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1معايير تقييم البحوث الجامعية والدراسات العليا  

          د. فتحي محمد اميمو
 جامعة مصراتة          / كمية الفنون واإلعالم                                            

 مقدمة البحث: 
الحاجة إلى التعميم ضرورة من ضرورات البقاء والنماء لإلنسان في أي مجتمع إن 

من المجتمعات وفي أي زمان ومكان، ومع تطور الحضارة اإلنسانية أصبح حق 
اإلنسان في أن يتزود بقسط معموم من التعميم المنظم والمنتظم حق من الحقوق 

ضمنتيا معظم الدساتير العربية، األساسية التي نصت عمييا المواثيق الدولية والتي ت
والتعميم في مجممو عمميات تحول فييا اإلنسان من كائن بيولوجي إلى كائن 
اجتماعي، يتطمب تعميمو االلتحاق بمؤسسات متخصصة في تعميم المعارف 

 التفكير والعمل . والخبرات والميارات وأساليب
المعارف والميارات، وأداة  فالتعميم بمفيومو العام والشامل يعني عممية اكتساب   

لالستمرار االجتماعي؛ لذا فقد أوجدت المجتمعات البشرية آليات ووسائط لنقل ما 
تراكم لدييا من معارف وتراث ثقافي وحضاري؛ وفق نظم تربوية تخدم غرضًا 
تعميميًا محددًا وبشكل نظامي، مبني بناًء ىرميًا وبتسمسل زمني، وىذا النظام 

االستعمال الحديث، اإلطار الذي ينتظم فيو كل ما يتعمق بالتعميم  التعميمي يعني في
عداد  دارة وا  من فمسفة وأىداف ومناىج وبرامج وطرائق وأساليب ووسائل وخدمات وا 

 .(2)المعممين، ليتكون منيا الييكل التعميمي المتكامل
وىذه المجتمعات عمى اختالف ثقافاتيا ومستوى تقدميا تعول عمى المؤسسات   

باعتبارىا المؤسسات الرئيسية في عممية إحداث التنمية االقتصادية  -التعميمية
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وذلك عن طريق توفير وتنمية الموارد البشرية التي تعد العنصر  -واالجتماعية
 األساسي لالستثمار القومي .

ي المؤسسة األقدر عمى بناء الشخصية، وغرس القيم والفضائل، إن الجامعة ى    
والشعارات والنظريات، وتحويل ىذه الشعارات والنظريات إلى واقع عممي، وىي 

لكونيا تقوم بوظيفة  األقدر عمى االتصال بالمجتمع الخارجي بكل مؤسساتو،
العممي  التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع. وكما ىو معروف فإن البحث

المنظم ىو الذي يوفر لألفراد والمؤسسات المعاصرة القاعدة الصمبة التخاذ القرارات 
 .(3)المناسبة التي تساعدىا في انجاز أىدافيا المرجوة بحسب األولويات المقررة 

وعمى صعيد وظيفة البحث العممي فإن الجامعات تسعى إلى توظيف البحث  
نتاج الم عرفة بما يحقق التدريس الفعال وبذلك تصبح العممي لخدمة المجتمع وا 

الجامعات قادرة عمى تحمل المسؤولية االجتماعية التي فوضيا المجتمع إياىا. كما 
أن أحد معايير تميز الجامعة ىو مدى مساىمتيا الفاعمة في تطوير البحث العممي، 
 لذلك فإن تطوير الوظيفة البحثية لمجامعات أضحى جزءًا من مشروع مستقبمي

 لتطوير الجامعات العربية وربطيا بالمجتمع.
وضوح رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا المنوطة بيا حتى تسيم  ويأتي ذلك من خالل   

في تحقيق التعاون المستمر والمثمر لجميع العاممين بيا حتى يمكنيا من تحسين 
داري  وتطوير أدائيا وعمييا أن تسعى إلعداد الكوادر البشرية المؤىمة تأىيل عممي وا 

لرفع مستوى أدائيا الجامعي في مختمف الجوانب باعتبارىا من أىم المؤسسات 
المجتمعية التي تسيم في وضع وتقدم ورخاء األمم، بما تمتمكو من إمكانيات عممية 

 وبشرية تمكنيا من قيادة حركة المجتمع وتوجيو عمميات التنمية.
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التي شغل بال المسئولين في جميع ويعتبر موضوع "األداء" من أىم الموضوعات     
الدول المتقدمة والنامية عمى السواء. وبقدر تمك األىمية القصوى لموضوع "األداء" 
وخطورة تأثيره في حياة األفراد والمجتمعات بقدر ما حظ ىذا الموضوع باىتمام كبير 
 من جانب العديد من الباحثين والمنظرين، فتعددت الدراسات حول ماىية األداء،
ومحدداتو، وكيفية قياسو، وأصبح الفكر اإلداري متضخمًا بالعديد من المفاىيم 
والمداخل التي كانت تبحث دائمًا عن األداء الفعال، ذلك األداء الذي يعكس القدرة 

 . (4)عمى تحقيق األىداف المطموبة
 مشكمة البحث: 

جامعات، وبالرغم تناقش سنويًا العديد من الرسائل واألطروحات في معظم ال        
من خضوع ىذه الرسائل واألطروحات إلى اإلشراف العممي والمناقشة العممية 
العمنية، إال أن تقييميا ال يخضع إلى معايير عممية مقننة متفق عمييا مما يسبب 
في خالفات أحيانًا حول قرارات لجنة المناقشة بين المشرف وأحد المناقشين يكون 

مالحظات المناقش خاطئة أو متحيزة، وقد يكون ضحيتيا الطالب إذا كانت 
ضحيتيا البحث العممي في إحدى الحالتين األولى موقف المشرف حين يكون قوي 
معنويًا وخاطئ عمميًا فيقبل البحث عمى عمتو، والثانية عدم تخصص المناقشين أو 

ض انتياج أسموب المجاممة وعدم الجدية في قراءة البحث، وعادًة ما نالحظ في بع
الحاالت مالحظات منيجية خطيرة عن البحث أثناء المناقشة تؤكد بأن النتائج 
المتوصل إلييا غير صحيحة توحي بأن قرار المجنة ىو إعادة البحث، ومع ىذا 
تنتيي إلى قبول الرسالة مع الحد األدنى من التعديالت، ىذا باإلضافة إلى اختالف 

عود إلى الخمفية العممية والمرجعية التي تقييم الرسائل واألطروحات العممية الذي ي
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يعتمدىا كل محكم، فبعض األكاديميين يركزون عمى الجانب النظري والبعض 
اآلخر يركز عمى الجانب التطبيقي اإلحصائي، والبعض اآلخر يحاول الحفاظ عمى 

 شيء من التوازن بين الجوانب المختمفة لألطروحة أو الرسالة العممية .  
التي تضر بالبحث العممي ىو تعميم تقييم الجزء عمى الكل، ويحدث ومن األخطاء 

عند لجوء المحكمين إلى إصدار حكم عام عمى العمل العممي من خالل تقييمو 
لجزء أو فصٍل واحد من البحث أو الرسالة دون التحري في األجزاء األخرى، فكثيرًا 

من خالل الفصل النظري  ما يحدث أن يحكم المناقش عمى الرسالة سمبًا أو إيجاباً 
بغض النظر عن الجوانب المنيجية واإلجرائية والنتائج اإلحصائية التي توصل إلييا 

 الباحث .
إن غياب معايير عممية يحتكم إلييا الباحثون في تقييميم لألطروحات 
والرسائل العممية يؤثر سمبًا عمى مصداقية البحث العممي وجودتو، في حين أن 

ق عمييا ال يساعد فقط المحكمين عمى التقييم الموضوعي وجود معايير متف
نما يساعد أيضا عمى تطوير البحث العممي الذي يخدم  والصادق لمرسائل العممية وا 
المجتمع، وبشكل عام فإن نظام البحث العممي الحالي يعاني من العديد من نقاط 

ر الموحدة الضعف في بعديو الرئيسيين، أىميا وجود الكثير من التقييمات غي
والمتداخمة جزئيا، وضعف المرونة الالزمة لمحكم عمى نوعية مختمفة من الرسائل، 
ولقد تحددت مشكمة ىذه الدراسة من خالل عمل الباحث في مجال التدريس 
شرافو ومناقشتو لعدد من الرسائل بالدراسات العميا والدقيقة، وقد جاءت  الجامعي، وا 

 ل اآلتي: ىذه الدراسة لإلجابة عمى التساؤ 
 ما ىي المعايير المناسبة لتقييم األطروحات والرسائل العممية ؟    
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 أىداف البحث : 
 التعرف عمى معايير تقييم البحوث العممية )ماجستير، الدكتوراه( . -1

الوصول إلى نمط تقييم مالئم لالرتقاء بمستوى عممية تقييم الرسائل الجامعية  -2
 والماجستير وأطروحات الدكتوراه .

 عرفة متطمبات جودة التقييم من قبل المشرف والمناقش والباحث . م -3
 أىمية البحث :

انطالقًا من أىمية ضبط جودة البحث العممي، فإن أىمية ىذه الدراسة تتمثل في 
كونو ييتم بدراسة وتشخيص اآللية التي تختص بضبط عممية التقييم العممي لبحوث 

 .     اسات العمياالرسائل الجامعية المقدمة من طمبة الدر 
 منيج البحث:

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، لما يتميز بو ىذا المنيج من  
الدقة والتركيز، باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة والذي تتطمبو طبيعة البحث من 

 خالل التركيز عمى بعض الحاالت. 
 حدود البحث:

ليا والمتمثل في دراسة معايير تقييم الرسائل تتحدد ىذه الدراسة بالحد الموضوعي  
 الجامعية .

 أىمية البحث العممي:
يشيد عالمنا اليوم أىمية متزايدة في البحوث العممية، فتجارب الدول المتقدمة     

أثبتت أن تقدم األمم والدول يكمن في قدرات أبنائيا عمي استغالل المتاح والممكن 
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د مقتصرا عمى الموارد الطبيعية التي توجد داخل من ثرواتيا، فتقدم الدول لم يع
أراضي الدول أو عمى موقعيا الجغرافي وأىميتو اإلستراتيجية، بل أصبح مرتبطا 
بالعنصر البشري ومقدرتو عمى البحث والسعي لمتقدم في كافة جوانب الحياة، لذا 

لما يشيده فإن البحث العممي أصبح من األساسيات التي تعتمد عمييا الدول، ونظرًا 
عالمنا اليوم من تطور سريع في كافة أوجو الحياة، ازدادت أىمية البحث العممي 

 لمواكبة العصر، ولتزويد المجتمع بالمعرفة والعمم الذي يسيم في حل كل مشاكمو.
والوظيفة األساسية لمبحث العممي ىي تقديم المعرفة من أجل توفير ظروف    

جراءاتو من األمور أفضل لبقاء اإلنسان وأمنو ورفاى يتو، والبحث العممي بمناىجو وا 
الضرورية في أي حقل من حقول المعرفة، ولذا فإن اإللمام بمناىج البحث العممي 
المختمفة والقواعد الواجب إتباعيا بدءًا من تحديد المشكمة ووصفيا إجرائيًا، مرورًا 

بتحميل البيانات  باختيار منيجية محددة لجمع البيانات المتعمقة بيا، وانتياء
 (5)واستخالص النتائج من األمور اليامة في كل العموم النظرية والتطبيقية.

وبذلك فإن أىمية البحث العممي تبرز في كونو وسيمة لمحصول عمى    
معمومات مفيدة يمكن االعتماد عمييا وغايتو اكتشاف أجوبة ألسئمة ذات معنى 

ة وبالرغم من أن البحث العممي يجرى وذلك من خالل تطبيق إجراءات عممية محدد
في أوضاع ))مكانية وزمانيو(( وبطرائق مختمفة فيو عمى صعيد عام نظامي 
وموضوعي ىدفو الوصول إلى معرفة موثوقو، يستخدمو اإلنسان الكتشاف المجيول 

 وتسخيره لخدمتو.
عممي، أما أىمية البحث العممي لمباحث، فتكمن في تعمم الباحث لتقنيات البحث ال  

وتعمم الصبر والمعاناة من أجل الوصول إلى الحقائق، وتعمم الدقة والنظام، والدراسة 
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المتعمقة، ويكتسب منو الروح العممية والمنطق العممي الذي يقوم عمى الدليل وال 
يكتفي بالشكوك والظنون، ويكون لديو نظرة الفاحص الناقد، أيضًا يتعمم أن البحث 

حيحة لتقدم وخدمة مجتمعو، كما يجبره عمى االطالع العممي ىو الطريقة الص
الموسع عمى موضوعو ما يجعمو أكثر إلماما بو ويجعمو واسع األفق يتقبل النقد 

 برحابة صدر، قادرا عمى الدفاع عن وجية نظره. 
وميما اختمفت أىداف البحث العممي ومجاالتو األكاديمية أو االجتماعية أو 
السموكية  فإنو يبقى من حيث العمم أو الممارسة أو النتيجة أحد صيغ القياس 
والتقييم، وال يخرج عن كونو سموكًا إنسانيًا يتأثر بالمعطيات الشخصية والبيانية، 

 وافرىا فيو، لعل  من أىميا ما يمي: ومع ذلك فإن لو جممة من الشروط الواجب ت
ضرورة أن ينطمق البحث العممي من دراسة مشكمة أو ظاىرة معينة، باعتبارىا  -1

المحور الذي يرتكز عميو البحث، فموال وجود مشكمة أو إشكالية تستوجب الدراسة، 
والبحث عن أسبابيا أو ما يترتب أو ترتب عنيا، أو دراستيا كظاىرة لما كانت 

 ورة لمبحث.ىناك ضر 

ال  -2 أن تكون ىذه المشكمة واقعية وحقيقية حتى يتمكن الباحث من دراستيا وا 
 تعتبر مفتعمة أو من نسج الخيال، وأن تكون محددة وقابمة لمدراسة والقياس .

أن يكون البحث خاضعا لمتنظيم أثناء القيام بو، أي أن يسير وفق خطة  -3
سل المنطقي في دراسة وعرض مدروسة وال يكون عشوائيًا، بحيث يراعي التسم

الظاىرة أو مشكمة الدراسة، وذلك حسب خطوات المنيج المتبع في الدراسة، وأن 
يكون محتويا عمى الحقائق التي تم إثباتيا من خالل دراسة مشكمة البحث، فنتائج 
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البحث العممي البد أن تكون مبنية عمى الحقائق التي توصل إلييا الباحث بعد 
 رىا لمتأكد من صحة ما توصل إليو.مراجعتيا واختبا

أن يضيف البحث العممي شيئًا جديدًا لممعرفة، من خالل ما يتوصل إليو من  -4
نتائج، فالبحث العممي الكامل يتطمب العمل المضني والطويل لمتوصل إلى دليل 

 (6)حقيقي ونتائج ممموسة.

أن يتبع فيو األسموب العممي، من حيث المنيجية في االقتباس واليوامش  -5
والفيارس والمالحق وغيرىا، وأن يشير لمدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
الدراسة من جوانبو المختمفة، وأن يكتب بمغة صحيحة خالية من األخطاء المغوية، 

 والمطبعية قدر اإلمكان . 

ين بالبحاااث العمماااي فاااي تصااانيف البحاااوث ومناىجياااا، ىنااااك اخاااتالف باااين الميتمااا
ويرجااع ىااذا االخااتالف إلااى الخمااط بااين الياادف والوساايمة، فقااد يسااتيدف البحااث تفسااير 
ظاىرة وفي سبيل ذلك يعتمد عمى إجراءات أو طريقة معينة قد تكاون كمياة أو كيفياة، 

غيااار  وقااد تكااون معتمااادة عمااى العيناااة أو الحصاار الشااامل، كماااا قااد تكاااون تجريبيااة أو
تجريبية. وطالما أن البحث يساتيدف تفساير الظااىرة؛ فاإن الطريقاة تصامم بخصاائص 
ومواصفات معينة تجعميا أقرب إلى أن تكون ذات طبيعاة تفسايرية وليسات استكشاافية 

فاااابعض المناااااىج  -أو وصاااافية مااااثال، ونقصااااد بالطريقااااة ىنااااا الماااانيج العممااااي المتبااااع 
واحااد سااواء كااان استكشااافًا أم وصاافًا أم تسااتخدم لتحقيااق أكثاار ماان ىاادف فااي البحااث ال

كماا أن البحاث قاد يساتخدم أكثار مان مانيج فاي الدراساة الواحادة وىاذا  -تفسيرًا أم تنباؤاً 
تفرضو طبيعة موضاوع البحاث واألىاداف التاي يساعى إلاى تحقيقياا؛ وأوجاو االخاتالف 
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بااين تصاانيفات البحااوث وتصاانيفات المناااىج تتمثاال فااي أن البحااوث يمكاان أن تصاانف 
ى أساااس عديااادة مااان بينياااا اليااادف الرئيساااي لمبحاااث، أماااا تصااانيفات المنااااىج فإنياااا عمااا

تتحاادد بالطريقااة التااي يااتم إتباعيااا لدراسااة المشااكمة، وماان جيااة أخاارى فااإن تصاانيفات 
البحاااااوث ىاااااي تصااااانيفات عريضاااااة مرناااااة، أماااااا تصااااانيفات المنااااااىج فإنياااااا ت عاااااد أكثااااار 

 . (7)تحديداً 

يف البحوث من حيث مستواىا وىي وفي ىذا البحث سيتم التركيز عمى تصن  
البحوث التي تجرى من أجل نيل درجة عممية، درجة التخصص في الدراسات 
الجامعية، كدرجة الميسانس أو البكالوريوس، أو درجة التخصص في الدراسات العميا 
لنيل الدرجة العالية الماجستير أو الدكتوراه وتسمى ىذه البحوث عادًة بالبحوث 

ر عمى الطمبة في مرحمة الدراسات العميا كجزء من متطمبات الحصول التدريبية، تقر 
 عمى الدرجة العممية .

 الدراسات العميا :
تعد الجامعات من المؤسسات األكاديمية المميزة التي وجدت في األصل   

لخدمة المجتمع والتعايش مع اىتماماتو، وتمبية رغباتو، وحل مشكالتو بأساليب عممية 
متطورة، ولعل أبرز البرامج الدراسية التي تقدميا الجامعات برنامج الدراسات العميا، 

عداد الكوادر البشرية في المجاالت والذي يؤدي دورا بارزا في تطوير ال معرفة وا 
المتعددة، ودعم البحث العممي، فالدراسات العميا تؤدي دورًا ممموسًا في إثراء المعرفة 
وتطوير العموم، وتأىيل القوى البشرية في مختمف المجاالت العممية، وتعزيز حركة 

نشر المعرفة  البحث العممي وتسيم في خدمة المجتمع، فمن أىدافيا اإلسيام في
اإلنسانية بكافة فروعيا عن طريق الدراسات المتخصصة، والبحث الجاد لموصول 
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إلى إضافات عممية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة، باإلضافة إلى 
تشجيع الكفاءات العممية عمى مسايرة التقدم السريع لمعمم والتقنية، ودفعيم إلى اإلبداع 

 حث العممي وتوجييو لمعالجة قضايا المجتمع.واالبتكار وتطوير الب
لقد قطعت مسيرة الدراسات العميا بالجامعات مسارًا تصاعديًا رأسيًا وأفقيًا، فازدادت 
أعداد الجامعات التي تحتوي عمى برامج الدراسات العميا، والطالب الممتحقين بيذه 

ت مختمف مجاالت البرامج، ونتج عن ذلك العديد من الرسائل الجامعية التي تناول
المعرفة، ورغم ىذا التطور أال أن ىناك الكثير من االنتقادات التي وجيت لمبحث 
العممي في السنوات األخيرة أبرزىا افتقارىا إلى األصالة واإلبداع، باإلضافة إلى أن 
ىناك نسبة كبيرة من األبحاث تخطط عمى أساس اإلمكانات البحثية المتاحة، وليس 

 الت الحقيقية التي تستوجب إيجاد الحمول المناسبة ليا.عمى أساس المشك
لقد احتمت الدراسات العميا مكانة ىامة في الجامعات، لما ليا من دور في رفد 
المجتمع بالكفاءات العممية الالزمة لعممية التنمية ومواكبة التقدم الحضاري، وتعرف 

امعية األولى يتابع فييا الدراسات العميا عمى أنيا مرحمة دراسية تمي المرحمة الج
الطمبة دراستيم لنيل درجة عميا كدرجة الدبموم أو الماجستير أو الدكتوراه تيدف إلى 
إعداد الكوادر األكاديمية الالزمة لتغطية حاجات الجامعات ومؤسسات المجتمع 

 ، والتي تسعى لتحقيق األىداف العامة المتمثمة في : (8)المختمفة
 نية عن طريق البحث واالستكشاف . تنمية المعرفة اإلنسا  .1
 تدريب الباحثين عمى أساليب البحث العممي .  .2
 إمداد المجتمع بالباحثين المتخصصين في كافة المجاالت العممية .   .3
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اإلسيام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعيا عن طريق الدراسات  .4
المتخصصة والبحث الجاد لموصول إلى إضافات عممية وتطبيقية مبتكرة والكشف 

 عن حقائق جديدة . 
تشجيع الكفايات العممية عمى مسايرة التقدم السريع لمعمل والتقنية ودفعيم إلى  .5

 العممي وتوجييو لمعالجة قضايا المجتمع .  اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث
تحسين نوعية التعميم العام والجامعي من خالل القيام بالبحوث والدراسات   .6

 العممية . 
باإلضافة إلى ذلك فإنيا تيدف لمقيام بدور ايجابي في ميدان البحث العممي الذي 

يجاد الحمول السميمة المالئمة لم تطمبات الحياة يسيم في مجال التقدم العممي، وا 
 المتطورة واتجاىاتيا التقنية، والنيوض بحركة التأليف واإلنتاج العممي .

وتعد الرسائل الجامعية من أىم أنواع البحوث لما تحتوي عميو من إضافات إلى   
رصيد المعرفة المتخصصة، فيي عبارة عن عمل عممي يتقدم بو الطالب لمحصول 

أساتذة يمثمون مراجع في تخصصاتيم، عمى درجة عممية معينة، تحت إشراف 
وتخضع ىذه الرسائل لعمميات تمحيص متعاقبة منذ أن تكون فكرة في رأس الطالب 

 حتى تتحول إلى مخطط ثم عمل متكامل .
فالرسائل الجامعية عادة ما تمتاز بمعالجة موضوعات يتم اختيارىا بطريقة 

لعممي بعد إجازة مشروع موضوعية محددة وتتم دراستيا باستخدام مناىج البحث ا
الرسالة العممية والموافقة عميو من قبل القسم العممي، وتشترط الجامعات أن يكون 
ضافة جديدة لممعرفة،  العمل المقدم لمحصول عمى الدرجة العممية فيو إسيام عممي وا 
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كما يجب أن تخرج الرسائل بشكل مميز منيجيا وبحثيًا بما يعكس اىتمامات الحقل 
 . وتطمعاتو 

وىذا بدوره يحمل برنامج الدراسات العميا مسؤولية كبيرة لتحقيق ىذه األىداف؛ 
ليتمكن طمبة الدراسات العميا من ميارات البحث العممي، باإلضافة إلى إسياميم في 
حل قضايا المجتمع المرتبطة بتخصصاتيم، وميما يكن من اختالف حول أىمية 

رسائل تعتبر مرجعا عمميا يتم الرجوع إليو من الرسائل الجامعية ومكانتيا، فإن ىذه ال
قبل الباحثين األمر الذي يتطمب بذل الجيد في اختيار موضوعات ىذه الرسائل 

 والعمل عمى كتابتيا بأسموب عممي جيد، وفق معايير جودة التعميم العالي . 
 ولقد ظير االىتمام العالمي بموضوع الجودة في التعميم العالي، الذي يتكون من 

بدء التخطيط لرسالة الجامعة إلى المشاركة الفاعمة لمعناصر البشرية والمادية في 
العممية التعميمية، من الخدمات التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي، والجودة تعني 
مجموعة من الخصائص والمميزات لكيان ما تعبر عن قدرتيا عمى تحقيق 

، ولقد أصبح تطبيق الجودة الشاممة (9)تفيدالمتطمبات المحددة والمتوقعة من قبل المس
في التعميم مطمبا ممحا لمتعامل مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي 
 والتكنولوجي وتزداد فيو حدة الصراع والمنافسة بين األفراد والجماعات والمؤسسات.
لى جانب ذلك فإن عممية اختيار المشرفين والمناقشين األكفاء من أعضاء اليي ئة وا 

التدريسية تعد من القضايا الميمة في برنامج الدراسات العميا، فأعضاء ىيئة 
التدريس يمقى عمى عاتقيم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية وتوفير الجودة فييا، 
ويجب أن يتوفر في مؤسسة الدراسات العميا العدد الكافي والمؤىل من أعضاء ىيئة 

بدًء من مرحمة قبولو كعضو ىيئة تدريس التدريس لتحقيق رسالتيا وأىدافيا، 
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بالجامعة، وبشكل عام ىناك عدد من الصفات العممية لمناقشين الرسائل العممية في 
 الدراسات العميا تتمثل في : 

أن يكون المشرف والمناقش من ذوي الصمة الوثيقة بالتخصص لمرسائل العممية  .1
. 

وأبحاثيم المعدة لمترقية أن يكونا ذوي صمة بالبحث العممي من خالل تخصصيم  .2
 وغيرىا .

 االلتزام بالموضوعية والتجرد من األىواء . .3
 التحمي  باألمانة واإلنصاف . .4
إعطاء الرسالة أو األطروحة حقيا من الوقت والجيد ومراجعة مصادرىا قدر  .5

 اإلمكان .
أن تكون مالحظاتيم وتوجيياتيم المقدمة لمطالب في قالب من األدب واالحترام  .6

 .  (10)واالبتعاد عن التجريح والتسمط 
ىناك عدد من األمور التي قد تحدث أثناء التحكيم تؤثر سمبا عمى تقييم البحث 

 منيا : 
إلى  أن المشرف ميما تحمى بالنزاىة والشفافية إال أنو ممزم في النياية لموقوف .1

 جانب الطالب.
تغييب الدور التكاممي والرقابي لمجالس األقسام والكميات في اعتماد لجان  .2

 التحكيم والمناقشة، مما يفقد ىذه المجالس فعاليتيا .

اختيار المشرفين لمناقشين محددين يؤدي إلى فقدان الحياد والموضوعية في  .3
مصالح بين بعض إصدار األحكام عمى الرسائل العممية، فمفيوم تبادل ال
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المشرفين والمناقشين وتبادل األدوار فيما بينيم في ظل غياب الدور الرقابي 
 لمجالس األقسام والكميات يؤدي إلى ضعف التقييم .

قيام المشرف بترشيح المناقشين يؤدي إلى استعانة بعض المشرفين بمناقشين  .4
المصالح بين  غير مؤىمين أو غير متعمقين في موضوع الرسالة، كما أن تبادل

بعض المشرفين والمناقشين يكون سببا في اختيار بعض أعضاء ىيئة التدريس 
 دون غيرىم من ذوي الدرجات العممية العميا ومن ذوي االختصاص . 

عدم قناعة المشرف بالتعديالت التي يطمبيا المناقشون من الطالب، فقد يكون  .5
شين دورًا في رفض المشرف الختالف المدارس الفكرية بين المشرف وأحد المناق

 لمتعديالت المطموبة .   

 المعايير العممية التي يجب توفرىا في البحث العممي : 
نظرًا لوجود اختالف في الرؤى والتي تعود الختالف المرجعية العممية لكل    

محكم، أصبح من الضروري االتفاق عمى عدد من المعايير التي يمكن عن طريقيا 
التمييز بين البحث العممي الجيد وغيره من البحوث، فالبحث العممي الجيد ىو الذي 

المعرفة، وىذه المعايير تتمثل في  يجذب القارئ لقراءتو ويكون إضافة إلى حقل
 النقاط اآلتية:

 
 أواًل / معايير اختيار الموضوع :

ضااااارورة أن ينطماااااق البحاااااث العمماااااي مااااان دراساااااة مشاااااكمة أو ظااااااىرة معيناااااة،  -1
باعتبارىااااا المحاااااور الاااااذي يرتكااااز عمياااااو البحاااااث، فمااااوال وجاااااود مشاااااكمة أو إشاااااكالية 
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ترتااب عنيااا، أو دراسااتيا تسااتوجب الدراسااة والبحااث عاان أساابابيا أو مااا يترتااب أو 
 كظاىرة لما كانت ىناك ضرورة لمبحث.

ال   -2 أن تكااون ىااذه المشااكمة واقعيااة وحقيقيااة حتااى يااتمكن الباحااث ماان دراسااتيا وا 
 تعتبر مفتعمة أو من نسج الخيال، وأن تكون محددة وقابمة لمدراسة والقياس .

خطاااة أن يكاااون البحاااث خاضاااعا لمتنظااايم أثنااااء القياااام باااو، أي أن يساااير وفاااق  -3
مدروسااة وال يكااون عشااوائيًا، وأن يكااون محتويااا عمااى الحقااائق التااي تاام إثباتيااا ماان 
خاااالل دراساااة مشاااكمة البحاااث، فنتاااائج البحاااث العمماااي الباااد أن تكاااون مبنياااة عماااى 
الحقااائق التااي توصاال إلييااا الباحااث بعااد مراجعتيااا واختبارىااا لمتأكااد ماان صااحة مااا 

 توصل إليو.

دًا لممعرفاة، مان خاالل ماا توصال إلياو مان أن يضيف البحث العممي شيئًا جدي -4
نتائج، فالبحاث العمماي الكامال يتطماب العمال المضاني والطويال لمتوصال إلاى دليال 

 (11)حقيقي ونتائج ممموسة.

أن يتباااع فياااو األساااموب العمماااي، مااان حياااث المنيجياااة فاااي االقتبااااس والياااوامش  -5
والفياااارس والمالحاااق وغيرىاااا، وأن يشاااير لمدراساااات الساااابقة التاااي تناولااات موضاااوع 
الدراسة من جوانبو المختمفة، وأن يكتب بمغة صحيحة خالية من األخطاء، ويحتوي 

 بحث. عمى التسمسل المنطقي في دراسة الظاىرة أو مشكمة ال

أن يتأكد مان صاحة نتاائج الدراساات الساابقة، فقاد يختاار الباحاث مشاكمة سابق  -6
 دراستيا ويعيد تصميم البحث نفسو، ويسمى ىذا األسموب بإعادة الدراسة.
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 ثانيًا/ معايير اختيار عنوان البحث :
مدى صالحية الموضوع لمبحث، إذ يجب عمى الباحث أن يثبت أن موضوعو  -1

بمعنى أن بحثو سيضيف شيئًا جديدًا إلى حقل المعرفة  صالٌح لمبحث العممي،
 اإلنسانية.

مدى توفر المصادر والمراجع المطموبة لمبحث من حيث توفر الوثائق األصمية  -2
والكتب والدوريات والتقارير، ألنيا تمد الباحث بمادة بحثو، فكمما زاد اطالع 

تكوين فكرة الباحث وقراءاتو لما ىو متوفر حول موضوعو ساعده ذلك في 
 واضحة عن موضوع بحثو.

إمكانيااة القيااام بالبحااث فميساات كاال المواضاايع التااي تخطاار فااي ذىاان الباحااث  -3
يمكااان دراساااتيا والخاااوض فاااي غمارىاااا والبحاااث فيياااا، ويرجاااع ذلاااك إلاااى عااادد مااان 

فماااا تسااامح باااو ثقافاااة مجتماااٍع ماااا ))العوامااال منياااا الكمفاااة المالياااة أو ثقافاااة المجتماااع 
ال يصح دراستيا في مجتمع مجاور، ويختماف األمار فاي كموضوعات لمدراسة؛ قد 

  ( 12)زمنية مختمفة((.ى في المجتمع الواحد خالل فترات ىذا المجال حت
أن ال يكون الموضوع غامضًا وواسعًا بدرجة كبيرة، فكمما استطاع الباحث  -4

 موضوع بحثو زمانيًا ومكانيًا، كمما كانت الدراسة أكثر دقة وتشخيصا. حصر
قد تمت دراستو من قبل، وال يجوز  –محل الدراسة  –ون الموضوع أن ال يك -5

إعادتو إال إذا رأي الباحث أن ىناك نقصًا في معايير وأسس الدراسات التي سبقتو 
في نفس الموضوع، وىنا يجب عمى الباحث أن يشير لمدراسات السابقة التي 

طالع عمى تناولت الموضوع وأوجو القصور فييا، وىذا يتطمب من الباحث اال
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دليل الدراسات والبحوث التي تناولت موضوعو، والتأكد من نتائج تمك الدراسات 
 . (13)مشيرًا إلى القصور الموجود فييا، ومحاولة تالفيو

 ضرورة عرض الموضوع عمى األستاذ المشرف إلبداء الرأي . -6
 ثالثًا/ معايير صياغة العنوان: 

 .((المتغيرات))عناصر المشكمة التي يقوم بدراستيا  .1
 العالقة بين ىذه العناصر والمتغيرات التي ييدف الباحث لدراستيا. .2
 اإلطار البشري لمبحث الذي يوضح مجتمع البحث. .3
 اإلطار الجغرافي لمبحث الذي يوضح ميدان أو مكان الدراسة. .4
 اإلطار الزمني أي الفترة التي ستتم فييا دراستيا. .5
والمنيجية، فال يجوز تأخير العناصر أو  ترتيب العنوان طبقًا لمقواعد المغوية .6

المتغيرات الفاعمة عن غيرىا أو تقديم مجال التطبيق عن بناء العالقات بين 
 العناصر.

تجنب الغموض عند صياغتو، واالبتعاد عن استخدام الكممات واأللفاظ  .7
 اإلنشائية أو التعقيدات المفظية أو الكممات غير المستساغة.

عنااوان بساايطة ذات طااابع عممااي موضااوعي بعياادة عاان ينبغااي أن تكااون لغااة ال .8
 أسموب التضخيم واالستعراض واألسموب اإلنشائي.

ينبغي أن يشير العنوان إلى موضوع البحث وأبعاده بنوع من االختصار  .9
المعبر، مع ضرورة حذف الكممات الزائدة كمما أمكن ذلك، ويفضل أن ال يزيد 

 (14)خمس عشرة كممة.(( 15 ))عدد كمماتو عن 
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أن يتمكن القارئ من التعرف عماى اليادف مان البحاث والمانيج المساتخدم فاي  .11
 البحث.  

 رابعًا / معايير تحديد مشكمة البحث :

دراساااة البعاااد التطاااوري العمماااي لممشاااكمة أو ماااا يطماااق عمياااو بالخمفياااة العممياااة  -0
عمااااى الدراسااااات والبحااااوث  لممشااااكمة، أو الرصااااد المعرفااااي ليااااا، وذلااااك باااااإلطالع

 والكتب والمراجع التي تتصل بمشكمة البحث .

تحديااد نطاااق المشااكمة ماان كافااة الجوانااب التااي تتطمبيااا طبيعااة المشااكمة سااواء  -1
كاناات ىااذه النطاقااات جغرافيااة أم بشاارية أم زمانيااة، وذلااك وفقااًا لطبيعااة البحااث أو 

 الدراسة وىذا يجعل المشكمة أكثر تحديدًا.

لبحااث صااياغة عمميااة محااددة، بحيااث يتحاادد مجااال وأسااموب صااياغة مشااكمة ا -2
دراسااة المشااكمة وحميااا بدقااة، وينبغااي أال تكااون الصااياغة طويمااة ومممااة وال قصاايرة 

 مخمة .

التعريف بالمفاىيم والمصاطمحات والمتغيارات الاواردة فاي مشاكمة البحاث، وفاي  -3
 البحث.ذلك توضيح لممشكمة في ذىن الباحث نفسو وذىن القارئ الذي يتابع 

 أصالة المشكمة من حيث فائدتيا أو قيمتيا العممية. -4

 حداثة المشكمة وعدم تكرارىا لموضوعات سبق دراستيا. -5

عدم اعتمادىا عمى دراسة معمومات أو وثاائق متحيازة، تضاع الباحاث موضاع  -6
 الشك العممي.

قابمية المشكمة لمدراسة أو الحال أو التفساير، مان حياث إمكاناات إجرائياا ومان  -7
 (15)بيعة المشكمة أو إمكانيات الباحث الشخصية والعممية.حيث ط
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 خامسًا/ معايير صياغة الفروض:  
مراعاة أن الفرض ينبع من واقع الفكر العممي والمالحظة المنيجياة ولايس مجارد  -1

 تصورات خيالية.
 وضاااااااع تصاااااااور لناااااااوع العالقاااااااة باااااااين المتغيااااااارات مااااااان خاااااااالل تحدياااااااد الباحاااااااث  -2

المتغيار التاابع وتصاور اتجااه ىاذه العالقاة ))طردياة  لممتغير المستقل الذي ياؤثر فاي
، فالفرض الجياد ىاو الاذي تتحادد فياو العالقاة (16)أو عكسية((، ))ايجابية أو سمبية((

 بين المتغيرات بوضوح.
 يجب أن تكون الفروض متفقة مع الحقائق العممية الثابتة. -3
تماااك الفاااروض اإليجاااز والوضاااوح، وىاااذا يتطمااب تحدياااد المفااااىيم التااي تتضااامنيا  -4

 والتعرف عمى المقاييس والوسائل التي يستخدميا الباحث لمتحقق من صحتيا.
الشاامول والااربط، بحيااث يكااون ىناااك ارتباااط بااين الفااروض وبااين النظريااات التااي  -5

 سبق الوصول إلييا، بمعنى أن تعتمد عمى جميع الحقائق المتوفرة.
ايا األخالقية واألحكام أن تكون قابمة لالختبار، فبعض الفروض الفمسفية والقض -6

 اختبارىا في بعض األحيان.  -إن لم يكن من المستحيل -القيمية يصعب 
 أن تكون الفروض خالية من التناقض. -7
يفضل أن يعتمد الباحث عمى مبدأ الفرضيات المتعددة، مان خاالل وضاع العدياد  -8

 .(17)من الفرضيات المحتممة بداًل من فرضية واحدة 
 يجب مراعاتيا عند االقتباس: سادسًا/ المعايير التي

يجب عمى الباحث أن يراعي الدقة في تدوين أسماء المصاادر والمراجاع التاي  -1
 يقتبس منيا، وأن تكون مصادر أصمية في الموضوع.
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مراعااااة الدقاااة واألماناااة العممياااة عناااد االقتبااااس، ومراجعتياااا لمتأكاااد مااان وضاااع  -2
 اليوامش في مكانيا.

بكثااارة االقتبااااس، فاالقتباساااات الكثيااارة يجاااب أن ال يطماااس الباحاااث شخصااايتو  -3
 تجعل شخصية الباحث تختفي وال تتضح أمام القارئ.

تنوياااع مصاااادر االقتبااااس بحياااث تحتاااوى عماااى الكتاااب والااادوريات والماااؤتمرات  -4
العمميااااة، مااااع مراعاااااة اإلصاااادارات الحديثااااة بحيااااث يتضااااح ماااادى متابعااااة الباحااااث 

 .(18)لموضوع بحثو وما كتب فيو
 التي يجب مراعاتيا عند كتابة البحث :سابعاً/ المعايير 

االعتماد عمى أسموب الباحث وطريقتو في الكتابة، وعميو االبتعاد عن اإلسراف   -1
 في النقل واالقتباس .

صدق الباحث وأمانتو العممية، بحيث يشير إلى كل المصادر والمراجع التي  -2
 استفاد منيا في بحثو، فال ينسب لو ما ليس من عممو .

يجب أن يكون الباحث موضوعيًا في كتابتو، فيبتعد عن التحيز وال ييمل   -3
األفكار التي تتعارض مع بحثو، بل يجب أن يبرز كل الحقائق التي ليا عالقة 

 بموضوعو ميما كانت، حتى يكون حكمو منطقيًا وبحثو ذا جدوى . 

بة البحث التسمسل في األفكار وربط الجمل، والدقة في استخدام المفردات، وكتا -4
 بمغة سميمة، وعبارات متينة، واالبتعاد عن التكرار.

 االبتعاد عن الجمل الطويمة المممة واالبتعاد عن الحشو واإلطالة غير المفيدة. -5
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 إتباع القواعد العممية في المنيجية من حيث كتابة اليوامش وتوثيقيا. -6

توازن األبواب والفصول والمباحث، بحيث ال يطغى فصل عمى آخر وخاصة   -7
عند الباحث المبتدئ الذي نجده يدفع بكل ما لديو من معمومات في الفصل األول 

 والثاني وتبقي بقية الفصول فارغة المحتوى.

تطابق العنوان مع مضمون البحث، فينبغي أن يكون العنوان ىو محور   -8
 .(19)الدراسة

سافات في بداية كل فقرة بمقدار ثالث أو خمس حروف ويجب أن تكون ترك م -9
 ثابتة في كل الفقرات.

 ترك مسافات بعد العناوين الرئيسية والفرعية، حتى يظير العنوان واضحا. -11

التأكد من التطابق في أرقام اليوامش بين وسط الصفحة واليامش، ومراجعة  -11
 ع السياق.ذلك بدقة، والتأكد من أن االقتباس متناسب م

المراجعة المغوية، كتابًة وأسموبًا ومراعاة تراكيب الجمل من حيث طوليا  -12
ووضوح معانييا، واالبتعاد عن الحشو واستخدام المترادفات وكثرة تكرار الكممات، 
وعدم تجزئة الكممة الواحدة بين سطرين، فالباحث ىو المسؤول األول واألخير عن 

ن لم يقم بطباعتو   بنفسو.بحثو حتى وا 

التنويع في مصادر البحث، من حيث الكتب والمقاالت والوثائق وغيرىا،  -13
واالعتماد عمى المصادر الحديثة في البحث، حيث يشير ذلك إلى أن الباحث 

 مواكبًا لمتطور العممي، ولو دراية بكل ما ىو جديد في موضوعو.



 5102نوفمبر  -ول العدد األ –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

18 

 

يترك الحكم االبتعاد عن تعظيم النفس أو الشعور بأىمية العمل، فيذا األمر  -14
فيو لمقارئ، كما يجب االبتعاد عن أسموب المدح أو القدح، ومراعاة بأن الدراسة 

 عممية وال تيدف إلى أي أغراض أخرى.

وضع المالحق التي ليا أىمية لمقارئ أو لممقارنة، ويجب أن يكون ىناك  -15
 .(20)تناسب بينيا وبين حجم البحث

يجب توخي الحذر، واالعتماد عند االقتباس من شبكة المعمومات الدولية  -16
 عمى كتاب معروفين يعتد بآرائيم في موضوع الدراسة.

 توحيد طريقة وضع اليوامش التي يتبعيا الباحث في بحثو بالكامل. -17

 توحيد حجم الخطوط التي يكتب بيا البحث من حيت الحجم والنوع،   -18
نوعية  سواء ما يكتب بو العناوين الرئيسة أو الفرعية أو البحث، واستخدام

 الخطوط الشائعة في االستعمال.

 11عمي األكثر لمتن البحث، والخط رقم  16أو  14استخدام الخط رقم  -19
لميوامش، مع مراعاة وجود الخط الفاصل بين المتن واليامش والذي  11أو 

 يكون بنفس خط اليامش.

سم ومن أعمي واليسار ومن  4ترك ىامش عمي الجية اليمني بمقدار  -21
 سم. 3أسفل بمقدار 

االحتفاظ بما تم تصحيحو من قبل المشرف والرجوع إليو عند الحاجة، كما  -21
 يفضل أال يشرع في كتابة الجزء الالحق قبل أن يستمم الجزء األول من المشرف.

مراعاة التوازن في الفصول من حيث الحجم والمعمومات، فال يتسرع  -22
 فارغة الفصول بقية قيوتب الباحث ويضع كل معموماتو في الجزء األول من البحث،
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ويفضل أن يبدأ الباحث بحثو بفصل تمييدي مختصر عن موضوع  المضمون،
 الدراسة.

 في األحكام، وتقديم الحكم المسبق عمى األمور. التسرع عدم -23

بما أن طريقة عرض الموضوع تتحكم في طول الفقرات وقصرىا، إال أنو   -24
ل، بحيث تتضمن كل يفضل أن يكتب الباحث بأسموب الفقرات متوسطة الطو 

 صفحة من ثالث إلى أربع فقرات.

 مراعاة الترابط بين المقدمة والخاتمة. -25

ممارسة النقد الذاتي، وذلك بترك البحث فترة ثم العودة إليو ومراجعتو   -26
جراء التحسينات الالزمة عميو  .(21)وعرضو عمى بعض المختصين، وا 

 أىمية وجود معايير لمبحث العممي :
يضمن أن تحّكم البحوث واألطروحات بوضوح وبشكل دائم وجود المعايير  -1

بناء عمى ما ورد في ىذه المعايير، كما يوضح مستوى ونوعية األطروحات التي 
  .يقدميا طالب الدراسات العميا في أي جامعة

الحد من البحوث العممية منخفضة الكفاءة، ومن مواطن الضعف والتجاوزات  -2
لبحث العممي، فدراية الباحث بأبعاد تقويم بحثو من غير البناءة التي يعاني منيا ا

البداية يجعمو يتفادى األخطاء الشكمية والموضوعية والمنيجية والمطبعية والمغوية 
 حيث أن توافر ىذه الضوابط يجعل الباحثين يقومون بتقويم بحوثيم ذاتيًا .

لرسائل تحقيق المساواة والعدالة والنزاىة، فالحكم عمى البحوث العممية وا -3
الجامعية من خالل بيانات موضوعية كافية؛ تحقق الحكم عمى أداء الباحثين 

 وبحوثيم .
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وجود ضوابط ومعايير لمتحكيم ينعكس إيجابًا عمى مستوى البحث العممي في  -4
مجالو، وعمى تطوير وتوجيو قدرات المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس وغيرىم، 

 .وانب المنيجية والعممية والشكميةوتطوير قدرات الباحثين في مختمف الج

إصدار أحكام وقرارات موضوعية عمى األعمال البحثية صادقة وثابتة،  -5
ية والرؤى الذاتية أثناء فبوجود ىذه المعايير يقضى عمى االرتجال والعشوائ

 .التحكيم

 التوصيات 
تكوين لجنة متخصصة في التحكيم العممي تقوم بوضع الئحة واضحة يسير من  .1

 كل محكم، ووضع العقوبة الالزمة لمن يخالف ىذه الالئحة خالليا
عمى المحكم الذي سيطرت عميو الميول واألىواء واالجتيادات الشخصية غير  .2

الموضوعية أن يستحضر أنو قاٍض وحاكم يجب عميو أن يتصف بالعدل واإلنصاف 
 والواقعية والوسطية .

وشروط منيجية متفق  يجب أن تخضع عممية اختيار المحكمين آلليات وضوابط .3
عمييا، فشخصية المحكم ال تقل أىمية عن عممو ومعرفتو، فال بد أن يكون مشيودا 

 ليا بالحياد وسعة األفق واالبتعاد عن األمور الشخصية .
إجراء دورات تدريبية وتنظيم ورش عمل إلعداد وتأىيل المحكم العممي وفق  .4

 بجودة البحث .القواعد والمعايير المطموبة وذلك لالرتقاء 
تعيين لجنة عممية من الخبراء في مجال التحكيم العممي تتولى وضع المعايير   .5

 الالزمة .
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 اليوامش

 

 

الدوكالي بالنور الدوكالي، واقع التعميم الجامعي والعالي ومتطمبات التنمية في  -1
ليبيا، ندوة التعميم العالي والتنمية، الجزء األول، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 

 . 185، ص2006

محمد عبداهلل عبدالحميد، تصور مقترح لتطوير األداء البحثي لمجامعات  -2
 . 187، ص2013اليمنية، مجمة جامعة ناصر، العدد األول، يونيو،

أمل مصطفى عصفور، تطوير األداء اإلداري، ندوة تطوير األداء في مؤسسات  -3
نظمة العربية يناير، القاىرة، الم 9 -2القطاع العام، المنعقدة في الفترة من 

 .  105، ص2005لمتنمية اإلدارية، 

، عمان، دار 3سامي محمد ممحم، مناىج البحث في التربية وعمم النفس، ط -4
 .47، ص2005المسيرة لمنشر والتوزيع، 

عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناىج البحث العممي وطرق عداد  -5
 . 10، ص1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،2البحوث، ط

بشير صالح الرشيدي، مناىج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة، الكويت،  -6
 . 41دار الكتاب الحديث، بدون سنة نشر، ص 

مية برنامج الدكتوراه في التربية تخصص اإلدارة ليمى العساف، درجة فاع -7
التربوية في جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، مجمة اتحاد الجامعات 
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 . 359، ص48،2007العربية، العدد

يعقوب شوان، تطوير كفايات المشرفين األكاديميين في التعميم الجامعي في  -8
ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة في فمسطين، مجمة البحوث والدراسات 

 . 193، ص2004التربوية الفمسطينية، العدد السابع،

محمد إبراىيم سممان، معايير الجوده في اختيار المشرفين والمناقشين لرسائل  -9
لماجستير في كميات التربية بجامعات قطاع غزة من وجية نظرىم، المؤتمر ا

 .700، ص2012العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي،
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