كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

الشراكة البينية لإلشراف العلمي مدخل لتجويد الدراسات
العليا باجلامعات املصرية

إعداد
أ .د /رباح رمشي الضبع

د  /رشا مصطفى الضيد مصطفى احليفي

أستاذ أصوؿ التربية

مدرس أصوؿ التربية

كمية التربية – جامعة أسيوط

كمية عموـ اإلعاقة والتأىيؿ
جامعة الزقازيؽ

تاريخ االستالم 2:أغسطس2020

-

تاريخ القبول 22:أغسطس2020

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2021.

الشراكة البينية لإلشراف العلمي ...

عدد يناير-ج2021 )11( -1م

املضتدلص :
ىدفت الدراسة إلي وضع تصور مقترح يمكف مف خاللو تفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ
العممي مف أجؿ تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية  ،واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي  ،ووظفت استبانو مف ( ) 63فقرة  ،تـ تطبيقيا عمي عينة مف أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعات المصرية .وقد أظيرت نتائج الدراسة :أف ىناؾ معوقات لمشراكة البينية
لإلشراؼ العممي بالجامعات المصرية منيا  :قمة نشر التجارب الناجحة في مجاؿ الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي ،وضعؼ العمؿ بروح الفريؽ بيف األقساـ المختمفة بالجامعة ،
وضعؼ فيـ المسؤوليف لمقوانيف والموائح التي تعوؽ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي .كما
أظيرت الدراسة أنو لتفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي لتجويد الدراسات العميا البد مف :
تحقيؽ التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس خارج نطاؽ تخصصاتيـ وكمياتيـ  ،وتطوير
ميارات التفكير العممي واإلبداعي واالبتكاري لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية
 ،واكسابيـ مزيداً مف القدرات والمعارؼ والميارات العممية واألكاديمية والتدريسية والبحثية،

والعمؿ عمى خمؽ مناخ مناسب لمناقشة أعضاء ىيئة التدريس لتبادؿ األفكار والخبرات ،

وضروة تفعيؿ الدراسات البينية لدى أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في العموـ
االجتماعية  ،وانشاء م راكز بحثية تقوـ عمى البحوث البينية بكؿ جامعة ،ونشر ثقافة الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي  ،ووضع جوائز ألفضؿ الشراكات البينية لإلشراؼ العممي في العموـ
المختمفة  ،وتوعية طالب الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس الجدد بأىمية الدراسات
البينية في تطوير التخصص العممي وانتاج المعرفة اإلبداعية .
كممات مفتاحية  :الشراكة -الدراسات البينية – تجويد الدراسات العميا.
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The inter-partnership for scientific supervision is an introduction to
improving graduate studies in Egyptian universities
Abstract:
The study aimed to develop a proposed concept through which it could
activate the inter-partnership for scientific supervision in order to improve
graduate studies in Egyptian universities, and the study used the descriptive
approach, and employed a questionnaire of (30) paragraphs, which was applied
to a sample of teaching staff members in Egyptian universities. The results of
the study showed: that there are obstacles to the inter-partnership for scientific
supervision in Egyptian universities, including: the lack of dissemination of
successful experiences in the field of intra-partnership for scientific supervision,
the weakness of teamwork between the different departments of the university,
and the officials poor understanding of the laws and regulations that hinder the
inter-partnership for scientific supervision. The study also showed that in order
to activate the inter-partnership for scientific supervision to improve graduate
studies, it is necessary to: achieve interaction between faculty members outside
the scope of their specializations and faculties, develop scientific, creative and
innovative thinking skills among teaching staff members in Egyptian
universities, and equip them with more scientific, academic, teaching and
research capabilities, knowledge and skills. And work to create a suitable
climate for discussion by faculty members to exchange ideas and experiences,
the necessity of activating inter-studies among teaching staff members
specializing in social sciences, establishing research centers based on interresearch in each university, spreading the culture of inter-partnership for
scientific supervision, and setting awards for the best inter-partnerships for
scientific supervision. In various sciences, and to educate graduate students and
new teaching staff members about the importance of interdisciplinary studies in
developing scientific specialization and producing creative knowledge.

Key words: partnership - interdisciplinary studies - improving graduate
studies.
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مكدمة البخح :
يمر المجتمع بجممة مف المتغيرات العالمية المتسارعة فى ظؿ سيادة آليات العولمة
 ،وتزايد ا لثورة العممية والتكنولوجية  ،والثورة المعموماتية والتطور اليائؿ لمعموـ والمعارؼ بؿ
وانفجار المعرفة واتساعيا عمى شكؿ متسارع  ،وغير ذلؾ مف التحوالت والمستجدات التي
تتطمب بال شؾ التفاعؿ معيا والتحسب ليا لالستفادة مف إيجابياتيا والتصدي لسمبياتيا.
واقترف تطور العموـ والمعارؼ وتوزيع التخصصات وتصنيفيا بنمو الجامعات التي
ارتبطت ىي أيضاً بنمو الفكر اإلنساني وتطوره.بعد أف كانت الفمسفة ىي أـ العموـ التي

تبحث في مختمؼ القضايا المتعمقة بالوجود ،واإلنساف ،والحياة ،والمعرفة ،والقيـ ،إذ عجزت
الفمسفة األـ ،نتيجة لتطور الحياة اإلنسانية وتعقدىا ،في حؿ المشكالت اليومية التي تواجو
اإلنساف ،مما جعمتو يبحث عف
طرائؽ وأساليب أخرى تعينو عمى حؿ مشكالتو ومواجية تحدياتو .ولذلؾ جاء عصر
العموـ والتخصصات ليضع أسس تنظيـ المعرفة وتوزيعيا في مياديف عممية وتخصصات
بدءا مف مصطمحاتو،
متنوعة ،جعمت كؿ تخصص يضع معالـ حدوده الخاصة بو ،ويرسمياً ،
ونظرياتو ،وتقنياتو (العاني  ،5348 ،ص.)48
ولقد فرضت المتغيرات التي سبؽ ذكرىا عمى مجاالت البحث العممي الخروج مف
المعرفة المتخصصة المتفردة إلي مجاالت تخصصية مفتوحة وأكثر مرونة  ،يمكف تسميتيا
بالمعرفة الشاممة  ،ومف المركزية إلى الالمركزية  ،ومف التنظيـ اليرمي إلى التنظيـ الشبكي
 ،ومف الخيار الواحد إلي الخيارات المتعددة ؛ وىنا كاف البد مف التفكير بكؿ جدية فى
االنفتاح بيف التخصصات(.بدراف )5338،
ومف ثـ ظيرت فمسفة جديدة تُعيد العموـ إلى وحدتيا وتكامميا ،وتُخرجيا مف حالة
االنعزاؿ الذي وضعت فيو أطوا ارً زمنية عديدة  ،فظيرت الدراسات البينية  ،والعموـ عابرة

التخصصات وغيرىا مف المصطمحات التى تشير إلى ضرورة تفعيؿ أواصر االرتباط بيف

التخصصات المختمفة (إبراىيـ ، 5349 ،ص < ، ) 8:وكانت نقطة تحوؿ فى مياـ
المؤسسات العممية واألكاديمية وفى مقدمتيا الجامعات.
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وتطور وتقدـ الجامعات مف الناحية األكاديمية واإلدارية يعتمد بصفة رئيسة عمى
وجود الدراسات العميا  -،والتي تحظي محمياً وعالمياً باىتماـ بالغ – كأحد مؤشرات التقدـ
والتنمية المجتمعية مف ناحية وأحد الوسائؿ الالزمة لتحسيف السمعة األكاديمية لمجامعات ،

واعداد كوادر ( أطر ) عمى درجة عالية مف الكفاءة عممياً وميارياً سواء أكانت فى العموـ

اإلنسانية أـ التطبيقية  ،حيث يتـ فييا االلتزاـ بتزويد الدراسيف بمناىج وأساليب ومعايير
البحث العممي  ،واشراؼ عممي متميز ؛ وذلؾ سعياً إلعداد باحثي المستقبؿ  ،واإلسياـ
بإضافات عممية مبدعة لرصيد المعرفة البشرية (.بخيت وآخروف  ، 5349 ،ص <)4:

ولكف مع تعاظـ حجـ التحديات التي تواجييا الجامعات محمياً وعالمياً في العصر

الحالي  ،وتوجو الجامعات نحو الحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي  ،وتزايد المنافسة وضغوط
المساءلة االجتماعية لمتعرؼ عمى مدى مالءمة مخرجاتيا لسوؽ العمؿ ولمتطمبات التنمية
الشاممة  ،إضافة إلى مشكالتيا وقضاياىا الداخمية  ،ساىـ ذلؾ كمو فى تنامى الدعوات
المنادية برفع كفاءة وفعالية نظميا وتجويد برامجيا  ،والسيما برامج الدراسات العميا (.الحربي
 ، 5343 ،ص ص < – . )43
وتتعدد المداخؿ التى عف طريقيا يمكف المساىمة فى تجويد الدراسات العميا
بالجامعات المصرية  ،ومنيا الشراكة البينية لإلشراؼ العممي والتى تعتمد عمى حقميف أو
أكثر مف حقوؿ المعرفة  ،األمر الذي يتطمب أكثر مف مشرؼ عممي مف أقساـ الجامعات
المختمفة .
وتأسيساً عمى ذلؾ جاءت دراسة ( :بخيت وآخروف ،5349،ص ص )538-4::

لتؤكد عمى ضرورة دراسة الشراكة البينية فى اإلشراؼ العممي عمى رسائؿ الماجستير
والدكتوراه باعتبارىا أحد المداخؿ العممية المنظمة لتجويد وتحسيف الدراسات العميا واعداد
باحثي المستقبؿ  ،حتى ينيؿ الباحث مف خبرات أكاديمية متنوعة  ،ومدارس فكرية شتى .
وأيضاً جاءت دراسة (الناقة  ،5346 ،ص < ) ،ودراسة ( بيومي  ،5348،ص

ص ، )46< – 456ودراسة (عمي  ،نصار،الطوخي  ،5348،ص ص <، )583 – 55
ودراسة (عايؿ  )534;،لتؤكد عمى ضرورة االرتقاء بالدراسات العميا وتجويدىا عف طريؽ
تفعيؿ برامج الدراسات البينية  ،وضرورة إحياء دور المدارس العممية والفكرية بثوب جيد
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يغمب عميو الترابط والتكامؿ لموصوؿ لنتائج عممية مبنية عمى رؤى فكرية ومنيجية عالية
الجودة.

مشهلة البخح وتضاؤالته :
تنبع مشكمة الدراسة الحالية مف أنو ال تزاؿ ىناؾ مشكالت وقضايا خاصة بالدراسات
العميا فى الجامعات المصرية  ،والتى قد تؤثر فى مصداقيتيا وموضوعاتيا وتؤثر فى
مخرجاتيا وبالتالي تعيؽ نموىا وتطورىا .
وتوجد بعض الدراسات التى تؤكد عمى ذلؾ ؛ فقد أكدت دراسة (ىاللي  ،وغنايـ ،
وحنا 5336 ،ص ص  )597 – 595عمى أف الدراسات العميا بالجامعات المصرية فى
أزمة بسبب سيطرة اإلجراءات الروتينية عمى سياسة تسجيؿ الدراسات العميا وغياب التخطيط
والتنسيؽ  ،وعدـ وجود سياسة بحثية وثبات قانوف الدراسات العميا لفترة طويمة  ،والنقص
فى الكتب والمراجع والدوريات العممية .
كما أشارت دراسة (تماـ  ،الطوخي  ، 533: ،ص ص  ) 8:4-843إلي أف
الدراسات العميا بالجامعات المصرية تفتقر إلي الجودة في العديد مف الجوانب  ،وتأرجح
مستوي الرسائؿ العممية وتعقد الموائح والقوانيف  ،كثرة مشكالت اإلشراؼ والتسجيؿ  ،وقمة
الربط بيف البحوث العممية وقضايا المجتمع ومشكالتو  ،وأضافت دراسة ( الوحش 533; ،
 ،ص ص  ) 643 -597عدـ مراعاة رغبة طالب الدراسات العمي افي اختيار المشرؼ،
واعتذار المشرؼ أحياناً لضيؽ وقتو  ،وعدـ تخصيصو لقاءاً اسبوعياً لمقابمة الطالب

ومتابعتيـ  ،كما يؤثر تعدد اإلشراؼ سمباً عمي أداء الطالب  ،باإلضافة لقمة الخبرة البحثية
في اإلشراؼ لبعض المشرفيف.

باإلضافة إلي دراسة (موسي  ،الدسوقي  ، 533< ،ص ص < )55<-48والتي
أكدت عمي أف الدراسات العميا بالجامعات المصرية تعاني مف مشكالت عدة منيا  :انشغاؿ
المشرؼ وقمة تفرغو  ،وقمة التزاـ المشرؼ بمواعيده مع الطالب  ،وضخامة األعباء الممقاة
عمي المشرفيف (تدريسية – بحثية – إدارية ) وانشغاليـ بحياتيـ الخاصة  ،باإلضافة إلي
الخالفات بيف المشرفيف في الرأي  ،وتغيير المشرؼ العممي واحالؿ آخر عمي متابعة البحث
العممي.
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وأيضاً أسفرت دراسة (عيسوى  ، 534; ،ص ص  ) 787-733فى نتائجيا  :إلى

أف ىناؾ مشكالت تواجو الدراسات العميا وخاصة المشكالت الخاصة بنظاـ المشرؼ وعالقتو
بطالب الدراسات العميا ومف أىميا  :قمة متابعة بعض المشرفيف لطالبيـ  ،وضعؼ المستوى
العممي لبعض المشرفيف  ،وتحيز وتعصب بعض المشرفيف آلراء الطالب  ،باإلضافة إلى
صعوبة تفرغ الكثير مف المشرفيف لطالبيـ نظ ارً لكثرة األعباء التي يقوـ بيا عضو ىيئة
التدريس نتيجة ارتفاع النصاب األسبوعي لو بيف المحاضرات أو غيرىا مف األعباء  ،وتوجيو
نشاطو البحثي ليدؼ الترقية  ،أو شغؿ بعضيـ لمناصب إدارية.
مما سبؽ  ،يتضح ضرورة االىتماـ بإعادة النظر في منظومة الدراسات العميا
بالجامعات المصرية بؿ وتجويدىا  ،ونظ ارً ألف جودة المخرجات البحثية تتوقؼ  -بدرجة

كبيرة -عمى مدى كفاءة عممية اإلشراؼ العممي  ،بؿ اإلشراؼ العممي مف أقساـ الجامعات
المختمفة ؛ لذا تأتي الدراسة الحالية كمحاولة لتفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي لتجويد
الدراسات العميا بالجامعات المصرية ؛ وتأسيساً عمى ذلؾ فإف مشكمة البحث الحالي تتحدد فى

التساؤالت اآلتية :

 .4ما طبيعة البحوث البينية القائمة عمى اإلشراؼ العممي المشترؾ ؟
 .5ما معايير جودة الدراسات العميا بالجامعات المصرية ؟
 .6ما واقع الشراكة البينية لإلشراؼ العممي بالجامعات المصرية ؟
 .7ما التصور المقترح لتفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي فى تجويد الدراسات العميا
بالجامعات المصرية ؟

أهداف البخح :
يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
 -4توضيح مفيوـ الدراسات البينية  ،وفمسفتيا  ،وأىدافيا .
 -5التعرؼ عمى أىـ معايير جودة الدراسات العميا بالجامعات المصرية .
 -6الوقوؼ عمى واقع الشراكة البينية لإلشراؼ العممي بالجامعات المصرية .
 -7وضع تصور مقترح يمكف مف خاللو تفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي مف أجؿ
تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية .
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أهنية البخح :
تبرز أىمية البحث الحالي فيما يمي :
 -4أنو يعالج موضوعاً حيوياً ىو قضية الشراكة البحثية فى اإلشراؼ العممي والتى تعمؿ
عمى توثيؽ الروابط والعالقات العممية والبحثية بيف األقساـ والكميات فى الجامعات

المختمفة .
 -5يتناوؿ ىذا البحث موضوعاً فى غاية األىمية ومدخالً ميما ؛ لتجويد برامج الدراسات
العميا بالجامعات المصرية .

 -6قد تفيد ىذه الدراسة الجيات المعنية بإنشاء مراكز متخصصة لتجديد الشراكة البينية
األنسب والمطموبة لمقضاء عمى الفجوات والثغرات الناتجة عف االنفصالية بيف
التخصصات .
 -7تسيـ ىذه الدراسة فى زيادة داف عية أعضاء ىيئة التدريس لعقد شراكات بحثية فى
تخصصات مغايرة لتخصصاتيـ .
 -8المشاركة فى حؿ المشكالت التى تواجو برامج الدراسات العميا فى الجامعات المصرية ،
مف أجؿ إنتاج معرفة ذات خصائص إبداعية وابتكاريو متميزة .
 -9قد تكوف ىذه الدراسة فرصة لتبادؿ المعمومات والمعارؼ وتبادؿ الحوار بيف متخصصيف
مف مياديف مختمفة لحؿ مشكمة واحدة .

ميهجية البخح وأدواته :
تقتضى طبيعة البحث استخداـ " المنيج الوصفى "  ،وبعض أدواتو  ،ومنيا أداة
االستبانة  ،والتى قاما الباحثاف بتصميميا وتطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات المصرية ؛ لمتعرؼ عمى الواقع الفعمي لمشراكة البينية لإلشراؼ العممي  ،ومف ثـ
االستفادة مف نتائج البحث فى وضع آليات لتفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي
لتجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية.
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مصطلخات البخح :
تتحدد مصطمحات البحث فيما يمي :

 - 1الشزانة البييية لإلشزاف العلني
بداية تُعرؼ الشراكة بأنيا :ميثاؽ بيف طرفيف يقوـ عمى أساس التفاعؿ البناء واالتصاؿ
ً
المستمر والشفافية المطموبة بينيما  ،وتحدد بمقتضاه األىداؼ والتوقعات واالىتمامات
والمصالح والمسؤوليات المشتركة بينيما كشركاء متساوييف بغية تحقيؽ مصمحة معينة
(حسف  ، 5337 ،ص ;.) 7
وىى أيضاً :عمؿ جماعي ييدؼ لالرتفاع بمستوى كفاءة األطراؼ المشاركة  ،وىي

التعاوف بيف المنظمات مف أجؿ تبادؿ المنفعة ولتحقيؽ أىداؼ متفؽ عمييا مسبقاً , ( .
. ) Mcquaid 2000, P. 3

كما أنيا  :عقد طويؿ األمد  ،وتحالؼ بيف منظمات عمومية وخاصة  ،وتيدؼ لتحقيؽ
التعاوف والتنسيؽ بيف أنشطة ينجزىا معاً المتدخموف والعموميوف والخواص  ،وتتعمؽ الشراكة

بإ نجاز يتأسس عمى أىداؼ مشتركة  ،وبالتالي يتـ توزيع المياـ بينيـ (اليعكوبي ،5345 ،
ص . ) 79

أما الدراسات البينية فتُعرؼ بأنيا  " :أسموب يتـ مف خاللو دمج فرعيف أو أكثر مف
فروع المعرفة معاً  ،إذ يتـ ذلؾ مف خالؿ وسيمة بحث تتفاعؿ فروع المعرفة مع بعضيا

بعضاً ،ويكوف ليا بعض التأثير عمى وجيات النظر لدى الطرؼ اآلخر "( .الدبوس ،5336 ،
ص (77:

.

كما تُعرؼ بأنيا  :كؿ المحاوالت غير التخصصية فى البحث واإلدارة والتعمـ وىذا ىو
المفيوـ الواسع  ،أما المفيوـ واالستخداـ األكثر قبوالً أنيا تتضمف  :المجيودات المبذولة
نحو استحداث تخصص جديد يقع نطاقو بيف تخصصيف آخريف أو أكثر موجوديف بالفعؿ ،

واذا أحرز التخصص الجديد نتائج حقيقية مقبولو عمى نطاؽ واسع ؛ اعتبر التخصص الجديد
عمماً جديداً (زاىر ، 534; ،ص <;. ) 5

باإلضافة إلي أنيا تمؾ  " :الدراسات التى تعتمد عمى حقميف أو أكثر مف حقوؿ المعرفة

الرائدة  ،أو العممية التى بموجبيا اإلجابة عف بعض التساؤالت أو حؿ بعض المشكالت أو
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معالجة موضوع واسع جداً أو معقد يصعب التعامؿ معو بشكؿ كاؼ عف طريؽ نظاـ أو

تخصص واحد" ) إبراىيـ  ، 5349 ،ص . ) 8;5

ويقصد باإلشراؼ العممي " :العممية التي يقوـ بموجبيا أحد أعضاء ىيئة التدريس
بناء عمى تكميؼ مف
بالجامعة  ،بتوجيو وارشاد الطالب الباحث فى موضوع البحث  ،وذلؾ ً
القسـ العممي المختص لمحصوؿ عمى درجة عممية "( .شعباف ، 534: ،ص .) 49
وىو أيضاً  :عممية توجيو ومساعدة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ذوى الخبرة لطالب

الدراسات العميا فى مجاؿ ما  ،ومف أىـ خصائصو  :أنو عممية صعبة ومعقدة خاصة مع

التطور التكنولوجي المتالحؽ  ،كما أنو عممية إنسانية تفاعمية ( عمي  ،نصار  ،الطوخي،
 ،5348ص ص .) 56; – 567
كما أنو  :العممية التى يقوـ بيا المشرؼ العممي لتوجيو طالبو ومساعدتيـ فى
موضوع بحثي محدد ومعتمد مف قبؿ القسـ األكاديمي  ،واكسابيـ الميارات البحثية ،
والالزمة لمحصوؿ عمى أي مف درجتي الماجستير والدكتوراه (الحربي  ، 534< ،ص
.)4<9
ومف العرض السابؽ تستخمص الدراسة الحالية تعريفاً لمصطمح (الشراكة البينية

لإلشراؼ العممي) ،حيث يقصد الباحثاف بيا – إجرائياً – الدراسات والبحوث التى تعتمد عمى
حقميف أو أكثر مف حقوؿ المعرفة  ،األمر الذي يتطمب أكثر مف مشرؼ عممي مف أقساـ

الجامعات المختمفة  ،يقوموف بتبادؿ المعمومات والمعارؼ بينيـ لحؿ مشكمة واحدة .

 - 2جتويد الدراصات العليا
وُيقصد بالدراسات العميا – في ىذا البحث – تمؾ المرحمة التي يمتحؽ بيا الدارسوف بعد
االنتياء مف الدرجة الجامعية األ ولي  ،ويواصؿ الدارسوف دراساتيـ عبر برامجيا المتنوعة
ليحصموا عمى درجات عممية كالدبموـ والماجستير والدكتوراه التابعة ألحد األقساـ ،وتؤكد ىذه
الدراسات عمى بناء كوادر عممية متخصصة ومتمرسة قادرة عمى اكتساب معارؼ ومعمومات
مع التحميؿ النقدى لممعرفة الموجودة واضافة معارؼ جديدة ). (Boland, 2012, P.5
والدراسات العميا – إجرائياً – ىى الفرصة التعميمية ألصحاب االستعداد والقدرة  ،والميؿ

نحو مزيد مف التعمـ ( الخريجوف الحاصموف عمى درجتي البكالوريوس والميسانس ) لمحصوؿ
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عمى درجتي الماجستير والدكتوراه  ،وترتبط ىذه الدراسات بحاجات األفراد  ،كما أنيا ترتبط
بخبرة ذاتية دافعيا الرغبة فى النمو .
وبناء عميو فإف المقصود بتجويد الدراسات العميا -إجرائياً -ىو تحسيف برامج الدراسات
ً
العميا والتى مف شأنيا تحسف النظرية والممارسة فى العديد مف الجوانب المختمفة لمعممية
التعميمية وفؽ معايير محددة  ،بما يحقؽ الجودة المالئمة لممخرجات .

الدراصات الضابكة :
سوؼ يتـ تناوؿ بعض الدراسات السابقة المتعمقة بالبحث الحالي وفؽ ترتيب زمني مف األقدـ
إلى األحدث  ،ويمكف تناوليا عمى النحو التالي :
 -4دراسة ( ) Holley ,2009, pp. 331-344وىدفت لمعرفة التوجيات االستراتيجية
نحو الدراسات البينية فى البحوث الممولة مف الحكومة الفيدرالية األمريكية فى الواليات
المتحدة األمريكية  ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي  ،وقامت الدراسة بتحميؿ
بيانات  54جامعة حكومية  ،خاص ًة تمؾ التي حصمت عمى تمويؿ حكومي ال يقؿ عف
 633مميوف دوالر فى عاـ  ، 5337ذات السمعة العالية فى مجاؿ البحث العممي ،
واعتمدت الدراسة عمى تحميؿ الكتب والبحوث الوثائؽ واألدلة والخطط االستراتيجية
والخطابات التي يمقاىا المسئولوف بالجامعة فى المناسبات المختمفة .
وأظيرت نتائج الدراسة أف الجامعات تبذؿ قصارى جيدىا فى توجياتيا نحو البحوث البينية ،
كما أنيا تقوـ بنشر ثقافة البحوث البينية وقدرتيا عمى التعامؿ مع القضايا والمشكالت
المجتمعية مف خالؿ المبادرات العديدة  ،والمؤتمرات التى تنظميا.
 -5دراسة ( ) Bulter ,2011والتى ىدفت إلى وضع السبؿ التى تكفؿ تغيير نظـ البحث
العممي وأساليبو واجراءاتو  ،خاصة مع ظيور المشكالت المجتمعية التى ال يمكف حميا
أو التعامؿ معيا مف طرؼ واحد أو مجاؿ تخصص منفرد  ،وليذا أكدت الدراسة عمى
ضرورة االعتماد عمى الدراسات البينية فى البحث العممي  ،خاصة وأف المجتمعات
أصبحت أكثر تعقيداً وتعود أسبابيا لعوامؿ متعددة يصعب حصرىا أو التعامؿ معيا مف
قبؿ مجاؿ تخصصي واحد.
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 -6دراسة )  ( Wilson , Zamerlan , 2012, PP 331-342وىدفت إلي الكشؼ
عف مسؤولية الجامعات فى تحقيؽ مواءمة مخرجاتيا مع متطمبات سوؽ العمؿ مف
خالؿ خريجيف يمتمكوف القدرات والكفايات الالزمة لسوؽ العمؿ ،وقادريف  -أيضاً –

عمى حؿ المشكالت التى تواجييـ فى حياتيـ  ،وأكدت نتائج الدراسة عمى ضرورة
استخداـ البحوث البينية فى جامعة نيوساوث ويمز فى استراليا وذلؾ مف أجؿ تييئة
الطالب لسوؽ العمؿ  ،وتمبية احتياجات المجتمع مف التخصصات المطموبة  ،وتوصي
الدراسة بضرورة تفعيؿ البحوث البينية فى مختمؼ الجامعات .
 -7دراسة( البازعي ،5346 ،ص ص  )563-554والتي ىدفت إلي الكشؼ عف حاجة
أبستمولوجيا ممحة فى تحميؿ العالقة بيف الدراسات البينية واالبتكار  ،وأظيرت نتائج
الدراسة أف ما ت حتاج إليو الدراسات البينية ىو تمؾ الروح النازعة إلي التفكير المختمؼ،
وأف التخصص دوف رؤية شمولية أعمى  ،والرؤية الشمولية دوف تخصص جوفاء ،
وضرورة ربط التخصصات المختمفة ؛ سعياً إليجاد معارؼ جديدة  ،وأكدت الدراسة عمى
ضرورة تجاوز الفواصؿ بيف العموـ مف خالؿ االعتماد عمى الدراسات البينية باعتبارىا

مبادرة مميزة فى مسيرة التفاعؿ العممي والثقافي مع اآلخر وىي مسعى لمتفكير المختمؼ
النازع إلى االبتكار.
 -8دراسة( حسف  ، 5346،ص ص  ) 583-574وىدفت إلي نشر ثقافة الدراسات
البينية  ،وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عند مفاىيـ البينية  ،ومحدداتيا المعرفية والعممية ،
والتعمؽ فى نشأتيا التاريخية  ،لتكشؼ عف أوجو الوضوح حيناً وااللتباس أحياناً أخري

فى داللتيا  ،وأكدت الدراسة عمى ضرورة العمؿ بالدراسات البينية باعتبارىا تقوـ عمى
الجمع بيف كفاءات وأفكار آتية مف مياديف عممية أو فكرية مختمفة لتحقيؽ ىدؼ
مشترؾ .
 -9دراسة( سميماف  )5346،وىدفت إلى وضع تصور مقترح لمتكامؿ بيف التخصصات
التربوية المختمفة فى ضوء االتجاىات المعاصرة  ،وتوصمت ىذه الدراسة إلى ضرورة
القضاء عمى ظاىرة التشرزـ الموجودة بالجامعات المصرية  ،والسعي لغرس روح العمؿ
كفريؽ بحثي بيف أعضاء ىيئة التدريس وتفعيؿ الدراسات البينية داخؿ الجامعات
المصرية لتمبية االحتياجات المجتمعية الحالية والمستقبمية .
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 -:دراسة( نجـ  ، 5348 ،ص ص  ) 4;-4:وىدفت ىذه الدراسة لبناء وتطوير قاعدة
عممية  ،تعميمية وبحثية فى مجاالت العموـ البينية ،بما يرسخ فكرة االندماج بيف
مختمؼ المعارؼ والعموـ  ،وتوصمت الدراسة إلى ضرورة طرح برامج دراسات عميا بينية
مت فردة إلتاحة المجاؿ أماـ الدارسيف الستكماؿ تعميميـ فى مستويات الدبموـ
والماجستير والدكتوراه  ،وتنظيـ األنشطة والفعالية العممية لدعـ الدارسات والبحث
العممي البيني طرح العديد مف البرامج البينية فى مرحمة البكالوريوس أو مرحمة
الدراسات العميا  ،مف أىميا برنامج الماجستير فى إدارة التعميـ الدولي وىو برنامج بينى
بيف عدة كميات يمنح درجة مشتركة بيف جامعتي حمواف ولودفجسبورج بألمانيا وانشاء
كمية لمدراسات العميا تضـ بيف جنباتيا العديد مف البرامج البينية .
; -دراسة ( بيومي  ،5348،ص ص  )46<-456وىدفت إلي تشخيص معوقات تفعيؿ
الدراسات البينية فى العموـ االجتماعية  ،وكاف مف نتائج الدراسة زيادة حجـ المعوقات
المرتبطة بالسياؽ األكاديمى عف ( )%93مف المستوى االفتراضي  ،وأف الدراسات
البينية فى العموـ االجتماعية ال زالت فى مرحمة التعريؼ والتأصيؿ النظري لممفيوـ
،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ الدراسات البينية واستخداميا فى الجامعات مف أجؿ
االرتقاء بالدراسات العميا فى مجاؿ العموـ االجتماعية  ،وضرورة إحياء دور المدارس
العممية والفكرية بثوب جديد يغمب عمية الترابط والتكامؿ لموصوؿ لرؤي فكرية ومنيجية
عالية الجودة.
< -دراسة ( العاني  ،5348،ص ص  )9: – 86وىدفت إلي التعرؼ عمى اتجاىات
أعضاء ىيئة التدريس نحو الدراسات البينية فى كمية التربية بجامعة السمطاف قابوس ،
وتوصمت الدراسة لعدة نتائج منيا  :أف أعمي درجة التجاىات أعضاء ىيئة التدريس
بكمية التربية نحو البحوث البينية سجمت لصالح محور الشراكة فى البحوث البينية ،
يمية محور أىمية البحوث البينيية  ،وأخي ارً محور إجراء البحوث البينية.

 -43دراسة( الراود  ، 534: ،ص ص  )438 – 96وىدفت إلي التعرؼ عمى مسؤولية
الجامعات السعودية فى تحقيؽ رؤية المممكة  5363وتوصمت الدراسة بضرورة اإلرتقاء
بالبحوث البينية فى الجامعات بما يحقؽ اإلبداع والتجديد العممي  ،وتشجيع البحوث
البينية بيف أعضاء ىيئة التدريس فيا بينيـ وبيف الخبرات اآلخرى فى الجامعات
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األجنبية بما يساعد عمى صقؿ الخبرات وتنمية الميارات التى الشؾ أنيا ستنطبع
ايجابياً عمى أداء عضو ىيئة التدريس وترفع مف مستوى التدريس فى الجامعة.

 -44دراسة ( زاىر  ،534;،ص ص ) 5<;-5;7وىدفت إلي محاولة ايجاد جسور بيف
مختمؼ التخصصات لتطوير البحث العممي وتسييؿ إعادة إكماؿ المعمومات  ،وتوصمت
الدراسة إلى أنو ال يمكف لمعموـ البينية أف تتطور ما لـ يكف ىناؾ ثقة فعمية ومتبادلة
بيف أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسات األكاديمية ( الجامعية خاصة)  ،ويصبح البحث
العممي الجماعي ىو أداة تكويف ىذه الثقة  ،وضرورة تأسيس معاىد ومؤسسات
متخصصة تقوـ عمى دراسات بينية ممحقة بمؤسسات البحث العممي ؛ألف الدراسات
البينية ضرورة ال بديؿ عنيا لنقؿ خبرات حقيقية إلى ميداف التعميـ الجامعي والبحثي
والمساىمة فى اصالحو .
 -45دراسة( ) Hoseini , 2020, PP. 2-10وىدفت التعرؼ عمى مدى العمؿ
بالدراسات البينية فى عموـ التمريض  ،وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود ثقافة بيف
العامميف بعموـ التمريض عف الدراسات البينية مف حيث مفيوميا وأىميتيا وكيفية
استخداميا عمى اعتبار أنيا مف وجية نظرىـ عمـ جديد  ،وأوصت الدراسة بضرورة
المعرفة بمنيجية الدراسات البينية وفمسفتيا  ،واجراء البحوث الخاصة بيا مف أجؿ نشر
القيـ والعادات والتقاليد والمعارؼ المستمدة مف الوثائؽ اإلسالمية.
يتضح مما سبؽ  ،ومف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة التى تتعمؽ بموضوع البحث
الحالي  ،تبيف أف ىناؾ اىتماماً واضحاً بالتحوؿ نحو منيجية البحوث البينية وتشجيع
الباحثيف والميتميف بالبحث العممي فى الجامعات لمتوجو نحو اختيار موضوعات بحثية تجمع

بيف أكثر مف تخصص  ،وقد ساعدت ىذه الدراسات – الباحثاف -فى إعداد إطار الفكري
لمبحوث البينية  ،واألداة البحثية التى استعممت في ىذه الدراسة  ،ولكف ىذه الدراسات أغفمت
الشراكة البينية فى اإلشراؼ العممي لتجويد واعداد الكوادر العممية المستقبمية بما يسيـ فى
تجويد الجامعات  .مف ىنا تتأكد مدى الحاجة لمقياـ بالدراسة الحالية .
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إجزاءات البخح
اتساقاً مع منيجية البحث يسير وفؽ المحاور التالية :

المحور األوؿ  :ويشمؿ اإلطار النظري لمبحث ويشمؿ (طبيعة الدراسات البينية القائمة

عمي اإلشراؼ العممي المشترؾ) ويتضمف :الخمفية النظرية لمدراسات البينية ،و التعرؼ عمى
مفيوـ الدراسات البينية  ،وفمسفتيا  ،وأىدافيا  ،ومالمحيا المنيجية  ،وأىميتيا  ،ومعوقاتيا
 ،وأىمية الشراكة البينية في اإلشراؼ العممي.
المحور الثاني  :نحو تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية ويشمؿ :مفيوـ
الدراسات العميا  ،فمسفة الدراسات العميا وأىدافيا فى الجامعات المصرية  ،ومعايير جودة
الدراسات العميا بالجامعات المصرية ،وأىمية اإلشراؼ العممي لتحقيؽ جودة الدراسات العميا.
المحور الثالث  :اإلطار الميداني لمبحث ويشمؿ  :إجراءات الدراسة الميدانية والتى
تتمثؿ فى  :تصميـ أداة الدراسة الميدانية  ،وعينتيا وخصائصيا  ،وطريقة التحميؿ اإلحصائي
ليا  ،وتحميؿ وتفسير نتائجيا  ،وخالصة النتائج لمبحث .
المحور الرابع :وضع تصور مقترح لتفعيؿ الشراكة البينية لالشراؼ العممي فى تجويد
الدراسات العميا بالجامعات المصرية .

احملور األول  :اإلطار اليظزي للبخح
ويتضمف ىذا الجزء الحديث عف طبيعة الدراسات البينية القائمة عمي اإلشراؼ العممي
المشترؾ  ،ويمكف توضيح ذلؾ كمايمي:
(أ) الخمفية النظرية لمدراسات البينية (العاني  ،5348،ص ص ( ) 8: – 89الخياط ،
 ،5348ص ص ( ) Waks, 2015,pp.105-107 ( ) 47 – 46زاىر ،534; ،ص
ص . ) 5;: – 5;9
ترجع المالمح الفكرية لمدراسات البينية إلى عصر الفالسفة اليونانييف القدماء الذيف
تميزوا بنظرياتيـ الفمسفية المعروفة كالمثالية والواقعية ؛ إذ كانت المعرفة لدييـ تنطمؽ مف
فكرة وحدة المعرفة وشموليتيا  ،التى تنبع مف مف اجتيادات الفالسفة وتأمالتيـ الفكرية التى
تجتمع أحياناً فى نقاط معينة وتختمؼ فى نقاط آخري  ،كما كانت الفمسفة فى حينيا مرادفة
لمفيوـ العمـ بمعناه الواسع فى عصرنا ىذا .
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ولقد واجو الفالسفة – عبر التاريخ – مشكالت كثيرة  ،فحاولوا حميا عف طريؽ تفسير كؿ
ما يقع فى مجاؿ الخبرة اإلنسانية بأسموب فمسفى متمثؿ فى عدة مباحث :مبحث ما وراء
الوجود والذي يطمؽ عميو " الميتافيزيقا "  ،والوصوؿ إلى المعرفة عف طريؽ مبحث
اال بستمولوجيا  ،ثـ الوصوؿ إلى دراسة السموؾ اإلنساني والقيـ الموجية إليو مف خالؿ
مبحث اإلكسيولوجيا  ....ومف ثـ يم كف القوؿ أف اليدؼ مف دراسة تاريخ الفمسفة كاف ىدؼ
الفمسفة فى العصور األولي وىو البحث فى طبائع األشياء وحقائؽ الموجودات والسعي
لمعرفة المبادئ األولي  ،والحقيقة ذاتيا.
أما الفمسفة الحديثة بمدارسيا المتشعبة فقامت نظرياتيا عمى العقؿ مثؿ المدرسة
العقمية وقائدىا رنيو ديكارت ( )4983 -48<9والمدرسة التجريبية وقائدىا فرانسيس بيكوف
( )4959-4894وكانت ىذه الفترة تحمؿ معنى التقدـ العممي مما يدؿ عمى ارتفاع قدر
العموـ اإلنسانية  ،وانفتاح مناىجيا عمى التنظير العقمي واالستدالؿ اإلمبريقي التجريبي.
وعمى الرغـ مما بحثة الفالسفة عبر التاريخ إال أنو لـ يكف كافياً فى حؿ المشكالت

اإلنسانية  ،خاصة بعد أف ظيرت المستجدات الحالية فى مجاالت العمـ والمعرفة  ،وتأثير
العولمة والثورة المعموماتية والتفجر المعرفي وانعكاساتو عمى الحياة اإلنسانية  ،إذ أصبح
الفرد يعاني مف مشكالت عدة بسبب كثرة العوامؿ والمتغيرات وتشابكيا مما يصعب فيميا ،
وايجاد الحموؿ المناسبة مف زاوية نظر متفردة.
ول يذا فرضت الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التى مر بيا
اإلنساف سعياً لتحسيف حياتو المعيشية وتطورىا إلى تطور العموـ والمعارؼ والتخصصات ؛

فمف العموـ االجتماعية تفرعت عنيا فروع االقتصاد واالجتماع وعمـ النفس واإلنثروبولوجي
والعموـ السياسية ثـ التربية  ،ومف تحت عباءة الفيزياء خرجت الكيمياء والرياضيات

التطبيقية  ،وكؿ نظاـ تخصصي كاف يحمؿ فى داخمو ىدفو الذي دفعو إلى التخصص باطراد
 ،لدرجة أف الدراسة داخؿ تخصص ما أصبحت تنقسـ إلى أجزاء عمى أسس مف مبادئيا
وأسسيا المستقمة  ،وألف األسس المستقمة أصبحت تتزايد كذلؾ كانت مثيالتيا مف لتكوينات
والتشكيالت الجامعية  ،واستمر األمر يسير ولكف ببطئ نسبى .
وعمى الرغـ مما وصمت إليو ىذه العموـ – المنفصمة السابقة – مف تقدـ وتطور اال
أنيا وجدت نفسيا حائرة فى تمبية متطمبات الحياة  ،كما أف االستمرار فى عزؿ التخصصات
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عف بعضيا سيؤدى بيا عمى جعميا تعيش فى جزر متباعدة ومف ثـ كاف البد مف التفكير
بجدية فى االنفتاح بيف التخصصات والدعوة لوحدة المعرفة واألخذ بالعموـ البينية ومناىجيا .

(ب) مفيوـ الدراسات البينية Interdisciplinary Studies

تُعرؼ " البينية " بأنيا  :عممية تقوـ عمى الجمع بيف كفاءات أو أفكار آتية مف مياديف
عممية أو فكرية مختمفة لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ  ،وذلؾ بالتوسؿ بمقاربات مختمفة لمواجية
مسألة بذاتيا أو مشكؿ بذاتو ( حسف  ،5346 ،ص.) 574
وتتكوف كممة البينية "  " Interdisciplinaryمف مقطعيف أساسيف مقطع " " Inter
وتعني بيف وكممة "  " disciplineوتعني مجاؿ دراسي معيف كما ىو موضع بالشكؿ (،)4
ومف ىذا المنطمؽ تـ تعريؼ الدراسات البينية عمى أنيا ":الدراسات الى تعتمد عمى حقميف أو
أكثر مف حقوؿ المعرفة الرائدة  ،أو العممية التي يتـ بموجبيا اإلجابة عف بعض األسئمة أو
حؿ بعض المشاكؿ أو معالجة موضوع واسع جداً أو معقد جداً يصعب التعامؿ معو بشكؿ
كاؼ عف طريؽ نظاـ أو تخصص واحد" (و ازرة التعميـ السعودى  ، 534: ،ص.) 9

شكم ()1
رىػيؼ يفهىو انجيُيخ
انًظله  :وىاهح انزؼهيى انسؼىكي ,عبيؼخ األييوح َىهح ثُذ ػجل انوؽًٍ ( , )7112انلهاسبد
انجيُيخ  ,يوكي األثؾبس انىاػلح فً انجؾىس االعزًبػيخ وكهاسبد انًوأح  ,انويبع  ,ص 6

كما أنيا  :مجموعة النظـ الدراسية التى يجمعيا اىتماـ مشترؾ يحدث بينيا تفاعؿ،
وينتج عنو تكويف تخصص جديد لو مصطمحاتو ومفاىيمو وعالقاتو وطرقو البحثية المميزة
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لو  ،والتى ال يمكف أف توجد أو تجدد فى أى تخصص أو نظاـ مف النظـ المتفاعمة إذا كانت
فى صورتيا المتفرقة ( . ) Moran, 2002, PP.12-20

شكم ()7
رىػيؼ يفهىو انلهاسبد انًزؼلكح
انًظله  :ػًبه ثٍ ػجل انًُؼى أييٍ  :انلهاسبد انجيُيخ هؤيخ نزطىيو انزؼهيى انغبيؼي  ,ص , 7
ثزبهيـ  7171/3/72يزبػ ػهً https//kenanaonline.com>.files>pdf

وتختمؼ الدراسات البينية

 Interdisplinaryعف الدراسات المتعددة

Multidisplinaryفى أف الدراسات المتعددة ىي ":الدراسات التي تجمع بيف أكثر مف
تخصص  ،عمي الرغـ مف أنو قد اليوجد ارتباط عمى اإلطالؽ بيف ىذه التخصصات  ،أي
أنيا عممية خمط بيف تخصصيف أو أكثر مع بقاء كؿ منيما منفصالً " (زاىر  ،534; ،ص
;;. ) 5

كما أنيا الدراسات التى تجمع بيف نظاميف " أ " و " ب " لحؿ مشكمة ما دوف التكامؿ
بينيـ كما ىو موضح بالشكؿ ()5
أما الدراسات البينية فيي الدراسات التى تجمع بيف نظاميف " أ " و " ب " لحؿ مشكمة
ما عف طريؽ التكامؿ بينيما لموصوؿ إلى فيـ أعمؽ لحقؿ معرفي متكامؿ وىو " ج " ( أميف
 ،د.ت ،ص  )5كما ىو موضح بالشكؿ ()6

شكم ()3
هسى رىػيؾي يجيٍ يفهىو انلهاسبد انجيُيخ
انًظله  :أييٍ  ,ػًبه ثٍ ػجل انًُؼى  :انلهاسبد انجيُيخ هؤيخ نزطىيو انزؼهيى انغبيؼي  ,يوعغ
سبثك  ,ص . 7
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ج  -فلضفة الدراصات البييية :
تعتمد فمسفة أسموب الدراسات البينية عمى فمسفة التربية الشاممة التى نادي بيا جوف
ديوى  ،والذي رأي أنو لحؿ أى مشكمة البد مف النظرة إلييا نظرة كمية  ،والبد وأف تتكامؿ
العموـ والمعارؼ والميارات مف مختمؼ العموـ لحؿ أى مشكمة لكي تتوصؿ إلى أفضؿ
الحموؿ( PP. 134-135.

 . ) Hursh, Haas, Moore, 1990,وأكد

عمى ذلؾ إحدى الدراسات حيف قالت أف فمسفة الدراسات البينية تقوـ عمى تصور مفادة
االعتماد عمى تضافر العموـ وتداخميا فى تفسير الظواىر اإلنسانية والطبيعية ؛ ألف العموـ
فى أصوليا وجذورىا األولي متداخمة ومترابطة  ،وقد استفاد العمماء مف ىذا الترابط واالندماج
والتداخؿ فى تحقيؽ التطورات التى مرت بيا البشرية  ،وتحقيؽ مكاسب أكثر لمدراسييف مف
جية والمجتمعات مف جية آخري (وزارة التعميـ السعودى  ،534:،ص ) 47

.

د  -أهداف الدراصات البييية
 - 1دمج املعزفة :
وتعني ربط وتكامؿ المدارس الفكرية والمينية والتقنية لموصوؿ إلى مخرجات ذات جودة
عالية مبنية عمى العموـ األساسية والطبيعية .

 - 2اإلبداع فى طزم التفهري :
وتعنى تطوير القدرة عمى عرض القضايا ومزج المعمومات مف وجيات نظر متعددة
لتحدى االفتراضات التى بنيت عمييا وتعميؽ فيميا  ،مع األخذ فى االعتبار استخداـ أساليب
البحث والتحقيؽ مف التخصصات المتنوعة لتحديد المشاكؿ والحموؿ لمبحوث خارج نطاؽ
النظاـ الواحد .

 - 3حتكيل التهامل
وتعني إدراؾ ومواجية االختالفات بيف التخصصات المختمفة لموصوؿ إلى وحدة المعرفة
المتكاممة واألكثر شموالً مف المسموح بو مف قبؿ رؤية أى تخصص واحد  ،وبالتالي يكوف
الدور الرئيسي لمدراسات البينية ىو تحقيؽ التكامؿ بيف المعرفة وطرؽ التفكير الثنيف أو

أكثر مف التخصصات .
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 - 4إىتاج املعزفة :
إف الحاجة اآلف إلجراء الدراسات البينية أصبحت أقوى مف أى وقت مضى  ،ويرجع ذلؾ
إلى أف العديد مف المشاكؿ المتزايدة التى تيـ المجتمع ال يمكف أف تحؿ بشكؿ كاؼ عف
طريؽ تخصيص واحد معيف  ،وانما تتطمب دراسات بينية ذات رؤي واضحة تعتمد عمى
الطرؽ الحديثة وعمى باحثيف مؤىميف إلنتاج معارؼ جديدة  .كما أف الدراسات البينية تساعد
الجامعات عمى مواكبة التطور الجاري فى الكثير مف التخصصات عالمياً (وزارة التعميـ

السعودى  ،534:،ص ص < .) 43 -

ويمخص ( زاىر  ، 534;،ص ص  ) 5<: - 5<9أىداؼ الدراسات البينية فى :
تكامؿ المعرفة  ،وحرية االستعالـ والتساؤؿ  ،والتجديد واإلبداع  ،وىذه األىداؼ فى مجمميا
تدعو إلى ضرورة العمؿ بالدراسات البينية داخؿ مؤسسات التعميـ الجامعي والبحث العممي
وصوالً إلصالح حاليـ.

هـ  -املالمح امليهجية للدراصات البييية
يمكف لمدراسات البنية أف تحقؽ نجاحاً فى تحتقيؽ أىدافيا مف خالؿ اتباع منيجية

معينة تسير عمييا والتى تتحدد مالمحيا فيما يمي :

 -4العالقات اليرمية  :وتعنى أف العالقة بيف العمماء والباحثيف داخؿ البرنامج البحثي يجب
أف تكوف ذات بنية ىرمية أى تتميز العالقة بطابع اإلرشاد والدعـ ،وعدـ سيطرة عمـ
عمى عمـ آخر ووجود تفاعؿ متبادؿ فيما بينيـ .
 -5الجمع بيف التأمالت الفمسفية واألنشطة العممية  :حيث تعتمد الدراسات البينية عمى
االستقراء عف طريؽ فحص موضوع الدراسة مف خالؿ االستعانو بالعموـ ذات الصمة وأف
يكوف ىناؾ نوع مف التكامؿ بيف مختمؼ فروع العموـ االجتماعية مف أجؿ الوصوؿ لفيـ
دقيؽ وتصور شامؿ عف المجتمع .
 -6تحديد المفاىيـ والمصطمحات  :إف الدراسات البينية ال تثؽ فى كؿ شئ  ،إال إذا قاـ
بالجميع بالجموس وحدث حوار فيما بينيـ ،وتـ البحث عف اطار مشترؾ فيما بيف العموـ
المختمفة ؛ أى أف نجاح الدراسات البينية يعتمد عمى مواجية االختالفات والتباينات فيما
بيف فروع العم وـ المختمفة أثناء صياغة البرنامج البحثي  ،وكذلؾ تقسيـ مشكمة البحث
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ألجزاء كثيرة قدر المستطاع وترتيب األفكار  ،وأف يبدأ الباحث بالقضايا األكثر بساطة
وأيسرىا معرفة حتى يصؿ بالتدريج إلى معرفة أكثرىا تعقيداً ،مفترضاً ترتيباً حتى لو كاف

خيالياً بيف األمور التى ال يسبؽ بعضيا بعضاً .

 -7رفض االختزالية المنيجية  :وتعنى عدـ التسرع وعدـ التثبت باألحكاـ السابقة ،
والباحث الذي يريد توسيع المحتوى التجريبي لوجيات نظره ألقصى حد  ،وفيـ وجيات
النظر بوضوح ؛ يجب عميو أف يقدـ وجيات نظر آخري بمعنى :عميو أف يتبنى منيجاً

تعددياً(عبده  ،5346 ،ص ص . )497 – 496

و – أهنية الدراصات البييية :
تتضح أىمية البحوث البينية مف خالؿ النقاط اآلتية :
 -4قدرتيا عمى مواجية التحديات التى تواجو البيئة والجامعة  ،وخاصة المشكالت التى قد
بمغت مف التعقيد لدرجة تحتاج إلى تعاوف ودراسة مف خالؿ تجاوز الحدود التقميدية بيف
العموـ ا لمختمفة بؿ تحتاج لبرامج بحثية تقوـ عمى التداخؿ والتكامؿ عبر تخصصات
معرفية متنوعة
 -5تعمؿ عمى تطوير المعرفة واألفكار والمفاىيـ والمصطمحات فى الفكر اإلنساني .
 -6قدرتيا عمى تجويد لغة البحث العممي وايجاد لغة عممية بينية جديدة غير تقميدية تجمع
بيف التخصصات المختمفة .
 -7ليا القدرة عمى حؿ المشكالت التى عجزت الدراسات ذات التخصص المنفرد عمى
حميا()H., et. al., 2011, P. 240
 -8أف الدراسات البينية قد تدعونا إلى تعميـ إنساني أصيؿ وحقيقي وىى أجدى مف أف تضع
الخبرة النفسية والتخصص فى إطار خارجي لمفكر الذي يشجع عمى توحيد المعرفة
وحرية االستعالـ واإلبداع الفردى والجماعي .
قد تكوف الدراسات البينية فرصة ال بديؿ عنيا لنقؿ خبرات حقيقية إلى ميداف التعميـ
الجامعي والبحث والمساىمة فى اصالحو  ،واسياماً فى حؿ مبدع لمشكالت العمـ واالنتاج

والمجتمع (زاىر ،534;،ص ص . ) 5<; – 5<9
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س  -معوقات الدراصات البييية :
عمى الرغـ مف إيماف البعض بأىمية الدراسات البينية لكف ال تزاؿ ىناؾ بعض المعوقات
التى تقؼ عثرة أماميا والتى تتمثؿ فيما يمي :
-

المبالغة فى رسـ الحدود بيف التخصصات  ،انعكس سمبياً عمى تفكير اإلنساف وتوجيو

قدراتو العقمية والفكرية فى تناوؿ القضايا وحؿ المشكالت بشكؿ يتصؼ بالشمولية
والتكاممية واالنفتاح عمى مجاالت المعرفة المتنوعة .

-

أف أعضاء ىيئة التدريس الذيف ييتموف ويركزوف عمى الدراسات البينية عزلوا أنفسيـ
مف صميـ مجاؿ تخصصيـ.

 افتقاد جيؿ القديـ مف األساتذة بالجامعات إلى أسموب الدراسات البينية والى األساليبالمناسبة لتعميمو أو عدـ اقتناعيـ بيا .
 افتقاد الرؤية الدقيقة لكيفية بناء الدراسات البينية بالجامعات نتيجة لضعؼ العالقة بيفالجامعات وسوؽ العمؿ .
 عدـ كفاءة بيئة العمؿ الالزمة لمدراسات البينية . معوقات تمويمية ؛ وذلؾ ألف العمؿ بالدراسات البينية يتطمب دعـ مادى فى الغالب كبير اليمكف توفيره كي يكوف حافز لمباحثيف لالشتراؾ معاً مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ يسعوف ليا .

 قمة طرح برامج دراسات عميا بينية بما يرسخ فكرة التداخؿ واالندماج بيف مختمؼ المعارؼوالعموـ والتنوع الثقافي .
 عدـ وجود الوقت الكافي ألعضاء ىيئة التدريس الشتراكيـ باألبحاث البينية ال نشغاليـباألعماؿ األكاديمية واإلدارية.
 توجد صعوبات فى كيفية تشكيؿ وتكويف فرؽ بحثية لمعمؿ فى الدراسات البينية . عدـ نشر التجارب الناجحة فى مجداؿ الدراسات البينية واطالع أفراد المجتمع ومؤسساتوعمييا(وزارة التعميـ السعودى  ،534: ،ص ص . ) 46-44
 وأضافت دراسة (العاني  ،5348،ص ص  ) 9: - 86قمة الخبرة فى مجاؿ الدراساتالبينية  ،وضعؼ فيـ خصائصيا وطبيعة المناخ البحثي الذى تجرى فيو.
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 وأيضاً تشير بعض الدراسات عمى أف التعميـ المفرط والعشوائية فى استخداـ المفاىيـوالغوص فى تطبيقيا  ،وانقطاع صمة بعض الباحثيف بالروافد المتجددة لمحقوؿ المعرفية

واخراج النظريات والمنيجيات مف بيئتيا الطبيعية وتطبيقيا قس ارً فى بيئة أخرى دوف
دراسة جدوى مسبقة  ،مف أىـ مشكالت الدراسات البينية (إبراىيـ  ،5349 ،ص ص

.)8<; – 8::
 باإلضافة لدراسة (  ) Novak, Zhoo , Reiser , 2014, PP. 2 – 7والتىأضافت عدـ ارتباطيا بحاجات المجتمع  ،والخوؼ مف فقداف اليوية البحثية لمتخصص
المنفرد  ،ووقوع المسؤولية الكبرى عمى عضو ىيئة التدريس أثناء إجرائو الدراسات
البينية  ،وضعؼ الوعي بثقافة العمؿ بيا.

أهنية الشزانة البييية يف اإلشزاف العلني
تضيؼ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي العديد مف الفوائد بعد اإلنتياء مف الميداف
العممي ومجاؿ التخصص  ،ويتضح ذلؾ في النقاط التالية:
 فيـ المشرؼ لمعالقة بيف تخصصو والتخصصات األخري. مواجية كثير مف مشكالت الحياة المعاصرة المتنوعة ومتطمباتيا. الحاجة لمشراكة البينية في اإلشراؼ العممي استجابة لمتغيرات المتسارعة. -العمؿ عمي ربط النظاـ البحثي بالجامعة بدالً مف االنفصالية.

 التنوع في البحث العممي وذلؾ بتقسيـ التخصصات الرئيسة إلي تخصصات فرعية. الحفاظ عمي النظرة الشمولية لممعرفة  ،وذلؾ بالقضاء عمي الفصؿ بيف التخصصاتالشاممة.
 تبادؿ الخبرات البحثية بيف المشرفيف واإلفادة مف الخمفيات العممية. توفير المعمومات لصانعي القرار بالجامعة الذيف يحتاجوف بصورة متزايدة إلي المعموماتحوؿ الجوانب المختمفة.
 المساىمة في تشخيص واقع العممية التعميمية مف حيث المدخالت والعمميات والمخرجات ،وال عمؿ عمي تمبية احتياجات ومتطمبات المجتمع لمنيوض بمستوي العممية التعميمية بما
يتالءـ والتطورات الحديثة في المجاالت التربوية .
 تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي .)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 تطوير الميارات اإلشرافية والحرص عمي التجديد واالبتكار في األساليب المستخدمة فيالمجاؿ اإلشرافي واستشراؼ المستقبؿ.
 التعاوف اإليجابي الديمقراطي بيف المشرفيف والتفكيرالناقد البناء والمرونة في التعامؿوبناء العالقات اإلنسانية.
 توفير بيئة مناسبة لمتعاوف العممي عمي المستوي الدولي واإلقميمي والمحمي . بناء جسور التواصؿ مع الجامعات الدولية والمؤسسات التعميمية عف طريؽ تعزيزعالقات التعاوف مع األساتذة الدولييف .
 تعزيز المركز التنافسي لمجامعات وتمكينيا مف مواكبة التطورات الحديثة في مختمؼالمجاالت.

احملور الجاىي  :حنو جتويد الدراصات العليا باجلامعات املصزية
قبؿ البدء في التعرؼ عمي معايير جودة الدراسات العميا البد مف معرفة مفيوـ الدراسات
العميا ،وفمسفة الدراسات العميا وأىدافيا فى الجامعات المصرية .

(أ) مفهوو الدراصات العليا
لقد زاد االىتماـ بالدراسات العميا فى اآلونة األخيرة؛ وذلؾ نظ ارً لدورىا البارز فى إعداد

الكوادر البشرية فى المجاالت المتعددة  ،كما أنيا تؤدى دو ارً ممموساً فى إثراء المعرفة

وتطوير العموـ ،وتعزيز حركة البحث العممي وتسيـ فى خدمة المجتمع (أميمة ، 5348 ،
ص  . ) 49ويمكف تعريؼ الدراسات العميا بأنيا :
" مرحمة جامعية ذات طبيعة خاصة وتشكؿ قمة اليرـ التعميمي  ،وتأتي بعد مرحمة
البكالوريوس  ،وتتطمب شروطاً خاصة لمطالب الممتحقيف بيا  ،وتعنى دراسات مرحمة

الماجستير ومرحمة الدكتوراه ؛ حيث يمتحؽ بيا المتخرجوف فى كمية جامعية بعد حصوليـ

عمى درجة البكالوريوس"( شحاتو  ،النجار  ، 5336 ،ص . ) 4;6
كما أنيا :المرحمة التي تيتـ بالمجاالت التطبيقية لمختمؼ فروع العمـ والمعارؼ وتركز
عمي استخداماتيا  ،وتخاطب نوعاً مف الدارسيف األكثر نضجاً واألكثر إدراكاً و خبرة مف
دارسي المرحمة الجامعية األولي (عبدالمتعاؿ ،5335 ،ص ص . )435-434
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وبذلؾ تكوف ىى  :المرحمة الدراسية التى تمي المرحمة الجامعية األولي (البكالوريوس)
 ،والتى يتابع فييا الطالب دراستيـ بإشراؼ أحد أعضاء ىيئة التدريس لنيؿ أحد الدرجات
العممية (الماجستير – الدكتوراه) .
وتقدـ الجامعات المصرية نوعيف مف برامج الدراسات العميا ىى :
 -الدرجات العممية العميا

 -الدبمومات

 الدرجات العممية العميا وتشمؿ :* درجة الماجستير  :وىى أولي الدرجات العممية العميا التى تمنحيا الجامعات فى جميع
الكميات فيما عدا تمؾ التى تقدـ دبموماً مؤىالً لمقيد لدرجة الدكتوراه  ،وتشمؿ الدراسة بيا
مقررات دراسية عالية ،وتدريباً فى وسائؿ البحث واستقراء النتائج ينتيى بإعداد رسالة

تقبميا ل جنة االمتحاف ويشترؾ أال تقؿ مدة ىذه الدراسة عف عاميف .

* درجة الدكتوراه  :والدراسة بيذه الدرجة تقوـ أساساً عمى البحث المبتكر لمدة ال تقؿ عف
سنتيف تنتيي بتقديـ رسالة تقبميا لجنة الحكـ .

– الدبمومات :
تقدـ الجامعات المصرية نوعيف مف الدبمومات ىي :
* دبمومات تسبؽ التسجيؿ لدرجة الماجستير ،وىي أكثرىا انتشا ارً فى الكميات الجامعية وىى
تعتبر دراسة استكمالية تطبيقية تؤىؿ فئة مف المتخصصيف نظرياً وعممياً  ،وفى بعض
األحياف تكوف ىذه الدراسات منتيية .

* دبمومات تعادؿ درجة الماجستير أو تحؿ محميا  ،وتؤىؿ لمقيد بدرجة الدكتوراه بشرط
حصوؿ الطالب عمى تقدير جيد عمى األقؿ (بدوف اسـ  ، 4<;; ،ص ص – 555
.)557

ب  -فلضفة الدراصات العليا وأهدافها فى اجلامعات املصزية
تكشؼ أدبيات الدراسات العميا والبحث العممي فى الوطف العربي أف كؿ برامج الدراسات
العميا ترمي فيما ترمي إليو نظرياً وعممياً إلى إعداد الشريحة العميا مف الموارد والكوادر
البشرية العالية ا لمستوى التى يحتاجيا المجتمع فى شتى قطاعات االنتاج والخدمات  ،ورغـ
ذلؾ تتعدد أىداؼ الدراسات العميا وبرامجيا وتختمؼ مف جامعة إلى أخرى  ،ومف قطر عربي
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إلى آخر  ،ومع ىذا التعدد واالختالؼ ىناؾ قاسـ مشترؾ واتفاؽ عمى أىداؼ كثيرة مف
أىميا:
-

اعداد المتخصصيف لتمبية حاجات المجتمع .

-

االرتباط بالتنمية وحاجاتيا .

-

القياـ بالبحوث العممية وتطويرىا .

-

إعداد أعضاء ىيئة التدريس (الحوات  ، 4<<9 ،ص ص . )47;-47:

-

تنمية المعرفة اإلنسانية عف طريؽ البحث واالستكشاؼ .

-

إمداد المجتمع بالباحثيف المتخصصيف فى كافة المجاالت العممية .

-

تدريب الباحثيف عمى أساليب البحث العممي .

-

اإلسياـ فى إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعيا عف طريؽ الدراسات المتخصصة
والبحث الجاد لموصوؿ إلى اضافات عممية وتطبيقية مبتكرة والكشؼ عف حقائؽ جديدة

 تحسيف نوعية التعميـ العاـ والجامعي مف خالؿ القياـ بالبحوث والدراسات العممية (أميمو ،5348 ،ص ص  ) 4; – 4:والتى تضفي إلى رصيد المعرفة المتخصصة  ،وتقدـ
إضافة جديدة لمعمـ.

ج  -معايري جودة الدراصات العليا باجلامعات املصزية
إف قضية تجويد الدراسات العميا تأتي عمى قائمةقضايا تطوير التعميـ الجامعي فى
مصر؛ وذلؾ نظ ارً الرتباطيا الوثيؽ بالبحث العممي مف ناحية ،وبالتنمية الشاممة فى المجاالت
المختمفة مف ناحية آخري ؛ لذلؾ فإف تجويد الدراسات العميا سوؼ ينعكس بااليجاب عمى
المجتمع سواء بالتصدى لمشاكمو أو بالسعى لتقدمو وتطويره عمى أسس متينة .
ومف الجدير بالذكر أنو ال يمكف تحديد معايير جودة الدراسات العميا دوف التعرؼ عمى
مفيومي ( المعيار – الجودة) فإذا نظرنا عمى مفيوـ المعيار لوجدنا أنو  :نموذج لألداء يحدد
بمعرفة أف راد أو ىيئات عممية ومينية متخصصة  ،وىو عبارة تصؼ الحد األدني مف المعارؼ
والكفاءات التى يجب أف يكتسبيا الطالب مف خالؿ البرامج التعميمية التى تقد ميا
المؤسسة(الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ، 533; ،ص ;; ) .
أما الجودة فتعتبر أحد الضروريات التى تنشدىا المجتمعات اليوـ  ،وىى تعتبر أىـ
الوسائؿ واألساليب الناجحة لتطوير وتحسيف بنية النظاـ التعميمي المادية والبشرية  ،بؿ
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وأصبحت ضرورة ممحة وخيا ارً استراتيجياً يمثؿ طبيعة الحراؾ التعميمي والتربوي فى الوقت

الحاضر لتحقيؽ أىداؼ التعميـ كماً وكيفاً( نظمي  ، 534; ،ص .)86:

والجودة تُعرؼ بأنيا :المتانة واألداء المتميز لممنتج  ،وىي درجة االختالؼ الذي يمكف
التنبؤ بو مف خالؿ استكماؿ معايير أكثر مالءمة وأقؿ تكمفة وىذه المعايير تشتؽ مف

المستيمؾ  ،كماأنيا أداء العمؿ بالشكؿ الصحيح ومف المرة األولي (سميـ ،533< ،
ص. ):8
ويمكف أف نستنتج مجموعة مف الخصائص األساسية لمفيوـ الجودة فى الدراسات العميا
لتكوف مايمي :
-

مقابمة المعايير الدولية لمجودة .

-

تطوير منظومةالدراسات العميا مف جميع جوانبيا .

-

تطوير أداء جميع العامميف فى مجاؿ الدراسات العميا .

-

تحقيؽ الدراسات العميا ألىدافيا المحددة مسبقاً .

التعرؼ عمي حاجات وتوقعات المستفيديف مف الدراسات العميا والعمؿ عمى تحقيقيا .

-

وتعد الجودة الشاممة أحد المداخؿ اإلدارية لتطوير وتجويد التعميـ الجامعي برمتو ،
ومواجية التحديات المستقبمية المفروضة بقوة عمى نظمو وعناصره األساسية وعمى رأسيا
الدراسات العميا  ،ويتـ ىذا التجويد فى ضوء مجموعة مف المعايير والتى تتمثؿ بعضيا فيما
يمي :
 اال رتكاز إلى رؤية إستراتيجية لمدراسات العميا تركز عمى التميز العممي والمصداقية ،واالنطالؽ منيا لمياـ يمكف انجازىا رغـ ما تواجيو مف تحديات وصعوبات .
 تكامؿ األىداؼ األكاديمية المعمنة لمدراسات العميا مع كؿ مف األىداؼ الجامعية العامة ،والواقع التعميمي والتربوي وحاجات سوؽ العمؿ  ،ومتطمبات السوؽ المحمية .
 التنسيؽ والتعاوف البناء بيف األقساـ األكاديمية داخؿ الكميات والجامعات بما يسيـ فىتحسيف نوعية الدراسات العميا ورفع مستوى جودتيا .
 تأسيس العالقات العممية الوثيقة واقامة الشراكات فى مجاالت البحث والتجريب والتطويرمع الجامعات والمؤسسات داخؿ وخارج المجتمع .
 التوازف بيف الدراسات فى مجاالت المعرفة التربوية المتنوعة .)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 تحقيؽ التكامؿ المعرفي بيف الباحثيف والدعـ المتبادؿ بيف البحوث والتوجو نحو دراساتعميا بينية فى مجاالت التربية المختمفة تحركيا المشكالت الواقعية (وىذا ىو المدخؿ
الرئيسي لمدراسة الحالية).
 ترسيخ السموؾ العممي بما يتناسب مع أخالقيات العمؿ والبحث فى مجاالت العمـالمتنوعة.
 وجود خريطة بحثية تحدد األولويات والتوجييات عمى المدى القريب والبعيد لمبحوثالعممية لكؿ االقساـ وتوجيو الطالب لدراستيا .
-

الوضوح التاـ لقواعد ونظـ الدراسات العميا لمطالب واألساتذة واإلدارييف .

-

مرونة الدراسات العميا بحيث تمبي االحتياجات المتنوعة وتراعي ظروؼ الدارسيف .

 االلتزاـ بالموائح الداخمية لألقساـ بما ال يمنع المرونة فى التطبيؽ وتقدير الظروؼوالمستجدات .
-

سيولة التواصؿ بيف كؿ األطراؼ المشاركة فى برامج الدراسات العميا .

-

تعزيز الحرية األكاديمية داخؿ مجتمع الكمية .

-

توفير الكوادر العممية المؤىمة مف أعضاء ىيئة التدريس لقيادة مسيرة الدراسات العميا،
واال رتقاء بجودتيا .

-

المشاركة الحقيقية بيف الطالب ولجنة اإلشراؼ عميو فى تحمؿ المسئولية عف العمؿ
العممي ( المقررات والرسائؿ ) وما يؤوؿ إليو فى النياية .

-

استيعاب أعضاء ىيئة التدريس لمتطور الحادث فى مجاالت تكنولوجيا المعمومات
وتطبيقاتيا .

-

توفير الرغبة والقدرة عمى متابعة الدراسة والسير فييا لدى الطالب المقيدوف
والمسجموف.

-

المساىمة النشطة فى الفعاليات المختمفة لبرامج الدراسات العميا مف قبؿ الطالب .

-

توافر آليات فعالة لنشر البحوث والدراسات المتميزة .

-

استخداـ األساليب العممية والتكنولوجية الحديثة فى انجاز وتيسير األعماؿ اإلدارية
المتعمقة بالدراسات العميا .

-

يراعي فى مجاالت الدراسات العميا التحمي بروح اإلبداع الفكري .
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-

استخداـ منيجيات جديدة لمعالجة المشكالت والقضايا مف منظور جديد .

-

تكامؿ واتفاؽ الدراسات العميا مع خطط وبرامج التنمية الشاممة داخؿ المجتمع .

-

انطالؽ البحوث الجديدة مف النتائج البحثية التى تـ الوصوؿ ليا .

-

فعالية المجالس الجامعية فى إدارة الدراسات العميا .

-

دقة وسالمة الق اررات اإلدارية الجامعية الخاصة بشئوف الدراسات العميا(زياف ، 533: ،
ص ص ;. ) 6:4-67
وتمخص إحدى الدراسات معايير جودة الدراسات العميا بالجامعات المصرية فى المحاور

التالية :
 : -4معايير مرتبطة بطالب الدراسات العميا  ،مف حيث نسبة عدد طالب الدراسات العميا إلى
أعضاء ىيئة التدريس  ،ومتوسط تكمفة الطالب والخدمات التى تقدـ ليـ ودافعيتيـ
واستعدادىـ لمبحث العممي .
 : -5معايير مرتبطة بالمشرؼ العممي  ،مف حيث الكفاية المينية والعممية واإلشراؼ العممي
 ،ومدى مساىمتو فى نيضة البحث العممي  ،واالحتراـ المتبادؿ بينو وبيف طالب
الدراسات العميا .
 : -6معايير مرتبطة بمناىج البحث العممي  ،مف حيث أصالة المناىج وجودة مستواىا ،
ومحتواىا  ،والطريقة  ،واألسموب  ،ومدى ارتباطيا بالواقع .
 : -7معايير مرتبطة با إلدارة المؤسسية مف حيث التزاـ القيادات بالجودة والعالقات اإلنسانية
الجيدة واختيار اإلدارييف وتدريبيـ .
 : -8معايير مرتبطة باإل مكانات المادية  ،مف حيث مدى استفادة طالب الدراسات العميا مف
المكتبة واألجيزة واألدوات والمساعدات وحجـ االعتمادات المالية .
 : -9معايي ر مرتبطة بالعالقة بيف المؤسسة البحثية والمجتمع  ،مف حيث مدى وفاء
المؤسسة البحثية باحتياجات المجتمع المحيط والمشاركة فى حؿ مشكالتو وربط
التخصصات العممية بطبيعة المجتمع وحاجاتو ( موسي  ،الدسوقي  ، 533<،ص ص
. )4:7 – 4:5
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د  -أهنية اإلشزاف العلني لتخكيل جودة الدراصات العليا
إف تحقيؽ جودة الدراسات العميا لـ يعد ترفاً ثقافياً  ،خاص ًة وأف الجامعات ىي

المحاضف األساسية لمدراسات العميا التي تعد الكوادر العممية القادرة عمي تمبية االحتياجات
التنموية الشاممة مف خالؿ البحوث العممية التي تقدـ الكثير مف الحموؿ لممشكالت
المجتمعية؛ لذا عمي الجامعات تطوير الدراسات العميا  ،خاصة بعد ظيور مصطمحات
ومفاىيـ جديدة مثؿ :الكفاءة والجودة والتميز  ،ولعؿ أىـ مايسيـ في إنجاح الدراسات العميا
ىو اإلشراؼ العممي ،ويتضمف في جوىره عممية توجيو ومساعدة وارشاد مف قبؿ أعضاء
ىيئة التدريس وذوي الخبرة لطالب الدراسات العميا في مجاؿ ما ،وتُعد -عممية اإلشراؼ
العممي  -مف أىـ فعاليات تحقيؽ أىداؼ الدراسات العميا وتجويدىا وذلؾ مف خالؿ مايمي :
-

وضع معايير محددة يتـ مف خالليا توزيع اإلش ارؼ العممي عمي أعضاء ىيئة التدريس.

-

إعداد باحثيف مؤىميف قادريف عمي اإلسياـ في حؿ المشكالت المجتمعية.

-

التعامؿ مع الباحثيف وفؽ أوقات مجدولة  ،واالعتماد عؿ خطة زمنية لمتابعة التقارير
السنوية لمباحثيف.

-

وجود معايير واضحة يمكف مف خالليا الحكـ عمي أداء الباحثيف المسجميف لدرجتي
الماجستير والدكتوراه  ،والتي يمكف مف خالليا متابعة تقييـ أدائيـ.

-

وجود شبكة معمومات فعالة تخدـ البحث العممي مف حيث عدد الطالب الذي يشرؼ
عمييـ عضو ىيئة التدريس  ،بحيث اليتـ تجاوز العدد المسموح بو.

-

التأكد مف أف طالب الدراسات العميا يمتمكوف الميارات البحثية.

-

ضرورة عمؿ دورات تدريبية لطالب الدراسات العميا وخاصة في المغة اإلنجميزية ؛ ألف
العديد مف الباحثيف ييمموف االطالع عمي المراجع األجنبية.

-

نشر ثقافة التميز واإلبداع ونقؿ الخبرات التي تسيـ في تنمية الميارات العممية والمينية
لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس ؛ وذلؾ مف خالؿ توفير البيئة األكاديمية والنفسية
واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار.

-

ضرورة إدخاؿ مفاىيـ ضبط الجودة والكفاءة والنوعية والتميز في مختمؼ مكونات
منظومة الدراسات العميا والتعريؼ بالمعايير العالمية لكؿ منيا.
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-

تشجيع الباحثيف عمي توليد األفكار الخالقة والجديدة ووضعيا موضع التطبيؽ.

احملور الجالح  :الدراصة امليداىية
أوالً :ثبات وصدم اإلصتباىة Reliability
استخدـ الباحثاف طريقة ألفا كرونباخ  Cronbach's Alphaلقياس ثبات اإلستبانة،
وكانت النتائج كما ىي مبينة فى الجدوؿ ()4

جدوؿ ( )1

معامالت ثبات االستبانة والصدؽ الذاتي لمحاور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي
انًؾبوه
انًؾىه األول :أهلاف انشواكخ انجيُيخ
نإلشواف انؼهًي
انًؾىه انضبَي  :أهًيخ انشواكخ انجيُيخ
نإلشواف انؼهًي
انًؾىه انضبنش  :صمبفخ انشواكخ انجيُيخ
نإلشواف انؼهًي ويمظل ثهب
انًؾىه انواثغ  :يؼىلبد انشواكخ انجيُيخ
في اإلشواف انؼهًي

ػلك
انؼجبهاد

يؼبيم انضجبد
"يؼبيم
أنفبكووَجبؿ"

يؼبيم
انظلق
اننارً

2

1.8.6

1.27.

8

1.872

1.212

2

1.831

1.211

8

1.811

1.820

1.862

1.231

31
ئعًبنً االسزجبَخ
*انظلق انناري= انغنه انزوثيؼي نًؼبيم أنفب كووَجبؿ.
انًظله َ :زبئظ انزؾهيم االؽظبئً نجيبَبد انلهاسخ انًيلاَيخ.

ثاىياً  -األصاليب اإلحصائية املضتددمة يف الدراصة.
تـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical
.(SPSS) Science Package for the Social
اختبار التوسيع الطبيعى ( اختبار نوجملزوف – مسريىوف )" One Sample K-S
تـ استخداـ اختبار اختبار كولمجروؼ – سميرنوؼ لمتحقؽ مف اعتدالية التوزيع
لممتغيرات كالتالى :
يتضح مف جدوؿ ( )5أف قيـ الداللة لقيمة اإلحصائى  ( Zاختبار كولمجروؼ –
سميرنوؼ ) جاءت كميا أصغر مف (  ، ) 3.34مما يدؿ عمى عدـ اعتدالية التوزيع ،
وامكانية استخداـ اإلحصاء االباروميتر مثؿ أختبار كاى تربيع  ،وماف وتنى وغيرىا .
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علول ( ) 7
ئػزلانيخ انزىىيغ نًزغيواد انلهاسخ افزجبه انزىىيغ انطجيؼً( افزجبه كىنًغووف – سًيوَىف ) " One
Sample K-S
يزغيواد انلهاسخ

انؼلك

انًؾىه األول :أهلاف
انشواكخ انجيُيخ نإلشواف 21
انؼهًي
انًؾىه انضبَي  :أهًيخ
انشواكخ انجيُيخ نإلشواف 21
انؼهًي
انًؾىه انضبنش  :صمبفخ
انشواكخ انجيُيخ نإلشواف 21
انؼهًي ويمظل ثهب
انًؾىه انواثغ  :يؼىلبد
في 21
انجيُيخ
انشواكخ
اإلشواف انؼهًي

KolmogorovZ Smirnov

Asymp. Sig. (2)tailed
انُسجخ االؽزًبنيخ

يسزىي انًؼُىيخ

1.072

1.111

كانخ

1.7.6

1.111

كانخ

1.317

1.111

كانخ

1.188

1.111

كانخ

انًظله َ :زبئظ انزؾهيم االؽظبئً نجيبَبد انلهاسخ انًيلاَيخ.
علول ( ) 3
ػلك سُىاد انقجوح وانزكواهاد وروريجهب
سُىاد
ػلك
انزوريت
%
انزكواه
انقجوح
3
16.2
1.
 . - 1سُىاد
7
77.7
71
 11 - 6سُىاد
1
61.1
..
 11سُخ فأكضو
111.1
21
االعًبنً
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عدد سنوات الخبرة
سنة فأكثر 11

سنوات 6 - 10

سنوات 1 - 5
60

55

50
40
30
20
20

15

10
0
سنة فأكثر 11

سنوات 1 - 5

سنوات 6 - 10

شكم هلى ( )0هسى ثيبَي يىػؼ ػلك سُىاد انقجوح وانزكواهاد وروريجهب
علول هلى ()0
اإلشواف ػهً ؽالة انًبعسزيو وانلكزىهاِ وانزكواهاد وروريجهب
اإلشواف ػهً ؽالة
انزوريت
%
انزكواه
انًبعسزيو وانلكزىهاِ
1
88.2
81
َؼى
7
11.1
11
ال
21

االعًبنً

111.1

االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
ال

نعم

ال
%11.1

نعم
%88.9

شكم هلى ( ).يىػؼ اإلشواف ػهً ؽالة انًبعسزيو وانلكزىهاِ وانزكواهاد وروريجهب
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علول هلى ( ).
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ وانًزىسؾ انًوعؼ وانُسجخ انىىَيخ ويسزىي انلالنخ
نهًؾىه األول :أهلاف انشواكخ انجيُيخ نإلشواف انؼهًي
و

1

7

3

0

.

6

2

انًؾىه األول :
كيظ انًؼوفخ
يٍ فالل هثؾ
انًلاهً
انفكويخ
انًقزهفخ ثبنكهيخ
ثؼؼهب انجؼغ
اإلثلاع في
انزفكيو يٍ فالل
ركبيم
انًؼهىيبد يٍ
وعهبد َظو
يزؼلكح
اإلسهبو في
رؾميك انزكبيم
ثيٍ انزقظظبد
انًقزهفخ في
انغبيؼخ.
ئَزبط يؼبهف
عليلح رسهى في
ؽم انًشكالد
انًغزًؼيخ .
يسبػلح انغبيؼخ
ػهً يىاكجخ
انزطىهاد
انغبهيخ
انىطىل ئنً
يقوعبد ماد
عىكح ػبنيخ
يجُيخ ػهً
انؼهىو اإلَسبَيخ
وانؼهًيخ
انؼًم ػهً
رؾميك يجلأ
الزظبك انًؼوفخ
يٍ فالل رؼبفو
انغهىك نؼلو
ركواه انًؼوفخ
في رقظظبد
أفوي .
اعًبنً انًؾىه
األول  :أهلاف
انشواكخ انجيُيخ
نإلشواف انؼهًي

يىافك

%

ان
ي
ؽل
يب

%

غيو
يىافك

%

انًزىسؾ

انزوريت

انُسجخ
انىىَيخ

انًسزىي

ليًخ كب

انلالنخ

86

2..6

3

3.3

1

1.1

7.20

3

1.281

يورفغ

118.7

كال

82

28.2

1

1.1

1

1.1

7.22

1

1.226

يورفغ

178.3

كال

82

26.2

7

7.7

1

1.1

7.26

7

1.28.

يورفغ

171..

كال

83

27.7

6

6.2

1

1.1

7.21

.

1.221

يورفغ

118.8

كال

80

23.3

3

3.3

3

3.3

7.21

6

1.262

يورفغ

111.2

كال

86

2..6

7

7.7

7

7.7

7.23

0

1.228

يورفغ

118.7

كال

81

21.1

2

2.8

7

7.7

7.88

2

1.2.2

يورفغ

117.2

كال

8.

20.6

3

3.8

1

1.6

7.23

1.222

يورفغ

11..0

كال

كهعبد انؾويخ =  , 7ليًخ كب انغلونيخ ػُل يسزىي كالنخ  , ..22 = ٪.ليًخ كب انغلونيخ ػُل يسزىي كالنخ 2.71 = ٪1
انًظله  :عًؼذ وؽسجذ يٍ اسزًبهاد االسزجيبٌ .
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-4جاءت العبارة رقـ ( )5والتي تنص عمى (اإلبداع في التفكير مف خالؿ تكامؿ المعمومات
مف وجيات نظر متعددة ) في المرتبة األولى بنسبة  ، %<<.9وذلؾ تأكيداً عمى أف مف
ضمف أىداؼ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي  ،اإلبداع في التفكير والعمؿ عمى تكامؿ

المعمومات والمعارؼ وضرورة االنطالؽ مف أىمية التفكير اإلبداعي في قدرتو عمى إيجاد
حموؿ لممشكالت بطريقة التفكير االبتكاري ،وكذلؾ إضافة أفكار وأعماؿ جديدة وفريدة يكوف
ليا مساىمة في رفعة المجتمع وتقدمو  ,وىذا ما أكدت عميو دراسة ( سميماف 5346 ،ـ)
 -5جاءت العبارة رقـ ( )6والتي تن ص عمى ( اإلسياـ في تحقيؽ التكامؿ بيف التخصصات
المختمفة في الجامعة) في المرتبة الثانية بنسبة  %<;.8وىذا يؤكد عمى منظومة
التخصصات المختمفة كمنظومة واحدة وىذا ما أكدت عميو دراسة ( زاىر 534; ،ـ) .
 -6جاءت العبارة رقـ ( ) 4والتي تنص عمى (دمج المعرفة مف خالؿ ربط المدارس الفكرية
المختمفة بالكمية بعضيا البعض ) في المرتبة الثالثة بنسبة  %<;.4وىذا يؤكد بدوره
عمى تطوير قاعدة عممية بحثية في مجاالت الدراسات البينية مما يرسخ االندماج بيف
المعارؼ  ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (نجـ 5348ـ).
 -7جاءت العبارة رقـ ( )9والتي تنص عمى (الوصوؿ إلى مخرجات ذات جودة عالية مبنية
عمى العموـ اإلنسانية والعممية) في المرتبة الرابعة بنسبة ; %<:.لتؤكد عمى جودة
المخرجات التعميمية مف خريجي برامج الدراسات العميا باعتبار أف الجودة واالعتماد مطمب
رئيس ألي مؤسسة وىذا ما أكدت عميو دراسة الرادد 534:،ـ).
 -8جاءت العبارة رقـ ( )7والتي تنص عمى (إنتاج معارؼ جديدة تسيـ في حؿ المشكالت
المجتمعية) في المرتبة الخامسة بنسبة  %<:وىذا يؤكد عمى ضرورة نشر الدراسات
البينية والتي تفرض بدورىا أف يكوف اإل شراؼ العممي بيني بيف األقساـ مف أجؿ إنتاج
معارؼ متجددة  ،وخاصة فيما يخص

المشكالت المجتمعية وىذا ما أكدت عميو دراسة

(حسف 5346 ،ـ) .
 -9جاءت العبارة رقـ ( )8والتي تنص عمى (مساعدة الجامعة عمى مواكبة التطورات
الجارية) في المرتبة السادسة بنسبة  %<9.:وىذا يؤكد عمى دور الجامعات المصرية
في تطبيؽ كؿ ما ىو جديد في مجاؿ البحوث العممية البينية وتتفؽ النتيجة ودراسة (نجـ
.)5348 ،
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-:جاءت العبارة رقـ ( ):والتي تنص عمى (العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ اقتصاد المعرفة مف
خالؿ تضافر الجيود لعدـ تكرار المعرفة في تخصصات أخرى
بنسبة <%<8.

)

في المرتبة السابعة

وىذا يعني ضرورة توظيؼ المعرفة واستغالؿ معطياتيا في تقديـ

منتجات أو خدمات متميزة  ،جديدة أو متجددة ُ ،يمكف تسويقيا وتحقيؽ األرباح منيا
وتوليد الثروة ؛ ألف االقتصاد المعرفي يقوـ بتحويؿ المعرفة إلى ثروة.
علول هلى ( : )6
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ نزىىيغ انًجؾىصيٍ وفمبً نفئبد
م
1

2

3

4

5

6

6

8

غير
موافق

المحور
المشرف
بين

فهم
للعالقة
تخصصه
والتخصصات
األخرى.
مواجهة كثير من
مشكالت الحياة
المعاصرة
المتنوعة
ومتطلباتها.
الحاجة للشراكة
في
البينية
اإلشراف العلمي
استجابة للتغيرات
المتسارعة.
العمل على ربط
البحثي
النظام
بالجامعة بدالً من
االنفصالية
التنوع في البحث
وذلك
العلمي
بتقسيم
التخصصات
إلى
الرئيسة
تخصصات فرعية
على
الحفاظ
النظرة الشمولية
للمعرفة  ،وذلك
على
بالقضاء
بين
الفصل
التخصصات
الشاملة .
الخبرات
تبادل
بين
البحثية
المشرفين واإلفادة
الخلفيات
من
العلمية .
توفير المعلومات
القرار
لصانعي
الذين
بالجامعة
يحتاجون بصورة
إلى
متزايدة
المعلومات حول
الجوانب
المختلفة .
اجمالى المحور
الثاني  :أهمية
الشراكة البينية
لإلشراف العلمي

موافق

%

الى
حد
ما

%

%

املتوسط

الترتيب

النسبة
الوزنية

املستوى

قيمة كا

الداللة

1

83

92.2

6

6.6

1.1

2.91

3

0.960

مرتفع

108.8

دال

3

66

64.4

20

22.2

3.3

2.61

8

0.904

مرتفع

69.0

دال

2

66

85.6

11

12.2

2.2

2.83

4

0.944

مرتفع

91.6

دال

2

85

94.4

3

3.3

2.2

2.92

2

0.964

مرتفع

114.9

دال

6

61

68.9

13

14.4

6.6

2.62

6

0.906

مرتفع

65.9

دال

5

65

83.3

10

11.1

5.6

2.68

6

0.926

مرتفع

85.6

دال

0

85

94.4

5

5.6

0.0

2.94

1

0.981

مرتفع

115.2

دال

3

66

84.4

11

12.2

3.3

2.81

5

0.936

مرتفع

88.8

دال

3

66

86.0

10

11.0

3.1

2.83

0.943

مرتفع

92.5

دال
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علول هلى ( )2
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ وانًزىسؾ انًوعؼ وانُسجخ انىىَيخ ويسزىي انلالنخ
نهًؾىه انضبَي  :أهًيخ انشواكخ انجيُيخ نإلشواف انؼهًي
ك
ه
ع
ا
د

انفئبد

انزكواه

%

انزوريت

يُقفغ (  11 - 2كهعخ)
يزىسؾ (  16 - 17كهعخ)
يورفغ (  71 - 12كهعخ)

—
3
82

—
3.33
26.62

—
7
1

االعًبنً

21

ا
نؾويخ =  , 7ليًخ كب انغلونيخ ػُل يسزىي كالنخ  , ..22 = ٪.ليًخ كب انغلونيخ ػُل يسزىي
كالنخ 2.71 = ٪1
انًظله  :عًؼذ وؽسجذ يٍ اسزًبهاد االسزجيبٌ .

-4جاءت العبارة رقـ ( ) :والتي تنص عمى (تبادؿ الخبرات البحثية بيف المشرفيف واإلفادة
مف الخمفيات العممية) في المرتبة األولى بنسبة  ، %<;.4مف خالؿ توفير الكفاءات
ذات الخبرة والتخصص وذلؾ لتقديـ االستشارات المتخصصة في المجاالت التي تتخذىا
الجامعات المصرية وفقا الحتياجاتيا الفعمية بحسب النظاـ  ،وفي حاؿ االتفاؽ في مجاؿ
إعداد البحوث والدراسات البينية يتـ وضع آلية تحدد أدوار المتمثمة في إعداد التقارير
وتجييز متطمبات األبحاث المتعمقة بموضوعات الباحثيف عمى أف تصدر النتائج البحثية
والتوصيات بصفة مشتركة ولكؿ بحث عمى حدة .
 -5جاءت العبارة رقـ ( )7والتي تنص عمى (العمؿ عمى ربط النظاـ البحثي بالجامعة بد ًال

مف االنفصالية) في المرتبة الثانية بنسبة  %<:.7وىذا يؤكد عمى منظومة التخصصات
المختمفة كمنظومة واحدة وىذا ما أكدت عميو دراسة ( زاىر 534; ،ـ) .

 -6جاءت العبارة رقـ ( )4والتي تنص عمى (فيـ المشرؼ لمعالقة بيف تخصصو
والتخصصات األخرى ).في المرتبة الثالثة بنسبة  %<:وىذا يؤكد بدوره عمى التكامؿ
المعرفي عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ ألف ىناؾ تكامؿ بيف المصادر نفسيا ،وتكامؿ بيف
األدوات ،وتكامؿ بيف المصادر واألدوات ،وتكامؿ في الطبائع والوقائع ،والمثؿ والقيـ،
وتكامؿ بيف العمـ والعمؿ ،،وىذا ما أكدت عميو دراسة (نجـ 5348ـ)
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 -7جاءت العبارة رقـ ( )6والتي تنص عمى (الحاجة لمشراكة البينية في اإلشراؼ العممي
استجابة لمتغيرات المتسارعة ).في المرتبة الرابعة بنسبة  %<7.7وىذا يؤكد أنو ال مفر
مف أف الجامعات المصرية واحدة مف بيف جممة مف المحددات لفرص العمؿ وشروطو
ومف ثـ ينبغي أف تتـ عممية التعميـ والتعمـ في الدراسات العميا في ظروؼ مشابية
لمتطمبات سوؽ العمؿ والمنتج والمبدع وأجوائو مف إثارة الدافعية وعالقة الجزاء بالجيد
وتوفير الوسائؿ المحققة لممقاصد والسرعة في العمؿ وتكويف عادات الجد واإلتقاف
والمثابرة والتجريب  ،وىذا يتأتى مف خالؿ إشراؾ أكثر مف متخصص في عممية اإلشراؼ
العممي .
 -8جاءت العبارة رقـ (;) والتي تنص عمى (توفير المعمومات لصانعي القرار بالجامعة
الذيف يحتاجوف بصورة متزايدة إلى المعمومات حوؿ الجوانب المختمفة) في المرتبة
الخامسة بنسبة  %<6.:وليذا تتوقؼ قيمة المعمومات في معظـ األحياف عمى قدرة
أىميتيا ومغزاىا وحداثتيا بالنسبة لممستفديف ،فاألمـ تستخدـ المعمومات والمعرفة عمى
اعتبارىا مصادر البد مف توفيرىا لجميع المواطنيف عمى قدـ المساواة  ،وليذا يعد موضوع
قيمة المعمومات مف المواضيع الميمة والحيوية ،نظ ار لمدور الكبير الذي تتركو عمى
مستقبؿ الجامعات المصرية وديمومتيا  ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (حسف 5346 ،ـ) .
 -9جاءت العبارة رقـ ( )9والتي تنص عمى (الحفاظ عمى النظرة الشمولية لممعرفة  ،وذلؾ
بالقضاء عمى الفصؿ بيف التخصصات الشاممة  ).في المرتبة السادسة بنسبة %<5.9
وىذا يؤكد بدوره عمى النظرة الشمولية لممعرفة عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ ألف ىناؾ تكامؿ
بيف المصادر نفسيا ،وتكامؿ بيف األدوات ،وتكامؿ بيف المصادر واألدوات ،وتكامؿ في
الطبائع والوقائع ،والمثؿ والقيـ ،وتكامؿ بيف العمـ والعمؿ ،،وىذا ما أكدت عميو دراسة
(نجـ .)5348 ،
-:جاءت العبارة رقـ ( )8والتي تنص عمى (التنوع في البحث العممي وذلؾ بتقسيـ
التخصصات الرئيسة إلى تخصصات فرعية) في المرتبة السابعة بنسبة  %<3.:وىذا
يعني أف البحث العممي ليس مجرد قراءة المصادر الخاصة بموضوع ،أو بمشكمة بحثية،
وليس مجرد تجميع عشوائي لمبيانات والمعمومات  ،لكنو نشاط عممي منظـ الكتشاؼ
اعتمادا عمى الطريقة العممية ،التى تفرض الموضوعية ،مف أجؿ معرفة االرتباط
الحقائؽ،
ً
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سعيا إلى استخالص المبادئ العامة أو القوانيف التفسيرية.والطريقة
بيف ىذه الحقائؽ ً

أساسا عمى االستقصاء النقدي والتحميمي
العممية التى يفرضيا البحث العممي تعتمد
ً
;-جاءت العبارة رقـ ( )5والتي تنص عمى (مواجية كثير مف مشكالت الحياة المعاصرة
المتنوعة ومتطمباتيا) في المرتبة الثامنة بنسبة  ، %<3.7وىذا يعني أف اإلنساف
يصادؼ في حياتو الكثير مف المشكالت والقضايا التي تحتاج إلى حموؿ ،وأفضؿ الحموؿ
وأكثرىا نجاحاً  ،تمؾ التي يتوصؿ إلييا مف خالؿ البحث والدراسة باتباع األساليب العممية

السميمة .

علول هلى ()8
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ نزىىيغ انًجؾىصيٍ وفمبً نفئبد
انفئبد

انزكواه

%

انزوريت

يُقفغ (  17 - 8كهعخ)
يزىسؾ (  18 - 13كهعخ)
يورفغ (  70 - 12كهعخ)

1
7
82

1.1
7.77
26.62

3
7
1

االعًبنً

21

111
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علول هلى ( )2
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ وانًزىسؾ انًوعؼ وانُسجخ انىىَيخ ويسزىي انلالنخ
نهًؾىه انضبنش  :صمبفخ انشواكخ انجيُيخ نإلشواف انؼهًي
و

1

7

3

0

.

6

2

انًؾىه
وعىك يشكالد
ثؾضيخ يظؼت
ؽههب كوٌ
االسزؼبَخ
ثأكواد
انزقظظبد
كانًقزهفخ .
هفهى صمبفخ
ع
انشواكخ انجيُيخ
ا نإلشواف
انؼهًي يؼًم
د
ػهً ئَزبط
يؼوفخ عليلح .
ا
انًيم ئنً
ن
االَفزبػ ػهً
ؽ
انزقظظبد
هاألفوي ؛
ينهقووط يٍ
ح انؼينخ
انزقظظيخ .
=يسبهًخ
انشواكخ انجيُيخ
7نإلشواف
انؼهًي في
اإلثلاع
انجؾضي .
,
وعىك انوغجخ
في انشواكخ
انجيُيخ
ل نإلشواف
يانؼهًي يغ
يىيالء يٍ
ألسبو أفوي.
ح
رمهم صمبفخ
انشواكخ انجيُيخ
كفي اإلشواف
ا
انؼهًي يٍ ؽلح
االَغالق ػهً
ا انزقظض
ن انىاؽل ..
يًضم رأطيم
ع
صمبفخ انشواكخ
ك
انجيُيخ
و
نإلشواف
نانؼهًي يطهجبً
ي
أكبكيًيبً نزطىيو
ح
انجؾش انؼهًي.
اعًبنً انًؾىه
ػ
انضبنش  :صمبفخ
َ
انشواكخ انجيُيخ
ك نإلشواف
انؼهًي

يىافك

%

انً
ؽل
يب

%

غيو
يىافك

%

انًزىسؾ

انزوريت

انُسجخ
انىىَيخ

انًسزىي

ليًخ كب

انلالنخ

20

87.7

1.

16.2

1

1.1

7.81

6

1.232

يورفغ

80.8

كال

83

27.7

2

2.8

1

1.1

7.27

7

1.220

يورفغ

112.1

كال

86

2..6

0

0.0

1

1.1

7.26

1

1.28.

يورفغ

118.3

كال

28

86.2

11

11.1

7

7.7

7.80

.

1.208

يورفغ

20.3

كال

23

81.1

10

1..6

3

3.3

7.28

2

1.276

يورفغ

81..

كال

81

88.2

2

11.1

1

1.1

7.88

0

1.2.2

يورفغ

111.1

كال

87

21.1

2

2.8

1

1.1

7.21

3

1.262

يورفغ

11..8

كال

22

88.3

2

11..

1

1.3

7.82

1.2.2

يورفغ

28..

ي
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-4جاءت العبارة رقـ ( )6والتي تنص عمى (الميؿ إلى االنفتاح عمى التخصصات األخرى؛
لمخروج مف العزلة التخصصية  ).في المرتبة األولى بنسبة  ، %<;.8وبيذا فإف عصر
التخصصات المتداخمة -يتحتـ عمى الجامعات المصرية أف تشجع أساتذتيا عمى خمؽ
تناغـ مثمر بيف التخصصات واألقساـ العممية .ونرى أف عمى وكاالت الدراسات العميا فييا
أف تحرص عمى عقد ندوات ومؤتمرات عممية عمى مستوى الجامعة وليس عمى مستوى
األقساـ أو الكميات ألف اشتراؾ أساتذة مف مختمؼ كميات الجامعة في تمؾ الفعاليات
العممية يمكف أف يساعد عمى الوصوؿ إلى معالجات متكاممة لمقضايا المطروحة لمنقاش.
 -5جاءت العبارة رقـ ( )5والتي تنص عمى (فيـ ثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ العممي
يعمؿ عمى إنتاج معرفة جديدة) في المرتبة الثانية بنسبة  %<:.7وليذا فإف التعميـ
الجامعي الجيد ىو مفتاح الدخوؿ مفتاح الدخوؿ لعصر المعرفة  ،وبذلؾ يحمؿ التعميـ
الجامعي ميمة جديدة تضاؼ إلى ميامو الكثيرة ،والمتمثمة في إعداد األجياؿ القادمة
لمجتمع المعرفة ،وكذلؾ تطوير ميارات الدارسيف بو ،ليواكبوا ىذا التطور ،فيذا العصر
يعتمد وبشكؿ كبير عمى خدمات أعماؿ المعرفة التي يجب أف تكوف عالية الجودة ومتقنة.
 -6جاءت العبارة رقـ ( ):والتي تنص عمى (يمثؿ تأصيؿ ثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ
العممي مطمباً أكاديمياً لتطوير البحث العممي )..في المرتبة الثالثة بنسبة  %<9.:وىذا
يؤكد بدوره عمى التكامؿ المعرفي عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ ألف ىناؾ تكامؿ بيف المصادر
نفسيا ،وتكامؿ بيف األدوات ،وتكامؿ بيف المصادر واألدوات ،وتكامؿ في الطبائع والوقائع،
والمثؿ والقيـ ،وتكامؿ بيف العمـ والعمؿ ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (نجـ 5348ـ)
 -8جاءت العبارة رقـ ( )9والتي تنص عمى (الحاجة لمشراكة البينية في اإلشراؼ العممي
استجابة لمتغيرات المتسارعة ).في المرتبة الرابعة بنسبة < %<8.وتحتـ ىذه التغيرات
المتسارعة عمى المجتمع ومؤسساتو ،التطوير والتغيير لمواجية تحديات ومتطمبات
العصر ،ومف بيف أىـ تمؾ المؤسسات مؤسسات التعميـ الجامعي التي يجب عمييا أف
تواكب متطمبات مج تمع المعرفة ،لما تتميز بو عف غيرىا مف المؤسسات األخرى مف
ال عف كونيا أداة التنمية في المجتمع عالمياً
عالقة مباشرة بجوانب الحياة المختمفة ،فض ً
واقميمياً؛ وذلؾ ألف الجامعات المصرية تضـ أعضاء ىيئة التدريس وباحثيف  ،كونيما
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عناصر ميمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمبمداف ،وىذه الكوادر تنتج
المعرفة وتكتسبيا ،وتستفيد منيا وتحمميا ،وتنفذىا ومف ثـ نشرىا وتطبيقيا محققيف بذلؾ
ما يسمى مجتمع المعرفة.
 -9جاءت العبارة رقـ ( )7والتي تنص عمى (مساىمة الشراكة البينية لإلشراؼ العممي في
اإلبداع البحثي) في المرتبة الخامسة بنسبة ; ، %<7.وىذا يؤكد عمى أف اإلبداع سبيؿ
لمحصوؿ عمى األفضؿ دوما ،فكمما زاد إبداع الباحثيف زاد تطمعاتيـ إلى األفضؿ ،والى
عما سبقو.
التمكف مف العيش في المجتمع بأسموب حياة مختمؼ ّ
 -:جاءت العبارة رقـ ( )4والتي تنص عمى (وجود مشكالت بحثية يصعب حميا دوف
االستعانة بأدوات التخصصات المختمفة) في المرتبة السادسة بنسبة  %<6.:وىذا يؤكد
بدوره عمى النظرة الشمولية لممعرفة عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ ألف ىناؾ تكامؿ بيف
المصادر نفسيا ،وتكامؿ بيف األدوات ،وتكامؿ بيف المصادر واألدوات ،وتكامؿ في الطبائع
والوقائع ،والمثؿ والقيـ ،وتكامؿ بيف العمـ والعمؿ ،،وىذا ما أكدت عميو دراسة (نجـ ،
.)5348
;-جاءت العبارة رقـ ( )8والتي تنص عمى (وجود الرغبة في الشراكة البينية لإلشراؼ
العممي مع زمالء مف أقساـ أخرى ).في المرتبة السابعة بنسبة  %<5.9وىذا يعني أف
البحث العممي ليس مجرد قراءة المصادر الخاصة بموضوع ،أو بمشكمة بحثية ،وليس
مجرد تجميع عشوائي لمبيانات والمعمومات  ،لكنو نشاط عممي منظـ الكتشاؼ الحقائؽ،
اعتمادا عمى الطريقة العممية ،التى تفرض الموضوعية والتعاوف مع الزمالء مف األقساـ
ً
سعيا إلى
العممية األخرى لحؿ المشكالت ،مف أجؿ معرفة االرتباط بيف ىذه الحقائؽ
ً
استخالص المبادئ العامة أو القوانيف التفسيرية .

علول هلى()11
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ نزىىيغ انًجؾىصيٍ وفمبً نفئبد
انفئبد
يُقفغ (  11 - 2كهعخ)
يزىسؾ (  16 - 17كهعخ)
يورفغ (  71 - 12كهعخ)
االعًبنً

انزكواه
—
6
80
21

%
—
6.62
23.33
111

انزوريت
—
7
1
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علول هلى( )11
انزكواه وانُسجخ انًئىيخ وانًزىسؾ انًوعؼ وانُسجخ انىىَيخ ويسزىي انلالنخ
نهًؾىه انواثغ  :يؼىلبد انشواكخ انجيُيخ في اإلشواف انؼهًي
و

1

7

3

0

.

6

2

8

ك
انًؾىه
ه
ع
َشو
لهخا
انزغبهة انُبعؾخ
في د
يغبل
انشواكخ انجيُيخ
نإلشواف
ا
انؼهًي.
ن
انؼًم
ػؼف
ؽ
ثووػ انفويك
األلسبو
ثيٍه
انًقزهفخ
ي
ثبنغبيؼخ .
ح
فهى
ػؼف
انًسإونيٍ
نهمىاَيٍ
=
وانهىائؼ انزي
رؼىق انشواكخ
7
انجيُيخ نإلشواف
انؼهًي .

يىافك

%

انً
ؽل
يب

%

غيو
يىافك

%

انًزىسؾ

انزوريت

انُسجخ
انىىَيخ

انًسزىي

ليًخ
كب

انلالنخ

21

28.2

16

12.8

3

3.3

7.26

7

1.212

يورفغ

22.1

كال

27

81.1

12

18.2

1

1.1

7.22

1

1.231

يورفغ

81.3

كال

21

22.8

1.

16.2

.

..6

7.27

0

1.212

يورفغ

20.1

كال

7.23

3

1.211

يورفغ

27.2

كال

8

1.877

يورفغ

02..
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6

1.862

يورفغ

...6
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2

1.801
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.1.1
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.

1.828
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1.880
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60.7
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ػؼف اهرجبؽ
انجؾىس انجيُيخ
ل
7.02 16.2
1. 71.1 18 63.3
.2
ثًزطهجبد
ي
وؽبعبد
ي
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ح
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انًفبهيى
ا
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َ
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-4جاءت العبارة رقـ ( )5والتي تنص عمى (ضعؼ

العمؿ بروح الفريؽ بيف األقساـ

المختمفة بالجامعة  ).في المرتبة األولى بنسبة  ، %<6حيث يسيـ العمؿ بروح الفريؽ
الواحد في زيادة فرص تبادؿ المعمومات والخبرات بيف أعضاء فريؽ العمؿ كذلؾ زياده
معدؿ صقؿ الميارات المختمفة وارتفاع مستوى القدرات

لكؿ اعضاء فريؽ العمؿ مف

الباحثيف بالجامعات المصرية .
 -5جاءت العبارة رقـ ( )4والتي تنص عمى (قمة نشر التجارب الناجحة في مجاؿ الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي) في المرتبة الثانية بنسبة < %<4.وىذا يعني ضرورة اإلفادة مف
الخبرات الناجحة لإلشراؼ العممي في بعض الدوؿ المتقدمة لتطوير الدراسات العميا
بالجامعات المصرية .
 -6جاءت العبارة رقـ ( )7والتي تنص عمى (ضعؼ الوعي بثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ
العممي ).في المرتبة الثالثة بنسبة  %<4.4وىذا يؤكد بدوره عمى نشر ثقافة الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي لتحقيؽ التكامؿ المعرفي عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ .
 -7جاءت العبارة رقـ ( )6والتي تنص عمى (ضعؼ فيـ المسؤوليف لمقوانيف والموائح التي
تعوؽ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي) في المرتبة الرابعة بنسبة  %<3.:ويحتـ ذلؾ
ضرورة توضيح تمؾ القوانيف والموائح لممسئوليف والعامميف بمجاؿ الدراسات العميا بالجامعات
المصرية.
 -8جاءت العبارة رقـ (;) والتي تنص عمى (انحصار التكويف العممي لممشرؼ عمى ضرورة
اال لتزاـ بالتخصص الدقيؽ  ).في المرتبة الخامسة بنسبة ; ، %;:.وىذا يؤكد عمى
ضرورة أف البحث العممي ليس مجرد قراءة المصادر الخاصة بموضوع  ،أو بمشكمة بحثية،
وليس مجرد تجميع عشوائي لمبيانات والمعمومات  ،لكنو نشاط عممي منظـ الكتشاؼ
اعتمادا عمى الطريقة العممية ،التي تفرض الموضوعية والتعاوف مع الزمالء مف
الحقائؽ،
ً
سعيا إلى
األقساـ العممية األخرى لحؿ المشكالت ،مف أجؿ معرفة االرتباط بيف ىذه الحقائؽ ً
استخالص المبادئ العامة أو القوانيف التفسيرية .

 -9جاءت العبارة رقـ ( )9والتي تنص عمى (وجود إشكاليات لغوية حوؿ استخداـ المفاىيـ
بيف التخصصات المختمفة ).في المرتبة السادسة بنسبة  %9;.:وىذا يؤكد بدوره ضرورة
عرض بعض المفاىيـ الغامضة لمزمالء في األقساـ األخرى وتوضيحيا وازالة المبس .
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 -:جاءت العبارة رقـ ( ):والتي تنص عمى (عزوؼ معظـ المشرفيف عف المشاركة البينية
لوجود محاذير مثؿ  :التعميـ واختالؼ المناىج واألدوات) في المرتبة السابعة بنسبة
 %;7.4وىذا يؤكد بدوره عمى النظرة الشمولية لممعرفة عمى نطاؽ أوسع وأشمؿ ألف
ىناؾ تكامؿ بيف المصادر نفسيا ،وتكامؿ بيف األدوات ،وتكامؿ بيف المصادر واألدوات،
وتكامؿ في الطبائع والوقائع ،والمثؿ والقيـ ،وتكامؿ بيف العمـ والعمؿ ،،وىذا ما أكدت
عميو دراسة (نجـ .)5348 ،
;-جاءت العبارة رقـ ( )8والتي تنص عمى (ضعؼ ارتباط البحوث البينية بمتطمبات وحاجات
المجتمع المحمي ).في المرتبة الثامنة بنسبة  %;5.5وىذا يؤكد عمى أف حاجتنا إلى
الدراسات والبحوث العممية البينية تزداد يوماً بعد آخر ،فالعمـ في سباؽ محموـ لمحصوؿ
عمى أكبر قدر ممكف مف المعرفة الدقيقة المستمدة مف العموـ التي تكفؿ الراحة والرفاىية

لإلنساف وتضمف لو التفوؽ عمى غيره ،فالوظيفة األساسية لمبحث العممي ىي في تقدـ
المعرفة مف أجؿ توفير ظروؼ افضؿ لبقاء اإلنساف وأمنو ورفاىيتو.
جدول رقم ()12
التكرار والنسبة المئوية لتوزيع المبحوثين وفقا ً لفئات
الترتيب
التكرار %
الفئات
منخفض (  12 - 8درجة)
متوسط (  18 - 13درجة)
مرتفع (  24 - 19درجة)

2
14
64

2.22
15.56
82.22

االجمالى

90

100

3
2
1
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احملور الزابع :التصور املكرتح
 -4أىـ نتائج اإلطار النظري
انطالقاً مف أف الجودة في موضع القمب مف نظاـ مؤسسات التعميـ الجامعي  ،ونظ ارً

لتوجو الجامعات نحو الحصوؿ عمي االعتماد األكاديمي ؛ عميو تولي الجامعات المصرية

أىمية كبيرة ؛لتطوير برامجيا في الدراسات العميا ؛ مف ىنا قاـ الباحثاف بدراسة تستيدؼ
تفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي  ،والتي تعتمد عمي حقميف أو أكثر مف حقوؿ
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المعرفة ؛ األمر الذي يتطمب أكثر مف مشرؼ عممي مف أقساـ الجامعات المختمفة مف
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية.
والسعي لتحقيؽ دور المدارس العممية والفكرية بثوب جديد يغمب عميو الترابط والتكامؿ
لموصوؿ لنتائج عممية مبنية عمي رؤي فكرية ومنيجية عالية الجودة ؛ يتطمب طرحاً عممياً

نظرياً وميدانياً  ،فإذا تطرقنا لنتائج اإلطار النظري ليذه الدراسة؛ فإف الباحثيف حاوال  -فيما
تقدـ مف صفحات -عرضو في محوريف .

بالنسبة لممحور األوؿ :فقد تحدث عف (طبيعة الدراسات البينية القائمة عمي اإلشراؼ
العممي المشترؾ) ،و قد تضمف ذلؾ :التعرؼ عمى مفيوـ الدراسات البينية  ،وفمسفتيا ،
وأىدافيا  ،ومالمحيا المنيجية  ،وأىميتيا  ،ومعوقاتيا ،وأىمية الشراكة البينية في اإلشراؼ
العممي  ،أما المحور الثاني لمدراسة فقد تحدث عف (نحو تجويد الدراسات العميا بالجامعات
المصرية) ،وتعرضت الدراسة مف خاللو إلي :توضيح مفيوـ الدراسات العميا  ،وفمسفة
الدراسات العميا وأىدافيا فى الجامعات المصرية  ،ومعايير جودة الدراسات العميا  ،وأىمية
اإلشراؼ العممي لتحقيؽ جودة الدراسات العميا .
وفيما يخص نتائج المحور األوؿ لمدراسة  :فقد توصال الباحثاف إلي أف الدراسات
البينية ىي الدراسات التي يتـ مف خالليا دمج فرعيف أو أكثر مف فروع المعرفة معاً  ،وأف
المالمح الفكرية ليا ترجع إلي عصر الفالسفة اليونانييف القدماء الذيف تميزوا بنظرياتيـ

الفمسفية المعروفة كالمثالية والواقعية  ،وكاف ىدفيـ البحث عف طبائع األشياء وحقائؽ
الموجودات  ،وفيما يخص المحور الثاني فقد تعرضت الدراسة مف خاللو إلي :توضيح
مفيوـ الدراسات العميا  ،وفمسفة الدراسات العميا وأىدافيا فى الجامعات المصرية  ،ومعايير
جودة الدراسات العميا  ،وأىمية اإلشراؼ العممي لتحقيؽ جودة الدراسات العميا .وعمي الرغـ
مما بحثو الفالسفة عبر التاريخ إال أنو لـ يكف كافياً لحؿ المشكالت اإلنسانية خاصة بعد

تنوع مجاالت العمـ والمعرفة ؛ ومف ثـ كاف البد مف التفكير بجدية في االنفتاح بيف

التخصصات والدعوة لوحدة المعرفة ومف ىذه النقطة انطمقت فمسفة الدراسات البينية والتي
قامت عمي تصور مفاده االعتماد عمي تضافر العموـ وتداخميا في تفسير الظواىر اإلنسانية
والطبيعية .
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أما فيما يخص أىداؼ الشراكة البينية  :فقد أكدت الدراسة عمي ضرورة التحوؿ مف
عزؿ العموـ والمعارؼ والتخصصات إلي دمج المعرفة  ،واإلبداع في طرؽ التفكير ،وتحقيؽ
التكامؿ بيف المعرفة  ،بؿ وانتاج معارؼ جديدة .
كما توصمت الدراسة إلي أف الدراسات البينية ليا القدرة عمي تطوير المعارؼ واألفكار
والمفاىيـ والمصطمحات  ،وتجويد لغة البحث العممي  ،وحؿ المشكالت التي عجزت الدراسات
ذات التخصص المنفرد عمي حميا.
ولكف عمي الرغـ مف إيماف البعض بأىمية الدراسات البينية ؛ لكف التزاؿ ىناؾ بعض
المعوقات التي وقفت عثرة أماميا منيا  :عدـ كفاءة بيئة العمؿ الالزمة لمدراسات البينية ،
وافتقاد الرؤية الدقيقة لكيفية بناء الدراسات البينية بالجامعات  ،وعدـ نشر التجارب الناجحة
في مجاؿ الدراسات البينية  ،وقمة طرح برامج دراسات عميا بينية بما يرسخ فكرة التداخؿ
واالندماج بيف مختمؼ المعارؼ.
وكاف مف الضروري أف تتعرض الدراسة ألىمية الشراكة البينية لإلشراؼ العممي
وتوصمت لعدة نتائج منيا  :ضرورة فيـ المشرؼ لمعالقة بيف تخصصو والتخصصات اآلخري،
والعمؿ عمي ربط النظاـ البحثي بالجامعة بدالً مف االنفصالية  ،وكذلؾ تبادؿ الخبرات البحثية
بيف المشرفيف واإلفادة مف الخمفيات العممية.

كما توصمت الدراسة إلي أف كؿ برامج الدراسات العميا ترمي فيما ترمي إليو نظرياً

وعممياً إلى إعداد الشريحة العميا مف الموارد والكوادر البشرية العالية المستوى التى يحتاجيا

المجتمع فى شتى قطاعات االنتاج والخدمات  .وأكدت الدراسة عمي أف تجويد برامج الدراسات

العميا تت ـ في ضوء مجموعة مف المعايير منيا  :ضرورة االرتكاز إلى رؤية استراتيجية
لمدراسات العميا تركز عمى التميز العممي والمصداقية  ،وأىمية التنسيؽ والتعاوف البناء بيف
األقساـ األكاديمية داخؿ الكميات والجامعات بما يسيـ فى تحسيف نوعية الدراسات العميا
ورفع مستوى جودتيا  ،وتحقيؽ التكامؿ المعرفي بيف الباحثيف ،والدعـ المتبادؿ بيف البحوث
والتوجو نحو دراسات عميا بينية فى مجاالت التربية المختمفة تحركيا المشكالت الواقعية،
باإلضافة إلي الوضوح التاـ لقواعد ونظـ الدراسات العميا لمطالب واألساتذة واإلدارييف.
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 - 2أهه ىتائج اإلطار امليداىي :
ىناؾ معوقات لمشراكة البينية لإلشراؼ العممي بالجامعات المصرية :
 قمة نشر التجارب الناجحة في مجاؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي.
 ضعؼ العمؿ بروح الفريؽ بيف األقساـ المختمفة بالجامعة .
 ضعؼ فيـ المسؤوليف لمقوانيف والموائح التي تعوؽ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي.
 ضعؼ الوعي بثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ العممي.
 ضعؼ ارتباط البحوث البينية بمتطمبات وحاجات المجتمع المحمي.
 وجود إشكاليات لغوية حوؿ استخداـ المفاىيـ بيف التخصصات المختمفة.
 عزوؼ معظـ المشرفيف عف المشاركة البينية لوجود محاذير مثؿ  :التعميـ واختالؼ
المناىج واألدوات.
 انحصار التكويف العممي لممشرؼ عمى ضرورة االلتزاـ بالتخصص الدقيؽ .

 - 3ميطلكات التصور املكرتح
تتحدد أىـ المنطمقات الفكرية لمتصور المقترح لدور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي في
تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية فيما يأتي -:
 أف الجودة واالعتماد مف أىـ القضايا الممحة في أوساط التعمػيـ الجامعي وخاصة في
مجاؿ الدراسات العميا ؛ وكونيا أساساً الزماً ؛ لتحقيؽ أي نيضة مرجوة لكؿ مكونات

التعميـ الجامعي .

 زيادة الفواصؿ والحواجز بيف التخصصات المختمفة في العموـ االجتماعية ؛ مما يجعميا
عاجزة عف معالجة المشكالت والظواىر االجتماعية بصورة شمولية .
 انتشار ثقافة االنفرادية التخصصية في األقساـ العممية بالجامعات .
 ضعؼ مقدرة العموـ االجتماعية في طرح نفسيا كأداة عممية متخصصة في معالجة
قضايا ومشكالت اإلنساف المعاصر الخارجة عف نطاؽ التخصص العممي لمعموـ
الطبيعية .
 تعزيز المركز التنافسي لمجامعات المصرية  ،وتمكينيا مف مواكبة التطورات الحديثة في
مختمؼ المجاالت.
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 ظيور مدخؿ جديد يعيد لمعموـ االجتماعية وحدتيا وترابطيا بما يساعدىا عمى تحقيؽ
التنمية المستدامة لممجتمع.
 التطورات في ظؿ مجتمع المعرفة ،وما تفرضو مف مقتضيات تؤدي إلى ضرورة التطوير
في البرامج التعميمية واألكاديمية ،وما يمميو ذلؾ مف متطمبات واحتياجات في التنمية
المينية المستدامة والتطوير المستمر لمدراسات العميا بالجامعات المصرية .
 وجود العديد مف المشكالت التي تواجو البحث العممي في الجامعات المصرية كما بينتيا
نتائج الدراسات السابقة  ،ومف بيف ىذه المشكالت ندرة دعـ وتمويؿ البحوث العممية
مف المؤسسات والجيات التي ستستفيد مف نتائجيا  ،قمة فرص المشاركة في الندوات
والمؤتمرات خارج الوطف ،قمة وجود المكتبات االلكترونية وربطيا بالمكتبات العالمية في
مجاؿ التعميـ العالي واىتماماتو .
 إف عممية الشراكة البينية لإلشراؼ العممي ضرورة يفرضيا الوضع الراىف ؛ مف أجؿ
الحفاظ عمي النظرة الشمولية لممعرفة  ،وذلؾ بالقضاء عمي الفصؿ بيف التخصصات
الشاممة  ،وتبادؿ الخبرات البحثية بيف المشرفيف واإلفادة مف الخمفيات العممية.
 التطور الس ريع في اإلنتاج المعرفي والفكري وتقنيات االتصاؿ وثورة المعمومات؛ أصبح
نوعا مف التحديات التي فرضت عمى الجامعات ضرورة التحديث في أىدافيا وأدوارىا
ووظائفيا وطبيعة عمميا.
 التعاوف اإليجابي الديمقراطي بيف المشرفيف والتفكير الناقد البناء والمرونة في التعامؿ
وبناء العالقات اإلنسانية ضرورة تفرضيا عممية تجويد الدراسات العميا بالجامعات
المصرية .

 - 4رؤية ورصالة التصور املكرتح
أ  -رؤية التصور املكرتح
تحقيؽ ميزة تنافسية في الشراكة البينية لإلشراؼ العممي في الجامعات المصرية ،
وتطويرالبحث العممي وخدمة المجتمع بما يحقؽ التميز والكفاءة .
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ب  -رصالة التصور املكرتح
تتركز رسالة التصور المقترح في وضع إطار مخطط لدور الشراكة البينية لإلشراؼ
العممي في تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية  ،بما يحقؽ التميز والكفاءة ،ويضمف
التكيؼ مع متغيرات العصر ،وذلؾ مف خالؿ تبني المقترحات الخاصة لتفعيؿ دور الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي في تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية .

 - 5أهداف التصور املكرتح
ييدؼ التصور المقترح إلى تفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي في تجويد
الدراسات العميا بالجامعات المصرية  ،واستناداً إلى نتائج الدراسة الميدانية يمكف تحديد
أىداؼ التصور المقترح كما يأتي:

أ -تحقيؽ التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس خارج نطاؽ تخصصاتيـ وكمياتيـ بحيث
تعطي برامج الشراكة البينية لإلشراؼ العممي ؛ فرصة لتالقي أعضاء ىيئة التدريس في
مختمؼ التخصصات والكميات ،وبالتالي تدعيـ التآلؼ والتعاوف والتفاعؿ بيف بعضيـ
البعض.
ب -تطوير ميارات التفكير العممي واإلبداعي واالبتكاري لدى أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات المصرية واكسابيـ مزيداً مف القدرات والمعارؼ والميارات العممية واألكاديمية

والتدريسية والبحثية والعمؿ عمى خمؽ مناخ مناسب لمناقشة أعضاء ىيئة التدريس

لتبادؿ األفكار والخبرات.
ج-تفعيؿ الدراسات البينية لدى أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في العموـ االجتماعية
د --وضع حموؿ إجرائية لمتغمب عمى صعوبات إجراء الدراسات البينية لدى أعضاء ىيئة
التدريس المتخصصيف في العموـ االجتماعية بما يسيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة
بالمجتمع .

 - 6جماالت التصور املكرتح
يعتمد التصور المقترح عمى عدة مكونات لتفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي
في تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية  ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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أ  -طالب البخح العلني
يعد باحث الماجستير والدكتوراه مف أىـ المخرجات التي تسعى مؤسسات المجتمع
الستقطابيا كونو يممؾ مؤىالت وقدرات تسمح لو بإعطاء الحموؿ لمعديد مف المشكالت ،
وأيضا لما يممكو مف أفكار إف تـ استغالليا سوؼ تحقؽ عوائد مادية ومعنوية لو ولالقتصاد
ككؿ .
 متطمبات طالب البحث تشجيعو عمى حضور المؤتمرات والندوات العممية التي تؤىمو ؛ الختيار موضوع يعتمدعمى أكثر مف مجاؿ تخصصي .
 إجراء المسوحات والدراسات ؛ لتقدير احتياجات طالب البحث العممي  ،وتحديد مستوياتالكفاءة الحالية لدييـ ،مف خالؿ مستويات األداء .
 تزويد الطالب بأىمية البحوث والدراسات البينية . تحميؿ اإلمكانيات المتوفرة لبحث المشكمة وتطوير الخطط المناسبة لحميا. عميو أف يقوـ ىو بانتقاء الموضوع محؿ الدراسة الذي سيكوف موضوعاً لمرسالة ،وىذا اليعني أف المشرؼ العممي ال يتخذ دو ارً ىنا فيمكف لو أف يساعد الباحث عمى اختيار ما

يناسب مف المواضيع وفقاً لما يممكو مف خبرات وعمى أف يعتمد موضوع البحث العممي

عمى تخصصات أخرى .

 القدرة عمى عرض القضايا ومزج المعمومات مف وجيات نظر متعددة لتحدي االفتراضاتالتي بنيت عمييا وتعميؽ فيميا ،مع األخذ في االعتبار استخداـ أساليب البحث والتحقيؽ
مف التخصصات المتنوعة لتحديد المشاكؿ والحموؿ لمبحوث خارج نطاؽ النظاـ الواحد.
 -االطالع عمى التجارب المحمية واإلقميمية والعالمية في مجاؿ برامج الدراسات البينية.

ب  -املشزف العلني
بناء عمى
ىو عضو ىيئة التدريس الذي تـ اختياره مشرفاً عمى الطالب بقرار
ً
موافقة مجمسي القسـ والكمية.
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متطلبات املشزف العلني.
-

تييئة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ؛ لتقبؿ فكرة التزاوج واالندماج بيف التخصصات

المختمفة
-

فيـ المشرؼ لمعالقة بيف تخصصو والتخصصات األخرى.

-

ضرورة فيمو العميؽ لمشكالت الحياة المعاصرة المتنوعة ومتطمباتيا.

-

العمؿ عمى ربط مشكالت البحث بعضيا البعض تجنباً لالنفصالية.

-

ضرورة حفاظ المشرؼ عمى النظرة الشمولية لممعرفة ،وذلؾ بالقضاء عمى الفصؿ بيف
التخصصات الشاممة.

-

توثيؽ عالقتو مع المشرفيف مف التخصصات األخرى ؛ لتبادؿ الخبرات البحثية بيف
اإلفادة مف الخمفيات العممية .

-

تشجيعو لمباحثيف عمى ارتباط عناويف البحوث البينية بمتطمبات وحاجات المجتمع
المحمي.

-

توضيح اإلشكاليات المغوية حوؿ استخداـ المفاىيـ بيف التخصصات المختمفة.

-

ضرورة فيـ المشرؼ لمناىج وأدوات البحث العممي في األقساـ العممية األخرى واإلفادة
منيا .

ج  -األىظنة واللوائح والكواىني باجلامعات املصزية .
-

يجب أف تتضمف القوانيف والموائح مواداً وأحكاماً مناسبة تعمؿ عمى تفعيؿ الشراكة
البينية لإلشراؼ العممي  ،وأف تمتزـ جيات االختصاص بتطبيؽ وتنفيذ ما يرد في ىذه

الموائح والقوانيف مف أحكاـ تنص عمى تفعيؿ الشراكة البينية في اإلشراؼ العممي .
-

إصدار تشريعات مناسبة إللزاـ جميع أعضاء ىيئة التدريس لمتابعة الباحثيف واختيارىـ
لموضوعات تجمع بيف أكثر مف تخصص .

د -اإلمهاىيات البشزية:

وذلؾ بتوفير إمكانات بشرية عمى مستوى ٍ
عاؿ مف الكفاءة ،واالستعانة ببعض الكفاءات

مف ذوي الخبرة مف خارج الجامعة  ،وخاصة مف الجامعات العربية ممف لدييـ تجربة وخبرة
في برامج الشراكات البينية في البحث العممي .
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هـ -التنويل :
يقترح الباحثاف تشكيؿ لجاف استشارية متعددة القطاعات ؛ لتحديد أولويات تمويؿ وعمؿ
ميزانية خاصة لتمويؿ البحوث البينية في المناحي الرئيسة وفي مواضيع عممية تمكف مف
دمج وجيات نظر الخبراء والمستفيديف في آليات توظيؼ البحوث البينية في التقدـ والتطور
الرقي واإلفادة مف خبرات بعض الدوؿ التي كاف لتمؾ البحوث دور في تقدميا ورقييا .والبد
مف استخداـ معايير واضحة لعمؿ ىذه المجاف االستشارية والذي يعد عامؿ حاسـ في نجاح
عمميا ،ومف الضروري أف تعمؿ ىذه المجاف في إطار تنسيقي داخؿ الدولة وخارجيا .

و -اجلامعات املصزية وعالقتها باجملتنع احمللي :


االىتماـ باألبحاث العممية والدراسات المنطمقة مف الواقع والمناسبة لممجتمع.



معرفة التجارب الناجحة في المجتمع وربطيا بالجامعة لالستفادة منيا.



االىتماـ بمصادر الدعـ البيئي الجغرافية والمادية واالجتماعية لدعـ الجامعة .



االىتماـ بتطوير برامج مينية لممجتمع تسيـ في تأصيؿ مفاىيـ االىتماـ بالعمؿ  ،اإلنجاز
 ،والبحث العممي.

س -بياء ميهجية جديدة للشزانة البييية لإلشزاف العلني .


تقديـ المناىج الدراسية لطالب الجامعة بصورة متكاممة تراعي مبدأ وحدة المعرفة
وتكامميا .



االستكشاؼ النظري مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ لمنظريات واعادة توظيفيا.



استخداـ طرؽ بحث متكاممة كمية وكيفية وربطيا بتمؾ النظريات.



التجديد في مناىج البحث العممي والتأليؼ في مجاليا وتبسيط تطبيقاتيا لمباحثيف.



تحديد آليات اإلشراؼ العممي وخطواتو بطريقة مينية تتناسب مع الشراكة البينية في
البحوث .



معرفة متطمبات وحاجات سوؽ العمؿ وتطمعات أفراده .



وعميو يقترح الباحثاف العمؿ عمى تطوير واقع البحث العممي بصفة عامة والبحوث
القائمة عمى الشراك ات البينية ؛ مف خالؿ بناء بنية تحتية مؤسساتية والتوصؿ إلى
اعتماد مراكز بحثية جامعية ،كمراكز بحثية متفوقة أو متميزة بعد خضوعيا لتقييـ
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معياري وربط ىذه المراكز فيما بينيا مف خالؿ منظومة لمبحث العممي والتطوير واالبتكار
 ،وىذا الربط قد يعمؿ وبشكؿ أفضؿ ويربط بيف البحث العممي والتنمية البشرية
المستدامة  ،وتعد أولويات البحث العممي في ضوء االحتياجات ومتطمبات التغيير مف
أىـ التغيرات الكالسيكية المقترحة لتجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية .

ح -التينية املهيية:


يعد التدريب مف العناصر الميمة لدعـ وتحسيف الشراكات البينية في اإلشراؼ العممي لدى
أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في العموـ المختمفة  ،والفئات التي يشمميا التدريب "
أعضاء ىيئة التدريس ،القيادات األكاديمية بالجامعة  ،أما بخصوص أنواع البرامج
التدريبية التي تساعد عمى تفعيؿ الدراسات البينية لدى أعضاء ىيئة التدريس
المتخصصيف في العموـ االجتماعية فيي:



دورات تدريبية متخصصة ألعضاء ىيئة التدريس لمتوعية بأىمية الشراكات البينية في
اإلشراؼ العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في العموـ المختمفة ودورىا في
تحقيؽ التنمية المستدامة بالمجتمع.



دورات متخصصة لمقيادات األكاديمية لمتوعية بطرؽ تفعيؿ الشراكات البينية لدى أعضاء
ىيئة التدريس المتخصصيف في العموـ المختمفة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة
بالمجتمع.

- 7آليات تيفيذ التصور املكرتح
يتطمب تفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي في تجويد الدراسات العميا بالجامعات
المصرية ما يمي :
-

إنشاء مراكز بحثية تقوـ عمى البحوث البينية بكؿ جامعة  ،عمى أف تكوف ليا وحدات
فرعية في كؿ كمية مف كميات الجامعة ؛ لتتولى تييئة الوسائؿ التي تتـ مف خالليا
تفعيؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي  ،وتوزيع األدلة والنشرات عمى أعضاء ىيئة
التدريس ،إلعالميـ وتعريفيـ بالشراكة البينية لإلشراؼ العممي وأىميتيا .
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تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى األخذ بالمبادرات الفردية في االرتقاء بأفكار
الباحثيف ،وتحديث خبراتيـ ،وتجديد معارفيـ ومياراتيـ  ،وتقديـ حوافز مادية لممشاركة
في المؤتمرات والندوات والجمعيات العممية .

-

نشر ثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ العممي ؛ مف خالؿ البرامج التدريبية ،ووضع
استراتيجيات ومداخؿ جديدة ليا ،تركز عمى أداء الباحثيف لمياميـ  ،وتشجيع الكميات
واألقساـ لتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في الشراكة البينية لإلشراؼ العممي .

-

اإلفادة مف الخبرات العربية والدولية في مجاؿ الشراكة البينية لإلشراؼ العممي ،
والتنسيؽ بيف الجامعات المصرية ؛ مما يساعد عمى توحيد الجيود وتالقح الخبرات
واالستفادة منيا.

-

تغيير النظرة السائدة في األوساط الجامعية والتي تيتـ بالعزلة والتخصصية البحثية
بدرجة تعزليا عف غيرىا مف التخصصات ،بحيث تشجع الثقافة عمى إجراء الدراسات
البينية .

 تكويف طالب الدراسات العميا في ضوء مفيوـ وحدة المعرفة وتشجيعيـ عمى إجراءالدراسات البينية
 وضع جوائز ألفضؿ الشراكات البينية لإلشراؼ العممي في العموـ المختمفة . توعية طالب الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس الجدد بأىمية الدراسات البينية فيتطوير التخصص العممي وانتاج المعرفة اإلبداعية .

 - 8معوقات تطبيل التصور املكرتح ونيفية التغلب عليها.
ىناؾ بعض المعوقات التي يمكف أف تعترض تطبيؽ التصور المقترح لتفعيؿ دورالشراكة
البينية لإلشراؼ العممي في تجويد الدراسات العميا بالجامعات المصرية  ،والتي يجب التعرؼ
عمييا مسبقاً قبؿ التطبيؽ  ،ومف ىذه المعوقات:

 غياب التنسيؽ بيف الجامعات ،ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف جية  ،وبينياوبيف المجمس األعمى لمجامعات مف جية أخرى ؛ مما يخمؽ عقبات أماـ تنفيذ التصورات
والرؤى واالستراتيجيات التطويرية ،ويمكف معالجة ذلؾ مف خالؿ خمؽ قنوات تواصؿ دورية
بيف المراكز البحثية المقترحة إنشاؤىا في الجامعات ورؤساء الجامعات المصرية ،ومراكز
تطوير التعميـ الجامعي وضماف الجودة مف جية ،ووزارة التعميـ العالي مف جية أخرى؛
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بما يكفؿ تحقيؽ التكامؿ في إعداد ومراجعة البرامج والخطط المتعمقة بالدراسات العميا
وآليات تنفيذىا.
 ضعؼ المخصصات المالية والموازنة لمجامعات والتي تذىب في أعمى نسبتيا إلى مايسمى بالنفقات الجارية ،ألف العمؿ بالبحوث البينية يتطمب دعـ مادي في الغالب كبير ال
يمكف توفيره كي يكوف حافز لمباحثيف لالشتراؾ معاً مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ يسعوف ليا ،
ويمكف التغمب عمى ذلؾ ؛ ولذلؾ البد أف يدرؾ رؤساء الجامعات أف رأس الماؿ الفكري مف

أىـ الموارد التي ينبغي االىتماـ بيا ،وتخصيص موازنات كافية لتنمية تمؾ الموارد بما
يضمف تحقيؽ رسالة ورؤية وأىداؼ الجامعات المصرية

في مجاؿ تفعيؿ الشراكات

البينية لإلشراؼ العممي .
 قصور في مفاىيـ وأىمية الشراكة البينية لإلشراؼ العممي لدى القيادات الجامعية عمىالمستوييف النظري والعممي؛ مما يجعؿ مسألة استحداث وانشاء مراكز خاصة بتنمية
وتدريب أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف عمى البحوث القائمة عمى الشراكات البينية ،
واستخداـ التخطيط االستراتيجي لتنميتيـ شيئاً مف المبالغة ،واإلنفاؽ غير المبرر.

 سيطرة الثقافة التنظيمية التقميدية في توجيات القيادات اإلدارية واألكاديمية في الجامعاتالمصرية فكرياً وعممياً ،في ظؿ غياب ثقافة الشراكات البينية لإلشراؼ العممي ؛ مما يحتـ

عمى الجامعة نشر ثقافة الشراكة البينية لإلشراؼ العممي بما يتواكب مع متغيرات

ومتطمبات التقدـ التكنولوجي والعممي والمتسارع ،ومتطمبات سوؽ العمؿ .
 العجز الكبير في الكفاءات المتخصصة في مجاالت وبرامج الشراكات البينية البحثيةبالجامعات المصرية ،ويمكف التغمب عمى ذلؾ مف خالؿ االستعانة بخبراء ومتخصصيف
مف بعض الجامعات العربية والمتقدمة في التنمية المينية والتدريب؛ في تدريب كوادر
تكوف قادرة مستقبالً عمى تحديث الشراكات البينية في اإلشراؼ العممي.

 مقاومة التحديث ،باعتبار أف ىناؾ مف يقاوـ التحديث ،وخاصة عند إنشاء كياناتمستقمة وذات شخصية اعتبارية ؛ لخوفيـ عمى امتيازاتيـ الوظيفية ومكانتيـ اإلدارية ،
ويمكف التغمب عمى ذلؾ بتوعية أفراد المجتمع الجامعي بكؿ ما ىو جديد وضرورة مسايرة
المتغيرات الحديثة .
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 المبالغة في رسـ الحدود بيف التخصصات انعكس سمبياً عمى تفكير الباحث وتوجيو قدراتوالعقمية والفكرية في تناوؿ القضايا وحؿ المشكالت بشكؿ يتصؼ بالشمولية والتكاممية

واالنفتاح عمى مجاالت المعرفة المتنوعة  ،ويمكف التغمب عمى ذلؾ مف خالؿ تفعيؿ قنوات
االتصاؿ بيف المراكز البحثية بيف الجامعات المصرية .
 افتقاد الجيؿ القديـ لألساتذة بالجامعات إلى أسموب الدراسات البينية ،والى األساليبالمناسبة لتعميمو أو عدـ اقتناعيـ بيا

ويمكف التغمب عميو مف خالؿ إلزاميـ مف خالؿ

القوانيف والموائح التشريعية .
 افتقاد الرؤية الدقيقة والمناسبة لكيفية بناء الدراسات البينية بالجامعات نتيجة ؛ لضعؼالعالقة بيف الجامعات المصرية وسوؽ العمؿ.
 ىناؾ صعوبات في كيفية تشكيؿ و تكويف فرؽ بحثية لمعمؿ في الدراسات البينية  ،ويمكفالتغمب عميو مف توضيح أىمية العمؿ مف خالؿ الفريؽ مف قبؿ المدربيف المختصيف .
 ضعؼ نشر التجارب الناجحة في مجاؿ البحوث البينية واطالع أفراد المجتمع ومؤسساتوعمييا  ،ويمكف التغمب عمى ذلؾ مف التواصؿ مع الجيات اإلعالمية إلبراز التجارب
الناجحة .

 - 9ضناىات جناح التصور املكرتح
إف تطبيؽ التصور المقترح يحتاج إلي بعض الضمانات التي تجعؿ التطبيؽ ممكناً

ومنيا:

 منح الجامعات المصرية االستقاللية في استحداث وانشاء أي مف المراكز واإلدارة التيتخدـ توجييا نحو التحديث والتطوير وخاصة فيما يتعمؽ بمجاؿ تطوير الدراسات العميا.
 حاجة الجامعات المصرية ؛ لرفع كفاءتيا واالرتقاء بأدائيا ،ولف يتـ ذلؾ إال مف خالؿتنمية مواردىا البشرية األكاديمية واإلدارية تنمية مينية مستدامة لموصوؿ إلى الكفاءة
والجودة المطموبة.
 إدراؾ الجيات ذات العالقة والمسئولة عف الجامعات المصرية  ،أف أعضاء ىيئة التدريسوالقيادات األكاديمية واإلدارية بوضعيا الراىف تواجو الكثير مف التحديات ،والتي تحتاج
إلى نوع خاص مف مصادر التنمية المينية المستدامة وبرامجيا ومجاالتيا والتخطيط ليا
.
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 إدراؾ القيادات الجامعية لمجامعات المصرية بالعائد التنموي والمعنوي لمتصور المقترحالمتعمؽ بتفعيؿ دور الشراكة البينية لإلشراؼ العممي لتجويد الدراسات العميا.
 استثمار العالقة مع الجيات المانحة والداعمة ،وخمؽ قنوات اتصاؿ بما يعزز مف دورمؤسسات المجتمع المحمي في دعـ أنشطة البحث العممي في الجامعات المصرية.

 -الجدية في معالجة المعوقات التي تواجو تطبيؽ التصور المقترح.
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https://kenanaonline.com

 - 12بخيت  ،صالح الدين فرح عطا اهلل وآخرون ( . )6112واقع اإلشراف العممي عمى رسائل
الماجستير وأطاريح الدكتوراه فى عمم النفس بالجامعات السودانية خالل خمس وعشرون عاماً ،
مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس  ،رابطة التربويين العرب  ،العدد (. )12

 -12بدران  ،إبراىيم ( . )6112تطوير التعميم العالي فى مصر وتحديات المستقبل  ،مكتبة الشروق
الدولية  ،القاىرة  ،بتاريخ  6161/4/64متاح عمى :

http://www.objjad.com>book>doc.

 -11بيومي  ،محمد سيد أحمد (  . )6112معوقات تفعيل الدراسات البينية فى العموم االجتماعية

دراسة ميدانية  ،المؤتمر الدولي الثالث لكمية اآلداب والعموم االجتماعية " العالقات البينية بين

العموم االجتماعية والعموم اآلخري  :تجارب وتطمعات " ،جامعة السمطان قابوس  ،عمان – 12 ،

 11ديسمير.

 -18تمام  ،شادية عبدالحميم  ،الطوخي ،ىيثم محمد ( . )6111الجودة في الدراسات العميا بجامعة
القاىرة دراسة تقويمية  ،مجمة العموم التربوية ،كمية الدراسات العميا لمتربية  ،جامعة القاىرة  ،عدد

خاص .
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 -12جميورية مصرة العربية( . )6118الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد  ،الدليل
اإلرشادى لتوفير المتطمبات الالزمة لضمان جودة التعميم واالعتماد لمؤسسات التعميم العالي ،

اإلصدار األول.

 -61حسن  ،محمد صديق محمد( . )6114الشراكة األبوية فى التعميم  ،مجمة التربية ،المجنة الوطنية
القطرية لمتربية والثقافة والعموم  ،السنة ( ، )22العدد (.)142

-61حسن  ،كاظم جياد ( .)6112فى البينية  ،نشأتيا وداللتيا  ،مجمة اآلداب  ،جامعة الممك سعود
 ،المجمد ( ، )62العدد (.)6

-66زاىر  ،ضياء الدين ( .)6118العموم البينية منيجية القرن الحادي والعشرين  ،مستقبل التربية
العربية  ،المركز العربي لمتعميم والتنمية  ،المجمد ( ، )62العدد (.)112

-62زيان ،عبد الرازق محمد (  .)6111منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية الشاممة لمدراسات

العميا التربوية بالجامعات المصرية والعربية ومعوقات الوفاء بيا دراسة تحميمية  ،المؤتمر القومي

السنوى الرابع عشر  ،آفاق جديدة فى التعميم الجامعي العربي  ،مركز تطوير التعميم الجامعي –
جامعة عين شمس  ،المجمد (.)1

 -64سميم  ،حسن مختار حسين ( .)6112إدارة الجودة الشاممة فى التعميم الجامعي  ،ط ( ، )6مكتبة
بيروت  ،القاىرة .

 -62شحاتو ،حسن  ،النجار ،زينب ( .)6112معجم المصطمحات التربوية والنفسية  ،مراجعة  :حامد
عمار  ،الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة .

-62شعبان  ،أماني محمد عبد القادر محمد ( .)6111اإلشراف العممي عمى الرسائل باألقسام التربوية

بجامعة القاىرة دراسة آلراء طالب كمية الدراسات العميا لمتربية  ،مستقبل التربية العربية  ،المركز

العربي لمتعميم والتنمية  ،المجمد ( ، )64العدد (.)118

-61عايل  ،حسن ( 1422ىـ  . ) 6118 /المقاء العممي رؤية حول الدراسات البينية إلثراء الدراسات
العميا بالجامعات السعودية  ،النشرة الدورية لمعيد الدراسات العميا التربوية  ،جامعة الممك عبد

العزيز  ،العدد السابع.

-68عمى  ،محمد خالد فرج  ،نصار ،سامي محمد  ،الطوخي ،ىيثم محمد( .)6112استقصاء آراء
أعضاء ىيئة التدريس فى كمية التربية جامعة بنيا حول بعض مقترحات لتطوير اإلشراف العممي

بكميات التربية فى الجامعات المصرية  ،مجمة كمية التربية ببنيا  ،المجمد ( ، )62العدد (. )114

-62عبده  ،ىاني خميس أحمد ( : )6112البحوث البينية وتقدم المجتمعات خالل األلفية الجديدة

تجارب عممية وخيارات مستقبمية  ،المؤتمر الدولي الثالث لكميفة اآلداب والعموم االجتماعية "
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العالقات البينية بين العموم االجتماعية والعموم األخرى  :تجارب وتطمعات "  ،جامعة السمطان

قابوس  ،عمان  11 – 12 ،ديسمير.

-21عبدالمتعال ،مصطفي بيجت ( .) 6116تطوير الدراسات العميا وتنمية البحوث الجماعية :

خواطر ورؤي – قضايا وتحديات  ،آفاق جديدة لمدراسات التجارية  ،كمية التجارة  -جامعة
المنوفية  ،المجمد ( ، )14العدد (.)6 ،1

-21عيسوى ،توفيق عمى إسماعيل ( . )6118تصور مقترح لدعم جيود اإلشراف العممي عمى الرسائل
الجامعية بكميات التربية فى مصر  ،مجمة الثقافة والتنمية  ،القاىرة  ،السنة ( ، )18العدد

(.)162

 -26محمد ،أمل محمد سميمان( .)6112تصور مقترح لمتكامل بين التخصصات التربوية المختمفة فى
ضوء االتجاىات المعاصرة " دراسة مستقبمية "  ،رسالة دكتوراه  ،كمية التربية – جامعة عين

شمس .

 -22موسي ،رشاد عمي عبدالعزيز ،الدسوقي  ،مديحة منصور سميم ( . )6112آليات اإلشراف

العممي في ضوء معايير الجودة الشاممة  ،المؤتمر العممي الثالث " الجودة واالعتماد لمؤسسات

التعميم العالي  ،رؤي وتجارب "  ،كمية التربية بالقاىرة – جامعة األزىر  ،المجمد (. )6ج

 -24نجم  ،ماجد محمد فيمى(  .)6112الدراسات والبحوث البينية تجربة جامعة حموان  ،المؤتمر
الدولي الثالث لكمية اآلداب والعموم االجتماعية " العالقات البينية بين العموم االجتماعية والعموم

اآلخري  :تجارب وتطمعات "  ،جامعة السمطان قابوس  ،مسقط  /عمان  { .مستخمصات

األبحاث} متاح عمى :

http://www.squ.edu.om>pdf

 -22نظمي ،رانيا محمد عزيز( .)6118الدراسات البينية رؤية لتطبيق معايير الجودة فى التفسير ،

أعمال المؤتمر الدولي األول  :سياقات المغة والدراسات البينية  ،كمية التربية ومجمة سياقات

الدولية – جامعة اإلسكندرية  ،مجمد (. )6ج

 -22ىاللي  ،ممدوح مسعد أحمد  ،غنايم  ،مينى محمد إبراىيم  ،حنا  ،تودرى مرقص (. )6112

بعض متطمبات تطوير الدراسات العميا فى كميات التربية بمصر فى ضوء بعض االتجاىات

المعاصرة  ،دراسات فى التعميم الجامعي ،كمية التربية – جامعة عين شمس ،العدد (. )2

(معد)  .)1288( ،تطوير الدراسات العميا فى الجامعات المصرية  ،مجمة دراسات
 -21ىيئة التحرير ُ
تربوية  ،رابطة التربية الحديثة ،القاىرة ،المجمد ( ، )2الجزء (. )11

 -28و ازرة التعميم السعودى (1428ىـ  . )6111 -جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  ،الدراسات
البينية  ،مركز األبحاث الواعدة فى البحوث االجتماعية ودراسات المرأة  ،الرياض .
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