــویر المجتمعــات والنهــوض أضــحى التعلــیم العــال
تطـورات عالمیـة متالحقــة، مــن  العقـود األخیـرة هشـهدتبهـا مقارنـة عمـا كــان علیـه بالماضـي وذلـك لمــا 

ــستیر، ضـــاعفت مـــن أهمیـــة  ـــى إعتمادهـــا رســـائل الماجـ ـــك ضـــمن معـــاییر الجـــودة التـــي نـــسعى إل وذل
ـــاء  ــــبالرســـــائللإلرتقــ ــم  بإعتبارهـ ــسعى األمـــ ــیة تـــ ــن خاللهـــــا ركیـــــزة أساســـ ـــات ا إلـــــى تقـــــدمها، مـــ فالجامعــ

ـــة الماجـــستیر فـــي مـــسار  ًالفلـــسطینیة فـــي عمرهـــا ممتـــدة فـــي عطائهـــا، تخـــرج ســـنویا أفواجـــا مـــــن حمل � ّ ّ
  .ّالرسالة، یقدم معظمهم رسائل جامعیة نوعیة

  :مفهوم الرسائل الجامعیة والمراحل التي تمر بها

الرسائل الجامعیـة ویقـصد بهـا األبحـاث واألطروحـات التـي یعـدها طلبـة الماجـستیر والـدكتوراه 
كمتطلبـــات تكمیلیـــة للحـــصول علـــى الدرجـــة العلمیـــة المقـــررة بعـــد إجازتهـــا والتـــي تكـــون تحـــت إشـــراف 
 ومتابعة عضو هیئة تدریس واحـد أو أكثـر مـن نفـس القـسم العلمـي المقـدم لبرنـامج الدراسـات العلیـا أو

  ).2008الشیخلي ، (من غیره 

أن الرسائل الجامعیة في معظم الجامعـات فـي مرحلـة الماجـستیر ببرنـامج ) 2008(ویذكر الصاعدي 
  :الدراسات العلیا تمر بثالث مراحل رئیسیة
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ـــى ــــامج : المرحلـــــة األولــ ــواد المقـــــررة فـــــي برنـ ـــي الطالـــــب المـــ ـــد أن ینهــ ــــة بعــ ـــدأ هـــــذه المرحلـ تبــ
مـــشرف والمـــشرف المـــساعد إن لـــزم األمـــر للطالـــب وتحدیـــد موضـــوع الماجـــستیر، حیـــث یـــتم تعیـــین ال

البحــث ، ووضــع خطــة الرســالة، ومنهجیتهــا، وأدواتهــا البحثیــة، وهــي مرحلــة مهمــة بحیــث التزیــد عــن 
  .سنة تتشارك في إتمامها جهود الطالب والمشرف والقسم والكلیة وعمادة الدراسات العلیا 

ًســـالة والمـــضي قــــدما فـــي تطبیقاتهــــا وتجاربهـــا وهــــي هــــي مرحلـــة إعــــداد الر: المرحلـــة الثانیـــة
  .المرحلة األهم

هــي مرحلـــة تحكــیم ومناقـــشة الرســـالة، وهــي مرحلـــة التقــویم والحـــصاد لنتـــاج : المرحلــة الثالثـــة
  . الباحث

: فقــد ذكــروا أن إعــداد رســائل الماجــستیر یمــر بمراحــل مهمــة) 2013(أمــا زهــدي والــسالم 
سب الــدلیل االسترشــادي المعتمــد فــي الجامعــة، تبــدأ مــع اتخــاذ ٕتحــضیریة، واجرائیــة، وتنفیذیــة، بحــ

ًالطالــب قــرارا باختیــار مــسار الرســالة، وتحقیقــه الــشروط التــي تؤهلــه لــذلك، لتبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة 
ُاختیـار الموضـوع والمـشرف، ثـم إعـداد خطـة مكتملـة العناصـر، تعتمـد بعـد سلـسلة مـن اإلجــراءات 

ضــوعها الجدیــة والتمیــز، یــشرع بعــدها الطالــب فــي كتابــة رســالته، الفنیــة واإلداریــة التــي تكفــل لمو
ٕبمتابعــة حثیثــة مــن المــشرف والقــسم، وصــوال إلــى مرحلــة المناقــشة واعــالن النتیجــة، تتبعهــا مرحلــة  ً

ّإجراء التعدیالت، والتدقیق اللغوي قبیل إعداد نسخ منها إلكترونیة وورقیة، وتسلیمها إلى المكتبة ُ.  

   :ها في الوطن العربيودور امعیة  الرسائل الجخصائص

ًعـددا مـن الخـصائص التـي تتمیـز بهـا رسـائل الماجـستیر والـدكتوراه، أن هناك ) 2014(ذكر الحسین 
 فالرسالة ھي إحدى متطلبات الحصول على درجت�ي الماج�ستير وال�دكتوراه ف�ي كثي�ر م�ن جامع�ات

أنهــا تتمیــز بالجدیــة واألصــالة واالبتكــار واإلســهام الفاعــل فــي إنمــاء المعرفــة  فمــن خصائــصها، الع��الم
ـــة الموضـــوع  ــذا مـــن األســـس المهمـــة فـــي رســـائل الدراســـات العلیـــا، فأهمی فـــي تخـــصص الطالـــب، وهـ
للجامعة أو الطالب أو سوق العمل أو للنـشر العلمـي، یجـب أن یؤخـذ بعـین اإلعتبارخاصـة أن معظـم 

رة أن ینــتج مــن رســالة الماجــستیر أو الــدكتوراه أوراق علمیــة قابلــة للنــشر الجامعــات تركــز علــى ضــرو
في مجالت علمیة، وهذا النشر له أهمیة حتى یعلم الباحثون في أنحـاء العـالم بوجـود هـذه الدراسـة أو 
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دراسـة الموضـوع نفـسه فـي مكـان آخـر، أمـا بالنـسبة  یـتم االسـتفادة منـه وال تتكـرر هذا البحث وبالتـالي
ا فتتمیـــز بحـــوث الرســـائل الجامعیـــة مـــن حیـــث جودتهـــا وصـــدق نتائجهـــا كونهـــا تخـــضع إلـــى ألهمیتهـــ

معـــاییر صـــارمة، ویـــتم اإلشـــراف علیهـــا فـــي الغالـــب مـــن قبـــل مؤســـسات تعلیمیـــة رصـــینة ذات مكانـــة 
ــارف علیهـــا  ــوعاتها وفـــق منظومـــة مـــن األســـس والمعـــاییر األكادیمیـــة المتعـ ــتم انتقـــاء موضـ رفیعـــة، ویـ

ز بــالتنوع لتغطــي كافــة المجــاالت فــي العلــوم التجریبیــة واإلنــسانیة، خاصــة أن تلــك ًعالمیــا، كمــا تتمیــ
البحوث والدراسات ثروة علمیة لم یتم استثمارها االستثمار األمثل فـي معالجـة العدیـد مـن الظـواهر أو 
 المشكالت التنمویة التي نعاني منها فـي واقعنـا المحلـي، إذ بمجـرد تخـرج الطالـب یـستحیل هـذا الجهـد
ُالعلمــي المــتقن بنتائجــه الدقیقــة إلــى مجموعــة مــن األوراق التــي تــستودع إمــا درجــا أو رف مكتبــة فــي 

  .أحسن األحوال

أن معظـم الرسـائل الجامعیـة تـستقي معارفهـا مـن مـصادر غیـر  إلـى (2006)عبـد اهللا في حین أشـار 
ظــاهرة العنایــة أصــلیة، وأن كتابــة البحــوث تحولــت إلــى طقــوس تمــارس دون وعــي تــام بهــا، وتفــشت 

بالــشكل علــى حــساب المــضمون، خاصــة أن مجموعــة كبیــرة مــن البــاحثین یــضمنون رســائلهم عنــاوین 
غیـــر محـــددة، فهـــم یخلطـــون بـــین حـــدود البحـــث ومحدداتـــه ویـــصوغون األهـــداف ثـــم یكررونهـــا تحـــت 

بتكــار، عنــوان جدیــد هــو أســئلة الدراســة، كمــا تبــین أن مناقــشة الرســائل الجامعیــة ال تنمــي التفكیــر واإل
عــدة تغیــرات فــي تركیــب ونمــاذج البحـــث  ) Lewis&others  (2006, یــونس وآخــرون واقترحــت

ًالتربــوي والتــي یمكــن لهــا أن تحــدث تحــسنا فــي القــدرة علــى الدراســة والتــي تنبــع مــن اإلبتكــار كمــا هــو 
تربــوي الحــال فــي الــدرس التعلیمــي، وهــذه التغییــرات تتــضمن إعــادة التفكیــر كطریقــة مــا بــین البحــث ال
 وزیـادة ،إلى التطور التعلیمـي، مـن خـالل بنـاء طـرق البحـث ومعـاییر تمكـنهم مـن اإلبتكـار كمـشاركین

ـــ ــین حـــدود الثقافـــات المختلفـــة،طاقـــاتهم علـــى ال مـــشكالت قـــد تحـــل  الجامعیـــةرســـائل فبحـــوث ال تعلم بـ
  .يذا من األهداف العامة للبحث العلموه المجتمع أوسوق العمل، تخص

  :إعداد الرسائل الجامعیةأخالقیات 

ًالتمـسك بهـا وجعلهـا ركنـا أساسـیا ال یتخلـى عنـه أثنـاء  الباحـث من األمور الواجب علـى الطالـبهي و ً
ـــوم فیهـــا بإعـــداد  ــا  عطیـــةرســـالتهالمراحـــل التـــي یق ع  أن ال یخـــض2010) ( ومـــن ضـــمنها كمـــا ذكرهـ

ــث، و ــث لمزاجیـــــة وتحیـــــز الباحـــ ــب الباحـــــث الغـــــرور والتعـــــالي البحـــ علـــــى اآلخـــــرین واإللتـــــزام أن یتجنـــ
 باإلضــافة إلــى الــسعي وراء الحقیقــة والدقــة واألمانــة وعــدم التــساهل فــي متطلبــات البحــث، ،بالتواضــع

إحتــرام حقــوق اآلخــرین وآرائهــم وكــرامتهم، ســواء أكــانوا مــن الــزمالء البــاحثین، أم مــن باإلضــافة إلــى 
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 قیمتــي إعــداد الرســائل الجامعیــةیــات المــشاركین فــي البحــث و المــستهدفین فیــه، وتتبنــى مبــادئ أخالق
، وهاتــان القیمتــان یجــب أن تكونــا ركیزتــي اإلعتبــارات األخالقیــة "تجنــب الــضرر"و " العمــل اإلیجــابي"

بــوي  الباحـث التر  إلـى أن یكـون هنـاك بـینGall & Borg  )2007(خـالل عملیـة البحـث، وذهـب
واألخالقیــات عالقــة وطیــدة أزلیــة، ومــن أهمهــا المــصداقیة فــي عــرض النتــائج مهمــا كانــت، باإلضــافة 
ّللحیاد وعدم التحیز ألي طرف من أطراف البحث خاصـة فـي مناقـشة النتـائج، كمـا أن الـسریة وحفـظ 

الطالــب ء أدا إرتقــاءالمعلومـات الشخــصیة لعینــة الدراســة أمـر بــالغ األهمیــة، ألن كــل ذلـك یــساهم فــي 
 باعتبـار ،الباحث الذي سیسعى للحصول على المعلومات والطریقـة التـي سیحـصل مـن خاللهـا علیهـا

ــسعي أن الطالـــب الباحـــث هـــو الركیـــزة األساســـیة والعنـــصر الهـــام فـــي  ــب الـ هـــذه المرحلـــة، وبهـــذا یجـ
  .الستخدام شتى الوسائل والطرق التي تساعد في تعزیز الرسائل الجامعیة 

  : في الجامعات الفلسطینیةبحوث الرسائل الجامعیةتعزیز ل التي تساعد في الطرق والوسائ
 یكـون مـن خـالل الجامعـات ، فـي الجامعـات الفلـسطینیةالبحـوثأن تعزیز ) 2004(أوضحت الحولي 

ومؤسسات التعلیم العالي بإعتبارها هـي القاعـدة األساسـیة للبحـث العلمـي والحاضـنة الرئیـسیة لألفكـار 
راسات والخطط، إال أن األبحـاث الجامعیـة فـي فلـسطین قـد تركـزت فـي المجـاالت التـي والمشاریع والد

ًتخــدم بالدرجــة األولــى الترقیــة أو الكــسب المــادي، خاصــة  أن دور الجامعــات الفلــسطینیة فــي البحــث 
ًالعلمــي كــان محــدودا جــدا ولــم یتــرك أي أثــر علــى المجتمــع الفلــسطیني، ولقــد كــان وراء ذلــك أســباب  ً

ـــات وعوامـــل  عدیـــدة أهمهـــا إنعـــدام الـــدعم المـــادي مـــن قبـــل إدارات الجامعـــات، وعـــدم تـــوفیر اإلمكانی
المخبریــة والتفــرغ الجزئــي ألعــضاء هیئــات التــدریس، وهــذا یــستدعي مــن الجامعــات الفلــسطینیة دعــم 

ــوث والرســــائل الجامعیــــة ـــات البحــ ــث العلمــــي، و تحــــدیث المكتبـ ــــة للبحــ ـــالل، تخــــصیص موازن  مــــن خـ
 ،العمــل علــى إصــدار مجــالت علمیــة محكمــة متخصــصة المعلومــات المتنوعــة، وة بمــصادرالجامعیــ

لخدمـــة هـــا ، و تطویعلألبحـــاث العلمیـــةكمـــا أنـــه یجـــب تـــوفیر األجهـــزة والمـــواد والمختبـــرات الـــضروریة 
ًأنـــه یجـــب أیـــضا ) 2011(وذكـــر إبـــراهیمأهـــداف التنمیـــة الفلـــسطینیة والمـــساعدة فـــي حـــل مـــشكالتها، 

ـــین الجامعـــات الفلـــسطینیة فیمـــا بینهـــا وبـــین الجامعـــات العربیـــة واإلقلیمیـــة  تـــشجیع التعـــاون البحثـــي ب
 وتـــوفیر حـــوافز للبـــاحثین و ،األخـــرى، وتـــشجیع التواصـــل بـــین األكـــادیمیین والبـــاحثین خـــارج فلـــسطین

 یـــساعد فـــي وذلـــك كلـــه ، تغیـــر األنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة بخـــصوص الترقیـــة
اإلســتفادة مـــن اآلخـــرین لتخطــي كـــل الـــصعوبات والمــشاكل التـــي قـــد تواجــه إعـــداد البحـــوث والرســـائل 

  .الجامعیة  من خالل التعلم من اآلخرین واإلستفادة من خبراتهم 
 : في الجامعاتالبحوث والرسائل الجامعیة التي تواجه الصعوبات



 

 

 15

 والتـي فـي مـضمونها تنطبـق التـي تواجـه البحـوث التربویـة تالـصعوباالعدید من ) 2008(ذكر عثمان
وربمــا یرجــع ذلــك إلــى عــدم اإلقتنــاع ، فمنهــا مــشكلة التمویــل، ًعلــى رســائل الماجــستیر التربویــة أیــضا

 تعـاني مـن قلـة مـا ینفـق أنهـا، خاصة ة في نتائجها من قبل صانعي القراربالبحوث التربویة وعدم الثق
التربــوي فــي أنــه قــد تتبــاین الــسلطات التربویــة القائمــة علــى البحــث ) 2006(عبــد اهللا  ویــشیر علیهــا،

الكافیـة، وتـدرب البـاحثین، وتفـتح األهمیة التي یـستحقها، فهنـاك سـلطات تربویـة تخـصص لـه األمـوال 
مراكــز للبحــث التربــوي، بینمــا تتــردد ســلطات أخــرى فــي توظیــف البحــث التربــوي فــي التطــویر ودعمــه 

أن هجــرة الخبــرات العلمیــة أحــد مــشكالت البحــوث العلمیــة ممــا أدى  )2008( ًمادیــا، وأضــاف عثمــان
ــوث والرســــائل الجامعیــــةإلـــى إضــــعاف  ــباب البحــ  فــــي العـــالم العربــــي، فــــالهجرة إلــــى دول متقدمــــة ألســ

سیاســیة أو مادیــة هــي ظــاهرة تعبــر عــن التخلــف الثقــافي واإلســتبداد الــسیاسي فــي الــدول التــي تــسمح 
المهـدي  لهجرة ألن ذلـك یـؤثر بـدوره علـى التنمیـة اإلقتـصادیة واإلجتماعیـة، وأكـدألبنائهـا المتفـوقین بـا

والرسـائل الجامعیـة أن قلة المراجع الجیدة والـدوریات العربیـة مـن مـشكالت البحـوث التربویـة ) 2007(
اإلضــافة إلــى مــشكالت  وهــذا مــا یعــاني منــه الطالــب الباحــث عنــد تبنــي موضــوع جدیــد، ب،فــي بالدنــا

ــث ــويخاصـــة بالباحــ ــث العلمــــي التربــ  والرســــائل ، باعتبــــاره الوحــــدة األساســــیة التــــي یرتكـــز علیهــــا البحــ
، نظــرا ألنــه یعــیش فــي مجتمــع لــه ظروفــه، التــي یــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا، وتحــدد فــي الدرجــة الجامعیــة

أن الباحـث وتوجهاتـه البحثیـة، وافع األولى الدوافع الداخلیة للباحث ذاتـه نحـو البحـث، فیمـا یعـرف بـدو
حیـث یوجـد مـن بـین البـاحثین التربـویین مـن یرسـم توجهـه اسي للباحثین لـه تـأثیره الكبیـر، التوجیه السی

ـــاحثین  ــذا التوجیــــه یــــشكك فــــي مــــصداقیة مثــــل هــــؤالء البـ ــل هــ ّنحــــو التعلــــق بالــــسیاسة وصــــناعها، ومثــ
هــم أن یكتبوهــا، حیــث یلتــزم البــاحثون فــي التربــویین، نتیجــة توجیــه أبحــاثهم حــسب الرؤیــة التــي یــراد ل

 التربویــة التــي تطـرح علــیهم مــن قبــل صــانعي الــسیاسة فقــط، الــصعوباتهـذه الحالــة بعــرض القــضایا و
 مــن حیــث القــدرة علــى إجـــراء البحــوث العلمیــة، ودرجــة الـــذكاء، ینًوغالبــا مــا تتبــاین شخــصیة البـــاحث

أن ) 1993 ( وقـد وضـح الـصاوى،جراء البحوثوالتجرد من األهواء، والظروف التي تحیط بهم عند إ
ًالبحــوث تعــج باألفكــار األجنبیــة، حیــث یكــون الباحــث معجبــا بــالفكر التــي جعلــت اإلفتقــار لألصــالة 

ـــن تــــصورات، أو  ــــواه، ومهمــــا تــــضمن مـ ـــي، مهمــــا كــــان مــــضمونه أو محت ــــه أجنبـ األجنبــــي لمجــــرد أن
الــسرقات الــشاملة لألفكــار وهــي أخطــر تطبیقــات ال تمــت للواقــع بــصلة، باإلضــافة للــسرقات العلمیــة ك

أنـــواع الـــسرقات، حیـــث ینقـــل الباحـــث العبـــارات والـــصفحات كمـــا هـــي دون أي جهـــد مـــن جانبـــه، وقـــد 
ًیصل حـد النقـل غیـر الـواعي الـذي ینقـل فیـه الـسارق األخطـاء كمـا هـي وینـسبها لنفـسه، وهنـاك أیـضا 

 بالطریقـة العلمیـة، أو باألصـول التـي اإلخالل بأصول البحث العلمي، ویقـصد بهـا عـدم إلتـزام الباحـث
 أو قلـة معرفتـه بـالمنهج الـذي یتناسـب وبحثـه، والـذي یجـب ،یتعین إتباعها عند إجراء البحوث العلمیة
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الـصعوبات التـي تواجـه  Chandra& Sharma )  2004 ( و مـن جهـة أخـرى قـسمت،علیـه اتباعـه
ت، وصــعوبات فــي القیــاس والتقــویم الباحــث إلــى صــعوبات نظریــة، وصــعوبات فــي الطریقــة واإلجــراءا

ٕواختیـــار المتغیـــرات، وصـــعوبات فـــي جمـــع البیانـــات، وصـــعوبات متعلقـــة بالتحلیـــل، وأضـــافوا أنـــه مـــن 
ألي دراســة بأنهـــا مرتبطـــة فـــي إختیـــار عنـــوان ) اإلطـــار النظـــري(الممكــن تحدیـــد الـــصعوبات النظریـــة 

وأكـد فـي أهمیة الدراسـة ومـشكلتها،  توضیح الدراسة وتحدید موضوع البحث باإلضافة إلى القدرة على
 أن تــدریب البــاحثین والعلمــاء فــي بیئــة مثیــرة ومــشجعة علــى ) Barrom ,1986( بــاروم هــذا الــصدد

 ,Herbener)1992( هیربنـر البحث، له تأثیر إیجابي على اإلتجاهات نحـو البحـث، فـي حـین ذكـر

أن البیئــة البحثیــة التــي تــسودها مناقــشات حــول البحــث ونتائجــه تــؤثر علــى تعزیــز وتقویــة اإلتجاهــات 
  أن أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالجامعـــة Krebs) 1991(اإلیجابیـــة للطـــالب نحـــو البحـــث، بینمـــا ذكـــر

الــذین عایــشوا بیئــات قویــة فــي التــدریب علــى البحــث یمیلــون إلــى نــشر أبحــاث أكثــر مــن هــؤالء الــذین 
  .عایشوا بیئات ضعیفة في التدریب على البحث

ــشاد وآخــــرون وذكــــر  فــــي تواجــــه البحــــوث والرســــائل الجامعیــــةأن مــــن الــــصعوبات التــــي ) 2012( دلــ
ــواد جامعـــات ــب، والمنهــــاج ومــ ــین ذوي الكفــــاءة، والتمویــــل غیـــر المناســ  الباكــــستان هــــي نقـــص المعلمــ

ام الحكــم واإلدارة غیــر م الطلبــة، ونظــالدراســة القدیمــة، وقاعــدة البحــث الــضعیفة، وغیــاب خــدمات دعــ
  . في الباكستاننوعیة الرسائل الجامعیةكلها أدت إلى إضعاف الفعال، و

ـــي  ــسبة للـــصعوبات الت ً تحدیـــدا فـــي الجامعـــات ة والرســـائل الجامعیـــة العلمیـــتواجههـــا البحـــوثأمـــا بالنـ
ها یرجــع ألســباب عــدة ًكبیــرة جــدا وأن الــضعف الــذي یــشوبأنهــا ) 2011( الفلــسطینیة فقــد ذكــر إبــراهیم

 ًا بحثـ212ٕأبرزها صـعوبات مالیـة واداریـة وسیاسـیه تعانیهـا الجامعـات الفلـسطینیة التـي لـم تنـتج سـوى 
حتــل ذیــل قائمــة الــدول العربیــة فــي مــا ت فــي فلــسطین البحــوث والرســائل العلمیــة وأكــد أن ،2007عــام 

 مـــن األولویـــات بحـــوث العلمیـــةالكـــون  تیتعلـــق بإنتـــاج األبحـــاث العلمیـــة، فـــي الوقـــت الـــذي یجـــب أن 
 مــن خــالل تخـــصیص جــزء مـــن البحــوث العلمیـــة،الوطنیــة وأن یــوفر الـــدعم المــالي المناســب لمهمـــة 

 أو غیــره مــن مجــاالت ة التربویــةث العلمیــو فعــدم تخــصیص موازنــات للبحــمیزانیــة الجامعــات للبحــث،
البحـث العلمـي، وغیـاب الحـوافز المادیـة والمعنویــة، وعـدم إنفتـاح الجامعـات علـى المؤسـسات المحلیــة 

ً مـشیرا إلـى أن معظـم ة،ث العلمیـووالعالمیة لدعم األبحاث العلمیة كـل ذلـك یـضعف مـن مـستوى البحـ
، خاصـــة أن ةث العلمیـــوبحـــالجامعـــات تعـــاني مـــن أزمـــات مالیـــة وأن مـــا یـــتم رصـــده ال مكـــان فیهـــا لل

غیــاب التنمیــة والظــروف األمنیــة الــصعبة واإلجتیاحــات واالغتیــاالت مــن أهــم الــصعوبات التــي تواجــه 
العمـــل البحثـــي، وهـــي أوضـــاع غیـــر مـــستقرة  ألنهـــا تعـــرض حیـــاة البـــاحثین إلـــى الخطـــر الســـیما فـــي 
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 إلـــى تراجــع العمـــل  كـــل ذلــك أدى،منــاطق التمــاس، وتـــدمر إمكانیــات العمـــل فــي المؤســـسات األهلیــة
ٕالبحثـــي بـــشكل كامـــل، كمـــا أن سیاســـة اإلحـــتالل فـــي الحـــصار واغـــالق األراضـــي الفلـــسطینیة ومنـــع 

أن ) 2013(الــسفر عطــل البــاحثین ومنــع تحقیــق طموحــاتهم العلمیــة فــي فلــسطین، وأضــاف محمــود 
ت ضــعف مــصادر المعلومــا هــو ،ً فــي فلــسطین أیــضاةث العلمیــومــن الــصعوبات التــي یواجههــا البحــ

والمعطیــات، وضــعف البیئــة المولــدة لإلبــداع والجالبــة للكفــاءات، باإلضــافة إلــى التــسییس المفــرط فــي 
ـــاب أد ـــاییر قیــــاس أداء المؤســــسات مــــشروعاتها وتوجهاتهــــا، ناهیــــك عــــن غیـ ــــة، فمــــن وات ومعـ البحثی

ــه  الكبیــر فــي الــدور المفتــرض أن یكــون هنــاك أدوات متنوعــة مــستخدمة فــي البحــوث وهــذا الجانــب ل
  . خاصة في الجامعات الفلسطینیةةث العلمیوعزیز البحت

كمــا ذكرهــا المركــز الفلــسطیني   فـي الجامعــات الفلــسطینیةالبحــوث العلمیــةومـن التحــدیات التــي تواجــه 
ٕ واغتـــراب ةث العلمیـــوهـــي حالـــة التباعـــد بـــین الجامعـــات الفلـــسطینیة والبحـــ) 2005(لحقـــوق اإلنـــسان 

ً وأضاف أیـضا أن هنـاك إنتهاكـات للحریـة األكادیمیـة، ممـا یعیـق الجامعـة ،الجامعات الفلسطینیة عنه
مـــن أن تـــؤدي رســـالتها كمـــا ینبغـــي، و ضـــعف التنـــسیق بـــین مؤســـسات التعلـــیم العـــالي فـــي سیاســـات 
ـــات داخـــل الجامعـــة ممـــا  ــین الكلی القبـــول والمـــشاركة فـــي األبحـــاث العلمیـــة وقلـــة التنـــسیق والتعـــاون بـ

ــیم العــالي وخــصوصا الهــدف یــضعف العملیــة التعلیمیــة،  باإلضــافة إلــى ضــعف تحقیــق أهــداف التعل
، وذلــك بــسبب غیــاب فلــسفة تربویــة  وطنیــة موحــدة واضــحة للتعلــیم العــالي ةث العلمیــوالخــاص بــالبح

 وتطـویر وسـائله وأدواتـه، وعـدم الـسعي لـربط ة التطبیقیـةث العلمیـوفـي فلـسطین، وعـدم اإلهتمـام بـالبح
الدراسات العلیا بمـشكالت البیئـة  والمجتمـع وعـدم تناولهـا مـن الواقـع لمواكبـة  وة ث العلمیوبرامج البح

، المستجدات والتطورات الحدیثة في میادین العلم والمعرفة من جهـة وخدمـة المجتمـع مـن جهـة أخـرى
وحتـى یـتم اإلرتقــاء بـالبحوث العلمیــة یجـب العمــل علـى تطبیــق نظـام الجــودة فـي إعــداد البحـوث فكمــا 

ً أنـه غالبــا مـا ینظــر إلـى الجـودة أو التمیــز البحثـي علـى أنــه مـرادف للعلــم  (2009)لــدیناكمـال ذكـر 
ذي الجــودة العالیــة، فالــسعي إلــى تحقیــق التمیــز البحثــي فــي حــد ذاتــه داخــل المجتمعــات العلمیــة، هــو 
ــادة المعرفــة  الهــدف األساســي الــذي یقــود أي باحــث أو مجموعــة بحثیــة، مــن خــالل المــساهمة فــي زی

  .نیة اإلنسا

   :الجامعات في تطبیقها وفوائد الجودة مفهوم

 وكلمـا اسـتمعنا لهـذا المـصطلح نجـد أنـه یأخـذ ،لقد شاع إستخدام هذا المـصطلح فـي الـسنوات األخیـرة
 فـالجودة هــي حالـة ذهنیـة تتمثــل ،العدیـد مـن المعـاني، التــي تحمـل بـین طیاتهـا العدیــد مـن اإلعتبـارات
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ـــدائم بعـــدم رضـــاك عمـــا تفعلـــه  وكیـــف تفعلـــه، ،فـــي الـــسعي الـــدؤوب للوصـــول لإلمتیـــاز واإلحـــساس ال
 هــذا العدیـد تنـاول ًوالـسرعة التـي تفعـل بهـا، لـذا یجـب أن تكـون الجـودة جزئـا مـن أرواحنـا، وبهـذا فقـد

 فلـسفة بأنهـا التعلـیم مجـال فـي (2003) محجـوب ّعرفهـا حیـث مـن وجهـة نظـره الخاصـة،  المفهـوم

 نظـام إقامـة متطلبـات وتـوفر التعلـیم، لعملیـات المـستهدفة الجـودة لتحقیـق مناسـبة بیئـة تتـیح تنظیمیـة

 الهادفة اإلداریة الطرق إحدى بأنها (2004) المشهراوي ّوعرفها تنافسیة، سمات ذات لمخرجات نوعي

 وكـل قـسم وكل برمته التنظیمي الهیكل و،ًشاملة لجامعةل التنافسیة والقدرة والمرونة الفاعلیة تحقیق إلى

  Dhlamini   )2009(إتفـق وقـد واألكادیمیـة، اإلداریـة المـستویات مجمـل وفـي فـرد وكـل نـشاط
 المعـاییر مـن مجموعـة أنها على التعلیم مجال في تعریفها على (2005) والطالع (2007) والمصري

 المواصـفات إلـى ًمـشیرة التعلیمـي، المنـتج فـي المـستمر التحـسین إلـى تنفیـذها یهـدف التـي واإلجـراءات

 تلـك خاللهـا مـن تتحقـق التـي واألنـشطة العملیـات وفـي التعلیمـي المنـتج فـي المتوقعـة والخـصائص

 المنظمـات تـساعد متكاملـة وأسـالیب أدوات توفر أنها هو الجودة نظام مایمیز أن خاصة المواصفات،

 أنظمـة تطبیـق تـم إذا هذا العالیة بالجودة تتسم والتي العلمیة المخرجات على الحصول على التعلیمیة
 الجـــودة معـــاییر إلـــى أطرافهـــا بكافـــة والتعلمیـــة التعلیمیـــة العملیـــة إســـتناد خـــالل مـــن بحـــذافیرها الجـــودة
 بأنهـا التعلـیم مجـال فـي  إلیهـا  (2009)بـدر وینظـر ًالحقـا، عرضـها سـیتم والتـي ًعالمیـا علیهـا المتفـق

 األسـلوب أنهـا حیـث ًمسبقا، لها التخطیط تم التي النشاطات سیر لضمان المنظمة المنهجیة عن عبارة

 السلوك وتشجیع تحفیز على العمل خالل من الصعوبات حدوث وتجنب منع على یساعد الذي األمثل

    .فاعلیة و بكفاءة والبشریة المادیة الموارد ٕواستخدام األداء، في األمثل والتنظیمي اإلداري

 یمكـن التـي الفوائـد مـن جملـة إلـىThomas & (Lawrence  ,2004( وتومـاس لـورانس أشـار كمـا

 والمهنیـة اإلداریـة المهـارات لتطویر طریقة تعد بأنها ،الجودة نظام تطبیق خالل من تحقیقها للجامعات

 تعـد كمـا وتقویتهـا، إمكانـاتهم لتطـویر الفـرص مـن ًمزیـدا المـوظفین تمـنح كونهـا العمـل، فـرق ألعـضاء

 إتـصال أداة وتعـد الجیـدة، اإلداریـة األسـالیب وممارسـة الكلیـة داخـل التحـسینات عمـل لتـشجیع وسـیلة

 الكلیة، لطلبة أفضل خدمات تمنح كما الكلیة، في العاملین بین الثقافة لنشر ووسیلة الكلیة، داخل فعالة

ویـزداد أمـر الجـودة أهمیـة كمـا ذكرهـا كـل مـن  التعلـیم، مجـال فـي الجـودة فلـسفة حولـه تـدور مـا وهـذا
ّأنـه حـین یتعلـق األمـر بتحقـق معاییرهـا فـي رسـائل الماجـستیر، بوصـفها سـمة ) 2013(زهدي والسالم  ّ

ّرئیسیة من سمات البحـث العلمـي الجیـد، فإنهـا تمـد أمـام أصـاحبها آفاقـا أوسـع للتخـصص الـدقیق فـي  ًّ ّ
ل إضــافة نوعیــة إلــى مــا ســبقه إلیــه بــاحثون آخــرون، كــل مجــال مــن مجــاالت العلــم والمعرفــة، وتــشك

ـــال نفـــــسه، ـــده ویتخـــــصص فـــــي المجــ ــیأتي بعــ ـــدا یبنـــــي علیـــــه مـــــن ســـ ًوفتحـــــا جدیــ كمـــــال   فكمـــــا ذكـــــر ً
ً أن مجــال جــودة البحـوث وتمیزهــا قــد أخــذ إتجاهــا نفعیــا جدیــدا صــاحبه إتخــاذ الجــودة  (2009)الـدین ً ً
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التأكیـد علـى التنـافس بـین المـشتغلین بالبحـث، البحثیة للمظهر اإلقتصادي، والذي تشكل مـن ضـرورة 
ونشأة العدید من مراكز التمیـز البحثیـة، لـذا أضـحت جـودة البحـوث وتـسویقها مـن األهـداف األساسـیة 

  .الرسمیة التي تصیغ سیاسات البحوث للمؤسسات

 :أهداف تقییم الجودة البحثیة

ــدین   ـــال الـــ ــا كمــ ـــا ذكرهــ ـــودة البحثیــــة كمــ ــیم الجــ ومــــن أبـــــرز األهــــداف الكامنـــــة مــــن وراء تقیـــ
، هـي التـي تـتم علـى مـستوى الجامعـات والمؤسـسات البحثیـة مـن أجـل الوقـوف علـى مـستوى )2009(

الجــودة البحثیــة، والتأكــد مــن أن مــا تــوفره مــن إمكانیــات مادیــة وتمویلیــة للبحــث العلمــي یــتم إســتثماره 
كمــا یجــب حفــز البــاحثین والمؤســسات البحثیــة علــى األخــذ بمعــاییر لــذي یعــود علیهــا بــالنفع، بالــشكل ا

الجــودة والتمیــز فیمــا یقومــون بــه مــن أبحــاث، وتوزیــع المخصــصات التمویلیــة لألنــشطة البحثیــة علــى 
ل أساس من الجودة والتمیز البحثیین، وتوجیهها إلى األفراد والجهات القـادرة علـى توظیـف تلـك األمـوا

  .ٕواستثمارها بالشكل األمثل في بحوث تفوق عوائدها ما أنفق علیها

البحـــوث أن مـــن أهـــداف جـــودة Sharma & (Chamdra  ,2004( ت شـــاندرا وشـــارماكمـــا أكـــد
ــون ییر مـــن الواجـــب إتباعهـــا ومـــن أهمهـــا،  مواصـــفات ومعـــام أن یكـــون لهـــوالرســـائل الجامعیـــة أن یكـ

ـــه مـــن  لحـــل مـــشكلة أو لإلجابـــة علـــى ًاالبحـــث موجهـــ تـــساؤل، ولـــه دور فـــي تطـــویر ومواكبـــة لمـــا قبل
 بحیـث یـضیف إلـى المحـصول العلمـي التراكمـي قیمـة علمیـة جدیـدة، كمـا تعـد البحـوث التـي ،دراسـات
ــوث، وهـــذه المالحظـــة مــــنالـــصعوباتتعـــالج  ـــم مالحظتهـــا فـــي المجتمـــع مـــن أقـــوى البحـ ـــي قـــد ت   الت

 بــالجودة یتطلـــب تتمیــز البحـــوث والرســائل الجامعیـــةوحتـــى الــضروري أن تكـــون دقیقــة فـــي الوصــف، 
ًاجـراء دراسـة مبنیـة علـى بیانـات موجـودة أصـال و  بأسـالیب جدیـدة غیـر المتبعـة، وجمع بیانات جدیدة ٕ

  .یتطلب الشجاعة في بعض األوقات عند طرح مواضیع حساسة 

  :مستویات معاییر تقییم الجودة البحثیة

ــدین معــاییر تقیــیم الجــودة البحثیــة ترتكز  (2009) علــى مــستویین أساســیین وهمــا كمــا ذكرهــا كمــال ال
 :یتمثالن في اآلتي

 :للبحوث  التقییم الداخلي الذاتي:أوال
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قـــوم بـــه الجامعـــة أو حتـــى الباحـــث نفـــسه، مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى مـــستوى األداء ت التقیـــیم الـــذي هـــو
ـــام بعم لیـــات المراجعـــة األساســـیة البحثـــي للفـــرد أو الجامعـــة، حیـــث أنـــه یـــساهم فـــي التأكیـــد علـــى القی

لألهــداف والممارســات والمخرجــات البحثیــة الخاصــة بهــا، حتــى یــتم التأكــد مــن موضــوعیة هــذا التقیــیم 
وسالمته وتعبیره عن المستوى الحقیقي لـألداء، كمـا أنـه یكـون مـن األفـضل أن یتبـع التقیـیم الـذاتي أو 

 عنــه نتــائج التقیــیم الــذاتي، وأن یــشكل یــرتبط بــه إجــراء تقیــیم خــارجي یكــون بمثابــة تــدعیم لمــا أســفرت
ًهــذا التقیــیم خطــرا بالنــسبة لــه، فعنــدها ســوف یقــوم الباحــث أو الجهــة البحثیــة بــالوقوف علــى مــواطن 

  .القوة والضعف في األداء البحثي دون مواربة أو إخفاء أو تحایل على النتائج

  :التقییم الخارجي للبحوث: ًثانیا

لبحثـــي الـــذي قـــام بـــه الباحـــث أو مجموعـــة مـــن البـــاحثین مـــن قبـــل هـــو تحدیـــد لمـــستوى جـــودة العمـــل ا
یمثـــل هـــذا التقیـــیم مـــستوى أكثـــر شـــفافیة ودقـــة  شـــخص أو مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي المجـــال، حیـــث

وموضــوعیة للتقیــیم، خاصــة إذا تمــت مراعــاة الــضوابط المحــددة للعملیــة التقییمیــة، مــن حیــث إختیــار 
  .وح األهداف من وراء العملیة التقییمیةُالمحكمین ووضوح معاییر التقییم، ووض

   :الجودة معاییر  خصائص

 مالئمتهــا مــستوىوبإعتبـار أن المعــاییر هــي أكـسجین العمــل،  فــإن المعـاییر تعتمــد فــي أهمیتهـا علــى 
ٕ واحتیاجــات والرسـائل الجامعیـةمـع المتغیـرات ودرجـة إســتجابتها لكـل مـن متطلبـات الطالــب والمجتمـع 

ٌســـوق العمـــل والتحـــدیات التـــي تواجـــه كـــل مـــنهم، فهـــي تمكـــن الطالـــب  الباحـــث مـــن الحـــصول علـــى 
المعرفــة المتنوعــة والمتكاملــة مــن أجــل التعامــل مــع مــستجدات  وتقنیــات العــصر بمــا یــسهم فــي رفــع 

 عامــة مكانتـه ورقــي مجتمعـه وجــودة بحثــه، باعتبـاره الركیــزة األساســیة فـي البحــث العلمــي وهـي بــصفة
أحمـد وحـسین، ( یتطلب أن تكون مرنة، دائمة التغیر والتطور تتكیف مع متطلبات العصر وتحدیاتـه 

2009.(  

  ):2011 (وأحمد إمام أوردها كما) 1 (بالشكل موضحة هي كما الجودة معاییر وخصائص
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  خصائص المعاییر) 1(شكل رقم 

 للمـستوى رسـائل الماجـستیروباتباع هذه الخصائص تكون المعاییر قد ساعدت وسـاهمت فـي وصـول 
  .ٕ ویجب على المسؤولین معرفة الخطوات األساسیة لبنائها واعدادها،المطلوب

 یتطلـب تحقیـق جـودة فإنـه) 2009 (الجامعـات ذكـر كمـال الـدین وحتى یتم اتبـاع معـاییر الجـودة فـي 
 مـــن خـــالل تــوافر مجموعـــة مـــن العوامــل المتفاعلـــة مـــع بعـــضها ،افــة مجاالتـــه فـــي كةث العلمیـــوالبحــ

 لــذا فقــد اقتـــضى الوقــوف علـــى جــودة البحـــوث ، والتــي یمثـــل إعــداد الباحـــث المتمیــز أبرزهـــا،الــبعض
 مـن خـالل إسـتخدام األسـالیب واآللیـات المناسـبة للتقیـیم، ،الجامعیة التي یجریها األفراد في الجامعـات

ــتعانة بال ــودة رســــائل باإلســ مؤشــــرات العالمیــــة والمتعــــارف علیهــــا فــــي الــــدول المتقدمــــة للحكــــم علــــى جــ
ًالماجستیر باعتبارها بحثا علمیا ً.  

  : الجامعات في المتبعة الجودة معاییر

 فــي مؤســسات التعلــیم العـــالي  (2011)وهنــاك العدیــد مــن معــاییر الجــودة التــي وضــعتها طرابلــسیة
  :والبحث العلمي  ومنها

یجــب أن یكــون لكــل مؤســسة تعلیمیــة رســالة واســترایجیة :  الجامعــة، أهــدافها، ومهامهــارؤیــة �
  .واضحتان، تراعي الرسالة فیها التغیرات المتوقعة في البیئة، المباشرة وغیر المباشرة
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إن عملیتـــي التخطــیط والتقــویم همـــا نــشاط دائــم ومـــستمر للمؤســسة حتـــى : التخطــیط والتقــویم �
  .فاءة أدائها وتحقیق أهدافهاتتمكن المؤسسة من رفع ك

ٕیجـــب أن یكـــون للجامعـــة بنیـــة تنظیمیـــة أكادیمیـــة واداریـــة وفنیـــة ومالیـــة تتناســـب مـــع : اإلدارة �
  .ًأهدافها ومهامها وتتضمن هیكال تنظیمیا واضحا ومفصال

البــد للجامعــة مــن مراعــاة اإلعتبــارات التالیــة فــي تــصمیم : البــرامج والتخصــصات األكادیمیــة �
برامجهــا واختیــار تخصــصاتها، مثــل التكامــل بــین البــرامج والتخصــصات، واإلرتبــاط بأهــداف 
ــب،  ــع، ومواكبــــة متطلبــــات العــــصر، والتكامــــل فــــي تكــــوین شخــــصیة الطالــ الجامعــــة والمجتمــ

  .لیة والبشریةباإلضافة إلى القدرة الما

یجب أن یكـون للجامعـة نظـام واضـح للهیئـة التعلیمیـة یحـدد شـروط : أعضاء الهیئة التعلیمیة �
تعیینهم وتثبیتهم وترقیتهم ومكافئتهم وكافة حقوقهم وتراعي التوازن بـین الرتـب األكادیمیـة فـي 

 .األقسام وعلى مستوى الجامعة

  .  للعملیة التعلیمیة ومحور إهتمامهاباعتبارهم المدخالت والمخرجات األساسیة: الطالب �

ــع خطـــة : البحـــث العلمـــي � ـــولى تنـــسیق وضـ أن یتـــضمن الهیكـــل التنظیمـــي للجامعـــة وحـــدة تت
ــث العلمــــي ــؤون البحــ  وأن ،ٕإســـتراتیجیة وخطــــط الجامعــــة البحثیــــة وتنفیــــذها وتمویلهــــا وادارة شــ

ي، وكمــا یكـون لـدیها خطـة للبحـث العلمـي لكافــة التخصـصات وتمویـل وتـشجیع البحـث العلمـ
 الــبعض یلتحــق ببــرامج الماجـستیر علــى أمــل أن یتــابع فـإن) 2009(ذكـر عالمــي و بــشتاوي 

 ولكن بسبب عدم وجود برامج للدكتوراه في العلـوم التربویـة ،تحصیله العلمي وصوال للدكتوراه
في الجامعات الفلسطینیة وفي الوقـت نفـسه عـدم القـدرة علـى الـسفر بـسبب األوضـاع العائلیـة 

 أن غالبیــة الطلبـــة الملتحقــین ببــرامج الماجـــستیر غیــر متفـــرغین ویــة وظــروف العمـــل، والماد
 علــى مــستوى وممــا یــضعف مــن تحــصیلهم وأدائهــم علــى مــستوى جــودة األبحــاث والتقــاریر 

 .جودة رسائل الماجستیر
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فالهدف األساسي ألي مؤسسة تعلیمیة هو خدمـة المجتمـع وتلبیـة إحتیاجاتـه : خدمة المجتمع �
  .ل تجسید عالقة وقنوات إتصال بین الجامعة والمجتمع لمعرفة إحتیاجاتهمن خال

أن یكــون للجامعــة سیاســة واضــحة ومحــددة للحــصول علــى : المكتبــات ومــصادر المعلومــات �
ــث  ــل جدیـــد فـــي البحـ ــورات، ومتابعـــة كـ ـــدها لمواكبـــة التطـ ٕمـــصادر المعلومـــات واثرائهـــا وتجدی

  .العلمي

ـــالي ومحاســــبي، وأن تــــضمن :المــــوارد المالیــــة واإلنفــــاق المــــالي �  أن یكــــون للجامعــــة نظــــام مـ
الجامعة توفیر موارد ثابتة لتمویل أنـشطتها البحثیـة والتعلیمیـة واإلداریـة، وللمـساهمة فـي بنـاء 
ـــاك  ــ ـــة اإلرتب ــــي حالــ ــــنجح فـ ــــن أن تـ ـــشاملة ال یمكـ ــ ــــودة ال ــب اإلدراك أن الجـ نظـــــام الجـــــودة یجـــ

ت والبیانات حـول الجـودة، وهـذا یعنـي والتشویش كتلك الناجمة عن نقص وقلة ثبات المعلوما
ضرورة أن توافق وتكیـف المؤسـسات نظـام أساسـي لجمـع وتحلیـل المعلومـات والبیانـات حـول 

  ).2011طرابلسیة،(الجودة 

حیــث فلــسطین المواصــفات المأمولــة والمتــوافرة لرســائل الماجــستیر فــي جامعــات ) 2004(ذكــر جبــر 
ــاییر التالیــــة، والتــــي تــــضمنت أن یكــــون عنــــوان الرســــالة واضــــحا ومحــــددا، داال علــــى  ًأورد فیهـــا المعــ ً ً
ًالمتغیرات المستقلة والتابعة، و قـصیرا، و مرتبـة كلماتـه بطریقـة فعالـة، كمـا یـتم تحدیـد مـشكلة البحـث 

ــشكلة، باإلضـــافة للتعبیـــر الواضـــح عـــن ــول المـ ــیات بـــشكل واضـــح وطـــرح األســـئلة المحـــددة حـ  فرضــ
الدراســة، بحیــث  تكــون الفرضــیات قابلــة لإلختبــار، كمــا یجــب أن تكــون الدراســة ذات أهمیــة نظریــة 
وذات أهمیة تطبیقیة، على أن تذكر حدود الدراسـة بـشكل واضـح، و تـذكر إفتراضـات الدراسـة بـشكل 

ـــب تعریــــف مــــصطلحات الدراســــة بطریقــــة إجرائیــــة، وكفایــــة األدب المتعلقــــة بالدراســــ ــح، ویجـ ة، واضــ
وتطـــویر إطـــار نظـــري مـــن الدراســـات الـــسابقة، كمـــا یجـــب التنظـــیم الجیـــد للدراســـات الـــسابقة، وحداثـــة 
الدراسـات المتعلقــة بالبحــث، وأن یوجـد عالقــة واضــحة بـین الدراســات المراجعــة ومـشكلة البحــث، كمــا 

 باإلضـافة تم المراجعة الناقدة للدراسـات ذات العالقـة، وأن تمهـد الدراسـات لمـشكلة البحـث،تیجب أن 
ــسابقة، وتوضـــیح مـــنهج الدراســــة، وأن توصـــف إجـــراءات الدراســــة  ــیص الفعـــال للبحــــوث الـ إلـــى التلخـ
ــث  ــب أن تمثــــل العینــــة مجتمــــع الدراســــة بــــشكل دقیــــق، واســــتخدام مــــنهج البحــ ٕبوضــــوح تــــام، كمــــا یجــ
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ــسب، وضـــبط متغیــــرات الدراســـة، ودقــــة وســـائل جمــــع المعلومـــات، كــــل تلـــك المعــــاییر تكـــاد فــــي  األنـ
متبعــة فــي جامعاتنــا الفلــسطینیة ولكــن یبقــى الــسؤال هــل تتــصف بمعــاییر الجــودة والمتفــق ، معظمهــا

 كـل ،ًعلیها عالمیا، وهـل هـذه المعـاییر هـي األنـسب والتـي تجعـل مـن الرسـائل ترتقـي لمـستوى الجـودة
عظـم تلك األسئلة تضمنتها أداة المقابلة في الدراسة الحالیة وتم اإلجماع ما بـین المـشرفین علـى أن م

، وحتــى یــتم إذن ٕ وان كانــت تتـسم لمــاذا الننـشر،الرسـائل فــي الجامعـات الفلــسطینیة ال تتـسم  بــالجودة
 إذن یجــب تقییمهــا بدایــة للتعــرف ،علــى هــذه المعــاییر باعتبارهــا األفــضل مــن وجهــة نظــرهمالوقــوف 

  .هل هي األنسب أم ال

قــد تــضمنت، معیــار مــتن الرســالة  معــاییر تقیــیم الرســائل  و) 2013(ذكــر كــل مــن زهــدي والــسالم  كمــا
یتنــاول  حیـث یتكــون مــن ثالثــة فـصول أو أربعــة أو خمــسة فــصول تكــون متقاربـة فــي عــدد صــفحاتها،

ـــدف، واألهمیـــــة،  ــئلتها، فالهــ ــشكالتها، وأســـ ـــب الباحـــــث فـــــي الفـــــصل األول مقدمـــــة الدراســـــة، ومـــ الطالــ
نـــاول اإلطــار النظـــري، ثـــم وفرضــیاتها، ثـــم یــذكر مـــصطلحاتها، وحــدودها، أمـــا فــي الفـــصل الثــاني فیت

 أمـا فـي الفـصل ،ینتقل إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة،  والتعقیـب علـى الدراسـات
الثالــث فـــسیقوم الباحـــث بدراســة الحالـــة وتحلیلهـــا وفــق المـــنهج العلمـــي الــذي إختـــاره لیناســـب موضـــوع 

 أمـا  الفـصل الرابـع ،ویفـضل أن یـستخدم الباحـث فـي رسـالته أكثـر مـن أداة لجمـع المعلومـات، دراسته
 مـن بعـده، أمـا معیـار ونًفیأتي  بالنتائج ومناقشتها، خاتما رسـالته بالتوصـیات التـي یوصـي بهـا البـاحث

قیم، لغـة الرسـالة فعلــى الطالـب أن یكتــب رسـالته ویــصوغ جملهـا بلغـة ســلیمة مـن حیــث اإلمـالء، والتــر
ُوالنحـــو، كمـــا یجـــب أن یلـــزم المـــشرفون بـــدورة تنـــشیطیة فـــي اللغـــة العربیـــة وأن یـــصححوا مـــا یقـــع فیـــه 

ً یقتـبس فكـرة، أو نـصا، أو الطالب من أخطاء،  ولمعیار التوثیق أهمیـة كبیـرة حیـث یجـوز للطالـب أن
ًثیقـا كــامال أو آیـة فـي مـتن رسـالته، وفـي هـذه الحالـة یجـب علـى الباحـث أن یوثـق ذلـك تو ،بیـت شـعر ً

ً وأن یكـون الطالـب أمینـا فـي اإلقتبـاس، ،غیر منقوص، وعلیه أن یضع المقتبس بین قوسین صغیرین
ـــاء  والتوثیـــق، ونـــسبة الـــشيء إلـــى صـــاحبه و ًأن یستـــشیر أســـاتذته ومـــشرفیه وزمـــالءه فـــي القـــسم إغن

ــب ــوافر الرغبـــة واإلقبـــال والحریـــ لرســـالته، ولـــضمان جـــودة رســـائل الماجـــستیر یجـ ـــار أن تتـ ة فـــي إختی
 ویــسیر ،الموضــوع والمــشرف، كمــا یجــب أن یقتنــي الطالــب الــدلیل اإلسترشــادي المعتمــد فــي الجامعــة

ــداه ومنهجیتــــه أثنــــاء كتابــــة الخطــــة والرســــالة و ــب فــــي المعرفــــة، والتحلیــــل علــــى هــ  ،أن یتعمــــق الطالــ
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نـــا والذاتیـــة، وأن والتفكیــر اإلبـــداعي، وأن یعتمــد علـــى الــذات فـــي الكتابـــة، وأن یبتعــد الطالـــب عــن األ
 بمعـاییر الكـافي الـوعي یملـك ال الباحـث الطالـب أن وجـد إن وتكمن المشكلة الكبیرة، ًایكون موضوعی

 مـا وهـذا فاشـلة، أصـبحت الرسـالة أن سـنجد ،الوقـت نفـس في البحثیة القدرة من ویخلو  الرسالة جودة
  متعترضـه قـد صـعوبة أي مواجهـة بمحاولـة ،الماجـستیر رسائل على القائمین كل إلیه یسعى أن یجب
  .ومعالجتها علیها التعرف خالل من الماجستیر رسائل في الجودة تطبیق في

  : والتحدیات التي تواجههارسائل الماجستیر تطبیق الجودة في صعوبات

 ال بــد لهــا مــن مواجهــة ً علــى رســائل الماجــستیر تحدیــداعنــد قیــام الجامعــات بتطبیــق الجــودة
هــي التبعیــة العلمیـــة ) 2006(الخطیــب والخطیــب  ومــن أهمهــا كمــا ذكرهــا لــصعوباتمجموعــة مــن ا

ًللجامعات األجنبیة، فالجامعات العربیة تعتبر إمتدادا للتقالیـد الجامعیـة األوروبیـة واألمریكیـة، وتنقطـع 
ًصــلتها بالمجتمعــات العربیــة وتقالیــدها وثقافتهــا، وتتفاعــل مــع الجامعــات األجنبیــة ثقافیــا وعلمیــا أكثــر  ً

قـدرة الجامعـات علـى إسـتیعاب األعـداد المتزایــدة لعــدم  باإلضـافة ،مـن أن تتفاعـل مـع بعـضها الـبعض
ٕمـــن الطلبـــة واخـــتالل التـــوازن بـــین النمـــو الكمـــي ألعـــداد الطـــالب الملتحقـــین بالجامعـــات وبـــین نوعیـــة 

  نظــام تطبیــقفــيشــعور بعــض األكــادیمیین أن ) 2006(واضــاف أبــو فــارة وجــودة التعلــیم الجــامعي، 
خاصــة أن الثقافــة المنظمیــة الــسائدة فــي الجامعــات ، الجــودة سیــسلبهم اإلســتقاللیة التــي یتمتعــون بهــا

ترعى وتشجع وتكافئ اإلنجازات الفردیة أكثر بكثیـر مـن رعایـة وتـشجیع ومكافـاة اإلنجـازات الجماعیـة 
ــود إلــــى  أن) 2006(وذكــــر العــــاجز ونــــشوان التنظیمیــــة ،  ــسبب یعــ ــدى ضــــعف األنمــــاط القیادیــــالــ ة لــ

ــوي ــین فــــي المیــــدان التربــ ـــسات التعلیمیــــة والمجتمــــع ،المــــدیرین واإلداریــ ــین المؤسـ  وضــــعف العالقــــة بــ
) 2006(ثم أكد كـل مـن الخطیـب والخطیـب المحلي، وضعف عملیات المشاركة في إنجاز القرارات، 

 ت العربیــة ونظــم التمویــل والتقــویم المعتمــدة فــي الجامعــا،أن النمطیــة فــي التخطــیط والبــرامج الدراســیة
، كلهـــا تـــؤول إلـــى التقلیدیـــة والجمـــود والـــشكلیة فـــي الـــنظم واإلجـــراءات فیمــا یخـــص رســـائل الماجـــستیر

ٕوانعدام الموائمـة والموازنـة بـین مخرجـات التعلـیم الجـامعي واحتیاجـات خطـط التنمیـة الوطنیـة، و اعتبـر ٕ
 تقــدم واإلنجــاز المــستوى معــاییر قیــاس الجــودة غیــر واضــحة ومتجــددة لقیــاس أن) 2006(مــصطفى 

وثیـق،  وقلـة جهـود الت،، كمـا ال توجـد مخصـصات كافیـة لبرنـامج الجـودةخاصة في رسائل الماجـستیر
أن فلـسفة التحــسین المـستمر غائبــة، وفقــدان  )2002(، وأضــاف العمــري وتـسجیل اإلجــراءات والنتـائج

 فكـل ، البعیـدمـستوى اليذالثقـة فـي البرنـامج بعـد فتـرة زمنیـة طویلـة مـن بـدء التنفیـذ، لفقـدان التخطـیط 
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الرســائل األجــل، وهــذا یــضعف مــن جــودة الجامعــة خاصــة فــي  الخطــط قائمــة علــى التخطــیط قــصیر
  .الجامعیة

 فــي الجامعــات رســائل الماجــستیرأن مــن التحــدیات التــي تواجــه جــودة ) 2012(ذكــر دلــشاد وآخــرون 
الجـودة،  إنخفـاض جـودة الطالـب الباحـث، وعـدم إتبـاع أعـضاء هیئـة التـدریس لمعـاییرهو الباكستانیة 

ــذاوزیــادة الطلــب علــى مخرجــات البحــوث، والطلــب المتزایــد علــى المــساءلة ومــا إلــى ذلــك،   إعتبــرت ل
ــیم العــــالي نظــــام الجــــودة  كجــــزء مــــن أجنــــدتها اإلصــــالحیة، ووضــــع زیــــادة التركیــــز علــــى ،لجنــــة التعلــ

ــترا ـــیط االســــ ــب التخطـــ ــــ ـــام، وترتی ـــة، والمــــــساءلة، والنظـــ ـــ ــــة األكادیمی ـــــرات األداء، والمراجعــ تیجي ومؤشـ
مــن  الجامعــات، وتطــویر أعــضاء هیئــة التــدریس، و تحــدیثها لمــوارد المكتبــة وخــدمات الــدعم الطالبــي

أجــل التــأقلم مــع تغییــر الــسیناریو وتنفیــذ ممارســات ضــمان الجــودة، وتنــشأ هنــاك حاجــة لتطــویر ثقافــة 
  .الجامعاتالجودة داخل 

  الدراسات السابقة 

  الدراسات العربیة : أوال

ـــد تناولــــت ـــات والمؤســــسات وجودتهــــا  الرســــائل الجامعیــــة موضــــوع الدراســــات العربیــــة وقـ فــــي الجامعـ
، وسـتقوم الباحثـة باسـتعراض العدیـد منهـا والصعوبات التي تواجـه الطلبـة فـي إعـداد رسـائلهمالتعلیمیة 

  :كاآلتي

تقییم دور المشرف األكادیمي على الرسائل العلمیـة :" بعنوان) 2012(دراسة عساف والدردساوي 
هدفت الدراسة للكشف عن درجـة قیـام المـشرفین األكـادیمین بالجامعـات ، "في الجامعات الفلسطینیة 

مـا إذا الفلسطینیة ألدوارهم اإلشرافیة على الرسائل العلمیـة مـن وجهـة نظـر طلبـتهم، وكـذلك الكـشف ع
كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات تقــدیر أفــراد العینــة لهــذا الــدور تعــزى 

ولهـــذا الغـــرض إســـتخدم الباحثــــان ) النـــوع اإلجتمـــاعي ،كلیـــة التخــــصص، الجامعـــة (إلـــى المتغیـــرات 
ربـــع  فقـــرة موزعـــة علـــى أ48المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وطبقـــوا أداة عبـــارة عـــن إســـتبانة مكونـــة مـــن 

ً طالبـا وطالبـة مــن المـسجلین فـي بــرامج الدراسـات العلیـا فــي 270مجـاالت وتكونـت عینةالدراسـة مــن 
الجامعة اإلسالمیة، جامعة األزهر وقد توصـلت الدراسـة أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي 

هم اإلشـرافیة علـى تقدیرات أفراد العینة لمدى قیام أعضاء هیئة التـدریس بالجامعـات الفلـسطینیة بـأدوار
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الرسائل العلمیة تعزى إلى جمیع متغیرات الدراسـة فـي جمیـع المجـاالت األربعـة ، ومـن أهـم توصـیات 
الباحثـــان تـــوفیر بـــرامج التنمیـــة المهنیـــة ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي مجـــال اإلشـــراف علـــى الرســـائل 

عنــد تعیـین المــشرف مــن العلمیـة مــع إعتبـار المــشاركة فـي مثــل هـذه البــرامج أحـد الــشروط الـضروریة 
  .قبل مجالس األقسام والكلیات

 الجامعـات فـي الـشاملة الجـودة إدارة مؤشـرات :"بعنـوان (2012)  وسـكیك المـزین دراسـة
 الدراسة هدفت حیث ، "المتغیرات بعض ضوء في العلیا الدراسات طلبة نظر وجهة من الفلسطینیة

 بعـض ضـوء فـي العلیـا الدراسـات نظـر وجهـة مـن الـشاملة الجـودة إدارة مؤشـرات علـى التعـرف إلـى
 عینـة تقدیر درجة في إحصائیة داللة ذات فروق هناك كان إذا ما معرفة إلى هدفت كما المتغیرات،

 تعـزى نظـرهم وجهـة مـن الفلـسطینیة الجامعـات فـي الـشاملة الجـودة إدارة مؤشـرات نحـو الدراسـة
 التحلیلي، الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد ).الجامعة و الدراسي، والمستوى الجنس،( لمتغیرات

 طلبـة مـن وطالبـة ًطالبـا  (202) الدراسـة عینـة وبلغـت للدراسـة كـأداة اإلسـتبانة إسـتخدام تـم كمـا
 داللـة ذات ًافروقـ هنـاك أن الدراسـة نتـائج وأظهـرت التخصـصات مختلـف مـن العلیـا الدراسـات
 الجامعـة و الجـنس، لمتغیـري تعـزى الجـودة إدارة مؤشـرات نحـو العینـة أفـراد تقـدیر درجة في إحصائیة

 عـدم الدراسة نتائج أظهرت المقابل وفي اإلسالمیة، والجامعة اإلناث، لصالح كانت الفروق هذه وأن
 نـشر بـضرورة الدراسة أوصت وقد الدراسي، المستوى لمتغیر تعزى إحصائیة داللة ذات فروق وجود

 عوامـل ودعـم القـوة مظـاهر تعزیـز مـع العـالي التعلیم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة ثقافة مفاهیم
 .القرارات إتخاذ في والطلبة العاملین ومشاركة الفلسطینیة الجامعات في الجودة تحقیق

درجـــة تـــوفر مواصـــفات إعـــداد رســـائل ماجـــستیر التربیـــة فـــي : "بعنـــوان ) 2010(دراســـة عمـــرو 
دفت هذه الدراسـة للتعـرف إلـى درجـة تـوفر  ، ه)"2008-2005(الجامعات الفلسطینیة بین عامي 

، ) 2008-2005(مواصــفات إعــداد رســائل ماجــستیر التربیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة فــي الفتــرة 
وتكـون مجتمـع الدراسـة مــن جمیـع أعـضاء هیئــة التـدریس المتفـرغین المــشرفین علـى رسـائل ماجــستیر 

للعــام ) ، جامعــة القــدس ، جامعــة بیرزیــتجامعــة النجــاح الوطنیــة(التربیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة 
ـــي  ــــالغ عـــــددهم 2009-2008الدراســ ــــن 25 والبـ ـــــصادرة مـ ــــائل التربیـــــة ال ـــع رسـ ــــن جمیــ ً مـــــشرفا، ومـ

 رسـالة اختیـرت عینـة عـشوائیة 240 والبـالغ عـددها 2008-2005الجامعات الفلسطینیة بین عـامي 
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 كمـــا اختیـــرت عینـــة طبقیـــة ً مـــشرفا23مـــن مجتمـــع المـــشرفین، وبلـــغ عـــدد أفـــراد العینـــة % 92بنـــسبة 
 24من مجتمع الرسائل من مختلف الجامعـات، وبلـغ عـدد الرسـائل فـي العینـة % 10عشوائیة بنسبة 

ــتبانة لقیـــاس درجـــة تـــوفر  رســـالة طبقـــت الدراســـة علـــى المـــشرفین وعـــدد مـــن المحكمـــین باســـتخدام إسـ
 فقــرة، وتــم التأكــد 56مواصــفات إعــداد رســائل ماجــستیر التربیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة ، ضــمت 

مــن صــدقهما وثبــاتهم بــالطرق التربویــة واإلحــصائیة المناســبة ، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن تقیــیم 
المــشرفین المتفــرغین علــى رســائل ماجــستیر التربیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة لدرجــة تــوفر مواصــفات 

للدرجـة الكلیــة ولثالثـة مجــاالت إعـداد رسـائل التربیــة فـي الجامعـات الفلــسطینیة جـاءت بدرجــة مرتفعـة 
مواصــفات التوثیــق والتنظــیم ، منهجیــة الدراســة وتنفیــذها، مواصــفات موضــوع الدراســة ، بینمــا : هــي 

، كمـا أظهـرت النتـائج ) متوسـطة( على درجـة ) مواصفات الشكل العام للدراسة(حصل المجال الرابع 
تفــرغین حــول درجــة تــوفر مواصــفات عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي تقیــیم المــشرفین الم

الجامعـة التــي یـدرس فیهـا والتخــصص، والجامعـة التــي تخـرج فیهــا ، : إعـداد الرسـائل تعــزى لكـل مــن 
وعدد الرسـائل التـي أشـرف علیهـا ، والرتبـة األكادیمیـة وعـدد األبحـاث المنـشورة ، وعـدد الرسـائل التـي 

ًوثیـق والتنظـیم، فتبـین أن هنـاك فروقـا تعـزى تمت مناقشتها ، وخبـرة المـشرف مـا عـد مجـال معـاییر الت
لــسنوات الخبــرة ، وكانــت لــصالح أصــحاب الخبــرة األعلــى ، كمــا أظهــرت النتــائج أن تقیــیم المحكمــین 
ذوي الخبــرة فــي اإلشــراف علــى الرســائل لدرجــة تــوفر مواصــفات إعــداد رســائل التربیــة فــي الجامعــات 

ــــسطینیة جــــاءت بدرجــــة  ـــادة للدرجــــة الكلیــــة) مرتفعــــة(الفل ــاالت، وتوصــــي الباحــــث بزیـ ـــع المجــ  ولجمیـ
  .اإلهتمام باإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

مستوى تمویل البحث العلمي فـي الجامعـات الفلـسطینیة ودوره فـي : "بعنوان) 2009(ِّحلس دراسة
ــاج العلمــي  التعــرف علــى مــستوى تمویــل البحــث العلمــي فــي وقــد هــدفت الدراســة إلــى،  "جــودة اإلنت

الجامعــات الفلــسطینیة ومــا تؤكــده اإلحــصاءات مــن تأكیــد ضــعف التمویــل الــالزم للبحــث العلمــي فــي 
ٕمختلـــف قطاعـــات التنمیـــة وانعكاســـاته علـــى جـــودة ونوعیـــة اإلنتـــاج، ولحاجـــة تمویـــل البحـــث العلمـــي 

صــفي التحلیلــي، والمقابلــة الفردیــة كــأداة مــع ونوعیتــه فــي الجامعــات فقــد اعتمــدت الدراســة المــنهج الو
ــسطینیة  ــالث جامعـــات فلـ مـــسؤولي عمـــادات البحـــث العلمـــي والـــشؤون اإلداریـــة والمالیـــة لعینـــة مـــن ثـ

وقــد كــشفت نتــائج الدراســة تــدني مــستوى تمویــل البحــث العلمــي فــي )  األقــصى- األزهــر-اإلســالمیة(
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 ممــا یــنعكس علــى ٌ البحــث العلمــي متــدني فــي تمویــلالجامعــات، وأن دور القطــاع الحكــومي والخــاص
جــودة اإلنتــاج وقــد أوصــت الدراســة بــضرورة تفعیــل مفهــوم الجامعــة المنتجــة بتحویــل البحــوث العلمیــة 
مـن أبحـاث إســتهالكیة إلـى أبحــاث مـن أجــل االسـتثمار واقترحـت  الدراســة مجموعـة مــن الـصیغ التــي 

  .یمكن أن تحد من أزمة تمویل البحث العلمي في الجامعات

الصعوبات التي تواجه أساتذة الدراسات العلیا وطلبتهـا فـي :" بعنوان) 2008(دراسة عبد الحسین 
 تواجــه التــي والمعوقــات الــصعوبات علــى التعــرف إلــى الدراســة هــذه هــدفت وقــد ،"الجامعــات العراقیــة 

 طلبـــة مـــن عـــدد مـــن البحـــث عینـــة وتكونـــت. العراقیـــة الجامعـــات فـــي العلیـــا الدراســـات وطلبـــة أســـاتذة
 للعـام النهـرین وجامعـة بغـداد جامعـة فـي البیطـري والطـب الهندسـة كلیـات فـي العلیا الدراسات وأساتذة
 مجــال فــي المختــصین األســاتذة مــن مجموعــة مــع بالتعــاون الباحــث طــور. 2007-2006 الدراســي
ــتبیانا والتربـــویین العلمـــي البحـــث ـــى الـــصعوبات صـــنفتو الـــصعوبات مـــن مجموعـــة یتـــضمن ًإسـ  4 إل
 النهائیــة اإلسـتبیان صـیغه وكانـت. العلمـي والكـادر الدراسـي المحـور اإلقتـصاد، األمـن،: وهـي محـاور
 قبــل مــن النتــائج تحلیــل تــم ثــم. باألســاتذة خاصــة فقــرة) 39(و بالطلبــة خاصــة فقــرة) 39 (مــن ًمكونــة

 وطلبــة أســاتذة تواجــه صــعوبات هنــاك أن وتبــین المتبعــة التربویــة اإلحــصائیة الطــرق حــسب الباحــث
  .السابقة األربعة المحاور حسب العلیا الدراسات

 اإلشراف في األكادیمي المشرف لدور تقویمیة دراسة :" بعنوان )2007 (دیاب دراسة
هدفت هذه الدراسة التقویمیة  ، "المفتوحة القدس جامعة في الطلبة تخرج مشاریع على والمتابعة

شرف األكادیمي ومهماته في مجال اإلشراف والمتابعة علي مشاریع تخرج الطلبة إلى معرفة أدوار الم
في جامعة القدس المفتوحة، ثم تحدید درجة أهمیة هذه األدوار وممارستها، لعل ذلك یفید من یقوم 
ًباألشراف، وفي الوقت نفسه یعرف الطلبة الباحثین كثیرا من األمور التي تسهم في تحسین مهاراتهم 

 في   ر قدراتهم البحثیة، واقتصرت الدراسة على استطالع رأي عینة عشوائیة من الطلبة الباحثین،وتطوی
وقد استخدم الباحث استبانة من . طالبا وطالبة) 60(المناطق التعلیمیة الخمس بقطاع غزة، حجمها 

ل واجبات ِّ تضمنت عددا من المهمات والبنود التي حددت في ضوء تحلی إعداده شملت أربعة أبعاد،
كما استخدم أسالیب إحصائیة عدة في استخراج النتائج ، المشرف األكادیمي ومسؤولیاته في هذا المجال

ومعالجتها، وكان من أهم نتائج الدراسة أنها أظهرت أهمیة جمیع أدوار المشرف األكادیمي، وضعف 
مرة لتفعیل دور المشرف ممارسته لهذه األدوار بالشكل المطلوب، كما خرجت بعدد من التوصیات المث

  .األكادیمي في هذا المجال
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اإلرتقاء بالبحـث العلمـي فـي كلیـة البنـات التربویـة بالمملكـة دراسة" : بعنوان(2006)دراسة كعكي 
هدفت هذه الدراسـة إلـى إلقـاء الـضوء وقد  ،"العربیة السعودیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

علــى المعوقـــات التـــي تواجـــه عــضو هیئـــة التـــدریس فـــي كلیـــات البنــات التربویـــة أثنـــاء قیامهـــا بالبحـــث 
ًالعلمــي، وســبل التغلــب علــى تلــك الــصعوبات التــي تحــد مــن عطائهــا البحثــي وتقــف عائقــا فــي طریــق 

اســات األساســیة التــي تهــدف إلــى تحــسین  وتعتبــر الدراســة الحالیــة مــن الدر،قیامهــا بــالبحوث العلمیــة
وقـد اتبعـت  .األداء البحثي لعضو هیئة التدریس في كلیات البنات التربویة بالمملكـة العربیـة الـسعودیة

الباحثـة فــي هــذه الدراسـة المــنهج الوصــفي التحلیلــي بحیـث یتكــون مجتمــع الدراسـة مــن جمیــع أعــضاء 
ویــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة و تألفــت عینــة الدراســة هیئــة التــدریس النــسائیة فــي كلیــات البنــات الترب

مـن أعــضاء هیئـة التـدریس والالتـي یحملـن درجـة أسـتاذ مـساعد ومـا بعـدها، وكـان مــن  (102) مـن
أبــرز النتـــائج التـــي توصـــلت لهـــا الباحثـــة هـــو أن غالبیـــة البحـــوث تعتمـــد علـــى اإلســـتبانة كـــأداة بحثیـــة 

ات لكــن مــن الــصعب تــصدیق النتــائج التــي تتوصــل إلیهــا واحــدة، ألنهــا وســیلة ســهلة لجمــع المعلومــ
منفردة لعدم الجدیة في اإلجابة علیها من قبـل فئـة كبیـرة، كمـا تعتمـد فئـة مـن الباحثـات علـى البحـوث 

 ولعـل سـبب ذلـك بـرأي الباحثـة هـو اإلفتقـار إلـى المـدارس البحثیـة ،ٕالمكتبیة واهمال البحوث التطبیقیـة
ً وانعكــس ذلــك ســلبا علــى نوعیــة البحــث العلمــي، وكــان مــن ،ة واإلســتمراریةالتــي تتمیــز بالقیــادة العلمیــ

ــث  أبـــرز التوصـــیات التـــي توصـــلت إلیهـــا الباحثـــة هـــو زیـــادة المخصـــصات المالیـــة المخصـــصة للبحـ
العلمـي فـي المیزانیـة، وتحفیـز العمــل فـي فریـق بحثـي متعــاون ذو أطـر واضـحة، وتخـصیص ســاعات 

ــث العلمــــي ــبوعي للبحـ ـــراء مــــن فـــي الجـــدول األسـ  لكـــل عـــضو هیئـــة تــــدریس، واستـــضافة بعـــض الخب
  .جامعات أخرى وبحث أمور محددة

 اإلداریــة التــي یواجههــا طــالب وطالبــات الدراســات الــصعوبات:" بعنــوان) 2005(دراســة شــطناوي 
 علـى التعـرف إلـى الدراسـة هذه هدفت". العلیا في جامعة الیرموك في مجال اإلشراف على رسائلهم 

 علـى اإلشـراف مجـال فـي الیرموك جامعة في العلیا الدراسات وطالبات طالب تواجه التي الصعوبات
 بعـــض أثـــر علـــى التعـــرف إلـــى هـــدفت كمـــا أنفـــسهم والطالبـــات الطـــالب یراهـــا كمـــا الجامعیـــة رســائلهم

ــنس، (المتغیـــــرات ـــي والدرجـــــة والكلیـــــة، الجـــ ــب یـــــدرس التــ ـــي ) لنیلهـــــا الطالـــ ـــالب تـــــصور فــ  لهـــــذه الطــ
 الدراســة مجتمــع مـن بــسیطة عـشوائیة عینــة إختیـار تــم بالدراسـة المتعلقــة البیانـات ولجمــع الـصعوبات،

 تـم الدراسـة،كما إسـتبانة ٕواعـداد المـشاركة العینـة أفـراد مـن 116 اختـار وقد وطالبة ًطالبا 150 قوامها
 الدراسـة بیانـات لتحلیـل )SPSS (واإلجتماعیـة اإلنـسانیة بـالعلوم الخـاص اإلحصائي البرنامج إستخدام
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 منهـــا یعـــاني التــي الـــصعوبات مــن عـــدد وجــود التحلیـــل نتــائج مـــن تبــین وقـــد. أســئلتها علـــى واإلجابــة
 المــشرف تــوفر وصــعوبة المــشرف، إختیــار حــول تركــزت أبحــاثهم علــى اإلشــراف مجــال فــي الطــالب
 إجـراءات تعقـد إلـى الدراسـة نتـائج أشـارت كمـا. أعبـائهم وكثـرة المـشرفین عـدد لقلـة للموضوع المناسب
 والتـأخر للطالـب، الكـافي الوقـت المـشرف إعطاء وعدم البحث، عنوان على والموافقة المشرف إختیار

 وبــین الــرئیس المــشرف بــین التنــسیق وعــدم المــشرف إهتمــام وضــعف ،لقراءتــه لــه یقــدم مــا قــراءة فــي
ــاقض المــــشارك المــــشرف ــت كمــــا. ًأحیانــــا تعلیماتهمــــا وتنــ ــود عــــدم النتــــائج بینــ ـــروق وجــ ــــة ذات فـ  دالل
 رؤیـتهم فـي لنیلهـا الطالـب یـدرس التـي العلمیـة والدرجة والكلیة، الجنس، متغیرات إلى تعزى إحصائیة

 ضــوء فــي الباحــث وضــعها التوصــیات مــن مجموعــة اقتــراح تــم الدراســة نهایــة وفــي الــصعوبات، لهــذه
 الطالـب بـین تـتم إشـرافیة جلـسة كـل فـي یجـري مـا مـضمون لتوثیـق طریقة إیجاد: وهي الدراسة، نتائج

ــة إلــى باإلضــافة ومــشرفه،  بالتنــسیق تحدیــدها یــتم المــشرف جــدول علــى ًأســبوعیا إشــرافیة ســاعة جدول
 ،شــهریة أو أسـبوعیة ولــو إشـراف جلـسة وتحدیــد ومعلنـة، معلومــة تكـون بحیـث والطالــب المـشرف بـین

  .للمشرفین التدریسیة األعباء لتقلیل الطالب خیارات لتوسیع المشرفین عدد لزیادة طریقة ٕوایجاد

معوقات البحث العلمي في كلیات التربیة مـن وجهـة : " بعنوان) 2005(دراسة المجیدل و شماس 
 أعضاء تواجه التي المعوقات وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقصي ، "نظر أعضاء الهیئة التدریسیة 

 علمیـة ألبحـاث إنجـازهم وتحـول دون فـي سـلطنة عمـان  بـصاللة التربیـة كلیـة فـي التدریـسیة الهیئـة
 علـى الباحثـان إعتمـد وقـد ،وتـذلیلها هـذه المعوقـات علـى التغلـب وسـبل العلمـي، بالبحـث ٕوانخـراطهم

 میـدان فـي التدریـسیة الهیئـة أعـضاء تواجـه التـي أهـم المعوقـات رصـد إسـتطالعي، مبـدئي إسـتبیان
 بالمحـاور المعوقـات تصنیف تم حیث المعوقات، هذه تصنیف بغیة وتحدید محاورها العلمي، البحث
 بخطوات تحكیم الباحثان قام وقد  .الذاتیة والمعوقات اإلداریة، والمعوقات المادیة،  المعوقات:التالیة

 لكافـة شـاملة فقـد كانـت البحـث عینـة أمـا  .تطبیقـه فـي وشـرعا والثبـات، الـصدق ٕواجراءات االستبیان
 تواجـه التـي بالمعوقـات حـدود البحـث تمثلـت وقـد  .بـصاللة التربیة كلیة في التدریسیة الهیئة أعضاء
 بـصاللة التربیـة كلیـة وشـكلت البحـث العلمـي، مجـال فـي التربیـة كلیـة فـي التدریـسیة الهیئـة أعـضاء
 واسـتخدم .للبحث الزمني اإلطار َّ  شكل2005 -2004 األكادیمي  والعام للبحث، المكانیة الحدود

 وأولویـة ضـرورة العلمـي البحـث التحلیلـي، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن  الوصـفي المـنهج الباحثـان



 

 

 32

 مـن تخرجـه العلمـي، للبحـث وطنیـة هیئـة اإلسـراع بتأسـیس تقتـضي ٕوانـسانیة وأخالقیـة وقومیة وطنیة
 ومراحـل أولویاتـه، وتنـسیق مـشروعاته تنفیـذ وخطـط برامجـه َّالمعقـد، وتـضع والمـالي اإلداري الـروتین
للهیئـة  مباشـرة تتبـع واألكادیمیـة، البحثیـة المؤسـسات فـي فرعیـة إدارات خـالل والتقـویم، مـن التنفیـذ،

العلمـي، وتحریرهـا مـن  للبحـث الالزمـة المالیـة المیزانیـات ضـرورة رصـدوالوطنیـة للبحـث العلمـي، 
 التعلـیم مؤسـسات مختلـف فـي بـه المعمـول الترقیـات نظـام إعتمـاد علـى اإلجـراءات الروتینیـة، العمـل

 خـالل إشـتراك مـن واللغـات، التخصـصات، مختلـف فـي العلمیـة والمجـالت الـدوریات تـوفیر والعـالي،
 ومؤسـساته بـالمجتمع، العـالي التعلـیم مؤسـسات ربـط علـى المجـالت، والعمـل هـذه فـي للكلیـة سـنوي

تخـصها، بمـا  مـشكالت بدراسـة یتعلـق كـان فیمـا العلمـي، البحـث تمویـل فـي هذه المؤسـسات ومشاركة
والهبـات والوقـف وغیرهـا مـن  المـنح أصـحاب واألفـراد المـستثمرة والـشركات الخـاص القطـاع فیهـا

 مـن المعطیـات علـى الحـصول وتسهیل بیانات، قاعدة باإلضافة إلى ضرورة توفیر .مصادر التمویل
ًوقـد أوصـت الدراسـة أیـضا  والمؤسـسات، الـوزارات بقیـة مـع العـالي التعلـیم الكلیـة ووزارة تنـسیق خـالل

 فـي جامعـات بـه المعمـول التدریـسیة، الهیئـة ألعـضاء العلمـي للبحث التفرغ بنظام ى أهمیة العملعل
 البحثیـة مـع المؤسـسات التفاعـل فرصـة وللبـاحثین التدریـسیة الهیئـة ألعـضاء یتـیح والـذي العـالم،

  . ویطلعهم على آفاق بحثیة جدیدة خبراتهم ویغني للبحث إنطالقتهم  ویعزز،والجامعیة

معوقـات البحـث العلمـي فـي جامعـة القـدس المفتوحـة : "بعنـوان) 2005(ّدراسـة الجرجـاوي وحمـاد 
 ثحبلا هجاوت يتلا تاقوعملا صیخشت ىلإ ةساردلا هذههـــدفت   وقـــد، "ودور الجامعـــة فـــي تطـــویره

ــــصولا جهنملا ناثحابلا مدختسا دقو. ةحوتفملا سدقلا ةعماج يف سیردتلا ةئیه وضعو يملعلا ـــــ ــــ  يفـ
ــــب ةفاضإو، ةمزاللا تالیدعتلااء رجإ دعبو هنینقت دعبن،  ایبتس إاقبطو يلیلحتلا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  تارابعلا ضعـ
ــــج ةیصوصخ عم بسانتیل ـــــ ـــــ ــ  دودحلا ةعیبط عم بسانتت ةنیع ناثحابلا راتخ، إةحوتفملا سدقلا ةعماـ
 وقـــد تكـــون مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا مـــن ،يلصألــــل المجتمـــع ایثمت اــــهتاعارم عــــم اهتساردل ةیرشبلا

 كمـا ،ًباحثا أخـذوا بطریقـة عـشوائیة بـسیطة) 103(هیئة التدریس في جامعة القدس المفتوحة أعضاء 
ــــــدمت تسا ــــقو، تانایبلال یلحتل ةبسانملا ةیئاصحإلا بیلاسألاخـــ ـــــ  نم ةعومجم ىلإ ناثحابلال صوت دـ
ــــف يعماجلا ثحابلا هجاوت تاقوعم دوجو اهمهأ نم جئاتنلا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  نم، ةیداملاو، ةیرادإلا (يحاونلا يـ

ــــنلا ثیح ـــــ ــــ ــــیزوتلاو رشـ ـــــ ــــ ــــــاتاحرتقملاو تایصوتلا نم ةعومجمب ةساردلا تصوأ دقو، )عـ ـــــ :  أهمهــ
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 ةعماج يف ةصصختم ثوحبكـــز ارموضـــرورة إنــشاء   ،نیثحابلل ةثیدح تانایب دعاوق ریفوتضــرورة 
 مـــع العمـــل علـــى  ةحوتفملا سدقلا ةعماجل خاد ثوحبلا مییقتل ةیلآ دامتع، ضـــرورة إةحوتفملا سدقلا
  .تاودنلاو تارمتؤملا روضحل نیثحابلا مامأ تابقعلال یلذت

الـصعوبات التـي تواجـه البحـث العلمـي األكـادیمي بكلیـات التجـارة :"بعنـوان (2004) دراسـة  الفـرا
 هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحلیــل وحــصر الــصعوبات التــي تعیــق البحــث العلمــي  وقــد،بمحافظــات غــزة

ًكیفیـة مواجهـة معوقـات البحـث العلمـي، ومتطرقـا  لًاًفي كلیات التجارة في جامعات غزة، واضعا تـصور
إلــى الــدور الهــام للبحــث العلمــي فــي عــالج مــشاكل المجتمعــات مــن خــالل التعــرف علــى مواصــفات 
الباحــث الجیــد، وقــد حــدد الباحــث مجتمــع الدراســة الــذي تكــون مــن جمیــع األفــراد العــاملین فــي كلیتــي 

ــة الماجــستیر والــدكتوراة، التجــارة فــي الجامعــة اإلســالمیة وجامعــة األزهــر فــي  غــزة، وبالــذات مــن حمل
بحیـــث إســــتخدم العینــــة العــــشوائیة البـــسیطة فــــي دراســــة هــــذه الظـــاهرة، وقــــد قــــام بتوزیــــع أداة الدراســــة 

مـــن خـــالل إســـتخدامه للمـــنهج الوصـــفي والتحلیلـــي فـــي إجـــراء الدراســـة، واختـــتم الباحـــث )  اإلســـتبانة(
 تزویـد المكتبـات بـشبكة المعلومـات وبالكـادر القـادر دراسته بوضع بعض التوصیات والتي من أهمها،

ًعلى التعاطي مع ذلك، واإلشتراك في المكتبات اإللكترونیة، وقـد أوصـى الباحـث أیـضا بـضرورة قیـام 
  .الجامعات بتخصیص الموازنات الضروریة لدعم البحث العلمي وتشجیعه

ى أعـضاء الهیئـة التدریـسیة معیقـات البحـث العلمـي ودوافعـه لـد:" بعنـوان) 2003( دراسـة صـالح
 وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معیقات البحـث العلمـي ودوافعـه ،في الجامعات الفلسطینیة

ًلـــدى أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة، إضـــافة إلـــى الفـــروق فـــي المعیقـــات تبعـــا 
  .ألبحاث المنشورة، والتخصص، والخبرةلمتغیرات الجامعة، والمؤهل العلمي، والرتبة العلمیة، وعدد ا

) 284( ولتحقیــق هــذه األهــداف أختیــرت عینــة عــشوائیة مــن أعــضاء الهیئــة التدریــسیة، وتكونــت مــن 
واسـتخدم الباحـث إســتبانة قـام بتطویرهــا بعـد اإلسـتفادة مــن الدراسـات الــسابقة، و . عـضو هیئـة تــدریس

، وتأكـد مـن معامــل ثباتهـا، وقـد أظهــرت تأكـد الباحـث مــن صـدقها بعرضـها علــى لجنـة مـن المحكمــین
المتعلقــة بظــروف العمــل، واإلدارة، (حــصلت مجــاالت معیقــات البحــث العلمــي : الدراسـة النتــائج اآلتیــة

علــى درجــة معیقــات ) والمادیــة والمعنویــة والنمــو المهنــي، والنــشر والتوزیــع، والدرجــة الكلیــة للمعیقــات
كمـــا . هزة والتــسهیالت علـــى درجـــة معیقـــات متوســـطةوحـــصل مجـــال المعیقـــات المتعلقـــة بـــاألج. كبیــرة
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وفـي ضـوء أهـداف الدراسـة ونتائجهـا، . ًحصلت أهداف البحث العلمي علـى درجـة معیقـات كبیـرة جـدا
مطالبـة وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي الفلـسطینیة بخلـق نـوع : أوصى الباحث بعـدة توصـیات مـن أهمهـا

ــسطینیة ــــین ،مــــن التواصــــل بــــین الجامعــــات الفلــ ـــي إعــــداد المــــشاریع البحثیــــة المــــشتركة ب ـــسیق فـ  والتنـ
ــین المؤســــسات األهلیــــة  ـــا وبــ ــــسطینیة التنــــسیق بینهـ ــــة الجامعــــات الفل الجامعــــات الفلــــسطینیة، و مطالب

  .والحكومیة المعنیة بالبحث العلمي

تقییم أعضاء هیئة التدریس والطلبة لبرامج الدراسات العلیـا فـي :" بعنوان) 2003(دراسة عابدین 
 ، هـدفت هـذه الدراسـة للتعـرف علـى واقـع برنـامج الدراسـات العلیـا فـي جامعـة القـدس، "جامعة القـدس

والمــشكالت التــي تعترضــها مــن وجهــات نظــر أعــضاء هیئــة التــدریس والطلبــة، اســتخدم الباحــث فیهــا 
ى  فقرة موزعة علـى سـبع مجـاالت، سیاسـة الدراسـات العلیـا، وأهـدافها ، ومحتـو70استبانة مكونة من 

برامجهــا، وطرائــق التعلــیم والـــتعلم، والتقــویم، والمدرســین، والتــسهیالت، وقـــد تــم اختیــار عینــة الدراســـة 
بالطریقــة العــشوائیة المنتظمــة، وأشــارت النتــائج إلــى أن تقیــیم أعــضاء هیئــة التــدریس والطلبــة علــى أن 

  .التسهیالت في برامج الدراسات العلیا محققة بدرجة قلیلة

معــــاییر تقــــویم رســــائل ماجــــستیر التربیــــة فــــي الجامعــــات :" بعنــــوان ) 2002(دراســــة عالونــــة 
 فقـرة، موزعــة 154 ، قـام الباحــث بإعـداد اسـتبانة مؤلفــة مـن "الفلـسطینیة مـن وجهــة نظـر المــشرفین

ً مـــشرفا مـــن المـــشرفین علـــى رســـائل ماجـــستیر 53علـــى ثمـــاني مجـــاالت، وتـــم توزیـــع اإلســـتبانة علـــى 
ً طالبــا وطالبـــة مـــن طــالب ماجـــستیر التربیــة فـــي الجامعـــات 43الجامعــات الفلـــسطینیة، والتربیــة فـــي 

ــاییر الــــواردة فــــي 16الفلــــسطینیة ، وبعــــد ذلــــك تــــم تحلیــــل  ــالة ماجــــستیر فــــي التربیــــة حــــسب المعــ  رســ
اإلستبانة وقد أسفرت النتائج  على أن أهمیة تقویم رسائل ماجستیر التربیـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة 

ًهــة نظــر المــشرفین علــى الرســائل كانــت مهمــة جــدا ، ووجــد أن هنــاك إتفاقــا مــا بــین المــشرفین مــن وج ً
علـى الرسـائل طـالب الماجــستیر حـول معـاییر تقـویم رســائل ماجـستیرالتربیة فـي الجامعـات الفلــسطینیة 
ـــویم رســــائل  ــاییر تقـ ـــستیر غیــــر ملتــــزمین بمعــ ـــالب الماجـ ـــائل وطـ ـــى الرسـ كمــــا وجــــد أن المــــشرفین علـ

ـــستی ـــویم رســــائل ماجـ ــاییر تقـ ــتالف فــــي معــ ــــسطینیة وأن هنــــاك عــــدم اخــ ـــي الجامعــــات الفل ر التربیــــة فـ
ماجـــستیر التربیـــة فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة بـــاختالف جـــنس المـــشرف ، وســـنوات الخبـــرة ، والتربیـــة 

  .األكادیمیة والجامعة التي تخرج فیها المشرف
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 الدراسات األجنبیة : ًثانیا

 تـدل ."معـاییر جـودة بدیلـة فـي البحـث النـوعي: " بعنـوانPoortman )  ,2012 (بورتمـان دراسة
 الحكـم أجـل مـن أخـرى مبـادئ الغالـب في والنوعیة الجودة مجال في الباحثون إستخدام على الدراسة

 للجـودة ًصـریحا ًتقییمـا یتـضمن ، الكمیـة الدراسـات مجـال فـي البـاحثین مـن أكثـر دراسـتهم جـودة فـي
 والممارسـة للبحـث فائـدتها حـول القـرار إتخـاذ إلـى باإلضـافة الدراسـات، مـن مختلفـة أنـواع ومقارنـة

 عمـل إطـار إعتمـاد علـى ونحـث البدیلـة المعـاییر إسـتخدام عملیـة نتنـاول المقال هذا وفي ،المستقبلیة
 العمل إطار تطویر تم وقد  ،والكمیة النوعیة الدراسات من لكل الجودة لمعاییر وشامل متكامل واحد
 یـتم ، حیـثإلدراكهـا المتبعـة اإلجـراءات وشـرح المعـاییر من عدد وتفعیل مقارنة عملیة على بناء هذا

 دراسـة إلى باإلضافة نوعیة دراسیة حالة ضمن تطبیقها خالل من إلستعمالل قابلیتها مستوى إظهار
 أنـواع مـن نـوع أي تطـویر تعزیـز علـى هـذا العمـل إطـار یعمـل  .مختلطـة طـرق أسـاس علـى تقـوم

 نوعیـة تقیـیم عملیـة تعزیـز إلـى یـؤدي ممـا به الخاصة األساسیة النوعیة على والحكم  العلمي البحث
 .القرار إتخاذ عملیات أو مستقبلي بحث في وتوظیفها الدراسات إستعمال وقابلیة

 Occidental Culture ، 2012( دراسة األكادیمیة الكندیة للدراسات الثقافیة الشرقیة والغربیة

&Canadian Academyof Oriental (التفكیر في بناء فریـق إدارة البحـث العلمـي : "بعنوان
 وقــد هـــدفت هــذه الدراســـة إلــى التفكیــر فـــي بنــاء فریـــق إدارة بحــث علمـــي فــي الكلیـــات، "فــي الكلیـــات

 مــن إدارة البحـث العلمــي فــي الكلیـات وأحــد العوامــل المهمــة ٌباعتبـار أن مــستوى البحــث العلمـي قریــب
ــستوى إ ـــي لقیــــاس مــ ـــار أن الشخــــصیة فـ ــــا، باعتبـ ـــث العلمــــي الشخــــصیة فــــي الدراســــات العلی دارة البحـ

الدراســات العلیــا قــادرة علــى تركیــب فریــق البحــث العلمــي علــى نطــاق واســع فــي الكلیــة، والــذي یحــدد 
نظـــام تطـــویر إدارة البحـــث فـــي الكلیـــات العلیـــا، حیـــث یقـــدم الباحـــث فـــي هـــذه المقالـــة نقطـــة یحتاجهـــا 

الكلیـات بمــستوى أعلـى مـن االقتـصار علـى مــستوى عـالي واحـد مـن فریـق البحــث البحـث العلمـي فـي 
 التــدریب الجیــد والــذي یوصــف بالمغــامر متطلــب ي خاصــة أن فریــق البحــث العلمــي ذ،العلمــي فقــط

ًقبلي إلدارة البحث العلمـي بوصـفه بالمغـامر حتـى یقـدم وصـفا كـامال لفاعلیـة اإلدارة المطلوبـة، والـذي  ً
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مان األساسـي لتطـویر مـستوى البحـث العلمـي، كمـا یعـرض الباحـث فـي هـذه المقالـة ًیعتمد أیـضا الـض
  .إجراءات مضادة لتطویر نوعیة إدارة البحث العلمي الشخصي في الدراسات العلیا

تجــــارب تــــدریس طــــالب الدراســــات العلیــــا تحــــسین : "بعنــــوان )Feldon،2011( دراســــة فیلــــدون
 العلـوم خریجـي تـشجیع یـتم مـا ًغالبـا وقـد أشـارت الدراسـة إلـى أنـه ".مهـاراتهم البحـوث المنهجیـة

 وتقلیـل المراقبـة األبحـاث فـي مـشاركتهم مـستوى بزیـادة لیقومـوا والریاضـیات والهندسـة والتكنولوجیـا
 ممارسة تقدم التقصي عملیة في المنخرطین الطالب تعلیم عملیة فإن ذلك مع، التدریسیة اإللتزامات

 أدائـي مبـدأ بإسـتخدام ووباتبـاع المـنهج الوصـفي اإلحـصائي  ،مهمـة بحثیـة مهـارات تطبیق عملیة في
 مقترحـات فـي إظهارهـا تـم التـي المنهجیـة المهـارات نوعیـة بمقارنـة الدراسـة هـذه فـي الباحثـان قـام

 ذوي الطـالب األولـى المجموعـة  تتـضمن الجدد الخریجین من لمجموعتین بالنسبة المكتوبة البحوث
 المـسؤولیات ذوي الطـالب تتـضمن والتـي الثانیـة والمجموعـة والبحثیـة، التدریـسیة المـسؤولیات

 باإلختالفـات بـالتحكم ًإحـصائیا القیـام بعـد و  ،)معـین أكـادیمي عـام ونهایـة بدایـة في (فقط التدریسیة
 والبحـث التـدریس مهـام عـن مـسؤولین كـانوا الـذین الطـالب أظهـر المجموعـات بـین الوجـودو الـسابقة

 هـذه وتشیر، صالحة تجارب وتصمیم لإلختبار قابلة فرضیات تولید على قدرتهم في أكبر تطورا ًمعا
 مـن عـدد وتعزیـز تحـسین عملیـة فـي كبیر بشكل المساهمة على قادرة التدریس تجربة أن إلى النتائج

 .الضروریة البحثیة المهارات

التحـدیات والمـسؤولیات : تقیـیم البحـث: " بعنـوان) ,Schwarzweller 2008(دراسة شوارزویلر 
إلــى وقــد هــدفت  " . والمــساهمة فــي المعرفــة ، والنــدوات العلمیــة ، والتحكــیم ، الرؤیــات الشخــصیة

توضیح التحدیات التي تواجه طلبـة الدراسـات العلیـا عنـد إعـداد بحـوثهم، سـواء فـي مرحلـة الماجـستیر 
ــد : وقــــد تــــضمنت التحــــدیات المراحــــل التالیــــة. أو الـــدكتوراه ، ومــــسؤولیات المــــشرفین تجــــاه ذلــــك تحدیــ

ــوع البحـــث، وصــــیاغة المـــشكلة ، وتــــصمیم البحـــث ، والمـــسح المیــــداني أو التطبیقـــي ، وك تابــــة موضـ
ــة التحكــیم والمناقــشة ــة مــن المراحــل الــسابقة یتحمــل مــا . النتــائج ، ومرحل ویؤكــد الباحــث أن كــل مرحل

فیها مـن أعبـاء ومـسؤولیات الطالـب باإلضـافة إلـى المـشرف العلمـي والـذي تظهـر نتائجهـا فـي مرحلـة 
ــون التحكـــیم التـــي ینبغـــي أن تكـــون وفـــق قواعـــد ومعـــاییر موضـــوعة للحكـــم علـــى جودتهـــا، وأن ال  تكـ
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ــذل الجهــــد الكبیــــر بإنجازهــــا  ــب الــــذي بــ . عرضــــة للتحیــــزات مــــن لجنــــة التقــــویم ، وجحفــــة بحــــق الطالــ
ویوصى بأهمیة اإلستفادة من هذه البحوث في إعداد الباحثین المبدعین فـي التخصـصات المختلفـة ، 

 .إضافة إلى فائدتها للمجتمع

 وقد.  "ًكیف نقوم بتطویر األطروحة أكادیمیا: " بعنوان  )Lovitties ,2005 ( لوفیتزدراسة 
إلى بیان أهمیة الرسالة العلمیة وأنها المنتج النهائي الذي یعكس مهارات وقدرات هدفت هذه الدراسة 

. الطالب الباحث التحلیلیة والبحثیة التي قام بها، وأهمیة الحكم على هذه الرسائل بدقة وموضوعیة 
یر بالجامعات األمریكیة تمكنها من مراجعة مخرجاتها من الطلبة وقد توصلت إلى أهمیة وجود معای

لتحسین وتجوید برامج الدراسات العلیا ، حیث إنها تحدد نقاط الضعف والخلل بهذه البرامج ، 
 .وتمكن الجامعات من تحقیق التمیز البحثي

 الدراســــات بتقیــــیم المقیمــــین الخبــــراء یقــــوم كیــــف:" بعنــــوان) ,2002Mullins(مــــولینز دراســــة 

 دراســة عملیــة فحــص وتقــویم الرســائل الجامعیــة مــن خــالل  وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى".والرســائل

وقـد توصـلت الدراسـة . ًمحكمـا فـي بعـض الجامعـات األسـترالیة ) 30(تقاریر المحكمین البالغ عددهم 

حكـیم الرســائل متفاوتـة بـین الجامعـات، وهـم بحاجـة إلــى ان المعـاییر المـستخدمة لت: لعـدة نتـائج أهمهـا

معــاییر واضــحة ودقیقــة للحكــم علــى هــذه الرســائل ، وأن هنــاك بعــض المــشكالت التــي تمــس جانــب 

المحكمــین ، منهــا قلــة الخبــرة وعــدم كفایــة قـــراءة الرســالة العلمیــة بدقــة، ووجــود تحیــز نتیجــة العالقـــة 
  .الطلبة بكتب وأبحاث هؤالء المحكمینبالمشرفین على الرسالة ، أو إلستشهاد 

 وقـد" أكـسفورد جامعـة فـي العلیـا الدراسـات بـرامج تقـدیم: " بعنـوان) Trice، 2000(دراسة تریس 

 أن بینـــت حیـــث أكـــسفورد جامعـــة فـــي العلیـــا الدراســـات بـــرامج فعالیـــة تقـــویم إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت

 فـي تلقوهـا التـي األكادیمیـة الخبـرة نوعیـة عن راضون) 928 (عددهم بلغ والذین الطلبة من% ) 72(

 الطلبـة، مـن%) 90 (حـوالي وهـم التـدریس هیئـة أعـضاء كفـاءة عـن راضـین كانوا وبالتحدید البرنامج،

 التـدریس نوعیـة مـنهم فقـط% ) 57 (مجملـه مـا قـیم حیـث الـصفي بالتـدریس لـه عالقة ال التقییم وذلك
. التــدریس هیئــة أعــضاء مــع التواصــل الــسهل مــن أنــه الطلبــة مــن%) 81 (بــین وقــد. جیــدة معتبرینهــا
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 أمـــا. مفیــدة راجعــة تغذیــة ویعطــوهم الطلبــة یـــساندون التــدریس هیئــة أعــضاء أن مــنهم%) 66 (وبــین

 تكــوین عنــد جیــدة العملیــة أن الطلبــة مــن%) 39 (قــیم فقــد الماجــستیر رســائل علــى لإلشــراف بالنــسبة

  .النهائیة المراحل في ممتازة أنها العملیة%) 42 (وقیم الخطة،

  التعقیب على الدراسات السابقة 

ًالهـدف تبعـا ألهـداف  حیـث مـن تـشابهت  معظمهـابـأن الـسابقة الدراسـات إسـتعراض خـالل مـن یتبین 
البــاحثین حیــث نجــد غالبیتهــا قــد ركــز علــى الــصعوبات والمعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي  مثــل 

ودراسـة  ) 2005( ودراسـة  الجرجـاوي وحمـاد) 2012( ودراسة المـزین وسـكیك) 2004(دراسة  الفرا 
 أمـا الدراسـات ،)2008( ودراسة  عبـد الحـسین) 2003( ودراسة صالح ) 2005( المجیدل وشماس

األخــرى فقـــد تباینـــت مــن حیـــث الهـــدف فنجــد أن بعـــضها قـــد ركــز علـــى تطـــویر البحــث العلمـــي مثـــل 
والبحث في متطلبات إدارة الجودة الـشاملة وأثرهـا فـي التنمیـة المـستدامة  أمـا ) 2006( دراسة  كعكي
نتــاج فقــد تخصــصت فــي بحــث مــستوى تمویــل الجامعــات ودوره فــي جــودة اإل) 2009( دراســة  حلــس

إلــى أن أهــم الــصعوبات التــي تواجــه البحــث العلمــي ) 2005(، وقــد توجهــت دراســة شــطناوي العلمــي
لقلــة عــدد المــشرفین وكثــرة أعبــاءهم  المناســب علــى رســائل الماجــستیر تمثلــت بــصعوبة تــوفر المــشرف

، ودراســة   )2012(، أمــا دراســة عــساف والدردســاوي باإلضــافة إلــى ضــعف إهتمــام بعــض المــشرفین
فقــد بحثــت فــي تقیــیم دور المــشرفین فــي اإلشــراف والمتابعــة  ) 2003(، وعابــدین ، ) 2007(اب، دیــ

فـــي ) 2002(و عالونـــة ) 2010(علــى إعـــداد رســـائل الماجـــستیر ، بینمـــا تــشابهت دراســـتي عمـــرو، 
  .كونها تبحث مواصفات ومعاییر إعداد رسائل الماجستیر من وجهة نظر المشرفین 

اســات الــسابقة فــي المــنهج الوصــفي التحلیلــي واألداة،  فقــد تــم إســتخدام أداة كـذلك تــشابهت معظــم الدر
ــــة ومنهـــــا دراســـــة  ـــداف الدراسـ ـــق أهــ ــــا وتطویرهـــــا لتحیــ ـــد جـــــرى بناءهـ ــتبانة قــ ــــن إســـ ـــــارة عـ ــــة عب للدراسـ

ــــرا ـــكیك (2004)الفـ ــــزین وســ ــــاد )2012(، ودراســـــة المـ ــــاوي وحمـ ، ودراســـــة )2005(، ودراســـــة الجرجـ
، ودراســــة  )2008(، ودراســــة عبــــد الحــــسین )2003(صــــالح ، ودراســــة )2005(المجیــــدل وشــــماس 

  ). 2005(، ودراسة شطناوي )2009(، ودراسة حلس  )2006( كعكي 
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ًفنجد أنها تشابهت جمیعا مـن حیـث الهـدف، حیـث ركـزت جمیعهـا علـى دور :  أما الدراسات األجنبیة
ًیـث المحتـوى، فنجـد مـثال البحث العلمي ومساهماته وتجاربه في تطـویر التعلـیم ولكنهـا إختلفـت مـن ح

 ، التـي بحثـت فـي تقیـیم بـرامج الدراسـات العلیـا مـن وجهـة نظـر الطلبـة,Trice) (2000 تـریس دراسـة
التــي ركــزت علــى مــساهمة البحــث العلمــي فــي تطــور التعلــیم،  ) Murata , 2006(و دراســة موراتــا 
ــالب الدراســـات العلیـــا فــــي ) Feldon , 2011(ودراســـة فیلـــدون  ـــدریس طــ التـــي إستقــــصت تجـــارب ت

والتــــي ناقــــشت ) Pourtman ,2012(تحــــسین مهــــاراتهم فــــي البحــــوث المنهجیــــة، ودراســــة بورتمــــان 
ـــة فـــي البحـــث النـــوعي، ودراســـة ـــشرقیة معـــاییر الجـــودة البدیل  األكادیمیـــة الكندیـــة للدراســـات الثقافیـــة ال

) Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture،2012  (والغربیـة
   .والتي بحثت في بناء فریق للبحث العلمي

جانــب مــن الجوانــب وتتــشابه هــذه الدراســة الحالیــة مــع الدراســات العربیــة  الــسابقة فــي أنهــا تبحــث فــي 
 حیــث أنهــا تتــشابه  مــع كــل مــن دراســة ،التــي تهــم البحــث العلمــي ورســائله فــي الجامعــات الفلــسطینیة

ودراســـة  ) 2005 ( ودراســـة الجرجـــاوي وحمـــاد) 2012(ودراســـة المـــزین وســـكیك ) 2004  (الفـــرا
فـي أنهـا ، )2008  (ودراسـة  عبـد الحـسین) 2003(  ودراسـة صـالح) 2005 (المجیـدل والـشماس 

وعالونـة ) 2010(مـرو كـذلك تتـشابه مـع دراسـتي عتبحث في الصعوبات التي تواجه البحـث العلمـي 
  .في أنها تبحث في مواصفات ومعاییر رسائل الماجستیر) 2002(

) 2007(، ودیــاب )2010( وعمــرو ) 2012( ًوتتــشابه هــذه الدراســة أیــضا مــع عــساف والدردســاوي 
 لكنهــا تختلــف عــن مــن حیــث عقــدها فــي المنطقــة الجغرافیــة ،) 2002( وعالونــة ) 2003(وعابــدین 

تـــم عقـــدها فـــي جامعـــات )  2004  (منطقـــة الجغرافیـــة حیـــث أن دراســـة الفـــرابعـــض الدراســـات فـــي ال
، بینمــا تبحــث الدراســة الحالیــة فــي الجامعــات فــي )محافظــات غــزة(المحافظــات الفلــسطینیة الجنوبیــة 
ـــف هـــذه الدراســـة عـــن دراســـة ،)محافظـــات الـــضفة الغربیـــة (المحافظـــات الفلـــسطینیة الـــشمالیة   وتختل

مــان، ُعالتــي تــم عقــدها فــي ســلطنة ) 2005( راســة  المجیــدل وشــماس ود) 2012(المــزین وســكیك 
وتتــشابه هــذه الدراســة مــع . ، التــي تــم عقــدها فــي الجمهوریــة العراقیــة)2008(ودراســة عبــد الحــسین 
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ــنهج  ــافة إلـــى المـ ــذكورة أعـــاله فـــي نـــوع األداة المـــستخدمة وهـــي اإلســـتبانة باإلضـ جمیـــع الدراســـات المـ
  .الوصفي التحلیلي

ًادت الباحثة من الدراسات السابقة في عـدة محـاور مـن أهمهـا أنهـا تعطـي الباحثـة أفقـا أوسـع وقد إستف
مـــن حیـــث  الطلبـــة البـــاحثین  والـــصعوبات التـــي تعتـــرضرســـائل الماجـــستیر وجودتهـــا واقـــعفـــي مجـــال 

 كـــذلك بعـــض اإلجـــراءات البحثیـــة التـــي تتـــضمنها الدراســـات الـــسابقة، و ،المعرفـــة النظریـــة للموضـــوع
بلــورة مــشكلة البحــث كظــاهرة تربویــة تعتبــر جــدیرة بالبحــث فــي المنطقــة الجغرافیــة المــستهدفة تطــویر و

باإلضـــافة لإلســـتفادة مـــن النتـــائج والتوصـــیات التـــي تـــضمنتها الدراســـات الـــسابقة فـــي تطـــویر الدراســـة 
ــا والفئــــة المــــستهدفة مــــن الدراســــة والنتـــائج المتوقــــع الوصــــول إلیهــــا  مثــــل دراســــة ال   فــــراالبحثیـــة وأداتهــ

  ). 2009( ودراسة حلس ) 2005( ودراسة الجرجاوي وحماد ) 2004(

 مـساراتها، ٕوانـضاج الحالیـة الدراسـة تعزیـز فـي مهـم دور لهـا الـسابقة الدراسـات أن القول یمكن وعلیه
 الـسابقة الدراسـات لتنـوع ٕوان األسـالیب، أو األدوات أو األهـداف فـي االختالفـات بعـض وجـود رغـم

  فـي واقـع الرسـائل االطـالع سـعة الباحثـة أكـسبت الحالیـة بالدراسـة تتعلـق كثیـرة جوانـب وتناولهـا
الرســائل الجامعیــة والبحــوث والتــي  الــصعوبات  التــي مــن الممكــن  أن تعتــرض و الجامعیــة وجودتهــا

 فـــي األســالیب الجدیـــدة التـــي ، حیـــث تمیـــزت الدراســات الـــسابقة  خاصــة األجنبیـــةتقلــل مـــن جودتهــا ،
 مـن خـالل  تكثیـف  تنمیـة القـدرات البحثیـة للطالـب  لیـتمكن  مـن الرسـائل الجامعیـةء تتبعها فـي إغنـا

 مـن ،أن یلم  وبشكل كبیر في كتابة الرسـالة  علـى أفـضل وجـه ممكـن  حتـى یجعلهـا  تتـسم  بـالجودة
 وكــل ذلـك رهــن إعــداد الباحــث الجیــد الــذي ،خـالل أنهــا قــد تكــون قــدمت وأضـافت قیمــة علمیــة جدیــدة

شكلة مــن الواقــع ویــسعى إلیجــاد الحلــول لهــا، كمــا أن اإلشــراف الجیــد لــه الــدور الكبیــر فــي یتنــاول المــ
ً، لـــیس مـــستحیال هـــو الوصـــول الرســـائلالطریقـــة الـــسلیمة إلعـــداد ب ا وتوجیهـــالرســـائل الجامعیـــةتـــدعیم 

ٕبرســائل الماجــستیر إلــى جــودة عالیــة، وكــل ذلــك یكــون رهــن جهــد األطــراف المــشاركة فــي ذلــك  والــى 
 فهناك آالف الرسائل الموضوعة على رفوف المكتبات لكنها ال تـساهم فـي تقـدیم الخدمـة ،ماذا تصبو

 أو بــسبب ،ثقافــة الجــودة نــشر، أو عــدم قــدرات الطالــب البحثیــةالالزمــة للمجتمــع، إمــا بــسبب ضــعف 
  .عدم نشر الرسائل لإلستفادة منها
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 ،بعـــد أن أنهـــت الباحثـــة الفـــصل الثـــاني مـــن الرســـالة والـــذي تـــم فیـــه عـــرض اإلطـــار النظـــري
ـــراء رســـالة الباحثـــة مـــن خـــالل و ـــي ســـاهمت فـــي إث ـــشقیها العربیـــة واألجنبیـــة، والت ـــسابقة ب الدراســـات ال

 الفصل الثـاني للرسـالة، لتبـدأ بعـدها بالفـصل الثالـث الـذي یلیـه، بذلك قد أنهت الباحثة نتائجها لتكون 
ــتقوم مــــن خاللــــه بعــــرض الطریقــــة واإلجــــراءات، والتــــي تتــــضمن  ــنهج الدراســــة، والــــذي ســ مجتمــــع ، مــ

ـــرات الدراســـــة، ، عینـــــة الدراســــة ـــراءات الدراســـــة، باإلضــــافة إلـــــى متغیــ ٕالدراســـــة، وأدوات الدراســــة، واجــ
 .والمعالجات اإلحصائیة
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  الثالث الفصل

  الطریقة واإلجراءات

ًتناولــت الباحثــة فــي هــذا الفــصل وصــفا مفــصال للطریقــة التــي اتبعتهــا فــي تنفیــذ الدراســة  واإلجــراءات ً
الدراســة،  ومجتمــع ،وثباتهــا األداة صــدق مــن والتحقــق  الدراســةأدواتو، مــنهج الدراســةوالتــي تــضمنت 

 فـــي  باإلضـــافة إلـــى متغیـــرات الدراســـة، والمعالجـــات اإلحـــصائیة،ٕ الدراســـة، واجـــراءات الدراســـةعینـــةو
  .تحلیل الدراسة

  :الدراسة منهج

 المــشرفین نظــر وجهــة مــن وجودتهــا الفلــسطینیة الجامعــات فــي الرســائل واقــع علــى التعــرف لـأجــ مــن
 فـي والطلبـة المـشرفین نظـر وجهـة مــن الماجـستیر رسـائل إعداد في الطلبة یواجهها التي والصعـوبات
 Descriptive Analytical  (التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحثـة اســتخدمت الفلسطینیة  الجامـعات

Method (  بدراسـة یقـوم الوصـفي المـنهج أن حیـث الدراسـة، لطبیعـة لمالئمتـة وذلك البیانات لجمع 
 ًتعبیـرا أو ًكیفیـا ًاتعبیـر عنهـا ویعبـر دقیـق بـشكل بوصـفها ویهـتم الواقـع فـي توجـد كما الظاهرة أو الواقع
ًكمیــا  ًوصـــفا فیعطینــا الكمــي التعبیــر أمــا، خصائــصها ویوضــح الظــاهرة لنــا یــصف الكیفــي فــالتعبیر، ّ
ـــدار یوضــــح ًرقمیــــا ـــرى المختلفــــة الظــــواهر مــــع إرتباطهــــا ودرجــــات حجمهــــا أو الظــــاهرة هــــذه مقـ  األخـ

  ).2012 ،الخرابشة(

  :الدراسة أدوات

  :وهي بالدراسة المتعلقة البیانات لجمع أداتین الباحثة استخدمت

ـــة: ًأوال للمقابلـــة أهمیـــة كبیـــرة كـــأداة فـــي جمـــع البیانـــات والحـــصول علـــى المعلومـــات التـــي   :المقابل
ًتریدها، خاصة أن لدى األفراد میال فطریا للحدیث أكثر من مـیلهم للكتابـة، وتكمـن أهمیتهـا أیـضا إن  ً ً

تلـف عـن اإلسـتبیان فـي أن األولـى تتـضمن ، فالمقابلـة تخا الحصول على ثقـة مبحوثهـة الباحثحاولت
محادثة موجهـة یقـوم بهـا شـخص "  المقابلة بأنها ترفُعوقد ، التفاعل المباشر بین الباحث والمبحوث

سـتغاللها فـي بحـث علمـي أو لإلسـتعانة بهـا فـي ٕامع شخص آخر هدفها الحصول علـى المعلومـات و
  ). 2012الخرابشة، " (التوجیه والتشخیص والعالج 
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المقابلـــة و المقابلـــة الشخـــصیة، ،)2012  ( الخرابـــشةكمـــا ذكـــروللمقـــابالت أنـــواع كثیـــرة منهـــا 
 . المقابلــة التلفزیونیـة وهنــاك المقابلــة  المقننــة وغیــر المقننــة و المقابلــة بواســطة الحاســوب، والهاتفیـة،

الباحــث بوضــع  یقــوم  ًفالمقننــة هــي التــي یعــد لهــا الباحــث أســئلة مقــدما، وغیــر المقننــة  هــي التــي ال
ًأسئلة محددة لها مسبقا ویترك المقابلة تسیر بـشكل حـر، وأضـاف أیـضا عـن مزایـا أداة المقابلـة  أنهـا  ً

ود فیهـا مرتفـع أكثـر مـن اإلســتبانة، أمـا مـن سـلبیاتها فهـي تحتـاج إلـى وقـت وجهــد دمرنـة، و نـسبة الـر
لوصـول إلـى بعـض األشـخاص  وهنـاك صـعوبة فـي ا،وكلفة كبیرة، وقد تتأثر بعوامـل الـضغط والتـوتر

  . ًأحیانا

شــبه   وكانــت األســئلة   شــبه المنتظمــة الباحثــة فــي إجــراء  المقــابالت المقابلــة قــد اعتمــدتو
نتهــاء إمفتوحــة، حیــث أجــرت المقابلــة  مــن خــالل طــرح األســئلة علــى كــل مــشرف علــى حــدى، وبعــد 

تهــا  قامــت الباحثــة بــإجراء الباحثــة مــن جامعــة القــدس التــي كانــت أولــى الجامعــات التــي قامــت بزیار
ــة النهائیــة النــسخة( أهــداف البحــث تعــدیل علــى األســئلة لتحقیــق  مــن خــالل  ،) 5 رقــم ملحــق للمقابل

أسـئلة، وكانـت ) 7(إلـى ) 9( وجعلهـم سـؤال واحـد فقـط  لیـصبح  عـدد األسـئلة مـن ثالثة أسـئلة دمج 
  : األسئلة على النحو التالي

   الماجستیر؟ما الصعوبات التي یواجهها الطالب الباحث في إعداد رسائل -1

موضـوعیة  فـي جامعتـك معـاییر  هل تجد أن معاییر الجـودة المتبعـة فـي إعـداد رسـائل الماجـستیر-2
 وشاملة ومرنة؟

  تباعها في إعداد رسائل الماجستیر؟إ برأیك كمشرف ما هي أنسب المعاییر التي یجب -3

  ائل الماجستیر في تحقیق أهداف وسیاسات التنمیة في فلسطین ؟  هل تساهم رس-4

ـــك تحدیــــد-5 ـــسنوات األخیــــرة التـــي تــــم مناقـــشتها فــــي جامعت ــالل ال ـــة خــ   ًاهـــل ترتقـــي الرســــائل الجامعی
   لمعاییر الجودة ؟

ٕ كیـف یمكـن أن تــساهم رسـائل الماجـستیر تبعــا لمعـاییر الجــودة فـي تحقیـق النجــاح وایجـاد الحلــول -6 ً
   بعض القضایا في المجتمع؟لمعالجة

   ؟جودة رسائل الماجستیر من ّدما األسباب التي تح -7
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ُ مجموعة من األسئلة المكتوبة، التـي تعـد بقـصد الحـصول علـى معلومـات، أو وهي: االستبانة: ًثانیا
ــتخدمت ،)2012الخرابـــشة، (المبحـــوثین حـــول ظـــاهرة، أو موقـــف معـــین  آراء ــتبانة الباحثـــة واسـ  االسـ

 الحقـا ذكرهـا سـیتم لخطـوات ًوفقـا وتطویرهـا بتـصمیمها قامـت الدراسـة هذه في المعلومات لجمع كأداة
  .)3رقم ملحق: (نزئیج على النهائیة صورتها في االستبانة اشتملت وقد الدراسة، إجراءات في

ــب عـــن األولیـــة المعلومـــات ویـــشمل: األول الجـــزء ــث الطالـ ــتبانة، بتعبئـــة قـــام الـــذي الباحـ  وهــــي االسـ
  .والتخصص والجامعة، ،السكن مكانو ،العملو الجنس،: وهي عامة دیموغرافیة معلومات

 یواجههـا التـي بالـصعوبات یتعلـق فیمـا مجـاالت) 4 (علـى موزعـة فقـرة) 49 (مـن تكون: الثاني الجزء
 المجـاالت وهـذه ،الطلبـة نظر وجهة من الفلسطینیة الجامعات في الماجستیر رسائل إعداد في الطلبة

  :التالي الجدول في موضحة
  الدراسة مجاالت): 1 (الجدول

 األسئلة المجال الرقم

 24- 1  األكادیمیة الصعوبات 1

 32-25 اإلداریة الصعوبات 2

 41-33  اإلقتصادیة الصعوبات 3

 49-42  النفسیة الصعوبات .4

 49 األسئلة مجموع

 ُوتعطى بشدة أوافق بدرجة یبدأ الخماسي لیكرت مقیاس خالل من الفقرات هذه عن االستجابة تم
 ُوتعطى أعارض ثم درجات،) 3 (ُوتعطى محاید ثم درجات،) 4 (ُوتعطى أوافق ثم درجات،) 5(

  .فقط واحدة درجة وتعطى بشدة أعارض ب وتنتهي درجتین،
 لتفسیر الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت مئویة نسب إلى الحسابیة المتوسطات تحویل تم كما

 أخرى وأبحاث دراسات في ورد ما حسب للموافقة التالي المعیار وفق األساس هذا على النتائج
).2009 الدیك، (كدراسة  

  .جدا كبیرة) فأعلى% 80( -  
.كبیرة %) 79.9 -70(   -  
متوسطة%) 60-69.9  (-  
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.یلةقل%) 59.9 -50( -  
.ًجدا قلیلة%) 50 من أقل (-  

 :الدراسة مجتمع

جمیع األفراد أو العناصر التي تعاني من مشكلة الدراسة أو ذات عالقة : یعرف مجتمع الدراسة بأنه
 وبذلك فإن المجتمع في هذه )2012الخرابشة، (بها، وتسعى الباحثة إلى تعمیم نتائجها علیها 

 المشرفین على رسائل الماجستیر في كلیات العلوم التربویة في الجامعات الدراسة هم جمیع
ّطلبة الدراسات العلیا  المعدین لرسائل الماجستیر  وجمیع ،ًمشرفا) 43(الفلسطینیة والبالغ عددهم 

 في الفترة ما بین الجامعات الفلسطینیة في التخصصات المختلفة  كلیات العلوم التربویة فيفي
 عدد بلغ وقد  وجامعة بیر زیت، وجامعة القدس،،جامعة النجاح الوطنیة وهي ،)2006-2013(

 یوضحان) 3,2(اول  المذكورة والجدةًوفقا للجامعات الثالث ًطالبا وطالبة،  ( 513) هؤالء الطلبة
  .عدد المشرفین وعدد الطلبة 

   توزیع مجتمع الدراسة من المشرفین على الرسائل في الجامعات الثالث):2(جدول ال

 الرقم الجامعة المجتمع المشرفین  عدد

 1 الوطنیة النجاح جامعة 12 5

 2 بیرزیت جامعة 15 4

 3 القدس جامعة 16 5

  المجموع 43 14

   توزیع مجتمع الدراسة من الطلبة المعدین لرسائل الماجستیر في الجامعات الثالث ):3(جدول ال

 الرقم الجامعة المجتمع الطلبة عدد

 1 النجاح جامعة 120 55

 2 بیرزیت جامعة 57 18

 3 القدس جامعة 336 109

  المجموع 513 182
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  :الدراسة عینة

 كلیات في الماجستیر رسائل على المشرفین مقابالت خالل من الدراسة بإجراءات القیام بعد تبین
 ما أي) 14 (عددهم وكان عشوائیة العینة كانت حیث الفلسطینیة، الجامعات في التربویة العلوم
   رقم والملحق لدراسة في أسمائهم بذكر منهم اإلستئذان تم كما الدراسة، مجتمع من%) 33 (نسبة

  .عملهم ومواقع أسماءهم یوضح) 3(

 توزیعها تم التي اإلستبانات من) 182 (استعادة تم قد أنه الدراسة بإجراءات القیام بعد ًأیضا وتبین
 اإلستبیان استعادة نسبة تكون وبذلك وطالبة ًطالبا) 513 (عددهم والبالغ بسیطة عشوائیة عینة على

 لمتغیرات ًتبعا المستجیبین توزیع) 4(الجدول ویبین للدراسة، النهائیة العینة شكلت وقد%) 35(
  :الدراسة

  متغیراتها حسب الدراسة عینة توزیع ) :4(الجدول

  %المئویة النسبة  التكرار  التصنیف  المتغیر

 الجنس 37.9 69 ذكر
 62.1 113 أنثى
 العمل 61.5 112 یعمل

 38.5 70 یعمل ال
 50.0 91 مدینة
 45.1 82 قریة

  السكن مكان

 4.9 9 مخیم
 30.2 55 الوطنیة النجاح جامعة

 9.9 18 زیت بیر جامعة
  الجامعة

 59.9 109 دیس أبو القدس جامعة
 41.8 76 تربویة إدارة

 37.9 69 تدریس أسالیب
  التخصص

 20.3 37 مناهج
 100.0 182  المجموع

:الدراسة إجراءات  

ــالعاإل بعـــد  رســــائل واقــــع حـــول الدراســــة عنــــوان وتحدیـــد الــــسابقة والدراســــات النظـــري األدب علــــى طــ
 المــشرفین نظــر وجهــة مــن الفلــسطینیة الجامعــات فــي التربویــة العلــوم كلیــات فــي وجودتهــا الماجــستیر
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 الفلـسطینیة الجامعـات فـي التربویـة العلـوم كلیـات فـي العلیـا الدراسـات طلبـة یواجههـا التي والصعوبات
 عمـادة قبـل مـن العنـوان علـى والموافقـة الماجـستیر لرسـائل المعـدین والطلبـة المشرفین نظر وجهة من

  :اآلتیة الخطوات وفق الدراسة إجراء تم الوطنیة، النجاح جامعة في العلیا الدراسات

:اآلتیة الخطوات وفق تمت وقد المقابلة إعداد: ًأوال  

  :التخطیط للمقابلة: أوال

جمـع البیانــات الخاصـة بالـسؤال حـول واقــع كـان الهـدف األساسـي للباحثـة مــن إجـراء المقابلـة هـو  )1
 .رسائل الماجستیر وجودتها من وجهة نظر المشرفین في الجامعات الفلسطینیة

حـــصلت الباحثـــة علـــى ثـــالث كتـــب رســـمیة مـــن عمیـــد كلیـــة الدراســـات العلیـــا فـــي جامعـــة النجـــاح  )2
ًإختـــارت الباحثـــة عـــددا مـــن المـــشرفین فـــي وطنیـــة لتـــسهیل مهمتهـــا فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة، ال

 ،الجامعــات الفلــسطینیة مــن حملــة الــدكتوراه فــي مختلــف التخصــصات فــي كلیــات العلــوم التربویــة
 والـصعوبات التـي یواجههـا  وجودتهـا رسـائل الماجـستیرواقـعمن أجل اإلستفادة من خبـراتهم حـول 

ـــي  ــث بلـــــغ عـــــددهم الطلبـــــة فــ ـــستیر حیـــ ــــداد رســـــائل الماجــ ـــات ) 14(إعـ ــالث جامعــ ـــن ثـــ ـــشرفا مــ ًمــ
 .الفلسطینیة 

قامت الباحثة بصیاغة وكتابة أسئلة المقابلـة بنـاء علـى األدب النظـري الـذي تناولتـه فـي رسـالتها،  )3
والذي من المتوقع أن یغني دراستها ویساهم في إیجاد حلول لمشكلة البحث التي تـم عرضـها فـي 

 .أسئلة ) 7( وقد بلغ عدد األسئلة الدراسة

  :تنفیذ المقابلة: ًثانیا

ًقامت الباحثة باإلتـصال هاتفیـا مـع أعـضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـات الفلـسطینیة مـن أجـل  )1
 .ًتحدید موعد المقابلة معهم وتبعا لجداولهم التدریسیة وحسب ما یتناسب وأوقات فراغهم 

ـــابالت بــــإجراء الباحثـــة قامـــت )2 ـــى المـــشرفین مــــع المق ـــات فــــي الماجـــستیر رســــائل عل ــوم كلی  العلــ
 بواقــع 10/6/2013 – 2/6/2013 مــابین الزمنیــة الفتــرة خــالل ، الفلــسطینیة الجامعــات فــي التربویــة
 ثـم ومـن بهـا، مبتدئـة القـدس جامعـة فـي المـشرفین مقابلـة تمـت حیـث الواحـد، الیـوم فـي واحـدة جامعة
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 لتحدیـد فیهـا المـشرفین هواتـف أرقـام وأخـذت معهـا للتنـسیق بیرزیت جامعة مع ًهاتفیا اإلتصال أجرت
ــت المقابلـــــة موعــــد ـــي النجـــــاح بجامعـــــة وانتهـــ ــت التــ ــت وقـــــد ،10/6/2013 بتـــــاریخ كانـــ  الباحثـــــة اتبعـــ

  :وهي المقابالت تنفیذ في التالیة الخطوات

 .تم تزوید المشرفین بأسئلة المقابلة التي ستعرض علیهم لإلطالع علیها -

 وتـم تـسجیل المقابلـة ،إرتبط تسجیل المقابلة بنوع األسئلة المطروحة وكانـت األسـئلة شـبه مفتوحـة -
 .بعد اإلستئذان من المقابلینمن خالل جهاز تسجیل كان بحوزتها 

 مــن أجــل أن ، كــل علــى حــدى  للمــشرفین، لإلجابــة علــى األســئلةمنحــت الباحثــة الوقــت الكــافي -
 لإلســتفادة مــن إســتجاباتهم ، حــول كــل ســؤال تعرضــه علــیهمتحــصل علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات

 .وتعلیقاتهم قدر اإلمكان

ــارة          - ــــك مهــــ ـــة والدقــــــة مــــــستخدمة فـــــي ذلــ ـــى العنایــ ــــئلة بمنتهـــ ـــن األســ ــــات عــ ــــة اإلجابــ ــت الباحثــ تلقـــ
 .اإلتصال والتواصل، الذي هو من أهم الصفات التي یجب أن یمتلكها الباحث في هذه األداة

 عــدة إلیهــا االســتماع ثــم ومــن المعلومــات لجمــع وذلــك تــسجیل جهــاز علــى ابالتالمقــ تــسجیل تــم) 3
 وتحلیلهـا النتـائج سـتخراجإل وتجمیعهـا محـاور إلـى تبویبهـا خـالل مـن وتحلیلهـا البیانات وتفریغ مرات،

 التوصـــیات واقتـــراح لوحـــدها، االســـتبانه توفرهـــا ال التـــي المطلوبـــة النوعیـــة المعلومـــات علـــى لنحـــصل
  .المناسبة

  :اآلتیة الخطوات وفق تمت وقد االستبانة عدادإ: ًثانیا
 الـــسابقة الدراســـات علـــى واإلطـــالع ،العلمـــي البحـــث بـــصعوبات المتعلـــق النظـــري األدب مراجعـــة) 1

ـــد الحــــسین و ،)2009(ِّحلــــس كدراســــة ) 2005(المجیــــدل و شــــماس  ودراســــة ) 2008( دراســــة عبـ
  .أدواتهم من لالستفادة

ــتبانة إعـــداد) 2  الدراســـة مجـــاالت مـــن مجـــال كـــل فقـــرات كتابـــة خـــالل مـــن األولیـــة، بـــصورتها االسـ
 .األربعة

 مبــین هــو كمــا محكمــین) 9 (عــددهم وبلــغ االســتبانة بتحكــیم قــاموا الــذین المحكمــین بــآراء األخــذ ) 3
ــتبانةإلا بعــــرض وذلــــك علیهــــا، المطلــــوب التعــــدیل ٕواجــــراء ،)2الملحــــق (فــــي  مــــن مجموعــــة علــــى ســ
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 الدراسـة، أداة فقـرات فـي الرأي إبداء منهم ُطلب وقد التربویة، العلوم كلیات في المختصین المحكمین
 تعـدیل أو علیهـا بالموافقـة إمـا فیـه، ُوضـعت الـذي للمجـال مناسـبتها ومـدى الفقـرات صیاغة حیث من

ــون رأى وقـــد أهمیتهـــا، لعـــدم حـــذفها أو صـــیاغتها  وتـــصحیح الفقـــرات عـــضب تعـــدیل بـــضرورة المحكمـ
 النفــي تعنــي عــدم ألن نتیجــة ضــعف إلــى عــدم مــن العبــارات بعــض تــصحیح تــم كمــا ،ًلغویــا بعــضها
 كلمـة حـذف ًوأیـضا ضـعیفة، بنـسبه ولكـن یتـوفر بـل النحـو هذا على یوجد ال الواقع في وهذا القطعي

 و الموضــوعیة، عــن وابتعــدنا التحیــز مــن شــيء وفیهــا الــشيء علــى حكمنــا قــد نكــون  هنــا ألننــا نــدرة
 الـصعوبات مجـال فـي فقـرة وحـذف أخـرى، فقـرات في مضامینها وردت الفقرات بعض حذف تم أیضا

 االكادیمیـة الـصعوبات مجـال فـي فقـرتین لحـذف باإلضـافة القرطاسـیة، أقـساط إرتفـاع هو اإلقتصادیة
ــب ضـــــعف وهمـــــا ـــي الطالـــ ـــات الوصـــــول فــ ـــى التـــــدریب وعـــــدم االلكترونیـــــة، للمكتبــ ــث علــ ـــى البحـــ  علــ

 األولیــة صــورتها فــي الدراســة أداة تكونــت وقــد األخــرى الفقــرات بعــض ٕواضــافة ًألكترونیــا، المعلومــات
ــت فقــــرة) 52 (مــــن ــون وبــــذلك فقــــرة،) 49 (الــــى التحكــــیم بعــــد وانتهــ  الظــــاهري الــــصدق تحقــــق قــــد یكــ

 .  )3( الملحق في مبین هو كما النهائیة، بصورتها االستبانة لتكون لإلستبانة،

 (Alpha-Cronbach)       ألفـا– كرونبـاخ معادلـة باسـتخدام األداة ثبـات معامـل إسـتخراج تـم) 4

  .ومجاالتها الدراسة ألداة الثبات معامالت یبین) 5 (والجدول

  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها :)5(الجدول

 بطریقة الثبات معامل  الفقرات عدد  المجال  الرقم
  ألفا كرونباخ

 0.89 24 األكادیمیة الصعوبات 1

 0.83 8  اإلداریة الصعوبات 2

 0.88 9 االقتصادیة الصعوبات 3

 0.85 8  النفسیة الصعوبات 4

 0.93 49  الكلي الثبات
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 فــي) 0.89-0.83 (بــین تراوحــت االســتبانة لمجــاالت الثبــات معــامالت أن) 5 (الجــدول مــن یتــضح
  .العلمي البحث بأغراض ویفي عالي ثبات معامل وهو) 0.93 (الكلي الثبات بلغ حین

 الدراسـات كلیـة  فـي التربویـة العلوم كلیات على موزعین ًطالبا) 513 (وهم الدراسة مجتمع تحدید) 5
  .الفلسطینیة الجامعات في العلیا

   )6حقمل .( االختصاص ذات الجهات موافقة على الحصول) 6

 تـم التـي اإلسـتبانات مـن) 182 (اسـتعادة تـم والدراسـة عینـة علـى األداة بتوزیـع الباحـث تقامـ) 7
 اسـتعادة نـسبة تكـون وبـذلك وطالبـة ًطالبـا) 513 (عـددهم والبـالغ بـسیطة عـشوائیة عینـة علـى توزیعها

   .للدراسة النهائیة العینة شكلت وقد%) 35 (اإلستبیان

 اإلحــصائیة الرزمــة برنــامج باســتخدام إحــصائیا ومعالجتــه الحاســب إلــى ٕوادخالهــا اتالبیانــ ترمیــز) 8
  .(SPSS) اإلجتماعیة للعلوم

 التوصــیات واقتــراح الــسابقة، الدراســات نتــائج مــع ومقارنتهــا ومناقــشتها، وتحلیلهــا النتــائج ســتخراجإ) 9
  .المناسبة

 :الدراسة متغیرات

  :اآلتیة المتغیرات الدراسة تضمنت

 :المستقلة المتغیرات -1

  )أنثى ذكر، :( له مستویان و :الجنس -

 ) یعمل، وال یعمل ( :مستویان  وله : العمل -

  )مدینة، وقریة، ومخیم ( مستویات ثالثة وله :السكن مكان  -

  ) جامعة النجاح الوطنیة، وجامعة بیرزیت، وجامعة القدس( : مستویاتةالجامعة وله ثالث -

  :التابع المتغیر -2

في كلیات العلـوم التربویـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة علـى طلبة الدراسات العلیا إستجابات  في ویتمثل
 الـصعوبات اإلداریـة، والـصعوبات األكادیمیـة، والصعوبات  :وهي الدراسة أداة مقیاس مجاالت فقرات

  . النفسیة الصعوباتقتصادیة، واإل

  :اإلحصائیة المعالجات
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  :المقابلة: ًأوال

 اإلجابــة ومحــددة مرتبــة بیانــات شــكل علــى وضــعت ســماعها تــم التــي العینــة أفــراد إجابــات تفریــغ بعــد
 نتـــائج لتكـــون ، النـــوعي المحتـــوى تحلیــل أســـلوب باســـتخدام ســـؤال كـــل حــول حـــده علـــى شـــخص لكــل

ــــة ــــرا المقابل ــوقفهم ًتبری ـــاه لمــ ـــع تجـ  لتجــــربتهم ًوتبعــــا الخاصــــة بلغــــتهم وجودتهــــا الماجــــستیر رســــائل واقـ
 الطلبـة یواجههـا التـي والصعوبات وجودتها الماجستیر رسائل واقع حول وآرائهم ومعتقداتهم الشخصیة

  .الرسائل إعداد في

  :االستبانة: ًثانیا

 معالجـة تمـت ثـم الحاسـوب باسـتخدام البیانـات ٕوادخـال ترمیزهـا جـرى العینـة أفـراد إجابـات تفریغ بعد 
 ومـن SPSS) (االجتماعیــة  للعلـوم اإلحـصائیة الرزمـة برنـامج باسـتخدام إحــصائیا البیانـات

  :المستخدمة اإلحصائیة المعالجات

 النـسبي الـوزن لتقـدیر المعیاریـة، نحرافـاتواإل الحـسابیة، والمتوسطات المئویة والنسب التكرارات.1
 .اإلستبانة لفقرات

  (Independent T-test).مستقلتین لعینتین "ت" ختبارإ. 2

  (One-Way ANOVA).األحادي التباین تحلیل. 3

ــین المتوســـطات الحـــسابیة ختبـــار المقارنـــات البعدیـــة إ. 4 لتحدیـــد الفـــروق فـــي مجـــاالت  ) LSD(بـ
  . في حال وجودهاالمتغیرات

  . لتحدید اإلتساق بین المجاالت والثبات الكلي(Alpha-Cronbach)ألفا – كرونباخ عادلةم. 5

وبهــذا تكــون الباحثــة قــد أنهــت الفــصل الثالــث مــن الرســالة  وهــو الفــصل الــذي تــضمن الطریقــة 
ــتم فیــه عــرض نتـــائج الدراســة والتــي تــضم ،  لتبــدأ بعــدها بالفــصل الرابـــع الــواإلجــراءات، النتـــائج ذي ی

 .النتائج المتعلقة بالفرضیات، باإلستبانةالنتائج المتعلقة ،  المقابلةبأداةالمتعلقة 
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  لفصل الرابعا

  نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بأداة المقابلة  �

 النتائج المتعلقة بأداة اإلستبانة �

 النتائج المتعلقة بالفرضیات �
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

 ، المقابلـــةبـــأداةالنتـــائج المتعلقـــة  تــم فـــي هـــذا الفـــصل إســـتعراض نتـــائج الدراســـة والتـــي تـــضمنت �
 .بالفرضیاتالنتائج المتعلقة و، باإلستبانةالنتائج المتعلقة و

  :المقابلة بأداة المتعلقة النتائج: ًأوال

  ما الصعوبات التي یواجهها الطالب الباحث في إعداد رسائل الماجستیر؟:األول السؤال

 كــان الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطــالب تواجــه التــي الــصعوبات أبــرز عــن المــشرفین ســؤال عنــد
 تعتـــرض التـــي المـــشاكل بـــرزأ هـــي العنـــوان ختیـــارإ صـــعوبة نأ علـــى المـــشرفین مـــن%) 71( إجمـــاع
 عـــدم علـــى المـــشرفین مـــن%) 57 (أجمـــع نبـــأ ًاثانیـــ وجـــاء رســـالته، إعـــداد فـــي الـــشروع عنـــد الطالـــب
ــب معرفـــــة ــب الطالـــ ـــع كمـــــا واإلحـــــصائیة، البحثیـــــة بالجوانـــ ــــن%) 50 (أجمــ ـــعوبة أن المـــــشرفین مـ  صــ

 عـدد رتفـاعإ نأ و الطالـب، تواجـه التـي الـصعوبات بـرزأ مـن تـصنف ومراجع مصادر على الحصول
 فـي الطالـب معرفـة وعـدم آخـرین، طـالب مـع المـشرفین نـشغالإل ًانظـر عائقـا یقـف الكلیـة فـي الطالب

 طرحتهــا التـي الـصعوبات بقیـة كانــت فیمـا وكفاءتـه، الجیـد اإلشـراف وجــود وعـدم الدراسـة إجـراء كیفیـة
 التــي للــصعوبات النــسبیة األهمیــة یبــین) 7 (جــدولوال تــذكر، ال مراتــب تحتــل المــشرفین علــى الباحثــة
  .المشرفین نظر وجهة من الماجستیر رسائل إعداد في الطالب تواجه
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 مـن وجهـة  الماجـستیرالةالصعوبات التـي یواجههـا الطالـب الباحـث فـي إعـداد رسـأهم  ) :6( الجدول
 نظر المشرفین

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.71 10 التكرار بسبب العنوان إختیار في الصعوبة 1

 0.14 2 المشكلة تحدید صعوبة 2

 0.57 8 واإلحصائیة البحثیة بالجوانب الطلبة معرفة عدم 3

 0.14 2 التربیة كلیات في الطلبة عدد إرتفاع 4

 0.50 7 رسالته تفید ومعلومات  ومراجع مصادر على الحصول صعوبة 5

 0.29 4 التطبیق مهارة الباحث فقدان 6

 0.22 3 الدراسة إجراء بكیفیة الطلبة معرفة عدم 7

 0.22 3 وكفاءته الجید اإلشراف وجود عدم 8

 0.22 3 الباحث لدى اإلنجلیزیة اللغة ضعف 9

 0.07 1 األخرى الجامعیة الرسائل على الباحث إطالع عدم 10

 0.07 1 العلمي البحث بثقافة الوعي نقص 11

 0.22 3 الباحث مع التعاون المستهدفة الجهة رفض 12

 0.29 4 المجتمع تفید علمیة إضافة الیقدم الرسالة موضوع 13

 0.22 3 عمیقة غیر سطحیة الدراسة نتائج 14

 0.22 3 السابقة الدراسات على الحصول صعوبة 15

 0.14 2 الموضوع إختیار في الطلبة الیساعدون المشرفین 16

 0.14 2 للرسالة السطحي النقد 17

 0.14 2 طالب لكل مشرف وجود صعوبة 18

 0.07 1 المشرف مع التواصل صعوبة 19

 0.14 2 والنقدیة الكتابیة المهارة لدیه یكون أن الباحث الطالب على یجب 20

 0.07 1 واضحة بطریقة النتائج صیاغة الباحث الطالب على یجب 21

 0.07 1 المالیة الصعوبة 22

 0.29 4 العلمي البحث مجاالت في المتوفر النظري األدب ندرة 23

24 
ــارات ضـــــعف ــب مهـــ ــث الطالـــ ــوبیة الباحـــ ـــي الحاســـ ــه التــ ــن تمكنـــ ــول مـــ  الوصـــ
 األلكترونیة واألبحاث للمصادر

2 
0.14 

25 
 الطالـب تخـصص لطبیعـة مماثلـة تكـون أن یجب المشرف تخصص طبیعة
 الباحث

2 
0.14 

 0.22 3 اإلنجلیزیة باللغة النظري األدب تفسیر صعوبة 26

 0.29 4 كافیة غیر الماجستیر في الباحث الطالب تعد التي المساقات 27

 100.0  المجموع 
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على المشرفین التربویین كانت اإلجابـات التـي حـازت علـى أعلـى تكـرار السابق عند طرح هذا السؤال 
 إختیــار صــعوبة علــى أجمعــوا المــشرفین مــن%) 71 (أن ،)6 (الجــدول فــي المبینــة النتــائج تــشیركمــا 

 الباحــث الطالــب تعتــرض التــي الــصعوبات أبــرز مــن تعتبــر حیــث الباحــث، الطالــب قبــل مــن العنــوان
  :التالي النحو على منهم البعض إستجابة وكانت

  :أجاب) 1 (مشرف

 الملتحقــین الطلبــة مــن الهائــل للكــم یعــود وهــذا التكــرار بــسبب العنــوان اختیــار فــي الكبــرى الــصعوبة" 
 عـن الخـروج نـستطیع وال محـصورة مفـردات مـع نتعامـل أننا خاصة العلیا الدراسات في التربیة بكلیات

  "التقلیدیة العناوین

   :أجاب) 2 (مشرف

  "المجتمع تفید علمیة إضافة یقدم وال جدید یوجد ال بأنه للموضوع بالنسبة أما"

  :أجاب) 3 ( مشرف

 بأعــداد الهائـل الكـم بـسبب مكـررة المواضـیع فمعظـم موضــوع إیجـاد فـي كبیـرة صـعوبة هنـاك أن أكـد "
 فـي الطلبـة یـساعدون ال المـشرفین بعـض وأن التربیـة كلیـات فـي الماجـستیر ببرنامج الملتحقین الطلبة
 كـرر إذا سـدى وجهـده وقتـه فیـضیع جدیـد عنـوان إلختیـار ًحیانـاأ الباحث یضطر مما  العنوان اختیار
  "العنوان ونفس الدراسة نفس

  :أجاب) 7 (مشرف

 تطــرح التــي المواضــیع أن خاصــة الموضــوع ٕهواختیــار الباحــث الطالــب تواجــه صــعوبة أهــم أن بــین"
 ،)للتطبیــق قابـل غیـر منهـا ًبعـضا أن باإلضـافة أهمیـة، ذات ولیـست مـستهلكة، جدیـدة، غیـر مكـررة،(

  "بشأنها تطرح التي المواضیع بعض في ًتماما مغیبة تكون المستهدفة الجهة أن وأكد

  

  :أجاب) 8(مشرف
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 وجــود صــعوبة األبحــاث، كتابــة صــعوبة الموضــوع، إختیــار وأهمهــا الــصعوبات مــن العدیــد أضــاف" 
  "الرسالة بموضوع العالقة ذات والبیانات المنشورة واألبحاث المصادر

  :أجاب) 9 (مشرف

 أن الباحـث الطالـب علـى أن أكـد نظـره وجـه فمن  الموضوع باختیار متعلقة صعوبات هناك أن أكد" 
  "عنه التحدث یرید الذي والموضوع العنوان یختار المعرفة هذه ومن شاملة معرفة لدیه یكون

  :أجاب) 10 (مشرف

  "أفضل  الوضع  لكان كافیة ومصادر تكنولوجیا وجدت ولو العنوان إختیار صعوبة"

  :أجاب) 11 (مشرف

 والمراجـــع الموضـــوع تـــوفر إن و حتـــى ًأیـــضا وأضـــاف ،العنـــوان إختیـــار فـــي تكمـــن الـــصعوبة أن أكــد"
ــنهج تحدیـــد فـــي بالغـــة صـــعوبة  هنــــاك أن أي الدراســـة إجـــراء كیفیـــة لمعرفـــة یحتـــاج  وأداة الدراســــة مـ
  "الدراسة

  :أجاب) 13 (مشرف

 وقریــب تخصــصه طبیعــة حــسب هــو هــل أي البحــث لموضــوع ًأحیانــا الباحــث الطالــب إختیــار ســوء" 
 ضـعف فیهـا، یـساعده ومـن  الترجمـة علـى وقدرته اإلنجلیزیة اللغة ضعف وحماسه، ٕواتجاه میوله من

ـــاز فــــي یــــستعجلون طلبــــة هنــــاك أن أي الــــزمن عامــــل المادیــــة، اإلمكانــــات  یجعــــل ممــــا رســــائلهم إنجـ
 بهـا یفیـد علمیـة قیمـة یقـدر أن مـن أكثـر علمیـة درجـة على الحصول الوحید وهمه ضعیفة المخرجات

  ".البحث عملیة تطلبه قد ما طبیعة مع یتنافى وهذا المجتمع

  :أجاب) 14 (مشرف

 توجـه وعـدم مكـررة نمطیـة ذات األبحـاث أن ذلـك البحث موضوع إختیار حول یدور اآلخر الجانب" 
 الطالــب علــى ،المــشرفون مــسؤولیتها یتحمــل وهــذه عنهــا البحــث یــتم لــم قــضایا إلــى الباحــث الطالــب
 الفائــدة مــستوى الموضــوع، بهــذا یهتمــوا أن والطالــب المــشرف وعلــى ببحثــه ًامقتنعــ یكــون أن الباحــث
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 فقـــط واإلهتمـــام منهـــا، یـــستفاد وال الرفـــوف علـــى موضـــوعة الرســـائل معظـــم زالـــت فمـــا األبحـــاث، مـــن
 مــن لإلســتفادة المعنیــة المؤســسات مـن إهتمــام یوجــد ال كمــا علمیــة درجـة علــى الحــصول نحــو یـذهب

  "الرسائل هذه

 وهـــي ،واإلحـــصائیة البحثیـــة بالجوانـــب الطالـــب معرفـــة عـــدم علـــى المـــشرفین مـــن) %57( أجمـــع كمـــا
  :التالي النحو على منهم البعض إستجابة وكانت الباحث الطالب تعترض التي المشاكل أبرز

 :أجاب) 1 (مشرف

 خاصــة الماجـستیر برنــامج فـي مطروحــة مـادة هنــاك أن العلـم مــع اإلحـصائي التحلیــل فـي الـصعوبة" 
 فــي اإلحــصائي التحلیــل عملیــة إتقــان مــن بالمــستقبل  لتمكــنهم كافیــة غیــر لكنهــا اإلحــصائي بالتحلیــل
 األرقــام عــن ًشــیئا یعلمــون ال یجعلهــم وهــذا اإلحــصائیة للمراكــز للجــوء الطلبــة یــضطر ممــا رســائلهم،

  ".النتائج تفسیر في كبیرة صعوبة بالتالي فیجدون الرقم هذا داللة یفهمون وال أمامهم التي

  :أجاب) 2 (مشرف

 بالباحــث یتعلــق فیمــا أمــا) البیئة،الموضــوع الباحــث، (هــم اتجاهــات بــثالث مرتبطــة الــصعوبة أن أكــد"
  "التطبیق مهارة وفقدان واإلحصائیة البحثیة بالجوانب معرفته عدم هو

  :أجاب) 5 (مشرف

ــــد" ـــاك أن أكـ ــ ـــعوبة هن ــــرة صــ ــــدى كبیـ ــب لـ ـــ ــث الطال ـــي الباحـــ ــب فــ ـــي الجانـــ ــب باإلضـــــافة التطبیقــ  للجانـــ
  " اإلحصائي

  :أجاب) 6 (مشرف

ــون الطـــالب أن أكـــد"  ــب بـــین ًاكبیـــر ًافرقـــ هنـــاك أن وأضـــاف رســـائلهم إعـــداد فـــي القـــدرة الیملكـ  الجانـ
 القــدرات تخــدم ال الماجــستیر خطــة فــي المطروحــة المــساقات أن بــین كمــا البحثــي، والجانــب التطبیقـي
  "اإلحصائي التحلیل أو الرسالة إعداد في سواء الطالب لدى البحثیة

  :أجاب) 9(مشرف
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 معالجـــة علـــى قدرتــه ومـــستوى الطالــب یمتلكهـــا التــي البحـــث مهــارة وهـــي تقنیــة صـــعوبات هنــاك أن" 
ـــات ـــوة نقــــاط ومعرفــــة البیانـ ــــضعف القـ ــب یــــستطیع أن أي وال ــث الطالــ ــــائج صــــیاغة الباحــ  بطریقــــة النت
 یجــب بحــث بــإجراء یقــوم حتــى الباحــث الطالــب أن ًایــضا وأضــاف المــستهدفة، للجهــة وجیــدة واضــحة

 جمعهــا، التـي البیانــات وراء مـا لمعرفــة القـدرة مهــارات نقدیـة، مهــارات كتابیـة، مهــارات: لدیـه یكـون أن
 یجـب قولـه ّحـد علـى خاصـة فلسطین ففي جدیدة، معرفة لینتج المواضیع بین الربط على القدرة مهارة

 ویجـــب فقـــط، اإلســـتبیان علـــى دائمـــا تقتـــصر التـــي البیانـــات جمـــع فـــي التقلیدیـــة العملیـــة مـــن الخـــروج
 الباحـث الطالـب یـضع حـین المثـال سـبیل علـى جدیـدة، معرفـة مـن رسـالتنا تـضیف مـاذا ًدائمـا التفكیر
  "رفضهم أو قبولهم من ویتمكن فرضیات عشرة

  :أجاب) 11 (مشرف

 إلـى هنـا الـصعوبة سـبب ویعـود معـه،  التعامـل وكیفیـة اإلحـصائي التحلیـل حول تدور التي الصعوبة"
ــون الــــذین أن ــساق یعطــ ــت الطــــالب ونالیعطــــ اإلحــــصاء  مــ  هــــذا عــــن الكافیــــة للمعرفــــة الكــــافي الوقــ

 فـي لخلـل یعـود وهـذا الوقـت إلختـصار اإلحـصائي التحلیـل مراكـز إلـى بـدورهم الطلبـة فیلجأ الموضوع
  "للطالب  واإلحصائیة البحثیة القدرات تخدم ال والتي الموضوعة  الماجستیر خطة

  :أجاب) 13 (مشرف

 العلمیـة القـدرة علـى كحـصوله للطالـب العلمیـة الخلفیـة مثـل ًأیضا الصعوبات من العدید أضاف كما" 
  "الدراسة منهج تحدید على والقدرة باإلحصاء

  :أجاب) 14 (مشرف

 أكثــر معرفــي نمــط أنهــا باعتبــار كافیــة، غیــر الماجــستیر رســائل إلعــداد الطلبــة ّتعــد التــي المــساقات"
 مــن بقــدرأكثر بحثیــة بــرامج لیــست فیهــا العلیــا الدراســات ببــرامج جامعاتنــا زالــت فمــا بحثــي، نمــط منهــا
 فـي تـؤثر العلمـي البحـث كتابـة فـي للمنهجیـة الطالـب اتقـان وعـدم نظریـة، معرفیـة أكادیمیة برامج أنها
  "اإلتجاه هذا



 

 

 60

 أبـرز مـن تـصنف ومراجـع مـصادر علـى الحـصول صعوبة  على المشرفین من) %50 (أجمع وكما 
  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت الباحث الطالب تواجه التي الصعوبات

  :أجاب) 2 (مشرف

  "رسالته تفید  كافیة معلومات مصادر على الباحث حصول عدم على أكد" 

  :أجاب) 4(مشرف

 الوصــول  وصــعوبة رســالته تفیــد التــي المعلومــات علــى الحــصول فــي كبیــرة صــعوبة هنــاك أن أكــد" 
  "السابقة للدراسات

 والبیانـات المنـشورة واألبحـاث المـصادر وجـود صعوبة في) 2 (المشرف مع إتفق فقد) 8(المشرف أما
  .الرسالة بموضوع العالقة ذات

  :أجاب) 10 (مشرف

 ســـواء المعلومـــات ومــصادر المراجـــع وفــرة وعـــدم والمراجـــع المــصادر علـــى الحــصول فـــي الــصعوبة" 
ــت مواقــــع فــــبعض ألكترونیــــة أو ورقیــــة أو كتبیــــة ــب اإلنترنــ ـــتراك كبیــــرة أمــــوال رؤوس تطلــ  فیهــــا، لإلشـ

  ".اإلحتالل وأكبرأسبابها المالیة للصعوبات باإلضافة

  :أجاب) 12 (مشرف

 للمـصادر الوصـول مـن تمكـنهم والتـي الكافیـة الحاسـوبیة المهارة لدیهم لیس الطلبة أن أیضا أضاف" 
  "األلكترونیة واألبحاث

  :أجاب) 13 (مشرف

 علـى للحـصول والمراجـع المـصادر وتنوع تعدد في للطالب العلمیة الخلفیة مثل ًأیضا الصعوبات من"
  "الباحث الطالب دراسة تفید التي والمصادر المراجع في فقیرة الجامعیة المكتبة نأل علمیةال المعرفة

  

  :أجاب) 14 (مشرف
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 المراجـــع، علـــى الحـــصول موضــوع هـــو الباحـــث الطالــب یواجههـــا التـــي الــصعوبات أهـــم مـــن أن أكــد"
 معانــاتهم اإلنجلیزیــة، باللغــة النظــري األدب تفــسیر صــعوبة إلــى باإلضــافة الــسابقة، للدراســات واألدب

 كافیــة، غیــر الماجــستیر رســائل إلعــداد الطلبــة ّتعــد التــي المــساقات اللغــة، مــع والتعامــل اإلتقــان فــي
 فیهـــا العلیــا الدراســات ببـــرامج جامعاتنــا زالــت فمــا بحثـــي، نمــط منهــا أكثــر معرفـــي نمــط أنهــا باعتبــار

  "نظریة معرفیة أكادیمیة برامج أنها من بقدرأكثر بحثیة برامج لیست

هل تجد أن معاییر الجودة المتبعـة فـي إعـداد رسـائل الماجـستیر فـي جـامعتكم : الثاني السؤال
  هي معاییر موضوعیة وشاملة ومرنة؟

 رســـائل إعـــداد فـــي المتبعـــة الجـــودة معـــاییر ومرونـــة وشـــمولیة موضـــوعیة عـــن المـــشرفین ســـؤال عنـــد
 مـــن%) 43 (وأجمـــع بـــالجودة، تتـــسم ال أنهـــا المـــشرفین مـــن%) 71 (أجمـــع الجامعـــة فـــي الماجـــستیر
ــــة بهــــا یوجــــد ال المعــــاییر هــــذه نأ المــــشرفین ـــوا المــــشرفین مــــن%) 36 (و مرون  تتــــسم ال أنهــــا أجمعـ

 بــالجودة، تــساماإل عــدم طــابع علیهــا یــضفي ممــا ،ال ًاوأحیانــ شــاملة تكــون ًاأحیانــ نهــاأو بالموضــوعیة
  .البنود هذه على المشرفین إلجابات النسبیة األهمیة یوضح) 7 (جدولوال

ــودة المتبعــــة فـــي إعـــداد رســـائل الماجــــستیر فـــي : ) 7(الجـــدول   ــسطینیة معـــاییر الجـ الجامعـــات الفلــ
  .من وجهة نظر المشرفین ) النجاح الوطنیة، بیرزیت، القدس(

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.43 6   مرونة فیها یوجد ال 1

 0.36 5   بالموضوعیة تتسم ال 2

 0.21 3   شاملة تكون أحیانا 3

 0.71 10   بالجودة تتسم ال 4

 0.21 3 األخرى الجامعات في المتبعة للمعاییر مشابهة 5

 0.21 3 متبعة غیر لكنها معاییر هناك 6

 0.07 1   الشاملة بالجودة تتسم 7

 0.29 4   شاملة و موضوعیة 8

 0.29 4 مرنة 9

 100.0  المجموع 

مـن المـشرفین أجمعـوا أن رسـائل الماجـستیر ال تتـسم بـالجودة ) %71(تشیر النتائج المبینـة أعـاله أن 
  :وكانت إجاباتهم على النحو التالي

  :أجاب) 1(مشرف
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 للمعـاییر مـشابهة ولكنهـا شـاملة جـودة معـاییر بأنهـا الجـزم أسـتطیع ال لـدینا المتبعـة المعاییر أن یؤكد"
  "األخرى بالجامعات المتبعة

  :أجاب)2 (مشرف

 شـكلیة معـاییر هـي األغلـب وعلى بالجودة تتسم ال وهي متبعة، هي هل ولكن معاییر هناك أن یؤكد"
  )"الفصول عدد (او) الصفحات عدد (أو) الغالف كلون(

  :أجاب)3 (مشرف

ــشكلة،أي التعمـــیم"  ــتكون شـــاملة بجـــودة تتمتـــع جـــامعتي فـــي الرســـائل جمیـــع أن الـــتكلم أردت إذا مـ  سـ
  "تتمتع ال اإلجابة

  :أجاب) 4 (مشرف

  "الشاملة بالجودة تتسم ال لكنها بها ویلتزم ثابتة المعاییر"

  :أجاب) 7 (مشرف

  "الشاملة بالجودة تتسم ال معظمها في أن یؤكد"

  : أجاب)9(مشرف

ــیس موجــــودة المعــــاییر"" ــون بالــــضروري ولـــ ـــى موضـــــوعیة تكــ ــیس جدیــــدة معـــــاییر وجــــدت ٕوان وحتـ  لـــ
 یكـــون أن بالـــضرورة لــیس كلمـــات عـــشرة علــى العنـــوان اقتـــصر إذا فمــثال جیـــدة تكـــون أن بالــضروري

ـــي مـــا ألن جـــودة ذات ــون أن بالمعـــاییر یهمن ــشكلة تكـ ــون وأن  ومفهومـــة واضـــحة البحـــث فـــي المـ  یكـ
 بجـودة ویظهرهـا الرسـالة یجعـل مـا هـو و وتناسـق، تـرابط هنـاك یكون وأن المشكلة، مع مرتبط الهدف
 الــشكلیات ولــیس المــضمون یهمــه مـا قولــه حــد علــى إذن" كـالتوثیق األخــرى لألمــور باإلضــافة عالیـة،
  ." الجودة بمعاییر تتسم حتى

  

  :أجاب) 10(مشرف 
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 مـن أكثـر غالـب الـروتین طـابع أن هـو الجـودة لمعاییر بالنسبة فلسطین في الغالب الجانب أن یؤكد "
 عـدم هـو والمـشكلة الـسیئ الـشيء وكـان ،تقلیدیـة بمفـاهیم المعاییر ترتبط ما ًوغالبا ، بالجودة اإلهتمام

 لكـــن النوعیــة أو التجریبیـــة ســواء البحـــوث أنــواع مــن القلیـــل هنــاك أن نجـــد حیــث البحـــوث فــي التنــوع
 والــذي الــضعف أنــواع مــن نــوع وهــذا والتحلیلیــة الوصــفیة البحــوث إلــى الغالــب فــي یتوجهــون الطلبــة
 هــي للمؤســسات موجهــة غیــر الماجــستیر رســائل أن عــن ناهیــك الماجــستیر، رســائل جــودة مــن یـنقص
 ولــم تلتـزم لـم المؤسـسات أن حتـى الماجـستیر رسـائل تعمـیم مـن  یقلـل وهـذا والمـشرف للطالـب موجهـة
   "الماجستیر رسائل جودة من ینقص دلیل وهذا البحوث نتائج على اإلطالع تحاول

  :أجاب) 12(مشرف 

ـــار أهــــم أن وضــــح" ــث بجــــودة معیـ ــستوى هــــو العلمــــي البحــ ــالواقع إرتباطــــه مــ ــستوى بــ  بحــــل قیامــــه ومــ
  "مستعصیة مشكالت

  :أجاب) 13 (مشرف

 علـم لـدیهم  الطلبـة بـأن المـشكلة وتكمـن ناقـصة هـي ًوأیـضا شاملة حتى وال موضوعیة غیر أنها أكد"
 عـــن والمـــسؤولین العلیـــا الدراســـات بعمـــادة فـــالمفروض إجرائیـــة، معرفـــة یوجـــد ال لكـــن الجـــودة بمعـــاني

 كیــف  ًتمامــا الطالــب یجهــل ًفمــثال العلمــي، البحــث جــودة حــول عمــل ونــدوات ورشــات عقــد التخطــیط
  "المجتمع؟  إحتیاجات یلبي هل الموضوع أي یختارها التي الظاهرة ونوع ًاعلمی ًبحثا یعد

  :أجاب) 14(مشرف 

 حـد علـى المـشرفین طبیعـة لكـن عامـة فهـي التعلیمـات ناحیة من إختالفات هناك جامعته في أن أكد"
 األدنــى الحــد مــع یتعامــل مــن ومــنهم عنهــا یتنــازلون وال بمعــاییر یتمــسكوا مــشرفین هنــاك تقــرر، قولــه

  ."المطلوب المستوى إلى الرسائل ترتقي ال وبالتالي الطالب، حساب على المجاملة الرسائل، كقراءة

ــسؤال  ــي یجــب إتباعهــا فــي إعــداد رســائل : الثالــث ال ــك كمــشرف مــا هــي أنــسب المعــاییر الت برأی
  الماجستیر؟

 الماجـستیر، رسـائل إعـداد فـي إتباعهـا یجـب التـي المعاییر أنسب عن المشرفین الباحثة سألت وحینما
 معــاییر كــأبرز العنــوان تكــرار وعــدم وأهمیتــه الموضــوع حداثــة أن أكــدوا المــشرفین مــن%) 50 (أجمــع
ــتخدام المعــــاییر أهـــم مــــن أن المـــشرفین مــــن%) 36 (وأجمـــع نظــــرهم، وجهـــة مـــن ــبة األداة إسـ  المناســ

 المعــاییرهو أهـم مـن أن أجمعـوا مـنهم%) 36(و الدراسـة، أدوات فـي والتنـوع المناسـب العلمـي والمـنهج
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 الـــشروع عنـــد بموضـــوعیة والتفكیـــر ،البحـــث مـــشكلة ووضـــوح ،المجتمـــع خدمـــة فـــي الرســـائل مـــساهمة
  .ذلك یوضح )8 (الجدولو المشرفین نظر وجهة من النسبیة األهمیة على وللوقوف الرسالة، بإعداد

 مـــن وجهـــة نظـــر أنـــسب المعـــاییر التـــي یجـــب إتباعهـــا فـــي إعـــداد رســـائل الماجـــستیر): 8(الجـــدول 
  .المشرفین

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.50 7 التكرار وعدم وأهمیته الموضوع حداثة 1

 والموضــــوع الرســـالة یناســـب الــــذي والمـــنهج األداة إســـتخدام 2
 األسالیب وتنوع ًتحدیدا

6 
0.43 

 0.22 3 البحث مشكلة وضوح 3

 0.29 4 واقعي البحث 4

 0.22 3 العلمي البحث بمنهاج الرسالة تلتزم أن 5

 0.22 3 اإلستبانة إعداد قبل النظري األدب على اإلطالع 6

 0.07 1 بموضوعیة التفكیر 7

 0.36 5 المجتمع خدمة في تساهم أن 8

 0.14 2 ما ًنوعا مهمة الشكلیة المعاییر 9

 0.22 3 تعدیل إلى بحاجة لكنها المرونة من شيء فیها 10

 0.14 2 بتخصصه عالقة له الذي للمشرف الطالب إختیار 11

 0.14 2 الطالب مع التعامل في الوسائل جمیع إستخدام 12

 0.29 4 بالرسائل صحیحة بطریقة األفكار عرض 13

 مــن المــستهدف المجتمـع مــن العالقـة أصــحاب تـستهدف أن 14
 الدراسة

3 
0.22 

 0.29 4 وتنسیق ترابط هناك یكون أن 15

 0.22 3 ًجدا هام التوثیق 16

 0.14 2 التقلیدي العلمي البحث تتبع أال 17

 0.29 4 مرنة تكون أن 18

 0.14 2 سطحیة وغیر مجدیة تكون أن یجب النتائج 19

 100.0  المجموع 

 وعـدم همیتـهأو الموضـوع حداثـه نأ جمعواأ المشرفین من%) 50( أن ) 8 (الجدول في النتائج تشیر 

  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت نظرهم وجهة من المعاییر برزأك العنوان تكرار

  :أجاب) 1 (مشرف
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  " ومكرر جدید غیر الباحث یختاره الذي الموضوع أن السبب"

  :أجاب) 7  (مشرف

 ،مكـرر غیـر یكـون بـأن تطبیقـه علـى القدرة حیث ومن األهمیة حیث من المناسب الموضوع إختیار" 

ــد، ــون وأن ،مــــستهلك وغیــــر جدیــ ـــي المــــستهدف المجتمــــع مــــن العالقــــة ذات ألصــــحاب موجهــــة تكــ  فـ

  "الرسالة

  :أجاب) 8 (مشرف 

  "الدراسة بموضوع  تتعلق التي والمراجع المصادر  إیجاد على القدرة حیث من الموضوع إختیار"

  :أجاب) 10 (مشرف أما 

  "  ًومفیدا ًامجدی ًابحث و ،ًاجدید ،ًاواقعی البحث موضوع یكون أن"

  :أجاب) 13 (مشرف أما

 خـالل مـن ًجیـدا بموضـوعه بـالتفكیر جهـوده یبـذل أن فـي الباحث الطالب تدفع أن هو معیار أهم أن"

 القـــراءة خـــالل مـــن والتغذیـــة الشخـــصیة، میولـــه حـــسب الموضـــوع ٕواختیـــار ،التفكیـــر وأســـلوب طریقـــة

  "بموضوعه عالقة لها التي السابقة الدراسات على الجید واإلطالع المكثفة

  :أجاب) 14 (مشرف أما 

 لـم قـضیة فـي یبحـث أن أي البحـث عنـوان علـى والباحـث المـشرف مـابین اإلتفـاق هـو أهمها أن یرى"

 خطـــة موضــوع یقــرر ال أن العالقــة، أطــراف بــین ًمـــسبقا علیهــا متفــق یكــون أن ًبقا،مــس عرضــها یــتم

   "الرسالة من المطلوب هو ما یعرف أن المعنیین، من إتفاق هناك یكون أن بعد إال البحث

  . الموضوع حداثة وأهمها المعاییر من العدید هناك أن بالقول إكتفى فقد) 3 (مشرف أما 
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ـــع ــــن) %43  (وأجمــ ــــن أن المـــــشرفین مـ ـــم مـ ــتخدام،المعاییر أهــ ــبة األداة إســـ ــنهج المناســـ ـــي والمـــ  العلمــ

  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت الدراسة أدوات في والتنوع المناسب

  :أجاب) 2 (مشرف

ــنهج بالرســــائل یــــستخدم مــــا غالبــــا بأنــــه  الــــسبب"  ــفي المــ ـــالمنهج التحلیلــــي، الوصــ ــفي فـ  مقبــــول الوصــ

  "أخرى وأدوات آخر لمنهج الطالب إتجاه هو ذلك من األنسب لكن مقبولة واإلستبانة

  :أجاب) 6 (مشرف أما 

ــذا واقعیــة غیــر النتــائج فتبــدو مــصداقیتها لعــدم اإلســتبانة غیــر أخــرى أدوات  إســتخدام یجــب"  یجــب ل

   "الرسالة في أداة من أكثر إستخدام

  :أجاب) 12 (مشرف أما 

 العلمــي البحــث ٕواســتراتیجیات طرائــق حــول متقوقعـة تبقــى ال أن ،البحــث فــي العلمیــة األســالیب تنـوع" 

 األدب علــى ویطلــع الدراســة أســئلة الباحــث الطالــب ّیعــد أن ،مرنــة البحــث أدوات تكــون أن التقلیــدي،

  "اإلستبانة إعداد قبل النظري

  :أجاب) 14 (المشرف أما

 یتطـــرق وال الحـــسابي للمتوســـط یـــذهب فالطالـــب تقلیدیـــة األبحـــاث ،أداة مـــن أكثـــر هنـــاك یكـــون أن"  

 مفهومــة غیـر أنهـا أي الیربطــون أنهـم األساسـیة الــضعف نقطـة تكـون مــا ًوغالبـا المعیـاري، لإلنحـراف

 مـع المـشرف یتفـق أن ونهایـة متغیـر، لكـل إثبـات هنـاك یكون أن یجب لذا جاءت أین من یعلمون وال

  ."الرسائل إلعداد معاییر على الباحث الطالب
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. ًتحدیـــدا والموضـــوع الرســـالة تناســب التـــي األداة إســـتخدام یجـــب أنــه بـــالقول إكتفـــى) 1 (المـــشرف أمــا

  .للدراسة المناسب العلمي البحث بمنهج اإللتزام هو أنسبها أن بالقول إكتفى) 11 (والمشرف

 خدمــــة فــــي الرســــائل مــــساهمة وجــــوب هــــو المعــــاییر أنــــسب أن ،المــــشرفین مــــن) %36 (أجمــــع كمــــا

  : التالي النحو على إجاباتهم وكانت المجتمع

  :أجاب) 7 (مشرف

  " الرسالة في المستهدف المجتمع من العالقة ذات ألصحاب موجهة تكون أن"

  :أجاب) 11 (مشرف أما

  "البحث في المستهدفة الجهة منها تستفید هوأن أنسبها أن"

ـــالقول إكتفـــوا) 14 (والمـــشرف) 3 (والمـــشرف) 1 (المـــشرف أمـــا   فـــي الرســـالة تـــساهم أن یجـــب أنـــه ب

  .المجتمع خدمة

هـــل تـــساهم رســـائل الماجـــستیر فـــي تحقیـــق أهـــداف وسیاســـات التنمیـــة فـــي :  الرابـــع لـــسؤالا
 فلسطین؟

 وسیاســـات أهـــداف تحقیـــق فـــي الماجـــستیر رســائل مـــساهمة عـــدم علـــى ینالمـــشرف مـــن%) 71( جمــعأ

  ):10 (الجدول في مبین هو كما فلسطین، في التنمیة
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    رسائل الماجستیر في تحقیق أهداف وسیاسات التنمیة في فلسطینمساهمة : )9( الجدول
 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.71 10 تساهم ال 1

 0.07 1 ذلك في أشك 2

 0.36 4 والنتائج بالتوصیات یؤخذ ال 3

 0.21 3 تواصل وجود عدم 4

 0.21 3 اإلستفادة قرر اآلخر الطرف حالة في تساهم 5

 0.14 2 أعلم ال 6

 0.21 3 المتابعة خالل من تساهم أن یجب 7

 0.14 2 تساهم ما ًنوعا 8

 100.0  المجموع 

 مـساهمة عـدم علـى أجمعـوا  المـشرفین مـن) %71 (أن إلـى أعـاله الجـدول فـي المبینـة  النتـائج تـشیر
ــاتهم وكانــت ،فلــسطین فــي التنمیــة وسیاســات أهــداف تحقیــق فــي الماجــستیر رســائل  النحــو علــى إجاب
  :التالي

  :أجاب) 1 (مشرف

   " توصیاتها أو بنتائجها األخذ دون الرفوف على الرسائل تحفظ ما ًفغالبا التساهم أنها"

  :أجاب) 2 (مشرف

 ٍمتــدن مــستوى وذات ضــعیفة الجامعــة وخـارج داخــل مناقــشتها تــم التـي للرســائل مــشاهدتنا خــالل مـن" 
 التربـوي اإلصـالح ومـاهو ماالجدیـد ذلـك بعـد مـا لكـن ،عمیقـة غیـر تربویـة مـشكالت تتنـاول ألنها ًجدا

ــود الرســـائل؟ هــــذه قدمتـــه الـــذي ــنهج رســــائلنا معظـــم إلتبــــاع منهـــا جـــزء فــــي الـــسبب یعــ ــفي، للمـ  الوصــ
 جمیـع فـي نفـسها المتغیـرات تكرار بعمق، الموضوع أخذ وعدم ،واحدة أداة خالل من البسیط والتحلیل
  "رسالة مئة من أكثر في متشابهة نجدها أننا وحتى الرسائل

 ٍراض غیــر كمــشرف وهــو الواقــع عــن بعیــدة مواضــیع تتنــاول الرســائل بــأن قولــه ّحــد علــى باإلضــافة 
  . التنمیة أهداف تحقق ال وهي عنها
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  :أجاب) 4 (مشرف أما

 أو بنتــــائج یؤخــــذ ال فلــــسطین جامعــــات بكــــل أن خاصــــة،األهداف تحقــــق رســــائل الیوجــــد أنــــه أكــــد"  
   "المجتمع في تطبق وال رسائلها توصیات

  :أجاب) 6 (مشرف أما 

 أحـد وال بالنـشر یقومـون ال الباحـث والطالـب المـشرف ألن التنمیـة أهـداف تحقیـق فـي تـساهم ال بأنهـا"
ــذا ،الجامعیــة الرســائل علــى یطلــع  فــور بنــشرها العلیــا الدراســات مــن تعلیمــات هنــاك یكــون أن یجــب ل

 وغیـر صـحیحة غیـر ألنهـا بالنتـائج تأخـذ ال التربیـة وزارة أن وحتـى ،اللجنـة مـع مناقـشتها مـن اإلنتهاء
ــود والبیئـــة والمـــشرف، ،الباحـــث و فالطالـــب،  ألحـــد الـــسبب أعیـــذ أن أردت ٕوان ،بهـــا موثـــوق  لهـــم یعـ
   "األساسي السبب

  : أجاب) 8 (مشرف

ـــیم التربیـــة وزارة تـــستخدم درجـــة ألي أنـــه قـــال حیـــث تـــساهم أن المفـــروض مـــن بأنهـــا"  رســـم فـــي والتعل
 أنهــا فـي الـوزارة لرؤســاء یوجـه أن یجـب باعتقـاده الــسؤال وهـذا الماجـستیر رســائل علـى مبنیـة سیاسـتها

 البحــث أن المفـروض مــن أنـه و ،توصــیاتها خـالل مـن الرســائل تخـدمهم درجــة وألي ال أم تـساهم هـل
 أن أضـــاف ،أبــدا یطبـــق نــشاهده ال مــا وهـــذا التربویــة الـــسیاسات خدمــة فــي یـــساهم أن یجــب التربــوي
  "ستلیها التي الرسائل تخدم أن یجب رسالتي

  :أجاب) 9 (مشرف

 كمــشرفین لهــم ولــیس الــسیاسات راســمي أي المعنیــة للجهــة یوجــه أن یجــب الــسؤال هــذا ألن أعلــم ال" 
 منهـا اإلسـتفاد الممكـن مـن هنـا دراسـات علـى التربویـة الـسیاسات بنیـت إذا انه وأضاف ،الرسائل على
    "موجود غیر وهذا

  :أجاب) 11 (مشرف

  " والجامعة التعلیمیة المؤسسات بین متینة عالقة أو تواصل وجود عدم والسبب تساهم ال أنها"  

  

  :أجاب) 14 (المشرف أما
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 أي تبنــت تعلیمیــة مؤســسة أن أبــدا یــسمع ولــم الرفــوف علــى توضــع الرســائل فمعظــم تــساهم ال أنهــا " 
 العلمیـة الدرجـة علـى الحـصول هـو للرسـالة الرئیـسي الهـدف فمازال اإلتجاه بهذا نفسها وطورت رسالة
   " تساهم ال فهي لذا  فقط

  .تساهم ال أنها بالقول إكتفوا فقد) 10،12 (المشرفین أما

ــسؤال ــم مناقــشتها فــي : الخــامس ال ــي ت ــرة الت ــسنوات األخی ــة خــالل ال هــل ترتقــي الرســائل الجامعی
  ًجامعتكم تحدیدا لمعاییر الجودة ؟

 مـــنهم%) 36(و ترتقــي، ال نهـــاأ المــشرفین مـــن%) 57( أفــاد الجـــودة اییرلمعــ الرســـائل  إرتقــاء وحــول
  :ذلك یبین) 10(والجدول معینة حاالت في ترتقي أنها أجاب

  إرتقاء  الرسائل الجامعیة خالل السنوات األخیرة لمعاییر الجودة الشاملة ):10 (الجدول

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.57 8   ترتقي ال 1

 0.36 5 حالة في  ترتقي أنها 2

 0.07 1   اإلجابة على متحفظ 3

ـــــي أن یمكـــــن 4   حـــــسب ترتق
 الرسالة

3 
0.21 

 100.0  المجموع 

 

  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت  ،ترتقي ال أنها فینالمشر من%) 57( أجمع

  :أجاب)  1 (مشرف

 لمعــاییر یرتقـي دلیـل أنــه القـول یـصعب لكـن عملــي دلیـل هـو الجامعیـة الرســائل إعـداد نظـام دلیـل أن"
   "الشاملة الجودة

  :أجاب) 3 (المشرف أما 

 ســـاهمت وهـــل منهـــا أســـتفاد مـــن الیهتمـــون ًأیـــضا والمـــشرف الطالـــب عنـــد تكمـــن المـــشكلة بدایـــة أن" 
ــذا ،بالتنمیــة  یمكــن ال لكــن للرســالة العلمــي البحــث بمعــاییر تتــصف الرســائل بعــض أن القــول یمكــن ل

   " ترتقي ال ولكنها نجحت رسائل وهناك ،منها اإلستفادة
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  :أجاب) 7 (المشرف أما

 وعـدم اإلحـصائي التحلیـل مـن وتمكنـه قدرتـه عدم حیث من بالطالب عام ضعف فهناك الترتقي أنها"
   "یقرأ ال بأنه ًأیضا المشرف عاتق وعلى  یناسبه ًاموضوع إختیاره

  :أجاب) 9 (المشرف أما

 یـــساعده ال والمـــشرف الكافیـــة المعرفـــة یمتلـــك ال الطالـــب أن والـــسبب  ترتقـــي ال مناقـــشتها تـــم مـــا أن"
 الماجـــستیر فرســـالة نوعـــه، مـــن فریـــد عمـــل یظهـــر أن مجبـــر غیـــر الباحـــث الطالـــب أن ویؤكـــد ًجیـــدا

 ولـیس یتقنهـا أن یجـب مرحلـة كـل ،خاللها من ویتعلم الطالب بها یمر خبرة عن عبارة هي له بالنسبة
  "خاللها من البحثیة المهارات وسیتعلم األخطاء هذه من یتعلم أن المهم ،أخطاء لدیه یكون ن أ ًعیبا

  :أجاب) 13 (المشرف أما 

  " التنمیة خدمة في تساهم ال المطروحة المواضیع وأن ًأحیانا مكررة ألنها ترتقي ال أنها" 

  :أجاب) 14 (المشرف أما

 غیــر عامــة توصــیات هــي الحلــول ومجموعــة للمجتمــع ًحلــوال تقــدم ال ألنهــا ترتقــي ال أغلبهــا أن أكــد"
  " العلمیة الدرجة على الحصول لمجرد فقط وهي ،الدراسة بنتائج مرتبطة

 ،معینــة حالـة فـي ترتقـي أنهـا أجمعــوا المـشرفین مـن) %36 (أن إلـى تـشیر النتــائج فكانـت تـاله مـا أمـا
  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت

  : أجاب) 4 (مشرف

   "فقط الجامعة بمستوى ترتقي أنها"

  :أجاب) 5 (المشرف أما

  "جمیعها ولیست یرتقي منها ًبعضا أن"

  :أجاب) 8 (المشرف أما

 واألصـــالة النـــشر عـــن ســـأتكلم لـــذا أحكـــم أن أســـتطیع ال الـــشاملة الجـــودة معـــاییر معرفـــة بـــدون أنـــه" 
 ننـــشر ال لمــاذا ترتقـــي قلنــا ٕواذا ،والطالـــب المــشرف علـــى یعتمــد ذلـــك وكــل التنفیـــذ وقابلیــة بالموضــوع

 بـــصورة ترتقـــي  أنهـــا وأضـــاف والطلبـــة البـــاحثین قبـــل مـــن تنـــشر التـــي بنتائجهـــا یؤخـــذ ال ولمـــاذا ،إذن
  " ال أم ترتقي أنها لنؤكد دلیل هناك یكون أن ویجب تنشر ال لكنها جزئیة
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  :أجاب) 10 (المشرف أما

 كــان ٕواذا المــشرف مــن تعلیماتــه یتلقــى الباحــث فالطالــب ،وترتقــي تمیــزت رســائل هنــاك أن شــك ال " 
  تجریبیــة دراســات عمـل علــى الطالــب جـرأة عــدم أن وأضـاف إذن، جیــد عملــه فالطالـب ًاجیــد المـشرف

  "الرسائل جودة من یضعف هذا

  :أجاب) 11 (المشرف أما 

ـــى نعـــم" ــدما إل ــت فقـــد ،ترتقـــي حـ  أن وخارجهـــا،و النجـــاح جامعـــة فـــي جـــستیر مـــا رســـائل بمناقـــشة قمـ
 الطلبـة لتزویـد التطبیـق علـى كبیـر تركیـز الجامعـة فـي یكـون أن یجب عام بشكل ترتقي حتى الرسائل
 كمـا والنظـري، التطبیقـي بالجانـب  ممارسـة،اإلهتمام إلـى الباحث الطالب یحتاج ،اإلحصائیة بالمعرفة

   "اإلحصائي الجانب في خاصة فیها ومناقشته بخطوة خطوة الطالب یتتبع أن المشرف على

 النجـاح تحقیـق فـي الجودة لمعاییر ًاتبع الماجستیر رسائل تساهم نأ یمكن كیف: السادس السؤال

 ؟المجتمع في القضایا بعض لمعالجة الحلول یجادٕاو

 القــضایا بعــض لمعالجــة الحلــول ٕوایجــاد النجــاح تحقیــق فــي الماجــستیر رســائل مــساهمة إمكانیــة وعــن
 واقعیـة لمـشكالت الطالـب مناقـشة حـول تـدور أن المـشرفین مـن%) 50 (أجمـع قـد كـان المجتمع، في

 العلمـي البحـث لیـصبح الواقـع أرض علـى الدراسـة إلیـه تتوصـل مـا تطبیـق یـتم بحیث المجتمع تحاكي
 بحتــه علمیـة بطریقـة همومـه وتعـالج قـضایاه وتنــاقش المحلـي الـشارع تحـاكي خلیـة الجامعیـة والرسـائل

 :لإلجابات النسب یبین) 12 (جدولوال أنفسهم، أفراده من آراءها تستمد
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 الحلـول ٕوایجـاد النجـاح تحقیـق فـي الجـودة لمعـاییر ًتبعـا الماجـستیر رسـائل مـساهمة): 11 (الجـدول

 المشرفین نظر وجهة من المجتمع في القضایا بعض لمعالجة

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.50 7 واقعیة تناولها تم التي المشكلة تكون أن 1

 وبــین والمجتمـع العلیـا والدراسـات والتعلـیم التربیـة بـین التواصـل 2
 الجامعة نفسهامسؤولیة الجامعات

6  
 

0.43  
 

 0.21 3 المستهدفة الجهات وتعاون للطالب الكافي الدعم توفر 3

 0.29 4 واإلحصائیة البحثیة القدرات الطالب یمتلك أن یجب 4

 0.07 1 علمیة ثقافة تملك ال الجامعة 5

 0.14 2 العلمي البحث لمجلس دور هنالك یكون أن یجب 6

 0.21 3 المعنیة والمؤسسات والوزارات للشركات دور هناك یكون أن 7

 0.29 4 وتبنیها الرسائل دعم یجب 8

 0.14 2 والجامعات والتعلیم التربیة وزارة إستقاللیة 9

 3 التربیة ووزارة الجامعات بین فجوات هناك 10
0.21 

 0.14 2 الجامعات بین تنسیق هناك یكون أن یجب 11

 0.29 4 ًحالیا متبعة غیر أخرى منهجیة إستخدام 12

 0.14 2 النظریة األبعاد دراسة 13

 0.07 1 هامشیة تكون ال أن یجب 14

 0.21 3 المناقشة بعد الرف على توضع ال أن یجب 15

 0.29 4 والطالب المشرف بین توافق هناك یكون أن 16

 0.07 1 الفلسطیني المنهاج لتقییم المعلمین تدریب 17

 0.07 1 ماجستیر رسالة إعداد الطالب لمنح  یكفي ال المعدل 18

 0.14 2 المشرف مسؤولیة 19

 100.0  المجموع 

 تـــدور جابــاتهمإ بـــرزأ تكانــ المـــشرفین مــن) %50 (أن إلــى) 11 (الجـــدول فــي المبینـــة النتــائج تــشیر
  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت ،واقعیة لمشكالت الطالب تناول حول

  :أجاب) 2 (مشرف 

 حالـة إلـى والـضعف القـصور حالـة مـن طرحناهـا التـي نتائجهـا فـي ونقلنا واقعیة مشكالت تناولنا إذا" 
 أن ونــستطیع حقیقیــة مــشكالت تناولنــا أننــا أي ،ســاهمت قـد تكــون هنــا القــوة إلــى الــضعف ومــن التقـدم
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 بعمــق الـصعوبات تنــاول یجـب لــذا ،الیكفـي هــذا ٕواتجاهـات آراء دراســة فمـثال ،لهــا عملیـة حلــوأل نخـرج
 باإلضــافة ،ســنوات خــالل التقــدم ومــستوى حالــة كدراســة والمتابعــة والمــشاهدة الرصــد خــالل مــن أكثــر

ــتخدام ــالواقع مرتبطــــة حقیقیـــة مــــشكالت وتنــــاول التقلیدیـــة، ًحالیــــا المتبعــــة غیـــر أخــــرى منهجیــــة إلسـ  بــ
 للتقـدم، القـصور مـن ألنتقـل عملیـة حلـول تقـدم خاللهـا مـن التـي المعتمـدة، بالنظریـات وربطها التربوي

ــه حــد علــى تــساهم حتــى إذن  غیــر آخــر مــنهج واســتخدام واحــدة بــأداة التقیــد مــن نخــرج أن یجــب قول
ـــدر والمحاولـــة ،الوصـــفي ـــسهم أن أي النظریـــة األبعـــاد دراســـة المـــستطاع ق ــاء فـــي ن  تربویـــة نظریـــة بنـ

   "العالمیة الخبرات من لإلستفادة المحلي للواقع مالئمة

  :أجاب) 3 (مشرف

 نفـسه، الواقـع مـن أي نفـسها البـشر همـوم مـن نابعـة الماجـستیر رسـائل تكون أن حالة في تساهم أنها"
 مـشكلة لهـا لـیس قـصة فالیوجـد المسلسل في كقاعدة وشبهها مشكلة تطرح هي الماجستیر رسالة ألن
ــت لمـــا ٕواال ـــاك كـــان إذا أي أصـــال قـــصة كانـ ـــار هن ـــق إختی ــشكلة دقی  نفـــسه المجتمـــع مـــن ونابعـــة للمـ

  " الشاملة التنمیة في ستساهم

  :أجاب) 4 (المشرف أما

ـــع قــــضایا تعــــالج وال تقلیدیــــة الرســــائل أن یؤكــــد"   دراســـــة بهــــا رســــالة تجــــد أن بالنــــادر ألنــــه ،المجتمـ
   "إستطالعیة

  :أجاب) 6 (المشرف أما 

 مــن مــشاكل كتنــاول أخــرى أســالیب هنــاك یكــون أن یجــب ،لمجتمــعا قــضایا تعــالج حتــى انهــا یؤكــد" 
  " ًحالیا موجودة مشاكل ندرس وأن الواقع

  :أجاب) 8 (المشرف أما

 قــضیة المثــال ســبیل علــى المجتمــع قــضایا تخــدم أبحــاث إلجــراء الماجــستیر رســائل نجبــر حــین أنــه" 
 أي بالمیـــدان الـــصلة وثیقـــة الرســـالة كانـــت كلمـــا أي،الفلـــسطیني المنهـــاج تقیـــیم فـــي المعلمـــین تـــدریب
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 عـن بعیـدة شـجرة فـوق بقینـا شـك فبـدون ،أفـضل الفلـسطیني بـالواقع تطبیقهـا كـان كلمـا ،مـثال المدارس
  " شیئا نحقق لن نحن و المیدان

  :أجاب) 9 (المشرف أما

 قـــد الباحــث الطالــب یكــون وأن المجتمـــع باحتیاجــات مرتبطــة تكــون أن یجـــب تــساهم حتــى أنهــا أكــد"
 باإلتجاهــات ویأخــذ اإلتجاهــات ویعلــم الواقــع علیهــامن دراســة بعمــل وقــام معینــة مــشكلة علــى حــصل

 أي أكثـــر، مـــشكلة توصــف فقـــط هــي حلـــول توجـــد ال الرســائل ألن تعـــالج ال هــي ،والـــسلبیة اإلیجابیــة
  "مشكلة تحل وال ًمعینا واقعا تصف

  :أجاب) 10 (المشرف أما 

  " الواقع من مشاكل تتحسس أن الرسائل وعلى بالواقع عالقة لها كان إذا تساهم أنها أكد "

 ؟رسائل الماجستیر جودةّما هي األسباب التي تحد من  :السابع السؤال

 الجهــد الیبــذل الطالــب أن ینالمــشرف مــن%) 86 (رأى ،الرســائل جــودة مــن تحــد التــي األســباب وحــول
 الدرجـة علـى بالحـصول فقط الطالب حلم هو ذلك في السبب یكون وقد ،ممیزة برسالة للخروج الكافي
 المـشرفین مـن%) 57 (أجمـع ًوأیـضا علیهـا، للحـصول المقـدم العمـل جـودة عن النظر بغض  العلمیة

 األسـباب) 12 (الجـدول ویبـین ،المراتـب أعلـى إحتلـت التي األسباب من هو المشرف إختیار أن على
   .المشرفین نظر وجهة من الجامعیة الرسائل جودة من تحد التي
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 جودة الرسائل من وجهة نظر المشرفینّاألسباب التي تحد من  :)12 (الجدول

 النسبة التكرارات الفقرات الرقم

 0.86 12 الباحث الطالب ضعف 1

 0.57 8 المشرف إختیار 2

 0.29 4   ممیزة برسالة للخروج كافي جهد الطالب بذل عدم 3

 0.29 4   واإلطالع للقراءة یفتقر الطالب 4

 0.36 4  المتبعة السیاسات على اللوم 5

 0.14 2   بفلسطین العالي التعلیم في تكمن المشكلة 6

 0.21 3   بحثیة ولیست أكادیمیة التعلیم طبیعة 7

 0.14 2 التعلیمي النظام على اللوم 8

 0.21 3 مكررة المطروحة الرسائل عناوین 9

 0.14 2   الجودة معاییر حول للدكاترة عمل وورشات ندوات عمل قلة 10

 0.21 3    العلمي البحث في المشرفین إهتمام عدم 11

 0.14 2   الطالب مع المجتمع تعاون عدم 12

 0.36 4   البیئة على تقع أسباب 13

 0.14 2   سابقة مواضیع ینسخون الطلبة بعض 14

 فقـط علمیـة درجـة علـى الحـصول یریـد الـذي الطالب بین فرق هناك 15
  معرفة إضافة یرید الذي الطالب وبین

4 
0.29 

 0.12 2   التنوع عدم 16

 0.21 3   السابقة بالدراسات الطلبة إهتمام عدم 17

 100.0  المجموع 

 الطالــب ضــعف هــو الرســائل جــودة مــن یحــد الــذي الــرئیس الــسبب أن المــشرفین مــن%) 86 (أجمــع 
  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت ،الباحث

  :أجاب) 2 (مشرف

 ومــن الوصــفي باإلحــصاء یلتــزم دائمــا الباحــث الطالــب البحثیــة، المهــارات مــن البــاحثین تمكــن عــدم "
 بـــسیط فالتفـــسیر ،جامعتنـــا رســـائل مـــن أفـــضل بحـــال لیـــست أنهـــا یؤكـــد الرســـائل علـــى إطالعـــه خـــالل
ــیس  الفـــصل تجـــد وبالتـــالي بـــذلك، یربطهـــا تجـــده مـــا ّقـــل،بنظریات رســـالته الیـــربط والطالـــب ًعمیقـــا ولـ

 ربــط وعــدم التربـوي األدب فیهــا ویثــري فیهـا یــساهم التــي الزبـدة هــو) النتــائج تفـسیر (بالرســالة الخـامس



 

 

 77

 وغیــر عامــة بنتــائج الرســائل فتخــرج للنتــائج ًســطحیا یكــون التفــسیر أن تجــد العملــي بالجانــب ذلــك كــل
  "جودتها من یقلل وهذا عملیة

  :أجاب) 4 (مشرف

   " ممیزة برسالة للخروج الكافي الجهد الطالب بذل عدم"

  :أجاب) 5 (المشرف أما

 الجـودة معـاییر عـن القلیـل إال والیعلـم العلمیـة الدرجـة علـى لالحـصو هـو الكبیـر همه الباحث الطالب
 فـي كبیـر دور لـه وجـه أكمـل على رسالته إعداد في الطالب لدى الرغبة مستوى أن وأضاف ،الشاملة
   "الرسالة مخرجات على التأثیر

  :أجاب) 8 (المشرف أما 

 فــي الطالــب ّهــم بــین ًافرقــ هنــاك وأن ســابقة مواضــیع إستنــساخ إلــى یلجــأون الطــالب بعــض هنــاك أن"
   " جدیدة معرفة إضافة في همه وبین فقط علمیة درجة على الحصول

  :أجاب) 9 (المشرف أما

 أن الممكــن مــن التــي الــسابقة بالدراســات إهتمامــه وعـدم البحثیــة القــدرات فــي الباحــث الطالــب ضـعف"
 "ًومعرفیا ًأكادیمیا دعمه في األولى الخطوة له تكون

  :أجاب) 10 (المشرف أما

  "الماجستیر لرسائل ّالمعدین الطلبة مستوى في ًاتدنی هناك أن"

  :أجاب) 13 (المشرف أما 

 بهـا معرفتـه فتكـون رسـالته موضـوع یخـص مـا لكـل الجیـد واإلطـالع للقـراءة یفتقـر الباحث الطالب أن"
   "الرسالة جودة من ذلك فیقلل سطحیة النتائج تكون  بالتالي سطحیة

  :أجاب) 14 (المشرف أما

 وأن متفوقــون مــنهم وأقلیـة نطومتوســ هــم بالماجـستیر التربیــة بــرامج علـى المقبلــین الطلبــة أغلبیـة أن" 
  "لنجاحه ضمان أنه هو الرساله على حصوله في الطالب تفكیر
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ــة تواجــه التــي لــصعوباتا نتــائج تلخــیص ونــستطیع  بالمجــاالت المــشرفین نظــر وجهــة مــن الطلب

  ) :13 (رقم بالجدول المذكورة األربعة

 الصعوبة المجال

 الدراسة مشكلة تحدید وصعوبة التكرار بسبب العنوان اختیار في الصعوبة

 لــدى اإلنجلیزیــة اللغــة ضــعف واإلحــصائیة البحثیــة بالجوانــب الطلبــة معرفــة عــدم
 اإلنجلیزیة باللغة النظري لألدب تفسیره وصعوبة الباحث

 علــى والقــدرة النقدیــة الكتابــة لمهــارة امتالكــه وعــدم التطبیــق مهــارة الباحــث فقــدان
  النتائج صیاغة

  الدراسة إجراء بكیفیة الطلبة معرفة عدم

 قلة خبرة الباحث في تصمیم أدوات جمع البیانات

ــالع عــــدم ــث اطــ ــوعي نقــــص و األخــــرى الجامعیــــة الرســــائل علــــى الباحــ  بثقافــــة الــ
 العلمي البحث

  المجتمع تفید علمیة إضافة الرسالة موضوع تقدیم عدم

 للدراسة السطحي النقد و عمقها وعدم الدراسة نتائج سطحیة

 الـــــــــــــصعوبات
  األكادیمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شـمولیتها و موضـوعیتها حیـث مـن الجـودة بمعـاییر الماجـستیر رسـائل اتـسام عـدم
  بالواقع وارتباطها

  العلیا بالدراسات التربیة كلیات في الطلبة عدد ارتفاع

 الماجستیر رسائل إلعداد الباحث الطالب تعد التي المساقات كفایة عدم

  الرسالة تفید سابقة دراسات و ومعلومات ومراجع مصادر على الحصول صعوبة

 الرسالة وموضوع المشرف تخصص بین والفرق المشرف مع التواصل صعوبة

 الـــــــــــــصعوبات
 اإلداریة

 قلة تشجیع األسالیب الجدیدة في البحث العلمي التي یبتكرها الباحث
 وعدم كفایة توجیه المشرف األكادیمي 

 الـــــــــــــصعوبات
 االقتصادیة

 صعوبات مالیة 

 الـــــــــــــصعوبات
  النفسیة

  الباحث مع التعاون المستهدفة الجهات بعض رفض
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  :باإلستبانةالنتائج المتعلقة : ًثانیا 

وللمزیــد مــن المعلومــات  )15(، فقــد جــاءت نتائجهــا حــسب الجــدوللمجــاالت الــصعوباتمــا بالنــسبة أ
  :)6(حول  فقرات كل مجال من الممكن اإلطالع على ملحق رقم 

ــــة ودرجــــة الموافقــــة المتوســــطات: )14(جــــدول ال ـــات المعیاریــــة والنــــسب المئوی  الحــــسابیة، واإلنحرافـ
 الطلبــة نظــر وجهــة مــن الرســائل إعـداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوباتلمجـاالت 

  الفلسطینیة الجامعات في
 درجــــــــــة
 الموافقة

 النـــسبة
 المئویة

 االنحــــــراف
 المعیاري

 المتوســــــــط
 الحسابي

 الترتیـــــــــب  المجال
ــــــــــــــــــــي  ف
 االستبانة

 الترتیب

 كبیرة
 ًجدا

 1 3 اإلقتصادیة الصعوبات 4.20 0.57 84.0

 2 1 األكادیمیة الصعوبات 3.62 0.54 72.4 كبیرة

 3 4 النفسیة الصعوبات 3.49 0.73 69.8 متوسطة

 4 2 اإلداریة الصعوبات 3.44 0.64 68.8 متوسطة

 في الطلبة تواجه التي الصعوبات لمجاالت الكلیة الدرجة 3.69 0.47 73.8 كبیرة
 الجامعات في الطلبة نظر وجهة من الرسائل إعداد

 الفلسطینیة

مــن فــي إعــداد رســائل الماجــستیر أن الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة ) 14(یتــضح مــن الجــدول رقــم 
) 0.47(نحــراف معیــاري ٕاو) 3.69( فــي الجامعــات الفلــسطینیة قــد أتــى بمتوســط الطلبــةوجهــة نظــر 

علـــى ) كبیـــرة(علـــى الدرجـــة الكلیـــة للمجـــاالت وهـــذا یـــدل علـــى درجـــة موافقـــة ) 73.8(ونـــسبة مئویـــة 
ـــداد الرســــائل الــــصعوبات التــــي تواجــــه الطلبــــة  ــت ،مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــةفــــي إعـ  فــــي حــــین تراوحــ

سـتجابة إوهـو مـستوى ) 4.20 -3.44(سـتجابة أفـراد الدراسـة بـین المجـاالت المتوسطات الحسابیة إل
  .ً جداةمتوسط إلى كبیر

ــب األول إل االـــصعوبات یتعلـــق بترتیـــب المجـــاالت فقـــد حـــصل مجـــال وفـــي مـــا قتـــصادیة علـــى الترتیـ
 األكادیمیـة علـى الترتیـب الثـاني وبمتوسـط الـصعوبات، بینما حصل مجال )4.20(وبمتوسط حسابي 

ــــصعوباتومجــــــال ) 3.62( ـــط الــ ـــب الثالــــــث وبمتوســـ ـــــى الترتیـــ ـــرا مجــــــال  ) 3.49( النفــــــسیة علـ ًوأخیـــ
ــــصعوبات ـــى ال ــــر وبمتوســــط حــــسابي وصــــل إلـ ـــب الرابــــع واألخی ـــذي حــــصل علــــى الترتیـ  اإلداریــــة والـ

)3.44(.  
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  : النتائج المتعلقة بالفرضیات

 :وقد تمت اإلجابة عنه من خالل فحص الفرضیات المنبثقة عنه ، وهي كالتالي

 : األولى والتي نصت على المتعلقة بالفرضیةالنتیجة

 أفــراد عینــة الدراســة إســتجابة،  )a=0.05( داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــةال توجــد فــروق ذات"
 فـي أنفـسهم الطلبـة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي  الطلبـة تواجـه التي الصعوباتنحو 

ـــات ــسطینیة الجامعـ ــنس   الفلــ ـــر  الجــ ـــزى لمتغیـ ــیة. "تعـ ــم  ولفحــــص الفرضــ ـــارإســــتخدام  إ تــ ) ت (ختبـ
 :ذلك توضح )15( الجدول ونتائج المستقلة للعینات

إسـتجابات عینـة لداللـة الفـروق بـین متوسـطات   المستقلة للعینات) ت(تحلیل نتائج  : )15(الجدول 
 مـــن الماجـــستیر رســـائل إعـــداد فـــي الطلبـــة تواجـــه التـــي الـــصعوبات  نحـــوالدراســـة 

   تعزى لمتغیر  الجنسالفلسطینیة الجامعات في الطلبة نظر وجهة
 *الداللة مستوى )ت(قیمة االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجال

 0.51 3.57 69 ذكر

 األكادیمیة الصعوبات

 0.56 3.65 113 أنثى

0.96 .330 

 اإلداریة الصعوبات 0.67 3.31 69 ذكر

 0.61 3.52 113 أنثى

2.13 .030* 

  اإلقتصادیة الصعوبات 0.61 4.14 69 ذكر

 0.54 4.23 113 أنثى

0.97 .330 

  النفسیة الصعوبات 0.77 3.33 69 ذكر

 0.70 3.59 113 أنثى

2.38 .010* 

  الكلیة الدرجة 0.50 3.59 69 ذكر

 0.44 3.75 113 أنثى

2.24 .020* 

  )a=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائیا دال*

فـي إعـداد لـصعوبات التـي تواجـه الطلبـة لإن قیمة الداللة للدرجـة الكلیـة ) 15(یتبین من الجدول رقم 
مــن وجهـة نظــر الطلبــة فـي الجامعــات الفلــسطینیة   تعـزى لمتغیــر  الجــنس یــساوي رسـائل الماجــستیر 

ــددة فــــي الفرضــــیة وهــــي) 0.02( ، ولــــذلك فإننــــا نــــرفض )0.05(وهـــذه القیمــــة أقــــل  مــــن القیمــــة المحــ



 

 

 81

ـــــه  ـــول بأن ـــیة ونقــ ـــد مـــــس" الفرضــ ــــة إحـــــصائیة عنــ ــــین )a=0.05(توى داللـــــةتوجـــــد فـــــروق ذات داللـ ، بـ
مــن وجهــة فــي إعــداد رســائل الماجــستیر  نحــو الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة اســتجاباتهممتوســطات 

وأن هذه الفـروق تعـود لـصالح اإلنـاث . نظر الطلبة في الجامعات الفلسطینیة   تعزى لمتغیر  الجنس
  ).3.59(لذكور بینما بلغ متوسط ا) 3.75(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

أما بالنسبة لمجاالت الدراسة األربعة، فـیالحظ مـن النتـائج الـسابقة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
)  اإلداریـةالـصعوبات(في المجـال الثـاني  إستجاباتهم ، بین متوسطات ) (a=0.05عند مستوى داللة

ــوالي  فقــــد بلغــــت قیمــــة الداللــــة لهــــذه المجــــاال،)  النفــــسیة الــــصعوبات(و الرابــــع  ، 0.03(ت علــــى التــ
وأن هـــذه الفـــروق تعـــود ) 0.05( ، وهـــذه القـــیم أقـــل  مـــن القیمـــة المحـــددة فـــي الفرضـــیة وهـــي )0.01

ــغ متوســـطهن  الحـــسابي علـــى التـــوالي   ، 3.52(لـــصالح اإلنـــاث فـــي المجـــالین المـــذكورین  حیـــث بلـ
  ). 3.31،3.33(بینما بلغت متوسطات الذكور الحسابیة على التوالي ) 3.59

 : الثانیة والتي نصت على المتعلقة بالفرضیةالنتیجة

إسـتجابات عینـة بـین متوسـطات  )a=0.05( داللة إحصائیة عنـد مـستوى داللـةال توجد فروق ذات" 
 الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة یواجههــا التــي الــصعوبات نحــو الدراســة 

 ختبـاراسـتخدام  ا تـم  ومـن أجـل فحـص الفرضـیة . "تعـزى لمتغیـر العمـل   الفلـسطینیة الجامعـات في
  :ذلك وضحی التالي) 16( الجدول ونتائج المستقلة للعینات) ت(
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إسـتجابات عینـة لداللـة الفـروق بـین متوسـطات   المـستقلة للعینـات) ت ( تحلیـلنتـائج: )16(الجـدول 
 وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الـصعوباتنحـو الدراسة 

  العمل تعزى لمتغیر الفلسطینیة الجامعات في الطلبة نظر
 الداللة مستوى )ت(قیمة االنحراف  المتوسط العدد العمل المجال

 0.54 3.60 112 یعمل

 األكادیمیة الصعوبات

 0.55 3.66 70  یعمل ال

-0.79 .420 

 اإلداریة الصعوبات 0.60 3.42 112 یعمل

 0.69 3.48 70  یعمل ال

-0.65 .510 

  اإلقتصادیة الصعوبات 0.59 4.16 112 یعمل

 0.53 4.26 70  یعمل ال

-1.22 .220 

  النفسیة الصعوبات 0.77 3.48 112 یعمل

 0.69 3.51 70  یعمل ال

-0.33 .740 

  الكلیة الدرجة 0.48 3.66 112 یعمل

 0.43 3.73 70  یعمل ال

-0.95 .340 

لــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة لإن قیمــة مــستوى الداللــة للدرجــة الكلیــة ) 16(یتبــین مــن الجــدول رقــم 
  بحـــسب متغیـــرمـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة   فـــي إعـــداد رســـائل الماجـــستیر 

، ولـذلك فإننـا )0.05( وهـي  من القیمة المحددة في الفرضـیةأكبروهذه القیمة ) 0.34(العمل یساوي 
  ال نرفض الفرضیة 

أمــا بالنــسبة لمجــاالت الدراســة األربعــة، فــیالحظ مــن النتــائج الــسابقة عــدم  وجــود فــروق ذات داللــة 
 الــصعوبات( فــي المجـال األول إسـتجاباتهم، بـین متوســطات )a=0.05( إحـصائیة عنــد مـستوى داللــة

 الــصعوبات(والرابــع ) قتــصادیة اإلالــصعوبات( لثالــث و ا)  اإلداریــةالــصعوبات(والثــاني ) األكادیمیــة 
، وهــذه )0.74، 0.2، 0.5، 0.42(، فقـد بلغــت قیمـة الداللــة لهـذه المجـاالت علــى التـوالي )النفـسیة 

ــذلك فإننــا ال نــرفض الفرضــیة ونقــول ) 0.05(القــیم اكبــر  مــن القیمــة المحــددة فــي الفرضــیة وهــي  ول
إســتجابات بــین متوســطات  )a=0.05(یة عنــد مــستوى داللــةال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائ" بأنــه 
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مـــن وجهـــة نظـــر فـــي إعـــداد رســـائل الماجـــستیر  نحـــو الـــصعوبات التـــي تواجـــه الطلبـــة عینـــة الدراســـة 
   .لطلبة في الجامعات الفلسطینیة  تعزى لمتغیر  العمل  للمجاالت األربعةا

  : الثالثة والتي نصت على المتعلقة بالفرضیةالنتیجة

ــتجابات بـــین متوســـطات  )a=0.05(جـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة ال تو"  إسـ
 الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوباتنحــو المبحــوثین 

ــسطینیة الجامعــــات فــــي ــم . تعــــزى لمتغیــــر  مكــــان الــــسكن الفلــ ـــارإســــتخدام  إتــ ـــاین االحــــادي ختبـ    التبـ
)One Way ANOVA( عــرض تــم وقــد المبحــوثین، إســتجابات متوســطات بــین الفــروق لداللــة 

  ). 17 (الجدول في المبحوثین استجابات متوسطات

ـــــةمتوســـــطاتال: )17(الجـــــدول  ـــات المعیاری ــــة الدراســـــة  الحـــــسابیة واإلنحرافــ ــتجابات عینـ ــــو إلســـ  نحـ
 الطلبــة نظــر وجهـة مــن الماجــستیر رسـائل إعــداد فــي الطلبـة تواجــه التــي الـصعوبات

  تعزى لمتغیر  مكان السكن  الفلسطینیة الجامعات في
 المعیاري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المستوى المجال

 0.52 3.66 91 مدینة
 0.57 3.57 82 قریة

 األكادیمیة الصعوبات

 0.45 3.80 9 مخیم
 0.63 3.45 91 مدینة
 0.67 3.43 82 قریة

 اإلداریة الصعوبات

 0.54 3.54 9 مخیم
 0.59 4.21 91 مدینة

 0.56 4.18 82 قریة

  اإلقتصادیة الصعوبات

 0.38 4.25 9 مخیم
 0.69 3.57 91 مدینة
 0.77 3.40 82 قریة

  النفسیة الصعوبات

 0.86 3.54 9 مخیم
 0.47 3.72 91 مدینة
 0.47 3.64 82 قریة

  الكلیة الدرجة

 0.42 3.78 9 مخیم
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ًیالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن هنــاك فروقــا ظاهریــة بــین المتوســطات ، ولمعرفــة داللــة الفــروق تـــم 
  .)18(استخدام تحلیل التباین األحادي كما یبین الجدول 

ــتجاباتهم نحـــو  : )18(الجـــدول  ـــل  التبـــاین األحـــادي لداللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات إسـ نتـــائج تحلی
 الجامعــات فــي الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوبات
     تعزى لمتغیر  مكان السكن الفلسطینیة
 مستوى
 الداللة

) ف(قیمة
 المحسوبة

 متوسط
 المربعات

 درجات
 الحریة

 مجموع
 المربعات

 التباین مصدر

  المربعات بین 0.67 2 0.33

 0.32 المربعات داخل  52.93 179

1.13 

0.29 

  المجموع 53.61 181

  المربعات بین 0.10 2 0.05

 0.41 120. 0.88 المربعات داخل  74.80 179

  المجموع 74.91 181

  المربعات بین 0.05 2 0.02

 0.33 080. 0.91 المربعات داخل  59.10 179

  المجموع 59.16 181

  المربعات بین 1.16 2 0.58

 0.54 1.06 0.34 المربعات داخل  97.94 179

  المجموع 99.10 181

  المربعات بین 0.32 2 0.16

 0.22 740. 0.47 المربعات داخل  39.79 179

  المجموع 40.12 181

 الصعوبات
  األكادیمیة
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 الطلبــة تواجــه التــي صعوباتللــإن قیمــة مــستوى الداللــة للدرجــة الكلیــة ) 18(یتبــین مــن الجــدول رقــم 
تعــزى لمتغیـر  مكــان  الفلـسطینیة الجامعــات فـي الطلبـة نظــر وجهـة مــن الماجـستیر رســائل إعـداد فـي

، ولــذلك )0.05(وهــذه القیمـة أكبــر مـن القیمـة المحــددة فـي الفرضــیة وهـي) 0.47(الـسكن   یـساوي  
   الفرضیة ال نرفضفإننا 

أمـــا بالنـــسبة لمجـــاالت الدراســـة األربعـــة، فـــیالحظ مـــن النتـــائج الـــسابقة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
 الــصعوبات( فــي المجـال األول  إسـتجاباتهمبــین متوسـطات  )a=0.05(إحـصائیة عنـد مــستوى داللـة

ــث )    اإلداریـــةالـــصعوبات(و المجـــال الثـــاني ) األكادیمیـــة  )قتـــصادیة اإلالـــصعوبات(والمجـــال  الثالـ
ــوالي ) .  النفــــسیة الــــصعوبات( والمجــــال الرابــــع  ــــة لهــــذه المجــــاالت علــــى التــ ــد بلغــــت قیمــــة الدالل فقــ

ــیم )0.34، 0.91، 0.88، 0.32( ـــي أ، وهــــــذه القــــ ـــیة وهـــ ـــــي الفرضـــ ــــددة فـ ـــــة المحــ ــــن القیمـ ـــــر  مــ كبـ
)0.05(.  

  :  الرابعة  والتي نصت على المتعلقة بالفرضیةالنتیجة

ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة"  ــتجابات ، بـــین متوســـطات )a=0.05( ال توجـــد فـــروق ذات دالل إسـ
 نظـــر وجهـــة مـــن الماجـــستیر رســـائل إعـــداد فـــي الطلبـــة تواجـــه التـــي الـــصعوبات نحـــو عینـــة الدراســـة 

ــسطینیة الجامعـــات فـــي الطلبـــة ـــر  الجامعـــة الفلـ ــم . تعـــزى لمتغی ـــاین األحـــادي  تحلیـــلســـتخدام  إتـ  التب
)One Way ANOVA( عــرض تــم وقــد الدراســة، عینــة إســتجابة متوســطات بــین الفــروق لداللــة 

  ).19 (الجدول في المبحوثین استجابات متوسطات
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ـــة الدراســــة   الحــــسابیة واإلنحرافــــات المعیاریــــة لمتوســــطاتا : )19(الجــــدول  ــتجابات عینـ  نحــــو إلســ
 الجامعــات فــي الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوبات
  تعزى لمتغیر  الجامعة   الفلسطینیة

 المتوسط العدد المستوى   المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 0.47 3.79 55 النجاح

 0.52 3.43 18 زیت بیر

 األكادیمیة الصعوبات

 0.56 3.57 109  القدس

 0.52 3.58 55 النجاح

 0.59 3.36 18 زیت بیر

 اإلداریة الصعوبات

 0.69 3.39 109  القدس

 0.56 4.03 55 النجاح

 0.73 4.11 18 زیت بیر

 اإلقتصادیة الصعوبات

 0.52 4.30 109  القدس

 0.60 3.65 55 النجاح

 0.67 3.51 18 زیت بیر

 النفسیة الصعوبات

 0.80 3.41 109  القدس

 0.42 3.76 55 النجاح

 0.43 3.60 18 زیت بیر

 الكلیة الدرجة

 0.49 3.67 109  القدس

  

، ولمعرفـــة داللـــة الفـــروق تـــم ًنـــاك فروقـــا ظاهریـــة بـــین المتوســـطاتیالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابق أن ه
  .)20(استخدام تحلیل التباین األحادي كما یبین الجدول 
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نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین متوسطات إسـتجابات عینـة الدراسـة   : )20(الجدول 
 نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوباتنحــو 
      تعزى لمتغیر  الجامعة الفلسطینیة الجامعات في الطلبة

 مــــــــــــستوى
 الداللة

) ف(قیمـــــــــة
 المحسوبة

 متوســـــــــــــط
 المربعات

 درجـــــــــــات
 الحریة

 مجمـــــــــــــــــــــوع
 المربعات

 التباین مصدر

  المربعات بین 2.48 2 1.24

 المربعات داخل  51.13 179

*0.01 4.34 

0.28 

  المجموع 53.61 181

  المربعات بین 1.52 2 0.76

 0.41 1.86 0.15 المربعات داخل  73.38 179

  المجموع 74.91 181

  المربعات بین 2.75 2 1.38

 0.31 4.37 0.01* المربعات داخل  56.40 179

  المجموع 59.16 181

  المربعات بین 2.00 2 1.00

 0.54 1.84 0.16 المربعات داخل  97.10 179

  المجموع 99.10 181

  المربعات بین 0.47 2 0.23

 0.22 1.08 0.34 المربعات داخل  39.64 179

  المجموع 40.12 181

ــــــــــــــصعوبات  ال
  األكادیمیة

 

  )a=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائیا دال*

 الطلبــة تواجــه التــي والــصعوباتإن قیمــة مــستوى الداللــة للدرجــة الكلیــة ) 20(یتبــین مــن الجــدول رقــم 
تعـزى لمتغیـر  الجامعـة    الفلـسطینیة الجامعـات فـي الطلبة نظر وجهة من الماجستیر رسائل إعداد في

ال ، ولــذلك فإننــا )0.05(وهــذه القیمــة أكبــر مــن القیمــة المحــددة فــي الفرضــیة وهــي) 0.34(یــساوي  
، )a=0.05( ال توجــد فـروق ذات داللــة إحــصائیة عنـد مــستوى داللــة" الفرضــیة ونقـول بأنــه نـرفض 
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ــتجابات عینـــة الدراســـة بـــین متوســـطات   رســـائل إعـــداد فـــي ةالطلبـــ تواجـــه التـــي الـــصعوبات نحـــو إسـ
  تعزى لمتغیر  الجامعة     الفلسطینیة الجامعات في الطلبة نظر وجهة من الماجستیر

أما بالنسبة لمجاالت الدراسة األربعة، فـیالحظ مـن النتـائج الـسابقة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
ــد مـــستوى داللـــة  ــتجابات عینــــة الدراســـة، مــــا بـــین متوســـطات )a=0.05(عنـ  فـــي المجــــال األول  إسـ

ـــة لهـــذه )  االقتـــصادیةالـــصعوبات(والمجـــال  الثالـــث )  األكادیمیـــةالـــصعوبات( فقـــد بلغـــت قیمـــة الدالل
، وهـذه القـیم أقـل  مـن القیمـة المحـددة فـي الفرضـیة وهـي )0.014، 0.014(المجاالت على التوالي 

 )0.05 .(  

 صعوباتللــ نحــو الدرجـة الكلیــة  ســةإســتجابات عینـة الدراولمعرفـة لمــن تعـود الفــروق بــین متوسـطات 
 الفلــسطینیة الجامعــات فــي لطلبــةا نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي
 یوضــح  )21( لدو والجــLSD المقارنــات البعدیــة تحلیــلســتخدام إ الجامعــة، فقــد تــم ر لمتغیــتعــزى
  .ذلك

إســتجابات عینــة  لمعرفــة الفــروق بــین متوســطات LSD المقارنــات البعدیــة تحلیــل  نتــائج : )21(جــدول ال
 الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي صعوباتللــ نحــو الدرجــة الكلیــة الدراســة 

تعـزى لمتغیـر  الجامعـة فـي المجـال األول  الفلـسطینیة الجامعات في الطلبة نظر وجهة من
  ) األكادیمیة الصعوبات(

 دیس أبو القدس جامعة زیت بیر جامعة النجاح جامعة المستوى
 *210. *360. *** النجاح جامعة

 140. *** *** زیت بیر جامعة

 *** *** ***  القدس جامعة

  ،) (a=0.05دال إحصائیا عند مستوى الداللة*

جامعــة (یالحــظ مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق بــین مــستوى جامعــة النجــاح  مــن جهــة ومــستویات 
  .وان هذه الفروق تعود لصالح جامعة النجاح، من جهة أخرى) بیر زیت و جامعة القدس
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إســـتجابات عینـــة  لمعرفـــة الفــروق بـــین متوســـطات LSD المقارنـــات البعدیـــة تحلیـــلیبــین   : )22(جـــدول ال
 الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي صعوباتللــ نحــو الدرجــة الكلیــة الدراســة 

ـــر  الجامعـــة فـــي المجـــال  الفلـــسطینیة الجامعـــات فـــي الطلبـــة نظـــر وجهـــة مـــن تعـــزى لمتغی
   ) اإلقتصادیة الصعوبات(الثالث  

 دیس أبو القدس جامعة زیت بیر جامعة النجاح جامعة المستوى
 *0.26- 0.08- *** النجاح جامعة

 0.18- *** *** زیت بیر جامعة
 *** *** *** دیس أبو القدس جامعة

  ،)a=0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة *

جامعــة (یالحــظ مــن الجــدول الــسابق وجــود فــروق بــین مــستوى جامعــة النجــاح  مــن جهــة ومــستوى 
  .ن هذه الفروق تعود لصالح جامعة القدس أبو دیس أمن جهة أخرى و) القدس

  :  الخامسة  والتي نصت على المتعلقة بالفرضیةالنتیجة

إسـتجابات عینـة ، بـین متوسـطات )a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة" 
 فـي الطلبـة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الصعوبات نحو الدراسة

 One Way(ختبـار التبـاین األحـاديإستخدام  إتم . تعزى لمتغیر  التخصص الفلسطینیة الجامعات
ANOVA( ــتجابات متوســــطات بـــین الفــــروق لداللـــة ـــم وقــــد ، الطلبــــة عینـــة إســ  متوســــطات عــــرض ت
  )23 (الجدول في المبحوثین استجابات
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ـــــةلمتوســـــطاتا: )23(الجـــــدول  ـــات المعیاری ــــة الدراســـــة  الحـــــسابیة واإلنحرافــ ــتجابات عینـ ــــو إلســـ  نحـ
 الطلبــة نظــر وجهـة مــن الماجــستیر رسـائل إعــداد فــي الطلبـة تواجــه التــي الـصعوبات

  تعزى لمتغیر  التخصص الفلسطینیة الجامعات في

 المتوسط العدد المستوى المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 45. 3.79 76 تربویة إدارة

 57. 3.48 69 تدریس أسالیب

 األكادیمیة الصعوبات

 57. 3.56 37 مناهج

 57. 3.56 76 تربویة إدارة

 66. 3.33 69 تدریس أسالیب

 اإلداریة الصعوبات

 70. 3.42 37 مناهج

 56. 4.13 76 تربویة إدارة

 55. 4.25 69 تدریس أسالیب

 اإلقتصادیة الصعوبات

 61. 4.24 37 مناهج

 77. 3.53 76 تربویة إدارة

 72. 3.51 69 تدریس أسالیب

 النفسیة الصعوبات

 70. 3.38 37 مناهج

 45. 3.75 76 تربویة إدارة

 46. 3.64 69 تدریس أسالیب

 الكلیة الدرجة

 50. 3.65 37 مناهج

  

ًیالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن هنــاك فروقــا ظاهریــة بــین المتوســطات ، ولمعرفــة داللــة الفــروق تـــم 
  .)24(استخدام تحلیل التباین األحادي كما یبین الجدول 
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 نحــو إســتجابات عینـة الدراســة التبــاین األحـادي لداللــة الفـروق بــین متوسـطات تحلیـلنتــائج : )24(الجـدول 
 فــي الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوبات
    تعزى لمتغیر  التخصص الفلسطینیة الجامعات

) ف(قیمـــة الداللة مستوى
 المحسوبة

 متوســــــط
 المربعات

 درجـــــــات
 الحریة

ــــــــــــــوع  مجم
 المربعات

 التباین مصدر

  المربعات بین 3.70 2 1.85

 المربعات داخل  49.90 179

*0.002 6.65 

0.27 

  المجموع 53.61 181

  المربعات بین 1.92 2 0.96

 0.40 2.35 *0.09 المربعات داخل  72.98 179

  المجموع 74.91 181

  المربعات بین 0.63 2 0.31

 0.32 97. 0.37 المربعات داخل  58.52 179

  المجموع 59.16 181

  المربعات بین 0.61 2 0.30

 0.55 56. 0.57 المربعات داخل  98.49 179

  المجموع 99.10 181

  المربعات بین 0.49 2 0.24

 0.22 1.10 0.33 المربعات داخل  39.63 179

  المجموع 40.12 181

 الــــــــــصعوبات
  األكادیمیة

 

  ،)a=0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة *

 فــي الطلبــة تواجــه التــي صعوباتللــإن قیمــة مــستوى الداللــة للدرجــة الكلیــة ) 24(یتبــین مــن الجــدول 
تعـزى لمتغیـر التخــصص    الفلــسطینیة الجامعـات فـي الطلبــة نظـر وجهـة مــن الماجـستیر رسـائل إعـداد

 ال، ولــذلك فإننــا )0.05(وهــذه القیمــة أكبــر مــن القیمــة المحــددة فــي الفرضــیة وهــي) 0.33(یــساوي  
   الفرضیة نرفض
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أما بالنسبة لمجاالت الدراسة األربعة، فـیالحظ مـن النتـائج الـسابقة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
ـــا بــــین متوســــطات  ،)a=0.05(عنــــد مــــستوى داللــــة ــتجابات عینــــة الدراســــةمـ ـــال األول  اســ  فــــي المجـ

القیمـة أقـل  مـن القیمـة ، وهـذه )0.002(فقد بلغت قیمة الداللة لهذا المجال )  األكادیمیةالصعوبات(
  ). 0.05( المحددة في الفرضیة وهي 

 تواجــه التــي صعوباتللــ نحــو الدرجــة الكلیــة  إســتجاباتهمولمعرفــة لمــن تعــود الفــروق بــین متوســطات 
تعــزى لمتغیــر  الفلــسطینیة الجامعــات فــي الطلبــة نظــر وجهــة منالماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة

ختبـــار المقارنــات البعدیـــة إســتخدام إ، فقـــد تــم ) األكادیمیــةالــصعوبات(التخــصص فــي المجـــال األول 
LSDیوضح ذلك)25( والجدول .  

 نحـــو إســـتجاباتهم لمعرفـــة الفـــروق بـــین متوســـطات LSDالمقارنـــات البعدیـــة تحلیـــل   نتـــائج: )25(جـــدول ال
 وجهـــة مـــن الماجـــستیر رســائل إعـــداد فـــي الطلبـــة تواجــه التـــي صعوباتللـــالدرجــة الكلیـــة   

ــــة نظــــر ــــي الطلب ــــسطینیة الجامعــــات ف ــــي المجــــال األول  الفل ــــر  التخــــصص ف تعــــزى لمتغی
  )   األكادیمیةالصعوبات(

  مناهج تدریس أسالیب تربویة دارةإ المستوى
 *230. *310. *** تربویة إدارة

 0.07- *** *** تدریس أسالیب
 *** *** *** مناهج

  ،)a=0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة *

ـــین مـــــستوى تخـــــصص  ـــروق بــ ـــود فــ ـــن الجـــــدول الـــــسابق وجــ ــظ مــ ـــن جهـــــة )  دارة تربویـــــةاإل( یالحـــ مــ
ــــاهج(ومــــستویات  ـــالیب تــــدریس  ومن ـــرى و) أسـ ــستوى أمــــن جهــــة أخـ ــــصالح مــ ـــود ل ن هــــذه الفــــروق تعـ
  .دارة تربویةاإلتخصص 

النتـائج المتعلقـة و، النتائج المتعلقة بأسـئلة المقابلـة، اشتمل والذي الرابع الفصل الباحثة أنهت أن وبعد
ــتبانة  ،ســــتعرض اآلن الفــــصل الخــــامس والــــذي یــــضم ،والنتــــائج المتعلقــــة بفرضــــیات الدراســــة ، باإلســ

ــئلة المتعلقـــة النتـــائج مناقـــشة ـــة بأسـ ــتبانة، النتـــائج مناقـــشة ،المقابل ــیات المتعلقـــة النتـــائج باإلسـ  ،بالفرضـ
 . التوصیات ًوأخیرا
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الخامس الفصل  

  النتائج مناقشة

  المقابلة بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة: ًأوال

باإلستبانة المتعلقة النتائج مناقشة: ًثانیا  

بالفرضیات المتعلقة النتائج مناقشة: ًثالثا  

التوصیات: ًرابعا  
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  الخامس الفصل

  والتوصیات النتائج مناقشة

  :مقدمة

 رســائل واقــع فــي بحثــت التــي نتائجهــا وعــرض لترتیــب ًتبعــا الدراســة نتــائج مناقــشة الفــصل هــذا یتنــاول
 مـن الرسـائل إعـداد فـي  الطلبة تواجه التي والصعوبات التربویة العلوم اتكلی في وجودتها ماجستیرال

 المتعلقـة النتـائج مناقـشة( عـرض فیـه وسـیتم ،الفلـسطینیة الجامعـات فـي والطلبـة المـشرفین نظر وجهة
 الطلبـة، نظـر وجهـة مـن باإلسـتبانة المتعلقـة النتـائج مناقـشة ،المشرفین نظر وجهة من المقابلة بأسئلة

 فــي) الدیموغرافیــة (المتغیــرات بعــض دور إلــى التعــرف وكــذلك ،بالفرضــیات المتعلقــة النتــائج مناقــشة
 .للتوصیات باإلضافة الدراسة، موضوع

  :المشرفین نظر وجهة من المقابلة بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة: ًأوال

  ما الصعوبات التي یواجهها الطالب الباحث في إعداد رسائل الماجستیر؟: السؤال األول

 إعــداد فــي الطــالب تواجــه التــي الــصعوبات أبــرز أن علــى المــشرفون أجمــع الــسؤال هــذا عــن لإلجابــة
 عنــد الطالــب تعتــرض التــي المــشاكل أبــرز كانــت وقــد العنــوان إختیــار صــعوبة هــي الماجــستیر رســائل
 أن كمــا واإلحــصائیة، البحثیــة بالجوانــب الطالــب معرفــة عــدم ًثانیــا وجــاء رســالته، إعــداد فــي الــشروع
ــشغال ًنظـــرا ًعائقـــا یقـــف الكلیـــة فـــي الطـــالب عـــدد ارتفـــاع  أن كمـــا آخـــرین، طـــالب مـــع المـــشرفین النـ

 وعــدم الطالــب، تواجــه التــي الــصعوبات أبــرز مــن تــصنف ومراجــع مــصادر علــى الحــصول صــعوبة
وفقــدان الباحــث مهــارة  وكفاءتــه، الجیـد اإلشــراف وجــود وعــدم الدراســة إجـراء كیفیــة فــي الطالــب معرفـة

 صــعوبة تفــسیر األدب النظــري باللغــة اإلنجلیزیــة، و المــساقات التــي تعــد الطالــب الباحــث و ،التطبیــق
 علـى الباحثـة طرحتهـا التـي الـصعوبات بقیـة  عـن اإلجابـات جاءت فیما .  جستیر غیر كافیةفي الما

نقـص الـوعي ، و عدم إطالع الباحث على الرسائل الجامعیـة األخـرى(بتكرارات قلیلة ومنها  المشرفین
ــب المهــــارة الكتابیــــة ، وبثقافــــة البحــــث العلمــــي ــتالك الطالــ صــــعوبة التواصــــل مــــع المــــشرف، وعــــدم إمــ

     .للصعوبة المالیة، باإلضافة یجب على الطالب الباحث صیاغة النتائج بطریقة واضحة، ووالنقدیة

  :وتفسر الباحثة ذلك



 

 

 95

ًیبــا  مــن الواقــع الــذي یعیــشه الطالــب الباحــث، وأن یكــون قرًابــأن إختیــار العنــوان  یجــب أن یكــون نابعــ
ُمن میوله واتجاهاته وفـي لـب تخصـصه  وأن ،بدقـة وعنایـة   فمـن األهمیـة هـو صـیاغة سـؤال البحـث،ٕ

 وحتــى ال یحــدث أي ،یكــون التركیــز علیــه  طــوال فتــرة الدراســة لــضمان ســیرها فــي الطریــق الــصحیح
ظــل فـي  لإلجابـة علیـه ًأن یكـون العنـوان  قــابال ،تـشتت أوخـروج عـن مـسار الدراســة وهـدفها األساسـي

التـي لـدى الباحـث و فـي ظـل أسـالیب و أدوات البحـث ) مـال، وقـت(المعلومات و الخبـرات و المـوارد 
 أن مـــن التأكـــد علـــى هنـــا الباحـــث یحـــرص أن بـــد الكمـــا المتاحـــة و التـــي ینـــوي الباحـــث اســـتخدامها، 

  تــساعده التــي و البیانــات، علــى الحــصول مــن ســتمكنه التــي المبتعــة البحــث أدوات و أســلوب نوعیــة
     .الدراسة سؤال على اإلجابة في

 البیانــات لنوعیــة مناســبة المــستخدمة األدوات أو البحثیــة األسـالیب تكــون ال قــد األحیــان، بعــض ففـي 
 كمـا یجـب أن یكـون هنـاك الدراسـة، أهـداف لخدمـة تحلیلهـا و علیها الحصول في الباحث غبیر التي

تعــاون مــا بــین المــشرف والطالــب الباحــث باختیــار العنــوان وصــیاغته بالطریقــة الــصحیحة وأن یكــون 
ً باإلضــافة أنــه علــى الطالــب الباحــث أن یفكــر دائمــا مــاذا ستـــضیف ،علــى درجــة كبیــرة مــن األهمیــة

 كمــا أن عــدم صــیاغة العنــوان بالطریقــة الــصحیحة مــن البدایــة قــد یتــسبب ، معرفــة جدیــدةرســالتي مــن
أمـا بالنـسبة . في بعض المشاكل للطالب الباحث وقد یؤدي إلى إضعاف البحث العلمـي ویفقـد جودتـه

 هــذا ، بــضعف القــدرات البحثیــة واإلحــصائیة للطالــبونللــصعوبة األخــرى والتــي أجمــع علیهــا المــشرف
 رســـائل إلعـــداد الطلبـــة ّتعـــد التـــيأولهمـــا أن المـــساقات  :  كمـــا جـــاء فـــي دلیـــل المقابلـــة انیتبعـــه ســـبب
 ببــرامج جامعاتنــا زالــت فمــا بحثــي، نمــط منهــا أكثــر معرفــي نمــط أنهــا باعتبــار كافیــة، غیــر الماجـستیر
 اتقـان وعـدم نظریـة، معرفیـة أكادیمیـة بـرامج أنها من بقدرأكثر بحثیة برامج لیست فیها العلیا الدراسات
 الباحـث الطالـب أن اآلخـر والـسبب اإلتجـاه، هـذا فـي تـؤثر العلمـي البحـث كتابة في للمنهجیة الطالب

 یمــر خبـرة عــن عبـارة هــي لـه بالنــسبة الماجـستیر فرســالة نوعـه مــن ًافریـد ًعمــال یظهـر أن مجبــر غیـر
 المهـم أخطـاء، لدیـه یكـون ن أ ًعیبـا ولـیس یتقنهـا أن یجـب مرحلة كل خاللها من ویتعلم ،الطالب بها
   .خاللها من البحثیة المهارات وسیتعلم األخطاء هذه من یتعلم أن
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هل تجد أن معاییر الجودة المتبعة في إعداد رسائل الماجستیر فـي جـامعتكم هـي   :الثاني السؤال
  معاییر موضوعیة وشاملة ومرنة؟

 تكـون أحیانـا وأنهـا بالموضـوعیة تتـسم وال مرونـة بهـا یوجـد ال المعـاییر هـذه أن یـرون المشرفین أغلب
 إسـتجابة فـي التكـرارات أكبـر أن حیث بالجودة االتسام عدم طابع علیها یضفي مما ،ال وأحیانا شاملة

 وجـــود وعـــدم بـــالجودة، الماجـــستیر رســـائل إتـــسام عـــدم (الفقـــرات فـــي جـــاءت قـــد المبحـــوثین المـــشرفین
 بـین تتـشابه و ،بـالواقع ٕوارتباطهـا ،بالموضـوعیة إتـصافها وعـدم ،الماجـستیر رسـائل معـاییر فـي مرونة

 التالیــة المواضــیع فــي وحیــدة اإلجابــات تكــرارات كانــت فیمــا ) متبعــة غیــر معــاییر وهنــاك ،الجامعــات
   ).موضوعیتها ضرورة عدم و بالجودة، إتسامها(

  :ذلك الباحثة وتفسر

 حیــث ومـن المــشرفین مـع التواصــل حیـث مــن كثیـرا غالــب الفلـسطینیة جامعاتنــا فـي الــروتین طـابع أن
 فــي تقلیدیــة المعــاییر أن كمــا رســالته، إعــداد فــي الباحــث الطالــب لهــا یتعــرض التــي اإلجــراءات طــول

 معیــار یحقـق الـذي العـدد هـو فمـا) 200 أو100 (مــن الـصفحات عـدد یكـون أن یجـب فمـثال  الغالـب
 علـــى األهـــم التركیـــز أیـــن) الـــسابقة الدراســـات) (الفرضـــیات بعـــدد ( تتعلـــق اخـــرى وأمثلـــة هنـــا الجـــودة

 ضـمن فیـه البـت یـتم لـم كلـه هـذا الـسابقة، الدراسـات مـن أسـتفید وكیـف  األجنبیـة او العربیة الدراسات
 رسـائل إعـداد نظـام دلیـل أن كمـا المعـاییر هـذه علـى الجـامعیین األسـاتذة مـع یتفـق ولم الجودة معاییر

  .الجودة معاییر على یقوم انه القول ویصعب عملي دلیل هو الماجستیر

  ؟ الماجستیر رسائل إعداد في إتباعها یجب التي المعاییر أنسب هي ما: الثالث السؤال

ــب  و ،التكــــرار وعــــدم وأهمیتــــه الموضـــوع حداثــــة معــــاییر احتلـــت ــتخدام األداة والمــــنهج الــــذي یناســ اسـ
 وعـرض ،الواقعیـةو ،المجتمـع خدمـة فـي البحـث ومـساهمة ،الرسالة والموضوع تحدیدا وتنوع األسـالیب

 مـن ىالكبـر المرتبـة احتلـت النتـائج تلـك كـل ،والمرونـة والتنـسیق، والتـرابط ،صحیحة بطریقة الموضوع
 جــاءت ثــم ومــن ،الماجــستیر رســائل إعــداد فــي ضــروریة المــشرفون یراهــا التــي المعــاییر أنــسب حیــث

 و ،النظـري األدب علـى واإلطـالع العلمـي، البحـث بمنهاج واإللتزام ،البحث وواقعیة الوضوح (معاییر
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 أمــا ، أقــل بدرجــة)  التوثیــق ومهــارة ،بالموضــوع العالقــة لــذوي واســتهدافها ،المرونــة مــن شــيء وجــود
 ٕواتبـاع ،الطالـب مـع الوسـائل جمیـع ختیـاراو ،للمـشرف الطالـب واختیـار ،البحـث فـي الـشكلیة المعـاییر
 احتلـــت فقـــد بموضـــوعیة التفكیـــر معیـــارو ،ســـطحیتها وعـــدم النتـــائج ومنفعـــة ،التقلیـــدي العلمـــي البحـــث
   .المبحوثین المشرفین نظر وجهة من األخیرة المرتبة

   :ذلك الباحثة وتفسر

  األساســـیة المعـــاییر حیـــث مـــن المـــشرفین بـــین إختلفـــت قـــد اإلجابـــات أن وجـــدت مقـــابالتي خـــالل مـــن
 التـي المعـاییر أنـسب هـي مـا یجهلـون أنفسهم المشرفین أن أي إتباعها یجب والتي بالجودة تتسم التي

 فیمــا التواصــل وعــدم الفلــسطینیة جامعاتنــا بــین الكبیــر التباعــد بــسبب ذلــك كــل ،الرســائل جــودة تحقــق
 والتـــي الرســائل إعــداد فــي إتباعهــا یجــب التــي المعـــاییر أنــسب هــي ومــا  العلمــي البحــث حــول بینهــا
 الرقــي مــن یـساعد الجامعــات مـستوى علــى وتوحیـدها المعــاییر فثبـات ،الماجــستیر رسـائل جــودة تحقـق

  البیانــات جمــع فــي أداة مــن أكثــر واســتخدام المناســب المــنهج اســتخدام حیــث مــن العلمــي البحــث فــي
 تتـصدر وحتـى العربـي الـوطن مـستوى علـى العلمیة بالبحوث لإلرتقاء  كبیرة مساحة هناك یكون حتى

    .العلمي البحث جودة في الصدارة الدول كباقي فلسطین

  هل تساهم رسائل الماجستیر في تحقیق أهداف وسیاسات التنمیة في فلسطین؟: السؤال الرابع

 وجـود عـدم و ،وتوصـیاتها بنتائجهـا یؤخذ ال أنه تلیها ذلك في تساهم ال بأنها ستجابةاإل أعلى جاءت
 وأنــه ،منهــا واالســتفادة بهــا األخــذ قــرر حالــة فــي تــساهم أنهــا و ،منــه والهــدف الموضــوع بــین تواصــل
 المرتبـــة فــي جـــاءت التــي ســـتجابةاإل أمــا . فلــسطین فـــي تنمویــة أهـــداف تحقیــق فـــي تــساهم أن یجــب
   ).فقط واحدة استجابة على حصلت والتي ذلك في وأشك ،أعلم وال ،تساهم ما ًنوعا ( فهي الدنیا

  :ذلك الباحثة وتفسر

 التــي لإلحـصائیات ًونظــرا العلمـي بالبحــث إهتمامهـا مـستوى مــن ینبـع الــدول تقـدم عوامــل أهـم مـن أن
 فـــي العلمـــي البحــث أن نجـــد فلــسطین فـــي العلمـــي البحــث واقـــع حــول النظـــري اإلطـــار فــي ذكرهـــا تــم

ــــسطین ــــل فل ــــصعوبات بــــسبب ذلــــك كــــل ،العربیــــة الــــدول قائمــــة ذیــــل یحت ـــي ال ـــع یواجههــــا التـ  المجتمـ
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 وجـود وعـدم كبیـر تباعـد هنـاك أن على ناهیك ،النظري اإلطار في ذكرها تم والتي ًتحدیدا الفلسطیني
 العدیــد هنـاك أن مقابلتــه أثنـاء المــشرفین أحـد ذكــر فكمـا والتعلــیم التربیـة ووزارة الجامعــات بـین تواصـل

 تبنـت الـوزارة ان ًیومـا نـسمع لـم األسـف مـع لكـن ،التعلیمیـة العملیـة تخـدم أن الممكـن مـن الرسائل من
 فـــي التعلیمیـــة العملیــة تعتـــرض التــي المـــشاكل فــي حلـــول لهـــا تقــدم أن الممكـــن مــن كانـــت دراســة أي

   .الفلسطینیة المدارس

ــم مناقــشتها فــي : الــسؤال الخــامس ــسنوات األخیــرة التــي ت ــة خــالل ال هــل ترتقــي الرســائل الجامعی
   ؟ ًجامعتكم تحدیدا لمعاییر الجودة

 إســتجابة ثــم ،ترتقــي ال أنهــا فــي تمثلــت المــشرفین نظــر وجهــة مــن الــسؤال هــذا علــى ســتجابةاإل أعلـى
 بـنعم اإلجابـة و اإلجابـة علـى الـتحفظ ماأ ، الرسالة حسب ترتقي أن ویمكن ،بشروط ولكن ترتقي أنها
   .التكرارات بأدنى علیها االستجابة جاءت فقد ما حد إلى

  :ذلك الباحثة وتفسر

 للمـشاكل حلـول إیجـاد فـي مـساهمتها عـدم مـن هـو ،الجـودة لمستوى الماجستیر رسائل إرتقاء عدم إن
ـــم المجتمـــع یواجههـــا التـــي ــسمع ول ــیات أو نتـــائج تبنـــت المـــستهدفة الجهـــة أن ًیومـــا نـ   رســـالة أي توصـ

 وبــسبب الجــودة معــاییر بهــا تتــسم أن یجــب التــي الــضروریات مــن یكــون أن یجــب اإلرتقــاء أن ناهیــك
 ترتقــي كانــت ٕواذا ،إذن ترتقــي أن الممكــن مــن فكیــف بــالجودة تتــسم ال أنهــا المــشرفین معظــم إجابــات

  .إذن ننشر ال لماذا بعضهم قول حد على

 النجـاح تحقیـق فـي الجودة لمعاییر ًتبعا الماجستیر رسائل تساهم أن یمكن كیف: السادس السؤال
  المجتمع؟ في القضایا بعض لمعالجة الحلول ٕوایجاد

 وبـین والتعلـیم التربیـة بـین التواصـل ثـم المـشكلة واقعیـة فـي الـسؤال هـذا علـى سـتجابةاإل أعلى جاءت
 الطالـــب امـــتالك یلیهـــا الجامعـــة ومـــسؤولیة  المجتمـــع وبـــین نفـــسها الجامعـــات وبـــین العلیـــا الدراســـات
 متبعـــة غیـــر أخـــرى منهجیـــة الطالـــب اســـتخدام و ،وتبنیهـــا الرســـائل دعـــم عملیـــة و ،البحثیـــة للقـــدرات

 فـي الماجـستیر رسـائل مـساهمة أسـباب مـن ذلـك ویلـي ،والمـشرف الطالـب بـین التوافـق ووجـود ،ًحالیا
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 هـابین الفجــوات وســد ،المعنیــة والمؤســسات والــوزارات والـشركات، ،المجتمــع قــضایا بعــض معالجـة

   .المناقشة بعد الرسائل من اإلستفادةو

 ،بینهــا فیمــا التنــسیق وعــدم  الجامعــات اســتقاللیة: وهــي الــدنیا المراتــب التالیــة األســباب احتلــت وقــد
 تكــون ال أن،علمیــة ثقافــة الجامعــة امــتالك وجــوب األســباب مــن ذلــك یلــي ،النظریــة األبعــاد ودراســة
  .الرسالة عمل الطالب لمنح الطالب معدل كفایة عدم و هامشیة، الرسائل

  :ذلك الباحثة وتفسر

ــؤدي بحیـــث العلمـــي البحـــث مجـــال فـــي ًالفـــاع ًادور تلعـــب أن للجامعـــات ویمكـــن  ثقافیـــة تنمیـــة إلـــى یـ
 الدراســات فــروع ًوخــصوصا الجامعــات لهــذه نــوعي تطــویر خــالل مــن وتربویــة واجتماعیــة واقتــصادیة

 وال ،الخــاص القطــاع مــع المنفعــة وتبــادل الثقــة علــى والمبنیــة الفاعلــة والــشراكة وبالتعــاون فیهــا، العلیــا
 بقــضایا هتمــاماإل نحــو ،البحثــي عملهــا آلیــات بتفعیــل إال التنمیــة عملیــة فــي تــسهم أن للجامعــة یمكــن
 وتقـدیم ،الدراسـة لمجتمـع میدانیـة دراسـات عبـر و ،الواقـع مـن المشكلة تناول خالل من بالتنمیة ترتبط
 آلیــة وتحــسین اإلنتاجیــة أنــشطتها تطــویر فــي منهــا لإلســتفادة المعنیــة للجهــة العلمیــة األبحــاث نتــائج
  وبالتأكیـد  القـضایا بهـذه تخـتص التـي الرسـائل نـشر خالل من إال ذلك والیتم ،التنموي والنشاط العمل
   .الجامعة مسئولیة على هذا یعود

  ؟جودة الرسائل من ّدما هي األسباب التي تح: السابع السؤال

ــباب أعلـــى جـــاءت ــتجابة حـــسب الرســـائل جـــودة مـــن تحـــد التـــي األسـ ــود التـــي تلـــك المبحـــوثین إسـ  تعـ
 بـــین الفـــرق و واإلطـــالع القـــراءة مهـــارات لـــبعض افتقـــاره و المناســـب الجهـــد بـــذل عـــدم مثـــل للطالـــب
 وأسـباب  الـذي یریـد الحـصول علـى درجـة علمیـة فقـط وبـین الطالـب الـذي یریـد إضـافة معرفـةالطالب
 طبیعــة فهــي األدنــى المرتبــة فــي جــاءت التــي األســباب أمــا ،للمــشرف تعــود التــي تلیهــا ،بالبیئــة تتعلــق
 قبــل مــن اهتمــام إبــداء وعــدم ،األطروحــات عنــاوین تكــرار و الجامعــات فــي المتبــع األكــادیمي التعلــیم

 فتتمثـل المبحوثـون ذكرهـا التـي األسباب أدنى أما . السابقة بالدراسات الطلبة اهتمام وعدم ،المشرفین
قلــة عمــل نــدوات وورشــات عمــل و ،المتبــع التعلیمــي والنظــام ،فلــسطین فــي العــالي التعلــیم مــشكلة فــي
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 مواضـیع نـسخ إلـى الطلبـة ولجـوء ،عدم تعـاون المجتمـع مـع الطالـبو ،للمشرفین حول معاییر الجودة
   .التنوع وعدم ،سابقة

  :ذلك الباحثة وتفسر

 زال ال الطالـب الباحثـة بـرأي لكـن ،الباحـث الطالـب هـو المـشرفین بعـض ذكرها التي األسباب من أن
 سـتكون وبـذا إعـداده فـي المتبعـه الطریقـة هـي ومـا العلمـي البحـث یكـون  كیف ًتماما یجهل هو یتعلم
 سـابقا  أسـلفنا وكمـا ًأكادیمیـا، ًبحثـا خاللهـا مـن یعـد التـي األولـى التجربـة لـه بالنسبة الماجستیر رسالة
 لــدعم تكفــي وال تخــدم ال الموضــوعة المــساقات خطــة أن مقابلتــه تــم الــذي المــشرفین أحــد رأي حــسب

 الجــودة، لمــستوى ترتقــي أن الــصعب مــن  أنهــا نجــد وبــذا الطالــب، لــدى واإلحــصائیة البحثیــة القــدرات
 أن ،قــبال إســتطالعیة دراســة بعمــل یقــوم أن الباحــث الطالــب علــى یجــب كمــا ،نــادرة حــاالت فــي إال

ــب أن ،الدراســــة أدوات مـــن ینـــوع  البــــاحثین الطلبـــة مــــن قبلـــه مـــا لهــــا تعـــرض التــــي الـــصعوبات یتجنـ
 فـــيو ،لـــه األساســـي المرجـــع هـــو الـــذي المـــشرف مـــع التواصـــل إلـــى باإلضـــافة خبـــراتهم مـــن ویـــستفید

 بعـض  كفـاءة عـدم هـو المـشرفین بعـض ذكرهـا التـي  األسـباب أهـم  كـان ؤهـاإجرا تـم التي المقابالت
 عـن الـدفاع فـي ًجـدا ضـعیف ًأحیانـا الباحـث الطالـب موقـف  تجـد لـذا  ، یقـرأون ال وبأنهم المشرفین،

  .المناقشة لجنة أمام رسالته،

  : باإلستبانة المتعلقة النتائج مناقشة: ًثانیا

 فـــي أنفـــسهم  الطلبـــة نظـــر وجهـــة مـــن الرســـائل إعـــداد فـــي  الطلبـــة تواجـــه التـــي الـــصعوباتمـــا 
  ؟ الفلسطینیة الجامعات

 مــن الرســائل إعــداد فــي  الطلبـة تواجــه التــي الــصعوبات أن إلــى) 6 (رقـم الملحــق فــي  الجــدول أشـار
 ( معیــاري ٕوانحـراف ) 3.69 (حــسابي بمتوسـط أتــى قـد الفلــسطینیة الجامعـات فــي الطلبـة نظــر وجهـة
 المتوسـطة بـین تتـراوح ومجاالتهـا. كبیـرة تعتبـر اسـتجابة درجـة وهي ) 73.88 (مئویة ونسبة ) 0.47

  .اإلقتصادیة للصعوبات ًجدا كبیرة ثم األكادیمیة، للصعوبات وكبیرة واإلداریة، النفسیة للصعوبات
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 والــصعوبات األكادیمیــة، الـصعوبات (وهــي مجـاالت أربعــة إلـى تجزئتــه تـم الــسؤال هـذا عــن ولإلجابـة
 هـذه عـن اإلجابـة الباحثـة ستتناول هنا من ،) النفسیة والصعوبات االقتصادیة، والصعوبات اإلداریة،
  :اآلتي النحو على المجاالت وفق السؤال

  :األكادیمیة الصعوبات بمجال المتعلقة النتائج مناقشة -1

%) 72.58 (بلغـت  األكادیمیـة الـصعوبات لمجـال الكلیـة الدرجـة أن التحلیـل نتـائج من یتضح      
  . كبیرة درجة وهي

وكان مـن أهـم البنـود التـي یتـضمنها هـذا المجـال والتـي حـصلت علـى أعلـى النـسب المئویـة ودرجـات 
الـضعف فـي اللغـة اإلنجلیزیـة وصـعوبة ترجمـة المـصادر والمراجـع (ًالموافقة الكبیرة جـدا والكبیـرة هـي 

ـــة المـــساقات التعلیمیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي، و قلـــة عـــدد المحاضـــرات  األجنبیـــة، و قل
إضــافة إلــى البنــود التــي حــصلت )  والنــدوات األكادیمیــة الخاصــة برســائل الماجــستیر والبحــث العلمــي

طالــب فــي إجــراء التحلیــل اإلحــصائي، و صــعوبة اختیــار عنــوان ضــعف ال( علــى درجــة كبیــرة وهــي 
البحـــث، و ضـــعف التـــوازن بـــین الجانـــب النظـــري والعملـــي للموضـــوع، قلـــة المـــصادر والمراجـــع التـــي 
تختص بموضوع الرسالة، و تقلیدیـة المـشرفین، وقلـة تمكـن الطالـب الباحـث مـن فهـم الخلفیـة النظریـة 

 و عــدم تمكــن الطلبــة البــاحثین مــن مهــارات البحــث العلمــي، للطــرق اإلحــصائیة وكیفیــة إســتخدامها،
والرغبـة فــي سـرعة إنهــاء الرسـالة قیــد البحـث، و قلــة خبـرة الباحــث فـي تــصمیم أدوات جمـع البیانــات، 
وقلـــة تـــشجیع األســـالیب الجدیـــدة فـــي البحـــث العلمـــي التـــي یبتكرهـــا الباحـــث، و عـــدم كفایـــة توجیهـــات 

   ،ات تتعلق بالطالب وبعضها أمور أكادیمیة تتعلق بالجامعةوهذه الصعوب ،) المشرف األكادیمي

 :وتفسر الباحثة ذلك 

بــأن الــضعف باللغــة اإلنجلیزیــة یعـــود لعــدم إعتمــاد اللغــة اإلنجلیزیــة فـــي المــساقات التــي تــدرس فـــي 
ٕالجامعة وان وجد فهـو بنـسبة ضـئیلة وأخـص بالـذكر جامعـة النجـاح وجامعـة القـدس، فعـدم الممارسـة 

ه اللغة یؤدي إلى هذا الضعف، أمـا بالنـسبة لمهـارات البحـث العلمـي فهـو یعـود إلـى برنـامج باتباع هذ
ًالماجستیر المتبع في كلیات التربیة والذي یأخذ إتجاها بعیدا عن تنمیة القـدرات البحثیـة لـدى الطالـب 
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ًلغــا  للمكتبــات ویــدفعون مبئــونًفغالبـا مــا نجــد الطــالب إن عــرض علــیهم عمــل بحـث علمــي فــإنهم یلج
ًمـــن المـــال مقابـــل أن یقـــوم أحـــدهم بعمـــل البحـــث العلمـــي لهـــم حتـــى ال یبـــذلون جهـــدا فـــي ذلـــك وهـــذا 
یتطلب رقابة عالیة من الهیئة التدریسیة في متابعة األبحاث المقدمة لهم من قبل الطـالب مـن خـالل 

اد البحــث مناقـشة أبحــاثهم فـي نهایــة كــل مـساق، نحــن نفتقــر إلـى النــدوات التـي تعقــد حــول كیفیـة إعــد
ً جدا، لـذا یجـب أن تكـون لینٕالعلمي ورسائل الماجستیر وان وجدت تجد الحضور والمهتمین بذلك قلی

المسألة إلزامیة لهم حتى یشاركوا في هـذه النـدوات، لـذا یتعـین علـى أصـحاب القـرار إعـادة النظـر فـي 
 مــن ًا كافیــًاتلــك قــدرالخطــة المتبعــة ببرنــامج الماجــستیر حتــى ینهــي الطالــب درجــة الماجــستیر وقــد ام

 وهــذا للتحلیــل  اإلحــصائیة للمراكــز للجـوء الطلبــة یــضطر مــاً فغالبـا ،المعرفـة فــي التحلیــل اإلحــصائي
 بالتـــالي و ،ذاك أو الـــرقم هـــذا داللـــة یفهمـــون وال أمـــامهم التـــي األرقـــام عـــن ًشـــیئا یعلمـــون ال یجعلهـــم
 یكـون أن األفـضل مـن أن الباحثـة وتـرى المناقـشة، لجنة أمام خاصة النتائج تفسیر في كبیرة صعوبة

 لـم عنـوان عـن البحـث فـي جهـدا یبـذل أن الطالـب علـى وأن والطالب المشرف بین كبیر تعاون هناك
 ولیــست ومـستهلكة، جدیــدة، وغیـر مكــررة، العنـاوین مــن العدیـد هنــاك أن خاصـة ،قبــل مـن تناولــه یـتم

 قامـت التـي اإلسـتطالعیة للدراسـة ٕواسـتنادا ،للتطبیق قابل غیر منها ًبعضا أن باإلضافة أهمیة، ذات
عــدم تــوفر نظــام الكــشافات فــي جامعاتنــا  هنــاك أن تبــین حیــث ،بالرســالة البــدء قبــل بإعــدادها الباحثــة

، كمــا یجــب ون آخـرونالمحلیـة لكــي ال یقـع الطالــب فــي تكـرار عنــوان رسـالته ربمــا تحــدث عنهـا بــاحث
 رصـد الكتـب الحدیثـة التـي تـصدر حتـى یـستطیع أن یكون هناك نظام جدید في المكتبات یعمل على

یجــد صــعوبة فـي العثــور علــى المـصادر والمراجــع المتعلقــة بعنــوان  الطالـب اختیــار عنــوان حـدیث وال
رســـالته، باإلضـــافة لعـــدم تـــوفر مـــادة منـــاهج البحـــث العلمـــي ضـــمن مقـــررات برنـــامج الماجـــستیر ومـــا 

 حتــى یــسیر بخطــى ســلیمة عنــد إعــداده لبحثــه، تقدمــه تلــك المــادة مــن فائــدة كبیــرة لطالــب الماجــستیر
أن تعـــزى وتـــرى الباحثـــة  ســـواء  كـــان باختیـــار منهجیـــة بحثـــه أو إختیـــار األداة المناســـبة لبحثـــه، كمـــا

الـصعوبات التــي یواجههــا الطالــب مــن ناحیــة المــشرف إلـى العــبء األكــادیمي الكبیــر الــذي یقــع علــى 
 ســواء فــي التعامــل مــع ، یتعــین علــى المــشرفین الخــروج عــن التقلیدیــةه أنــلــى  باإلضــافة إ،المــشرف

 مـن قبـل المـشرف للطالـب الباحـث والثنـاء ًا هامـًاالطالب أو في إعداد رسالته حتى یكون التحفیـز أمـر
ــد ،ًعلـــى جهـــده تجعـــل الطالـــب أكثـــر إنتمـــاء واهتمامـــا فـــي إعـــداد رســـالته علـــى الوجـــه المطلـــوب  لتجـ
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دیـة  یحـاول اإلســراع فـي إنهــاء رسـالته دون أن یخـرج بفائــدة علمیـة یــضیفها الطالـب بـسبب هــذه التقلی
ًللمجتمـع، واســتنادا للدراســة اإلســتطالعیة  أیــضا تبــین أنـه  ال یوجــد متابعــة دقیقــة مــن قبــل المــشرفین  ٕ

 قبـــل مـــن المالحظــات مـــن العدیـــد خــالل مـــن المناقـــشة أثنــاء ذلـــكعلــى رســـائل الماجــستیر ویـــنعكس 
 الطالـــب مـــع یتعـــاملوا أن المـــشرفین علـــى یتعـــین لـــذا ،علـــیهم الملقـــاه األعبـــاء سبببـــ ربمـــا الممتحنـــین

  .الرسالة بإعداد الكافیة المعرفة من لدیه یكون ما أدنى الباحث

ــث الباحثـــة، أعـــدتها التـــي المقابلـــة أداة فـــي األول الـــسؤال  نتـــائج مـــع  النتـــائج هـــذه وتتفـــق   أكـــد حیـ
 باللغــة النظــري لـألدب تفــسیره وصــعوبة الباحـث لــدى اإلنجلیزیـة اللغــة فــيًا ضـعف هنــاك أن ونالمـشرف

، و صـــعوبة اختیـــار واإلحـــصائیة البحثیـــة بالجوانـــب الطلبـــة معرفـــة عـــدم إلـــى باإلضـــافة اإلنجلیزیـــة،
، و ضــعف التــوازن بــین الجانــب النظــري والعملــي  باإلضــافة لــصعوبة تحدیــد المــشكلةعنــوان البحــث

المـشرفین، وقلـة بعـض التي تختص بموضـوع الرسـالة، و تقلیدیـة للموضوع، وقلة المصادر والمراجع 
تمكــن الطالــب الباحــث مــن فهــم الخلفیــة النظریــة للطــرق اإلحــصائیة وكیفیــة اســتخدامها، وعــدم تمكــن 

 إلعـداد الباحـث الطالـب تعـد التـي المـساقات كفایـة عـدم الطلبة الباحثین من مهـارات البحـث العلمـي،
 والرغبــة فــي ســرعة إنهـاء الرســالة قیــد البحــث، و قلــة خبـرة الباحــث فــي تــصمیم أدوات جمــع الرسـائل،

 و عمقهـا وعـدم الدراسـة نتـائج سـطحیةنات، ونقص الوعي بثقافـة البحـث العلمـي، باإلضـافة إلـى البیا
  .للدراسة السطحي النقد

  ).2005(، و دراسة شطناوي 2006)( دراسة كعكي وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع 

مــن خــالل النتــائج التــي عرضــتها بــأن غالبیــة ) 2006(دراســة كعكــي مــع فقــد توافقــت هــذه الدراســة 
 وأنـه مـن ،البحوث تعتمد على اإلستبانة كأداة بحثیة واحـدة، باعتبارهـا وسـیلة سـهلة لجمـع المعلومـات

بـل فئـة كبیـرة، الصعب تصدیق النتائج التي تتوصل إلیها منفردة لعدم الجدیة في اإلجابة علیها مـن ق
 ولعــل ســبب ذلــك بــرأي الباحثــة هــو االفتقــار إلــى ،باإلضــافة إلــى إهمــال الجانــب التطبیقــي بالرســالة

ً وانعكــس ذلــك ســلبا علــى نوعیــة البحــث ،المــدارس البحثیــة التــي تتمیــز بالقیــادة العلمیــة واالســتمراریة
 بــأن هنــاك ،ل النتــائج فقــد توافقــت مــع هــذه الدراســة مــن خــال،)2005(العلمــي، أمــا دراســة شــطناوي 
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 حـــول تركـــزت أبحــاثهم علـــى اإلشــراف مجـــال فــي الطـــالب منهـــا یعــاني التـــي الــصعوبات مـــن العدیــد
  .أعبائهم وكثرة المشرفین عدد لقلة للموضوع المناسب المشرف توفر وصعوبة المشرف، اختیار

 : اإلداریة الصعوبات بمجال المتعلقة النتائج مناقشة -2

ــت  اإلداریـــة الـــصعوبات لمجـــال الكلیـــة الدرجـــة أن  الـــسابق للـــسؤال التحلیـــل نتـــائج مـــن یتـــضح  بلغــ
  .  وهذا یشیر إلى درجة موافقة متوسطة  نحو األسئلة المتعلقة بهذا المجال، )68.96(

قلـــة الخـــدمات الخاصـــة (  وكـــان مـــن أكثـــر الفقـــرات التـــي حـــصلت علـــى أعلـــى درجـــات الموافقـــة هـــي
باإلضـــافة إلـــى الفقـــرات التـــي ) جامعـــة، وقلـــة تفـــرغ المـــشرف للبـــاحثینبالبحـــث العلمـــي المتـــوفرة فـــي ال

إلـــزام الجامعـــة الباحـــث بأوقـــات معینـــة أثنـــاء عمـــل : (حـــصلت علـــى درجـــات إســـتجابة متوســـطة وهـــي
ــب  الرســـائل، و قـــسوة القـــوانین والتعلیمـــات واألنظمـــة الخاصـــة برســـائل الماجـــستیر، و قلـــة عـــدد الكتـ
المــسموح باســتعارتها مــن المكتبــة، وســوء المعاملــة مــن قبــل بعــض المــشرفین للطالــب الباحــث، وعــدم 

  .)إلتزام المشرفین بالساعات المكتبیة تناسب دوام المكتبة وأوقات الباحثین، وقلة 

  :وتفسر الباحثة ذلك 

 بـأن تعمـل الجامعـة علـى تكثیـف الجهـود علـى نـشر ثقافـة الـوعي بالبحـث العلمـي كونـه یـساعد علـى 
 به من حیث نـشر أهمیتـه بـین الطلبـة مـن قبـل ٍیكون هناك إهتمام عال لذا یجب أن الصعوبات،حل 

ًبیقیــا، و اســتنادا للدراســة اإلســتطالعیة تبــین أنــه ال یوجــد متابعــة ًالمدرســین لــیس فقــط نظریــا بــل وتط ً
 سـاعة جدولـةدقیقة من قبل المشرفین على رسائل الماجستیر، بسبب زیادة األعباء علیهم، لـذا یجـب 

 تكـــون بحیـــث والطالــب المـــشرف بــین بالتنـــسیق تحدیــدها یـــتم المــشرف جـــدول علــى ًأســـبوعیا إشــرافیة
 المـشرفین عـدد لزیـادة طریقـة ٕوایجـاد ،شـهریة أو أسـبوعیة ولـو إشـراف جلـسة وتحدیـد ومعلنة، معلومة
أمــا بالنــسبة للنــواحي اإلداریــة األخــرى  للمــشرفین، التدریــسیة األعبــاء لتقلیــل الطالــب خیــارات لتوســیع

حثة إلى قلة المـصادر والمراجـع الموجـودة فـي الجامعـة أو قلـة عـدد التي تتعلق بالجامعة فتعزوها البا
  .الكتب المسموح باستعارتها وخضوعها لقوانین معینة
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ــث الباحثــــة، أعــــدتها التــــي المقابلــــة أداة فــــي األول لالــــسؤا  نتــــائج مــــع  النتــــائج هــــذه وتتفـــق  أكــــد حیــ
 مـساعدة وعـدم الرسـالة، تفیـد التـي والمراجـع المصادر على الحصول في صعوبة هناك أن ونالمشرف
 أن كمــا طالــب، لكــل مــشرف وجــود وصــعوبة العنــوان، إختیــار فــي الباحــث الطالــب المــشرفین بعــض

و قلـة تـشجیع األسـالیب الجدیـدة فـي  ، كافیـة غیر الماجستیر في الباحث الطالب ّتعد التي المساقات
 التواصـل صـعوبة  بـسببالبحث العلمي التي یبتكرها الباحث، وعدم كفایـة توجیـه المـشرف األكـادیمي

 فـي الطلبـة أعـداد إرتفـاع إلـى باإلضافة الرسالة وموضوع المشرف تخصص بین والفرق المشرف مع
  .العلیا الدراسات كلیة في التربویة العلوم كلیات

، ودراســة ) 2005 ( الجرجــاوي وحمــاد ودراســة  ،)2003( وتختلــف هــذه الدراســة مــع دراســة صــالح
  . التي أوجدت معوقات إداریة بدرجة كبیرة) 2005(المجیدل وشماس 

  : بمجال الصعوبات اإلقتصادیة النتائج المتعلقة مناقشة -3

        أشــارت نتــائج التحلیــل أن درجــة مجــال الــصعوبات االقتــصادیة التــي تواجــه طلبــة الماجــستیر 
ــت وهــــذا یــــدل علــــى ، %)84.05 (فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــة أنفــــسهم بلغــ

  . نحو الفقرات المتعلقة بهذا المجالًكبیرة جدا نسبة موافقة حصول هذا المجال على 

نــدرة الــدعم المــادي مــن الجامعــة، (         وكــان مــن أهــم الفقــرات التــي یتــضمنها هــذا المجــال هــي 
ـــاع  ــالة، وارتفــــاع تكلفــــة التحلیــــل اإلحــــصائي،  وارتفـ وارتفــــاع األقــــساط، وارتفــــاع تكــــالیف إعــــداد الرســ

ر إلــى ، وهــي تــشی)تكــالیف الترجمــة، وارتفــاع أثمــان الكتــب والمراجــع، وارتفــاع أثمــان تــصویر الكتــب
ــة الــدعم المــادي  وأخــرى خاصــة بالخــدمات التــي یحتاجهــا ،تكــالیف تعــزى للجامعــة مثــل األقــساط وقل
أمـــا مات التـــصویر التــي یحتاجهــا الطلبــة ، الطالــب مثــل تكــالیف الترجمـــة والتحلیــل اإلحــصائي وخــد

  .الفقرة التي حصلت على درجة متوسطة فهي تتعلق بتكالیف استخدام اإلنترنت من قبل الطالب

  :وتفسر الباحثة ذلك

ــوي بـــین أســـوارها عـــدة شـــرائح مـــن الطلبـــة مـــنهم الفقـــراء والمتوســـطین   بـــأن تعـــي الجامعـــة أنهـــا تحتـ
 لكـــنهم ال ،واألغنیـــاء، وهـــذا الیمنـــع أن یكـــون هنـــاك اهتمـــام بطـــالب تجـــد فـــیهم القـــدرة علـــى اإلنجـــاز
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هــذا یتعــین علــى الجامعــة   وب،یملكــون المــال الكــافي مــن أجــل اســتكمال طــریقهم  فــي التفــوق والنجــاح
 خاصــة أنهــم ،أن تكــون علــى قــدر كبیــر مــن المــسئولیة فــي دعمهــم المــادي  إلحتــوائهم ومــساعدتهم

 فیجـب أن تـوفر میزانیـة خاصـة ،كانوا ممن یكملون الماجستیر ولدیهم طموح فـي إنجـاز بحـث علمـي
  باإلضـافة یتعـین ،وبلدعم البحث العلمي حتى یكون هناك سهولة في إتمام رسـائلهم بالـشكل المطلـ

أن یكــون هنــاك إهتمــام كبیــر مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي بتــوفیر الــدعم الكــافي للبحــث العلمــي، 
ــث ـــب الباحــ  بالنـــسبة إلرتفــــاع ًا خاصـــة مـــن الممكـــن أن یكــــون دخلـــه محـــدود،ومراعـــاة ظـــروف الطال

اق مـــسؤولیة األقـــساط فـــي الجامعـــة، أمـــا بالنـــسبة إلرتفـــاع التكـــالیف األخـــرى فهـــي خارجـــة عـــن نطـــ
ً وعلــى الطالــب الباحــث أن یعــي تمامــا أنــه یتمتــع بالقــدرة علــى دفــع كــل تلــك التكــالیف قبــل ،الجامعــة

 فــي ًكبیـرا ًدورا تلعـب اإلقتــصادیة الناحیـة أن ًأیـضا الباحثــة وتفـسرالبـدء بخطـوات دراســة الماجـستیر، 
 بالتـــالي اآلن علیـــه هـــو لمـــا الوصـــول الباحـــث الطالـــب یـــستطیع ال أصـــال المـــادة تـــوفر فبـــدون الحیـــاة

 هــذه تخطــي علــى وقدرتــه دراســته اســتكمال فــي المادیــة قدرتــه مــستوى علــى األولــى بالدرجــة یــنعكس
 وضــــع فــــي أننــــا ناهیــــك الماجــــستیر، درجــــة علــــى وحــــصوله رســــالته بإعــــداد یــــستمر حتــــى الـــصعوبة
 المـدارس فـي معلمـون هـم البـاحثین الطلبـة فأغلـب فلـسطین وطننـا فـي خاصـة مـستقر غیر اقتصادي

 إلـى یـؤدي وهـذا  الحكومـة قبـل مـن رواتبهم صرف في مالیة أزمة من كبیر وبشكل الیوم یعانون فهم
 أن خاصـــة علـــیهم نفـــسیا یـــؤثر وهـــذا ًاكبیـــر ًاوقتـــ مـــنهم ویـــستهلك لرســـالتهم إتمـــامهم فـــي كبیـــر تـــأخیر
  .المدة بهذه یتقیدوا أن ویجب محدودة، مدته الماجستیر برنامج

 المقابلــة حیــث كانــت قــد حــصلت الــصعوبات اإلقتــصادیة علــى مــع نتــائج أســئلةوتختلــف هــذه النتــائج 
 وتتفق معها في نقطة واحدة حیث أشار أحد المشرفین إلى صـعوبات مالیـة أكبـر أسـبابها  ،أقل نسبة

  . نتائج أداة اإلستبانة في هذا المجال اإلقتصادي حصلت على أعلى نسبةهو اإلحتالل، أما 

التـي أوجـدت معوقـات إقتـصادیة )  2003( تتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة عبد الحسینو
ـــى تــــدني مــــستوى تمویــــل البحــــث العلمــــي فــــي ) 2009(بدرجـــة كبیــــرة ودراســــة حلــــس التــــي أشــــارت إل

  .الجامعات

  : بمجال الصعوبات النفسیة النتائج المتعلقة مناقشة -4
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 نفـــسیة  التـــي تواجـــه طلبـــة الماجـــستیر فـــي الجامعـــات الالـــصعوباتأشـــارت نتـــائج التحلیـــل أن درجـــة 
وهـــذا یـــدل علـــى نـــسبة موافقـــة ، %)69.93( قـــد بلغـــت الفلـــسطینیة مـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة أنفـــسهم
  .متوسطة نحو األسئلة المتعلقة بهذا المجال

الــشعور باإلرهــاق والــضغط النفــسي (وكــان مــن أهــم الفقــرات التــي یتــضمنها هــذا المجــال تــشیر إلــى 
ر في معظم األوقات، و قلة تبادل الزمالء األفكار البحثیـة بیـنهم، و التأجیـل المتكـرر للمهمـات والتوت

البحثیــة ألســباب شخـــصیة، و قلــة مراعـــاة بعــض المدرســین لمـــشاعر الطلبــة، و الـــشعور بــالقلق مـــن 
ومعظمهــا تــشیر إلــى أعبــاء نفــسیة یتحملهــا طالــب ) المــستقبل بعــد الحــصول علــى درجــة الماجــستیر 

  .اجستیر أثناء دراسته الم

  :وتفسر الباحثة ذلك 

ربمــا و ،بأنــه قــد یكــون الــشعور بالــضغط واإلرهــاق  والــذي یعــود ألســباب شخــصیة بالطالــب الباحــث
ــاء المادیـــة كثـــرة األل ــت أن ینجـــز رســـالتهواإلجتماعیـــةعبـ  ولكـــن فـــي ظـــل ، فتجـــده یحـــاول بأســـرع وقـ

ًاألعبــاء الكثیــرة الملقــاه علیــه أثنــاء دراســته للماجــستیر یحــبط وأحیانــا تكــون فــي صــالحه لكنهــا تطلــب 
ًمــسألة وقــت، وللوقــت أهمیــة كبیــرة بالنــسبة لهــؤالء، وربمــا یعــود األمــر أیــضا بــسبب عــدم قدرتــه علــى 

ـــالته ، ایجــــاد مــــا المطلــــوب منــــه بالتحدیــــد ـــي خاصــــة وأن المراجــــع التــــي تغنــــي رسـ التكــــون متــــوفرة فـ
 وهـــذا یتطلـــب منـــه البحـــث عـــن المراجـــع خـــارج نطـــاق جامعتـــه، كمـــا أن مهـــارة اإلتـــصال ،المكتبـــات

ــث خاصـــة أثنــــاء حـــصوله علــــى  ـــب باحــ ــنعكس علـــى نفــــسیته كطال ـــد تــ ًوالتواصـــل تعــــد أمـــرا مهمــــا وق ً
ارة  لـــذا األمـــر یتطلـــب أن یكـــون لدیـــه مهـــ،المعلومــات مـــن خـــالل األدوات التـــي یـــستخدمها فـــي بحثــه

 فالجهـــة المـــستهدفة قـــد ال تكـــون متعاونـــة معـــه ،عالیـــة فـــي ذلـــك وهـــي مـــن مواصـــفات الباحـــث الجیـــد
فیـــشعر بإحبـــاط شـــدید لقـــاء ذلـــك، وبـــسبب الخبـــرة المحـــدودة لـــدى الطالـــب الباحـــث فـــي إعـــداد رســـالة 

شـدید  الماجستیر، وخوفه في عدم قدرته على إكمال رسالته فإنه قد یتـشكل لدیـه ضـغط نفـسي وتـوتر
  .ًد یؤثر سلبا على مجمل عطاءه في نهایة المطافق

لكـن بعـض المـشرفین فـي أداة  ون، المقابلة والذي لم یذكره المـشرفنتائج أسئلةتختلف هذه النتائج مع 
ــة أكــد أن مــن الــصعوبات النفــسیة التــي یتعــرض لهــا الطالــب الباحــث هــو عــدم تعــاون الجهــة  المقابل

  .لحصول على المعلومات التي یریدها حول رسالتهالمستهدفة مع الطالب الباحث من أجل ا
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وبهذا تكون الباحثة من خالل مناقشة النتائج المتعلقـة باإلسـتبانة التـي ناقـشت كـل مجـال علـى حـدى 
  .قد أجابت على السؤال الثاني للدراسة فیما یتعلق بموضوع الصعوبات

  :الدراسة بفرضیات المتعلقة النتائج :ًثالثا

 تفـــسیر فــي علیهــا اإلســتناد یــتم كلیــة درجــة وجــود ظــل وفــي للدراســة مجــاالت أربــع هنــاك أن وحیــث
 فقـــد الدراســـة، مجــاالت علـــى اإلجابـــة فــي الباحثـــة إســتخدمته موحـــد مقیـــاس لوجــود ًونظـــرا الفرضــیات

  :التالي النحو على الكلیة وللدرجة لمجاالتها ًتبعا الدراسة فرضیات تفسیر إلى الباحثة لجأت

  -:ونصها األولى، بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة -1

 إســـتجاباتهم، بــین متوســـطات )a=0.05( ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللـــة" 
 فــــي الطلبــــة نظــــر وجهــــة مــــن الماجــــستیر رســــائل إعــــداد فــــي الطلبــــة تواجــــه التــــي الــــصعوباتنحــــو 

  . تعزى لمتغیر الجنس  الفلسطینیة الجامعات

ــم  ــــود فـــــروق عنـــــد مـــــستوى داللـــــة)  16(أشـــــار الجـــــدول رقـــ ـــى وجـ ــ ــــین متوســـــطات )a=0.05( إل ، بـ
 الطلبــة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الـصعوباتنحـو إسـتجاباتهم 

 الــصعوبات( تعــزى لمتغیـر  الجــنس فـي الدرجــة الكلیـة وفــي المجـال الثــاني الفلـسطینیة الجامعــات فـي
 بینمــا ال توجــد فــروق ،وأن هــذه الفــروق تعــود لــصالح اإلنــاث) النفــسیة الــصعوبات(والرابــع ) اإلداریــة 

ـــال األول  ــث) األكادیمیـــــة الـــــصعوبات( عنـــــد نفـــــس مـــــستوى الداللـــــة فـــــي المجــ  الـــــصعوبات( ، والثالـــ
  ).االقتصادیة 

 النفـــسیة  والدرجـــة الـــصعوبات اإلداریـــة ومجـــال الـــصعوباتوتفـــسر الباحثـــة وجـــود فـــروق فـــي مجـــال 
 فــي )داریــة  اإلالــصعوبات(  إلــى حــساسیة الطلبــة اإلنــاث نحــو التعامــل مــع ،نــاثالكلیــة ولــصالح اإل

التعامل مع الجامعة والمشرفین و التي تتعـرض لهـا أكبـر مـن الطلبـة الـذكور، كـذلك تـأثیر ذلـك علـى 
الحالة النفسیة لها أكبر نتیجة لمحاولتها التوفیق بـین متطلبـات الحیـاة االجتماعیـة كونهـا ربـة بیـت أو 

  .عاملة والحیاة األكادیمیة التعلیمیة في الجامعة
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 الـصعوبات(والمجـال الثالـث )  األكادیمیـة الـصعوبات( ق في المجـال األول وبالنسبة لعدم وجود فرو
 األكادیمیـة واالقتـصادیة التـي یتعـرض لهـا الطلبـة الـصعوبات، فتفـسر الباحثـة ذلـك بـأن )االقتصادیة 

ًذكورا واناثا هي نفسها وبالتالي جاءت    ).متقاربة( في هذین المجالین بدون فروق إستجاباتهمًٕ

  : ونصهانیة،الثا بالفرضیة المتعلقة نتائجال مناقشة -2

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة"   إســتجاباتهم، بــین متوســطات )a=0.05( ال توجــد فــروق ذات دالل
 فــــي الطلبـــة نظــــر وجهـــة مــــن الماجـــستیر رســـائل إعــــداد فـــي  الطلبــــة تواجـــه التــــي الـــصعوباتنحـــو 

  .".تعزى لمتغیر العمل   الفلسطینیة الجامعات

، بـــین متوســـطات )a=0.05( إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق عنـــد مـــستوى داللـــة) 17 (أشـــار الجـــدول رقـــم 
 الطلبــة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الـصعوباتنحـو إسـتجاباتهم 

ـــي ـــات فـــ ــسطینیة الجامعـــ ـــل  فــــــي الدرجــــــة الكلیــــــة   الفلــــ ـــزى لمتغیــــــر  العمـــ ـــال األول ،تعـــ ــــي المجـــ  وفــ
ــــة الــــصعوبات( ــــصعوبات(  والثــــاني ،) األكادیمی ــث ،) اإلداریــــة ال  ،) االقتــــصادیةالــــصعوبات(  والثالــ

  ). النفسیةالصعوبات(والرابع 

 اإلداریــــة الـــصعوبات األكادیمیـــة ومجـــال الــــصعوباتوتفـــسر الباحثـــة عـــدم وجــــود فـــروق فـــي مجـــال 
المؤســسات العامــة  االقتــصادیة والدرجــة الكلیــة إلــى أن التــسهیالت التــي تعطیهــا الــصعوباتومجــال 

والخاصة وكذلك أوقات الدوام التي تحددها الجامعة  لطالـب الدراسـات العلیـا العامـل  تجعلـه یتـساوى 
فـي ذلـك مــع الطالـب غیــر العامـل، لـذلك تــرى الباحثـة أن مــن الطبیعـي أن تظهـر النتــائج عـدم وجــود 

  .فروق بین الطالب العامل وغیر العامل كون ذلك قد ساهم في إزالتها

  :ونصها ،لثالثةا بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة -3

 نحـو إسـتجاباتهم، بین متوسـطات )a=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة"
 الجامعــات فــي الطلبــة نظــر وجهــة مــن الماجــستیر رســائل إعــداد فــي الطلبــة تواجــه التــي الــصعوبات
  .تعزى لمتغیر  مكان السكن الفلسطینیة

، بــین متوســطات )a=0.05(  إلــى عــدم وجــود فــروق عنــد مــستوى داللــة)  18 (أشــار الجــدول رقــم 
 الطلبــة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الـصعوبات نحـو إسـتجاباتهم
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ـــي ـــات فـ ــسطینیة الجامعـ ـــال األول  الفلــ ــــسكن فــــي الدرجــــة الكلیــــة وفــــي المجـ تعــــزى لمتغیــــر  مكــــان ال
ــث ) اإلداریـــة الــــصعوبات( ، والثـــاني ) األكادیمیـــة الـــصعوبات( ، ) االقتــــصادیة الـــصعوبات( ، والثالـ

  ) .  النفسیة الصعوبات( والرابع 

 اإلداریــــة الـــصعوبات األكادیمیـــة ومجـــال الــــصعوباتوتفـــسر الباحثـــة عـــدم وجــــود فـــروق فـــي مجـــال 
ــــصعوباتومجــــال  ــــةال ــــى أن القــــوانین اإلداری ــــة إل ـــة الكلی ـــالیف  االقتــــصادیة والدرجـ  واألكادیمیــــة والتكـ

  .االقتصادیة والتأثیرات النفسیة لهذه الصعوبات تتساوى لدى الطالب بغض النظر عن مكان سكنه

  :ونصها الرابعة، بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة -4

 إســـتجاباتهم، بــین متوســـطات )a=0.05( ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللـــة" 
 فــــي الطلبــــة نظــــر وجهــــة مــــن الماجــــستیر رســــائل إعــــداد فــــي الطلبــــة تواجــــه التــــي الــــصعوبات نحــــو

  .تعزى لمتغیر  الجامعة الفلسطینیة الجامعات

ــم  ــدول رقــ ـــستوى داللــــة )20(أشــــار الجــ ـــد مـ ـــین متوســــطات )a=0.05(  أنــــه ال توجــــد فــــروق عنـ ، بـ
 فـي الطلبـة نظـر ةوجهـ منالماجستیر رسائل إعداد في الطلبة تواجه التي الصعوبات نحو إستجاباتهم
 الــصعوبات(تعـزى لمتغیــر  الجامعـة  فــي الدرجـة الكلیــة وفـي المجــال الثـاني    الفلــسطینیة الجامعـات
ــــع  ) اإلداریــــــة ــ ــــصعوبات(والراب ــ ــــسیةال ــ ـــال األول) النف ـــي المجـــ ـــروق فـــ ـــد فـــ ــــصعوبات( ، بینمــــــا توجـــ ــ  ال

 وأن هـــذه الفــروق تعـــود لــصالح جامعـــة النجــاح فـــي ،) اإلقتــصادیةالـــصعوبات(، والثالــث )األكادیمیــة
، بینمــا تعــود هــذه الفــروق لــصالح جامعــة القــدس فــي المجــال ) األكادیمیــة الــصعوبات(المجــال األول 

   .) اإلقتصادیةالصعوبات(الثالث 

 النفـسیة والدرجـة الـصعوبات اإلداریـة ومجـال الـصعوباتوتفسر الباحثـة عـدم وجـود فـروق فـي مجـال 
 تـــساوي القـــوانین اإلداریـــة والمعاملـــة التـــي یتلقاهــا الطالـــب مـــن الجامعـــة مـــن حیـــث إعـــداد الكلیــة إلـــى

  .الرسائل ومنهجیات بحثها ومضمونها وشكلها النهائي 

 األكادیمیـــة ولـــصالح جامعـــة النجـــاح إلـــى وجـــود الـــصعوباتوتفـــسر الباحثـــة وجـــود فـــروق فـــي مجـــال 
 برنــامجثـر مــن جامعـة النجــاح الوطنیـة فــي مـساقات منــاهج البحـث العلمــي فـي الجامعــات األخــرى أك
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 االقتـــصادیة التـــي كانـــت لـــصالح جامعـــة القـــدس فیعـــود إلـــى أن الـــصعوباتالماجـــستیر، وفـــي مجـــال 
 لــذلك فــإن التزامــاتهم ،معظــم طلبــة جامعــة القــدس لیــسوا مــن ســكان المنطقــة التــي توجــد بهــا الجامعــة

  .معاتاالقتصادیة من مسكن ومأكل ومواصالت أعلى من بقیة الجا

  :ونصها ،الخامسة بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة .5

 إســـتجاباتهم، بــین متوســـطات )a=0.05( ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى داللـــة" 
 فــــي الطلبــــة نظــــر وجهــــة مــــن الماجــــستیر رســــائل إعــــداد فــــي الطلبــــة تواجــــه التــــي الــــصعوبات نحــــو

  .تعزى لمتغیر التخصص الفلسطینیة الجامعات

ــة أنــه ال)  24 (أشــار الجــدول رقــم  بــین متوســطات  ،) (a=0.05توجــد فــروق عنــد مــستوى دالل
 الطلبــة نظـر وجهـة مـن الماجـستیر رسـائل إعـداد فـي الطلبـة تواجـه التـي الـصعوبات نحـو إسـتجاباتهم

ــسطینیة الجامعــــات فــــي ل الثــــاني تعــــزى لمتغیــــر  التخــــصص  فــــي الدرجــــة الكلیــــة وفــــي المجــــا   الفلــ
، بینمـا توجـد ) النفـسیةالـصعوبات( والرابـع  )  االقتـصادیة الـصعوبات(والثالـث )  اإلداریةالصعوبات(

وأن هــذه الفــروق تعــود لــصالح تخــصص اإلدارة )   األكادیمیــة الــصعوبات( فــروق فــي المجــال األول
  .التربویة

لـــصعوبات اإلقتـــصادیة وتفـــسر الباحثـــة عـــدم وجـــود فـــروق فـــي مجـــال الـــصعوبات اإلداریـــة ومجـــال ا
ــالیف اإلقتــــصادیة  ـــساوي القــــوانین الجامعیـــة والتكـ ـــى ت ـــة إل ــال الـــصعوبات النفـــسیة والدرجــــة الكلی ومجـ

  .لجمیع التخصصات في الدراسات العلیا

وتفسر الباحثة وجود فـروق فـي مجـال الـصعوبات األكادیمیـة ولـصالح تخـصص إدارة تربویـة إلـى أن 
ــواد أكثـــر  ــود هـــذا التخـــصص یحتـــاج إلـــى مـ لفهـــم طبیعـــة اإلدارة التربویـــة وعملیاتهـــا، كـــذلك إلـــى وجـ
ــود وصـــعوبات فـــي تحدیـــد عنـــاوین الرســـائل   اإلدارة ببرنـــامج الملتحقـــین الطلبـــة مـــن الهائـــل للكـــم یعـ

ًكــون هــذا التخــصص یعتبــر تخصــصا عامــا لجمیــع التخصــصات حیــث ال یقتــصر  ،ًتحدیــدا التربویــة ً
  .منتسبوه على تخصص التربیة والتعلیم
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 التوصیات

  :هي توصیات بعدة الباحثة خرجت نتائج من تقدم ما ْضوء في

 مـــن وذلـــك الماجـــستیر ببرنـــامج تطـــرح التـــي المـــساقات فـــي كبیـــر دور اإلنجلیزیـــة للغـــة یكـــون أن .1
 وهــو الماجـستیر طالــب یتخـرج أن األهمیــة بـالغ فمــن العربیـة غیــر أساسـیة كلغــة اعتمادهـا خـالل
 كــل وقــراءة لمواكبــة الغــرب دول مــع العــالمي اإلنفتــاح بــسبب وذلــك العربیــة غیــر أخــرى لغــة یـتقن
 .ًعالمیا العلمي بالبحث یتعلق فیما جدید

عقد ندوات وورشات عمل مابین المشرفین على رسائل الماجستیر في كلیات العلـوم التربویـة فـي  .2
ـــى معــــاییر جـــودة تعتمــــدها رســـائل الماجــــستیر ـــف الجامعــــات الفلـــسطینیة لإلتفــــاق عل  لــــىع مختل

 .العلمي البحث في الجودة ثقافة نشر أجل من الوطن في الفلسطینیة الجامعات مستوى

 قـضیة فـي یبحـث أن أي الواقـع مـن البحـث موضـوع تنـاول على والباحث المشرف مابین اإلتفاق .3
 التطـــورات متابعـــة خــالل مـــن ذلــك ویكـــون المجتمــع، خدمـــة فـــي وتــساهم ًمـــسبقا عرضــها یـــتم لــم

 العلمـي، البحـث فـي التمیـز یتم حتى الیوم عالمنا في تحدث التي والصعوبات واألحداث العالمیة
 .ًمكررا البحث موضوع یكون ال وأن التربویة، والنهضة اإلصالح في تساهم نظریات وخلق

ــادة .4 ــساقات عـــــدد زیـــ ـــي المطروحـــــة  المـــ ـــي الماجـــــستیر خطـــــة فــ ــــد التــ  رســـــائل إلعـــــداد الطلبـــــة ّتعـ
 الماجـستیر بـرامج تتحـول لـم إذا أي النظـام تغییـر علـى العمـل القـرار أصـحاب وعلـى ،الماجستیر

  لـم إذا بمعنـى محـدود سـیكون منهـا واإلسـتفادة الرسـائل مـن اإلسـتفادة یمكـن فـال بحثیـة برامج إلى
 .محدودة ستكون استفادته فإن باحث مشروع أو باحث وهو الماجستیر من الطالب یتخرج

  .الوصفي غیر آخر منهج واستخدام واحدة بأداة التقید عدم .5

 المجتمـع فـي المـستهدفة للجهـات وتقـدیمها رسالته نشر على  الباحث الطالب المشرف یشجع أن .6
 .العلیا والدراسات والتعلیم التربیة وزارة بین التواصل زیادة خالل من ذلك ویكون منها، لیستفیدوا
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 وأن المعنیـة والمؤسـسات والـوزارة والـشركات دور والجامعـة دور العلمـي البحـث لمجلـس یكون أن .7
 دعــم خــالل مــن وذلــك الرســائل، هــذه مــن یــستفیدوا حتــى نظــام بعمــل ویقومــوا األولویــات یحــددوا
 علـى التطبیـق إلـى باإلضـافة ،ودورات عنهـا وحلقـات دراسـة أیـام وعمـل  وتبنیها الممیزة  الرسائل
ــث سیـــصبح بهـــذا الواقـــع، أرض ــث، الجمیـــع، عنـــد ٕواهتمـــام مكانـــة العلمـــي للبحـ  المـــشرف، الباحـ

 .والمجتمع والجامعة،

 وذلـك مـساق، كـل نهایة في للماجستیر دراستهم أثناء الطلبة یعدها التي العلمیة األبحاث مناقشة .8
 اتقـانهم مـن التأكـد یـتم حتـى یعـدونها الـذین الطلبـة مـع بمناقـشتها التدریـسیة الهیئـة قیام خالل من

  .إجراءاته بكافة العلمي البحث إلعداد

 ضــمن موازنــة الجامعــات وموازنــة  خاصــة لــهدعــم البحــث العلمــي مــن خــالل، تخــصیص موازنــة .9
 .وزارة التربیة والتعلیم العالي

ًإجراء دراسات واسعة ومستفیضة حول جودة الرسائل انطالقا من الدراسة الحالیة كونها  .10
 .حسب علم الباحثة من أوائل الدراسات التي تناولت الموضوع وبحثت به
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  والمراجع المصادر

  العربیة المراجع: أوال

  األجنبیة المراجع: ًثانیا

  االلكترونیة المواقع: ًثالثا
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  والمراجع المصادر
  :العربیة المراجع:ًأوال

 مكتبــة ،والتوزیــع للنــشر إثــراء دار ،العلمــي البحــث فــي أساســیة قواعــد) . 2006 (یوســف ،فــارة أبــو
  .األردن عمان، ،الجامعة

 دار ،العلمـي البحـث طـرق إلـى المـدخل) . 2009 (حـسین خلیـل ومجیـد ،إبـراهیم لغفـورا عبـد ،أحمد
   . األردن عمان، ،زهران

 عربیـــة نمـــاذج ،الجـــامعي التعلـــیم مؤســـسات إعتمـــاد معـــاییر). 2011 (احمـــد ولمیـــاء كمـــال، ،إمـــام
  .مصر المنصورة، ،والتوزیع للنشر  العصریة المكتبة ،وعالمیة

 المؤســـسات أداء علـــى الـــشاملة الجـــودة إدارة مبـــادئ تطبیـــق ثـــرأ". ) 2009 (محمـــود رشـــا بـــدر،
 الجامعــة التجــارة، كلیــة منــشورة، ماجــستیر رســالة . "غــزة قطــاع فــي العاملــة األجنبیــة األهلیــة

 .فلسطین غزة، اإلسالمیة،

المواصفات المأمولة والمتوافرة لرسائل الماجستیر في جامعات الضفة " .)2004(جبر، أحمد فهـیم 
 القـدس جامعـة ،الفلـسطیني الجـامعي التعلـیم فـي النوعیـة لمـؤتمر أعـدت علمیة ورقة ."الغربیة

  .فلسطین ،اهللا رام ،المفتوحة

 ودور المفتوحـة القـدس جامعة في العلمي البحث معوقات). "2005 (حمـاد وشریف علي جرجاوي،
  .فلسطین غزة، المفتوحة، القدس جامعة ،علمي بحث ".تطویره في الجامعة

) جبــر، یحیــى( ورد فــي ،البحــث العلمــي فــي فلــسطین معوقــات وتحــدیات.) 2009 (.حــسین، أیمــن
  .، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطیناستشراف مستقبل الدراسات العلیا في فلسطین

مستوى تمویـل البحـث العلمـي فـي الجامعـات الفلـسطینیة ودوره ) . " 2009(حلس، داوود درویـش 
  .، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطینبحث علمي،  "في جودة اإلنتاج العلمي

ــرح تــصور .) 2004 (اهللا عبــد علیــاء ،الحــولي ــیم جــودة لتحــسین مقت ــسطیني الجــامعي التعل   .الفل
 التربیـة برنـامج عقده الذي الفلسطیني الجامعي التعلیم في النوعیة لمؤتمر أعدت علمیة ورقة

  .فلسطین ،اهللا رام ،المفتوحة القدس جامعة في النوعیة ضبط ودائرة
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ــشر والتوزیــــع، أســـالیب البحـــث العلمــــي .) 2012( عمـــر محمـــد عبــــد اهللا ،الخرابـــشة ، دار وائـــل للنـ
  . عمان، االردن

 الثامنـة، الطبعـة ،تربویـة تطبیقـات الـشاملة الجـودة إدارة.) 2006 (الخطیب ورداح أحمد، ،الخطیب
   .االردن ،إربد ،والتوزیع للنشر الحدیث الكتب عالم

إتحـاد الجمعیـات ".  إدارة الجودة الشاملة، تطبیقات في اإلدارة الجامعیة." )2000(الخطیب، أحمـد 
، ورقـة عمـل مقدمـة لمـؤتمر جامعـة القـاهرة لتطـویر التعلـیم الجـامعي والبحـث العلمـي". العربیة
 . مصر،القاهرة

التعلــیم العــالي " .) 2012( مالــك، محمــد أشــرف ، یوســف حمیــد، یوســف محمــود،دلــشاد، رنــا محمــد
 لمجلــة الدولیــة للبحــوث العلمیــة،ا  ".نحــو تطــویر ثقافــة الجــودة فــي الجامعــات. فــي باكــستان

  .الباكستانكراتشي،  ، جامعة الباكستان، 4المجلد 

دراســة تقویمیــة لــدور المــشرف األكــادیمي فــي اإلشــراف والمتابعــة ." ) 2007(دیـاب ، ســهیل رزق 
 بحـث علمـي ، جامعـة القـدس المفتوحـة ، ".على مشارع تخرج الطلبة في جامعـة القـدس المفتوحـة 

  .غزة ، فلسطین

مــدى فاعلیــة مــساقات الدراســات العلیــا فــي تنمیــة المهــارات والقــیم " ).2009 (عمــر ســامیة الــدیك،
ـــا فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة ) جبـــر، یحیـــى( ورد فـــي ."البحثیـــة لـــدى طلبـــة الدراســـات العلی

  .، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطیناستشراف مستقبل الدراسات العلیا في فلسطین

دار وائــل للنـشر والتوزیــع، .  المكتبـة الوطنیـة،أسـس البحــث التربــوي .)2009(الـشایب، عبـد الحــافظ 
  .عمان، األردن

ــدى العلمــي البحــث معوقــات"). 2008 (اهللا عبــد محمــد علــي ،الــشرماني ــة أعــضاء ل  التــدریس هیئ
  .الیمن، صنعاء جامعة ،منشورة ماجستیر رسالة. " صنعاء بجامعة

ــات الدراســات الــصعوبات" .)2005( نــواف موســى ،شــطناوي ــة التــي یواجههــا طــالب وطالب  اإلداری
منــشورة، غیـر  رسـالة ماجـستیر ". العلیـا فـي جامعـة الیرمـوك فـي مجـال اإلشـراف علـى رسـائلهم

  .جامعة الیرموك، إربد، األردن،كلیة التربیة
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قواعـــد تحكـــیم البحـــث العلمـــي، نـــدوة التحكـــیم العلمـــي، أحكـــام ") : 2008(الـــشیخلي، عبـــد القـــادر 
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض،"یة أم رؤى ذاتیة موضوع

مناقــشة الرســائل العلمیــة أهــدافها وضــوابطها ، نــدوة ) :"2008(الــصاعدي، عبــد الــرزاق بــن فــراج 
، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة،  "أحكـام موضـوعیة أم رؤى ذاتیـة: التحكیم العلمـي

  . الریاض

 الهیئـة أعـضاء لـدى ودوافعـه العلمـي البحـث معیقـات ") .2003 (الـرحمن عبـد جمیـل أیمن ،صالح
 نــابلس، النجـاح، جامعـة منــشورة، غیـر ماجـستیر رســالة. " الفلـسطینیة الجامعــات فـي التدریـسیة

  .فلسطین

ــه التربــوي البحــث واقــع ).1993 (وجیــه محمــد الــصاوى، ــة فــي ومعوقات  البحــوث مركــز ،قطــر دول
  .قطر الدوحة، ،التربویة

 التعلــیم مؤســسات فــي والبحثیــة التعلیمیــة الخــدمات جــودة إدارة.) 2011 (محمــد شــیراز طرابلــسیة،
  .األردن،عمان،والتوزیع للنشر العلمي اإلعصار دار ،العالي

 والجـودة لالعتمـاد الوطنیـة الهیئـة نموذج عناصر توافر مستوى" .) 2005 (أحمـد سلیمان الطالع،
 منـشورة، غیـر ماجـستیر رسـالة . "غـزة قطـاع جامعـات فـي العـالي التعلـیم منظمات في والنوعیة

 .فلسطین غزة، اإلسالمیة، الجامعة التجارة، كلیة

 جامعـة في العلیا الدراسات لبرامج والطلبة التدریس هیئة أعضاء تقییم)." 2003 (محمـد ، عابدین
  .220-173 ،1العدد ،17 المجلد ". اإلنسانیة والعلوم لألبحاث النجاح مجلة ، القدس

 الفلــسطینیة بالجامعــات التربیــة كلیــات فــي التعلــیم تطــویر.") 2006 (نــشوان وجمیــل ،فــؤاد ،العــاجز
  .مصر ،الفیوم جامعة علمي، بحث ". الشاملة الجودة إدارة مفاهیم ضوء في

 فـي وطلبتهـا العلیـا الدراسـات أسـاتذة تواجـه التـي الـصعوبات دراسـة ").2008 (فرات الحسین، عبد
 ،)3 (22 ،لألبحــــاث النجــــاح جامعــــة مجلــــة  .منــــشورة ماجــــستیر رســــالة ."العراقیــــة الجامعــــات

  .العراق بغداد، جامعة ،)845-887(
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ــة التربــوي البحــث ).2006 (صــالح الــرحمن عبــد صــالح ،اهللا عبــد ــة الرســائل وكتاب  مكتبــة ،الجامعی
  .مصر ،القاهرة ،والتوزیع للنشر الفالح

 العلــم ،المعاصــرة التغیــرات ضــوء فــي ومــشكالته التربــوي البحــث) . 2008 (خالــد صــبري عثمــان،
  .مصر ،القاهرة،والتوزیع للنشر واإلیمان

 علــى األكــادیمي المـشرف تقیــیم." ) 2012 (الدردسـاوي محمــد وهیـا ، الحمیـد عبــد محمـود ، عـساف
 غـزة، ،األزهـر جامعـة مجلـة ،14 العدد ،1 المجلد  ".الفلسطینیة الجامعات في العلمیة الرسائل

  .344 -311ص فلسطین،

 دار اإلحـصائیة، وسـائله أدواته، ،مناهجه التربیة في العلمي البحث). 2010 (علي محسن عطیة،
  .األردن ،عمان ،والتوزیع للنشر المناهج

ـــع ").2009 (بـــشتاوي وعمـــاد ،محمـــد عالمـــي، ـــرامج ومـــستقبل واق ـــي الماجـــستیر ب ـــاریخ ف ـــي الت  ف
  .فلسطین  الخلیل، ،الخلیل جامعة علمي، بحث ". الفلسطینیة الجامعات

معاییر تقویم رسائل ماجستیر التربیة في الجامعات الفلـسطینیة مـن :" ) . 2002 (معزوز عالونة،
   . ، جامعة القدس المفتوحة ، نابلس ، فلسطینبحث علمي "وجهة نظر المشرفین

 ومقترحـــات التطبیـــق التربویـــة، المؤســـسات فـــي الـــشاملة الجــودة إدارة). 2004 (صـــالح علیمــات،
  .األردن عمان، الشروق، دار ،1ط، التطبیق

 فــي التربیــة ماجــستیر رســائل إعــداد مواصــفات تــوفر درجــة." ) 2010 (هاشــم عــوني رائــدة عمــرو،
 جامعــة ، منــشورة غیــر ماجــستیر رســالة ) ".2008-2005 (عــامي بــین الفلــسطینیة الجامعــات

  .فلسطین القدس،

 األداء علـــى العالمیـــة الجـــودة إدارة نظــم تطبیـــق أثـــر.) 2002 (عمــر الـــرحمن عبــد هـــاني ،العمــري
  .مصر ،القاهرة،اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة ،العائلیة للشركات اإلداري

ــات األكــادیمي العلمــي البحــث تواجــه التــي الــصعوبات ").2004( محمــد ماجــد الفــرا،   التجــارة بكلی
  .فلسطین ،غزة ،اإلسالمیة الجامعة علمي، بحث  ".غزة بمحافظات
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 التربویــة البنــات كلیــات فــي البحثــي بالعمــل اإلرتقــاء دراســة ").2006 (صــالح محمــد ســهام كعكــى،
 منـشورة، ماجـستیر رسـالة ."التـدریس هیئـة أعـضاء نظـر وجهـة مـن الـسعودیة العربیة بالمملكة

 .السعودیة جدة، القرى، أم جامعة

دار العـالم العربـي،  ،نظم تقییم الجـودة البحثیـة ومؤشـراتها. ) 2009( یحیى مصطفى ،كمال الدین
  .مصر،القاهرة

 وجهـة مـن التربیـة كلیـات فـي العلمـي البحـث معوقات.") 2005 (سالم وشماس، اهللا، عبد المجیدل،
 دمـشق، جامعـة ًأنموذجـا، بـصاللة التربیـة، كلیـة ،علمـي بحـث  ".التدریـسیة الهیئة أعضاء نظر

  . سوریا دمشق،

 دار، " العربیــة الجامعــات فــي الكلیــات لعمــداء القیــادي الــدور") .2003( فیــصل بــسمان، محجــوب
  .مصر القاهرة،، اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة النشر

 اإلمـــارات بدولـــة الثانویـــة المرحلـــة فـــي الكیمیـــاء تعلـــم صـــعوبات) ."2002(محمــد حـــسن المراشــدة،
  .المتحدة العربیة اإلمارات دولة العین، ،األول الكیمیاء مؤتمر". المتحدة العربیة

 ،"تطــویره وســبل الواقــع فلــسطین فــي العــالي التعلــیم) ."2005 (اإلنــسان لحقــوق الفلــسطیني المركــز
  .فلسطین غزة، اإلنسان، لحقوق الفلسطیني المركز

مؤشـــرات إدارة الجـــودة الـــشاملة فـــي )." 2012 (المــزین، ســـلیمان حـــسین، وســـامیة إســماعیل ســـكیك
بحـث  ."الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا فـي ضـوء بعـض المتغیـرات

  .غزة، فلسطین  ، الجامعة اإلسالمیة،علمي

 فـي الجودة مجلة ،“ العالي التعلیم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة “). 2004( أحمد المشهراوي،

  .فلسطین غزة، اإلسالمیة، الجامعة ،)1 (المجلد ،)1( العدد ،العالي التعلیم

ـــروان المــــصري، ــــسام لرؤســــاء اإلداري األداء تطــــویر" .) 2007 (ســــلیمان ولیــــد مـ ــــة األق  األكادیمی
 منــشورة، غیرماجـستیر رسـالة ." الـشاملة الجـودة إدارة مبـادئ ضـوء فـي الفلـسطینیة بالجامعـات

  .فلسطین غزة، اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة
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 .العربي للتدریب التربویة لدول الخلیج، الدوحة، قطر

 وممارســـات الخبـــراء دالالت بـــین التربـــوي العلمـــي البحــث. ")2007 (طـــه صــالح مجـــدي المهــدى،
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  المالحق
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  الدراسة االستطالعیة): 1(ملحق رقم 

 لها الدور الكبیر فـي إثرائنـا بالمعلومـات التـي نحتاجهـا مـن أجـل التعـرف ،تعتبر الدراسة اإلستطالعیة
  .على الوضع الراهن عن قرب حتى أن المعلومات قد تكون تمثلت بالمصداقیة أكثر

الدراســة التــي تــستهدف التعــرف علــى المــشكلة فقــط و تقــوم الحاجــة إلــى : فالدراســة االســتطالعیة هــي
ن المـشكلة أو موضـوع البحـث جدیـد لـم یـسبق اكتـشافه مـن قبـل أو هذا النوع من الدراسات عندما تكو

  .عندما تكون المعلومات أو المعارف التي تم الحصول علیها حول المشكلة أو الموضوع قلیلة

حیث یواجه البحث العلمي والتربوي خاصة العدیـد مـن الـصعوبات التـي تحـد مـن وجـوده وتحـول دون 
قــرارات حیــث إننــا نجــد أن مـــا تنتجــه البحــوث مــن معلومـــات أو االســتفادة مــن نتائجــه وتحویلهــا إلـــى 

تــصدره مــن توصــیات ال یــصل إلــى متخــذي القــرار والمخططــین وواضــعي الــسیاسة التعلیمیــة، ولــذلك 
ُفــإن البحــوث كثیــرا مــا تنتهــي حیاتهــا فــي دوالیــب المحفوظــات أو أرفــف المكتبــات دون أن یقرأهــا أو 

هــا مــن العــاملین فـي المیــدان، ومــا قیمتهـا ومــا جــدواها إذا لــم یـسمع عنهــا مــن هـو فــي أشــد الحاجـة إلی
  . التعلیمیةالصعوباتتجدي نتائجها في حل 

لذا جاءت هذه الدراسة اإلستطالعیة للتعرف عن قرب على الـصعوبات التـي یواجههـا البـاحثون أثنـاء 
 كلیــات  العلیـا فـيمـا الـصعوبات التـي یواجههـا طلبـة الدراسـات((إعـدادهم لرسـائل الماجـستیر، بعنـوان 

والتـــي مـــن المتوقـــع أن تغنـــي دراســـتي وتـــساهم فـــي ))   إعـــداد رســـائل الماجـــستیرالعلـــوم التربویـــة فـــي
  . تطویر أدوات الدراسة بشكل علمي

وكان من أهم نتائج الدراسة اإلستطالعیة  هـو المطالبـة بتـوفر نظـام الكـشافات فـي جامعاتنـا 
 وعـدم تـوفر مـادة منـاهج البحـث العلمـي ضـمن ،ان رسـالتهالمحلیة لكي ال یقع الطالب فـي تكـرار عنـو

ــسیر  مقـــررات برنـــامج الماجـــستیر ومـــا تقدمـــه تلـــك المـــادة مـــن فائـــدة كبیـــرة لطالـــب الماجـــستیر حتـــى یـ
 باإلضــافى لعــدم وجــود بــرامج أو مــساقات تقــوي لغــة البحــث عنــد ،بخطــى ســلیمة عنــد إعــداده لبحثــه

  . و لغة سلیمة و جیدة و واضحةالطالب بدراسة نماذج بحثیة مكتوبة بأسلوب

ًوهنــاك بنــد مهــم جــدا تحــدث عنــه الكثیــر هــو الــنقص الــشدید فــي القــدرات اإلحــصائیة لمعظــم 
طلبة الماجستیر مما یضطر الطالـب اللجـوء إلـى مراكـز التحلیـل اإلحـصائي وهـذا یفقـد الطالـب القـدرة 

 الطالــب فـــي بحثــه خاصـــة أن عــن الــدفاع عـــن نتائجــه، وقلـــة المراجــع والمـــصادر الحدیثــة التــي تفیـــد
هنــاك مــن كانــت دراســته حدیثــة ولــم  تتــوفر لــه المراجــع الكافیــة ســواء باللغــة العربیــة أو األجنبیــة ممــا 
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 باإلضـافة إلـى عــدم ،یجعـل الباحـث یلجـأ للمـصادر الثانویـة التـي ال تعتبــر معتمـدة كالمـصادر األولیـة
یر ویــنعكس ذلــك أثنــاء المناقــشة مــن خــالل المتابعــة الدقیقــة مــن قبــل المــشرفین علــى رســائل الماجــست

العدیـــد مـــن المالحظـــات مـــن قبـــل الممتحنـــین، خاصـــة أنـــه ال یوجـــد مواعیـــد محـــددة وخاصـــة لطلبـــة 
 مـــع قلـــة ، باإلضـــافة لقلـــة عـــدد المـــشرفین،الدراســـات العلیـــا ضـــمن أجنـــدة المـــشرفین نظـــرا الزدحامهـــا

الــذي یــساعد فــي تــوفیر الوقــت والجهــد اســتخدام االنترنــت واالیمیــل للتواصــل بــین المــشرف والباحــث 
 بــأن عــدم تمكــن ، وأكــد بعــضهم مــن خــالل حــضوره لــبعض جلــسات مناقــشة الرســائل لزمالئــه،والمــال

المـشرفین مــن طریقــة إعـداد وتقــدیم الرســائل حیــث یعـزي الــسبب لعــدم القـراءة المتمعنــة لرســائل الطلبــة 
 .فیطالبوه بتغییر بعض الفقرات 

 للطالــب فــي كتابــة رســالته فــنالحظ العدیــد مــن وجهــات النظــر وعــدم وجــود منهجیــة واضــحة
 كمــا أن هنــاك تبــاین واخــتالف فــي ،المختلفــة حــول المنهجیــة مــن قبــل العدیــد مــن أســاتذة الجامعــات

 .مناهج البحث بین المشرف والممتحن الخارجي

 كما أكد بعضهم على اكتظاظ رفـوف المكتبـة بعنـاوین رسـائل ودراسـات سـابقة فـي الجامعـات
 باإلضـافة علـى ،العربیة والمحلیة دون تبویبها ورصدها آلیا لتسهیل عملیـة مراجعتهـا واالطـالع علیهـا

ّحــد قــول أحــدهم أن هنــاك إســتخفاف بالبحــث العلمــي بــشكل عــام وعــدم االهتمــام بــه وال بالنتــائج التــي 
ل المتقدمـة تقـوم تطرحها الدراسات وعدم تفعیـل توصـیات الدراسـات واالسـتفادة منهـا مـع العلـم ان الـدو

  .بانفاق المالیین من الدوالرات على البحث العلمي

ومــن وجهـــة نظـــرهم وجــدوا الكثیـــر مـــن الــصعوبات فـــي جمـــع المعلومــات فمـــنهم مـــن أكـــد أن 
هنــاك تــدني فــي التعــاون مــن قبــل مــدراء التعلــیم العــام فــي عملیــة جمــع وتوزیــع االســتبانات فــي بعــض 

ى تـــدني مـــستوى المـــصداقیة فـــي االجابـــة علـــى اداة الدراســـة  باإلضـــافة إلـــ،المـــدیریات ولـــیس جمیعهـــا
المـــدیر، الطالـــب، ألســـباب عـــدة ، المعلـــم: وخاصـــة االســـتبانة بـــشكل عـــام مـــن قبـــل العینـــة المـــستهدفة

قلة االهتمام،الخوف، االنشغال وقلة الوقت، كثرة االعباء والمـسؤولیات التـي تـنعكس سـلبا علـى : منها
 .نتائج الدراسة

  :هم الصعوبات في المحاور التالیةویمكن تلخیص أ

عدم توفر نظام الكشافات في جامعاتنا المحلیة لكي ال یقع الطالـب فـي تكـرار عنـوان رسـالته  -1
 .ربما تحدث عنها باحثین آخرین
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 عــدم تــوفر مــادة منــاهج البحــث العلمــي ضــمن مقــررات برنــامج الماجــستیر ومــا تقدمــه تلــك  -2
 .المادة من فائدة كبیرة لطالب الماجستیر حتى یسیر بخطى سلیمة عند إعداده لبحثه

 .قلة المرجع والمصادر الحدیثة التي تفید الطالب في بحثه -3

 المناقـشة أثنـاء ذلـكاجـستیر ویـنعكس عدم المتابعة الدقیقة من قبل المشرفین علـى رسـائل الم -4
 .الممتحنین قبل من المالحظات من العدید خالل من

 النظـــر وجهــات مــن العدیــد فــنالحظ رســالته كتابـــة فــي للطالــب واضــحة منهجیــة وجــود عــدم -5
 .الجامعات أساتذة من العدید قبل من المنهجیة حول المختلفة

 اللجـوء الطالـب یـضطر ممـا الماجـستیر طلبـة لمعظـم اإلحـصائیة القـدرات فـي الـشدید النقص -6
 .نتائجه عن الدفاع عن القدرة الطالب یفقد وهذا اإلحصائي التحلیل مراكز إلى

 مكتوبــة بحثیــة نمــاذج بدراســة الطالــب عنــد البحــث لغــة تقــوي مــساقات أو بــرامج وجــود عــدم  -7
 .واضحة و جیدة و سلیمة لغة و بأسلوب
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  التحكیم لجنة أعضاء أسماء  :)2(ملحق 
 الجامعة ّالمحكم اسم الرقم

 الوطنیة النجاح جامعة الصایغ أشرف. د .1

 الوطنیة النجاح جامعة  الشخشیر سمر. د .2

 الوطنیة النجاح جامعة صالحة سهیل. د .3

 الوطنیة النجاح جامعة  عساف عبد د.أ .4

 الوطنیة النجاح جامعة الصیفي عبدالغني. د .5

 الوطنیة النجاح جامعة  حبایب علي. د .6

 الوطنیة النجاح جامعة حمدان أبو علي. د .7

 الوطنیة النجاح جامعة الشكعة علي. د .8

 الوطنیة النجاح جامعة شقور زهدي علي. د .9

  .رتبت األسماء وفق الترتیب األبجدي: مالحظة* 
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  االستبانة): 3(ملحق رقم 

 الوطنیة النجاح جامعة

   العلیا الدراسات عمادة

  التربویة العلوم كلیة

  :ة /ة المحترم/ الطالب 
  :  تحیة طیبة وبعد 

 التربویة العلوم اتكلی في وجودتھا ماجستیرال رسائل واقع "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

 الجامعات في والطلبة المشرفین نظر وجھة من الرسائل إعداد في الطلبة تواجھ التي والصعوبات

جامعة /  لمتطلبات نیل درجة الماجستیر في برنامج اإلدارة التربویة ًستكماالإ وذلك  "الفلسطینیة
  .النجاح الوطنیة 

 مع العلم أن ، إسهام في تقدم البحث العلمي،إن مساهمتك في اإلجابة عن أسئلة االستبانة
 وستعامل البیانات بسریة ،االستبانة هي ألغراض البحث العلمي فقط ولن تستخدم ألغراض أخرى

  .تامة
: وفي حالة وجود أي إستفسار یرجى مراجعة الباحثة من خالل اإلیمیل التالي

abeerhashemm@gmail.com 
  مع وافر االحترام

  الباحثة                                                               
    قریب عبیر  

  :                     األول القسم
  علیك ینطبق الذي المربع في ) x ( شارةإ وضع یرجى: أوال

  أنثى                   ذكر:           الجنس) 1
  یعمل ال                 یعمل:             العمل) 2
  مخیم                  قریة                 مدینة:            السكن) 3
  القدس          بیرزیت  بیر         الوطنیة النجاح:         الجامعة) 4
  مناهج  تدریس أسالیب       تربویة إدارة:  الماجستیر تخصص) 5
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .للرسالة ّالمعد ماجستیر طالب هو: الباحث الطالب تعریف* 
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 الفقرات من فقرة كل أمام رأیك مع یتفق الذي المربع في )  x (إشارة وضع یرجى: الثاني القسم
  اآلتیة

   األكادیمیة الصعوبات:األول المجال
 موافق الفقرة الرقم

 بشدة

 معارض معارض محاید موافق
 بشدة

ـــوازن ضـــعف .1 ـــین الت  النظـــري الجـــانبین ب
 للموضوع والتطبیقي

     

 المشرف یعطیه الذي الوقت قلة .2
 رسالته مراجعة في الباحث للطالب

     

ـــة .3  الحدیثـــة اإلتـــصال أدوات إســـتخدام قل
  الباحث الطالب مع للتواصل

     

ــــة .4 ــــب لعمــــل المــــشرفین تــــشجیع قل  الطال
  الباحث

     

 رســـــــــائل عنـــــــــاوین اختیـــــــــار صـــــــــعوبة .5
 الماجستیر

     

 عالقـة لهـا التـي والمراجـع المـصادر قلة .6
 الجامعة مكتبة في الرسالة بموضوع

     

 لإلشــراف المــؤهلین المــشرفین عــدد قلــة .7
 الماجستیر رسائل على

     

 فـــي الباحـــث مـــع المـــشرفین تعـــاون قلـــة .8
ــــة  علــــى مــــشرف مــــن أكثــــر وجــــود حال

  الرسالة

     

 مهـارات مـن الباحثین الطلبة تمكن عدم .9
  العلمي البحث

     

ـــــــــة .10  والنـــــــــدوات المحاضـــــــــرات عـــــــــدد قل
 الماجــستیر برســائل الخاصــة األكادیمیــة

 العلمي والبحث

     

 فـي  الباحث للطالب المتاح الوقت قلة  .11
 رسالته إعداد

     

 وصــعوبة اإلنجلیزیــة اللغــة فــي الـضعف .12
  األجنبیة والمراجع المصادر ترجمة

     

 یقـــــدمها التـــــي التوجیهـــــات كفایـــــة عـــــدم .13
 مجــال فــي للباحــث األكــادیمي المــشرف
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  رسالته كتابة
 قـد التـي الجدیـدة لألسـالیب التشجیع قلة .14

  الباحث یبتكرها
     

 عــــــــن المـــــــسؤولین المــــــــشرفین تقلیدیـــــــة .15
  التقلیدي بنمطها الرسائل

     

ــــــة المــــــساقات قلــــــة .16 ــــــة فــــــي التعلیمی  تنمی
  العلمي البحث مهارات

     

ــــة .17 ــــب تمكــــن قل  فهــــم مــــن الباحــــث الطال
ــــــة الخلفیــــــة  اإلحــــــصائیة للطــــــرق النظری
  استخدامها وكیفیة

     

ـــــب قـــــدرات ضـــــعف .18  فـــــي الباحـــــث الطال
 اإلحصائي التحلیل إجراء

     

 الرسـالة إنهـاء فـي الباحث الطالب رغبة .19
 علـــــــى ذلـــــــك ممـــــــایؤثر وقـــــــت باســـــــرع

 المخرجات

     

 الطالـــــــب قبـــــــل مـــــــن المثـــــــابرة ضـــــــعف 20
 مــــن مراجــــع عــــن البحــــث فــــي الباحــــث

  الجامعة خارج

     

 تـــصمیم فــي الباحـــث الطالــب خبـــرة قلــة .21
ـــــــات جمـــــــع أدوات ـــــــي البیان  البحـــــــوث ف

 التربویة

     

ــــــــة .22 ــــــــرة قل ــــــــشرف خب ــــــــي الم ــــــــل ف  التحلی
 اإلحصائي

     

 للمــــــــــشرف اإلشـــــــــراف عـــــــــبء زیـــــــــادة .23
 األكادیمي

     

 المــــشرف تخــــصص بــــین العالقــــة ُبعــــد .24
 الرسالة وموضوع
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     اإلداریة الصعوبات : الثاني المجال
 موافق الفقرة الرقم

 بشدة

 معارض معارض محاید موافق
 بشدة

 العلمــي بالبحــث الخاصــة الخــدمات قلــة .1
  الجامعة في المتوفرة

     

 بشكل للباحث المشرف تفرغ قلة .2
 مناسب

     

      للباحثین المشرفین بعض معاملة سوء .3

 واألنظمــــــة والتعلیمـــــات القــــــوانین قـــــسوة .4
  الماجستیر برسائل الخاصة

     

ــــزم .5 ــــة بأوقــــات الباحــــث الجامعــــة تل  معین
  الرسائل عمل أثناء

     

      المكتبیة بالساعات المشرفین إلتزام قلة .6

 مـــن بإســـتعارتها المـــسموح الكتـــب عـــدد .7
 قلیل المكتبة

     

ـــــــــــة دوام یتناســـــــــــب ال .8 ـــــــــــات المكتب  وأوق
  الباحثین

     

   االقتصادیة الصعوبات: الثالث المجال
 موافق الفقرة الرقم

 بشدة

 معارض معارض محاید موافق
 بشدة

       العلیا للدراسات الجامعیة األقساط ارتفاع .1

       والمراجع الكتب أثمان ارتفاع .2

      وخارجها الجامعة داخل الكتب تصویر أثمان ارتفاع .3

      الماجستیر رسالة إعداد تكالیف ارتفاع .4

ــــــاع .5  اإللكترونیــــــة المكتبــــــات اســــــتخدام تكــــــالیف ارتف
 )اإلنترنت(

     

       الجامعة جانب من المادي الدعم ندرة .6

       ٕوالیها الجامعة من المواصالت أجور ارتفاع .7

       الترجمة  تكلفة ارتفاع .8

      اإلحصائي التحلیل تكلفة ارتفاع .9
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     النفسیة الصعوبات :الرابع المجال
 موافق الفقرة الرقم

 بشدة

 معارض معارض محاید موافق
 بشدة

       رسالتي في إلیه أصبو ما تحقیق صعوبة .1

       الفشل من الخوف .2

 في والتوتر النفسي والضغط باإلرهاق الشعور .3
 األوقات معظم

     

ــــة للمهمــــات المتكــــرر التأجیــــل .4  ألســــباب البحثی
 شخصیة

     

       الطلبة لمشاعر المدرسین بعض مراعاة قلة .5

ـــشعور .6  الحـــصول بعـــد المـــستقبل مـــن بـــالقلق ال
  الماجستیر درجة على

     

      بینهم فیما البحثیة األفكار الزمالء تبادل قلة .7

ـــــــز .8  الیرقـــــــى الدراســـــــة أثنـــــــاء المناســـــــب التركی
 المطلوب للمستوى

     

  

 

  

  تعاونكم حسن لكم شاكرة
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  الفلسطینیة الجامعات في مقابلتهم تم الذین المشرفین أسماء ):4(ملحق 
 الجامعة اسم المشرف اسم الرقم

 القدس جامعة سمرة أبو محمود. د 1

 القدس جامعة عابدین محمد. د 2

 القدس جامعة زیدان عفیف. د 3

 القدس جامعة ریماوي عمر. د 4

 القدس جامعة الصباح سهیر. د 5

 الوطنیة النجاح جامعة عساف عبد د.أ 6

 بیرزیت جامعة بشارات عبداهللا. د 7

 بیرزیت جامعة عبدالكریم حسن. د 8

 بیرزیت جامعة الخلیلي عال. د 9

 الوطنیة النجاح جامعة حمدان أبو علي. د 10

 الوطنیة النجاح جامعة حبایب علي. د 11

 الوطنیة النجاح جامعة شقور زهدي علي. د 12

 الوطنیة النجاح جامعة الشكعة علي. د 13

 بیرزیت جامعة فتیحه أحمد. د 14
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  المقابالت  أسئلة): 5 (ملحق
  الماجستیر؟ رسائل إعداد في الباحث الطالب یواجهها التي الصعوبات ما :األول السؤال

 جدیــد وغیــر وتقلیــدي مكــرر أنــه باعتبــار العنــوان اختیــار فــي الكبــرى الــصعوبة وجــه قــد معظهــم كــان
  :التالي النحو على إجابتهم وكانت قولهم، ّحد على

 مـن الهائـل للكـم یعـود وهـذا التكـرار بـسبب العنـوان اختیـار فـي الكبرى الصعوبة یعزى) "1 (المشرف 
 وال محــصورة مفــردات مــع نتعامــل أننــا وخاصــة العلیــا الدراســات فــي التربیــة بكلیــات الملتحقــین الطلبــة

 العلـم مـع اإلحـصائي التحلیـل فـي صـعوبة هنـاك أن أكد فیما التقلیدیة، العناوین عن الخروج نستطیع
  لتمكـنهم كافیـة غیـر لكنهـا اإلحصائي بالتحلیل خاصة الماجستیر برنامج في مطروحة مادة هناك أن

 للمراكـــز للجـــوء الطلبـــة یـــضطر ممـــا رســـائلهم، فـــي اإلحـــصائي التحلیـــل عملیـــة إتقـــان مـــن بالمـــستقبل
 فیجـدون الـرقم هـذا داللة یفهمون وال أمامهم التي األرقام عن ًشیئا الیعلمون یجعلهم وهذا اإلحصائیة

 هـم اتجاهـات بـثالث مرتبطـة الـصعوبة أن أكد)" 2(مشرف ، "النتائج تفسیر في كبیرة صعوبة بالتالي
 واإلحــصائیة البحثیــة بالجوانــب معرفتــه عــدم هـو بالباحــث یتعلــق فیمــا أمــا) البیئة،الموضــوع الباحـث،(

 الجامعیـة الرسـائل علـى الباحـث إطالع وعدم للباحث اإلنجلیزیة اللغة وضعف التطبیق مهارة وفقدان
 فیمــا أمــا رســالته، تفیــد  كافیــة معلومــات مــصادر علــى الباحــث حــصول وعــدم كــافي بــشكل االخــرى
 مــن البحــث،العلمي بثقافــة الــوعي ونقــص) بالجامعــات الروتینیــة اإلجــراءات موافقــات، (بالبیئــة یتعلــق
 المعلومــات علــى الحــصول فــي األحیــان بعــض فــي الباحــث مــع للتعــاون ورفــضها المــستهدفة الجهــة
 علمیــة إضــافة یقــدم وال جدیــد یوجــد ال بأنــه للموضــوع بالنــسبة رســالته،أما حــول الباحــث یریــدها التــي
 صــعوبة هنــاك أن أكــد) " 3 (المــشرف ، "عمیقــة غیــر ســطحیة تكــون بالغالــب والنتــائج المجتمــع تفیــد
 ببرنـامج الملتحقـین الطلبـة بأعداد الهائل الكم بسبب مكررة المواضیع فمعظم موضوع إیجاد في كبیرة

ــساعدون ال المـــشرفین بعـــض وأن التربیـــة كلیـــات فـــي الماجـــستر  ممـــا  العنـــوان اختیـــار فـــي الطلبـــة یـ
 ونفـس الدراسـة نفـس كـرر إذا سـدى وجهده وقته فیضیع جدید عنوان الختیار  أحیانا الباحث یضطر
ــت ال؟ أم مؤهـــل هـــو هـــل  المـــشرف كفـــاءة حـــول یـــدور الكبیـــر الـــسبب أن أیـــضا وأكـــد ،العنـــوان  فأنـ

ـــم إذا كمـــشرف  أن كمـــا الطلبـــة رســـائل علـــى ستـــشرف إذن فكیـــف بحـــث عمـــل او بحـــث بنـــشر تقـــم ل
)" 4 (المــشرف ، "علیــه كبیــر عــبء یــشكل هــذا علــیهم لیــشرف طــالب 3 مــن أكثــر المــشرف إعطــاء
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 الوصـــول  وصـــعوبة رســـالته تفیـــد التـــي المعلومـــات علــى الحـــصول فـــي كبیـــرة صـــعوبة هنـــاك أن أكــد
 الجانـــب فـــي الباحـــث الطالـــب لـــدى كبیـــرة صـــعوبة هنـــاك أن أكـــد)" 5 (المـــشرف ،"الـــسابقة للدراســـات
ــب باإلضـــافة التطبیقـــي ــون ال الطـــالب أن أكـــد) " 6 (المـــشرف ، "اإلحـــصائي للجانـ  فـــي القـــدرة یملكـ

 أن بــین كمــا البحثــي، والجانــب التطبیقــي الجانــب بــین كبیــر فــرق هنــاك أن وأضــاف رســائلهم إعــداد
 إعــداد فــي ســواء الطالــب لــدى البحثیــة القــدرات تخــدم ال الماجــستیر خطــة فــي المطروحــة المــساقات

 یقـوم أن ماجـستیر لرسـالة ّمعـد باحـث طالـب كـل علـى یجب أنه وأكد اإلحصائي، التحلیل أو الرسالة
 أن بــین) " 7 (المــشرف رســالته، موضــوع حــول صــغیر بحــث بعمــل رســالته إعــداد مــن اإلنتهــاء بعــد
 مكـررة، (تطـرح التـي المواضـیع أن خاصـة الموضـوع اختیـار هـو الباحـث الطالـب تواجـه صـعوبة أهـم
 أن وأكـد ،)للتطبیـق قابـل غیـر منهـا ًبعـضا أن باإلضـافة أهمیـة، ذات ولیـست مـستهلكة، جدیدة، غیر

 النقــد ًأیــضا وأضــاف بــشأنها، تطــرح التــي المواضــیع بعــض ي تمامــا مغیبــة تكــون المــستهدفة الجهــة
 مـــن لـــیس أنـــه وأهمهـــا الـــصعوبات مـــن العدیـــد أضـــاف) " 8 (المـــشرف ًتمامـــا، ســـطحي هـــو للرســـائل
 المـصادر وجـود صـعوبة األبحـاث، كتابـة صـعوبة الموضـوع، اختیـار للطالـب، مشرف وجود السهولة

 المـشرف، مـع التواصـل صـعوبة ًوأحیانـا الرسـالة، بموضـوع العالقـة ذات والبیانات المنشورة واألبحاث
 علـــى ان أكـــد نظـــره وجـــه فمـــن  الموضـــوع باختیـــار متعلقـــة صـــعوبات هنـــاك ان أكـــد) " 9 (المـــشرف
 یریـد الـذي والموضـوع العنـوان یختـار المعرفـة هـذه ومـن شـاملة معرفـة لدیـه یكـون أن الباحـث الطالب
 الطالـــب یمتلكهـــا التـــي البحـــث مهـــارة وهـــي تقنیـــة صـــعوبات هنـــاك ان إلـــى باإلضـــافة عنـــه، التحـــدث

 الباحــث الطالــب یــستطیع أن أي والــضعف القــوة نقــاط ومعرفــة البیانــات معالجــة علــى قدرتــه مــستوىو
 حتــى الباحــث الطالــب أن ًیــضاأ وأضــاف المــستهدفة، للجهــة وجیــدة واضــحة بطریقــة النتــائج صــیاغة

 مــا لمعرفــة القــدرة مهــارات نقدیــة، مهــارات كتابیــة، مهــارات: لدیــه یكــون ان یجــب بحــث بــإجراء یقــوم
 فلـسطین ففـي جدیـدة، معرفـة لینـتج المواضـیع بین الربط على القدرة مهارة جمعها، التي البیانات وراء

 علـى دائمـا تقتـصر التـي البیانـات جمـع فـي التقلیدیـة العملیـة مـن الخـروج یجب قوله ّحد على خاصة
 حـین المثـال سـبیل علـى جدیـدة، معرفـة مـن رسـالتنا تضیف ماذا ًدائما التفكیر ویجب فقط، اإلستبیان

 أن أضــاف) " 10 (المــشرف رفــضهم، او قبــولهم مــن ویـتمكن فرضــیات عــشرة الباحــث الطالــب یـضع
 الحـصول فـي الـصعوبة المـشكلة، تحدیـد علـى القـدرة فـي تـرتبط الـصعوبات تحدیدا العربي الوطن في

 الكترونیـة أو ورقیـة أو كتبیـة سـواء المعلومـات ومـصادر المراجـع وفـرة وعـدم والمراجع المصادر على
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 وأكبـر المالیـة للـصعوبات باإلضـافة فیهـا، لإلشتراك كبیرة أموال رؤوس تطلب اإلنترنت مواقع فبعض
 البحــث یـضعف العلمـي البحــث مجـال فـي المتــوفر النظـري األدب لنـدرة باإلضــافة اإلحـتالل، أسـبابها
 وأكـد أفـضل،  الوضـع  لكـان كافیـة ومـصادر تكنولوجیـا وجـدت ولـو العنـوان إختیـار صـعوبة العلمي،

 الدراســة مـن الهــدف حجـم  المراجـع، فــي النـدرة بــسبب ضـعیف سـیكون المختــار األدب نـوع ان ًأیـضا
 وتحدیـد العنـوان اختیـار فـي تكمـن الـصعوبة أن أكـد) "  11 (المـشرف واألسـئلة، بـالمتغیرات وعالقتـه
 أي الدراسـة إجـراء كیفیـة لمعرفـة یحتـاج والمراجـع الموضوع توفر إن و حتى ًأیضا وأضاف المشكلة،

 حـول تـدور التـي للـصعوبة باإلضـافة الدراسة، وأداة الدراسة منهج تحدید في بالغة صعوبة  هناك أن
  مــساق یعطــون الــذین أن إلــى هنــا الــصعوبة ســبب ویعــود معــه،  التعامــل وكیفیــة اإلحــصائي التحلیــل

 بــدورهم الطلبــة فیلجــأ الموضــوع هــذا عــن الكافیــة للمعرفــة الكــافي الوقــت الطــالب الیعطــوا اإلحــصاء
 الموضـوعة  الماجـستیر خطـة فـي لخلـل یعـود وهـذا الوقـت ختصارال  اإلحصائي التحلیل مراكز إلى

 الجیــد اإلشــراف وجــود عــدم) " 12 (،المــشرف"للطالــب  واإلحــصائیة البحثیــة القــدرات تخــدم ال والتــي
 الـــصحیحة،وأضاف الوجهـــة الباحـــث توجیـــه یـــستطیع الـــذي الجیـــد المـــشرف الطالـــب یجـــد أن فـــي أي

ــیس الطلبــــة أن أیــــضا ــدیهم لــ ـــوبیة المهــــارة لــ ـــي الكافیــــة الحاسـ  للمــــصادر الوصــــول مــــن تمكــــنهم والتـ
 رسـائل حملـة مـن اإلختیـار علـیهم یقع من  أن هو هنا بها استفرد التي األلكترونیة،والنقطة واألبحاث

 تحـــدد التـــي العوامـــل مـــن عامـــل أهـــم أن بـــین) " 13 (المـــشرف لـــذلك، مـــؤهلین غیـــر هـــم الماجـــستیر
 تخـصص عـن بعیـد المـشرف تخصص كان إذا أي المشرف تخصص طبیعة هي الصعوبات طبیعة

 نــوع تكــون للمــشرف التخــصص طبیعــة ألن مختلفــة صــعوبة تكــون هنــاك علیــه یــشرف الــذي الطالــب
 العدیــد أضــاف كمــا التربــوي، المــشرف كفــاءة ًأیــضا وأضــاف الباحــث، للطالــب والتیــسیر التــسهیل مــن
 والقــدرة باإلحــصاء العلمیــة القــدرة علــى كحــصوله للطالــب العلمیــة الخلفیــة مثــل ًأیــضا الــصعوبات مــن

 هنــا وینــوه علمیــة المعرفــة علــى للحــصول والمراجــع المــصادر وتنــوع الدراســة،تعدد مــنهج تحدیــد علــى
 باإلضـافة الباحـث، الطالـب دراسـة تفیـد التـي والمـصادر المراجـع فـي فقیرة الجامعیة المكتبة كانت إذا

 ًأحیانــا الباحــث الطالــب إختیــار مــشرف،سوء مــن أكثــر مــن اإلستفــسار فــي الباحــث الطالــب تــردد إلــى
 ضـــعف وحماســه، واتجــاه میولـــه مــن وقریــب تخصـــصه طبیعــة حــسب هـــو هــل أي البحــث لموضــوع

 الــزمن عامــل المادیــة، اإلمكانـات ضــعف فیهــا، یـساعده ومــن  الترجمــة علـى وقدرتــه اإلنجلیزیــة اللغـة
 الوحیــــد وهمــــه ضــــعیفة المخرجــــات یجعــــل ممــــا رســــائلهم إنجــــاز فــــي یــــستعجلون طلبــــة هنــــاك أن أي
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 طبیعـة مـع یتنـافى وهـذا المجتمـع بهـا یفیـد علمیـة فیمـة یقـدم أن من أكثر علمیة درجة على الحصول
 الطالـــب یواجههـــا التـــي الـــصعوبات أهـــم مـــن أن أكـــد) " 14 (المـــشرف البحـــث، عملیـــة تطلبـــه قـــد مـــا

ــث  صــــعوبة إلــــى الــــسابقة،باإلضافة للدراســــات واألدب المراجــــع، علــــى الحــــصول موضــــوع هــــو الباحــ
 ّتعـد التـي المـساقات اللغـة، مـع والتعامل اإلتقان في معاناتهم اإلنجلیزیة، باللغة النظري األدب تفسیر
 فمــا بحثــي، نمـط منهــا أكثــر معرفـي نمــط أنهــا باعتبـار كافیــة، غیــر الماجـستیر رســائل إلعــداد الطلبـة
 أكادیمیــة بــرامج أنهــا مــن أكثــر بقــدر بحثیــة بــرامج لیــست فیهــا العلیــا الدراســات ببــرامج جامعاتنــا زالــت

 الجانـب اإلتجـاه، هـذا فـي تـؤثر العلمي البحث كتابة في للمنهجیة الطالب إتقان وعدم نظریة، معرفیة
 الطالــب توجـه وعــدم مكـررة نمطیــة ذات األبحـاث أن ذلــك البحـث موضــوع اختیـار حــول یـدور اآلخـر
 ان الباحـث الطالـب علـى المـشرفین، مـسؤولیتها یتحمـل وهـذه عنهـا البحـث یـتم لـم قـضایا إلى الباحث
 األبحــاث مــن الفائــدة مــستوى الموضــوع، بهــذا یهتمــوا أن والطالــب المــشرف وعلــى ببحثــه مقتنــع یكـون
ــت فمــــا ــوف علــــى موضــــوعة الرســــائل معظــــم زالــ  نحــــو یــــذهب فقــــط واإلهتمــــام منهــــا، یــــستفاد وال الرفــ

  .الرسائل هذه من لإلستفادة المعنیة المؤسسات من إهتمام یوجد ال كما علمیة درجة على الحصول

ــاني الــسؤال فــي جامعتــك   هــل تجــد أن معــاییر الجــودة المتبعــة فــي إعــداد رســائل الماجــستیر:الث
  معاییر موضوعیة وشاملة ومرنة؟ 

     بالجودة تتسم ال لكنها الجامعیة للرسائل  معاییر  هناك أن أكد معظمهم

  :التالي النحو على إجاباتهم وكانت

 ولكنهــا شــاملة جــودة معــاییر بأنهــا الجــزم أســتطیع ال لــدینا المتبعــة المعــاییر أن یؤكــد)" 1 (المــشرف
 وال شـــاملة تكــون أحیانــا وربمــا بالموضــوعیة تتــسم ال األخــرى، بالجامعــات المتبعــة للمعــاییر مــشابهة
 مـــن الـــصفحات عـــدد یكـــون أن یجـــب فمـــثال  الغالـــب فـــي تقلیدیـــة المعـــاییر أن  والـــسبب فیهـــا مرونـــة

) الفرضـیات بعـدد ( تتعلـق أخـرى وأمثلـة هنـا الجـودة معیـار یحقق الذي العدد هو فما) 200 أو100(
ـــم التركیــــز أیــــن) الــــسابقة الدراســــات( ــتفید وكیــــف  األجنبیــــة او العربیــــة الدراســــات علــــى األهـ  مــــن أســ

 الجـامعیین األسـاتذة مـع یتفـق ولـم الجـودة معـاییر ضـمن فیـه البـت یـتم لـم كلـه هذا السابقة، الدراسات
 ویــصعب عملـي دلیـل هـو الماجـستیر رسـائل إعـداد نظـام دلیـل أن ًأیـضا وأضـاف المعـاییر هـذه علـى
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 هـي هـل ولكـن معـاییر هنـاك أن یؤكـد) " 2 (المـشرف ، "الـشاملة الجـودة معـاییر على یقوم انه القول
ـــي متبعـــــة، ـــــسم ال وهــ ـــالجودة تت ـــى بــ ــ ــب وعل ـــ ـــي األغل ــــكلیة معـــــاییر هــ ــون (شـ ـــالف كلـــ  عـــــدد (أو) الغــ

 بالمرونـــة تتـــسم األحیـــان بعـــض فـــي لكنهـــا موضـــوعیة هـــي فغالبـــا ،)الفـــصول عـــدد (او) الـــصفحات
ــاملة، ــون ال فهـــم التربویـــة، والنهـــضة لإلصـــالح كافیـــة غیـــر المتبعـــة المعـــاییر ان نجـــد وقـــد وشـ  یراعـ
 مــشكلة،أي التعمــیم) " 3 (المــشرف التنمیــة، بمتطلبــات البحثیــة المــشكلة ارتبــاط مــستوى أو المكونــات

 وهــي تتمتــع ال اإلجابــة ســتكون شــاملة بجــودة تتمتــع جــامعتي فــي الرســائل جمیــع أن الــتكلم أردت إذا
 مـع بتبنیهـا كمـشرف قمـت رسـائل تغییر،فهنـاك أي یوجـد ال مرنـة وغیـر معظمهـا فـي موضوعیة غیر

ـــي الرســـائل مـــن فهـــي ونـــشرت قبلـــت انهـــا وطالمـــا محكمـــة مجـــالت فـــي ونـــشرها الباحـــث ـــع  الت  تتمت
 الــشاملة بــالجودة تتــسم ال لكنهــا بهــا ویلتــزم ثابتــة المعــاییر) " 4 (المــشرف ،"الــشاملة الجــودة بمعــاییر
 تواكـــب مـــا ًونوعـــا وشـــاملة موضـــوعیة هـــي) "5 (المـــشرف ،"بهـــا اإللتـــزام الطالـــب وعلـــى مرنـــة وغیـــر

 بـین) " 6 (المـشرف ،"الفلـسطینیة بالجامعـات تطبـق معـاییر كـأي هي بالجامعة ومعاییرنا المستجدات
) " 7 (المــشرف مرنــة، وغیــر شــاملة لیــست ولكنهــا موضــوعیة تكــون وأحیانــا كثیــرة الجــودة معــاییر أن

 یؤكــد) " 8 (المــشرف ،"مرنــة وغیـر موضــوعیة وغیــر الــشاملة بـالجودة تتــسم ال معظمهــا فــي ان یؤكـد
 مـن بطلـب قمنـا جامعاتنا في فنحن األحیان بعض في مرنة لكنها وشاملة موضوعیة ما حد إلى أنها

 المــشرف ، "بحثــین عمــل ومــابین رســالة إعــداد بــین مــا وخیرنــاه رســالة یحمــل الــذي الماجــستیر طالــب
 لــیس جدیــدة معــاییر وجــدت ٕوان وحتــى موضــوعیة تكــون بالــضروري ومــش موجــودة المعــاییر) " 9(

 یكــون ان بالــضرورة لــیس كلمــات عــشرة علــى العنــوان اقتــصر إذا فمــثال جیــدة تكــون أن بالــضروري
ــشكلة تكـــون ان بالمعـــاییر یهمنـــي مـــا ألن جـــودة ذات ــون وأن  ومفهومـــة واضـــحة البحـــث فـــي المـ  یكـ

 بجــودة ویظهرهــا الرســالة یجعــل مــا هــو وتناســق تــرابط هنــاك یكــون المــشكلة،وأن مــع مــرتبط الهــدف
 الـشكلیات ولـیس المـضمون یهمـه مـا قولـه حـد علـى إذن كـالتوثیق، االخـرى لالمـور باإلضافة عالیة،
 لمعـاییر بالنـسبة فلـسطین فـي الغالـب الجانب أن یؤكد) " 10 (المشرف ، "الجودة بمعاییر تتسم حتى

 مــا وغالبــا بالمرونــة، تتــسم ال أي  بــالجودة اإلهتمــام مــن أكثــر غالــب الــروتین طــابع أن هــو الجــودة
 نجـد حیـث البحـوث فـي التنـوع عـدم هـو والمـشكلة الـسیئ الشيء وكان تقلیدیة بمفاهیم المعاییر ترتبط

 إلــى الغالـب فـي یتوجهـون الطلبـة لكـن النوعیـة أو التجریبیـة سـواء البحـوث انـواع مـن القلیـل هنـاك أن
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 الماجـستیر، رسـائل جـودة مـن یـنقص والـذي الـضعف أنواع من نوع وهذا والتحلیلیة الوصفیة البحوث
 وهـذا والمـشرف للطالـب موجهـة هـي للمؤسسات موجهة غیر الماجستیر رسائل ان عن ناهیك وأیض

 البحـوث نتـائج علـى اإلطـالع تحـاول ولـم تلتـزم لـم المؤسـسات أن حتـى الماجـستیر رسائل تعمیم یقلل
 وهـي دائـم تغییـر هنـاك ان یـضیف) " 11 (المشرف ، "الماجستیر رسائل جودة من ینقص دلیل وهذا

ــه حــد علــى أن كمــا مــا حــد إلــى ومرنــة مــا حــد إلــى وشــاملة موضــوعیة  تغییرهــا تــم قــوانین هنــاك قول
ــاء وتعـــدیلها ــور لمواكبـــة المـــستجدات علـــى بنـ  بجـــودة معیـــار أهـــم أن وضـــح) " 12 (المـــشرف ،"التطـ
 نـــسبة فمـــا مستعـــصیة، مـــشكالت بحـــل قیامـــه مـــستوىو بـــالواقع إرتباطـــه مـــستوى هـــو العلمـــي البحـــث

 مــشكلة علــى أصــال تقــوم والتــي وتوصــیاتها بنتائجهــا االخــذ یــتم والتــي البــاحثین یقــدمها التــي األبحــاث
 المـشرف ، "ذلـك مـن بـأكثر اجیب لن السؤال هذا على متحفظ وانا القول بهذا أكتفي وواقعیة، حقیقیة

  الطلبـــة بــأن المــشكلة وتكمــن ناقــصة هــي ًوأیـــضا شــاملة حتــى وال موضــوعیة غیــر أنهــا أكــد) " 13(
 والمـسؤولین العلیـا الدراسات بعمادة إجرائیة،فالمفروض معرفة یوجد ال لكن الجودة بمعاني علم لدیهم
 بحـث یعـد كیـف  تمامـا الطالب یجهل فمثال العلمي، البحث عمل وندوات ورشات عقد التخطیط عن

) " 14 (المـشرف ،"؟ المجتمـع  إحتیاجـات یلبـي هـل الموضـوع أي یختارهـا التـي الظـاهرة ونـوع علمي
 حـد علـى المـشرفین طبیعـة لكـن عامـة فهـي التعلیمـات ناحیـة من إختالفات هناك جامعته في ان أكد

 االدنــى الحــد مــع یتعامــل مــن ومــنهم عنهــا یتنــازلون وال بمعــاییر یتمــسكوا مــشرفین هنــاك تقــرر، قولــه
 المطلــوب المــستوى إلــى الرســائل ترتقــي ال وبالتــالي الطالــب، حــساب علــى المجاملــة الرســائل، كقــراءة
  ".األخرى الفلسطینیة الجامعات جمیع كحال قال كما جامعته فحال موضوعیة، غیر وهي

ــسؤال  رســائل إعــداد فــي اتباعهــا یجــب التــي المعــاییر أنــسب هــي مــا كمــشرف برأیــك: الثالــث ال
  الماجستیر؟

 الـــذي الموضـــوع یكـــون أن تحدیـــدا، والموضـــوع الرســـالة تناســـب التـــي األداة اســـتخدام) " 1 (المـــشرف
 المعـاییر) " 2 (المـشرف ، "المجتمـع خدمـة فـي رسـالته تـساهم أن مكرر، وغیر جدیدا الباحث یختاره

 مـــن شـــيء فیهـــا ) ًأیـــضا مهـــم شـــيء الرســـالة وتنظـــیم الخـــارجي، كالـــشكل (مـــا ًنوعـــا مهمـــة الـــشكلیة
 فـــالمنهج التحلیلـــي، الوصـــفي المـــنهج بالرســـائل یـــستخدم مـــا فغالبـــا تعـــدیل، إلـــى بحاجـــة لكـــن المرونـــة
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ــتبانة مقبـــول الوصـــفي  وأدوات آخـــر لمـــنهج الطالـــب إتجـــاه هـــو ذلـــك مـــن األنـــسب لكـــن مقبولـــة واإلسـ
ــه الــذي المــشرف یختــار أن الباحــث الطالــب علــى یجــب كمــا أخــرى،  المــشرف ،"بتخصــصه عالقــة ل

 وهــل الموضــوع، اهمیــة الموضــوع، حداثــة وأهمهــا األنــسب المعــاییر مــن العدیــد هنــاك أن أكــد) " 3(
 المــشرف ، "المجتمــع؟ خدمــة فــي یــساهم هــل ال؟ أم یطبــق وهــل ال أم للبحــث قابــل المقــدم الموضــوع

 جامعـــات داخـــل ومرنـــة مقبولـــة معـــاییر هـــي ًحالیـــا والمتبعـــة الموجـــودة المعـــاییر أنـــسب أن یـــرى) 4(
  الباحــث الطالــب مــع التعامــل فــي الوســائل جمیــع اســتخدام یجــب أنــه یــرى) 5 (المــشرف ، "فلــسطین

 یجـب المعـاییر أنـسب عـن نتحـدث حتى أنه یقول) 6 (المشرف ، "الهاتف عبر أو اإلیمیل خالل من
 ثــم ومــن  اإلحــصائي بالتحلیــل حقیقیــة مــشكلة لدیــه بــان الباحــث الطالــب نحــو كالمــي أوال أوجــه أن

 أن أجـــد ثـــم ومـــن اإلحـــصائي، بالتحلیــل الكافیـــة ومعـــرفتهم تمكـــنهم بعــدم المـــشرفین علـــى اللـــوم أوجــه
ــتخدام الرســــالة، فــــي صــــحیحة بطریقــــة األفكــــار عــــرض هــــو المعــــاییر أنــــسب  غیــــر أخــــرى واتأد اســ

ــذا واقعیــة غیــر النتــائج فتبــدو مــصداقیتها لعــدم اإلســتبانة  الرســالة فــي أداة مــن اكثــر اســتخدام یجــب ل
 حیــث مــن المناســب الموضــوع اختیــار هــو المعــاییر أنــسب أن یعتقــد) " 7 (المــشرف ،"قولــه ّحــد علــى

 تكــون وأن مــستهلك، وغیــر جدیــد، مكــرر، غیــر یكــون بــأن تطبیقــه علــى القــدرة حیــث ومــن األهمیــة
 اختیــار هــو) " 8 (المــشرف ، "الرســالة فــي المــستهدف المجتمــع مــن العالقــة ذات ألصــحاب موجهــة

 حاولنــا الدراســة، بموضــوع  تتعلــق التــي والمراجــع المــصادر  إیجــاد علــى القــدرة حیــث مــن الموضــوع
 بإعـداد یقـوم أن رسـالة عمـل بـدل الباحـث الطالـب یكلف بأن المعاییر في تعدیل إجراء قوله حد على

 ومفهومــة واضــحة البحــث مــشكلة تكــون أن هــو قولــه حــد علــى المعــاییر أهــم) "9(المــشرف ، "بحثــین
 تظهــر الرســالة یجعــل وهــذا وتناســق تــرابط هنــاك یكــون وان المــشكلة، مــع مــرتبط الهــدف یكــون وأن
 ، "ًمجـدیا المـضمون یكـون وان جـدا، هـام التوثیـق والتكامل، للتناسق باإلضافة عالیة، بجودة ما نوعا

 بحــث واقعي،جدیــد،و البحـث موضــوع یكــون ان البحـوث، تنــوع هــو أنـسبها أن یؤكــد) " 10 (المـشرف
 وأن للدراســـة، المناســب العلمـــي البحــث بمـــنهج اإللتــزام هـــو أنــسبها) " 11 (المـــشرف ،"ومفیــد مجــدي
ــون وأن البحـــث، فـــي المـــستهدفة الجهـــة منهـــا تـــستفید ــیات النتـــائج تكـ  ســـطحیة وغیـــر مجدیـــة والتوصـ

 بمنهـاج الرسـالة تلتـزم أن معیـار أهـم هو الواقع من المشكلة تناول أن یؤكد) 12 (المشرف ،"وموجهة
 واســتراتیجیات طرائــق حــول متقوقعــة تبقــى ال أن البحــث، فــي العلمیــة األســالیب تنــوع العلمــي، البحــث
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 ویطلـع الدراسـة أسـئلة الباحـث الطالـب ّیعد أن مرنة، البحث أدوات تكون ان التقلیدي، العلمي البحث
ــتبانة إعــــداد قبــــل النظــــري األدب علــــى ـــار أهــــم أن یؤكــــد) "13 (المــــشرف ، "اإلســ  تــــدفع أن هــــو معیـ

 التفكیــر، وأســلوب طریقــة خــالل مــن جیــدا بموضــوعه بــالتفكیر جهــوده یبــذل أن فــي الباحــث الطالــب
 علــى الجیـد واإلطـالع المكثفـة القـراءة خـالل مــن والتغذیـة الشخـصیة، میولـه حـسب الموضـوع اختیـار

 مـــابین اإلتفـــاق هـــو أهمهـــا أن یـــرى) 14 (المـــشرف ،"بموضـــوعه عالقـــة لهـــا التـــي الـــسابقة الدراســـات
 فــي وتــساهم ًمــسبقا عرضــها یــتم لــم قــضیة فــي یبحــث أن أي البحــث عنــوان علــى والباحــث المــشرف

 البحـث خطـة موضـوع یقـرر ال أن العالقـة، أطـراف بین مسبقا علیها متفق یكون أن المجتمع، خدمة
 هنـاك یكـون أن الرسـالة، مـن المطلـوب هـو مـا یعـرف أن المعنیین، من اتفاق هناك یكون أن بعد إال

 تكـــون أن الخــاص، إلــى العــام مــن بهــا ویبــدأ بوضــوح، محــددة المــشكلة تكــون أن واضــحة، منهجیــة
 الیكــون وان لرســالته القــراءة الباحــث الطالــب یكــرر أن ونمطیــة، مكــررة غیــر معینــة البحــث فرضــیات

 أن للمعلومــات، جیــد عــرض یظهــر حتـى المــادة بعجــن الباحــث الطالـب یقــوم وأن ولــصق، قــص فیهـا
 األدب یكــون ال وأن لــذلك، نفتقــر نحــن ولألســف الدراســة بمتغیــرات عالقــة لــه النظــري األدب یكــون

 الباحـث الطالـب یتفاعـل أن یجـب المتغیـرات، هـي الرسـالة عنـاوین تكـون أن ویجـب عنـاوین، النظري
 وال یكتــب ذا مــا الباحــث الطالــب یفهــم أن فیهــا، الباحــث شخــصیة تظهــر وأن الــسابقة الدراســات مــع

 مـن أكثـر هنـاك یكـون أن لألقـدم، األحـدث مـن تاالدراسـ ترتیـب یكون ان فحسب، كتابة مجرد تكون
 مــا وغالبــا المعیــاري، لإلنحــراف یتطــرق وال الحــسابي للمتوســط یــذهب فالطالــب تقلیدیــة األبحــاث أداة،
 لـذا جـاءت أیـن مـن یعلمـون وال مفهومـة غیـر انها أي یربطون ال أنهم األساسیة الضعف نقطة تكون
 مرتبطـــة تكـــون أن یجـــب عامـــة التوصـــیات تكـــون ال وأن متغیـــر، لكـــل إثبـــات هنـــاك یكـــون أن یجـــب
 الطالــب مــع المــشرف یتفــق أن ونهایــة ،2000 عــام مــن أقــل المراجــع تكــون ال وأن الدراســة، بنتــائج
  ".الرسائل إلعداد معاییر على الباحث

   فلسطین؟ في التنمیة وسیاسات أهداف تحقیق في الماجستیر رسائل تساهم هل: الرابع السؤال

 أو بنتائجهــا األخــذ دون الرفــوف علــى الرســائل تحفــظ مــا فغالبــا تــساهم ال أنهــا یؤكــد) " 1 (المــشرف
ـــاك بدایـــة)" 2 (المـــشرف ، "توصـــیاتها ـــاك وغیرهـــا تربویـــة إجتماعیـــة إقتــــصادیة تنمیـــة هن  بعــــض وهن
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 مــن ؟ التنمیــة فــي تــساهم الرســالة مخرجــات هــل أن والــسؤال معینــة، مهــارة الطالــب تكــسب الجوانــب
 جــدا متـدني مــستوى وذات ضـعیفة الجامعـة وخــارج داخـل مناقــشتها تـم التـي للرســائل مـشاهدتنا خـالل
 التربــوي اإلصــالح هــو ومــا الجدیــد مــا ذلــك بعــد مــا لكــن عمیقــة، غیــر تربویــة مــشكالت تتنــاول ألنهــا
ــود الرســـائل؟ هـــذه قدمتـــه الـــذي ــنهج رســـائلنا معظـــم التبـــاع منهـــا جـــزء فـــي الـــسبب یعـ ــفي، للمـ  الوصـ

 فـــي نفـــسها المتغیـــرات تكـــرار بعمـــق، الموضـــوع أخـــذ وعـــدم واحـــدة، أداة خـــالل مـــن البـــسیط والتحلیـــل
 تنــاول قولــه ّحـد علــى باإلضـافة رســالة، مئـة مــن أكثــر فـي متــشابهة نجـدها أننــا وحتـى الرســائل جمیـع

 المـشرف ،"التنمیـة أهـداف تحقـق ال وهـي عنهـا راضـي غیـر كمـشرف وهـو الواقـع عـن بعیدة مواضیع
 الواقـــع فـــي بالنتـــائج جـــاء مــا تطبیـــق خـــالل مـــن وذلـــك الموضــوع تنـــاول علـــى تعتمـــد أنهـــا یؤكــد)" 3(

 التنمیـة أهـداف تحقیـق فـي تـساهم بـذلك فهـي یستفید قرر اآلخر الطرف إذا تساهم أنها ویؤكد ،ًعملیا
 ال فلـــسطین جامعـــات بكـــل أن خاصـــة األهـــداف تحقـــق رســـائل یوجـــد ال أنـــه یؤكـــد) " 4 (المــشرف ،"

 مــا جــدا وقلــیال مــا ًنوعــا) " 5 (المــشرف ، "المجتمــع فــي تطبــق وال رســائلها توصــیات أو بنتــائج یؤخــذ
 أهـداف تحقیـق فـي تـساهم ال أنهـا أكـد) 6 (المـشرف ،"فلـسطین فـي التنمیـة أهـداف تحقیـق في تساهم
ــذا الجامعیــة، الرســائل علــى یطلــع أحــد وال بالنــشر یقمــون ال الباحــث والطالــب المــشرف ألن التنمیــة  ل
 اللجنــة، مــع مناقــشتها مــن اإلنتهــاء فــور بنــشرها العلیــا الدراســات مــن تعلیمــات هنــاك یكــون ان یجــب
ــه، ّحــد علــى بهــا موثــوق وغیــر صــحیحة غیــر ألنهــا بالنتــائج تأخــذ ال التربیــة وزارة أن وحتــى  ٕوان قول
ــب  ألحــــد الــــسبب أعیــــذ أن أردت ــث فالطالــ ــود والبیئــــة والمــــشرف الباحــ ـــم یعــ  ، "األساســــي الــــسبب لهـ

 تــساهم أن المفــروض مـن أنهــا یؤكــد)" 8 (المـشرف ،"تــساهم ال بقولــه إجابتـه اختــصر) " 7 (المـشرف
ــث ــــه قــــال حیــ ـــستخدم درجــــة ألي أن ــــیم التربیــــة وزارة تـ ـــي والتعل ـــم فـ ـــتها رسـ ـــى مبنیــــة سیاسـ  رســــائل علـ

 درجـة وألي ال أم تـساهم هـل أنهـا فـي الـوزارة لرؤسـاء یوجه أن یجب باعتقاده السؤال وهذا الماجستیر
 یـساهم أن یجـب التربـوي البحـث أن المفـروض مـن أنـه فیؤكـد توصـیاتها، خـالل مـن الرسـائل تخدمهم

 تخـــدم أن یجـــب رســـالتي أن أضـــاف أبـــدا، یطبـــق نـــشاهده ال مـــا وهـــذا التربویـــة الـــسیاسات خدمـــة فـــي
 المعنیـة للجهـة یوجـه ان یجـب الـسؤال هذا ألن یعلم ال أنه أكد) 9 ( المشرف ، "ستلیها التي الرسائل

 التربویــة الــسیاسات بنیــت إذا انــه وأضــاف الرســائل، علــى كمــشرفین لهــم ولــیس الــسیاسات راســمي أي
 أن یجـب أنهـا أكـد) " 10 (المـشرف ،"موجـود غیـر وهـذا منهـا اإلسـتفاد الممكن من هنا دراسات على
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 والــسبب تــساهم ال أنهــا بــین) 11 (المــشرف ، "تــساهم ال أنهــا وجــد المتابعــة خــالل مــن ولكــن تــساهم
 مـن الكثیـر هنـاك أن وأضاف والجامعة، التعلیمیة المؤسسات بین متینة عالقة أو تواصل وجود عدم

ــشاكل ــت ولـــو التربویـــة المـ ــب التربیـــة قامـ ـــاحثین مــــن بطلـ ـــوا أن فـــي الجامعـــات فـــي الب  فــــي لهـــم یبحث
 مبـادرة ألي وجـود ال ولكـن تـساهم أنهـا نقـول أن یمكـن هنـا للنتـائج الوصـول یمكن وكیف ما موضوع

 یكـون ال ولكـن التربویـة القـضایا تنـاقش التـي الرسائل من العدید هناك ذلك، في التعلیم مؤسسات من
 اسـتفادت كـان والجامعـات والتعلـیم التربیـة بـین تكـافؤ هنـاك لـو أن أكـد وكمـا علیهـا، إطالع أي هناك

 لــو المثــال سـبیل علــى لكـن ضــئیلة بنـسبة لكــن تــساهم قولـه ویكــرر الرسـائل، هــذه مـن والتعلــیم التربیـة
 هنـــاك ألصـــبح كمـــدرس عملـــه مجـــال فـــي وطبقهـــا ماجـــستیر رســـالة بعمـــل البـــاحثین الطلبـــة أحـــد قـــام

 ،"تـساهم ال وهـي ذلـك فـي أشـك إجابتـه كانـت) " 12 (المـشرف ،  "كمعلـم أدائـه تحـسین فـي مساهمة
 رســـائل علـــى كمـــشرف عملـــه مجـــال فـــي ســـنة 24 وبعـــد المبـــدأ حیـــث مـــن أنـــه اكـــد) " 13(المـــشرف

 یــسمع لــم أنــه ویــضیف والتوصــیات، بالنتــائج یؤخــذ ال لكــن تــساهم كمواضــیع الرســائل أن الماجــستیر
 القـــضایا فــي بنتائجهــا  لتاخـــذ رســائله أیــة الجامعــة مـــن طلبــت مــا یومـــا فــي والتعلــیم التربیــة وزارة أن

 الرسـائل فمعظـم تـساهم ال رأیـه حـسب) "14(المـشرف ، "التعلـیم قضیة في تعترضهم قد التي التربویة
 اإلتجـاه بهـذا نفـسها وطـورت رسـالة أي تبنـت تعلیمیـة مؤسـسة أن أبـدا یسمع ولم الرفوف على توضع
   ".تساهم ال فهي لذا  فقط العلمیة الدرجة على الحصول هو للرسالة الرئیسي الهدف فمازال

ــة الرســائل ترتقــي هــل: الخــامس الــسؤال ــسنوات خــالل الجامعی ــم التــي األخیــرة ال  فــي مناقــشتها ت
   ؟ الشاملة الجودة لمعاییر  تحدیدا جامعتك

 أنــه القــول یــصعب لكــن عملــي دلیــل هــو الجامعیــة الرســائل إعــداد نظــام دلیــل أن أكــد) " 1 (المــشرف
 ترتقـي، نعـم فهـي الظاهریـة المعـاییر اعتبرنـا اذا) " 2(المـشرف ، "الـشاملة الجودة لمعاییر یرتقي دلیل
 ،"ترتقـي ال هـي الجانـب هـذا فـي إذن  قولـه حـد علـى ال بالتأكیـد حلـول وتقـدم مـشاكل تعـالج هـل لكن

 وهـل منهـا اسـتفاد مـن  یهتمـون ال ًأیـضا والمـشرف الطالـب عنـد تكمـن المـشكلة بدایـة) " 3 (المشرف
 ال لكـن للرسـالة العلمـي البحـث بمعـاییر تتـصف الرسـائل بعـض أن القـول یمكن لذا بالتنمیة، ساهمت
 ترتقـــي أنهـــا أجـــاب) "4 (المـــشرف ، "ترتقـــي ال ولكنهـــا نجحـــت رســـائل وهنـــاك منهـــا، اإلســـتفادة یمكـــن
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)" 6 (المــشرف ، "جمیعهـا ولیـست یرتقـي منهـا ًبعـضا أن أكـد) " 5 (المـشرف ،"فقـط الجامعـة بمـستوى
 حیـث مـن بالطالـب عـام ضـعف فهنـاك ترتقـي ال)" 7 (،المـشرف"قولـه ّحد على معظمها في ترتقي ال

 المــشرف عــاتق وعلــى  یناســبه موضــوعه اختیــاره وعــدم اإلحــصائي التحلیــل مــن وتمكنــه قدرتــه عــدم
 أن أســتطیع ال الــشاملة الجــودة معــاییر معرفــة بــدون أنــه یؤكــد) " 8 (المــشرف ، "یقــرأ ال بأنــه ًأیــضا
 المـــشرف علـــى یعتمـــد ذلـــك وكـــل التنفیـــذ وقابلیـــة بالموضـــوع واألصـــالة النـــشر عـــن ســـأتكلم لـــذا أحكـــم

 البــاحثین قبــل مــن تنــشر التــي بنتائجهــا یؤخــذ ال ولمــاذا إذن ننــشر ال لمــاذا ترتقــي قلنــا ٕواذا والطالــب،
 أنهــا لنؤكــد دلیــل هنــاك یكــون أن ویجــب تنــشر ال لكنهــا جزئیــة بــصورة ترتقــي انهــا وأضــاف والطلبــة
 ماكـــان فكــل المــشرف وعلــى الباحــث الطالــب علــى برأیــه ذلــك یعتمــد) " 9 (المــشرف ، "ال أم ترتقــي
 علـى إشـرافه خـالل ومـن ترتقـي أن الممكـن مـن هنـا أكثـر افكـار المـشرف له وقدم أفكار الطالب لدى

 ال الطالــب ان والــسبب  ترتقــي ال مناقــشتها تــم مــا أمــا یرتقــي مــا منهــا هنــاك أن یؤكــد الرســائل بعــض
 یظهــر ان مجبــر غیــر الباحــث الطالــب أن ویؤكــد ًجیــدا یــساعده ال والمــشرف الكافیــة المعرفــة یمتلــك
 مـن ویـتعلم الطالـب بهـا یمـر خبـرة عـن عبـارة هـي لـه بالنـسبة الماجـستیر فرسـالة نوعـه من فرید عمل

 هـــذه مــن یــتعلم أن المهــم أخطـــاء، لدیــه یكــون ن أ ًعیبــا ولــیس یتقنهـــا أن یجــب مرحلــة كــل خاللهــا،
 یمتلـك ال وهـو رسـالته أنهـى إن أكبـر تكون فالمشكلة خاللها، من البحثیة المهارات وسیتعلم األخطاء
ــم بــذلك اســتفاد هــو یكــون فــال العلمــي البحــث كتابــة علــى والقــدرة الكافیــة المعرفــة  یــضیف أو یقــدم ول
 الباحــث فالطالــب وترتقــي، تمیــزت رســائل هنــاك أن شــك ال أنــه أكــد) " 10(المــشرف ، "جدیــدة معرفــة
 جــرأة عـدم أن وأضــاف إذن جیـد عملـه فالطالــب جیـد المــشرف كـان ٕواذا المـشرف مــن تعلیماتـه یتلقـى

 إلــى نعــم) " 11 (المــشرف ، "الرســائل جــودة مــن یــضعف هــذا  تجریبیــة دراســات عمــل علــى الطالــب
 یـأتون الـذین حتـى وخارجهـا النجـاح جامعـة فـي ماجـستیر رسـائل بمناقـشة قـام قولـه حـد فعلى ما، حد
 الجامعــات مــن بكثیــر افــضل النجــاح جامعــة فــي الماجــستیر رســائل مــستوى أن یــشهدوا الخــارج مــن

 التطبیــق علــى كبیــر تركیــز الجامعــة فــي یكــون أن یجــب عــام بــشكل الرســائل ترتقــي وحتــى األخــرى
 التطبیقـي بالجانـب االهتمـام ممارسـة، إلـى الباحث الطالب یحتاج اإلحصائیة، بالمعرفة الطلبة لتزوید

ــب یتتبــــع أن المــــشرف علــــى كمــــا والنظــــري، ــون خطــــوة الطالــ ــب خاصــــة فیهــــا ومناقــــشته بخطــ  بالجانــ
 بـین) " 13 (المـشرف ، "یجیـب ولـن الـسؤال هـذا علـى مـتحفظ أنـه أكد) " 12 (المشرف ،"االحصائي
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 المــشرف ، "التنمیــة خدمــة فــي تــساهم ال المطروحــة المواضــیع وأن ًأحیانــا مكــررة ألنهــا ترتقــي ال أنهــا
 الحلـول ومجموعـة للمجتمـع حلـول تقـدم ال ألنهـا ترتقـي ال وأغلبهـا نعـم منهـا جـزء فـي أن أكـد) " 14(

 العلمیــة، الدرجـة علــى الحـصول لمجــرد فقـط وهـي الدراســة، بنتـائج مرتبطــة غیـر عامــة توصـیات هـي
   ".منها اإلستفادة یتم حتى النشر علیهم ووجب

 النجـاح تحقیـق في الجودة لمعاییر ًتبعا الماجستیر رسائل تساهم أن یمكن كیف: سادسال السؤال
   المجتمع؟ في القضایا بعض لمعالجة الحلول ٕوایجاد

 معــاییر لوضــع الطالــب مــع بالتعــاون العــالي التعلــیم وزارة مــن متبنــى یكــون أن یجــب) " 1(المــشرف
 الجــودة معــاییر باتبــاع المــشرفین علــى حــرص هنــاك فیــصبح التوصــیات تبنــي علــى وتحــرص الجــودة
 علـى قـادرة إشـرافیة مهـارات ویمتلـك عالیـة كفـاءة مـستوى علـى المـشرف یكـون أن یجب تساهم وحتى
 هـام األداة علـى والحـرص هـام أمـر اإلسـتبانه ضـبط الجـودة، معـاییر ضـمن الماجستیر رسائل إخراج
 ومحـــددة واضــحة شـــاملة جــودة معــاییر لتبنـــي هــام أمـــر الجامعــات بــین التنـــسیق أن وأضــاف أیــضا،
)" 2(المــشرف" المجتمــع، قــضایا لــبعض الحلــول ٕوایجــاد النجــاح تحقیــق فــي تــساهم  برســائل للخــروج
 والـضعف القـصور حالـة مـن طرحناهـا التـي نتائجها في ونقلنا واقعیة مشكالت تناولنا إذا أنه یتصور

 حقیقیــة مــشكالت تناولنــا أننــا أي ســاهمت، قــد تكــون هنــا القــوة إلــى الــضعف ومــن التقــدم حالــة إلــى
 تنـــاول یجـــب لـــذا یكفـــي، ال هـــذا ٕواتجاهـــات آراء دراســـة فمـــثال لهـــا، عملیـــة حلـــوأل نخـــرج أن ونـــستطیع

 خــالل التقــدم مــستوىو حالــة كدراســة والمتابعــة والمــشاهدة الرصــد خــالل مــن أكثــر بعمــق الــصعوبات
 حقیقیـــة مـــشكالت وتنــاول التقلیدیـــة ًحالیـــا المتبعــة غیـــر أخـــرى منهجیــة إلســـتخدام باإلضـــافة ســنوات،
 مــن ألنتقــل عملیــة حلــول تقــدم خاللهــا مــن التــي المعتمــدة بالنظریــات وربطهــا التربــوي بــالواقع مرتبطــة
 واســـتخدام واحــدة بـــأداة التقیــد مـــن نخــرج أن یجـــب قولــه حـــد علــى تـــساهم حــت إذن للتقـــدم، القــصور

ــة الوصــفي، غیــر آخــر مــنهج  بنــاء فــي نــسهم أن أي النظریــة األبعــاد دراســة المــستطاع قــدر والمحاول
 أنهــا قولــه أكــد) " 3(المــشرف ،"العالمیــة الخبــرات مــن لإلســتفادة المحلــي للواقــع مالئمــة تربویــة نظریــة
 ألن نفـسه، الواقـع مـن اي نفـسها البـشر همـوم مـن نابعـة الماجـستیر رسـائل تكون أن حالة في تساهم
 مــشكلة لهــا لــیس قــصة یوجــد فــال المسلــسل فــي كاعقــدة وشــبهها مــشكلة تطــرح هــي الماجــستیر رســالة
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 نفـسه المجتمـع مـن ونابعـة للمـشكلة دقیـق إختیـار هنـاك هنـاك كـان إذا أي أصال قصة كانت لما ٕواال
 المـشرف ألن الطلبـة قبـل المـشرفین علـى مـسئولیتها تعـود هـذه أن ویؤكـد الشاملة التنمیة في ستساهم
 یـــسعى فقـــط الـــذي الباحـــث الطالـــب مـــن أكثـــر بالمیـــدان كونـــه المجتمـــع فـــي الحقیقـــة للمـــشاكل مـــدرك

ـــى للحـــصول ـــي العلمیـــة الدرجـــة عل ــت الت  أن یؤكــــد) " 4(المـــشرف ، "لـــه بالنـــسبة األكبـــر الهـــدف باتــ
 ، "إســتطالعیة دراســة بهــا رســالة تجــد ألن بالنــادر ألنــه المجتمــع، قــضایا تعــالج وال تقلیدیــة الرســائل
 وتعاونـت الباحـث للطالـب الكـافي الـدعم وتـوفر جـدي بـشكل اإلهتمـام تـم إذا أنـه یؤكد) " 5 (المشرف

 هامـشیة، تكـون ال أن القـرار، صـنع فـي تـساهم أو تعمـل قـد الرسـالة أي فإنهـا معه، المستهدفه الجهة
 نتبنـاهم بـاحثین طلبـة نریـد أننا أضاف كما ،بها واإلهتمام مناقشتها بعد فقط الرف على توضع ال أن

 انهــا یؤكــد)" 6 (المــشرف ، "حلــول إلــى الرســائل تــؤدي وال لــدینا موجــود غیــر وهــذا منهــا ویــستفیدون
 مـشاكل نـدرس الواقـع مـن مـشاكل نتنـاول أخـرى أسـالیب هنـاك یكـون بـأن المجتمع قضایا تعالج حتى

 یجیبــون الــذین ألن المعلومــات علــى للحــصول وحیــدة كــأداة فقــط اإلســتبانة نعتمــد وال ًحالیــا موجــودة
 ونتائجهــا دقیقــة غیــر الرســائل مــن% 70 نــرى بالغالــب قــولى حــد فعلــى صــادقین ًجمیعــا لیــسوا علیهــا
ــون أن نــــشرها، وهـــي عبــــارة بـــأول بــــدأ) " 7 (المـــشرف ، "فیهــــا مبـــالغ ـــى الرســــالة تكـ ــستوى عل  مــــن مــ

 یمتلـك أن یجـب كمـا والطالـب، المـشرف بـین توافق هناك یكون ان قوله حد على یجب كما االهمیة،
 تقـدیم علـى قـادرة النتـائج تكـون حتـى الرسـالة إلعـداد تؤهلـه التـي واإلحصائیة البحثیة القدرات الطالب
 ،"المجتمــع فــي القــضایا لــبعض النجـاح تحقیــق فــي تــساهم بتوصـیات والخــروج للمجتمــع واقعیــة حلـول

 أبحــاث إلجـراء الماجـستیر رسـائل نجبـر حـین فمــثال طریقـة، مـن أكثـر هنـاك ان یؤكـد) " 8 (المـشرف
 اي الفلــسطیني، المنهــاج تقیــیم فــي المعلمــین تــدریب قــضیة المثــال ســبیل علــى المجتمــع قــضایا تخــدم
 الفلــسطیني بــالواقع تطبیقهــا كــان كلمــا مــثال المــدارس أي بالمیــدان الــصلة وثیقــة الرســالة كانــت كلمــا

 طریقــة افــضل لــذا شــیئا، نحقــق لـن نحــن المیــدان عــن بعیــدة شـجرة فــوق بقینــا إذا شــك فبــدون أفـضل،
 إلـى باإلضـافة الجامعـة، فـي التربیـة وكلیـات الـوزارة مـع التربویة العالقات تواصل ّمد هو تساهم حتى
 تكــون أن یجــب تــساهم حتــى انهــا أكــد) " 9(المــشرف ، "الباحــث الطالــب لــدى البحثیــة القــدرات تنمیــة

 بعمــل وقــام معینــة مــشكلة علــى حــصل قــد الباحــث الطالــب یكــون وأن المجتمــع باحتیاجــات مرتبطــة
 ألن تعــالج ال هــي والــسلبیة، اإلیجابیــة باإلتجاهــات ویأخــذ اإلتجاهــات ویعلــم الواقــع مــن علیهــا دراســة
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 الن مــشكلة، تحــل وال ًمعینـا واقعــا تــصف أي أكثـر مــشكلة توصـف فقــط هــي حلـول توجــد ال الرسـائل
 لفتـــرات توضـــع دراســـتك كانـــت إذا أمـــا بالمـــستقبل شـــبیهة لمـــشكالت توصـــیات تـــضع أنـــك االمـــر كـــل

 متغیــرات وتـضع كمیـة دراسـات فقـط هــي لـدینا مـا لكـن ،الـصعوبات حــل فـي تـساعد هنـا معینـة زمنیـة
 الرســائل وعلــى بــالواقع عالقــة لهــا كــان إذا الرســائل تــساهم) " 10 (المــشرف ، "حلــول تقــدم وال معینــة

 الرســائل فــي المجتمعیــة المؤسـسات تتــدخل أن یجــب انـه أضــاف كمــا الواقـع مــن مــشاكل تتحـسس أن
ــون وأن  أن أكـــد) " 11 (المـــشرف ، "الماجـــستیر رســـائل تمویـــل یجـــب كمـــا تواصـــل عالقـــة هنـــاك تكـ

 والتعلـیم فالتربیـة عملـي، تطبیـق هنـاك لیس ألنه تفید ال لنتائج توصلنا ومهما تفید، ال وحدها النظریة
 تواصـل یوجـد وال  الجهتـین بـین فجـوة وهناك مستقل كیان نفسها تعتبر والجامعة مستقلة نفسها تعتبر
 التربیـــة طلبــت أن نـــشهد لــم عملــي، تطبیـــق یوجــد ال النتـــائج، مــن اإلســتفادة یمكـــن ال بالتــالي بینهمــا

) " 12 (المـــشرف ،"توصــیاتها او نتائجهــا لتبنـــي بهــا عالقــة لهـــا التــي الرســائل احـــد مــا یومــا والتعلــیم
 البحـث نظـام مـسئولیة لتحمـل األكفـاء النـاس توظیـف فـي موضوعیة هناك یكون أن یجب أنه أوضح

 یكـون فقـد رسـائلهم بإعـداد لیقومـوا تحـصیال األعلـى الطـالب أختـار لمـاذا أنـه سـؤال ویطـرح  العلمي،
 أكثــر بحثیــة مقــدرة لــدیهم رســائل علــى یحــصلوا لــم الــذي الطلبــة بــین مــن هنــاك یكــون أن الممكــن مـن
  وتــأثیر دور لــه رســائل،وهذا الطلبــة لمــنح كــاف لــیس وحــده المعــدل أن أي علیهــا، حــصلوا الــذین مــن

 المــشرف ، "الحلــول وتقــدیم النجــاح تحقیــق فــي مــساهمتها مــستوى فــي الرســالة مخرجــات علــى كبیــر
 وتقـــدیمها الممیـــزة الرســـائل نـــشر علـــى تعمـــل ان علیهـــا فیجـــب الجامعـــة، مـــسئولیة أنهـــا أكـــد) " 13(

 تمتلــك ال الجامعــة أن قولــة حــد علــى األســف ومــع منهــا لیــستفیدوا المجتمــع فــي المــستهدفة للجهــات
 فــي خلــل هنــاك أن وأضــاف ،ویعرضــها  رســالته یحمــل ان یــستطیع ال الطالــب ألن العلمیــة، الثقافــة

 تـشكیل ویقتـرح الرسـائل، بهـذه والمعنیـة المـستهدفة الفئـة أي  والمجتمـع العلیـا الدراسـات بـین التوصیل
 ســاهمت فعــال تكــون قــد والتــي الواقــع ارض علــى النتــائج تظهــر والتــي اإلجرائیــة اللجــان تــسمى لجــان
 یكـــون أن یجــب قولــه حـــد علــى بالنهایــة المجتمــع قـــضایا لــبعض الحلــول وتقـــدیم النجــاح تحقیــق فــي

 یكـون أن یجـب أن یؤكـد)" 14 (المـشرف ، "العلیـا والدراسـات والتعلـیم التربیـة وزارة بـین تواصـل هناك
ـــس ــث لمجلـ ـــي البحــ ــــشركات دور والجامعــــة دور العلمـ ــــوزارة وال  یحـــــددوا وأن المعنیــــة والمؤســــسات وال

 وعمـل  وتبنیهـا الرسـائل دعـم یجـب وأضـاف الرسائل، هذه من یستفیدوا حتى نظام ویعملوا األولویات
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ـــق باإلضــــافة ،ودورات عنهـــا وحلقــــات دراســـة أیـــام ــث سیـــصبح بهــــذا الواقـــع، أرض علــــى للتطبی  للبحــ
 اإلتجــاه هــذا فــي ولكــن والمجتمــع، والجامعــة، المــشرف، الجمیع،الباحــث، عنــد ٕواهتمــام مكانــة العلمــي
ـــاك األطـــراف، كـــل بـــین كبیـــرة فجـــوة هنـــاك ــشكلة فهن  الجامعـــة بـــین تواصـــل یوجـــد ال بأنـــه حقیقیـــة مـ

ــیم، التربیـــة ووزارات ــستفید حتـــى والتعلـ ــناع یـ  فـــي القـــضایا مـــن العدیـــد فهنـــاك منهـــا، أیـــضا القـــرار صـ
 وجـــود عــدم  بـــسبب  لكــن  لهـــا الحلــول  وتقــدیم علیهـــا أبحــاث عمـــل الطلبــة یـــستطیع مــثال المــدارس
 تطــور لــم الغربیــة الــدول المثــال ســبیل فعلــى  منهــا لالســتفادة  بنتائجهــا األخــذ یــستطیعون ال  تواصــل

   ".یقدمه جدید كل في العلمي للبحث متابعتها خالل من إال

  ؟الماجستیر رسائل جودة من تحد التي األسباب هي ما: السابع السؤال

 الجامعـــات مختلـــف فـــي الـــدكاترة مـــابین عمـــل ورشـــات أو نـــدوات وجـــود عـــدم أن بـــین) " 1(المـــشرف
 یجـب كمـا الـشاملة الجـودة بمعـاییر تلتـزم ال الرسائل جعل للرسالة محددة  جودة معاییر على لإلتفاق
 یجـب أنـه أكـد حیـث عالیـة، جـودة ذو یعتبـر وال مجـدي غیـر هذا لكن ملتزمة ًشكلیا هي ربما وأضف

 لتبنـي هـام أمـر الجامعـات بـین والتنـسیق الموضـوع هـذا بخصوص ومحاضرات وندوات لقاءات عمل
 مـن البـاحثین تمكـن عـدم منهـا عدیـدة ألسـباب یعـود بأنـه یؤكد) " 2 (المشرف ، "شاملة جودة معاییر

 الرسـائل علـى إطالعـه خـالل ومـن الوصفي باإلحصاء یلتزم دائما الباحث الطالب البحثیة، المهارات
 الیــربط والطالــب ًعمیقــا ولــیس بــسیط فالتفــسیر جامعتنــا، رســائل مــن أفــضل بحــال لیــست أنهــا یؤكــد

) النتــائج تفــسیر (بالرســالة الخــامس الفــصل تجــد وبالتــالي بــذلك یربطهــا تجــده مــا ّبنظریات،قــل رســالته
 أن تجــد العملـي بالجانـب ذلـك كـل ربـط وعـدم التربـوي األدب فیهـا ویثـري فیهـا یـساهم التـي الزبـدة هـو

 ، "جودتهــا مــن یقلــل وهــذا عملیــة وغیــر عامــة بنتــائج الرســائل فتخــرج للنتــائج ًســطحیا یكــون التفــسیر
 إهتمـــام وعـــدم الرســـائل، علـــى تـــشرف كفـــاءات وجـــود عـــدم هـــو األســـباب أهـــم أن اكـــد)" 3 (المـــشرف
 بــالتطلع المــشرفین مــن حثیثــة جهــود هنــاك یكــون أن یجــب أنــه یؤكــد حیــث العلمــي بالبحــث المـشرفین

 برســـالة للخـــروج الكـــافي الجهـــد الطالـــب بـــذل عـــدم هـــو)" 4 (المـــشرف ، "العلمـــي بالبحـــث جدیـــد لكـــل
ــباب بــــأن اقتــــصر) " 5 (المــــشرف ، "ممیــــزة ــود األســ ـــى تعــ ــب علـ ـــشرف الطالــ  المحیطــــة، والبیئــــة والمـ

 أن كمـــا الجانــب هـــذا فــي نـــشط قــارئ یكـــون وأن والمــستجدات التطـــورات یواكــب أن یجـــب فالمــشرف
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 الكبیــر فهمــه الباحــث للطالــب بالنــسبة أمــا یــتعلم، الزال الطالــب أن لقناعــة یــصل أن یجــب المــشرف
 أن ٕواضــافة الــشاملة، الجــودة معــاییر عــن القلیــل إال یعلمــون وال العلمیــة الدرجــة علــى لحــصولة هــو

ــستوى ـــه وجـــه أكمـــل علـــى رســـالته إعـــداد فـــي الطالـــب لـــدى الرغبـــة مـ ـــى التـــأثیر فـــي كبیـــر دور ل  عل
 الطالــب مــع التعــاون مــن القلیــل نجــد هنــا المــستهدفة الجهــة بهــا ونقــصد البیئــة أمــا الرســالة، مخرجـات
 كــل أن أكـد) " 6 (المـشرف ، "برسـالته والخاصــة یریـدها التـي المعلومـات علــى الحـصول فـي الباحـث

 الطالــب خلــو أن یعتبــر) 7 (المــشرف ، "والبیئــة الباحــث والطالــب المــشرف عــاتق علــى تقــع األســباب
 أن وجـدنا ولـو  رئیـسي سـبب هـذا المـشرفین بعض لدى البحثیة القدرة وجود وعدم البحثیة المقدرة من

ــون والمـــشرف الباحـــث الطالـــب ــبحت الوقـــت نفـــس فـــي البحثیـــة القـــدرة مـــن یخلـ  ،"فاشـــلة الرســـالة أصـ
ــباب ان یؤكــــد) " 8 (المــــشرف ــود األســ ــیع، تكــــرار إلــــى تعــ ــالع عــــدم المواضــ ــب، المــــشرف إطــ  والطالــ
 مهمـة نقطـة هنـاك أن وأضـاف سـابقة، مواضـیع إستنـساخ إلـى یلجـأون الطـالب بعض هناك وأضاف

 یــشجع أن المــشرف علــى لرســائلهم، نــشر لعمــل الكــافي الجهــد یبــذلون ال والمــشرف الطالــب أن وهــي
 حـافز ذاتـه بحـد هـذا المحكمـة المجـالت فـي لـه بنـشرها یقـوم حتى رسالته في جهوده بذل في الطالب

 سـبب هنـاك وأیـضا قولـه، ّحـد علـى مـشرفینا قبـل مـن المبـادرة هـذه مثـل یوجـد ال  ولكـن للطالـب كبیر
 همــه وبــین فقــط علمیــة درجــة علــى الحــصول هــو الطالــب هــم یكــون أن بــین فــرق هنــاك بأنــه جـوهري

 ،"التربویــة والــسیاسة والمــشرف الطالــب علــى كبیــر لــوم هنــاك أن وأضــاف جدیــدة، معرفــة إضــافة فــي
 إهتمامـــه وعــدم البحثیــة القــدرات فـــي الباحــث الطالــب ضــعف هـــو أهمهــا أن أضــاف) " 9 (المــشرف

ـــسابقة بالدراســـات ـــي ال ــون أن الممكـــن مـــن الت ـــه تكـ ـــى الخطـــوة ل  ،"ًومعرفیـــا اكادیمیـــا دعمـــه فـــي األول
 عــدم الماجــستیر، لرســائل المعــدین الطلبــة مــستوى تــدني هــي األســباب اهــم أن أكــد) " 10 (المــشرف
 الكبیــرة المــسئولیة وتعــود والخبــرة، اإلطــالع المــصادر، فــي الــنقص المــشرفین، بعــض مــستوى التنــوع،

 وعلـى الوقـت، نفـس فـي جیـد ومتـابع ومتطور عالیة معرفة على یكون أن یجب بحیث المشرف على
 ، "الموضــوع وأصــالة الموضــوع جــودة عــن األول المــسئول هــو المــشرف لكــن أیــضا مــسئولیة الطالـب

 ضـــعف المكــررة، المطروحــة الرســائل وعنــاوین الرســـائل طبیعــة هــو أهمهــا أن بــین) " 11 (المــشرف
 والــسیاسات المــشرف علــى اللــوم ألقــى) " 12 (المــشرف ،"الطالــب لــدى واإلحــصائیة البحثیــة القــدرات
 الطالــب حــول األســباب أهــم نــسب) " 13 (المــشرف ، "الباحــث والطالــب المــشرف، واختیــار المتبعــة،
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 الجیــد واإلطــالع للقــراءة یفتقــر الباحــث الطالــب ان وأكــد أخــرى جهــة مــن والمــشرف جهــة مــن الباحــث
 ذلـك فیقلـل سـطحیة النتـائج تكـون  بالتـالي سـطحیة بهـا معرفتـه فتكون رسالته موضوع یخص ما لكل
 ، "تخصـصهم فـي تـصب ال رسائل على یشرفون الذین المشرفین لبعض باإلضافة الرسالة جودة من

 فلــسطین فــي العــالي التعلــیم فــي تكمــن المــشكلة أن وأهمهــا األســباب مــن العدیــد بــین) " 14(المــشرف
 تفكیـر وأن متفـوقین مـنهم وأقلیـة متوسـطین هم بالماجستیر التربیة برامج على المقبلین الطلبة فأغلبیة
 فـــي الـــتعلم طبیعـــة أن ًأیـــضا وأضـــاف لنجاحـــه، ضـــمان أنـــه هـــو الرســـاله علـــى حـــصوله فـــي الطالـــب
 الماجـستیر بـرامج تتحـول لـم إذا أي النظـام كـل علـى لوم هناك أن وأكد ًبحثیا، ولیس أكادیما جامعتنا

  لـــم إذا بمعنـــى محـــدود ســـیكون منهـــا واإلســـتفادة الرســائل مـــن اإلســـتفادة یمكـــن فـــال بحثیـــة بـــرامج إلــى
   ".محدودة ستكون استفادته فإن باحث مشروع أو باحث وهو الماجستیر من الطالب یتخرج
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  )6 (ملحق

 الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة ودرجة الموافقة للفقرات مرتبة لمتوسطات ا
   ) األكادیمیة الصعوبات( ًتنازلیا وفق المتوسط الحسابي لمجال 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئویة

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

  الفقرة
 

 في رقمها
 االستبانة

 الترتیب

ــــــضعف 4.24 0.86 84.8 ًجدا كبیرة ــــــي ال ــــــة ف  اإلنجلیزیــــــة اللغ
 والمراجـع المصادر ترجمة وصعوبة
  األجنبیة

12 1 

 تنمیــة فــي التعلیمیــة المــساقات قلــة 4.14 0.99 82.8 ًجدا كبیرة
 العلمي البحث مهارات

16 2 

 والنـــــدوات المحاضــــرات عــــدد قلــــة 4.11 1.03 82.2 ًجدا كبیرة
 برســــــــــــائل الخاصـــــــــــة األكادیمیـــــــــــة

 العلمي والبحث الماجستیر

10 3 

 فـي الباحـث الطالب قدرات ضعف 3.95 1.02 79.0 كبیرة
 اإلحصائي التحلیل إجراء

18 4 

 رســـــائل عنـــــاوین إختیـــــار صــــعوبة 3.92 1.07 78.4 كبیرة
 الماجستیر

5 5 

 الجـــــــانبین بـــــــین التـــــــوازن ضـــــــعف 3.91 0.88 78.2 كبیرة
 للموضوع والتطبیقي النظري

1 6 

 لهـــا التـــي والمراجـــع المـــصادر قلـــة 3.89 1.05 77.9 كبیرة
 مكتبــة فــي الرســالة بموضــوع عالقــة

  الجامعة

6 7 

 عـــن المـــسؤولین المـــشرفین تقلیدیـــة 3.87 0.97 77.4 كبیرة
 التقلیدي بنمطها الرسائل

15 8 

 فهـم مـن الباحث الطالب تمكن قلة 3.87 1.02 77.4 كبیرة
 اإلحــصائیة للطــرق النظریــة الخلفیــة
  إستخدامها وكیفیة

17 9 

 مـــن البـــاحثین الطلبـــة تمكـــن عـــدم 3.86 0.97 77.2 كبیرة
  العلمي البحث مهارات

9 10 

ـــة 3.85 0.93 77.0 كبیرة ـــب رغب ـــي الباحـــث الطال  إنهـــاء ف
 ذلـك یـؤثر ممـا وقـت بأسـرع الرسالة

  المخرجات على

19 11 
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ـــــة 3.65 1.03 73.0 كبیرة ـــــرة قل ـــــب خب ـــــي الباحـــــث الطال  ف
 فــــي البیانــــات جمــــع أدوات تــــصمیم
  التربویة البحوث

21 12 

 الجدیـــــدة لألســــالیب التــــشجیع قلــــة 3.62 0.98 72.4 كبیرة
 الباحث یبتكرها قد التي

14 13 

 یقـدمها التـي التوجیهات كفایة عدم 3.54 1.06 70.8 كبیرة
 فـــــي للباحـــــث األكـــــادیمي المـــــشرف

 رسالته كتابة مجال

13 14 

ــــــــة 3.48 1.12 69.6 متوسطة ــــــــصال أدوات إســــــــتخدام قل  اإلت
ـــــــة ـــــــع للتواصـــــــل الحدیث ـــــــب م  الطال
  الباحث

3 15 

ـــــــة 3.43 1.15 68.6 متوسطة ـــــــؤهلین المـــــــشرفین عـــــــدد قل  الم
 الماجستیر رسائل على لإلشراف

7 16 

 الباحـــث مــع المـــشرفین تعــاون قلــة 3.39 1.06 67.8 متوسطة
 مـــشرف مـــن أكثـــر وجـــود حالـــة فـــي
 الرسالة على

8 17 

 الطالـــب قبـــل مـــن المثـــابرة ضـــعف 3.36 1.08 67.2 متوسطة
 مـن مراجـع عـن البحـث فـي الباحـث

 الجامعة خارج

20 18 

 للمـــــشرف اإلشـــــراف عـــــبء زیـــــادة 3.35 1.11 67.0 متوسطة
 األكادیمي

23 19 

 المـــشرف یعطیــه الــذي الوقــت قلــة 3.35 1.07 67.0 متوسطة
  رسالته مراجعة في الباحث للطالب

2 20 

ــــــــشجیع قلــــــــة 3.22 1.10 64.4 متوسطة  لعمــــــــل المــــــــشرفین ت
  الباحث الطالب

4 21 

 فـــــي للطالـــــب المتـــــاح الوقـــــت قلـــــة 3.10 1.02 62.2 متوسطة
  رسالته إعداد

11 22 

ــــة 3.07 1.13 61.2 متوسطة  التحلیــــل فــــي المــــشرف خبــــرة قل
 اإلحصائي

22 23 

 تخـــــــــصص بـــــــــین العالقـــــــــة بعـــــــــد 2.80 1.13 56.0 قلیلة
  الرسالة وموضوع المشرف

24 24 

 التــي )  األكادیمیـة الـصعوبات  ( لمجـال الكلیـة الدرجـة 3.62 0.54 72.4  كبیرة
 الفلسطینیة الجامعات في الماجستیر طلبة تواجه
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المتوسطات الحسابیة الحسابیة، واإلنحرافات المعیاریة والنسب المئویة ودرجة الموافقة لفقرات 
   ) اإلداریة الصعوبات( مجال 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئویة

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 في رقمها الفقرة
 االستبانة

 الترتیب

ـــــــة 3.97 0.86 79.4 كبیرة  بالبحـــــــث الخاصـــــــة الخـــــــدمات قل
 الجامعة في المتوفرة العلمي

25 25 

ــــة 3.74 0.94 74.8 كبیرة ــــرغ قل ــــشكل للباحــــث المــــشرف تف  ب
 مناسب

26 26 

 معینــة بأوقــات الباحــث الجامعــة تلــزم 3.39 0.96 67.8 متوسطة
 الرسائل عمل أثناء

29 27 

 واألنظمـــة والتعلیمـــات القـــوانین قـــسوة 3.37 0.94 67.4 متوسطة
 الماجستیر برسائل الخاصة

28 28 

 مـن بإسـتعارتها المـسموح الكتب عدد 3.36 1.04 67.4 متوسطة
 قلیل الجامعة

31 29 

ــــــــة ســــــــوء 3.29 1.14 65.8 متوسطة  المــــــــشرفین بعــــــــض معامل
 للباحثین

27 30 

 أوقــــــات و المكتبــــــة دوام یتناســــــب ال 3.26 1.18 65.2 متوسطة
  الباحثین

32 31 

 بالــــــــساعات المـــــــشرفین إلتـــــــزام قلـــــــة 3.18 1.01 63.6 متوسطة
  المكتبیة

30 32 

 تواجـه التـي )  اإلداریـة الصعوبات  ( لمجال الكلیة الدرجة 3.44 0.64 68.8 متوسطة
 الفلسطینیة الجامعات في الماجستیر طلبة
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 المتوسطات الحسابیة، واإلنحرافات المعیاریة والنسب المئویة ودرجة الموافقة لمجال 
  ) اإلقتصادیة الصعوبات(

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئویة

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 في رقمها الفقرة
 االستبانة

 الترتیب

 جانـب من المادي الدعم ندرة 4.48 0.70 89.6 ًجدا كبیرة
 الجامعة

38 33 

ــــــاع 4.46 0.74 89.2 ًجدا كبیرة  الجامعیــــــة األقــــــساط إرتف
 العلیا للدراسات

33 34 

 رســـالة إعــداد تكــالیف إرتفــاع 4.42 0.65 88.4 ًجدا كبیرة
 الماجستیر

36 35 

ـــــــــاع 4.30 0.81 86.0 ًجدا كبیرة  التحلیـــــــــل تكـــــــــالیف إرتف
 اإلحصائي

41 36 

 37 40 الترجمة تكلفة إرتفاع 4.30 0.75 86.0 ًجدا كبیرة

 38 34 والمراجع الكتب أثمان إرتفاع 4.24 0.87 84.8 ًجدا كبیرة

 من المواصالت أجور إرتفاع 4.12 0.87 82.4 ًجدا كبیرة
 ٕوالیها الجامعة

39 39 

 الكتــب تــصویر أثمــان إرتفــاع 4.04 0.93 80.8 ًجدا كبیرة
 وخارجها الجامعة داخل

35 40 

ــــــــاع 3.42 1.14 68.4 متوسطة ــــــــالیف إرتف  إســــــــتخدام تك
ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــة المكتب  اإللكترونی

  )اإلنترنت(

37 41 

 تواجه التي اإلقتصادیة الصعوبات لمجال الكلیة الدرجة 4.20 0.57 84.0 ًجدا كبیرة
 الفلسطینیة الجامعات في الماجستیر طلبة
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 الصعوبات(المتوسطات الحسابیة، واإلنحرافات المعیاریة والنسب المئویة ودرجة الموافقة لمجال 
  ) النفسیة

 درجة
 الموافقة

 النسبة
 المئویة

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 في رقمها الفقرة
 االستبانة

 الترتیب

 النفــسي والــضغط باإلرهــاق الــشعور 3.85 1.04 77.0 كبیرة
 األحیان معظم في والتوتر

44 42 

ــادل قلــة 3.61 1.10 72.2 كبیرة  البحثیــة األفكــار الــزمالء تب
 بینهم فیما

48 43 

 البحثیــة للمهمــات المتكــرر التأجیــل 3.56 1.07 71.2 كبیرة
 شخصیة ألسباب

45 44 

ــــــــة 3.53 1.02 70.6 كبیرة  المدرســــــــین بعــــــــض مراعــــــــاة قل
 الطلبة لمشاعر

46 45 

 بعـــد المـــستقبل مـــن بـــالقلق الـــشعور 3.53 1.14 70.6 كبیرة
 الماجستیر درجة على الحصول

47 46 

 47 43 الفشل من الخوف 3.34 1.22 66.8 متوسطة

 ال الدراســـة أثنـــاء المناســـب التركیـــز 3.25 1.19 65.0 متوسطة
 المطلوب للمستوى یرقى

49 48 

 فــي إلیــه أصــبو مــا تحقیــق صــعوبة 3.25 1.08 65.0 متوسطة
  رسالتي

42 49 

 طلبـة تواجـه التـي النفـسیة الصعوبات لمجال الكلیة الدرجة 3.49 0.73 69.8 متوسطة
 الفلسطینیة الجامعات في الماجستیر
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The M.A Thesis  and their Quality  in the Educational Faculties and 
the Difficulties that Face Students in  Writing them as Perceived by   

Palestinian University Supervisors and Students  

Prepared By 

Abeer " Mohamed Hashem Qareeb  

Supervised By 

Dr. Saeda Affona & Dr. Gassan Husseen Al- Hulo  

Abstract 
This study aims at identifying the the M.A Thesis in  Educational Science 

Faculty quality and the obstacles facing the students from  supervisors' and 

students'  prospective at the Palestinian universities (An-Najah National 

University, Beer Zeet University and Al-Quds University ) . Also, it aims at 

identifying some study variables like ( gender, work status, place of 

residence , university and specialization). 

For achieving the study purpose, descriptive , analytical method has been 

used by quantity and quality tools including the use of interview consists of 

eight questions distributed among fourteen supervisors and a questionnaire 

consists of four  domains; academic, administrative, economical and 

psychological obstacles , and 49 items has been developed, distributed 

among the study sample of(182) students out of  (513) students which are 

the study community . The rate of return was (35% )  . The returned 

questionnaires have been  gathered, codified, entered the computer and 

statically processed by using the Statistical Package of the Social Science 

(SPSS) 

The results of the interview tool showed high coincidence among the 

responses of the tested individual who confirmed that the thesis do not 

reach the quality level , don't contribute in the society development , lack of 



 

 

 C

flexibility . Also, the confirmed that the most important obstacles were in 

title choosing, the difficulty of reaching the references and resources in 

addition to the student's weakness in the research fields such as statistical 

analyses .       

The results of the questionnaire  showed a very high response on the third 

domains(the economical obstacles) . On the other hand, high degree  were 

appeared on the first one (academic obstacles ) and medium degree on the 

second and fourth domains ( administrative and psychological obstacles) . 

The results show high degree of response on the main study question which 

is " what are the obstacles facing the the high study students at the 

Palestinian Universities ?" 

 . Also, the study results showed that there are significant differences at 

(α=0.05) level among the responses means about range  of the quality M.A 

Thesis in  Educational Science Faculty quality and the obstacles facing the 

students from  supervisors' and students'  prospective at the Palestinian 

universities in the second, fourth domains  and the total degree due to the 

variables of gender for the females while there are significant differences in 

the first domain (academic obstacles) due to the variables of university and 

specialization . These differences are for  An-Najah National University  

and for the specialization of educational administration. On the contrary, 

there are no significant differences at ( α=0.05) level among the responses 

means about range  of the quality M.A Thesis in  Educational Science 

Faculty and the obstacles facing the students from  supervisors' and 

students'  prospective at the Palestinian universities due to the variables of 

work status and place of residence  . 
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According to the study results, several recommendations have been 

suggested , included the conducting sessions and workshops in order to 

agree between the supervisors of different universities  on the quality 

criteria for M.A thesis and increasing courses aiming at preparing students 

for M.A thesis . 
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