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ات اعضاء ال�يئة املعاونة  ب
لية ال��بي سة �شراف -ة رتصو #ر  عن مما �ر  جامعة  ز

  العل.- الفعال  ملشرف)'م

 حمد دمحم شب3ب  حسنأ
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 املUVص

�ــ� 	وســاط 	�اديميــة (ــادة املعرفــة  ً$عــد البحــث  العل�ــ� �ــش�ل عــام أمــرا  �امــا  ز  حيــث .-ــدف ا+ــ*  

ـــرافية الفعالــــــة ملــــــشرف2-م    ســــــات 5شـــ ــــالب   مــــــن خــــــالل املما ات البحثيــــــة لــــــدى الطــ رواكــــــساب امل?ــــــا ر

ادت  جودتھ  ، كما ل?ا  سات العمليةعH* البحث   تفعت جودة Iشراف  واملما زبافMNاض  أنھ �لما ا ر ر

ـــ* مـــــستقبل الطــــالب  املRـــــ� والـــــوظيفى  ســـــUن املـــــساعدين ت�ونــــت. . تــــأثMU عHــ ر عينـــــة البحـــــث مــــن املد

اه من �لية الMNبية  سUن ا^[اصلUن عH* املاجستMU والدكتو رواملد �ر بالقا�رة ، والبالغ –ر ز جامعة 5

ســUن ، و   ) 52(عـدد�م  سـUن املــساعدين  ) 70رمـن املد ولتحقيـق �ـدف البحــث تـم اعــداد . رمـن املد

ات اعــــضاء ال?يـــة املع مقيـــاس .-ــــدف ا+ــــ* قيـــاس اه  رتــــصو راونــــة ا^[اصــــلUن عHـــ* املاجــــستMU والــــدكتو

ســــة 5شــــراف العل�ــــ� ت النتــــائج ا+ــــ* . الفعــــال مــــن قبــــل مــــشرف2-م  رملما ات عينــــة -: راشــــا ر  ان تــــصو

ســـة 5شـــراف لـــدى املـــشرفUن علـــ2-م  اه ملما جـــة املاجـــستMU والـــدكتو رالبحـــث مـــن ا^[اصـــلUن عHـــ* د رر

ق بـــUن " ت"أن قيمـــة  -.  لبحـــث�انــت مرتفع?عHـــ* ا�عـــاد املقيــاس املعـــد واملـــستخد �ــ* ا وملعرفــة الفـــر

جة العلمية ��  سة Iشراف العل�v الفعال طبقا ملتغMU الد اw-م ملما رأعضاء ال?يئة املعاونة �� تصو ر ر

ات جديده -الرضا عن Iشراف (�ل من   ة الوقت – املعرفة –ر  دعم الطالب �* اكzساب م?ا  –ر ادا

جـة ال�ليـة  و�ـ� قـيم دالــة ) 1.992 – 2.077 – 2.276 – 2.047 – 2.010(بلغـت عHـ* الMNت|ـب ) رالد

جـــة 0.05ىإحــصائيا عنــد مـــستو  ق �ـــ� �ــذه 	�عــاد ترجـــع إ+ــ* متغUــM الد ر ؛ ممــا $ــشMU إ+ـــ* وجــود فــر و

اه–ماجــستMU (العلميــة  ق لــصا^� ا��موعــة 	عHــ* متوســط حـــسا�ي ، ) ر دكتــو و، و�عــز �ــذه الفــر ى

ات جديـده –عن Iشرافالرضا (و�� مجموعة املاجستMU �� �ل من  ردعم الطـالب �ـ* اكzـساب م?ـا

ة الوقــت – جــة ال�ليــة–ر ادا ق �ــ� �ــل مــن  -.  ر الد  الــدعم -قيــادة عمليــة 5شــراف (وعــدم وجــود فــر

جة العلميـة ؛ حيـث �انـت قيمـة )  التواصل �ش�ل فعال–الوجدا�ى  غUـM دالـة " ت"رترجع ملتغMU الد

 إحصائيا 

ات:ال
لمات املفتاحية   سة 5شراف، ل?يئة املعاونة ا،ر تصو سة 5شراف الفعال،رمما   .ر مما
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College- Al-Azhar University of the Effective Scientific 

Supervision Practice of Their Supervisors 

Ahmad Muhammad Shabeeb Hassan 
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Abstract: 

Scientific research is important in academia as it aims to increase 
knowledge and acquire research skills among students (researchers) 
through effective supervisory practices by their supervisors, assuming 
that the higher the quality of supervision and practical practices on 
research, the higher its quality. The research sample consisted of 
assistant lecturers and lecturers who have master's and doctorate from 
the College of Education - Al-Azhar University in Cairo, and their 
numbers were (52) lecturers, and (70) assistant lecturers. In order to 
achieve the aim of the research, a scale was prepared that aims to 
measure the perceptions of the associate faculty members who have 
master's and doctorate to practise effective scientific supervision by 
their supervisors. The results indicated that:  - The perceptions of the 
research sample of those who had a master's degree and doctorate 
about the practice of effective scientific supervision by their 
supervisors were high on the dimensions of the scale prepared and 
used in the research.  - There were statistically significant differences 
in the dimensions of the scale attributed to the scientific degree 
variable (master's - doctorate) in (satisfaction with supervision - 
supporting students in acquiring new skills - knowledge - time 
management - total score). The "t" values were (2.010 - 2.047 - 2.276 - 
2.077 - 1.992), respectively which were statistically significant values 
at 0.05 level; these differences were in favor of the master's holders.      
- There were no differences in (leading the supervision process - 
emotional support - effective communication) attributed to the 
scientific degree variable. The "t" value was not statistically 
significant. 

Keywords: perceptions, the assistant body, the practice of supervision, 
the practice of effective supervision. 
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  :مقدمة البحث

 إ+ــــ* أنــــھ  اثنــــاء Iشــــراف عHــــ*  طلبــــة املاجــــستMU  �ــــ* الMNبيــــة وعلــــم الــــنفس �ـــشMU 	دبيــــات
اه  يحتــــاج املــــشرفو إ+ــــ*  اســــتخدام أنمــــاط مختلفــــة مــــن Iشــــراف العل�ــــ� اعتمــــادا عHــــ*  ًوالــــدكتو ن ر

 .w-ا �ش�ل جيد روترتي�-ا وإدا. ناملتطلبات الفردية ل�ل طالب  ، و $عملو عH* اختيار 	�سب م�-ا 

ة �ـــــشأن   ـــديم املـــــشو ــــشرف �ـــــ� التوجيـــــھ وتقــ لية الرئ|ـــــسية للمـ رتظ?ـــــر النتـــــائج أن املـــــسؤ و
ـــ* 	دبيـــــات ،  وكيفيــــــة  اســـــتخدام املن��يــــــة العلميــــــة  ــــة ا^[ـــــصو عHـــ لالبحـــــث العل�ــــــ� خاصـــــة كيفيــ

ل الدقيقة ، كما �شMU النتائج إ+* أنھ �� �ل مرحلة من مراحـل البحـث  أن يحتـاج الطـالب إ+ـ* أشـ�ا
مختلفة من التوجيھ   ال�� �عد من م?ام   املشرفUن  عH* البحث ، وال�� �شمل ايـضا  مجموعـة مـن 
شادات ال�v تتعلق ، باختيار املوضوع ، وجمع البيانات ، واملن��يھ  ، وتتضمن تقديم مالحظات  Iر

ة ألنــھ لحـو تقـدم العمــل الكتـا�ي ،  عــالوة عHـ* ذلـك  أكــد الطـالب أ�-ــم بحاجـة إ+ـ* التوجيــھ  رواملـشو
لمـــن امل?ـــم بال¡ـــسبة ل?ـــم معرفـــة مـــا إذا �انـــت لـــد.-م أف�ـــار وا ـــ[ة حـــو أبحـــا�-م ومـــا إذا �ـــانوا عHـــ* 

 .املسار ال£[يح 

لية الرئ|ـسية 	خـر للمـشرفUن تتمثـل �ــ�  اسـات الـسابقة  إ+ـ* أن املـسؤ ى �ـشMU نتـائج الد و ر
نم �* الوقت ا�[دد دو تاخMU لتقديم مالحظات نقدية حو عمل الطالب املكتوب و�سليم?ا لطال¤-

ى�ذا من ناحية  ، من ناحية أخر  وجد أن  املشرفUن �انوا مشغولUن جدا بأشياء أخر عن طال¤-م    ًى

اسـات  ان املـشرفUن  يحتـاجو إ+ـ*  نمما يؤخر التحقق مـن  العمـل املكتـوب للطالـب ، كمـا تؤكـد الد ر
(ب منظم �� Iشراف لن �ذا $عت¦M جزء ال يتجزأ من �م املvR رتد   . ر تطو

 (Spear, R. H. 2000) 

ى و(ر �عض الباحثUن  ان متطلبات الطالـب مـن العالقـة Iشـرافية  و5ك¯ـM مالئمـة  ل?ـم 
املـــساعدة غUــــM ) 2(الـــدعم والتحفUـــ́ـ والتواصـــل 5جتمــــا�³ : املـــساعدة ال²±ــــصية) 1: (�ـــ� كمـــا يHــــ�

 ، وتــوفMU  5دوات واملــساعدة 	وليــة �ــ� تــوفMU ج?ــات اتــصال أ�اديميــة: املباشــرة املتعلقــة بــالبحوث
ـــــع ؛  ـــــ�) 3(تحديـــــــد املراجــ ــــــرة املتعلقـــــــة بالبحـــــــث ، و�ـــ ــــدي للعمــــــــل ، : املـــــــساعدة املباشــ التحليـــــــل النقـــ

ع البح¸�  ة املشر وواملساعدة �� حل املشكالت املن��ية ، والتوجيھ الدقيق ، واملساعدة �� إدا اى . ر
الثالثـة �ـ� Iشـراف عHـ* طـالب البحـث حـسب ا^[الـة انھ  يمكن استخدام مز(ج من �ـذه 	سـاليب 

  .واملتطلبات 

  (Haksever, A. M. and Manisali, E. 2000) 

جة بحثية  ر$عد Iشراف الفعال عH* الطالب  املرU]Äن لÃ[صو عH* د عملية متعددة : ل
عوامـل �ـ� تم تحديد العديد من ال. العوامل عH* جميع املستو(ات تلك ا^±اصة بالطالب واملشرفUن

اه وا^[ـــصو عل2-مـــا   اســـة باملاجـــستMU او الـــدكتو ل	دبيـــات كمؤشـــرات م?مـــة إلكمـــال املرÄـــ� للد ر . ر
ــــة ا^[ـــــضو  ــــل(رو�ـــــشمل �ـــــذه حالـ و5نـــــضباط ،  ومالءمـــــة موضـــــوع البحـــــث  ،  ) بـــــدوام جزÆـــــي أو �امـ

 .لوالب|ئة  املعرفية للقسم ، والوصو إ+*  5دوات وا^[واس|ب املناسبة  ^±دمة البحث 

 (Rodwell, J.,  and  Neumann, R. 2007).( Bourke, S, et al. 2004)   

(ـة لتحقيــق إتمـام البحـث ومخرجاتــھ   ر لـذا أصـبح Iشــراف عHـ* البحـث حاليــا نقطـة محو ً

ضا الطالب ح�� انھ تم  النظر ا+* Iشراف عH* أنھ عملية تفاعلية ثنائية 5تجاه تتطلب من �ل . رو
جة من 5نفتاحمن الطالب واملشرف إشر لقاء : اى ان Iشراف �و . راك �عض?ما البعض  �* ظل د
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Ñـة نلـذلك  فـإن تحقيـق التـواز بـUن �ـذه �5تمامـات . راجتما�³ يتضمن طرفUن ل?مـا ا�تمامـات متقا
اســـات العليـــا ، و �عت¦ــــM العالقـــة بـــUن املــــشرف  رأمـــرا بـــالغ 	�ميـــة لإلشــــراف النـــا�Ó عHـــ* طــــالب الد

اســـات الع ئ|ـــسيا �ـــ� نجـــاح أو فـــشل العمـــل البح¸ـــv لـــھ روطالـــب الد ليـــا عـــامال 
ً

ر
ً

ممـــا ال شـــك فيـــھ أن . 
مUن للطالب  شاد وتقديم الدعم والتوجيھ الال I ص يمكنھ±Ä زاملشرف �و أقرب  .ر

 (Cryer, P. and  Mertens, P., 2003) 

  MUــــــ* املاجـــــــستHن عUــــات العليــــــا  ا^[اصـــــــل اســـ ــــات نظـــــــر طلبــــــة الد ـــــ* وج?ــ ــــالتعرف عHــ  –روÑــ
ة ان رالــدكتو وراه  حـــو Iشــراف واملـــشكالت ال�ــv  يواج?و�-ـــا �ـــ� عمليــة Iشـــراف فقــد حـــددوا ضـــر ل

́مUن ولــد.-م ا^±¦ــMة �ــ�  ني�ــو املــشرفUن مــ�²عUن ومــوج?Uن وإيجــابيUن و متمكنــUن  ومتحمــسUن وملNــ
وÑتحليــل مــشا�ل الطــالب  عنــد إجــراء البحــوث تــم إجــراء بحــث  ¤-ــدف التعــرف عHــ* . مجــال البحــث

ات 5تـــصال .ملــشرف البحـــث ا^�يــد ونوعيـــة Iشــراف ا^�يـــد  رتــصو الطالـــب  رقــالوا إن ضـــعف م?ــا
ه إ+ـ*  ع ، أو افتقـا رلدى املشرف وكرا�يتھ ال²±صية أو عدم موافقتھ عH* اقMNاح البحـث أو املـشر و
ـــة  �ــــ� املــــشا�ل الرئ|ــــسية �ــــ� تطــــو(ر وعمــــل  املعرفــــة ا^[ديثــــة ، فــــضال عــــن التوقعــــات غUــــM الواقعيـ

ً

أي �. البحـث هر�ــ�  رعـض الطــالب Úخــر(ن  فـإن املــشرف مـشغو للغايــة بحيــث ال ي�ـو فعــاال �ــ� دو
ً ن  ل

ضا �م عن Iشراف   .   رمما يؤدى عدم 

 (nur ,  2010)    

اسات   Ûس حو  روقد اكدت �عض الد تياح كبMU بUن أعضاء �يئة التد لان �ناك عدم ا ر ر
تيـــاح حــــو ظــــائف?م Iشـــرافية ،  و �ـــان �نــــاك عـــدم ا �ـــم و رمـــدى دو و ل 	دوار والوظـــائف املتوقعــــة ر

اســات إيجــاد اســMNاتيجيات واســاليب يمكــن أن ت�ــو فعالــة �ــ� عمليــة  نلإلشــراف ، لــذا حاولــت  الد ر
ســات رIشــراف لــدى املـــشرفUن  ســواء مـــن ذو ا^±¦ــMة ؛ وتـــم استكــشاف تلـــك املما و5ســـMNاتيجيات  ي

 . راه ال�v يمكن أن �س?ل Iشراف الفعال �* �عليم املاجستMUو  الدكتو

( Severinsson, E. (2015)   

ولتحديـد طبيعـة عالقـة Iشـراف بـUن املـشرف والباحـث  �ـشMU النتـائج ا+ـ* ا�-ـا عالقـة  ا�-ـا
اســات كيـــف .  دينامكيــة  شــرط أساÝــvÜ للتمUـ́ـ �ـــ� عمليــة 5شــراف عHــ* البحـــث  ت نتــائج الد رواشــا ر

ريتفاعل دو الطالب واملشرف ، مع التاكيد عH* ان ي�و دو امل نشرف  كيفيـة  ان ان ت�ـو العمليـة نر
 .Iشرافية  w-دف ا+* جودة 5شراف ، وانتاج بحوث ذات قيمة نظر(ة وتطبيقية 

 (Kam, B. H. 2018) 

(ــة  �عــد  مــن العوامــل املعيقــة للبحــث �ــش�ل  ر�ــشMU نتــائج  5بحــاث  إ+ــ* أن القــضايا Iدا
(ة ^[ـــ ات  املعرفيـــة وIبداعيـــة ضـــر رعـــام  ، كمـــا ان القـــد ل املـــشكالت البحثيـــة واســـتخدام امل?ـــام ور

ة عHــــ* التميUـــ´ لألشــــياء أو  رالبحثيـــة بنجـــاح ، وتحديــــد مـــستو ال¡ـــشاط التحليHــــ� للطـــالب  ، والقـــد ى
(ادة املعرفة و أسلوب التفكUـM التحليHـ� ،  والتفكUـM املـر  نة ، والتفكMU ا��رد ، و ناملفا�يم ، واملقا ز ر

 .بانجاز البحث العل�� وما إ+* ذلك  من العوامل ذات العالقة 

 (Sakurai, Y. 2012) 

ع بح¸v ال يؤدي فقط إ+* اتخاذ  وأخMUا  او [ت النتائج  أن التواصل النا�Ó �� اى مشر ً

قــرار �ــشأن مــش�لة علميــة معينــة ، بــل لــھ تــأثMU م?ــم عHــ* التطــو(ر ال²±ــvÜâ واملRــv للطــالب ، كمــا  
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ر?ــا تــأثMU إيجـــا�ي عHــ* التطــو ال²±ــvÜâ  و عHـــ* تبــUن أن  5تجا�ــات Iيجابيــة ألســـاتذة ا^�امعــات ل
 ��لية العلمية و5خالقية �* البحث العل    .و5ستقالل �* العمل واملسؤ

ــــ� إشـــــراف املاجـــــستMUو  ب الطـــــالب �ـ اســـــات ال�ـــــv  حاولـــــت التعـــــرف  عHـــــ* تجـــــا ر�ـــــشMU الد ر
ة مـع مـشرف2-م ، خاصـة �ـ� الـس اه إ+ـ* أن الطـالب يفـضلو عقـد اجتماعـات متكـر رالدكتو نة 	و+ـ* نر

اسã-م كما  يتوقع الطالب أن $عمل مشرف2-م  مع?ـم  كمـوج?Uن  ومرشـدين ملـساعدw-م خـالل  رمن د
اساw-م  بدءا  من اختيار املوضوع إ+* 5نã-اء من  البحث   . رد

شـادي  ر�� الواقع $عد نموذج اجتماعات املشرف والطالب املقMNح مـسبقا مفيـدا كـدليل إ ً ً

�ــ*   �ــل مرحلــة مــن مراحــل �ــذا النمــوذج ل?ــا مزايــاه ا^±اصــة لــذلك  إذا اتبــع ملثــل �ــذه 5جتماعــات 
 vÜâ±²م ال� رالطالب �ذه املراحل اثناء مراحل البحث العل�� ، فقد يحصلو عH* فوائد �� تطو ن

vRو+* مفيدة جدا إذا وجد الطالب أن مقابلة مشرفھ ل|س من الس?ل جدا. وامل	ً�عد املرحلة  من . ً
ًيمكن للطالب أيضا سرد مخاوف?م �شأن أبحا�-م قبل 5جتماع  مع مـشرف?م . دخالل تحديد املوع

أ.-م أو طرح اى  سؤال أثناء 5جتماع ، كم �عد املرحلة الثانية مفيدة  رح�� يتمكنوا من التعبMU عن 
ة ورأيضا ل�ل طالب لغرض ��äيل جدو أعمال  لالجتماعات بحيث يمكن مراجعتھ عند الضر ل ً . ،

ة �åل ل�ل طالب حيث يمكن للطالب مراجعتھ لتحديد يمكن أن ي� رو ��äيل 5جتماع  �* صو ن
 . ىمحتو 5جتماع بالضبط 

إذا �ــــان . �عـــد املرحلـــة الثالثـــة مفيــــدة لÃ[فـــاظ عHـــ* عالقـــة جيــــدة بـــUن الطالـــب واملـــشرف
ربإم�ــــان الطالــــب واملــــشرف أيــــضا التحــــدث عــــن 	مــــو 5جتماعيــــة أو ال²±ــــصية لبــــضع دقــــائق �ــــ�  ً

ُجتماع ، فسي�و 5جتماع أك¯M أ�مية حيث س|نظر إ+* املشرف عH* أنھ $عتvç بالطالب ، والذي 5 ن
ه س|شعر أن �ناك Ä±صا ما من .-تم بھ  ، و ًبدو تبدأ املرحلة الرا�عة بحديث الطالب عـن عملـھ  ر

جـب ً،  لذلك يجب عH* املشرف التعليـق عHـ* عمـل الطالـب و(جـب عل2-مـا مناقـشة العمـل معـا ،  و ي
اتھ إذا قــام الطـــالب بإعــداد قائمـــة بمخـــاوف?م أو . رIجابــة عHـــ* معظــم  اســـئلة  الطالــب أو استفـــسا

رمشا�ل?م قبل حضو 5جتماع ، فيجب عل2-م �� �ذه املرحلة التأكد من Iجابة عH* جميع 	سئلة 
عـض åـ�ل بحـث ، و(تخـذ �/ املوجـودة �ـ� القائمـة يقNـMح �عـض املـشرفUن أن لـدى الطالـب مخطـط 

ا باستخدامھ أل�-م يجدو أنھ مفيدا و(ناس�-م نالطالب قرا الغرض من �ذا ال�äل �و معرفة ما . ًر
ريــدو حولــھ 5جتمــاع ،  ومــا �ــو التــا+� ، و يجــب عHــ* �ــل مــن الطالــب واملــشرف التوقيــع عHــ* åــ�ل 

́ة �ذه . ا+�يمكن للمشرف والطالب تحديد 5جتماع الت.  الطالب �� املرحلة 	خMUة  إذا لزم 	مر Uم
ه ،  لـذلك يمكـن مالحظـة أن  زاملرحلة �� أن الطالب $عرفو املواعيد ال�-ائية  للعمل الذى تم انجـا ن
ة إذا �انوا يحددو مواعيد �-ائية معينـة ح�ـ� يتمكنـوا مـن العمـل  نعمل?م أك¯M تنظيما وحسن Iدا ر

ً

 عل2-ا

(Talebloo, B.,  and   Baki, R. B. 2013)  

سات  5شراف  العل�� الفعال عH* طلبة البحث العل�� سـواء يت�ì مما سبق   ر ان مما
اســات و5بحــاث الــسابقة تكمــن �ــ* ات الد اه كمــا اشــا ر�ــ* مرحلــة املاجــستMU او الــدكتو ر أحــد عــشر  ر

سة للمشرفUن الفعالUن ع البح¸ـ� ) 1: ��. رمما التعـرف ) 2. والتأكد مـن ان 5شـراف مناسـب للمـشر
العمل ) 4. وضع توقعات معقولة ومتفق عل2-ا ) 3. ياجاw-م العلمية  �عناية عH* الطالب وتقييم احت

��²يع الطالب عHـ* الكتابـة �5اديميـة �ـ* البحـث العل�ـ� ) 5. مع الطالب  لعمل خطة بحث جيدة 
إشراك الطالب ��  اعمال ) 7. بدء اتصال منتظم وتقديم �عليقات عالية ا^�ودة ) 6. �� وقت مبكر

مــــات أ�اديميــــة وÄ±ــــصية) 9ل?ــــام والتحفUـــ́ـ I) 8. القـــسم إبــــداء ) 10. زاملــــساعدة �ــــ� حالـــة �ــــشوء أ
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ا  مراقبــة Iنتــاج ال�-ــاÆي وعــرض البحــث بدقــة) 11. ا�تمــام �ــشط بــامل?ن املــستقبلية للطــالب مــن �نــ
ا م?ما �� ا^[ياة 	�اديمية  لدى طال¤-م   ًنر أن املشرفUن يلعبو دو ًر ن  .ى

  :املش
لة 

ات املتخصـــصة والبحـــوث املبتكـــرة �ـــسíب العوملـــة والتغUـــM إن الطلـــب العـــال ر�v عHـــ* امل?ـــا
 *î)اده �* خر) ة وا^±دمات والتصميم والتطو(ر قد  ادى إ+*    زاملستمر �� السو التنافسية وIدا ر ق

اسات العليا (ادة فرص 5لتحـاق ¤-ـا . رعدد كبMU من طالب الد لنzيجـة لـذلك  تحـاو املؤسـسات . زو
اw-ا البحثية  من خالل إنتاج خر(جUن ذو جودة عاليـة ، و�ـشر املقـاالت  التعليمية جا�د ية بناء قد ر

اسات العليا  ومن  رو5بحاث العلمية �� ا��الت عالية التأثMU  ^�ذب الطالب ا^�امعيUن وطالب الد
ة عHـــ* املنافـــسة �ـــ� جـــذب الطــالب ، كمـــا  �ـــسð* ا^�امعـــات جا�ـــدة  ا+ـــ* العمـــل   رأجــل أن ت�ـــو قـــاد ن

ضـــا ^�عـــ اســـات العليـــا ذات قيمـــة اساســـية وتطبيقيـــة و إشـــرافا عـــا+� ا^�ـــودة لز(ـــادة  رل أبحـــاث الد ر
ً

د  اســـã-م و�ـــشر�م البحـــا�-م  وإ�ـــشاء خـــدمات دعـــم البحـــث بمـــا �ـــ� ذلـــك املـــوا رالطـــالب وإكمـــال?م لد ر
 .التكنولوجية  لتحقيق تلك 	�داف 

اســات ً كمــا يقــع �ــل مــن املــشرفUن والطــالب حاليــا تحــت ضــغط �ائــل إلكمــ رال بــرامج الد
مçـــv محـــدد �ـــ� إطـــار  ننظـــرا ألن الطـــالب يـــأتو مـــن خلفيـــات متنوعـــة و(ختلفـــو �ـــش�ل كبUـــM . زالعليـــا  ن ً

ة ، باإلضـــافة إ+ـــ* ذلـــك يتعـــرض الطـــالب لـــضغوط . رحـــسب العمـــر والثقافـــات واللغـــة وا^±¦ـــMة والقـــد
اق البحثيــة ، وتقــديم الــدعم املــا+� مــن اســر�م  ، لــذلك  يمكــن أن تــؤ ثر الــضغوط  ســلبا رل¡ــشر 	و

حة عالية ا^�وده     . وعH*  التقدم �* ابحا�-م  ، وكتابة أطر

سات اشرافية فعالـة مـن قبـل مـشرفUن يتمتعـو بمجموعـة  ن لذلك  فان �ذا يتطلب مما ر
(ـــھ والتكنولوجيـــة  و5حـــصائية ال�ـــ� قـــد تـــؤدى ا+ـــ* اكـــساب طال¤-ـــم  رمـــن ا^±ـــصائص املعرفيـــة وامل?ا

ات البحــث العل�ــ� ممــا يــ نعكس ذلــك عHــ* 5داء البح¸ــ� وجودتــھ  ، ل?ــذا �انــت مــش�لة البحــث رم?ــا
 .ا^[ا+* وا^[اجة ا+* القيام بھ 

اسة  :رأسئلة الد

اسة لإلجابة ع\] <سئلة �تية    :رaس`] #ذه الد

��سة 5شراف العل ات اعضاء ال?يئة املعاونة ا^[اصلUن عH* املاجستMU ملما رما �� تصو  ر

 الفعال ؟

ات ا سة 5شراف العل��رما �� تصو اه ملما رعضاء ال?ية املعاونة ا^[اصلUن عH* الدكتو  ر

 الفعال ؟

�ا اعـــضاء  ســة 5شــراف العل�ــ� الفعــال كمــا يتــصو ق ذات داللــة إحــصائية �ــ� مما ر�ــل توجــد فــر رو
جة العلمية اه    ( رال?يئة املعاونة  طبقا للد ات )رماجستMU دكتو ر�* �ـل �عـد مـن ا�عـاد مقيـاس تـصو

سات 5شراف الفعال ؟اعضاء ال?ي  . رئة املعاونھ ملما
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  :#مية البحث أ

�#مية النظرbة للبحث :  

اسات 5شرافية  ال�عاد - اسات 5شراف العل�� الفعال ر تحليل  املما    .رمقياس مما

اســــات 5شــــراف العل�ــــ� -  ات الطــــالب  عــــن  مما ر  �ــــساعد نتــــائج  البحــــث �ــــ� �عز(ــــز الف?ــــم   لتــــصو ر
  .شرف2-م الفعال لدى م

  . ىيتمثل ا^�انب  النظر للبحث   �� أنھ  يركز عH* العالقة بUن الطالب واملشرف  -

�#مية التطبيقية للبحث :  

اسات املشرفUن عH* طالب البحـث العل�ـ� ، ممـا قـد  اسة �� �عز(ز ف?منا  ملما ر قد �ساعد نتائج الد ر
(íية  للمش اتر$س?م �* تحسي�-ا من خالل اعداد ال¦Mامج التد 5شراف  ررفUن w-دف ا+* اكسا¤-م م?ا

 . العل�� الفعال 

  :التعرbف �جراfى ملصطeVات البحث 

  ::شراف العل.- الفعال 

ح 5حNـMام   وعملية تفاعلية ثنائية  تتطلب من الطالب واملشرف إشـراك �عـض?ما الـبعض بـو�³ وÑـر
(ة  $شرف ف2-ا املشرف ع البحث  و يوجھ  طالبھ رو5نفتاح  من خالل لقاءات  علمية دو و عH* مشر

(ـادة املعرفــة لـد.-م ، باإلضــافة إ+ــ* Iشـراف عHــ* عمليــة  زا+ـ* القــراءة 	�اديميـة والتفكUــM النقــدي و 
حة بأكمل?ا  .وكتابة 	طر

  :خلفية البحث 

 :طبيعة �شراف العل.- الفعال

(ــة لتحقيــق إتمــام البحــث  ا ضــا ر $عـد Iشــراف عHــ* البحــث العل�ــ� نقطــة محو رلعل�ــ� ومخرجاتــھ و
اسات العليا نلذلك  فإن تحقيق التواز بUن �ذه �5تمامات أمرا بالغ 	�مية لإلشراف . رطالب الد

  �Óئ|سيا �� نجاح أو فشل .  النا اسات العليا عامال  لذلك �عت¦M العالقة بUن املشرف وطالب الد
ً

ر ر
ً

شـــاد وتقـــديم الـــدعم العمـــل البح¸ـــv  ، و ممـــا ال شـــك فيـــھ أن املـــشرف �ـــو أقـــرب Äـــ± I  رص يقـــدم
مUن   للطالب        . زاملعر�* والوجدا�ى  والتوجيھ الال

( Cryer, P. and  Mertens, P., 2003) 

ًيمكن أن يواجھ Iشراف عموما مشا�ل متعددة 	وجھ بما �� ذلك Iشراف غMU ال�ا�� مثل نقص 

́امـــھ / خ¦ـــMة املـــشرف  Nجـــود/ أو عـــدم ال  مـــشا�ل  وجدانيـــة ونفـــسية واجتماعيـــة وأو ضـــيق وقتـــھ ؛ و
ات عHـ* إكمـال  البحـث �ـ� Iطـار  رللطالب ؛ عدم  5مانة للوفاء  باملعايMU  ، وا�عدام الثقـة �ـ�  القـد
ـــة أو  الزمçــــv ا�[ــــدد   ، عــــدم الف?ــــم والتواصــــل بــــUن املــــشرف والطالــــب ،  افتقــــار الطالــــب إ+ــــ* املعرفـ

ات أو ا^±¦ـMة �ـ� طـر البحـث   ، الع قامل?ـا يمــل و نقـص الـدعم املـا+�   ، عـدم كفايـة الــدعم Iدار أو ر
 . املؤسvÜò ، ضعف الب¡ية التحتية البحثية والب|ئة

( Piccinin, S. J. 2000) 
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أي الطالــــب (يمكـــن النظـــر إ+ـــ* Iشـــراف عHــــ* أنـــھ عمليـــة تفاعليـــة ثنائيـــة تتطلــــب مـــن كـــال الطـــرفUن 
ك �ــــل م�-مــــا Úخــــر بــــو�³ واحNــــMام وا) واملــــشرف ـــذا $عçــــv أن العالقــــة بــــUن . نفتــــاح عقHــــ*رأن $ــــشا و�ـ

مــة ، و  د الال زالطالــب واملــشرف  تبــدا  مــن اختيــار موضــوع البحــث ، والتخطــيط  لــھ ، وتحديــد املــوا ر
 MUدبيات البحثية  ، وتحليل وتفـس	ع البح¸�  ، وإجراءاتھ  ب¡شاط ، و مراجعة  ة املشر وكيفية إدا ر

اســات ان  كمـا.  ا ،  و�ــشر النتـائج  النتـائج ، وكتابـة الرسـالة ،  والـدفاع ع�-ـ ركـشفت نتـائج �عـض الد
ســات 5شــرافية  ا^�يــده �ــ* القائمــة عــل العالقــات  امل?نيــة ال�ــ� يتíنا�ــا املــشرفUن مــع طال¤-ــم  راملما
راثنــاء القيــام بالعمــل البح¸ـــ� ، وقــد اســ?م ذلـــك �ــ* شــعو طال¤-ــم بالرضـــا ، وشــعو املــشرفUن بـــا�-م  ر

    . ¤-م بنجاح سا�موا �* اكمال ابحاث طال

( Lessing, A. C. and Schulze, S. 2002) 

اسـات العليـا إ+ـ* ثالثـة اسات  املشا�ل ال�v $عا�ي م�-ا طالب الد ت نتائج الد ر�� نفس  الوقت اشا ر : ر
مـــشا�ل �ـــ� جمـــع ومعا^�ـــة املعلومـــات ؛  مـــشا�ل �ـــ� كتابـــة :  مـــشا�ل  عنـــد اعـــداد وتـــصميم البحـــث 

(ر، وللتغلــب عHــ* �ــذه  ســات 5شــرافية تنطــو عHــ*  تواصــل رالتقـا ة ان  ت�ــو املما ياملــشا�ل  ضــر رن ور
ــــل �عز(ـــــز   ـــل مـــــن أجـ نـــــة والتحمــ شـــــاد  وتفاعـــــل ،  وتتطلـــــب وعيـــــا بـــــاملوقف واملر وفعـــــال  ، وتوجيـــــھ وا ً ر

ات 	�اديمية والبحثية   . رالعالقات 5جتماعية   وكذلك امل?ا

  (Komba, S. C. 2016)     

ا جـــاع اســـبابھ ا+ـــ*  ر كمـــا تبـــUن مـــن نتـــائج الد اســـات العليـــا تـــم ا رســـات ان عـــدم خ¦ـــMة الطـــالب �ـــ� الد ر
ىضـعف Iشـراف ،  أو عـدم كفـاءة 	نظمــة داخـل مؤسـسات التعلـيم العــا+� ؛ ومـع ذلـك  يـر علمــاء 
اسات العليا من منظو أك¯M تفصيال تم   تحديد�ا  ن ان  املشا�ل ال�v تواجھ  5شراف �* الد آخر

ً
ر رو

́ام  �ـــ* : ة �ــ* املــشا�ل التاليــ Iشــراف غUـــM ال�ــا�� الــذي  يرجــع إ+ــ* نقـــص خ¦ــMة املــشرف  وعــدم  5لNــ
عدم الف?م والتواصل بUن املشرف والطالب ؛ ونقص املعرفة أو . الوقت ؛ مشا�ل الطالب النفسية

ات أو ا^±¦Mة لدى الطالب �� طر البحث  قامل?ا  .  .ر

( Alama, et al. 2013) 

اسات العليا ال تحديـد املوضـوع : فعال �و ال²±ص القادر عH* أداء 	دوار التالية  رأن مشرف الد
د للبحــث ، وترت|ــب العمــل امليــدا�ي  ،  واملــساعدة �ــ� حــل املــشكالت الفنيــة     رو طر(قــة  ، وتــوفMU املــوا

مvç للكتابة ،  وإبداء الرأي حو التقدم العل�� ، وتحديد املسار  لواقMNاح البدائل ،  واقMNاح جدو  زل
ات . ع البيانـات^�مـ ركمـا  تـرتبط الـسمات 	خـر للمــشرف ا^�يـد  �ـ* تفـو(ض الطالـب التخـاذ القــرا ى

ًلـــذلك  بنـــاء عHــــ* �ـــذه الـــسمات  لـــ|س مــــن . ودعم?ـــا ، وتوســـيع �5تمـــام با^�وانـــب غUــــM 	�اديميـــة 

ا �عليميـا ومتعلمـا مـشار�ا ومسzـشا سا فحـسب ، بـل أيـضا مسzـشا املفMNض أن ي�و املشرف مد
ً ً ً ًرً ًر ًرا ن

ًوصــديقا  ناقــدا ،
ا   اســات العليــ رلــذلك فــان  �نــاك وج?ــة   نظــر مفاد�ــا أن Iشــراف عHــ* طــالب الد

ًيمكـــن أن ي�ـــو فعـــاال إذا تـــم تمكـــUن الطـــالب مـــن اختيـــار مـــشرف بنـــاء عHـــ* العامـــل الرئ|ـــvÜò الـــذى  ً ن
اåـù  وÛـستطيع املـسا�مة �ـ� تطـو(ر تخصـص  vـ�ل بح¸ـå ھ  ريتمثل  فيما إذا �ان �ذا املـشرف لديـھ

  . وÛستطيع �� نفس   الوقت معا^�ة تحديات ومشا�ل Iشراف 

(Lessing, A. C. and Schulze, S. 2002) 

  vـçة تب ور وقد  تب�ç  باحثUن اخـر(ن  اقMNاحـات  حيـث يوصـو بانـھ ح�ـ� ي�ـو  Iشـراف  فعـاال  ضـر ن ن
اســــات عليــــا ، ســــات إشــــرافية �عتمــــد عHــــ* احتياجــــات الطــــالب ، وتقــــدم?م كطــــالب د رمما ـــرتبط  ر  وتـ
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�ـــذا $عت¦ـــM امـــرا  م?مـــا . بطبيعـــة العالقـــات ال�ـــv تـــرÑط?م بـــاآلخر(ن املـــشاركUن �ـــ� العمليـــة Iشـــرافية
ن�ش�ل خاص ألن احتياجات الطالب غMU متجا�سة   ، وÑالتا+� يحتاج املشرفو إ+* تكييف  اساليب 

 . لتوجيھ  طال¤-م 

( Nulty, D.,   et al  . 2009) 

اســات و5بحـاث الـسابقة املتاحـة حــو Iشـراف قـد ركـزت عHــ* مـن ا^�ـدير بالـذكر أن مع لظـم  الد ر
اســــات العليـــا ب املــــشرفUن �ـــ� Iشــــراف عHـــ* أبحــــاث طـــالب الد رتجـــا عHــــ* الـــرغم مــــن وجـــود �عــــض . ر

اسـات  رالتحديات واملشا�ل �� Iشراف  عل2-م �� مؤسسات التعليم العا+� ، إال أنھ ال ت�اد توجـد د
 من وج?ة نظر الطالب  ، وÑالتا+�  �ان �ذا  البحـث محاولـة ملـلء �ـذه بحثت �ذه الظا�رة ، خاصة

 .الفجوة املعرفية 

 ( Mafa, O.,  and  Mapolisa, T. 2011) 

 :الغرض من :شراف ع\] البحث 

ف?م   ة معـــــا ـــن الغــــرض مــــن 5شــــراف العل�ــــ� عHـــــ* البحــــوث العلميــــة  تمكــــUن الطــــالب مــــن إدا ر يكمـ ر
ًيد واستغالل املعرفة املوجـودة مـن أجـل إ�ـشاء معرفـة جديـدة بنـاء السابقة �ش�ل نقدي أثناء تحد

طـة  س املستفادة من التفاعالت الثنائية بUن املشرف والطالب   ، لذلك يجب إعداد  خا رعH* الدر و
حــة ،  واختيــار 5ســMNاتيجيات املناســبة وفقــا  ًطر(ــق  للعمليــة Iشــرافية حــو  كيفيــة  كتابــة 	طر و ل

 �� .  جديد الختبار ن�þ عل

( Zhao, F. 2003) 

ة   يؤخذ �� 5عتبار  والنظر ا+* Iشراف  ل|س مجرد Iشراف عH* إعداد الطالب  ور وعH* ذلك ضر
Ûس الفـردي للبحـث الـذي يتخـذ شـكال فر(ـدا مـن  (ر بحثية مكتوÑـة ؛ إنـھ شـ�ل معقـد مـن التـد ًلتقا ً

ر ر
اهاملـستمر عHــ* مـدى  الـزمن  ا�[ــدد للماجـستMU  والــد التفاعـل ت¡بـع فرديـة مثــل �ـذا التفاعــل . ركتو

اى مزج .  نمن عنصر 5ختيار ، أي يمكن ل�ل من املشرفUن والطالب اختيار من ير(دو العمل معھ
العالقة الناتجة بUن التوقعات ال²±صية وامل?نية  ،  وتصبح أحد العوامل الرئ|سية �� تحديد نوع 

Ûس وا^±¦ــMات التعليميــة لكــال الطــرفUن اســات البحثيــة حــو الن. رالتــد (ــة �ــ� معظــم الد لقطــة ا�[و ر ر
اســــات �ـــ*  رIشـــراف �ـــ� �ــــذه العالقـــة والتوقعــــات ال�ـــv تنطــــو عل2-ـــا �ــــ� �ـــذه الد 	دوار الفنيــــة :  ي

ا�±تلفـــة ال�ـــv يتعـــUن عHـــ* املـــشرف القيـــام ¤-ـــا مـــن أجـــل �ـــس?يل تقـــدم الطـــالب ، عHـــ* ســـíيل املثـــال  
ب وامل ـــو راعتبــــار املــــشرف  املعلــــم واملوجـــــھ واملــــد ـــة حــ اســــات ا^[ديثـ لسzــــشار،  ومــــع ذلـــــك  فــــإن الد ر

Ûس  ك أن Iشراف �و ش�ل ممU´ ا^�وانب من علم أصو التد رIشراف عH* 	بحاث تد   . لر

(Crawford, B.A. 2000)             ( Stronge, J.H. 2007) 

يتمثـــل أحـــد 	دوار امل?مــــة  للمـــشرف الفعـــال �ــــ� أن ي�ـــو مـــشرفا عHــــ* البحـــث ،  و(ل�ـــv ا
ً حتياجــــات ن

Ûع?م البحثيـة بنجــاح  أي (عHـ* الـرغم مــن أن مثـل �ـذه امل?مــة . رالطـالب ، وتمكيـ�-م مـن إكمــال مـشا
قـــد تبــــدو �ـــسيطة للغايـــة ، إال أ�-ــــا �عتمـــد عHــــ* ) تلبيـــة احتياجـــات الطــــالب بطر(قـــة �عليميـــة فعالــــة

لـتعلم إ+ـ* أقـ�Üâ ًالعديد من العوامل  عH* سíيل املثال  �عز(ز وتطو(ر 5تصال جنبا إ+* جنـب مـع ا
نـھ  ،  .  حد ممكـن واى تطـو(ر الطـالب ليـصبحوا بـاحثUن مـؤ�لUن �ـ� املـستقبل �ـ� ا��ـال الـذي يختار

́ايد عH* جودة Iشراف عH* البحث والبحوث  Nم ´Uة إ+* ترك رعالوة عH* ذلك  �شMU 	دبيات امل¡شو
ن إل2-ا    . واملنتجة من وج?ة نظر الطالب واملؤسسات ال�v يحضر
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 (Kilminster S,   and   Jolly B.  2000  ) 

سات :شراف   : رأنماط ومما

نتظ?ر النتائج أن الطالب يميلـو إ+ـ* تقليـل وتUـMة اجتماعـاw-م مـع مـشرف2-م عنـدما ي�ونـوا  
ن أ�-ـم $ـستطيعو أن ي�ونـوا مـستقلUن ،  وأن  فUن بالفعل �شأن ما يجب عل2-م فعلھ ، وÛـشعر نعا و ر

اسـات تكرار 5جتماعات  ان يتم  اسـات الطالـب والتقـدم ا�[ـر ،  ومـا إذا �انـت الد روفقا ملرحلة د زر ً

ىتجـــر عHـــ* أســـاس التفـــرغ ال�امـــل أو بـــدوام جزÆـــي ُ
وفـــد تبـــUن  أن الطـــالب املتفـــرغUن يلتقـــو عـــادة . 

ً ن
ًبمشرف2-م مرة واحدة �� 	سبوع �� عام?م 	و ،  و(جتمعو �ل أسبوعUن إ+* مرة واحدة ش?ر(ا ��  ن ل

�ي ، و �� السنة الثالثة   �عقد 5جتماعات  بناءا عH* املرحلة ال�v وصل إل2-ا  الطالب  �* عام?م الثا
اد تقــدم الطــالب  قــل عــدد  زبحثــھ ، ولــيكن مــرة واحــدة �ــ� الــش?ر يجــب أن ت�ــو القاعــدة أنــھ �لمــا  ن

اســة مــع نتــائج  اخــر أن الطــ. 5جتماعــات ال�ــv $عقــدو�-ا مــع مــشرف2-م ىتzــشابھ نتــائج �ــذه الد الب ر
(ــة مــشرف?م �ــش�ل متكـر للتحقــق مــن ف?م?ــم للتقــدم �ـ� عمل?ــم �ــذه النzيجــة مــشا¤-ة  ريفـضلو ر ؤ ن
لألدلة ال�v  تم التوصل ال2-ا  وال�� أفادت بأن الطالب الدوليUن من املر�Ó أن يجتمعوا بانتظام مع 

  .مشرف2-م إلقامة عالقة جيدة

( McQueeney, E. 1996)  

نالطــالب عنــدما يتحــدثو مــع �عــض?م الــبعض  يمكــن التغلــب ً�ــشMU النتــائج أيــضا إ+ــ* أن  
تبــاك والــش�وك لــد.-م  وإ�-ــم . ىوإذا واج?ـوا صــعوÑات �ــ� بحــ�-م أو مـشا�ل أخــر ذات صــلة. رعHـ* 5

ُكمـا أنـھ ينـ£� الطـالب .  نيطلبو مساعدة املشرف فقط عندما ال يمكن حل املشكالت �� بحو�-م 

اسـات العليـا حــو ًأيـضا بالتحـدث إ+ـ* ا^±¦ــMاء �ـ� �ـذا ا� ل�ـال  إن أمكــن و مـع غUـ�Mم مـن طــالب الد ر
  . تجرãÑ-م ��  البحث 

( Phillips, E. M. and Pugh, D. S. 2000) 

�åل الطالب  مع ^�نة 5شراف   $عد م?ما للرجوع / أظ?رت النتائج أن مخطط البحث 
ًم وفقا ملـا يناسـ�-م أو مـا يختار الطالب �ذه 	ساليب ل�äzيل لقا�-م مع مشرف?. إل2-ا �� املستقبل

ة عالقــة  ريو	ــvÜ بــھ مــن خــالل ا^[ــصو �ــذا الــ�äل  يمكــن توجيــھ الطــالب ومــساعد w-ــم  عHــ* إدا ل
(ة لتحـــسUن التخطــــيط   Iشـــراف نحـــو Iنتــــاج النـــا�Ó لبحــــو�-م ،  وركمـــا أن ا^�ــــداو الزمنيـــة ضــــر ل

نذلك يحتـــاجو إ+ــ* خطـــة بمعçــ� أنـــھ يجــب عHـــ* الطــالب أن يتوقعـــوا العمــل �ـــ� املواعيــد ال�-ائيـــة ، لــ
اســــã-م ـــã-م �ــــش�ل جيــــد.رمناســــبة لتنظــــيم د ة وقـ ـــا للتأكــــد مــــن إدا منيـ ركمــــا   يــــضع الطــــالب جــــدوال  ًز ً

 .
ً$عتقدو أنھ يتعUن عل2-م تحديد مواعيد �-ائية من أجل إحراز التقدم أو العمل وفقا ^±طة  ، كما  ن

منيUن  أحد�ما قصMU 	ج زأن الطالب عادة ما ي�و لد.-م جدولUن  لا^�دو . ل وÚخر طو(ل 	جلن
̄ــM تفـــصيال مــن ا^�ــدو الزمçــv طو(ــل 	جـــل لالزمçــv قــصMU 	جــل أك ً

ل�ــش�ل عــام  يتــضمن ا^�ـــدو . 
اه  ،   اسات املاجستMU او الدكتو رالزمvç طو(ل 	جل 	�شطة والوقت إلكمال م?ام معينة خالل د ر

جـــة  العلميـــة املطلوÑـــة  عالقـــة بنـــ كمـــا ريتطلـــب ا^[ـــصو عHـــ* الد اءة بـــUن الطالـــب واملـــشرف و(مكـــن ل
،و يجــب أن  بي�-مــا ًاعتبــار ذلــك أحــد أ�ــم العوامــل �ــ� تقــدم عمــل الطالــب وفقــا لÃ±طــة املوضــوعة 

اســـة  �مـــا بفعاليـــة  ،  وأن يحافظــا عHـــ* عالقـــة جيـــدة خــالل فNـــMة الد ريلعــب كال�مـــا دو أن معظـــم . ر
ر أن ت�ــو لــد.-م عالقــة جيــدة نالطــالب يتفقــو عHــ* أنــھ مــن الــضر ي  مــع مــشرف?م وإال فقــد تتـــأثر ون

اسã-م اسـã-م �ـ� الوقـت ا�[ـدد . رد روأن 	سباب الرئ|سية 	خر لعـدم تمكـن الطـالب مـن إكمـال د ى
́امــــات العائليــــة ، وا^[ــــواجز  Nشــــراف ، و5لI ونقــــص ، vــــشمل الفــــشل �ــــ� إكمــــال عمل?ــــم التجر(�ــــ�
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ن اللغو(ة  ، وأن املش�لة الوحيدة 	ك¯M أ�مية �� نظر العديد   ومن الطالب �� جودة Iشراف  ير
 . انھ يمكن أن يؤدي Iشراف الفعال لطالب البحث إ+* إتمام الطالب عملھ  بنجاح 

( Phillips, E. M. and Pugh, D. S. 2000) 

تتمثل .  ىتكشف النتائج أن عوامل أخر إ+* جانب Iشراف �سا�م �� التأخMU �� التقدم
ف غUـــM املتوقعـــة ، مثـــل  ل�غيUـــM مـــواد�م البحثيـــة أو ا^[ـــصو عHـــ* نتـــائج غUـــM متوقعـــة مـــن و�ـــ* الظـــر

تـــدعم �ــذه النتـــائج 	دبيـــات ال�ـــv �ـــشMU إ+ـــ* أنـــھ إ+ـــ* . عمل?ــم التجر(�ـــv  يمكـــن أن تـــؤثر عHـــ* تقـــدم?م
جانب Iشراف ، يمكن للطالب أن يواجھ مشا�ل أخالقيـة وتقنيـة ومن��يـة �ـ� إجـراء البحـث أحـد 

  . أبطأالعوامل ال�v تجعل عمل الطالب

( Graves, N. and Varma, V. 1999)   

ليات املشرف   :ومسؤ

ة �ـــــشأن بحـــــث الطالـــــب  لية الرئ|ـــــسية للمـــــشرف �ـــــ� التوجيـــــھ وتقـــــديم املـــــشو رأن املـــــسؤ و
لخاصــة حـــو كيفيــة ا^[ـــصو عHـــ* 	دبيــات ،  وكيفيـــة إعـــداد املن��يــة �ـــ� �ـــل مرحلــة مـــن مراحـــل . ل

ا  تــرتبط العديـد مــن البحـث  مــن ا�[تمـل أن يحتــاج الطـالب إ+ــ* أشـ�ال  مختلفــة مـن التوجيــھ ، كمـ
ة ال�ـــv تتعلــــق بالتوجيــــھ ،  شــــاد واملــــشو رم?ـــام املــــشرفUن للبحـــث عــــن الطــــالب عHـــ* نطــــاق واســـع باإل ر
ـــال ، والوضـــــوح  واملن��يـــــة ، واختيـــــار املوضـــــوع ، وجمـــــع البيانـــــات ، وتتـــــضمن أيـــــضا تقـــــديم  ًو5كتمــ

ـــل الكتــــا�ي ك  أكــــد الطــــالب أ�-ــــم بحاجــــة إ+ــــ* التوجيــــھ عــــالوة عHــــ* ذلــــ. لمالحظــــات حــــو تقــــدم العمـ
ة ألنھ من امل?م بال¡سبة ل?م  الوضوح  البحا�-م وما إذا �انوا عH* املسار ال£[يح    . رواملشو

( Donald, J. G.,  et al  . 1995) 

اw-م ومتطلباw-م الفردية رأن املشرف الفعال يجب أن $شرف عH* الطالب وفقا لقد
وقد . ً

ل	و �ــو ن�ــþ تــوجي�v و�ــو مـــنظم بحيــث يــتم إعطــاء الطالـــب :  اط لإلشـــراف تــم  تحديــد ثالثــة أنمــ
ــM مــــن النــــصائح �ــــ� املراحــــل املبكــــرة ة ، يتــــضاءل �ــــذا . الكثUــ رعنــــدما يكzــــسب الطالــــب الثقــــة والقــــد

ع ، مـــع وجـــود فNـــMة غUـــM :  الـــن�þ الثـــا�ي . ىاملـــستو مـــن الـــتحكم و�ـــو تـــوجي�v �ـــ� بدايـــة و�-ايـــة املـــشر
مــا يـــتم وصـــف الــن�þ الثالـــث بأنـــھ تــوجي�v مـــع املراقبـــة الدقيقــة للطالـــب طـــوال توج2-يــة للغايـــة بي�-

ع بأكملـھ ة . واملـشر رالــسíب �ـ� وجــود ثالثـة منــاþ �ـو أن الطـالب ل|ــسوا متجا�ـسUن مــن حيـث القــد
نأن املشرف الفعـال يجـب أن ي�ـو لديـھ . 	�اديمية أو سمات ال²±صية أو الدافع أو  5تجا�ات 

نوأن الطالــب ي�ـــو لديــھ املز(ـــد مــن املزايـــا ال�ــ� تتمثـــل �ـــ* . ال البحــوث العلميـــةمعرفــة وخ¦ـــMة �ــ� مجـــ
ات البحثية  ،  وعH* ذلك يجب  ان ي�و املشرف باحثا �شطا كتب كتبا أو مقاالت �� ا��الت  ًامل?ا ً ً ن ر

ا عHـ* تحليـل املعرفــة والتقنيـات و	سـاليب ًريمكـن 5عتمـاد عل2-ـا �ــ� البحـث ،  وأن ي�ـو قــاد وة عــال. ن
اسã-م  ،كما  (د�م بمصادر  حديثة ملراجع د رعH* ذلك  يذكر الطالب أ�-م ير(دو من مشرف2-م تز و ن
نتبــUن أن الطــالب الــذين لــد.-م مــشرف لــ|س جيــدا �ــ� مجــال أبحــا�-م يواج?ــو مــشا�ل   مثــل عــدم  ً

ـــاف ،   أو  ة مجموعــــة بحثيــــة �ــــش�ل فعــــال ،  أو مــــشرف غUــــM معــــد �ــــش�ل �ـ ــ* إدا ة املــــشرف عHــ ٍقــــد
ُ ر ر

  .رف تختلف ا�تماماتھ البحثية عن ا�تمامات الطالب  فقد يؤثرذلك عH* انتاج  بح¸v فعال مش

 ( Russell, A. 1996) 

لية الرئ|سية 	خر للمشرفUن تتمثل ��  اسات أيضا إ+* أن املسؤ ى�شMU نتائج  �عض الد و ً ر
 الطـــالب ى، و�ــ* �ـــذا الـــصدد وجــد أن شـــ�و. لتقــديم مالحظـــات نقديــة حـــو عمـــل الطــالب املكتـــوب
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حـة واملـواد املكتوÑـة 	خـر ىالرئ|سية �� أن املشرفUن بطيئو �� قراءة مسودات 	طر فقـد أشـار . ون
ىعــدد مــن الطــالب إ+ــ* أن مــشرف?م �ــانوا مـــشغولUن  جــدا بأشــياء أخــر  ،  وأن �ــذا قــد يــؤخر�م �ـــ*  ً

  .اتمام عمل?م البح¸� �* الوقت ا�[دد 

( Spear, R. H. 2000)   

 : العل.- خصائص  �شراف

اسات العليا إحدى ا^±دمات وا�±رجـات  ال?امـة �ـ� أي نظـام جـام�ð، و  ر�عد أبحاث الد
نغالبــا مـــا ي�ـــو �ـــذا البحـــث �ــشاطا علميـــا وإبـــداعيا يحـــدث داخـــل مجتمــع مـــن العلمـــاء حيـــث ت�ـــو  ًن ً ًً

(ة لتعز(ـز التمUـ´ ال اسـات العليـا  ومـشرف2-م  كمـوج?Uن ضـر رالعالقات البناءة بـUن طـالب الد بح¸ـv ور
ـــة امل?نيـــــة  ́ا�ــ ́ام بـــــأعH* معـــــايMU 	خـــــالق وال� ـــ ـــھ النـــــا�Ó لطـــــالب  . و5لNـ ُلــــذلك يجـــــب أن يبçـــــ� التوجيــ

اســــية  ¤-ــــدف  اســــات العليــــا عHــــ* القــــيم الفعالــــة مــــن خــــالل اســــMNاتيجيات تحــــسUن املنــــاþ الد رالد ر
اسات العليا من خالل تحسUن الت  . وجيھرتحسUن عملية البحث و�عز(ز التقدم البح¸v لطالب الد

( Bently, P.,  and  Kyvik, S. 2013) 

تھ من بUن املعايMU ال�v تحظى ¤-ا ا^�امعات بالقبو �أعضاء  ل�عد مصداقية البحث وقد ر
اســـات  رمرمــوقUن �ـــ� ا��تمـــع الفكـــر العـــال�v ، و�ـــشمل �ـــذه 	بحـــاث تلـــك ال�ـــv قـــام ¤-ـــا طـــالب الد ي

اســـات العليــا و اهرالعليــا و�ــ� �ــشمل دبلومــات وشــ?ادات الد جــات املاجــستMU و الــدكتو رد يتـــضمن . ر
ات  اســية ال�ــv �ــشمل الــدو اســات العليــا عــا+� ا^�ـودة مجموعــة مــن خ¦ــMات املنـاþ الد ربرنـامج الد ر ر

اســية والبحـــث اســة معMNفـــا بــھ  .رالد ســـميا للد اســات العليـــا مجــاال  و �عــد أبحـــاث الد
ً

ر ر ًر ً
أن طبيعـــة .  

 العـــا+� وÑــاح¸v التعلــيم املـــستقب�H ومــن ثـــم  وجــودة البحــث ال ينفـــصالن عــن طبيعــة وجـــودة التعلــيم
اسات العليا م�ونا حيو(ا ^�?ود البحث �ـ� ا^�امعـة وÛـسا�م �ـش�ل كبUـM �ـ� ملـف  ً$ش�ل بحث الد ً

ر
 . البحث ا^±اص باملؤسسة

   ( Jenkins, A. (2009).(  Zakri, A. H. 2006) 

اســات  عHــ* مــا  يبــدو أن �نــاك �عــض ا^�ــدل بــUن البــا رحثUن  حــو مــا إذا �ــان طــالب الد ل
نالعليـــا اليـــوم مـــستعدين ملتطلبـــات البحـــث �ـــ� القـــر ا^[ـــادي والعـــشر(ن حيـــث ان   �عـــض الطـــالب 
لــد.-م ف?ــم ضــعيف لÃ±ــصائص 	ساســية للبحــث  وكيـــف يــؤثر ذلــك  عHــ* ا��تمــع ، وكيــف يمكـــن 

ه ا عH* تطو رللناس أن يؤثر اسات إ+* و.و ت الد ر، عالوة عH* ذلك أشا جود �سب عالية مـن الطـالب ر
 .  الذين فشلوا �� اكمال اعمال?م البحثية �� الوقت ا�[دد 

( Okurame, D. E. 2008).(  Ifedili, C.,  and  Omiunu, S. 2012  ) 

اســة دو  نعHــ* الــرغم مــن العمــل ا^�ــاد مــن أجــل قبــول?م ، يNــMك العديــد مــن الطــالب الد ر
ن±اص  $ـــستطيعو التعامـــل مـــع أعمـــال?م  البحثيـــة   ، �نـــاك �عـــض 	Äـــ. إكمـــال أعمـــال?م البحثيـــة

والــــبعض Úخــــر نفــــد صــــ¦�Mم ، والــــبعض Úخــــر غUــــM مبــــال ، والــــبعض Úخــــر مقيــــد �ــــسíب ضــــغوط 
العمل املتعلقة بوظائف?م  والتحو(الت ، وما إ+* ذلك أن العديد من الطالب واج?وا مجموعة كبMUة 

ات الكتابـة واســMNج �عـرض �عــض �ــؤالء . اع املعلومــات و نظـام  العمــلرمـن املــشكالت املتعلقـة بم?ــا
كمـا وجـدوا أن حالـة البحـث  . ًالطالب من السنة 	و+* أيضا لثقافة �ùä 	عمـال البحثيـة الـسابقة

ة ا^±¦ـMات البحثيـة لـد.-م    ر�ستð* استخدام   التكنولوجيا وخ¦ـMاw-م �ـ* ذلـك  �انـت سـ|ئة �ـسíب نـد
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جوداملــ وقــد أدى . شرفUن العــاملUن �ــ� مجــاالت خــارج تخصــصاw-مو�ــ* ظــل مــشرفUن عــدي�v ا^±¦ــMة و
اسـات العليـا لـم يف?مـوا .  ذلك إ+* انخفاض مخرجات البحـث �ـش�ل عـام ران العديـد مـن طـالب الد

مــة البحــا�-م ، قــد  نــھ ولــم يكــن لــد.-م معرفــة بم�ــان   التوصــل  ا+ــ* املعلومــات الال زالبحــث وال يقدر و
القيم املتأصلة �� التوجيھ الذي تم تلقيھ أثناء البحث ، نت�و �ذه املشا�ل ناتجة عن ا^±صائص و

 *Hاملستو العم *Hلألسف لم يتم بح�-ا  ع vىوال�.ً  

( Duze, C. O. 2010)   

(ب املvR الذي يتم إجراؤه تحت  اسات العليا أحد أش�ال التد ر$عد البحث العل�� �*  الد ر
Ûس ، كما  $عد Iشراف ع H* البحث أحد السبل الرئ|سية لÃ[فاظ رإشراف كبار أعضاء �يئة التد

ضـا الطـالب ، وإعـداد الطـالب لي�ونـوا بـاحثUن مـستقلUن   ومنـدمجUن �ـش�ل فعـال �ـ� ا��تمـع   *Hرع
v�اسـات العليــا  	�ـادي ك �ـ� Iشـراف عHـ* أبحـاث الد Ûس املـشا ريجـب أن يتمتـع عـضو �يئـة التـد ر ر

ات املطلوÑة من قبل ا ملـشرفUن عHـ* البحـث �ـشمل عHـ* سـíيل املثـال ال ربا^±¦Mة املناسبة ، وان  امل?ا
ــــا نحـــــو Iعـــــداد الـــــسليم للبحـــــث: ا^[ـــــصر اســـــات العليـ ات . رتوجيـــــھ طـــــالب الد راملـــــساعدة �ـــــ� ا^±يـــــا

ا^[فاظ عH* العالقات الداعمة وامل?نية ، ومساعدة   الطـالب عHـ* . املن��ية  توثيق و�شر البحوث
ضع حلو ل?ا  تحدي 	ف�ار السائدة ، وإعادة �عر(ف املشكالت ل و   .و

 ( Agu, N.,  and  Odimegwu,  C. 2014)   

(ا جـدا لتوجيـھ �ـؤالء الطـالب وتقـديم  ً�� سياق Iشراف عH* البحث $عد التوجيـھ ضـر ورً
́�م و تا�يل?م  ح�ـ� يـصبحوا بـاحثUن  واعـدين �ـ� املـستقبل ، وÛـسا�مو �ـش�ل  Uة ل?م وتحف ناملشو ر

مليـــة ت¡ــــشئة يقـــوم ف2-ـــا Äـــ±ص مـــا�ر أو أك¯ـــM خ¦ـــMة بتقــــديم إ�-ـــا ع($ـــستحق الثنـــاء �ـــ� تنميـــة 	مـــة 
 vÜâ±²أو ال vRة  ،  والغرض من ذلك �و �عز(ز التطو املM¦ة أو أقل خ ة ل²±ص أقل م?ا راملشو . رر

ســـ�v �ـــ� التقيـــيم ر�ــ� �عـــض 	حيـــان  ، قـــد ي�ــو  للمـــشرف دو  ر لــذلك �ـــو الـــ²±ص الـــذي $ـــساعد . ن
ذا الــ²±ص  لــ|س �نــاك شــك �ــ� أن  وجــوده مرشــد Äً±ــصا آخــر عHــ* أن يــصبح مــا يطمــح إليــھ  ،�ــ

ات ، وÛعـز الثقـة ، وÛـستطيع  وضـع  . للبحث مفيد لتطو(ر الطالب  زيكzسب  الطالب املعرفة وامل?ـا ر
v�ان الفوائد ال�v �عود عH*  املشرف ال تقـل أ�ميـة ، .  ًخطة أك¯M تحديدا للتقدم الوظيفي والتعلي

ة �ــ� اســتخدام امل?ــا رحيــث يكzــسب  القــد ســة تــأثMUر رات القياديــة ، فــضال عــن الرضــا ال²±ــvÜâ ملما
ً

 

 . مفيد  �* تنمية  طالب البحث 

( Noonan, M. J.,  et al   . 2007)   (  Persichilli, J.., & Persichilli, M.   2013) 

املتوقعــــة مــــن مــــشرف  .#نـــاك wعــــض اUuــــصائص والــــسمات الtــــs يمكـــن أن qــــستخدم�ا املــــشرف
  : مح��ف كموجھ aشمل 

  . رشاد الطالب لتحقيق تطلعاw-م إ - 

 . املشرف �و امل|سر - 

 .5ستفادة من املعرفة املMNاكمة لدى الطالب  - 

 .ن��²يع  الطالب عH* متا�عة ما ير(دو عملھ  - 

ة ل?م  -   .رالتعرف عH* مشا�ل  الطالب وتقديم املشو
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ات البحث املناسبة وأن 	 -  حة رمراقبة تقدم البحث للتأكد من أن الطالب $ستخدم م?ا / وطر
 .من ا�[تمل أن تصل إ+* نzيجة ناÓ[ة 

 العمل كنموذج جيد ملا يقوم بھ الباحث ا�[MNف - 

 -  vÜâــــ�²يع والــــدعم ال²±ــــzــة عمــــل جيــــدة مــــع الطالــــب ، حيــــث يقــــدم املــــشرف ال تطــــو(ر عالقــ
(ب  والتوجيھ �� جميع املراحل البحثيـة  ،  و ر$عمـل �ـ� البدايـة كمعلـم ، و(ـوفر الكثUـM مـن التـد

  واملساعدة

ات والثقة ، ثم التصرف أخMUا كزميل ومzساو -  ب لبناء امل?ا ٍالعمل كمد
ً ر  ر

توفMU املعلومات و إجراء 5تصاالت   وتقديم املالحظات  والعمل عH* بناء  العالقات املتبادلة  - 
 .والنصائح  

 ( Hawley, P. 2010 )     (  Mutola, S. M. 2009)   

اك أن النـــاس يمكـــن أن : م مقMNحـــة مثـــلقـــي �نـــاك �عـــض القـــيم املتأصـــلة �ـــ� التوجيـــھ رإد
ق الفرديـــة ، والتمكـــUن مـــن  ويتغUـــMوا و(ر(ـــدو النمـــو ، وف?ـــم كيـــف يـــتعلم النـــاس ، و5عNـــMاف بـــالفر ن
ة ، وتطــــو(ر الكفـــاءة ، و�ــــ�²يع التعـــاو ولــــ|س  نخـــالل التطـــو(ر ال²±ــــvÜâ واملRـــv ، و�ــــ�²يع القـــد ر

ن عـــن أف. راملنافـــسة ، والـــشعو باالستفـــسار �ـــار ونظر(ـــات ومعرفـــة جديـــدة ، وت�ــــافؤ ويبحـــث Úخـــر
ة  رالفرص �� املنظمة  والتفكMU �� ا^±¦Mات السابقة كمفتاح للف?ـم والتطلـع إ+ـ* 	مـام وتطـو(ر القـد

ـــ* نقـــــل  ــــالب . تطبيـــــق الـــــتعلم �ـــــ� املواقـــــف ا^�ديـــــدة/ عHــ ـــدف القـــــيم إ+ـــــ* �عز(ـــــز العالقـــــات بـــــUن طـ w-ــ
Ûس ال�v تتمU´ ب اسات العليا وأعضاء �يئة التد رالد د الطالب ر والصدق واللياقة و5حMNاف وال�v تز

شـاد �ـ� أعمــال?م البحثيـة Iربالـدعم الفكـر و ى�ـشمل القـيم �ــ� أدوار  املـشرف أيـضا الـدعم  5بــو . ي ً

(ة لالعNـMاف بـأن تقـديم  وروIشراف و5ف�ار املzسلسلة للقضايا امل?نية �� البحث   وال�v �عت¦M ضر
ة والتوجيھ ا^�يدين لطال ́اما كبMUا بالوقت وا^�?د من جانب راملشو Nاسات العليا $ستلزم ال ًب الد ً ر

ـــن  . مــــشرف البحـــــث  ـــيم أن دو  املـــــشرف معقـــــد ، و(تـــــضمن العديـــــد مــ رتظ?ـــــر �ـــــذه ا^±ـــــصائص والقــ ُ

Ñا ومقيمـا �5ًعاد كمسzشار ، ومراقب  ومقدم التغذية الراجعة ، ومد ًنظـرا ألن جـودة التوجيـھ �ـ� . رً

تأثMU وا � عH* نتائج  البحث ،  حيث انھ  من مصÃ[ة ا^�امعات تحسUن Iشراف عH* البحث ل?ا 
 .فعالية Iشراف

( Johann, M.,  and  Waast, R. 2007)   (Manathunga, C. 2005)  

اسة امليدانية    :رالد

  :العينة 

 MUــــست ســـــUن ا^[اصـــــلUن عHـــــ* املاجـ ســـــUن املـــــساعدين واملد ـــث مـــــن املد رت�ونـــــت عينـــــة البحــ ر
اه من  �ر بالقا�رة ، والبالغ –�لية الMNبية روالدكتو سUن ، و   ) 52(عدد�م ز جامعة 5 ) 70رمن املد

سUن املساعدين      .رمن املد
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  :داة البحث أ

سة �شراف العل.- الفعال  ات  مما رمقياس تصو   :ر

  :ال�دف من املقياس 

سـة 5شـراف العل�ـ� الفعـال ملـشرف2 ات اعضاء ال?يئـة املعاونـة ملما رقياس تصو -م  ، كمـا يتـ�ì �ـ* ر
ان 5شـــراف العل�ـــ� الفعـــال عمليـــة تفاعليـــة ثنائيـــة 5تجـــاه تتطلـــب مـــن الطالـــب واملـــشرف إشـــراك 
(ـة  $ـشرف ف2-ـا  ح 5حMNام و5نفتاح  من خالل عقـد لقـاءات  علميـة دو ر�عض?ما البعض بو�³ وÑر و

Uاديمية والتفك�	يوجھ  الطالب  ا+* القراءة   v¸ع بح M املنطقي والنقدي لتوليد واملشرف عH* مشر
حة واتمام?ا بنجاح    .واملعرفة ، باإلضافة إ+* Iشراف عH* عملية كتابة 	طر

    :خطوات اعداد املقياس 

اسات و 	بحاث السابقة ذات  العالقة بمو ضوع  البحث -    رIطالع عH* الكتابات النظر(ة والد

سات 5شرافية  الفعالة  -     .رIطالع عH* مقاي|س املما

 –  الرضـا عـن 5شـراف -قيادة عملية 5شراف (  تم تحديد ا�عاد املقياس �*  سبعة ا�عاد �*  - 
ــــدة  ات جديــ ـــا ـــة –ردعـــــم الطــــــالب الكzــــــساب م?ــ ــــدا�ى - املعرفـــ ة الوقــــــت –  الـــــدعم الوجــ  –ر ادا

 )التواصل الفعال

ة -  ات املقياس �� ضوء 	�عاد  السبعة املذ�و ر تم صياغة  عبا   ر
  :ة للمقياس اUuصائص السيكوم��ي

  :صدق املفردات 

جة البعد  ة ود جة العبا تباط بUن بUن د ر    تم حساب صدق املفردات للمقياس بحساب معامل 5 ر ر ر
ة وتطبيق املقياس عH* العينة 5سـتطالعية وال�ـv بلـغ عـدد  جة العبا رالذي ت¡ت�v إليھ �عد حذف د ر

  .� ذلكلمن نفس  مجتمع البحث ، وا^�دو التا+� يو ) 50(أفراد�ا 

  )1(لجدو 

جة البعد الذي ت�ت.s إليھ  ة ود جة العبا تباط ب�ن د �ُمعامالت  ر ر ر   )50= ن (ر

قيادة عملية 
�شراف 

الرضا عن 
  :شراف

دعم الطالب �] 
ات  راك�ساب م�ا

  جديده

 الدعم الوجدا@ى املعرفة

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
�  رتباط

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

1 0.544** 15 0.565** 23 0.453** 34 0.532** 51 0.408** 

2 0.663** 16 0.460** 24 0.709** 35 0.621** 52 0.778** 

3 0.497** 17 0.684** 25 0.784** 36 0.673** 53 0.770** 

4 0.597** 18 0.576** 26 0.641** 37 0.704** 54 0.322* 
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قيادة عملية 
�شراف 

الرضا عن 
  :شراف

دعم الطالب �] 
ات  راك�ساب م�ا

  جديده

 الدعم الوجدا@ى املعرفة

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
�  رتباط

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط �  ر

5 0.793** 19 0.645** 27 0.545** 38 0.666** 55 0.766** 

6 0.404** 20 0.400** 28 0.780** 39 0.583** 56 0.654** 

7 0.739** 21 0.755** 29 0.749** 40 0.692** 57 0.625** 

8 0.779** 22 0.685** 30 0.425** 41 0.708** 58 0.688** 

9 0.550**    31 0.604** 42 0.712** 59 0.639** 

10 0.545**    32 0.507** 43 0.617** 60 0.523** 

11 0.709**     33 0.515** 44 0.650** 61 0.493** 

12 0.532**         45 0.578** 62 0.517** 

13 0.359*         46 0.571** 63 0.647** 

14 0.523**         47 0.624**    

ة الوقت     **0.537 48      التواصل الفعال  رادا

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط   ر5

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط   ر5

    
49 

0.588** 
  

 

64 0.612** 69 0.691**     50 0.692**    

65 0.577** 70 0.711**             

66 0.513** 71 0.554**             

67 0.608** 72 0.590**             

68 0.529** 73 0.634**             

    74 0.580**             

    75 0.617**             

    76 0.571**             

جة البعد الذي ت¡ت�v   :ليت�� من ا�uدو السابق ة ود جة العبا تباط بUن د ُ  أن معامالت 5 ر ر ر ر
ة  دالـة إحــصائيا عنـد مــستو  جـة العبــا ىإليـھ �عـد حــذف د ر ات املقيــاس ؛ 0.01ر ر ، وذلـك ^�ميــع عبـا

  .صدق املقياس والثقة �* النتائج ال�� يمكن التوصل ال2-ا من استخدام املقياس  مما $شMU إ+* 

جـــة ال
ليـــة للمقيـــاس ، وا�uـــدو التـــا��  جــة البعـــد والد تبـــاط بـــ�ن د �لكمــا تـــم حـــساب معامـــل  ر ر ُر

  .يو�� ذلك
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  )2(لجدو 

جة ال
لية للمقياس جة البعد والد تباط ب�ن د �رمعامالت  ر   ُر

تب  ُالبعد  م �  اطرمعامل 

 **0.678 قيادة عملية �شراف 1

 **0.519  الرضا عن :شراف 2

ات جديده 3  **0.645  ردعم الطالب �] اك�ساب م�ا

 **0.685 املعرفة 4

 **0.588 الدعم الوجدا@ى 5

ة الوقت 6  **0.720  رادا

 **0.599  التواصل الفعال 7

ج:  ليت�ì من ا^�دو السابق    تباط بUن د ران معامالت 5 جة ال�لية للمقياس دالة ر رة البعد والد ُ

 . ؛ مما $شMU إ+* صدق املقياس 0.01ىإحصائيا عند مستو 

  الثبات : ثانيا 

نباخ ، وا^�دو التا+� يو � معامالت الثبات  لتم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا لكر و
جة ال�لية   . رأل�عاد املقياس والد

  )3(لجدو 

نباخمعامالت الثبات أل�عاد ا جة ال�لية باستخدام معامل ألفا لكر وملقياس والد   ر

  معامل الثبات  ُالبعد  م

 0.809 قيادة عملية �شراف 1

 0.716  الرضا عن :شراف 2

ات جديده 3  0.799  ردعم الطالب �] اك�ساب م�ا

 0.823 املعرفة 4

 0.769 الدعم الوجدا@ى 5

ة الوقت 6  0.705  رادا

 0.765  التواصل الفعال 7

جة ال
لية 8  0.899  رالد

جـة ال�ليـة بلغـت عHـ* : ليت�ì من ا^�دو السابق       رأن  معامالت الثبات بUن أل�عـاد املقيـاس والد
ــــــيم ثبــــــــــات ) 0.899 - 0.765 - 0.705 - 0.769 - 0.823 - 0.799 - 0.716 - 0.809(الMNت|ــــــــــب  ـــــــ� قــــ و�ـــ

لنتائج ال�v يمكن التوصل إل2-ا من خـالل قمرتفعة ؛ مما $شMU إ+* ثبات املقياس وإم�انية الوثو �� ا
  .تطبيقھ عH* عينة البحث
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  :نتائج البحث

  :ل النتائج اUuاصة بالسؤال �و 

ســــة  :يـــنص الـــسؤال ع\ـــ]   ات اعـــضاء ال?يـــة املعاونــــة ا^[اصـــلUن عHـــ* املاجـــستMU ملما رمـــا �ــــ� تـــصو ر
�� الفعال ؟ 5شراف العل

Uات اعضاء ال?يئة املعاونة ا^[اصل سـة 5شـراف العل�ـ� الفعـال رملعرفة تصو رن عH* املاجـستMU ملما
ات املقيـاس ،  لدى مشرف2-م ة مـن عبـا رتـم حـساب املتوسـط ا^[ـسا�ي وIنحـراف املعيـار ل�ـل عبـا ر ي

  :ُوذلك بال¡سبة ل�ل �عد من أ�عاد املقياس ، وفيما ي�H عرضا يو � ذلك

  :قيادة عملية :شراف : أوال 

  )4(لجدو 

جةنتائج استجابات عينة ا ات wعد قيادة :شراف املاجست�� رلبحث من امل¨�ل�ن لد ُحو عبا ر    ل

  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

 1  كبMUة جدا 0.941 4.517 تحف�¬ الطالب باستمرار 6

3 
تقـــــديم املـــــساعدة �ـــــ� توجيـــــھ الطالـــــب نحـــــو 

 السلوك املناسب 
 2  كبMUة جدا 1.030 4.483

 3  كبMUة جدا 0.902 4.448 إعطاء نصائح مفصلة 1

4 

ـــيال  ـــن أن الطالـــــب قـــــد أجـــــر تحلــ التأكـــــد مــ
ً

ى
ـــة لتحديــــد متطلبـــــات  b°يـ ـــات التد رلالحتياجـ

اتھ ال±Uصية وامل�نية  رم�ا
 4  كبMUة جدا 0.982 4.416

7 

ــــة  ــــــع ال��ت3بـــــــات العمليـــ ضـــــــمان اتخـــــــاذ جميـ
يلالختبار الشفو ، بما �� ذلك �تـصال مـع 

 املمتحن�ن
 5  كبMUة جدا 0.930 4.414

 6  كبMUة جدا a 4.413 0.992±�يع الطالب ع\] العمل wش
ل مستقل 11

10 
ات  ـــــسب م�ـــــــا رالتأكــــــد مــــــن أن الطالـــــــب يك�ـ

  البحث املتخصصة والعامة املناسبة
 7  كبMUة جدا 1.085 4.345

8 
ـــــــــل  ــــــــو العمـ ــــــة حــ ـــات نقديــــ ــ لتقــــــــــديم مالحظـــــ

 الكتا»ي للطالب �� الوقت املناسب
 8  كبMUة جدا 0.959 4.310

12 
ًمتاحـا خـارج أوقـات املواعيـد عنـدما يحتـاج 

 الطالب إ�] املساعد 
 9  كبMUة جدا 1.113 4.241

 10  كبMUة 1.252 4.103 مشاركة �#تمامات البحثية للطالب 9

 11 كبMUة q 4.000 1.199ساعد �� اختيار موضوع البحث 14
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  م
ة   رالعبا

املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

5 
ـــــــــراف  ـــــــــ�الت :شـــ ـــــــة µـــ ـــــــــن كتابـــــ ـــــــد مـــ التأكـــــ

 ا وحفظ�ا الحقاو�تفاق عل)'
 12 كبMUة 1.199 3.966

2 
bر  رتحديــــد املواعيــــد ال¶'ائيــــة لتقــــديم التقــــا

حة   ووأجزاء من <طر
 13 كبMUة 1.249 3.862

13 
aـــــ±�يع الطالـــــب ع\ـــــ] عـــــرض أعمـــــال�م �ـــــ� 

 مؤتمرات/ ندوات 
 14 كبMUة 1.298 3.586

ات البعد  ُاملتوسط العام لعبا    كب��ة جدا 0.658 4.222  ر

جـة كبUــMة جــدا ؛ يتـ�ì مــن  جـة أ�ميــة  �عــد قيـادة عمليــة 5شـراف �انــت بد را^�ـدو الــسابق أن د ُر ل
ات البعـــــد  ُحيـــــث �ـــــان املتوســـــط ا^[ـــــسا�ي لعبـــــا ســـــات ) 4.222(ر جـــــة أ�ميـــــة املما ر، كمـــــا تراوحـــــت د ر

احــــت مــــا بــــUن كبUــــMة جـــــدا وكبUــــMة ، و(مكــــن ترت|ــــب  أ�ـــــم  ـــادة عمليــــة Iشـــــراف تر وا^±اصــــة ببعــــد قيـ ُ

I سات قيادة ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úيرمما   :زشراف ترت|با تنا

 تحفU´ الطالب باستمرار  - 

  تقديم املساعدة �� توجيھ الطالب نحو السلوك املناسب - 

 إعطاء نصائح مفصلة - 

اتـــھ  -  (íيــة لتحديــد متطلبــات م?ا رالتأكــد مــن أن الطالــب قــد أجــر تحلــيال لالحتياجــات التد ر
ً ى

 ال²±صية وامل?نية

 اتخاذ جميع الMNت|بات العملية ملناقشة الطالب، بما �� ذلك 5تصال مع املمتحنUنضمان  - 

 ��²يع الطالب عH* العمل �ش�ل مستقل - 

ات البحث املتخصصة والعامة املناسبة -   رالتأكد من أن الطالب يكzسب م?ا

 لتقديم مالحظات نقدية حو العمل الكتا�ي للطالب �� الوقت املناسب - 

  املواعيد عندما يحتاج الطالب إ+*  املساعدةًمتاحا خارج أوقات  - 
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  :الرضا عن :شراف : ثانيا

  )5(لجدو 

ات wعد الرضا عن �شراف جة املاجست�� حو عبا ُنتائج استجابات عينة البحث من امل¨�ل�ن لد ر   لر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  <#مية

  ال��ت3ب

21 
  ة  ع\] عملكتقديم مالحظات بناء

4.690 0.821 
كبMUة 
 1  جدا

16 
ــــــ- تواجـــــــھ  ـــم الـــــــصعو¹ات الtـ  بـــــــذل ا��uـــــــد لف�ــــ

  الباحث
4.586 0.899 

كبMUة 
 2  جدا

15 
  توافر املشرف عند اeuاجة

4.517 0.863 
كبMUة 
 3  جدا

19 
  نان يكو خب��ا �] مجال تخصصھ

4.517 0.941 
كبMUة 
 4  جدا

22 
ــــاليب  ــــو <سـ ـــادات حــ شــ ــــديم  إ لتقـ  القــــــضايا/ ر

  الفنية  للبحث
4.483 1.030 

كبMUة 
 5  جدا

17 
ـــــــــصلة  ـــافية ذات الـــــــ ـــــــــ ـــــات :ضــــ ــــــــ ــــوف�� معلومـــ ـــــــــ يـــ

 بموضوع البحث
4.276 0.970 

كبMUة 
 6  جدا

20 
اية باملعاي�� املتوقعة   رع\] د

4.241 1.174 
كبMUة 
 7  جدا

18 
ــــاء  ــــوب دو إعطــــ نانتقـــــــاد عمــــــــل الطــــــــالب املكتــــ

  أف
ار لتحس3نھ  
2.024 1.652 

  ضعيفة
8 

ات البعداملتوسط   ُالعام لعبا    كبMUة 0.982 4.167  ر

جـة كبUـMة ؛              جـة أ�ميـة  �عـد الرضـا عـن  5شـراف �انـت بد ريت�ì من ا^�دو الـسابق أن د ُر ل
ات البعــــــد  ُحيـــــث �ـــــان املتوســـــط ا^[ـــــسا�ي لعبـــــا ســــــات ) 4.167(ر جـــــة أ�ميـــــة مما ر، كمـــــا تراوحـــــت د ر

ة ُا^±اصــة ببعــد الرضــا عــن  Iشــراف  مــا بــUن كبUــMة  وال�ــv تــنص ) 18(رجــدا وكبUــMة ، فيمــا عــدا العبــا
ات �عــد "نانتقــاد عمـل الطــالب املكتـوب دو إعطــاء أف�ـار لتحــس|نھ   "عHـ*  ُو(مكـن ترت|ــب  أ�ـم عبــا ر

ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زالرضا عن Iشراف ترت|با تنا

 .تقديم مالحظات بناءة  عH*  عملك   - 

 الصعوÑات ال�� تواجھ الباحثبذل ا^�?د لف?م  .  - 

  توافر املشرف عند ا^[اجة  - 

 ن ان ي�و خبMUا �* مجال تخصصھ  - 
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شادات حو 	ساليب   -  لتقديم  إ  القضايا الفنية  للبحث/ ر

 يوفMU معلومات Iضافية ذات الصلة بموضوع البحث  - 

اية باملعايMU املتوقعة  -    رعH* د

ات جديده : ثالثا   :ردعم الطالب �] اك�ساب م�ا

  )6(لجدو 

ات wعـد دعـم الطــالب  جــة املاجـست�� حـو عبــا �ل�ن لد ُنتـائج اسـتجابات عينـة البحــث مـن امل̈ـ ر لر
ات جديد   ةر�] اك�ساب م�ا

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  <#مية

  ال��ت3ب

30 
فقـــا  التأكـــد مـــن أن العمـــل يـــتم wـــش
ل جيـــد و

ً
و

  للمعاي�� امل�نية
4.621 0.952 

كبMUة 
  جدا

1 

�#تمام بتطوbر ا�uانب   امل�نية  للباحث 26  0.974 4.586 
كبMUة 
  جدا

2 

27 
ـــة  ــــشكالت <خالقيـــــــة والتقنيــــ ـــــن املـــ التقليــــــل مــ

  واملن�ºية أو منع�ا
4.448 0.902 

كبMUة 
  جدا

3 

25 
سـات البحـث  ة ع\] التفك�� �� مما رتنمية القد ر

  وتحليل املعرفة
4.414 0.918 

كبMUة 
  جدا

4 

31 
ة ع\ـــ] التخطـــيط لعم\ـــ� اUuـــاص تطـــوbر  رالقـــد

 بالبحث
4.414 1.124 

كبMUة 
  جدا

5 

 0.918 4.414 تنمية  الثقة  ملعا�uة مشا=ل البحث ا¼eتملة 33
كبMUة 
  جدا

6 

ات التحليلية 24  0.933 4.379 رالعمل ع\] صقل امل�ا
كبMUة 
  جدا

7 

28 
ًتب½ــs اســـ��اتيجيات إشـــراف مرنــة اعتمـــادا ع\ـــ] 

  املتطلبات الفردية
4.379 1.006 

كبMUة 
  جدا

8 

29 
ـــــ�ن مـــــــــدخالت  ـــواز بــــ ـــداث تــــــ ــ ــــ] احــــ نالعمـــــــــل ع\ـــــ

  املشرف واستقاللية الطالب
4.379 1.006 

كبMUة 
  جدا

9 

ت �� كتابة املقاالت البحثية 32  1.018 4.345 رتحس�ن امل�ا
كبMUة 
  جدا

10 

 11  كبMUة 1.131 4.138  يتطوbر أف
ار وتقديم�ا �� ش
ل مكتوب 23

ات البعد املتوسط العام     رلعبا
4.411 0.989 

كبMUة 
  جدا
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ات جديـدة                جة أ�مية  �عد دعم الطالب �� اكzـساب م?ـا ريت�ì من ا^�دو السابق أن د ُر ل
ات البعــد  جــة كبUــMة ؛ حيــث �ــان املتوســط ا^[ــسا�ي لعبــا ُ�انــت بد ر جــة ) 4.4111(ر ر، كمــا تراوحــت د

جــة كبUـــMة جــدا  ، و(م ات بد رأ�ميــة جميــع العبـــا ات �عــد الرضـــا عــن Iشـــراف ر ُكـــن ترت|ــب  أ�ــم عبـــا ر
ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زترت|با تنا

فقا للمعايMU امل?نية  -  ًالتأكد من أن العمل يتم �ش�ل جيد و  و

 �5تمام بتطو(ر ا^�انب   امل?نية  للباحث  - 

 التقليل من املشكالت 	خالقية والتقنية واملن��ية أو منع?ا  - 

سات البحث وتحليل املعرفة  -  ة عH* التفكMU �� مما رتنمية القد  ر

ة عH* التخطيط لعم�H ا^±اص بالبحث  -   رتطو(ر القد

 تنمية  الثقة  ملعا^�ة مشا�ل البحث ا�[تملة  - 

ات التحليلية  -   رالعمل عH* صقل امل?ا

 ًتبvç اسMNاتيجيات إشراف مرنة اعتمادا عH* املتطلبات الفردية  - 

   واستقاللية الطالب بUن مدخالت املشرفنث توازالعمل عH* احدا  - 
  :املعرفة : راwعا

  )7(لجدو 

ات �عد املعرفة جة املاجستMU حو عبا ُنتائج استجابات عينة البحث من امل�äلUن لد ر   لر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

ات واسعة وخ�Cة متنوعة �� ال 40  1  كبMUة جدا 0.791 4.621 بحثر  لديھ م�ا

 2  كبMUة جدا 0.817 4.586 لديھ خ�Cة إشرافية واسعة ومتنوعة 42

 3  كبMUة جدا 0.899 4.586  قراءة العمل املكتوب بدقة وتقديم النقد البناء 48

¿ع   البحثية 36 ة  املشا ات �� إدا ر لديھ م�ا ر  4  كبMUة جدا 0.921 4.552 ر

 5  كبMUة جدا w  4.552 0.841ش
ل مستقل a±�يع التخطيط والعمل 38

49 
لديـــــھ معرفـــــة عمليـــــة جيـــــدة بمن�ºيـــــات البحـــــث 

 ا¼Uتلفة
4.552 0.841 

  كبMUة جدا
6 

34 
 تقـــديم مالحظــــات نقديــــة وbقــــدم معلومــــات عــــن 

 عم\� املكتوب
4.517 0.863 

  كبMUة جدا
7 

39 
ـــــــــــشاو  ـــــــــس�ولة لل�ـــ ــــــھ  wـــــ ــــو  اليـــــــ ــــــــ ـــــــــن الوصــ ريمكــــ ل

  حÀ- ومناقشة التقدم <=ادي.s والب
4.517 0.863 

  كبMUة جدا
8 

 9  كبMUة جدا 0.883 4.483 لديـھ ا#تمــام =ــاف لتقــديم املزbــد مــن املعلومــات  37
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ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

  �� مسار الطالب

43 
إظ�ــار قـــدر مــن اCUuـــ�ة امل�نيــة للتحف�ـــ¬ ع\ــ] بـــذل 

  ىقصار  ا��uد 
4.483 0.883 

  كبMUة جدا
10 

 11  كبMUة جدا 0.960 4.483  مساعدة   الباحث�ن  �� �ختيار امل¶'�Â للبحث  46

47 
 اظ�ـــار انمـــاط متنوعــــة مـــن املـــشاركة :شــــرافية 

  �� عملية البحث
4.483 0.960 

  كبMUة جدا
12 

35 
�ــــ� وقـــت مبكــــر و�ـــ� كث�ــــ�   ال�ـــ±�يع ع\ــــ] الكتابـــة 

  من <حيان
4.414 1.060 

  كبMUة جدا
13 

44 
قـــت وطاقـــة �uميـــع   وتـــوف�� معلومـــات م�ـــساوbة و

  الباحث�ن 
4.276 1.105 

  كبMUة جدا
14 

50 
لديــھ إتقــان جيــد الســتخدام الCــ�امج :حــصائية 

 لتحليل البيانات
4.138 1.131 

  كبMUة
15 

45 
تــــوف�� ج�ــــات اتــــصال  أ=اديميــــة  تــــوفر معلومــــات 

  للبحث
3.966 1.311 

  كبMUة
16 

41 
ــــراءة مــــــسودات  ــــ� قـ ــــم �ـ ـــ� مالئــ بطيئـــــ�ن wـــــش
ل غ�ــ

حات واملواد املكتو¹ة <خر ى<طر   و
2.028 1.687 

  ضعيفة
17 

ات البعد      0.989 4.308  راملتوسط العام  لعبا

جـة كبUـMة ؛ حيـث �ـان املتوسـط  جة أ�ميـة  �عـد املعرفـة  �انـت بد ريت�ì من ا^�دو السابق أن د ُر ل
ات البعد  ُا^[سا�ي لعبا جة كبMUة جدا ، فيمـا ) 4.308(ر ات بد جة أ�مية جميع العبا ر، كما �انت د ر ر

ة  حـات واملـواد  "ص عH* وال�v تن) 41(رعدا العبا وبطيئUن �ش�ل غMU مالئم �� قـراءة مـسودات 	طر
ات �عد املعرفة  "ىاملكتوÑة 	خر جة املوافقة عل2-ا ضعيفة ، و(مكن ترت|ب  أ�م عبا ُ؛ حيث �انت د ر ر

ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زترت|با تنا

ات واسعة وخ¦Mة متنوعة �� البحث  -   رلديھ م?ا

 يھ خ¦Mة إشرافية واسعة ومتنوعةلد  - 

 قراءة العمل املكتوب بدقة وتقديم النقد البناء  - 

Ûع   البحثية   -  ة  املشا ات �� إدا رلديھ م?ا ر  ر

 ��²يع التخطيط والعمل �ش�ل مستقل   - 

 لديھ معرفة عملية جيدة بمن��يات البحث ا�±تلفة  - 

 تقديم مالحظات نقدية و(قدم معلومات عن عم�H املكتوب   - 

رن الوصو  اليھ  �س?ولة للzشاو ومناقشة التقدم 	�ادي�v والبح¸�يمك  -    ل

 لديھ ا�تمام �اف لتقديم املز(د من املعلومات �� مسار الطالب   - 
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  ىإظ?ار قدر من ا^±¦Mة امل?نية للتحفU´ عH* بذل قصار  ا^�?د  - 

  مساعدة   الباحثUن  �� 5ختيار امل�-�î للبحث  - 

 ملشاركة Iشرافية �� عملية البحثاظ?ار انماط متنوعة من ا   - 

  ال�²zيع عH* الكتابة �� وقت مبكر و�� كثMU من 	حيان   - 

قت وطاقة ^�ميع -      الباحثUنوتوفMU معلومات مzساو(ة و
  :الدعم الوجدا@ي : خامسا

   )8(لجدو 

ات �عد  الدعم الوجدا�ى جة املاجستMU حو عبا ُنتائج استجابات عينة البحث من امل�äلUن لد ر   لر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

51 

شاد حو عمليـة البحـث واملعـاي��  لتقديم الدعم و: ر
 املتوقعة

4.557 0.921 
  كبMUة جدا

1 

ع البحث  52 ب �� مشر والعمل كموجھ ومد  2  كبMUة جدا 0.841 4.555 ر

 3  كبMUة جدا 0.921 4.553  التواصل مع الباحث�ن  بصراحة وفعالية 58

 4  كبMUة جدا 0.921 4.552  تقديم التغذية الراجعة wشأن تقدم العمل الكتا»ي 62

56 

aــ±�يع الطــالب ع\ــ] التحــدث عــن عمل�ــم والتقــدم 
  زا¼eر

4.517 0.941 
  كبMUة جدا

5 

ة ال±Uصية مt- دعت اeuاجة  54  6  كبMUة جدا 0.918 4.414 رتوف�� �س�شا

 7  كبMUة جدا 0.910 4.411  ختلفة من التوجيھ تقديم أش
ال م 60

53 

ــ� اeuـــصو ع\ـــ] aعليقـــات مكتو¹ـــة  ليرغـــب الطـــالب �ـ
  عندما يتم �نÅ'اء من بحÄ'م 

4.379 0.933 
  كبMUة جدا

8 

ة ع\] إقامة عالقات م�نية مع  الباحث�ن 55  9  كبMUة جدا 1.073 4.379 رالقد

 10   جداكبMUة 1.073 4.379 ًمتاحا =لما دعت اeuاجة   63

57 

ـــــــة أو  ــــات أ=اديميــ مـــــ ـــــــدوث أ ــــــ� حالـــــــــة حــ زاملـــــــــساعدة �ـــ
  UÆصية 

4.345 1.148 
  كبMUة جدا

11 

 12  كبMUة جدا 1.085 4.345  تقديم الدعم املستمر والطمأن3نة للباحث�ن 61

59 

 a±�يع الباحث�ن ع\] �نÅ'اء مـن �عمـال  عنـدما ال 
  نيكو ذلك �� مصÅeV'م

4.217 1.239 
  كبMUة جدا

13 

ات البعد      كبMUة جدا 0.994 4.430  راملتوسط العام لعبا

جـة كبUـMة  جـدا؛ حيـث  جة أ�مية  �عد الدعم الوجدا�ي  �انـت بد ريت�ì من ا^�دو السابق أن د ُر ل
ات البعــد  ُ�ــان املتوســـط ا^[ــسا�ي لعبـــا جـــة ) 4.430(ر ات بد جـــة أ�ميــة جميـــع العبــا ر، كمـــا �انــت د ر ر
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ات � ُكبMUة جدا ، و(مكن ترت|ب  عبا ليـا �ـ� ضـوء املتوسـط ا^[ـسا�ي ر زعد الدعم الوجـدا�ي  ترت|بـا تنا
  :عH* النحو �Úي

شاد حو عملية البحث واملعايMU املتوقعة  -  Iلتقديم الدعم و  ر

ع البحث  -  ب �� مشر والعمل كموجھ ومد   ر

 التواصل مع الباحثUن  بصراحة وفعالية  - 

 تقديم التغذية الراجعة �شأن تقدم العمل الكتا�ي  - 

 زع الطالب عH* التحدث عن عمل?م والتقدم ا�[ر��²ي  - 

ة ال²±صية م�� دعت ا^[اجة  -    رتوفMU 5سzشا

 تقديم أش�ال مختلفة من التوجيھ   - 

  ليرغب الطالب �� ا^[صو عH* �عليقات مكتوÑة عندما يتم 5نã-اء من بح�-م  - 

ة عH* إقامة عالقات م?نية مع  الباحثUن  -   رالقد

   ًمتاحا �لما دعت ا^[اجة  - 

مات أ�اديمية أو Ä±صية  -    زاملساعدة �� حالة حدوث أ

 تقديم الدعم املستمر والطمأن|نة للباحثUن  - 

  ن من 5عمال  عندما ال ي�و ذلك �� مصã]Ã-م��²يع الباحثUن عH* 5نã-اء   - 
ة الوقت : سادسا   :رإدا

  )9(لجدو 

جة املاجستMU حو عبا لنتائج استجابات عينة البحث من امل�äلUن لد ة الوقت ر رات �عد ادا   ُر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة <#مية   ال��ت3برد

64 
 ي�ـــيح مـــساحة مـــن الوقـــت  كمبـــدأ تـــوجيsÇ لنظـــام 

  البحث و:شراف الفعال
4.552 0.921 

  كبMUة جدا
1 

 2  كبMUة جدا 0.959 4.310  وضع توقعات معقولة ومتفق عل)'ا  65

67 
 ال¶'ائية لتقديم أجـزاء معينـة مـن  تحديد املواعيد

حة خالل الوقت ا¼eدد  و<طر
4.172 1.126 

  كبMUة
3 

 4  كبMUة 1.195 4.103 تحديد مواعيد وتوقعات واقعية لتقدم البحث 68

 5  كبMUة 1.252 3.897 جدولة اجتماع منتظم ملراقبة تقدم الباحث    66

ات البعد      جداكبMUة 1.091 4.227  راملتوسط العام لعبا

جـة كبUـMة  جـدا؛ حيـث �ـان  ة الوقت  �انـت بد جة أ�مية  �عد إدا ريت�ì من ا^�دو السابق أن د ر ُر ل
ات البعــد  ُاملتوسـط ا^[ــسا�ي لعبــا جــة كبUــMة ) 4.207(ر ات بد جــة أ�ميــة جميـع العبــا ر، كمـا �انــت د ر ر
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تUن  جــة أ�ميã-مــا كبUــMة، و(مكــن تر ) 68 – 66(رجــدا ، فيمــا عــدا العبــا ات ر؛ حيــث �انــت د رت|ــب  عبــا
ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي ة الوقت  ترت|با تنا ز�عد إدا ر ُ:  

 يzيح مساحة من الوقت  كمبدأ توجي�v لنظام البحث وIشراف الفعال  - 

  وضع توقعات معقولة ومتفق عل2-ا  - 

حة خالل الوقت ا�[دد   -   وتحديد املواعيد ال�-ائية لتقديم أجزاء معينة من 	طر

 تحديد مواعيد وتوقعات واقعية لتقدم البحث  - 

      ملراقبة تقدم الباحثجدولة اجتماع منتظم  - 
  :التواصل wش
ل فعال : ساwعا

  )10(لجدو 

ات �عــد التواصــل �ــش�ل  جــة املاجــستMU حـو عبــا ُنتـائج اســتجابات عينــة البحــث مـن املــ�äلUن لد ر لر
  فعال 

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  يراملعيا

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

72 
  �Èل موضــــو
ـــة  wــــش ة ع\ــــ] التعليــــق عالنيـ رالقــــد

 و¹ناء 
 1  كبMUة جدا 0.960 4.483

73 
ة ع\ـــــ] تحديـــــد وقـــــت اeuاجـــــة إ�ـــــ] الـــــدعم  رالقـــــد

 وتقديم استجابات داعمة
 2  كبMUة جدا 1.006 4.379

 3  كبMUة جدا 1.073 4.379  �ستماع  للباحث�ن والتحدث  مع�م  بصراحة 74

75 
ــــل والتواصـــــل  ا ع\ـــــ] العمـ ًر يجعـــــل الطالـــــب قـــــاد

  wش
ل فعال مع املشرف
 4  كبMUة جدا 0.933 4.379

 5  كبMUة جدا 1.085 4.345 �ن�باه و�ستماع الفعال 71

69 
ــــــة الوصـــــــو إ�ـــــــ] املـــــــشرف حtــــــــ-  ــــس�ن إم
انيـ لتحـــ

ة م¶'م  ريتمكن  الباحث�ن من طلب املشو
 6  كبMUة جدا 0.959 4.310

70 
ـــــصال ـــــة بــــــدء اتــ ـــــتظم وتقـــــــديم aعليقـــــــات عاليــ  منــ

  ا�uودة 
 7  كبMUة 1.056 4.207

76 

مـــالء آخـــرbن أو أÆـــUاص مطلعـــ�ن  زيحـــيل�م إ�ـــ]  
ر�ــــ� مجــــاالت بحــــÄ'م و يتــــصلوا Ê'ــــم wــــش
ل متكــــر 

 للتخفيف من مشاعر العزلة
 8  كبMUة 1.187 3.828

ات البعد     كبMUة جدا 1.032 4.289  راملتوسط العام لعبا

جة كبUـMة  جـدا؛ : ابق ليت�ì من ا^�دو الس جة أ�مية  �عد التواصل �ش�ل فعال  �انت بد رأن د ُر

ات البعـــد  ُحيـــث �ـــان املتوســـط ا^[ـــسا�ي لعبـــا ات ) 4.289(ر جـــة أ�ميـــة جميـــع العبـــا ر، كمـــا �انـــت د ر
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تUن  جـــة كبUـــMة جـــدا ، فيمـــا عـــدا العبـــا ربد جـــة أ�ميã-مـــا كبUـــMة، و(مكـــن  ) 76 – 70(ر ر؛ حيـــث �انـــت د
ات �عـــد  ُترت|ــب  عبـــا ليــا �ـــ� ضـــوء املتوســط ا^[ـــسا�ي عHـــ* النحـــو ر زالتواصــل �ـــش�ل فعـــال  ترت|بـــا تنا

  :�Úي

ة عH* التعليق عالنية  �ش�ل موضو�³  وÑناء  -    رالقد

ة عH* تحديد وقت ا^[اجة إ+* الدعم وتقديم استجابات داعمة  -   رالقد

 5ستماع  للباحثUن والتحدث  مع?م  بصراحة   - 

ا عH* العمل   -    والتواصل �ش�ل فعال مع املشرفًريجعل الطالب قاد

 5نzباه و5ستماع الفعال  - 

ة م�-م  -  رتحسUن إم�انية الوصو إ+* املشرف ح�� يتمكن  الباحثUن من طلب املشو  ل

  بدء اتصال منتظم وتقديم �عليقات عالية ا^�ودة  - 

�-م و يتـــصلوا ¤-ـــم �ـــش�ل يحــيل?م إ+ـــ*  -  مـــالء آخـــر(ن أو أÄـــ±اص مطلعـــUن �ــ� مجـــاالت بحـــ ز  
   للتخفيف من مشاعر العزلةرمتكر

  :النتائج اUuاصة بالسؤال الثا@ى 

سـة : ينص السؤال ع\]   اه ملما ات اعـضاء ال�يـة املعاونـة اeuاصـل�ن ع\ـ]  الـدكتو رما �Ë تـصو ر ر
  لدى مشرف)'م �شراف العل.- الفعال

ســة �شــراف الع اه  ملما ات اعــضاء ال�يئــة املعاونــة اeuاصــل�ن ع\ــ]  الــدكتو رملعرفــة تــصو ر ل.ــ- ر
ات  ة من عبـا رالفعال لدى مشرف)'م تم حساب املتوسط اeuسا»ي و:نحراف املعيار ل
ل عبا ر ي

  : ُاملقياس ، وذلك بال�سبة ل
ل wعد من أwعاد املقياس ، وفيما ي\� عرضا يو�� ذلك

  :قيادة عملية :شراف : أوال 

  )11(لجدو 

اه جـــــة الـــــدكتو رنتـــــائج اســـــتجابات عينـــــة البحـــــث  اeuاصـــــل�ن ع\ـــــ] د ــــد قيـــــادة ر ات wعـ ُ حـــــو عبـــــا ر ل
   :شراف

ة  م املتوسط   رالعبا
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

3 
ـــــو  ـــــــب نحــــ ـــــھ الطالــ ـــــ� توجيــــ ـــــساعدة �ــــ تقــــــــديم املــــ

 السلوك املناسب 
4.391 0.927 

  كبMUة جدا
1 

 2  كبMUة جدا 1.153 4.391 تحف�¬ الطالب باستمرار 6

7 
عملية لالختبار ضمان اتخاذ جميع ال��ت3بات ال

 يالشفو ، بما �� ذلك �تصال مع املمتحن�ن
4.362 1.057 

  كبMUة جدا
3 

 4  كبMUة جدا 0.960 4.304 إعطاء نصائح مفصلة 1

 5  كبMUة جدا 1.275 4.304لتقـــديم مالحظـــات نقديـــة حـــو العمـــل الكتـــا»ي  8
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ة  م املتوسط   رالعبا
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

 للطالب �� الوقت املناسب

4 

ـــــب قـــــــــد أجـــــــــر تحلـــــــــيال  ـــن أن الطالــــ ــــد مــــــ التأكـــــ
ً

ى
ــــــــات لال ـــــــد متطلبــ ـــــــة لتحديـــ b°يـــ ـــــــــات التد رحتياجـ

اتھ ال±Uصية وامل�نية  رم�ا
4.073 1.116 

 كبMUة
6 

10 
ات البحـث  رالتأكد من أن الطالب يك�سب م�ا

  املتخصصة والعامة املناسبة
4.044 1.218 

 كبMUة
7 

 8 كبMUة a 3.986 1.219±�يع الطالب ع\] العمل wش
ل مستقل 11

 9 كبMUة 1.218 3.957 طالبمشاركة �#تمامات البحثية لل 9

12 
ــــد عنـــــدما يحتـــــاج  ــــارج أوقـــــات املواعيـ ًمتاحـــــا خـ

 الطالب إ�] املساعد 
3.899 1.262 

 كبMUة
10 

2 
bر  ـــــا ـــــديم التقــ ـــة لتقــ ــــد ال¶'ائيــــ ــ ـــد املواعيـ روتحديــــ

حة   ووأجزاء من <طر
3.841 1.208 

 كبMUة
11 

5 
التأكـــد مــــن كتابـــة µــــ�الت :شـــراف و�تفــــاق 

 عل)'ا وحفظ�ا الحقا
3.812 1.342 

 كبMUة
12 

 13 كبMUة q 3.696 1.321ساعد �� اختيار موضوع البحث 14

13 
a±�يع الطالب ع\] عرض أعمـال�م �ـ� نـدوات 

 مؤتمرات/ 
3.232 1.477 

  متوسطة
14 

ات البعد      كبMUة 1.197 4.021  راملتوسط العام لعبا

جـة أ�ميـة  �عـد قيـادة عمليـة 5شـ ُيت�ì من ا^�دو السابق أن د ر جـة كبUـMة ؛ حيـث ل رراف �انـت بد
ات البعـــد  ُ�ـــان املتوســـط ا^[ـــسا�ي لعبـــا ســـات ا^±اصـــة ) 4.021(ر جـــة أ�ميـــة املما ر، كمـــا تراوحـــت د ر

ة احــت مـا بـUن كبUــMة جـدا وكبUــMة ، فيمـا عـدا العبــا رببعـد قيـادة عمليــة Iشـراف تر و وال�ـv تــنص ) 13(ُ
ســات "مــؤتمرات / �ــ�²يع الطالــب عHــ* عــرض أعمــال?م �ــ� نــدوات  "عHــ*  ر، و(مكــن ترت|ــب  أ�ــم مما

ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زقيادة Iشراف ترت|با تنا

  تقديم املساعدة �� توجيھ الطالب نحو السلوك املناسب  - 

 تحفU´ الطالب باستمرار  - 

ـــة لالختبـــــار الـــــشفو ، بمــــا �ـــــ� ذلــــك 5تـــــصال مـــــع   -  يضــــمان اتخـــــاذ جميــــع الMNت|بـــــات العمليـ
 املمتحنUن

 إعطاء نصائح مفصلة  - 

  ل حو العمل الكتا�ي للطالب �� الوقت املناسبتقديم مالحظات نقدية  - 
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  :الرضا عن :شراف : ثانيا

  )12(لجدو 

ات wعد الرضا عن �شراف  اه حو عبا جة الدكتو رنتائج استجابات عينة البحث  اeuاصل�ن ع\] د لر   ر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

  رجة د

  <#مية
  ال��ت3ب

 1  كبMUة جدا 0.944 4.594  نان يكو خب��ا �] مجال تخصصھ 19

 2  كبMUة جدا 1.000 4.362  تقديم مالحظات بناءة  ع\] عملك 21

اية باملعاي�� املتوقعة 20  3  كبMUة جدا 1.129 4.304  رع\] د

16 
ـــھ  ـــــصعو¹ات الtـــــــ- تواجــــ ـــــم الــ  بـــــــذل ا��uـــــــد لف�ــ

  الباحث
4.217 1.199 

   جداكبMUة
4 

 5  كبMUة جدا 1.252 4.188  توافر املشرف عند اeuاجة 15

22 
شـــــادات حــــــو <ســـــاليب  لتقـــــديم  إ القــــــضايا / ر

  الفنية  للبحث
4.130 1.162 

  كبMUة
6 

17 
ـــــــــــصلة  ــــــافية ذات الـــــ ــــــــ ـــــــات :ضــ ـــــــوف�� معلومـــــــــ يـــــــــ

 بموضوع البحث
3.986 1.266 

  كبMUة
7 

18 
ــــــوب دو إعطــــــــاء  ـــــاد عمــــــــل الطــــــــالب املكتــ نانتقــ

  نھ  أف
ار لتحس3
2.246 1.499 

  ضعيفة جدا
8 

ات البعد     كبMUة 1.181 4.003  راملتوسط العام لعبا

جة كبMUة ؛ حيث �ان  جة أ�مية  �عد الرضا عن  5شراف �انت بد ريت�ì من ا^�دو السابق أن د ُر ل
ات البعـــد  ُاملتوســط ا^[ـــسا�ي لعبـــا ســـات ا^±اصـــة ببعـــد ) 4.003(ر جـــة أ�ميـــة مما ُ، كمـــا تراوحـــت د ر ر

ة الرضا  انتقاد عمل  "وال�v تنص عH* ) 18(رعن  Iشراف  ما بUن كبMUة جدا وكبMUة ، فيما عدا العبا
ات �عد الرضـا عـن Iشـراف "نالطالب املكتوب دو إعطاء أف�ار لتحس|نھ   ُو(مكن ترت|ب  أ�م عبا ر

ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زترت|با تنا

 صھني�و خبMUا �* مجال تخصان   - 

 تقديم مالحظات بناءة  عH* عملك  - 

اية باملعايMU املتوقعة  -   رعH* د

 بذل ا^�?د لف?م الصعوÑات ال�� تواجھ الباحث   - 

 توافر املشرف عند ا^[اجة  - 

شادات حو 	ساليب   -  لتقديم  إ  القضايا الفنية  للبحث/ ر

  يوفMU معلومات Iضافية ذات الصلة بموضوع البحث  - 
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ات جديده دعم الطالب �] ا: ثالثا   :رك�ساب م�ا

  )13(لجدو 

ات wعـــد دعــــم الطــــالب �ــــ]  اه حــــو عبــــا جــــة الـــدكتو رنتـــائج اســــتجابات عينــــة البحـــث  اeuاصــــل�ن ع\ــــ] د لر ر
ات جديده    راك�ساب م�ا

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

 M  1ةكبU 1.355 4.044  يتطوbر أف
ار وتقديم�ا �� ش
ل مكتوب 23

ات التحليلية 24  2  كبMUة 1.212 4.130 ر العمل ع\] صقل امل�ا

25 

ســـات البحــــث  ــ] التفك�ــــ� �ـــ� مما ة ع\ـ ر تنميـــة القـــد ر
  وتحليل املعرفة 

 3  كبMUة 1.266 4.015

 4  كبMUة 1.264 4.073  �#تمام بتطوbر ا�uانب   امل�نية  للباحث  26

27 

ــــة  ــــــــة والتقنيــــــــ ــــــشكالت <خالقيــــ ــــن املــــــ ـــل مــــــــ التقليـــــــــ
  املن�ºية أو منع�او

 5  كبMUة 1.199 4.217

28 

ـــــ]  ـــs اســــــ��اتيجيات إشــــــراف مرنــــــة اعتمــــــادا ع\ـ ًتب½ـــ

  املتطلبات الفردية
 6  كبMUة 1.305 4.130

29 

ن  العمــل ع\ــ] احــداث تــواز بــ�ن مــدخالت املــشرف 
  واستقاللية الطالب

 7  كبMUة 1.266 4.015

30 

فقـــــــا  ــــد و ــتم wـــــــش
ل جيـــ ـــل يـــــ ـــن أن العمــــ ًالتأكـــــــد مــــ و
   امل�نيةللمعاي��

 8  كبMUة 1.252 4.188

31 

ـــاص  ــــ� اUuـــ ـــــ] التخطــــــيط لعم\ــ ة ع\ـ ر تطــــــوbر القــــــد
 بالبحث 

 9  كبMUة 1.262 4.101

ت �� كتابة املقاالت البحثية 32  10  كبMUة 1.310 4.073 رتحس�ن امل�ا

 11  كبMUة 1.010 4.069  تنمية  الثقة  ملعا�uة مشا=ل البحث ا¼eتملة  33

ا     كبMUة 1.246 4.096  ت البعدراملتوسط العام لعبا

ات جديــدة �انــت  جــة أ�ميــة  �عــد دعــم الطــالب �ــ� اكzــساب م?ــا ريتــ�ì مــن ا^�ــدو الــسابق أن د ُر ل
ات البعد  جة كبMUة ؛ حيث �ان املتوسط ا^[سا�ي لعبا ُبد ر جة أ�مية جميع ) 4.096(ر ر، كما �انت  د

ات  جديـــدة  ســـات ا^±اصـــة ببعـــد دعـــم الطـــالب �ـــ� اكzـــساب م?ـــا راملما كبUـــMة ، و(مكـــن ترت|ـــب  أ�ـــم ُر
ليا �� ضـوء املتوسـط ا^[ـسا�ي عHـ*  ات جديدة ترت|با تنا ات �عد دعم الطالب �� اكzساب م?ا زعبا ر ُر

  :النحو �Úي

 يتطو(ر أف�ار وتقديم?ا �� ش�ل مكتوب  - 

ات التحليلية   -   رالعمل عH* صقل امل?ا

سات البحث وتحليل املعرفة   -  ة عH* التفكMU �� مما رتنمية القد   ر

  �5تمام بتطو(ر ا^�انب   امل?نية  للباحث  - 
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 التقليل من املشكالت 	خالقية والتقنية واملن��ية أو منع?ا  - 

 ًتبvç اسMNاتيجيات إشراف مرنة اعتمادا عH* املتطلبات الفردية  - 

 نالعمل عH* احداث تواز بUن مدخالت املشرف واستقاللية الطالب    - 

فقا للمعايMU امل?نيةالتأكد من أن العمل يتم �ش�ل جيد  -  ً و  و

ة عH* التخطيط لعم�H ا^±اص بالبحث   -    رتطو(ر القد

ت �� كتابة املقاالت البحثية  -   رتحسUن امل?ا

   البحث ا�[تملةتنمية  الثقة  ملعا^�ة مشا�ل   - 

  :املعرفة : راwعا

  )14(لجدو 

ات wعد   اه حو عبا جة الدكتو رنتائج استجابات عينة البحث  اeuاصل�ن ع\] د لر   املعرفةر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

 1  كبMUة جدا a  4.391 1.153±�يع التخطيط والعمل wش
ل مستقل 38

39 
ـــــــــــشاو  ـــــــــس�ولة لل�ـــ ــــــھ  wـــــ ــــو  اليـــــــ ــــــــ ـــــــــن الوصــ ريمكــــ ل

 -Àوالبح s.ومناقشة التقدم <=ادي  
4.391 1.046 

  كبMUة جدا
2 

 3  كبMUة جدا 1.172 4.333  دقة وتقديم النقد البناءقراءة العمل املكتوب ب 48

43 
إظ�ــار قـــدر مــن اCUuـــ�ة امل�نيــة للتحف�ـــ¬ ع\ــ] بـــذل 

  ىقصار  ا��uد 
4.275 1.187 

  كبMUة جدا
4 

34 
 تقـــديم مالحظــــات نقديــــة وbقــــدم معلومــــات عــــن 

 عم\� املكتوب
4.246 1.193 

  كبMUة جدا
5 

ات واسعة وخ�Cة متنوعة �� الب 40  6  كبMUة جدا 1.242 4.246 حثر  لديھ م�ا

 7  كبMUة جدا 1.242 4.246 لديھ خ�Cة إشرافية واسعة ومتنوعة 42

49 
لديـــــھ معرفـــــة عمليـــــة جيـــــدة بمن�ºيـــــات البحـــــث 

 ا¼Uتلفة
4.188 1.298 

  
8 

37 
 لديـھ ا#تمــام =ــاف لتقــديم املزbــد مــن املعلومــات 

  �� مسار الطالب
4.159 1.208 

 كبMUة
9 

 10 كبMUة 1.302 4.159    �� �ختيار امل¶'�Â للبحث مساعدة   الباحث�ن 46

¿ع   البحثية 36 ة  املشا ات �� إدا ر لديھ م�ا ر  11 كبMUة 1.354 4.073 ر

44 
قـــت وطاقـــة �uميـــع   وتـــوف�� معلومـــات م�ـــساوbة و

  الباحث�ن 
4.073 1.354 

 كبMUة
12 

 13 كبMUة 1.219 4.015 اظ�ـــار انمـــاط متنوعــــة مـــن املـــشاركة :شــــرافية  47
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  �� عملية البحث

35 
�ــــ� وقـــت مبكــــر و�ـــ� كث�ــــ�   ال�ـــ±�يع ع\ــــ] الكتابـــة 

  من <حيان
3.957 1.311 

 كبMUة
14 

50 
لديــھ إتقــان جيــد الســتخدام الCــ�امج :حــصائية 

 لتحليل البيانات
3.870 1.434 

 كبMUة
15 

45 
تــــوف�� ج�ــــات اتــــصال  أ=اديميــــة  تــــوفر معلومــــات 

  للبحث
3.696 1.321 

 كبMUة
16 

41 
ــــراءة مــــــسودات ب ــــ� قـ ــــم �ـ ـــ� مالئــ طيئـــــ�ن wـــــش
ل غ�ــ

حات واملواد املكتو¹ة <خر ى<طر   و
2.362 1.475 

  ضعيفة
17 

ات البعد     كبMUة 1.265 4.040  راملتوسط العام لعبا

جـة كبUـMة ؛ حيـث �ـان املتوسـط  جـة أ�ميـة  �عـد املعرفـة �انـت بد ريت�ì مـن ا^�ـدو الـسابق أن د ُر ل
ات البعد  ُا^[سا�ي لعبا سـات ا^±اصـة ببعـد املعرفـة  ) 4.040(ر جة أ�مية جميـع املما ُ، كما �انت  د ر ر
ة  ا ) 41(ركبUــMة فيمــا عــدا العبــا ات �عــد املعرفــة ترت|بــ جــة  ، و(مكــن ترت|ــب  أ�ــم عبــا ُ؛ حيــث �انــت د ر ر

ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي عH* النحو �Úي   :زتنا

 ��²يع التخطيط والعمل �ش�ل مستقل  - 

  ر?ولة للzشاو ومناقشة التقدم البح¸�ليمكن الوصو  اليھ  �س  - 

 قراءة العمل املكتوب بدقة وتقديم النقد البناء  - 

  ىإظ?ار قدر من ا^±¦Mة امل?نية للتحفU´ عH* بذل قصار  ا^�?د  - 

 تقديم مالحظات نقدية و(قدم معلومات عن عم�H املكتوب   - 

ات واسعة وخ¦Mة متنوعة �� البحث    -   رلديھ م?ا

 اسعة ومتنوعةلديھ خ¦Mة إشرافية و  - 

 لديھ معرفة عملية جيدة بمن��يات البحث ا�±تلفة  - 

 لديھ ا�تمام �اف لتقديم املز(د من املعلومات �� مسار الطالب   - 

  مساعدة   الباحثUن  �� 5ختيار امل�-�î للبحث  - 

Ûع   البحثية   -  ة  املشا ات �� إدا رلديھ م?ا ر  ر

قت وطاقة ^�ميع  الباح  -    ثUنوتوفMU معلومات مzساو(ة و

   Iشرافية �� عملية البحثاظ?ار انماط متنوعة من املشاركة   - 
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  :الدعم الوجدا@ي : خامسا

  )15(لجدو 

ات  wعــــد الــــدعم  اه حــــو عبــــا جــــة الــــدكتو رنتــــائج اســــتجابات عينــــة البحــــث  اeuاصــــل�ن ع\ــــ] د لر ر
  الوجدا@ى

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

 1  كبMU جدا 1.193 4.420  التواصل مع الباحث�ن  بصراحة وفعالية 58

51 
ـــــة البحــــــث  شــــــاد حــــــو عمليـ لتقــــــديم الــــــدعم و: ر

 واملعاي�� املتوقعة
4.362 1.111 

  كبMU جدا
2 

ع البحث  52 ب �� مشر والعمل كموجھ ومد  3  كبMU جدا 1.163 4.362 ر

 4  جداكبMU  1.129 4.304   تقديم أش
ال مختلفة من التوجيھ 60

62 
تقـــــديم التغذيــــــة الراجعــــــة wـــــشأن تقــــــدم العمــــــل 

  الكتا»ي
4.304 1.228 

  كبMU جدا
5 

ة ال±Uصية مt- دعت اeuاجة  54  6  كبMU جدا 1.090 4.246 رتوف�� �س�شا

 7  كبMU جدا 1.288 4.246  تقديم الدعم املستمر والطمأن3نة للباحث�ن 61

ة ع\] إقامة عالقات م�نية مع  الباح 55  8  كبMU جدا 1.041 4.217 ث�نرالقد

56 
ـــم  aــــــــ±�يع الطــــــــالب ع\ــــــــ] التحــــــــدث عــــــــن عمل�ـــــ

  زوالتقدم ا¼eر
4.217 1.199 

  كبMU جدا
9 

 10  كبMU جدا 1.247 4.217 ًمتاحا =لما دعت اeuاجة   63

57 
مـــــات أ=اديميـــــة أو  ـــدوث أ زاملـــــساعدة �ـــــ� حالـــــة حــ

  UÆصية 
4.130 1.305 

MUكب 
11 

53 
ـــــصو ع\ـــــــــ]  ــــــالب �ـــــــــ� اeuـــ aعليقـــــــــات ليرغــــــــب الطـــ

  مكتو¹ة عندما يتم �نÅ'اء من بحÄ'م 
4.073 1.310 

MUكب 
12 

59 
ـــــال   ــــن �عمــ ــــاء مـــ ـــاحث�ن ع\ـــــــ] �نÅ'ـــ  aـــــــ±�يع البــــ

  نعندما ال يكو ذلك �� مصÅeV'م
4.044 1.355 

MUكب 
13 

ات البعد     كبMUة جدا 1.205 4.242  راملتوسط العام لعبا

جـة أ�ميـة  �عــد الـ ُيتـ�ì مـن ا^�ـدو الـسابق أن د ر جـة كبUـMة جـدا؛ حيــث ل ردعم الوجـدا�ي �انـت بد
ات البعد  ُ�ان املتوسط ا^[سا�ي لعبا سات ا^±اصة ) 4.242(ر جة أ�مية جميع املما ر، كما �انت  د ر

ات  رببعد الدعم الوجـدا�ي كبUـMة  جـدا فيمـا عـدا العبـا جـة أ�ميã-ـا ) 63 - 59 – 53(ُ ر؛ حيـث �انـت د
ات �عـد الـ ُكبMUة  ، و(مكن ترت|ب  أ�م عبـا ليـا �ـ� ضـوء املتوسـط ا^[ـسا�ي ر زدعم الوجـدا�ي ترت|بـا تنا

  :عH* النحو �Úي

 التواصل مع الباحثUن  بصراحة وفعالية  - 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

265 

شاد حو عملية البحث واملعايMU املتوقعة  -  Iلتقديم الدعم و  ر

ع البحث  -  ب �� مشر والعمل كموجھ ومد   ر

 تقديم أش�ال مختلفة من التوجيھ   - 

  تقدم العمل الكتا�يتقديم التغذية الراجعة �شأن  - 

ة ال²±صية م�� دعت ا^[اجة  -    رتوفMU 5سzشا

 تقديم الدعم املستمر والطمأن|نة للباحثUن  - 

ة عH* إقامة عالقات م?نية مع  الباحثUن  -   رالقد

 ز��²يع الطالب عH* التحدث عن عمل?م والتقدم ا�[ر  - 

    ًمتاحا �لما دعت ا^[اجة  - 
ة الوقت : سادسا   : رإدا

  )16(لجدو 

ة الوقتنتا ات  wعد  ادا اه حو عبا جة الدكتو رئج استجابات عينة البحث  اeuاصل�ن ع\] د ر لر   ر

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

  <#مية
  ال��ت3ب

 1  كبMUة 0.766 4.015  وضع توقعات معقولة ومتفق عل)'ا  65

64 

 ي�ــــيح مــــساحة مــــن الوقـــــت  كمبــــدأ تــــوجيsÇ لنظـــــام 
  شراف الفعالالبحث و:

 2  كبMUة 0.619 3.986

 3  كبMUة 0.881 3.783 جدولة اجتماع منتظم ملراقبة تقدم الباحث    66

67 

 تحديــد املواعيــد ال¶'ائيــة لتقــديم أجــزاء معينــة مـــن 
حة خالل الوقت ا¼eدد  و<طر

 4  كبMUة 0.993 3.783

 M  5ةكبU 0.721 3.667 تحديد مواعيد وتوقعات واقعية لتقدم البحث 68

ات البعد     كبMUة 0.776 3.847  راملتوسط العام لعبا

ات Iشـــراف العل�ـــv الفعـــال  ة الوقـــت �أحـــد م?ـــا جـــة أ�ميـــة إدا ريتـــ�ì مـــن ا^�ـــدو الـــسابق أن د ر ر ل
جــة كبUــMة ؛ حيــث �ــان املتوســط ا^[ــسا�ي للبعــد  ُ�انــت بد ات ) 3.847(ر جــة أ�ميــة عبــا ركمــا �انــت د ر

جة كبMUة ، و(مكـن ترت|ـب م رالبعد بد ليـا �ـ� ضـوء املتوسـط ا^[ـسا�ي كمـا ُ اة الوقـت تنا سـات إدا زما ر ر
�Hي:  

  وضع توقعات معقولة ومتفق عل2-ا  - 

 يzيح مساحة من الوقت  كمبدأ توجي�v لنظام البحث وIشراف الفعال   - 

    جدولة اجتماع منتظم ملراقبة تقدم الباحث  - 

حة    -   خالل الوقت ا�[ددوتحديد املواعيد ال�-ائية لتقديم أجزاء معينة من 	طر

   واقعية لتقدم البحثتحديد مواعيد وتوقعات  - 
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  :التواصل wش
ل فعال : ساwعا

  )17(لجدو 

ات  wعــد   التواصـــل wـــش
ل  اه حـــو عبـــا جـــة الــدكتو رنتــائج اســـتجابات عينــة البحـــث  اeuاصـــل�ن ع\ــ] د لر ر
  فعال

ة  م   رالعبا
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   <#مية
  ال��ت3ب

 1  كب��ة جدا 1.193 4.246  �ستماع  للباحث�ن والتحدث  مع�م  بصراحة 74

75 
ا ع\ــ] العمــل والتواصــل wــش
ل  ًر يجعـل الطالــب قــاد

 فعال مع املشرف
 2  كب��ة جدا 1.143 4.246

ة ع\] التعليق عالنية  wش
ل موضو�È  و¹ناء  72  3  كب��ة جدا 1.199 4.217 رالقد

 4 كب��ة 1.259 4.130 ال�ن�باه و�ستماع الفع 71

73 
ة ع\] تحديد وقـت اeuاجـة إ�ـ] الـدعم وتقـديم  رالقد

 استجابات داعمة
 5 كب��ة 1.311 4.044

69 
لتحـــس�ن إم
انيـــة الوصـــو إ�ـــ] املـــشرف حtـــ- يـــتمكن  

ة م¶'م  رالباحث�ن من طلب املشو
 6 كب��ة 1.310 3.928

 7 كب��ة 1.310 3.928  بدء اتصال منتظم وتقديم aعليقات عالية ا�uودة  70

76 

مــــالء آخــــرbن أو أÆــــUاص مطلعــــ�ن �ــــ�  زيحــــيل�م إ�ــــ]  
ــــــــر  ـــــم wـــــــــــش
ل متكـــ ــــــــــصلوا Ê'ــــــ Ä'م و يتـ ـــ ـــــــــاالت بحــــــــ رمجــ

 للتخفيف من مشاعر العزلة
 8  متوسطة 1.440 3.319

ات البعد     كب��ة 1.271 4.007  راملتوسط العام لعبا

جـة أ�ميـة التواصـل �ـش�ل فعـال  �أحـد  ريت�ì من ا^�ـدو الـسابق أن د ات Iشـراف العل�ـv ل رم?ـا
جة كبMUة ؛ حيث �ان املتوسط ا^[سا�ي للبعد  ُ�انت بد ات ) 4.007(ر جة أ�مية عبا ركما تراوحت د ر

ة  رالبعـــد مـــا بــــUن كبUـــMة جــــدا و كبUـــMة  فيمــــا عـــدا العبـــا جـــة متوســــطة، و(مكـــن ترت|ــــب ) 76(ُ ر�انــــت بد
ليا �� ضوء املتوسط ا^[سا�ي كما  سات التواصل �ش�ل فعال تنا زمما   :ي�Hر

 5ستماع  للباحثUن والتحدث  مع?م  بصراحة  - 

ا عH* العمل والتواصل �ش�ل فعال مع املشرف   -   ًريجعل الطالب قاد

ة عH* التعليق عالنية  �ش�ل موضو�³  وÑناء  -   رالقد

 5نzباه و5ستماع الفعال  - 

ة عH* تحديد وقت ا^[اجة إ+* الدعم وتقديم استجابات داعمة  -   رالقد

ة م�-متحسUن إم�انية  -  ر الوصو إ+* املشرف ح�� يتمكن  الباحثUن من طلب املشو  ل

  .بدء اتصال منتظم وتقديم �عليقات عالية ا^�ودة  - 
  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد
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ات الطـالب اeuاصـل�ن ع\ـ]   –املاجـست�� ( ر مناقشة النتائج اUuاصـھ بتحليـل تـصو
اه  اسات �شراف العل.- الفعال لدى مشرف)'م  ) رالدكتو   : رعن مما

ات افــــــراد العينـــــة اتـــــùì مـــــن النتــــــائج ا^ جــــــة ( ر±اضـــــھ بتحليــــــل تـــــصو را^[اصــــــلUن عHـــــ* د
ـــات  اســـ جـــــة املما ســـــة 5شــــــراف العل�ـــــ� الفعـــــال ملـــــشرف2-م ، ان د اه عـــــن مما راملاجـــــستMU والـــــدكتو ر ر ر
ات املقياس ،  ة من عبا ر5شرافيھ �انت عالية ، كما ات�ì ذلك من املتوسطات ا^[سابية ل�ل عبا ر

ات �ل �عد   رواملتوسط العام لعبا

  وbمكن تفس�� ذلك �] ضوء ما ي\]  :

ك ملعايMU  العمل املتوقع من الطالب ، والـذى عHـ*  ًان  وجود املشرف ا^�يد الودود واملد
ر ً

(ــد�م بخــدمات  بحثيــة  أك¯ــM تخصــصا تركــز عHــ* الطالــب  ايــة بتوقعــات الطــالب ، و $ــستطيع تز ًد و ر
ات البحــث العل�ــ�  ، اظ?ــار املــشرفUن  ا�تمامــا بب ًوتكــسبھ م?ــا حــوث الطالــب ، وتقــد يــم مالحظــات ر

بناءة �� الوقت املناسب ، و��²يع الطالب عH* العمل �ش�ل مستقل ، باإلضافة إ+* تقديم عمل?م 
ة أبحا�-م.  عند 5نã-اء منھ  رومسا عدw-م عH* ف?م أوجھ القصو لد.-م و عH* إدا ر، كما ان تصو .. ر

(ـة افـراد العينـة ملـشرف2-م دانـت عاليـة ، �ـذا نـا�ع مـن  ة املـشرف عHـ* دعـم  طالبـھ  و�ـ�²يع الر ؤقـد ر
ا�-ـــم دو نقــد اوتجـــر(ح  ، و�ـــذ مـــا اكـــدت عليـــة نتـــائج  ائـــھ  واتاحـــة الفرصـــھ ل?ـــم بايـــداء ا ناملؤ(ــدة  ال ر ر

اسات �ل من    :رد

(Sambrook, S.,  et al . 2008) (Halse, C.,  and   Malfroy, J. 2010)     (Halse, C. 2011) 

ات القيادية ل|س فقط لتقديم التوجيھ املناسب ، ولكن ملـساعدة  نتمتع املشرفو بالق رد
Ñمــا  ات �ــ*  مجـال بحـ�-م  ،  و قـد ي�ـو أحــد التفـسMUات �ـو أن املـشرفUن  رطال¤-ـم عHـ* تطـو(ر  امل?ـا نر
اسات عليا باستخدام ن�þ نو�³  ن �� خ¦wM-م السابقة �� Iشراف عندما �انوا طالب د ر�انوا يفكر و

اتھ ًوفقا  ��ر(ات ا اء الطالب حو Ä±صية املشرف ومعرفتھ وم?ا رلبحث ، كما يمكن القو  ان آ لر ل
حـددت �ـذه العوامـل الرئ|ـسية ال�ـv �ـس?م �ـ� نجـاح?م    �ـ* البحـث العل�ـ�  ، و(ؤكـد عHـ* . وتواصـلھ

  :ذلك 

 ( Woolderink, M., et al. 2015) 

ن ان  دعـم املــشرف مـن أ�ـم العوامـل  ال�ـv تحفـز الطــالب وأظ?ـرت النتـائج أن الطـالب يـر
Ûع البحثية اسية للمشاركة �� املشا رعH* اختالف مستو(اw-م الد ،  وان  أك¯M أنـواع املـساعدة ال�ـ� . ر

ع  البح¸ــــــ�   ـــــة للمــــــشر ـــــب النظر(ـ ات حــــــو ا^�وانـ ــــع الطــــــالب �ــــــ� 5سzــــــشا ويقــــــدم?ا  املــــــشرف ^�ميــ ل ر
املن��يـة لـھ ؛و مناقـشة ومناقشة حداثة مواضيع  البحث  وأ�دافھ وغاياتھ ، باإلضافة إ+ـ* 	سـس 

ـــــيم العمــــــل ـــة وتقيـ ـــــث   ، وجــــــدو اســــــتخدام تقنيــــــات معينــــــة ؛ ومراقبـــ ىطــــــر البحـ ـــــاء و . ق والنقــــــد البنـ
املساعدة �� تفسMU النتائج ،  وكذلك  التخطيط  لzسلسل م?ام وإجراءات البحثإ  +* جانب الـدعم 

  .�� ف?م 	سس النظر(ة  للبحث 

   ��ل انھ .-ـدف إ+ـ* ا^[ـصو عHـ* معرفـة علميـة جديـدة و³* املشرفUن  ¤-دف البحث العل
مـــن خـــالل البحـــث عــــن املعلومـــات العلميـــة وتحليل?ـــا ، وصــــياغة أســـئلة وفرضـــيات البحـــث ، وجمــــع 
ع البح¸v  ، كمـا يقـدم املـشرفUن أنواعـا معينـة  ًالبيانات ومعا^�ã-ا ، �� �ل مرحلة من مراحل املشر و

ـــوافز اســــة  و: مــــن الــــدعم وا^[ــ ردود الفعـــــل Iيجابيــــة  وشـــــرح عمليــــات البحـــــث ، را^[ــــافز لبـــــدء الد
  واملساعدة �� تحليل البيانات وتفس�MUا
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ات البحثية للطالب ، بما �� ذلك مجموعة �املة من   رلذلك  يصبح تقييم املشرفUن للقد
́ية واملعرفية والسلوكية والتنظيمية الذاتية أمرا م?ما للغاية Uًا^±صائص التحف ًنظـرا ألن �ـل �ـذه . ً

ـــو محتملــــة فقــــط ، يتعــــUن عHــــ* املــــشرف حــــل مــــش�لة صــــعبة ا^±ــــ نصائص قــــد تبــــدو غامــــضة أو ت�ـ
ات البحثية للطالب من قبل املـشرف  الن ذلـك يمكـن أن . للغاية رالتقليل أو املبالغة �� تقدير القد

عHــ* ســíيل املثــال ، تبـUن أن Ä±ــصية التحفUــ´ ال�ــv �ــ�²ع الطــالب عHــ* . يقلـل مــن فعاليــة تفــاعل?م
(ادة الدوافع الوظيفية و5جتماعية ودوافع . نع ا�[اضر(ن قد ت�و غامضةالتفاعل م  *Hزوالعمل ع

تباطـا مباشــرا  ًاملـشاركة  و5سـتعداد للـسلوك التواصـ�H ، ومـن بي�-ــا الـدافع الـوظيفي الـذي يـرتبط ا ً
ر

إ+* جودة ًكما أن ال¡شاط البح¸v للطالب  جنبا إ+* جنب مع الدوافع الذاتية ، ال�v تؤدي .  بالبحث 
ات  زعمــل عاليــة  يمكــن أيــضا �ــ�²يع?ا مــن خــالل قــيم الطــالب ودوافع?ــم البحثيــة ، ودوافــع Iنجــا ً

́ام ، وال�ــv حفـــز�م عHـــ* البحــث عـــن طــر أســـ?ل إلنجـــاز  ق5جتماعيــة ، والتنميـــة ال²±ــصية ، و5لNـــ
اسات �ل من     :رامل?ام ، و(تفق ذلك مع نتائج د

 (Mottet, T. P.,  et al  . 2004).     (  Moskvicheva, N. L. 2012)   

(Poddjakov, A. N. 2000).    ) ( Iskra, N.,   and  Moskvicheva, N. 2014)        

ات الفكر(ــــــة   ـــع بــــــھ املـــــشرفUن  مـــــن القـــــد ــــسMU ذلـــــك �ــــــ* ضـــــو ان مـــــا يتمتــ ركمـــــا  يمكـــــن تفـ ر
ـــام البحثيـــــة بنجـــــاح ، وتحديـــــد مـــــستو ال (ة ^[ـــــل امل?ــ ىوIبداعيـــــة املعرفيـــــة ضـــــر ¡ـــــشاط التحليHـــــ� ور

ة عHـــ* التميUـــ´ بـــUن الـــسمات وا^±ـــصائص املـــشMNكة لألشـــياء أو املفـــا�يم ،  رالMNكي�ــv للطـــالب و القـــد
نة ، والتفكMU ا��رد ، كما  املشرفUن  من تفضيل أسـلوب التفكUـM التحليHـ� ،  والتفكUـM املـر   نواملقا ر

استة .    : رو(ؤكد عH* ذلك �* د

 (Darinskaya, L.,  and   Rozum, S. 2014) 

̧ـv ال يـؤدي فقـط  ع بح وأخMUا نؤكد أن التواصل النا�Ó بUن املشرف وطالبھ  �� اى  مـشر ً

إ+* اتخاذ قرار �شأن مش�لة علمية معينة ، بل لھ تأثMU م?م عH* التطو(ر الvÜâ±² واملvR  والبح¸� 
رإيجــا�ي عHـ* التطــو كمـا يمكــن القـوألن  5تجا�ـات Iيجابيــة ألسـاتذة ا^�امعــات ل?ـا تـأثMU . للطـالب

ال²±ــvÜâ للطــالب وعHـــ* أدا�-ــم �ـــ� البحــث و¤-ــذا املعçـــ� ، فــإن ال¡ـــشاط البح¸ــv لــھ تـــأثMU أك¦ــM عHـــ* 
لية عـن  والتنمية ال²±صية للطالب ، ألنھ ينطو عHـ* 5سـتقالل ، وتطـو(ر منـصب بح¸ـv ، واملـسؤ ي

ـــھ للطـــــال ًالنتــــائج وÑالتـــــا+� ، ي�ـــــو �ـــــشاط البحــــث محـــــددا �ـــــ� محتـــــواه ومتطلباتـ ًب ، و�ـــــو م?ـــــم جـــــدا ن

vRوامل vÜâ±²م ال� ر للمشرفUن. رلتطو ع البح¸v ، من الضر يللتواصل النا�Ó �� املشر و     و

Ûع البحثية  ً:أوال      ر ف?م احتياجات الطالب �� أنواع معينة من الدعم �� مراحل مختلفة من املشا

فسMU ا^±اطئ لدوافع الطالب يمكن أن يؤدي الت. لتقييم إم�انات البحث لدى الطالب بدقة: ًثانيا  
ات املعرفيـــة  رإ+ـــ* طـــر غUـــM �افيـــة للتفاعـــل و�ـــ�²يع الطـــالب ، و(مكـــن أن ي¡ت�ـــv التقليـــل مـــن القـــد ق
م مــن 5ســتقالل ، و(مكــن أن تــؤدي إعــادة  دوا الطــالب باملــستو الــال زبحقيقــة أن املــشرفUن لــن يــز ى و

Ûع البحثيـــة يك مـــسألة كيـــف يمكـــن �[اضـــر ثـــم �نـــا. رالتقيـــيم إ+ـــ* تنفيـــذ مـــنخفض ا^�ـــودة لــــ املـــشا
اسات �ل من    : :را^�امعات تحديد إم�انيات البحث للطالب ، و(تفق ذلك مع  نتائج د

( Ulug, M.,.  et al   2011).(  Moskvicheva, N. L. 2012)      

ت النتــــائج أ  ـــن أ�ــــم العوامــــل ال�ــــv تحفــــز الطــــالب عHــــ* اخــــتالف : رشــــا ـــم  5شــــراف  $عــــد  مـ  أن دعـ
Ûع البحثيـــــةمـــــستو(اw-م  اســـــية للمـــــشاركة �ـــــ� املـــــشا رالد ا . ر وان  أك¯ـــــM أنـــــواع املـــــساعدة ال�ـــــ� يحتاج?ـــــ
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ات حو ا^�وانب النظر(ـة  للبحـث مناقـشة حداثـة موضـوعات  لالطالب من مشرف2-م  �� 5سzشا ر
اســـة ؛ ع وأ�دافـــھ وغاياتـــھ ، باإلضـــافة إ+ــ* 	ســـس املن��يـــة للد راملــشر كمــا  أظ?ـــر النتـــائج  تحليـــل . و

ع  عدم وجود تخطيط  مل?ام وإجراءات البحث  الصعوÑات و ال�v يواج??ا الطالب  أثناء تنفيذ املشر
ة لعمـــل خـــاص مـــع املـــشرفUن ¤-ـــدف تحـــسUن فعاليـــة تفـــاعالت طال¤-ـــم    �ـــ�  ور، وÑالتـــا+�  �نـــاك ضـــر
Ûع البحثيــة  مــن خــالل   توجيــھ املــشرفUن إ+ــ* دعـم محــدد للطــالب مــن مختلــف مــستو(اw-م �ــ�  راملـشا

Ûع البحثية تنفيذ ا   .رملشا

ات الطالب  عن مشرف2-م أ�-ا  �انت مرضية ، ت  تصو راشا ا ان مـشرف2-م .  ر ووا�-م شـعر
، و�ان �ناك مصدر آخر للرضا و�و العالقـات ال²±ـصية ال�ـv .  سا�موا �� إكمال أبحا�-م  بنجاح

ــــنعكس ذلــــــك  عHــــــ ــــال البحثيــــــة  ممــــــا يــ ــــع طال¤-ــــــم أثنــــــاء القيــــــام باألعمــ ــــشرفو مــ ــا  املــ �ـــ نطو * الف?ــــــم ر
ات و ا^±¦Mة لدى الطالب �� طر البحث  (ادة املعرفة و امل?ا قوالتواصل بUن املشرف والطالب ؛ و و ر ز
اســــات العليــــا الفعــــال �ــــو الــــ²±ص القــــادر عHــــ* أداء 	دوار  ر،  كمــــا اشــــار الطــــالب ان مــــشرف الد

العلميـــة ، وترت|ــــب لتحديـــد املوضـــوع والطر(قــــة البحثيـــة  ، وتـــوفMU الوصـــو إ+ــــ*  املـــصادر  :  التاليـــة  
 vـــçم زالعمـــل امليـــدا�ي  ،  واملـــساعدة �ـــ� حـــل املـــشكالت  البحثيـــة   واقNـــMاح البـــدائل واقNـــMاح جـــدو  ل
لللكتابــة وإبــداء الــرأي حــو التقــدم العل�ــ�  ،  وتحديــد املــسار ^�مــع البيانــات ،   و تــرتبط الــسمات 

ة عH* النقد  البناء ملا يقدم ل?ـم  ر	خر للمشرف ا^�يد  بالقد لمـن فـصو �ـ* البحـث العل�ـ�  و�ـذا ى
  :يتفق مع نzيجة �ل من 

( Nulty, D, et al   . 2009) 

ات أعـضاء ال�يئــة :الـسؤال الثالـث  ق ذات داللـة إحـصائية �ــ� تـصو ر#ـل توجــد فـر و
ــة   ــ ــــة العلميـــ جــ ــا للد ــ ــــال طبقـــ ــ- الفعـــ ــ ــــراف العل.ــ ســـــــة �شـــ ــــة ملما راملعاونــ ــــست��(ر    -ماجـــ

اه    ).ردكتو

ات ق �� تصو رملعرفة الفر سة Iشراف العل�v الفعال طبقا و ر أعضاء ال?يئة املعاونة ملما
جة العلمية  اه– ماجستMU(رللد ل��مـوعتUن مـستقلتUن ، وا^�ـدو ) ت(تم اسـتخدام اختبـار) ر دكتو

  .التا+� يو � ذلك

  )18(لجدو 

ات أعضاء ال?يئة املعاونة  ا^[اصلUن عH* املاجستMU والدكتو" ت"قيمة  ق �� تصو رملعرفة الفر راه و
جة العلمية  سة Iشراف العل�v الفعال طبقا للد رملما اه–ماجستMU (ر   )ر دكتو

  العدد  ا¼�موعة  ُالبعد
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

  "ت"قيمة 
ىمستو 
  الداللة

 8.940 54.621 58 معيد
قيادة عملية 

س �شراف  رمد
 مساعد

69 51.899 9.997 

1.603 

  
 غ�� دال

 5.005 34.035 58 معيد

س  افالرضا عن :شر  رمد
 مساعد

69 32.029 6.236 
2.010 0.05 
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  العدد  ا¼�موعة  ُالبعد
املتوسط 
  اeuسا»ي

�نحراف 
  ياملعيار

  "ت"قيمة 
ىمستو 
  الداللة

دعم الطالب �]  8.150 48.517 58 معيد
ات  راك�ساب م�ا

  جديده
س  رمد

 مساعد
69 45.058 10.868 

2.047 

 
0.05 

 10.248 74.035 58 معيد

س املعرفة  رمد
 مساعد

69 68.681 15.249 

2.276 

 
0.05 

 9.084 57.586 58 معيد

س الدعم الوجدا@ى  رمد
 مساعد

69 55.145 12.463 

1.240 

 
 غ�� دال

 4.213 21.035 58 معيد

ة الوقت س  رادا  رمد
 مساعد

69 19.232 5.364 

2.077 

 

0.05  

 

 6.073 34.310 58 معيد
التواصل wش
ل 

س  فعال  رمد
 مساعد

69 32.058 7.904 

1.774 

 
 غ�� دال

 45.422 324.138 58 معيد

جة ال
لية س  رالد  رمد
 مساعد

69 304.101 64.270 

1.992 

 

0.05  

 

�Hمن ا^�دو السابق ما ي �ìليت   

سـة Iشــراف " ت"أن قيمـة  اw-م ملما ق بـUن أعـضاء ال?يئــة املعاونـة �ـ� تـصو رملعرفـة الفـر ر و
جـــة العلميـــة �ـــ� �ـــل مـــن    �ـــ*   دعـــم الطـــالب-الرضـــا عـــن Iشـــراف (رالعل�ـــv الفعـــال طبقـــا ملتغUـــM الد

ات جديــده  ة الوقــت - املعرفــة –راكzـساب م?ــا جــة ال�ليــة –ر ادا  - 2.010(بلغــت عHــ* الMNت|ــب ) ر الد
 ؛ ممـا $ـشMU إ+ـ* وجـود 0.05ىو�� قيم دالة إحصائيا عند مـستو ) 1.992 - 2.077 - 2.276 - 2.047

جة العلمية  ق �� �ذه 	�عاد ترجع إ+* متغMU الد رفر اه–ماجستMU (و ق ى، و�عـز) ر دكتـو و �ـذه الفـر
ــــة املاجــــــستMU �ــــــ� �ــــــل مــــــن  ـــن (لـــــصا^� ا��موعــــــة 	عHــــــ* متوســــــط حــــــسا�ي ، و�ــــــ� مجموعـ الرضــــــا عـــ

ات جديـده –Iشراف ة الوقـت –ردعم الطالب �* اكzساب م?ا جـة ال�ليـة –ر ادا ؛ حيـث �ـان ) ر الد
اه ، ب|نما $عز الفر لصا^� مجموعة الدكتو راملتوسط ا^[سا�ي ل?ا أعH* من مجموعة الدكتو قر اه ى

اه أعH* من مجموعة املاجستMU) املعرفة(ُ�� �عد    .ر؛ حيث �ان املتوسط ا^[سا�ي ��موعة الدكتو

ق �� �ل من  وكما يت�ì من ا^�دو أيضا عدم وجود فر  الدعم - قيادة عملية 5شراف (ل
جــة العلميــة ؛ حيــث �انــت قيمــة ) الوجــدا�ى  التواصــل �ــش�ل فعــال غUــM دالــة " ت"رترجــع ملتغUــM الد

 .ئياإحصا
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ــ]  ــ ــ ــل�ن ع\ــ ــ ــ ــة  اeuاصـ ــ ــ ــــضاء ال�يئــــــــة املعاونـ ــ ات أعـ ــــصو ــ ــ� تـ ــ ــ ق �ــ ـــــر ــائج الفــ ــــ ــــــشة نتـ ر مناقـ و
ــة العلميـــــة  ــ جـ ــا للد ــــال طبقـــ ــــة :شـــــراف العل.ـــــs الفعـ سـ اه ملما ــــدكتو راملاجـــــست�� والـ ر ر

اه–ماجست�� (        ر دكتو

ســـــة   �نـــــاك   اظ?ـــــرت النتـــــائج ان اw-م ملما ـــة املعاونـــــة �ـــــ� تـــــصو ق بـــــUن أعـــــضاء ال?يئــ رفـــــر ر و
�ات جديده -الرضا عن Iشراف   : (5تية�  �* �5عاد Iشراف العل ر  دعم الطالب �* اكzساب م?ا

ة الوقت - املعرفة – جة ال�لية –ر ادا  - 2.077 - 2.276 - 2.047 - 2.010(بلغت عHـ* الMNت|ـب ) ر الد
ـــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ) 1.992 جــــة العلميــــة 0.05ىو�ــــ� قــــيم دالـ ( ر ل�ــــv الفعــــال طبقــــا ملتغUــــM الد

اه –جستMU ما   ) . ر دكتو

  : وbمكن تفس�� ذلك �] ضوء ما ي\] 

اه بنجــاح  أن - اســات الــدكتو ات  افــراد العينــة للعالقــة بـUن الطالــب واملــشرف �ــ� إكمـال د ر   تـصو رر
ي¡سبوا نجاح?م �� إقامة عالقة م?نية  ناÓ[ة بUن الطالب واملشرف ، وحرص املشرفUن عH* تطو(ر 

اه لي�و باحثا طالب الدكتو
ً ن  مستقال ر

ً
.  

اه عHــ* اســتخدام ن�ــþ عــدم التـدخل و�ــو ن�ــþ إشــرا�� يلعــب -  ر  حـرص املــشرفUن عHــ* طلبــة الـدكتو
ع البحث   كما  $عطي املشرف الكثUـM مـن ا^[ر(ـة للطالـب إلجـراء  ا ض�يال �� مشر واملشرف فيھ  دو

ً
ًر

ل �ــ� جميـــع البحــث مــع القليــل مـــن التوجيــھ ، و يختــار �عـــض املــشرفUن اســتخدام ن�ــþ عـــدم التــدخ
ع البحــث  ع البح¸ــv ب|نمــا قــد يفــضل الــبعض Úخــر �ــذا الــن�þ فقــط �ــ� بدايــة مــشر ومراحــل املــشر و
ع البحـــث عنـــدما ال يــزال الطالـــب �ـــ� طــو البحـــث عـــن  ريقNــMح اســـتخدام �ـــذا الــن�þ �ـــ� بدايـــة مــشر و

حة وقد ال يحتاج إ+* الكثMU من التوجيھ أو الدعم مـن املـشرف   نتـائج و(تفـق �ـا مـع. وموضوع 	طر
 :�ل من 

( Mainhard, M, et al   . 2009)  ( Gatfield, T. 2005) 

ا -  ًر   اتبـاع املــشرفUن الــن�þ التــوجي�� حيــث تتمثـل  	دوار الرئ|ــسية للمــشرف  �ــ* أن ي�ــو مسzــشا ن
ل إ+ـ* حـد كبUـM عـن توجيـھ  طالـب البحـث لـذا  .وللبحث �أ�ادي�v يتمتع باملعرفة وا^±¦Mة ،  و�و مسؤ

اية  باالجراءات البحثية ال�v $عمل ف2-ا الطالب يجب أن ي� رو املشرف عH* د الن�þ التوجي�v �و .  ن
(ا عنـــدما يحتــاج الطالــب إ+ـــ*  ورًن�ــþ إشــرا�� للمراقبــة عـــن كثــب ، كمــا  $عـــد Iشــراف التــوجي�v ضــر

ا �ــشطا �ــ� توجيــھ الطالــ مز(ـد مــن التوجيــھ واملراقبــة الدقيقـة مــن املــشرف ،  و يأخــذ املـشرف دو
ً

ب ًر
ع البحث ، كما  يميل املشرفو إ+* استخدام �ذا الن�þ عندما يحتاج الطالب  نلضمان جودة مشر و
 Mــ* �ـــذا النحــو  ســيوفر املـــشرف التوجيــھ  �ــ* ظـــل عالقــة أك¯ـــHإ+ــ* مز(ــد مـــن  التوجيــھ �ــ� عملـــھ ، وع

 .   ًانتظاما وتفاعلية 

( Rettig, P, et al   . 2000) 

اه مــــن ال-  اه الكثUــــM مــــن ر  توقعـــات طــــالب الــــدكتو رعالقــــة بــــUن واملـــشرف و تحديــــدا  طــــالب الــــدكتو
تتعلـــق التوقعـــات بالتقـــدم �ـــش�ل جيـــد طـــوال فNـــMة . التوقعـــات �ـــشأن عالقـــã-م مـــع املـــشرفUن علـــ2-م

اسة قد يختلف �ذا �� نقاط معينة ، حيـث ل�ـل طالـب احتياجـات وÄ±ـصية فر(ـدة ،  و(مكـن  رالد
ن خالل التأكد من إدخال?م �� العمليات العامة إلجراء للمشرفUن توفMU الكثMU من الوقت للطالب م

د للعمـل امليـدا�ي ات وتـوافر املـوا رالبحث ،  و�ذا ينطـو عHـ* التعر(ـف �ـسياسات Iدا ر قـد $ـشمل . ي
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اسـة وغ�MUـا مـن �5تمامـات  رأيضا املوافقة 	خالقية و	طر الزمنية أو Iجراءات لتمديـد فNـMة الد ً

  . �� جميع أنحاء  البحث 

( Halse, C. 2011) 

ة للطـــالب �ــشأن املوضـــوعات املناســبة والوقـــت املتوقــع الـــذي يمكــن أن $ـــستغرقھ - ر   تقــديم املــشو
البحــث �ــ� �ــذا املوضــوع ا�[ــدد  ؛ �ــذا أمـــر بــالغ 	�ميــة ألن �عــض  املؤســسات  التعليميــة تجعلـــھ 

اســـات الـــدك رمطلبـــا ،  لـــذ فـــان ^�نـــة 5شـــراف  �ـــ�²ع عHـــ* اكمـــال  إكمـــال د اه و5نã-ـــاء م�-ـــا  �ـــ� ً رتو
استھ . الوقت املناسب    :رو�ذا ما اكده �* د

( Friedrich-Nel, H.  and  Mackinnon, J. 2014) 

اه لـد.-م دوافـع ذاتيـة ولـد.-م الـصفات ال�ـv �عـز -  ز  أن املشرفUن يتوقعو أن ي�و طـالب الـدكتو ر ن ن
مل الـصفات املتوقعـة مـن الطـالب العالقة بUن الطالـب واملـشرف مـن أجـل نجـاح البحـث ، كمـا  �ـش

ـــا �ـــــ� مناقـــــشة  ـــزا ومر(حـ (ن عHـــــ* حــــل املـــــشكالت البحثيـــــة ،  ومنــــضبطا ومبتكـــــرا ومتحفــ ً�ــــو�-م  قـــــاد ً ً ً
ر

ـــو ¤-ـــــذه  ـــع املــــشرفUن علـــــ2-م ؛ و $عتقــــد املـــــشرفو أن الطــــالب الـــــذين يتمتعـ نمــــشكالw-م ا^±اصــــة مــ ن
(ن  عHــــ* العمــــل �ـــــش�ل مــــستقل ،  وإنتــــاج عمــــل جيــــد بأقـــــل  ـــن رالــــصفات قــــاد ـــن التوجيــــھ مــ قــــدر مـ

اسات �ل من   :راملشرفUن عل2-م ، و�ذا يتفق مع نتائج د

( Adkins, B. 2009) 

( Friedrich-Nel, H.   and   Mackinnon, J. 2014) 

اه �ــــ� وضــــع $ــــسمح ل?ــــم بالتوصــــل إ+ــــ* مــــش�لة البحــــث  -  ر  توقــــع املــــشرفو أن ي�ــــو طــــالب الــــدكتو ن ن
نأن  يكمــل الطالـب املــسودة 	و+ـ* ،و يتحمــل املــشرفو بمجـرد . وصـياغة  اســئلتھ وتـصميم املن��يــة

ع البحث  لية توجيھ و�شكيل مشر ومسؤ اسة . و  : رو(تفق �ذا مع نتائج د

( Halse, C.  2011) 

اه ي¡ــسبو نجــاح?م إ+ــ* توج2-ــات مــشرف2-م-   اســات أن معظــم طــالب الــدكتو ن   كــشفت  الد ر فقــد  . ر
شاد الذي يقدمھ مشرفو� I *+ت  نتائج رأشار الطالب إ رم عH* أنھ ا^�انب 	ك¯M م�افأة  ، كما أشا

اســـات إ+ـــ* وجـــود عالقـــة إيجابيـــة  بـــUن املــشرفUن والطـــالب  وال�ـــv مـــن شـــأ�-ا أن �ـــس?م �ـــ�  ر�عــض الد
�ـــا القـــوة . نجـــاح?م   اه تقـــدير�م لتوج2-ـــات مـــشرف2-م باعتبا روقـــد  أعـــرب  ا^[اصـــلUن عHـــ* الـــدكتو ر

ح ا إ+ــ* ان  والدافعــة ال�ــv حفــزw-م عHــ* كتابــة أطــر اه ،  وأشــار اســات الــدكتو وã-م بنجــاح وإكمــال د ر ر
ع البحـث  شاد لنجاح مشر Iالتوجيھ و MUن عل2-م يؤدو عمل?م بكفاءة لتوفUواملشرف ر و(ؤكـد ذلـك . ن

استھ   :ر�* د

( Lessing, A.  and   Schulze 2003)  

اه النــاU]Óن إ+ــ* عالقــة العمــل الوثيقــ-  ة ال�ــv تتمUــ´ باللقــاءات ر   ينظــر العديــد مــن خر(îــ� الــدكتو
اه بنجاح  ، كما  اسات الدكتو �ا مفتاحا إلكمال د ة و5تصال بUن الطالب واملشرف باعتبا راملتكر رر ًر

قيتفق العديد عH* أن 5جتماعـات املنتظمـة بـUن الطالـب واملـشرف �ـ� مـن أ�ـم الطـر لÃ[فـاظ عHـ* 
ـــدم تــــوفر مثــــل �ــــذه 5جتماعــــا(التقــــدم والعالقــــة Iشــــرافية ا^�يــــدة  ًت فرصــــا م?مــــة ملناقــــشة التقـ

من ا�[تمل أن يختلف مدة 5جتماعات ) . وتحديد املشكالت ومعا^�ã-ا واستكشاف أف�ار جديدة 
اســة وفقــا الحتياجــات الطــالب ،  وعــادة مــا ت�ــو 5جتماعــات أك¯ــM تــواترا �ــ� بدايــة  نطــوال فNــMة الد ً

ر
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اه إ+ــ* �ــذه اســة و�-ايã-ــا  ، كمــا $ــشMU خر(جــو الــدكتو رالد شــاد ، ر Iر 5جتماعــات كمــصدر للتوجيــھ و
و(تم تنظيم معظم 5جتماعات بطر(قة إذا �ان س|تم مناقشة أي عمل �� 5جتماع  يرسل الطالب 

ًالعمل مسبقا ملنح املشرف وقتا �افيا  للقراءة ةالتعليق قبل 5جتماع   ً استھ . ً  :رو(ؤكد عH* ذلك �* د

( Gill, P.   and   Burnard, P. 2008 ) 

ق  التوجيــھ الفعــال مــن قبــل املــشرف حيــث  $ــشMU التوجيــھ إ+ــ* ان  عمــل  املــشرف موثــو بــھ يتمتــع - 
ة وتوجيـھ Úخـر(ن ، �ـ� �ـذه ا^[الـة  يوجـھ  املـشرف طالـب  ربا^±¦Mة واملعرفة وا^[كمة لتقـديم املـشو

اه و(نـــــ£[ھ نكمـــــا   يـــــر املـــــشار�و �ـــــ�  البحـــــث أن املـــــشرفUن   علـــــ2-م مرشـــــدين يقـــــ. رالـــــدكتو ندمو ى
ــــو عHــــــــ* تــــــــوج2-2-م   ـــــشرفUن علــــــــ2-م $عملــــ اه ، وان   املـــ ــــــدكتو اســــــــات الــ نالتوجيـــــــھ الفعــــــــال لنجــــــــاح د ر ر
اه ، ومساعدw-م عH* �شكيل  اسة الدكتو شاد�م من خالل التوجيھ املنتظم ملا �و متوقع  �* د روإ ر ر

 . عمل?م و توج2-?م إ+* ما يجب القيام بھ

القة بUن الطالب واملشرف ال�v يحكم?ا الف?م والرضا ن  وصف املشار�و ��   البحث  توقعاw-م للع- 
اســات .عـن 5شــراف  ركمــا  توقـع الطــالب أن املــشرفUن علـ2-م ســوف يف?مــو التحـديات املرتبطــة بد ن

اه والعمل مع?م للتغلب عل2-ا ًلقد توقعوا مشرفا متف?ما وم?تما سيظ?ر دائما التعاطف ،  . رالدكتو ً ً ً

ًوسـي�و مــستعدا للمــساعدة �ــ� امل واقــف الــصعبة  ، و�ــ� نفــس الوقــت يحفــز�م عHــ* العمــل �ــش�ل ن
اه  رأفضل وأك¯M جدية نحو إكمال الدكتو

 :توصيات البحث 

اسات العليا  :  اوال   ريجب أن ي�و �ناك لقاء مفتوح مع جميع الطالب  الراغبUن  بال�äzيل  �* الد ن
ب مـــن مطابقـــة و مـــشر�� 	بحـــاث  لعـــرض الـــسMU الذاتيـــة للمـــشرفUن ح�ـــ� يـــتمكن الطالـــ

�-م مـــع مجـــال ا�تمـــام املـــشرفUن ليـــتمكن الطـــالب مـــن اختيـــار املـــشرفUن الـــذين  مجـــال بحـــ
  $شار�و�-م ا�تماماw-م

ســة 5شــراف :  ثانيــا    ÛــvÜò  $عــوق?م عــن  مما ريجــب أن ال  ي�ــو  للمــشرفUن عHــ*  البحــث عــبء تد ر ن
  العل�� عH* طال¤-م

(íية  :  ثالثا     للمشرفUن  عH* 5بحاث العلمية تركز عH* تحسUن كفاءة رالعمل عH* تطو(ر برامج تد
  التفاعل مع الطالب من خالل ف?م أفضل الحتياجات  الحتياجاw-م وتوقعاw-م

استخدام تقنيات خاصـة لتقيـيم إم�انـات البحـث العل�ـ� لـدى الطـالب  �ـ* ضـوء النظـر إ+ـ* :  را�عا  
��     تقدم?م العل

ة  عمـــل åــ�ل  لالشـــ:  خامــسا    ه الطالـــب �ـــ� برنـــامج ورضـــر زراف العل�ـــ� لتوثيــق التقـــدم الـــذي يحــر
ات املتخذة أثناء اجتماعات ^�نة Iشراف اه و��äيل للقرا راملاجستMU او  الدكتو  ر

ك ملعـايMU  العمـل املتوقــع للطـالب ، و(�ــو :  سادسـا   نالعمـل عHــ* وجـود املـشرف ا^�يــد الـودود املــد ً
ر ً

اية بتوقعات الطالب ، و $ستطيع (ـد�م بخـدمات  بحثيـة  أك¯ـM تخصـصا تركـز رعH* د ً تز و
��ات البحث العل   رعH*  اكسا¤-م م?ا

املتا�عة الدقيقة ل�Ãنة 5شراف  لطال¤-م  �ش�ل م�-�î مما قد $س?م ذلك �* تنفيذ امل?ام : سا�عا   
  �� الوقت املناسب
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  احل ا�±تلفة من  البحثف?م احتياجات الطالب  وتقديم  أنواع  مختلفة من الدعم �� املر:  ثامنا  

اسات عليا ، : تاسعا    سات إشرافية �عتمد عH* احتياجات الطالب ، وتقدم?م كطالب د رتبvç مما ر
و تقو(ـــة العالقـــات ال�ـــv تـــرÑط?م بــــزمال�-م Úخـــر(ن املـــشاركUن �ـــ� العمليـــة Iشــــرافية ألن 

  احتياجات الطالب غMU متجا�سة

ات:  عاشـــرا   ة عمـــل   مخطـــط  مل?ـــا رضـــر اســـات العليـــاور .  ر متعـــددة يكzـــس�-ا الطـــالب مـــن برنـــامج الد
 �� MUاسات العليا للتأخ ات يؤدى  إ+* �عرض طالب الد رحيث  ان نقص أي من �ذه امل?ا ر

اسã-م أو ä�5[اب من ال¦Mنامج تماما ًد  ر

ة  ان تتطلب عملية 5شراف   بUن �ل من الطالب واملـشرف إشـراك �عـض?ما : ا^[ادى عشر   ورضر
ح 5حMNاف و5حMNام و5نفتاحالبع  وض  بو³* وÑر

ا  لقــاء اجتمــا�³ يتــضمن طــرفUن ل?مــا ا�تمامــات : الثــا�ى عــشر   النظــر ا+ــ* عمليــة  Iشــراف  عHــ* ا�-ــ
Ñة   رمتقا

(íيـة  للمـشرفUن تركـز عHـ* تحـسUن كفـاءة التفاعـل مـع الطـالب مـن : الثالث عشر    رتطو(ر برامج تد
ب وتوقعــــاw-م واســــتخدام تقنيــــات خاصــــة لتقيــــيم خــــالل ف?ــــم أفــــضل الحتياجــــات الطــــال

   إم�انات البحث  لد.-م
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