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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  واقع اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق
  » دراسة میدانیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة وطلبة الماجستیر والدكتوراه «

  
إلى التعرف على واقع اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق  هدفت هذه الدراسة

وأعضاء الهیئة التدریسیة ) الماجستیر والدكتوراه (وذلك من خالل وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا 
:                                                                                   التالیة  األسئلةفي تلك الكلیات وذلك من خالل اإلجابة عن 

ماواقع اإلشراف العلمي على رسائل الماجستیر والدكتوراه في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة   -1
  ؟دمشق من وجهة نظر طالب الدراسات العلیا 

نحو واقع  وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا یة بینهل هناك فروق ذات داللة إحصائ  -2
                                       ؟ )الجنس ، الكلیة ، الدراسة (اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة تعزى إلى كل من 

ماواقع اإلشراف العلمي على رسائل الماجستیر والدكتوراه في كلیات العلوم اإلنسانیة   - 3
  ؟امعة دمشق وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة بج
  أعضاء الهیئة التدریسیة نحو واقعهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین وجهة نظر  -ـ 4

الجنس ، الكلیة ، المرتبة (اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة تعزى إلى كل من 
                                                                 ؟                                       )العلمیة

هل توجد فروق جوهریة ذات داللة إحصائیة بین وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة  -5
  ؟ات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشقوطالب الدراسات العلیا نحو واقع اإلشراف العلمي في كلی

وجمیع أعضاء ) سنة ثانیة ماجستیر ودكتوراه(من جمیع طلبة الدراسات العلیا  مجتمع الدراسة وتكون
من عینة الدراسة الهیئة التدریسیة الذین یحق لهم اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه ، وتكونت 

من ) 55(ثانیة وتضم العینة الطالبًا وطالبة من الدراسات العلیا، و ) 250(ولى وتضم األعینة ال: عینتین 
كأداة لتحقیق  االستبانةوطبق  المنهج الوصفي التحلیليواستخدم الباحث  .أعضاء الهیئة التدریسیة 

  .أهداف الدراسة
  : وقد قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى بابین

  :وشمل أربعة فصول هي :  الدراسة النظریة: الباب األول 
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 الدراسةومشكلة  للدراسةعن إشكالیة البحث المتمثلة بالمقدمة العامة  ثتضمن الحدی : الفصل األول
، وتم  المستخدمة لتحقیق أهداف الدراسة ةواألدا الدراسة، كما شمل منهج  اوفرضیاته اوأهدافه اوأهمیته

  .إلشراف العلمي في مختلف الجامعاتاستعراض بعض الدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت فكرة ا
تتضمن هذا الفصل نشأة البحث العلمي ومفهومه وخصائصه وشروطه ، كما تم التطرق  : الثانيل الفص

إلى خطوات البحث العلمي وتصنیفاته ومناهجه وصعوباته ، كما قد تم اإلشارة إلى أوضاع البحث العلمي 
  . والجامعات السوریة وكیفیة تطویرهفي الجامعات العربیة  

العدید من النقاط المختلفة المتعلقة بالدراسات العلیا تتضمن تم فرد هذا الفصل  وفي : الفصل الثالث
كما أشرنا إلى الواقع الذي تعیشه الدراسات العلیا في ،ماهیة الدراسات العلیا وأهدافها وعوامل تطویرها 

درجات  ، وقد تم التطرق إلى الجامعات العربیة ومن بینها الجامعات السوریة وجامعة دمشق تحدیداً 
الماجستیر والدكتوراه في كلیات العلوم اإلنسانیة  بجامعة دمشق  وأعداد الطالب وأعضاء الهیئة التدریسیة 

  .    للدراسات العلیا والقبول والتخرجفیها وكذلك إجراءات التخطیط 
 تضمن هذا الفصل الحدیث عن ماهیة اإلشراف العلمي ومشروعیته في البحث العلمي:  الفصل الرابع

طالب (واألسباب العلمیة ، كما تناول الكالم عن طبیعة العالقة بین األستاذ المشرف والطالب الباحث 
و ماهي واجبات األستاذ المشرف أثناء إشرافه على الطالب وكذلك واجب طالب ) الدراسات العلیا 

ي في الجامعات السوریة الدراسات العلیا تجاه أستاذه المشرف ،  وقد تم التطرق إلى عملیة اإلشراف العلم
  .دمشق ومنها جامعة
  :وشمل ثالثة فصول هي :  الدراسة المیدانیة:الباب الثاني 

، ا وعینته الدراسة، مجتمع  الدراسةأداة ، بناء الدراسةمنهج :  الفصلتضمن هذا  : الفصل األول
   .الدراسةاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في 

حزمة تضمن الفصل الثاني النتائج التي توصل إلیها الباحث في الدراسة وذلك باستخدام :  الثاني لالفص
، كما تم  للسؤالین األول والثاني الذین یخصا عینة طلبة الدراسات العلیا )SPSS(البرامج اإلحصائیة 

  .تفسیر تلك النتائج
حزمة النتائج التي توصل إلیها الباحث في الدراسة وذلك باستخدام  الثالثتضمن الفصل :  الفصل الثالث

، كما تم  أعضاء الهیئة التدریسیةالذین یخصا عینة  والرابع الثالثللسؤالین  )SPSS(البرامج اإلحصائیة 
   .السؤال الخامس وتفسیر نتائجهتفسیر تلك النتائج ، وتمت اإلجابة في هذا الفصل عن 
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  :وقد أظهرت نتائج الدراسة مایلي 

بلغ المتوسط الحسابي لوجهة نظر طالب الدراسات العلیا نحو واقع اإلشراف العلمي في كلیات   -1
 .وهي درجة متوسطة) 3.021(العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق 

في وجهة نظر طالب ) 0.05(عدم وجود فروق جوهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -2
ي في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق تعزى إلى الدراسات العلیا نحو واقع اإلشراف العلم

 ).الجنس، الكلیة ، نوع الدراسة (كل من 
بلغ المتوسط الحسابي لوجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة نحو واقع اإلشراف العلمي في كلیات   -3

 .وهي درجة متوسطة) 2.96(العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق 
في وجهة نظر ) 0.05(لة إحصائیة عند مستوى داللة عدم وجود فروق جوهریة ذات دال  -4

أعضاء الهیئة التدریسیة نحو واقع اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق 
 ).الجنس، الكلیة ، المرتبة العلمیة (تعزى إلى كل من 

شراف نحو واقع اإل) 0.05(عدم وجود فروق جوهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -5
طالب الدراسات العلیا (العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق تعزى إلى نوع العینة 

قوانین اإلشراف ، تسجیل الرسالة ، االتصال : وذلك في مجاالت ) وأعضاء الهیئة التدریسیة 
 ).بالمشرف ، سلوك المشرف 

نحو واقع اإلشراف العلمي ) 0.05(وجود فروق جوهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   -6
طالب الدراسات العلیا وأعضاء (في كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعة دمشق تعزى إلى نوع العینة 

 .اختیار المشرف ، معلومات المشرف ، االستبانة كاملة : وذلك في مجاالت ) الهیئة التدریسیة 
                               :على النحو التالي  وفي نهایة الدراسة قدم الباحث مجموعة من المقترحات كانت 

 . ضرورة التوافق بین المشرف والطالب قبل اختیاره وتحدیده من قبل القسم المختص  •
أشهر یحضرها المشرف وعدد من أساتذة القسم وذلك من  3تحدید جلسة إشراف بحیث تكون كل  •

وتقییم بحث الطالب وتوجیهه بطریقة منظمة جل توسیع وتعمیق خبرات الطالب وتقدیم المشورة أ
 .ودقیقة 

تتحدد مالحظات سذلك بتوثیق مضمون اللقاءات بین المشرف وطالبه وتقدیم تقریر عنه و   •
كما أن هذا التقریر یبین مستوى تقدم ،  يالمشرف وماهو مطلوب من الطالب في اللقاء التال

 .رف في مساعدة الطالب إلى أنه یبین دور المشالطالب أكادیمیًا باإلضافة 
 .في تقییم بحث الطالب بشكل أكثر تدقیقاً  هتوفیر فرص التفرغ للمشرف بشكل أكبر مما یساعد  •
مسؤولة عن تسهیل إجراءات الموافقة على العنوان وذلك بضرورة تحدید مدة زمنیة محددة للجنة ال •

 .تقییم خطة بحث الطالب 
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وذلك من خالل التقلیل من األعباء التدریسیة  زیادة عدد المشرفین لتوسیع خیارات الطالب •
 .للمشرفین 

تحفیز المشرفین واللجان المسؤولة عن تقییم خطة بحث الطالب ومناقشة الرسالة وذلك من خالل  •
    . تقدیم مكافآت مادیة وترفیعیة أكثر تشجیعیة

ة واقع اإلشراف راسات مماثلة لهذه الدراسة على كل جامعة من الجامعات السوریة لمعرفإجراء د •
 .تلعلوم اإلنسانیة في تلك الجامعاالعلمي في كلیات ا

إجراء دراسة مقارنة بین واقع اإلشراف العلمي في كلیات العلوم اإلنسانیة وكلیات العلوم التطبیقیة  •
 .في جامعة دمشق

  . دراسة لمعرفة واقع اإلشراف العلمي في الجامعات السوریةإجراء  •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


