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ملخص: 

ب�سبب  وذلك  حلب،  بجامعة  القت�ساد  كلية  يف  العليا  الدرا�سات  واقع  البحث  تناول 
العمل، ومت العتماد على نتائج  التاأثري باملجتمع و�سوق  الكلية يف  الكبرية لهذه  الأهمية 
ممت خ�سي�سًا لهذا الهدف، و�سملت جميع الطلبة امل�سجلني يف العام الدرا�سي  ا�ستبانة �سٌ
للمجتمع  الأ�سا�سية  اأن املكونات  النتائج  اأظهرت  الواقع، وقد  2010/ 2011 لتحليل هذا 
الإح�سائي املدرو�ص هي موؤ�رصات اإح�سائية تدل على خ�سائ�ص هذا املجتمع، كما اأظهرت 
الدرا�سات  واأن  متامًا،  متجان�سة  لي�ست  الت�سجيل  دوافع  اأولويات  باأن  اأي�سًا  البحث  نتائج 
العليا بواقعها احلايل ل حتقق متامًا الطموحات العلمية للطلبة، وان نظامها التعليمي ل 
يخدم اأهداف البحث العلمي، ول يخلق الفكر الإبداعي، ول يوؤهل الطلبة لدخول �سوق العمل، 

وهم مزودون باخلربة العلمية الالزمة. 
واأخرياً ُطرحت جمموعة من املقرتحات والتو�سيات ملعاجلة واقع الدرا�سات العليا يف 

كلية القت�ساد بجامعة حلب. 
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Abstract: 
The study dealt with the reality of graduate studies at the Faculty of 

Economics at the University of Aleppo, due to the great importance of this 
college tin influencing the society and the labor market. The study depended 
on the results of a questionnaire designed specifically for this purpose and 
included all students enrolled in 2010/ 2011. The results showed that the basic 
components of the statistics for the studied society showed the characteristics 
of this society. The results also showed that the main motives for registration in 
these graduate programs are not homogeneous. The results indicate also that 
these programs in their current status do not fulfill the scientific aspirations 
of the students and do not serve the objectives of scientific research, nor help 
develop creative thinking. They also do not prepare students for the labor 
market. Finally, a set of proposals and recommendations were offered to deal 
with the reality of the graduate studies at the Faculty of Economics at the 
University of Aleppo. 
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مقدمة: 
اأحدثت التطورات التي �سهدها العامل يف جمالت الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
تاأثريات على التعليم اجلامعي، وف�سحت املجال خللق نقلة نوعية فيه، وتطلبت منه اأن يت�سلح 
بفل�سفة واآلية جديدة تدخل ع�رص التقنية، وحت�سن ا�ستغالل التكنولوجيا وتواكب تطورها، 
اأمراً مهمًا مل�سرية  التكنولوجي تعد  التقدم  اإن الأنظمة الرتبوية والتعليمية يف �سوء  حيث 

تطور التعليم.
ومتثل الدرا�سات العليا اإحدى اأهم الو�سائل العلمية املبنية على اأ�س�ص �سحيحة لتنمية 
الأ�سول  با�ستخدام  املجتمعية، وحلها  امل�سكالت  القادرة على مواجهة  العلمية  ال�سخ�سية 
اأو تاأخرها يف �ستى مناحي احلياة  املعرفية وطرائق البحث املتعددة، ويعتمد تقدم الأمم 
الع�رصية على مدى توظيف الدرا�سات العليا كمحر�ص رئي�ص لتوليد خربات علمية وفنية، 
فالقت  الفكري،  والإبداع  التكنولوجي  لالبتكار  وقاعدة  اأ�سا�سًا  العلمي  البحث  ت�ستخدم 
من  املرحلة  لهذه  ملا  وذلك  الأكرب،  الهتمام  عام  بوجه  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات 
التي  الأ�سا�سية  بالركيزة  العمل  العلمي ورفد املجتمع و�سوق  البحث  اأهمية كبرية يف رفد 
تعمل على تطوير الدرا�سات العليا وتقدمها ملواكبة متطلبات التقدم العلمي.ومن اأجل ذلك 
تزايد الهتمام بالدرا�سات العليا، فاأخذت الأمم تت�سابق من اأجل اإحراز مزيد من التقدم يف 

التخ�س�سات كافة عن طريق الدرا�سات العليا.
تعليمية  فر�سة  اأنها  العليا  الدرا�سات  يف  الأ�سل  اأن   )1983( املوجود  عبد  ويرى 
لأ�سحاب ال�ستعداد والقدرة وامليل نحو مزيد من التعلم والتدريب، مما جعلها ترتبط بالأفراد 
اأنف�سهم، وتو�سف باأنها خربة ذاتية دافعها الرغبة يف النمو، غري اأن العوامل القت�سادية 
وزيادة اأعداد الطلبة، وت�سخم اأعداد احلا�سلني على �سهادات عليا، جعل الدرا�سات العليا غري 
ذاتية، واأ�سبح الرتكيز على التح�سيل بدًل من التفكري، واأ�سبح المتحان هدفًا للخروج من 

زحام الدرا�سة)1(.
وعلى الرغم من التفاق على اأن اأهداف الدرا�سات العليا ت�سنف يف ثالث فئات هي: 
البحث والتدري�ص وخدمة املجتمع، فهناك اختالف يف املفا�سلة بني تلك الفئات وترتيبها، 
بتدريب  الأهداف  تلك  اأجملت  واأهدافها  العليا  الدرا�سات  فل�سفة  حول  درا�سات  اأ�سارت  فقد 
الطلبة على اإجراء البحث، وبالآتي تنمية التفكري الناقد ودعمه، والقدرة على اإثارة الأ�سئلة 
املهمة املرتبطة باملجتمع املعا�رص، وتوفري التدريب الذي يلبي حاجات املجتمع طويلة 
الأجل وق�سرية الأجل، وامل�ساهمة يف تقدم املعرفة والكت�سافات، واإن العتقاد الذي ي�سود 
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باأنه ل بّد من ارتباط الدرا�سات العليا بالتدريب واإعداد الطاقم الذي يلبي حاجات التنمية 
اأكرث من جمرد ارتباطها بدورها التقليدي وهو العمل الأكادميي.

دون  البحث  اإجراء  على  القادر  املتميز  الباحث  باإيجاد  اأهمية  العليا  للدرا�سات  واإن 
العتماد ب�سكل كامل على الآخرين، ومن اأجل مواكبة التطور الهائل يف املعرفة والتقنية، 

حيث اإن اإن�ساء البحوث الأ�سلية ركيزة اأ�سا�سية يف الدرا�سات العليا)2(.
يف  والإداريني  القادة  تفكري  يف  عالية  مبكانة  العليا  الدرا�سات  حتظى  اأن  اأجل  ومن 
والهتمام،  العناية  من  توىل كثرياً  اأن  بد  ل  العلمي،  التخطيط  وامل�سوؤولني عن  اجلامعات 
لأن جناح الدرا�سات العليا يف اأداء ر�سالتها جتاه اجلامعة واملجتمع يتوقف على القيادات 
بها  ي�ستعني  اإدارية  مهارات  ثالث  وهناك  القرارات،  اإ�سدار  عن  امل�سوؤوولة  ذات  الإدارية 
الإداري  اإليها  يحتاج  التي  الفكرية  املهارات  متثل  الأوىل  القرار:  اإ�سدار  عملية  يف  املدير 
عندما يكون ب�سدد اتخاذ قرار يتعلق بوظيفة املنظمة اأم بالأهداف التي ت�سعى املنظمة اإىل 
حتقيقها، والثانية تتعلق باملهارات الإن�سانية التي يحتاج لها الإداري عندما ي�سدر قرارات 
تتعلق بالتعامل مع النا�ص �سواء داخل املنظمة اأم خارجها، والثالثة املهارات الفنية التي 

تلزم عند التعامل مع الأ�سياء مثل �سوؤون امل�سرتيات واملخازن واملباين)3(.
ول ي�سدر اأي قرار من فراغ، فهناك املعلومات التي ت�ساعد على اإ�سدار القرار والإطار 
التنظيمي والالئحة التي حتكمه، وهناك �سل�سلة من منفذي القرار كل منهم يتلقى القرار من 
رئي�سه ويبلغه ملروؤو�سه، وهكذا يتحرك القرار اإما حركة خطية اأو حركة دائرية ح�سب طبيعة 
الب�رص  اأن يتعامل مع كل هذه املجموعات من  ال�سائد يف املنظمة، وعلى الإداري  التنظيم 
الدرا�سات  اإىل  اأي قرار، وبالنظر  اأ�سا�سًا �سليمًا لإ�سدار  مع قدر كاف من املعلومات تكون 
العليا يتبني اأنها منظمة تربوية ذات طبيعة اإن�سانية، وهذه الطبيعة الإن�سانية متيزها عن 
منظمات النفع املتبادل، كالبنوك وال�رصكات، وهذه الطبيعة الإن�سانية متثل جمموعة من 
العوامل املركبة التي توؤثر يف اإ�سدار القرارات، ولو ُنظر اإىل االأ�سخا�س الذين يتعاملون 
مع القرار لوجدنا فئات خمتلفة من الب�رض كلها تتميز بقدر وافر من االمتياز الفكري 

والتفوق العقلي فمنهم)4(: 
اأع�ساء هيئة التدري�ص على درجة عالية من الكفاءة يف املجال الأكادميي، واللتزام  ● 

بالنمو املهني والذكاء البتكاري.
العقلية  والقدرة  الذهني،  ال�ستعداد  من  عالية  درجة  على  وهم  خمتارون  طلبة  ● 

ملواجهة متطلبات الدرا�سات العليا.
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روؤ�ساء اأق�سام على م�ستوى الكليات يوؤدون دور التن�سيق حينًا ودور التنفيذ حينًا  ● 
اآخر.

طبقة من التكنوقراطيني من م�ستوى اإداري متو�سط ووظيفتهم ت�سيري القرار ومتابعة  ● 
تنفيذه.

التدري�ص والأ�ستاذ امل�رصف بالطالب، فاإن  �سبكة عالقات مثل عالقة ع�سة هيئة  ● 
�سكل هذه العالقة يوؤثر يف نوع القرار ويف طريقة تنفيذه)5(.

الدرجات  العربي  الوطن  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  اأنظمة  معظم  وتعتمد 
العلمية االآتية ملراحل متالحقة)6(: 

دبلوم الدرا�سات العليا Ú 

املاج�ستري Ú 

الدكتوراه Ú 

اأما من الناحية االأكادميية يف كيفية التعامل مع برامج الدرا�سات العليا فنجد 
اأنهَّ الطابع الغالب هو النموذج االأجنبي من خالل االأمناط االآتية: 

وفيه ينظم التعليم ف�سليًا، وتق�سم ال�سنة الدرا�سية اإىل ف�سلني اأو  النظام الف�سلي:  ♦
ثالثة، وميتحن الطالب يف نهاية كل ف�سل.

حيث ينظم التعليم وفق التقومي ال�سنوي، ويتابع الطالب الدرا�سة  النظام ال�سنوي:  ♦
�سنة كاملة، يوؤدي خاللها ما يطلب منه من درا�سات واأبحاث وتطبيقات عملية، ويف نهاية 
م جهود الطالب من خالل نتائج امتحاناته، وما بذله من جهد اأثناء العام  العام الدرا�سي تقوَّ
الدرا�سي، ويعد الطالب ناجحًا وفق هذا النظام اإذا كانت مواظبته على ح�سور املحا�رصات 
وحني  الأطروحة  مرحلة  اإىل  يتاأهل  وبعدها  املطلوب،  املعدل  وحقق  كافية  والتدريبات 

اإمتامها يكون قد اأمت مرحلة املاج�ستري.
وهو تنظيم حديث يتميز باملرونة والكفاءة، ويعني يف  نظام ال�ساعات املعتمدة:  ♦
جوهره تنظيم اخلطط الدرا�سية للتعليم اجلامعي على اأ�سا�ص مبداأ حرية الختيار ومتطلبات 
التخرج، واإعطاء وزن كمي لكل مقرر من مقررات اخلطة الدرا�سية لأي درجة ممنوحة، وت�سري 
ال�ساعات املعتمدة اإىل عدد املقررات التي در�سها الطالب خالل الف�سول الدرا�سية، وتعتمد 
العربية  اجلامعات  تباينت  وقد  تقوميه،  يف  معياراً  املعتمدة«  »ال�ساعات  الف�سلية  الوحدة 
التي تاأخذ بهذا النظام من حيث عدد ال�ساعات التي يكلف بها الطالب يف الدرا�سات العليا 

واملاج�ستري والدكتوراه، ومن حيث كيفية ح�ساب الدرجات.
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وتتباين اجلامعات العربية من حيث تغليب نوع من الدرا�سات والأبحاث على اأنواع 
اأخرى، بح�سب حاجتها اإىل خططها التنموية، ونظرتها اإىل وظيفة الدرا�سات العليا، فبع�سهم 
يرى يف الدرا�سات العليا اأنها الو�سيلة لتطور ال�سخ�ص، واإعطاء فر�سة لالأفراد ليحققوا ذاتًا 
الإن�سانية والفنون، وبع�سهم يرى يف  الأبحاث  التو�سع يف  اإىل  اأكرب، مما يدفعهم  اإن�سانية 
التطبيقية،  الأبحاث  يف  فيتو�سعون  والعملي،  التقني  للتقدم  ال�سبيل  ها  اأنَّ العليا  الدرا�سات 
ويبقى لكل بلد واقعه اخلا�ص الذي يحدد مبوجبه نوع الدرا�سات العليا الالزمة له)7(، مما 
يحدونا اإىل القول اإنه ل يوجد معيار موحد معتمد لدى جميع الدول حول اأنواع الدرا�سات 

العليا.
بهدف  الأ�سا�سية  العلوم  يف  ببحث  يقومون  قد  العليا  الدرا�سات  يف  الطلبة  فبع�ص 
التعمق يف املعرفة العلمية، وفتح جمالت علمية وتطبيقات للبحث، كما قد يقوم الطالب 
اأو يقوم ببحث  ببحث تطبيقي بهدف التو�سل اإىل ك�سوف علمية لأغرا�ص عملية تطبيقية، 
اأف�سل  يتعلق بالعلوم الإن�سانية يف �سبيل تطوير املجتمع العربي، وحتقيق توازن وتكيف 

لل�سخ�سية العربية)8(.
ه ومن خالل ر�سد اأنواع الدرا�سات العليا املتوافرة يف اجلامعات العربية واأق�سامها  اإنَّ
فاإن  الإن�سانية،  العلوم  واأق�سام  الأ�سا�سية  العلوم  واأق�سام  التطبيقية،  العلوم  اأق�سام  وهي: 
وهناك  التطبيقية،  العلوم  يف  الطالب  عدد  على  يزيد  الإن�سانية  العلوم  يف  الطالب  عدد 
زيادة وا�سحة يف طالب الدرا�سات العليا يف املجالني الطبي و الهند�سي، يقابله نق�ص يف 

التخ�س�سات املهنية و الفنية الأخرى)9(.
كما يوجد نوع اآخر من البحوث وهو البحوث الأكادميية وهي التي جترى يف اجلامعات 
واملعاهد واملوؤ�س�سات الأكادميية املختلفة، والتي متثل املكان الأمثل لالأبحاث اجلادة التي 
يقوم بها املتخ�س�سون وطالب الدرا�سات العليا، واملكان الأن�سب الذي تتوافق فيه جهود 
البحث العلمي الأ�سا�سي والتطبيقي، وذلك من حيث توافر الأجهزة والإمكانات واملختربات 
والنهو�ص  اجلامعي،  التعليم  بتوفري  تقوم  وثقافية،  علمية  موؤ�س�سات  العلمية، فاجلامعات 
بالبحث العلمي وخدمة املجتمع ب�سورة تكاملية لتحقيق متطلبات التنمية، وميكن تق�سيمها 
اإىل بحوث يف املرحلة اجلامعية الأوىل، وبحوث يف مرحلة الدرا�سات العليا، وفيما ياأتي 

�رصح مب�سط عن كل نوع: 
وهي اأقرب ما تكون اإىل التقارير منها اإىل البحوث،  البحوث اجلامعية االأولية:  ♦
حيثُ تطلب من طالب املرحلة اجلامعية الأولية، وميكن اأن منيز بني نوعني من التقارير)10(: 
اأحدهما يتعلق بو�سف كتاب معني وا�ستعرا�ص مو�سوعاته، ورمبا يتحدث عن اجلديد فيه 
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ما ي�سمى با�سم  الثاين فكثرياً  النوع  اأما  الكتابي،  التقرير  له وما عليه، ويعرف با�سم  وما 
بحث، ويتناول فيه الطالب اجلامعي مو�سوعًا من املو�سوعات التي تت�سل باأحد املقررات 
التي يدر�سها هادفًا اإىل ارتياد املكتبة والتدريب على القراءة الواعية، وكيفية التعامل مع 

امل�سادر واملراجع، اإ�سافة اإىل تنمية روح البحث لدى الطالب وزيادة ح�سيلته العلمية.
وهي على اأنواع منها ر�سائل الدبلوم العايل، واملاج�ستري  بحوث الدرا�سات العليا:  ♦
والدكتوراه، التي يتقرر فيها للطالب فرتة معينة بعد اختياره ملو�سوع بحثه وو�سع الأ�س�ص 
الالزمة له وتعيني م�رصف له، وتعّد هذه البحوث من اأهم البحوث التي حتتاج اإىل التطوير 
والرتقاء يف اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية)11(، وذلك ملا لها من اأهمية خا�سة يف تقدم 
امل�سكالت  حل  اإىل  اأي�سًا  هادفة  بحوث  واحل�ساري.هي  املعريف  النمو  وزيادة  املجتمع، 
ت�سنيف  اإىل  اإ�سافة  وال�سواهد،  الأدلة  والدقيق عن  ال�سامل  التق�سي  بعد  تعميمات  وو�سع 
جميع الأدلة التي ميكن احل�سول عليها وحتليلها، بالإ�سافة اإىل و�سع اإطار منا�سب لتاأييد 
النتائج التي مت التو�سل اإليها وتعميمها)12(.ويعّد هذا النوع من البحوث بحثًا علميًا �ساماًل؛ 
اأن  اإىل  الإ�سارة  الباحث معتمداً على نف�سه، وجتدر  للعلم من قبل  لأنه ي�سيف �سيئًا جديداً 
النتائج التي يتو�سل اإليها الباحث يجب اأن جتعله من الأ�سخا�ص املعرتف بهم يف جمال 
التخ�س�ص؛ لأن بحوث الدرا�سات العليا فر�سة لعر�ص اإ�سهام اأ�سلي من قبل الباحث معتمداً 

على نف�سه وباإ�رصاف قليل.
وهذا يوؤكد �رصورة التخطيط لأنواع الدرا�سات العليا الالزمة لتحقيق �سيء من التعادل 
والتوازن بني فروع الدرا�سات العليا، واأنواع البحث العلمي يف العلوم التطبيقية والإن�سانية 
وال�سيا�سية،  القت�سادية والجتماعية  العامة  الأنظمة  اأكرث تكاماًل مع  لتكون  والأ�سا�سية، 
بني  املنتج  التفاعل  خالل  من  املنا�سبة  الأخالقية  القيم  تكوين  اأهمية  جتاهل  ميكن  فال 
التخ�س�ص و الثقافة الإن�سانية، كما ل ميكن جتاهل دور التكنولوجيا يف ع�رصنا احلا�رص.

التطوير  يف  كبرياً  �سوطًا  قطعت  فقد  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  م�ستوى  وعلى 
باملجالني الكمي والنوعي، و�سمل هذا التطوير التعليم العايل والدرا�سات العليا، �سمل ازدياد 
اجلامعة  اإىل  بالإ�سافة   ،2011 عام  حتى  حكومية  جامعات  خم�ص  اإىل  اجلامعات  عدد 
املفتوح  التعليم  برامج  اإىل  بالإ�سافة  خا�سة،  جامعة  ع�رصة  و�سبع  ال�سورية،  الفرتا�سية 
وكانت  العالية،  واملعاهد  املتو�سطة  واملعاهد  احلكومية،  اجلامعات  جميع  يف  املنت�رصة 
جامعة دم�سق هي ال�سباقة يف افتتاح الدرا�سات العليا والتو�سع فيها اإىل اأن �سملت خمتلف 
بالالئحة  عماًل  الأخرى  ال�سورية  اجلامعات  اإىل  العليا  الدرا�سات  وامتدت  التخ�س�سات، 
رقم 2059  اجلمهوري  واملر�سوم  لعام 1975   1 رقم  اجلامعات  تنظيم  لقانون  التنفيذية 

لعام 1982 املت�سمن الالئحة التنفيذية.
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ال�سورية، فاإن هذه  العليا يف اجلامعات  الدرا�سات  وعلى الرغم من ازدياد عدد طلبة 
الزيادة تعد �سئيلة ل تتنا�سب وحجم الحتياجات املجتمعية والتنموية العاملية، وتعاين 
الدرا�سة العلمية، للك�سف عن العوامل التي ت�سبب  اإىل  من م�سكالت تعوق تقدمها، وحتتاج 
كلية  تختلف من  العليا  الدرا�سات  امل�ستطاع.واإن  قدر  والعمل على جتنبها  امل�سكالت  هذه 
لأخرى وذلك ب�سبب طبيعة تلك الكليات والنظام الداخلي املعمول به، وكون الباحث طالبًا 
بها  ترتبط  التي  الظروف  الباحث وح�سب  راأي  ويف  يف كلية القت�ساد بجامعة حلب، 

كلية االقت�ساد ال بد لنا من التاأكيد على الناحيتني االآتيتني: 
على الرغم من اأن كلية القت�ساد م�سنفة ر�سميًا ككلية علمية )عملية وتطبيقية( ،  - 
فاإنها من الناحية الفعلية تعتمد يف جميع م�ستويات التعليم على منهجية الدرا�سة النظرية، 
والو�سائل  املخابر  اإن  اعتربنا  اإذا  )هذا  خمربية  وو�سائل  خمابر  وجود  ت�ستوجب  ل  بحيث 
باإن  علمًا  فقط،  والتطبيقية  العملية  الكليات  اإليها  حتتاج  و�سيلة  هي  املخربية  والتجارب 
اأو  الكليات نظرية  ال�رصورية يف جميع  الإي�ساح  وجود خمابر احلوا�سيب يعد من و�سائل 

عملية تطبيقية( .
تخ�س�ساتها  بجميع  القت�ساد  كليات  يف  العليا  الدرا�سات  تدري�ص  منهجية  اإن  - 
اإىل خمابر وجتارب عملية  التي هي بحاجة  العملية  الكليات  البعد عن  بعيدة كل  حتديداً، 
يف  وامليداين  النظري  الأ�سلوب  على  العتماد  يتم  حيث  لالأطروحة،  الإعداد  مرحلة  خالل 

اإعداد اأطروحة املاج�ستري والدكتوراه.
من هذا املنطلق ميكننا القول: اإن كليات القت�ساد تتميز بخ�سو�سية عن باقي الكليات 
حيث جتمع بني كونها كلية علمية من حيث النظام الداخلي النافذ يف الكلية من جهة، وبني 
الكليات النظرية من حيث طريقة التدري�ص وطبيعة املقررات، وبخا�سة يف مرحلة الدرا�سات 

العليا مو�سوع البحث من جهة اأخرى)13(.
الدرا�سات العليا )كدرا�سة حالة( يف  اأن درا�سة واقع  الواردة �سابقًا، وجدنا  لالأ�سباب 
اأهم  عن  مهّمة  فكرة  يعطي  ومهّمًا  �ساحلًا  منوذجًا  ي�سكل  حلب  بجامعة  القت�ساد  كلية 
جمال  يف  للمتخ�س�سني  مهّمًا  م�سدراً  تعّد  والتي  الكلية  هذه  منها  تعاين  التي  امل�سكالت 
القت�ساد الذي يعّد املجال احليوي يف تقدم الأمم وتطورها.كما نعتقد باأنه على الرغم من 
متيز هذه الكلية، ولكنها قد ت�سرتك مع غريها من الكليات يف العديد من امل�سكالت العامة 
الدرا�سات العليا، ل  اأمام تقدم  الإدارية والعلمية.وعندما تكون هناك م�سكالت و�سعوبات 
ذلك  يفعل  له، وخري من  العالج  الدرا�سات وحتليله وو�سع  واقع هذه  الوقوف على  بد من 
تاأتي هذه  وبالآتي  اأنف�سهم،  العليا  الدرا�سات  اأي طالب  يوميًا،  يتعاي�سون معها  الذين  هم 
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الدرا�سة للبحث يف الدرا�سات العليا بكلية اقت�ساد جامعة حلب من حيث واقع هذه املرحلة، 
والطموح املراد الو�سول اإليه، وذلك كحالة من حالت كليات القت�ساد يف جامعات القطر، 
الظروف  ت�سابه  خالل  من  العربي  الوطن  جامعات  من  جامعة  لأي  منوذجًا  يكون  قد  بل 

والإمكانات)14(.

أهداف وأسئلة البحث: 
ياأتي هذا البحث بهدف التعرف اأوالً اإىل واقع الدرا�سات العليا يف كلية االقت�ساد 
بجامعة حلب، وعلى طموح هذه الدرا�سات ثانياً وذلك من خالل االإجابة عن االأ�سئلة 

االآتية: 
ما واقع الدرا�سات العليا لطالب املاج�ستري يف كلية القت�ساد بجامعة حلب من  ● 

الناحية العلمية؟ 
مرحلة  يف  املختلفة  التخ�س�سات  بني  العليا  الدرا�سات  طالب  يتوزع  كيف  ● 

املاج�ستري؟ 
هل هنالك اختالف يف دوافع الت�سجيل يف الدرا�سات العليا؟  ● 

هل هنالك ر�سا بني الطلبة على امل�ستوى العلمي للدرا�سات العليا؟  ● 

أهمية البحث: 
ت�ستند اأهمية هذا البحث اإىل اأهمية املو�سوع املطروح، وهو الدرا�سات العليا يف كلية 
والذي  فقط  املاج�ستري  العليا يف مرحلة  الدرا�سات  على  �سنعتمد  القت�ساد بجامعة حلب، 
ي�سمل ال�سنة الأوىل وهي عبارة عن �سنة تدري�سية كاملة، ومن ثم �سنة ثانية قد متدد اإىل 
�سنة ثالثة بالن�سبة لالأطروحة، وقد اأهملت مرحلة الدكتوراه نظراً لأنها مرحلة يعتمد فقط 
لر�سالة  الأطروحة  ت�سجيل  مرحلة  مع  م�سكالتها  يف  تت�سابه  وقد  الأطروحة،  ت�سجيل  على 
املاج�ستري، وتاأتي اأهمية البحث؛ لإن كلية القت�ساد ت�سعى اإىل اإعداد كوادر علمية وطنية 
للربامج  امل�ستمر  التطوير  بتحقيق  ت�سمح  بيئة  توفري  خالل  من  ومبدعة،  واعية  فاعلة، 
التعليمية والبحثية والرتبوية، وتدعم حركة البحث العلمي والتفاعل املعريف بغية التوا�سل 
املتجددة،  العمل  �سوق  احتياجات  وتلبي  العامل،  والثقايف يف  العلمي  التطور  مع  امل�ستمر 
لذلك ل بد من التعرف اإىل واقع الدرا�سات العليا يف هذه الكلية من الناحية العلمية والإدارية 
اأهمية هذا  اأي طالب مرحلة الأطروحة، وكذلك تاأتي  ال�سنة لثانية  واملادية، وواقع طالب 
البحث من ناحية اجلهة التي تطرحه، اأي اأن جزءاً من جمتمع الدرا�سة هو نف�سه القائم بها، 

وهم طالب املاج�ستري يف كلية القت�ساد بجامعة حلب.
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مشكلة البحث: 
ملعاجلة اأي م�سكلة نحن بحاجة اإىل تو�سيفها وحتليلها ودرا�سة واقعها، لذا يحاول 
البحث الو�سول اإىل عمق هذه امل�سكالت وتو�سيفها وحتليلها، وذلك من خالل درا�سة الواقع 
لطالب الدرا�سات العليا يف مرحلة املاج�ستري لكلية القت�ساد بجامعة حلب كنموذج لباقي 
الكليات املت�سابهة، وذلك من حماور عدة، ومن ثم الطموح املراد الو�سول اإليه، ومن ثم حتديد 

ماهيتها وتاأثريها على م�سرية البحث العلمي يف هذا املجال وذلك من خالل الطلبة.
اأهمية الدرا�سات العليا يف البحث العلمي فاإنها ل تقوم ح�سب راأينا  فعلى الرغم من 
بدورها الأ�سا�سي يف تقدم البحث العلمي وامل�ساهمة ب�سكل فعال يف حل م�سكالت املجتمع 
مرحلة  الدكتوراه  وحتى  املاج�ستري  اأ�سبح  فقد  الأمام،  نحو  والتقدم  التنمية  عملية  ودفع 

درا�سية لي�ص اأّل.
وال�سوؤال املطروح هنا ملاذا؟ 

درا�سية حيث  اإىل مرحلة  والدكتوراه  املاج�ستري  ملاذا حتولت مرحلة 
اأ�سبح طموح الطالب فيها احل�سول على هذه ال�سهادة فقط دون االكرتاث اإىل 

كونها مرحلة بحثية خمتلفة عن مرحلة الدرا�سات ال�سابقة.
الدراسات السابقة: 

وتوافرت  العليا،  الدرا�سات  م�سكلة  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  هناك 
للباحث من م�سادر عديدة حيث اأجريت هذه الدرا�سات يف خمتلف املجتمعات منها املحلية 

والعربية والأجنبية، وفيما ياأتي اأهم تلك الدرا�سات ح�سب ترتيبها الزمني: 
درا�سة العالقة بني التعليم والبحث العلمي واأثر ذلك على  حممد زينة )2007( ،  ♦
التنمية يف �سورية، ر�سالة ماج�ستري يف ال�سكان والتنمية بكلية القت�ساد جامعة ت�رصين: 
يهدف البحث اإىل بيان اأهمية التعليم يف تهيئة الإن�سان لي�سبح قادراً على القيام بعملية 
البحث، واإىل معوقات البحث العلمي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن البحث العلمي يف مراحل 
فيجري  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  يف  اأما  معدومًا،  يكون  يكاد  اجلامعي  قبل  ما  التعليم 
العمل على حت�سنه.وقد و�سعت بع�ص املقرتحات منها اإعادة النظر يف اأ�س�ص التعليم العايل 

التنظيمية والإدارية واملالية.
من  ال�سورية  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات  م�سكالت  ♦  ،  )2004( جهينا  طراف 
الدكتوراه،  ر�سالة  لنيل  بحث   ، ميدانية(  )درا�سة  والدكتوراه  املاج�ستري  طالب  نظر  وجهة 
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جامعة دم�سق- كلية الرتبية: ت�سمنت هذه الدرا�سة التعرف اإىل واقع نظام الدرا�سات العليا 
يف جامعات اجلمهورية العربية ال�سورية والأهداف املر�سومة له، وكذلك امل�سكالت احلائلة 
دون حتقيق الأهداف من وجهة نظر املعنيني من طلبة دار�سني واأ�ساتذة م�رصفني واإداريني 
وم�سوؤوليني علميني واأ�سباب تلك امل�سكالت، وذلك من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا، 
اإدارة  يف  التنظيمي  الهيكل  يف  تكمن  العليا  الدرا�سات  م�سكلة  اإن  اإىل  البحث  تو�سل  وقد 

الدرا�سات العليا.
معوقات البحث العلمي  اأمينة )2004( ،  ♦ اجلمايل فوزية، كاظم علي، احلجري 
يف كليات الرتبية ب�سلطنة عمان » درا�سة ميدانية » يهدف البحث اإىل معرفة البنية العاملية 
ملعوقات البحث العلمي بكليات الرتبية التابعة لوزارة التعليم العايل.وقد تو�سلت الدرا�سة 
ومالية،  اإدارية  )معوقات  وهي:  عوامل  خم�سة  من  تتكون  العلمي  البحث  معوقات  اإن  اإىل 
و�سعف كفايات الباحث، ومعوقات تتعلق بالن�رص والتحكيم، ومعوقات تتعلق بالغاية من 

البحث العلمي، واأخريا معوقات تتعلق باحل�سول على املعلومات واملراجع( .
ووا�سحة  حمددة  حالة  درا�سة  كونها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  هذه  درا�ستنا  مييز  وما 
املعامل وهي الدرا�سات العليا يف كلية القت�ساد بجامعة حلب من حيث حتديد امل�سكالت 

من وجهة نظر الطالب اأنف�سهم بهدف اإيجاد احللول امللمو�سة.
م�سكالت طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات  عثمان �سليم حممد اأحمد )2000( ،  ♦
جامعة  يف  العليا  الدرا�سات  بكلية  الرتبوية  الإدارة  يف  ماج�ستري  ر�سالة  الغربية،  ال�سفة 
النجاح الوطنية، نابل�ص فل�سطني: هدفت هذه الدرا�سة للتعرف اإىل م�سكالت طلبة الدرا�سات 
واحلالة  والعمر  اجلن�ص  من  كل  اأثر  اإىل  للتعرف  وكذلك  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  العليا 
الثانوية  يف  والتخ�س�ص  ال�سهري  والدخل  والعمل  الدرا�سي  واملعدل  والكلية  الجتماعية 
العامة واجلامعة داخل الوطن اأو خارجه يف امل�سكالت التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا يف 
اجلامعات الفل�سطينية، وجاءت هذه الدرا�سة ا�ستجابة لدفع الدرا�سات العليا قدمًا نحو حتقيق 
اأهداف املجتمع الفل�سطيني يف التنمية والتطوير، واقت�رصت الدرا�سة على طلبة املاج�ستري 
امل�سجلني يف جامعات ال�سفة الغربية لغاية العام الدرا�سي 1998/ 1999 وهي جامعة 

النجاح الوطنية وجامعة بريزيت وجامعة القد�ص وجامعة اخلليل ذكوراً واإناثًا.
وخلُ�ست الدرا�سة اإىل اأن العديد من امل�سكالت تواجه الطلبة وهي امل�سكالت الإدارية 

والقت�سادية والأكادميية، واختتمت الدرا�سة ببع�ص التو�سيات اأهمها: 
الرتكيز على ربط اأهداف الدرا�سات العليا باأهداف التنمية. - 

العمل على حت�سني بيئة الدرا�سات العلمية ب�سكل م�ستمر. - 
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من  وال�ستفادة  اجلامعات  بني  اجلامعيني  الأ�ساتذة  لتبادل  خا�سة  برامج  و�سع  - 
خرباتهم.

اآرائهم  ل�سماع  اجلامعات  واإدارات  العليا  الدرا�سات  طلبة  بني  دورية  لقاءات  عقد  - 
وم�سكالتهم.

ال�سعوبات التي تواجه طلبة الدرا�سات  ♦  ، الوردي زكي وعليوي حممد )1993( 
الب�رصة، بحث من�سور يف  املكتبية: درا�سة حالة مكتبات جامعة  العليا يف جمال اخلدمة 
جملة احتاد اجلامعات العربية املجلد 28 من العدد الرابع: هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف 
اإىل اأهمية اخلدمة املكتبية، وذلك من خالل الدرا�سة امليدانية، وتركزت الدرا�سة على اأربعة 
املهارات  امل�ستفيدين  وتدري�ص  املكتبة  وا�ستخدام  املعلومات،  م�سادر  توفري  جمالت: 
البحث  واأجواء  الراحة  و�سائل  توافر  عدم  الدرا�سة  اأظهرت  املكتبية،  واخلدمات  املكتبية، 

العلمي داخل املكتبة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
املجتمع الأ�سلي لهذه الدرا�سة هم طالب املاج�ستري يف كلية القت�ساد بجامعة حلب 
ذكوراً واإناثًا نظراً لعالقتهم املبا�رصة مبو�سوع البحث، يف جميع الأق�سام وامل�سجلني يف 
العام الدرا�سي 2010- 2011 والبالغ عددها 9 اأق�سام، مع مراعاة حتقيق اأهداف البحث 

والو�سول اإىل اختبار الفر�سيات املطروحة.
بلغ حجم املجتمع الإح�سائي املدرو�ص 255 طالبًا موزعني ح�سب التخ�س�ص حتى 
فقد  الدقة  وبهدف  املدرو�ص  املجتمع  ل�سغر حجم  ونظراً  الدرا�سي 2010- 2011،  العام 
متت درا�سته ب�سكل كامل، وذلك من خالل زيارة الطالب يف قاعات املحا�رصات بالن�سبة اإىل 
طالب ال�سنة الأوىل من املاج�ستري، ومتابعة تواجد طالب ال�سنة الثانية من خالل اللقاءات 
مع امل�رصفني اأو التواجد عند مناق�سة ر�سائل املاج�ستري يف الكلية، لذا مت العمل على م�سح 

�سبه كامل للمجتمع الإح�سائي، وذلك لتمثيله متثياًل جيداً والتي ميكن تعميمها.
توزيع  اإىل  التو�سل  ا�ستطعنا  الأ�سلي،  املجتمع  حجم  وهو  طالبًا   255 اأ�سل  فمن 
ا�ستبعاد  ال�ساحلة للتحليل بعد  ا�ستبانة، وكانت  العائد منها )216(  ا�ستبانة كان   )225(
ال�ستبانات  من   %99 بن�سبة  اأي  ا�ستبانة؛   )212( الإجابات  املكتملة  غري  ال�ستبيانات 

العائدة ون�سبة 83.9% من حجم املجتمع الأ�سلي.
وفيما ياأتي �رضح �رضيع عن اال�ستبانة وحماورها: 

عن  عامة  ومعلومات  بيانات  تت�سمن  اأ�سئلة   / ♦ 10/ من  ويتكون  االأول:  املحور 
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والو�سع  الدائم،  الإقامة  ومكان  احلايل  الإقامة  ومكان  والعمر،  اجلن�ص،  وهي:  املبحوث 
التي  العلمية  والدرجة  املاج�ستري،  والتخ�س�ص يف مرحلة  العمل،  والعمل ومكان  العائلي، 

يريد املبحوث احل�سول عليها.
وي�سمل دوافع الت�سجيل يف الدرا�سات العليا حيث و�سعت خم�سة  املحور الثاين:  ♦

دوافع وٌطلب من املبحوث ترتيبها ح�سب الأولوية بالن�سبة اإليه.
العليا،  للدرا�سات  العلمي  بالواقع  تتعلق  �سوؤاًل   ♦ 19 من  يتكون  الثالث:  املحور 
ومت قُ�سمت هذه الأ�سئلة �سمنيًا اإىل 4 حماور، فالأ�سئلة )1- 8( تتعلق مب�ستوى املقررات، 
والأ�سئلة )9 – 13( تتعلق مب�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص �سمن املحا�رصات، والأ�سئلة 
)14 – 15( تتعلق بربط التدري�ص ب�سوق العمل، والأ�سئلة )16 – 19( تتعلق بتوافر و�سائل 

�سمن املحا�رصات.

املعاجلة اإلحصائية: 
مت جداول تكرارية  الدرا�سة واختبار فر�سياتها، مت �سمِّ اأ�سئلة  الإجابة عن  اأجل  من 
املوؤ�رصات  على  بالعتماد  الإح�سائية  املعاجلة  متت  كما  املتغريات،  مبختلف  تتعلق 
ح�سب  الإح�سائية  الختبارات  وعلى   ، املعيارية(  والنحرافات  )املتو�سطات  الإح�سائية 

.SPSS احلال، وذلك با�ستخدام برنامج التحليل الإح�سائي

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لتحليل نتائج الدرا�سة ومناق�ستها ا�ستخدم مقيا�ص ليكرت اخلما�سي الذي ا�ستخدم يف 
�سياغة الإجابات، واإعطاء اأوزان متدرجة من الأعلى اإىل الأ�سفل، كما هو مو�سح باجلدول 

الآتي: 
الجدول )1( 

تثقيل اإلجابات المتاحة ألسئلة االستبانة

قليل جداًقليلو�سطكثريكثري جداًاالإجابة
54321التثقيل

المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى التدريجات الخماسية لمقياس ليكرت 

وبالعتماد على الإجابات التي يعطيها جمتمع الدرا�سة يف احلكم على التوافق بني 
حماور الدرا�سة، حدِّدت درجة التوافقية يف ثالثة م�ستويات بالعتماد على املعادلة الآتية: 
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طول الفئة = )احلد الأعلى للبديل- احلد الأدنى للبديل( / )عدد امل�ستويات( .
1.33 = )3( / )1 -5( =

وباالآتي ميكن حتديد درجات االإجابة وفقاً لقيمة املتو�سطات كما ياأتي: 
. ) Ú 2.33 الدرجة املنخف�سة )من 1 واأقل من

. ) Ú 3.67 الدرجة املتو�سطة )من 2.33 واأقل من
الدرجة املرتفعة )من Ú 3.67 فما فوق( .

وفيما ياأتي النتائج التي مت احل�سول عليها يف كل حمور من حماور ال�ستبانة: 
اأوالً- البيانات واملعلومات العامة: 

واأي�سًا معرفة مكونات  الذي نقوم ندر�سه،  اأية درا�سة معرفة نوعية املجتمع  تتطلب 
العينة  اأفراد  توزع  الآتي  اجلدول  ويبني  املدرو�سة،  العينة  لأفراد  الدميغرافية  البيانات 

واخل�سائ�ص الدميوغرافية لهم: 
الجدول )2( 

البيانات العامة والخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث

الن�سبة املئويةالتكرارال�سوؤال

اجلن�س
14266.3ذكر

7233.7اأنثى

العمر

29 -2417883.2
30 -363315.4
3631.4 فاأكرث

مكان االإقامة الدائمة

6329.3مدينة حلب
2712.5ريف حلب

6028.3مدن اأخرى
6429.9ريف مدن اأخرى

مكان االإقامة احلالية

8539.7مدينة حلب
157.0ريف حلب

5927.6مدينة اأخرى
5525.7ريف مدينة اأخرى
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الن�سبة املئويةالتكرارال�سوؤال

الو�سع العائلي

15271.02اأعزب
6028.03متزوج

.2950غري ذلك

ممار�سة عمل
13462.7نعم

8037.3ل

اإذا كنت تعمل فهل تعمل يف: 

9470.2قطاع عام
3828.4قطاع خا�ص

21.4غري ذلك

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

اإذا األقينا نظرة على هذا اجلدول فاإننا نالحظ ما ياأتي: 
نالحظ اإن ن�سبة الذكور يف العينة املدرو�سة هي اأكرب من ن�سبة الإناث حيث بلغ عدد  - 
الإناث )72( طالبة بن�سبة %33.7،  العينة وعدد  الذكور )142( طالب بن�سبة 66.3% من 
اإقباًل على متابعة درا�ساتهم العاليا يف القت�ساد من الإناث،  اأكرث  اأن الذكور  وهذا يعني 
اأن يعزى  لأ�سباب عديدة قد تربرها فيما بعد دوافع الت�سجيل يف الدرا�سات العليا، وميكن 
اأن املقر  التي ل مازال ق�سم منها يرى  ال�رصقية  اإىل الظروف اخلا�سة يف جمتمعاتنا  ذلك 

النهائي للمراأة هو منزل الزوجية.
بلغ عدد  �سنة حيث  العمرية 24- 29 -  الفئة  الطالب يف  الأكرب من  الق�سم  يتمركز 
الطالب يف هذه الفئة العمرية 178 طالبًا بن�سبة 83.2% من العينة مقابل 33 طالبًا للفئة 
العمرية 30- 36 �سنة اأي بن�سبة 15.4% و3 طالب فقط للفئة العمرية 36 �سنة فاأكرث، وميكن 
اأن نف�رص ذلك باإن الأفراد يف الفئات العمرية الأ�سغر يكونون اأكرث حتم�سًا وتطلعًا ل�ستكمال 
درا�ستهم، كما اأن ت�سل�سل املراحل الدرا�سية بالن�سبة للفئات العمرية الأ�سغر، وعدم النقطاع 

عنها وقبل الدخول اإىل �سوق العمل قد ي�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا يف اإمتام الدرا�سة.
اإن اأغلب اأفراد العينة هم من مدينة حلب بالن�سبة لالإقامة احلالية اإذ بلغت ن�سبتهم  - 
39.7%، بينما مل تبلغ ن�سبة ريف حلب اإل 7% مقابل ن�سبة 25.7% لالأرياف الأخرى، ويعد 
العليا  الدرا�سات  على  يقدمون  نف�سها  حلب  يف  القاطنني  اأن  على  ويدل  مهّمًا  موؤ�رصاً  هذا 
بن�سبة كبرية لتوافر الإقامة الدائمة، بينما ل جند هذا الندفاع بالن�سبة لريف حلب الزراعي 
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الذي يختلف متامًا عن الأرياف الأخرى، والذي يكت�سب التعليم فيها اأهمية اأكرب، واإذا قارنا 
جمموع ن�سب حمافظة حلب )ريف ومدينة( مع املحافظات الأخرى، جند باأن املحافظات 
يف  امل�سجلني  من   %53.3 ب   )53.3  =25.7+27.6( الن�سف  من  باأكرث  ت�ستاأثر  الأخرى 
الدرا�سات العليا وميكن تف�سري ذلك باأن قاطني حمافظة حلب )على الرغم من توافر اإمكانية 
متابعة الدرا�سات العليا( فاإنهم يف�سلون الدخول اإىل �سوق العمل لتوافر اإمكانات العمل ب�سكل 
اأ�سهل يف هذه املحافظة ال�سناعية والتجارية الكبرية، اإّل اأن هذه املالحظة قد ٌينظر اإليها 
من جهة اأخرى باأن ن�سبة امل�سجلني- كما راأينا اأعاله بالن�سبة لالإقامة احلالية- مرتفعة 
جداً يف مدينة حلب، اأي اأن هناك نوعًا من الهجرة الداخلية لل�سباب من الريف اإىل املدينة 
والذي يعطي نوعًا من ال�ستقرار للطالب، بحيث تتوافر له ظروف الدرا�سات يف مكان اإقامته 
نوعًا ما  الن�سب  العليا.وباخلال�سة وبتقارب  درا�سته  اأكرث حتم�سًا ملتابعة  لي�سبح  احلالية 
اأن الريف ول �سيما ريف، حلب ي�سب ل�سالح مدينة  بالن�سبة لالإقامة الدائمة احلالية جند 

حلب بالن�سبة للم�سجلني يف الدرا�سات العليا.
وبن�سبة  اأعزب  الإجابة  غالبية  كانت  العائلي،  الو�سع  عن  املبحوثني  �سوؤال  لدى  - 
منطقية،  الإجابة  هذه  وتبدو  ذلك،  غري  و%0.95  للمتزوجني   %28.03 مقابل   %70.02
ول�سيما اأن الن�سبة الغالبة هي من الذكور، ويف الفئة العمرية 24- 29 �سنة، وهذا ما يف�رص 
فرتة  لمتداد  العليا  الدرا�سات  طالب  من  العديد  لدى  للجن�سني  الزواج  �سن  متو�سط  تاأخر 

التعليم لدى اجلن�سني.
% من  العينة يعملون مقابل ن�سبة 37.3 - اأفراد  الدرا�سة وجود 62.7% من  اأظهرت 
اأفراد العينة غري عاملني، والق�سم الأكرب منهم اإناث متزوجات ح�سب نتائج ال�ستبانة، واأغلب 
اأفراد العينة العاملني �سمن القطاع العام وبن�سبة 70.2% مقابل ن�سبة 28.4% يف القطاع 
املاج�ستري  لطالب  الكامل  التفرغ  عدم  على  يدل  وهذا  ذلك،  لغري   %1.4 ون�سبة  اخلا�ص 
اإىل  للدخول  املنت�سبني  يدفع  املايل، مما  املورد  لتاأمني  اأي خيارات  لعدم وجود  للدرا�سة، 

�سوق العمل مبا�رصة بعد التخرج والجتاه اإىل العمل، وبخا�سة يف القطاع العام.
باخت�سار ميكن القول اإن املوؤ�رصات الدميغرافية للم�سجلني يف الدرا�سات العليا بكلية 
القت�ساد بجامعة حلب تعطي فكرة عن واقع هذه الدرا�سات باإيجابياته و�سلبياته، حيث 
تزيد ن�سبة الذكور عن الإناث مبعدل ال�سعف تقريبًا؛ اأي مازال جمتمعنا يعاين من الفروق 
يقطنون  الذين  ن�سبة  واأن  والتخ�س�ص،  العلوم  الذكور يف جمال  الإناث عن  بني طموحات 
املدن امل�سجلني يف الدرا�سات العليا تفوق اأي�سًا ن�سبة الذين يقطنون الريف )اإن كان كاإقامة 
دائمة اأو حالية( ؛ اأي مازال جمتمعنا يعاين من الفروق بني طموحات اأهل الريف عن اأهل 
يوؤكد  ما  وهذا  مرتفعة،  الّعزاب  ن�سبة  تكون  اأن  البديهي  فمن  العائلي  الو�سع  اأما  املدينة، 
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اأما  انعكا�سات عديدة على موؤ�رصات دميغرافية عدة،  الزواج، وله  العلم يوؤخر من �سن  باأن 
تفرغ طالب  يوؤكد عدم  ما  العام، وهذا  القطاع  تعمل يف  الكربى  فالن�سبة  العمل  من حيث 
الدرا�سات العليا للدرا�سة والبحث، بعك�ص ما يح�سل يف الدول املتقدمة حيث يتفرغ الطالب 
للدرا�سة والبحث، وعو�سًا عن اأن ت�سمح الدولة له بالعمل يف القطاع العام يجب اأن توؤمن 
له موارد ليتفرغ لأبحاثه )وهذا ما يح�سل فعليًا يف التخ�س�سات الطبية: طب ب�رصي – طب 
اأ�سنان – �سيدلة، وحتى يف �سورية( ، وهذا ما يوؤكد باأن املوؤ�رصات الدميغرافية للم�سجلني 
يف الدرا�سات العليا تعرب بو�سوح عن اخل�سائ�ص املرتبطة بواقع الدرا�سات العليا يف كلية 

القت�ساد بجامعة حلب ب�سلبياته واإيجابياته.
ثانياً- التخ�س�س العلمي: 

النقطة الثانية التي اأثارت اهتمام الباحث عن واقع طلبة الدرا�سات العليا يف القت�ساد 
الأوىل  اجلامعية  باملرحلة  التخ�س�ص  زاوية  زاويتني:  من  وذلك  العلمي،  التخ�س�ص  هي: 

لهوؤلء الطلبة، ومن ثم تخ�س�سهم يف الدرا�سات العليا.
بن�سبة  الأوىل  اجلامعية  باملرحلة  التخ�س�ص  توزيع  ال�ستبانة  حتليل  نتائج  اأظهرت 
املحا�سبة  لق�سم   %20.6 ون�سبة  الأعمال،  لإدارة   %23.8 ون�سبة  القت�ساد،  لق�سم   %29.9
و11.7% لق�سم الإح�ساء ونظم املعلومات، ون�سبة 12.1% لق�سم العلوم املالية وامل�رصفية 

ون�سبة 1.9% لق�سم الت�سويق وفق اجلدول الآتي: 
 الجدول )6( 

توزع أفراد العينة على التخصصات في برنامج الماجستير

تاريخ افتتاح التخ�س�س
الن�سبة التكرارال�سهادة املقبولةالق�سم

املئوية

التخ�س�س 
يف املرحلة 

اجلامعية االأوىل

6429.9- - اقت�ساد
5123.8- - اإدارة الأعمال

4420.6- - حما�سبة
2511.7- - الإح�ساء

2612.1- - العلوم املالية وامل�رصفية
41.9- - الت�سويق

التخ�س�س 
يف مرحلة 
املاج�ستري

2210.3اإجازة يف القت�ساد- ق�سم القت�ساد1976/ 1977القت�ساد

العالقات القت�سادية 
3616.8اإجازة يف القت�ساد- ق�سم القت�ساد 1991/ 1992والدولية
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تاريخ افتتاح التخ�س�س
الن�سبة التكرارال�سهادة املقبولةالق�سم

املئوية

التخ�س�س 
يف مرحلة 
املاج�ستري

4320.1اإجازة يف القت�ساد ق�سم اإدارة اأعمال1983/ 1984اإدارة الأعمال

41.9اإجازة يف القت�ساد ق�سم الت�سويق2010/ 2011الت�سويق

4219.6اإجازة يف القت�ساد ق�سم املحا�سبة1982/ 1983املحا�سبة

2007/ 2008العلوم املالية وامل�رصفية
اإجازة يف القت�ساد- ق�سم العلوم املالية 

وامل�رصفية، اأو ق�سم الإح�ساء ونظم 
املعلومات )�سعبة التاأمني وامل�سارف( .

2310.8

219.8اإجازة يف القت�ساد- كافة الأق�سام1978/ 1979ال�سكان

اإجازة يف القت�ساد- ق�سم الإح�ساء 2010/ 2011الإح�ساء التطبيقي
125.6ونظم املعلومات بكافة �سعبه

اإجازة يف القت�ساد- ق�سم الإح�ساء 2010/ 2011نظم املعلومات الإدارية
115.1ونظم املعلومات بكافة �سعبه

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

التخ�س�سات  العليا وفق  الدرا�سات  اأما بالن�سبة لتوزع طالب املاج�ستري يف برنامج 
يف  مثيله  عن  ال�سعف  يبلغ  العليا  الدرا�سات  يف  التخ�س�سات  عدد  اأن  فنالحظ  املختلفة، 
املرحلة اجلامعية الأوىل، حيث اأ�سيف تخ�س�ص العالقات القت�سادية والدولية )عائديته 
ونظم  الإح�ساء  لق�سم  تخ�س�سات  ثالثة  اأ�سيفت  كما   ، القت�ساد(  لق�سم  تعود  العلمية 
املعلومات، وهي الإح�ساء التطبيقي ونظم املعلومات الإدارية والتاأمني وامل�سارف الذي 
افتتاح جميع  تاريخ  ان  لذا نالحظ  البحث  اإعداد هذا  تاريخ  اأي طالب حتى  فيه  ي�سجل  مل 
�سعب الإح�ساء ونظم املعلومات هي العام الدرا�سي 2010- 2011 اأما فيما �سبق كان ا�سم 
الق�سم الإح�ساء فقط وبداأ م�سوار برنامج الدرا�سات العليا فيه يف العام الدرا�سي 1976- 
1977، واإ�سافة ق�سم ال�سكان امل�سرتك بني ق�سمي القت�ساد والإح�ساء ونظم املعلومات من 
حيث خريجي الدرا�سات العليا، وافتتح منذ فرتة طويلة وهو غري موجود �سمن تخ�س�سات 
يف  الأق�سام  جميع  خريجي  اجلدول  من  نالحظ  كما  يقبل  لكنه  الأوىل،  اجلامعية  املرحلة 



402

ميدانية( )دراسة  الطالب  نظر  وجهة  أ.د. أمل كابوسمن 
أ. خالد عبد اللطيف عليواقع الدراسات العليا في كلية االقتصاد بجامعة حلب

كلية القت�ساد بجامعة حلب، وهذا يف�رص الفرق بني عدد اأفراد العينة يف تخ�س�ص املرحلة 
اجلامعية الأوىل والتخ�س�ص يف املاج�ستري.

وملعرفة فيما اإذا كان توزيع طالب الدرا�سات العليا يتم ب�سكل مت�ساو بني التخ�س�سات 
املختلفة يف مرحلة املاج�ستري ن�ستخدم اختبار كاي تربيع، ونو�سح الأعداد الفعلية والنظرية 

يف اجلدول الآتي: 
الجدول )7( 

األعداد المتوقعة والفعلية للتخصص في مرحلة الماجستير

Observed N Expected N Residual

االقت�ساد 22 23.8 1.8 -
العالقات الدولية 36 23.8 12.2

اإدارة االأعمال 43 23.8 19.2
ت�سويق 4 23.8 19.8 -

حما�سبة 42 23.8 18.2
العلوم املالية وامل�رضفية 23 23.8 0.8 -

�سكان 21 23.8 2.8 -
االإح�ساء التطبيقي 12 23.8 11.8 -

نظم املعلومات االإدارية 11 23.8 12.8 -
Total 214

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

اأما للحكم على مدى �سحة الفر�سية من عدمها فيت�سح من اجلدول الآتي: 
الجدول )8( 

نتائج اختبار كاي مربع للتخصص في الماجستير

التخ�س�س يف مرحلة املاج�ستري

65.421aChi- Square

8df

0.000.Asymp.Sig

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية
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اإن قيمة كاي تربيع جلودة املطابقة هي 65.42، وهي تدل على اأن دخول الطالب يف 
التنا�سق �سببه  العليا غري مت�ساو، وهذا يخلق كثرياً من امل�سكالت، وعدم  الدرا�سات  اأق�سام 
حتديد عدد الطالب املقبولني يف كل ق�سم، ومن ل يقبل يف الق�سم املرغوب به، والذي يتوافق 
مع تخ�س�سه الأ�سا�سي، يُقبل يف ق�سم ال�سكان ب�سورة عامة، والذي هو يف احلقيقة يجمع يف 
القبول جميع التخ�س�سات، وهذا يولد العديد من امل�سكالت اأهمها الختالف يف امل�ستويات 
بني الطالب املقبولني، وعدم دراية الطالب باأهداف الق�سم اأو مواده، وهذا ال�سبب الرئي�ص يف 
ابتعاد املدر�سني عن الأهداف الرئي�سية للق�سم، والن�سغال يف تعليم الطالب كيفية احت�ساب 
لدى  الت�سجيل  بدوافع  اأ�ساًل  ارتباط  لها  يكون  قد  والدميغرافية.اأو  الإح�سائية  املوؤ�رصات 

هوؤلء الطلبة مو�سوع الفقرة الآتية.
ثالثاً- حمور دوافع الت�سجيل يف الدرا�سات العليا: 

يبني هذا املحور اأهم الأ�سباب والدوافع التي دعت طالب الدرا�سات العليا اإىل الت�سجيل، 
اأهم الدوافع التي قد تكون �سببًا يف التحاق الطالب بالدرا�سات  حيث مت و�سع خم�سة من 
العليا مرتبة يف جدول، وٌطلب من املبحوث اختيار اإجابة اأو اأكرث ح�سب الأولويات برتقيمها 

من 1 اإىل 5، وذلك ح�سب اأهميتها بالن�سبة له، وكانت النتائج كما ياأتي: 
الجدول )9( 

دوافع التسجيل في الدراسات العليا وترتيبها حسب األهمية

ترتيب الدافع ح�سب اأهميته

12345

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكراراملئوية

الن�سبة التكراراملئوية
الن�سبة التكراراملئوية

الن�سبة التكراراملئوية
املئوية

69.66%16.55101%4.1423%1.386%8.282%10تاأجيل اخلدمة االإلزامية
3.9%50.78%27.1105%10.156%8.221%17زيادة الراتب ال�سهري
احل�سول على مكانة 

3.2%4.17%14.39%63.431%14.8137%32اجتماعية مرموقة

الرغبة يف زيادة 
5.7%5.712%7.612%16.216%64.834%136 التح�سيل العلمي

حت�سني املوقع يف 
11.1%26.623%47.855%7.299%7.215%15العمل الوظيفي

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج االستبانة 
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من اجلدول نالحظ وجود اختالف بني ترتيب اأهمية دوافع الت�سجيل يف الدرا�سات 
العليا، وذلك من خالل متابعة الن�سب املئوية الإجابات اأفراد العينة وفق ما ياأتي: 

( يف اجلدول ال�سابق �سمن حقل ترتيب الدافع ح�سب اأهميته يدل على اأن  اإن الرقم )1 -
اأكرث الدوافع اأهمية بالن�سبة للمبحوث، اأي عند اإجابة اأفراد العينة على اأحد الدوافع بالرقم 
واحد، فهذا يدل على اأنه كان الدافع الأول له عند الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا، ومن 
العليا هي  الدرا�سات  بالت�سجيل يف  دوافعهم  اأول  العينة كان  اإن 64.8% من  اجلدول جند 
اجتماعية  لدافع احل�سول على مكانة  العلمي، مقابل %14.8  التح�سيل  زيادة  الرغبة يف 
مرموقة، و8.28% لتاأجيل اخلدمة الإلزامية و8.2% زيادة الراتب ال�سهري و 7.2% لتح�سني 
املوقع يف العمل الوظيفي، وهذا موؤ�رص اأيجابي جداً ويدل على رغبة الطالب يف ال�ستفادة 

من العلم.
املرتبة  يف  الأهمية  حيث  من  الجتماعية  املكانة  على  احل�سول  دافع  وياأتي  - 

الثانية بالن�سبة للمبحوث، حيث كانت ن�سبة هذه الرغبة �سمن الأهمية الثانية لأفراد العينة 
اإجابات  من  ن�سبته %16.2  فكانت  العلمي  التح�سيل  زيادة  الرغبة يف  دافع  اأما   ،%63.4
اأفراد العينة على الأهمية الثانية للت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليا، وكان دافع زيادة 
الراتب للموظفني قد ح�سل على ن�سبة 10.1% من اإجابات اأفراد العينة على الرغبة الثانية، 

و 7.2% لتح�سني املوقع الوظيفي، و1.38% لتاأجيل اخلدمة الإلزامية.
من   % - 47.8 ن�سبة  فكانت  العينة  اأفراد  لإجابات  بالن�سبة  الثالثة  الأهمية  اأما 
للح�سول  ال�سهري و %14.3  الراتب  لزيادة  الوظيفي و %27.1  الإجابات لتح�سني املوقع 
لتاأجيل  و%4.14  العلمي،  التح�سيل  يف  للرغبة  و%7.6  مرموقة،  اجتماعية  مكانة  على 

اخلدمة الإلزامية.
ال�سهري  الراتب  زيادة  دافع  ن�سيب  من  كانت  العينة  لأفراد  الرابعة  والأهمية  - 

للعاملني، حيث بلغت ن�سبة الإجابة على هذا الدافع 50.7% مقابل 26.6% لدافع حت�سني 
املوقع الوظيفي للعاملني، و16.55% لدافع تاأجيل اخلدمة الإلزامية، ون�سبة 5.7% للرغبة 

يف زيادة التح�سيل العلمي و4.1% للح�سول على املكانة الجتماعية املرموقة.
العليا  الدرا�سات  برنامج  يف  الت�سجيل  دوافع  اآخر  الإلزامية  اخلدمة  تاأجيل  وكان  - 

حيث كانت ن�سبته 69.66% من اإجابات اأفراد العينة، ون�سبة 11.1% كان اهتمامهم الأخري 
ون�سبة %3.9  العلمي،  التح�سيل  زيادة  للرغبة يف  ون�سبة %5.7  الوظيفي،  املوقع  حت�سني 

لزيادة الراتب ال�سهري، ون�سبة 3.2% للح�سول على مكانة اجتماعية مرموقة.
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واإذ اأردنا ترتيب الدوافع ح�سب االأهمية فيكون لدينا ما ياأتي: 

الدافع الأول هو الرغبة يف زيادة التح�سيل العلمي لطالب الدرا�سات العليا، وبن�سبة  ♦ 

64.8% ون�سبة 84% كدافع اأول وثاٍن وهي ن�سبة مرتفعة جداً.
.% الدافع الثاين احل�سول على مكانة اجتماعية مرموقة وبن�سبة 63.4 ♦

.% الدافع الثالث حت�سني املوقع الوظيفي يف العمل وبن�سبة 47.8 ♦
.% الدافع الرابع كان زيادة الراتب ال�سهري وبن�سبة 50.75 ♦

تزيد عن  وبن�سبة   % وبن�سبة 69.60 ♦ الإلزامية  تاأجيل اخلدمة  الدافع اخلام�ص هو   
الذين  عدد  باأن  علمًا  واخلام�سة،  الرابعة  الأخريتني  املرتبتني  يف  للت�سجيل  كدوافع   %85

اأجابوا هم الذكور فقط.
يف  للت�سجيل  الأهم  الدافع  هي  العلمي  التح�سيل  زيادة  يف  الرغبة  اإن  اأخر  ومبعنى 
فح�سب  الإلزامية،  اخلدمة  تاأجيل  هو  اأهمية  الدوافع  اأقل  فاإن  وباملقابل  العليا،  الدرا�سات 
القانون ال�سوري فالطالب الذي ٌي�سجل يف الدرا�سات العليا يحق له تاأجيل اخلدمة الإلزامية، 
اأجل هذا  الذكور ي�سجلون من  الطالب  باأن غالبية  الطالب  الوهمية بني  الفر�سيات  بعك�ص 

الهدف، وعليه فاإن دوافع الت�سجيل لي�ست يف الأهمية نف�سها.
رابعاً- الواقع العلمي للدرا�سات العليا: 

الرغبة  هو  العليا  الدرا�سات  يف  الت�سجيل  دوافع  اأهم  اأن  فر�سية  حتقق  مع  متا�سيًا 
العلمي  الواقع  على  من�سبًا  الهتمام  يكون  اأن  البديهي  فمن  العلمي،  التح�سيل  زيادة  يف 
هذا  يف  الأمثل  العلمي  التح�سيل  يف  الطلبة  غليل  ي�سفي  الواقع  هذا  وهل  الدرا�سات،  لهذه 

امل�سمار؟ 
الدرا�سات  طالب  نظر  وجهة  ملعرفة  الأ�سئلة  املحور  هذا  يف  طُرحت  هذا  اأجل  ومن 
اأُعد جدول  العليا يف الواقع العلمي للدرا�سات العليا يف كلية القت�ساد بجامعة حلب، وقد 
بعدد الإجابات لكل �سوؤال واملتو�سط احل�سابي لها، وكذلك بيان و�سطي الإجابات مع تثقيل 
البيانات، وذلك للح�سول على درجة املوافقة لكل �سوؤال وكانت النتائج كما هي مو�سحة 

باجلدول الآتي: 
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الجدول )10( 
تقييم أفراد العينة للواقع العلمي للدراسات العليا وفقًا لمستوى المقررات في كلية االقتصاد بجامعة حلب

و�سطي التكرارات
االإجابات بعد 

التثقيل
التقدير

ً كثري جداًكثريو�سطقليلقليل جدا

1- هل املواد التي تُـدر�ص تتيح الإ�سباع 
متو�سط6042773052.44العلمي لهتمامات الطلبة

2- هل املقررات التي تُدر�ص يف ال�سنة 
منخف�ص31104611802.32الأوىل تواكب يف حداثتها التطور العلمي

3- هل هنالك ربط بني املقررات واحلياة 
منخف�ص4592551842.28العملية باملجتمع

4- هل يتطابق تخ�س�ص الأ�ستاذ مع 
متو�سط24361054272.87املقرر املعطى من قبله يف املاج�ستري

5- هل يوجد خطة درا�سية وا�سحة لكل 
متو�سط6058642932.34مقرر

6- هل ي�ساعد اأ�سلوب التدري�ص املتبع يف 
ال�سنة الأوىل على عملية تنمية القدرة على 

التحليل والبحث
متو�سط4679562672.39

7- هل املراجع العلمية املتوافرة ملبية 
منخف�ص7861422672.19ملتطلبات الواقع البحثي

8- هل تعدد حلقات البحث يوؤثر ب�سكل 
متو�سط17205272533.59ايجابي يف ا�ستفادة الطالب

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

من اجلدول ال�سابق نالحظ ما ياأتي: 
يف  العينة  اأفراد  اإجابات  كانت  املقررات،  م�ستوى  عن  تتحدث  التي  الأ�سئلة  اإن 
غالبيتها متو�سط، فال�سوؤال الأول واملذكور فيه باإن املواد التي ٌتدر�ص تتيح الإ�سباع العلمي 
لهتمامات الطلبة، كانت اأعلى اإجابات للمتو�سط وبن�سبة 36.57% من جمموع الإجابات، 
ون�سبة 27.77% من الإجابات قليل جداً، ون�سبة 19.44% قليل، ون�سبة 13.8% فقط كثري، 
لي�سبح متو�سط الإجابات لهذا ال�سوؤال بعد التثقيل 2.44، وهذا يدل على اأن املواد التي ٌتدر�ص 
ل تتيح الإ�سباع العلمي للدرا�سات العليا، اأما ال�سوؤال الثاين والهادف اإىل معرفة مدى مواكبة 
املقررات للتطور العلمي، فكانت ن�سبة 48.14% من الإجابات قليل، ون�سبة 28.24% و�سط، 
ون�سبة 14.35% قليل جداً لتكون و�سطي الإجابات بعد التثقيل 2.32، والتقدير منخف�ص، 
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للتطور  حداثتها  يف  الأوىل  ال�سنة  يف  ٌتدر�ص  التي  املقررات  مواكبة  عدم  على  يدل  والذي 
العلمي، مما يوؤكد �رصورة مراجعة تلك املقررات، والعمل على تطويرها مبا يتنا�سب مع تطور 
اأعلى  العملية للمجتمع، فكانت  الثالث واملتعلق بربط املقررات باحلياة  ال�سوؤال  اأما  العلم، 
ن�سبة اإجابات هي خليار القليل والبالغة 42.59% من اإجمايل الإجابات ون�سبة %25.92 
للو�سط، ون�سبة 20.83% لقليل جداً، ون�سبة 1.85% فقط لكثري جداً، مما يدل على عدم ربط 
بني املقررات واحلياة العملية للمجتمع، وال�سوؤال الرابع واملتعلق بتطابق الأ�ستاذ مع املقرر 
املعطى من قبله يف املاج�ستري فكانت ن�سبة 48.61% خليار الو�سط، ون�سبة 19.9% لكثري، 
الن�سبة العالية خليار الو�سط تاأتي  ون�سبة 16.67% لقليل، ون�سبة 3.24% لكثري جداً، واإن 
اإما لعدم معرفة اأفراد العينة بالتخ�س�ص الدقيق لأ�ستاذ املقرر، اأو زيادة عدم القدرة على 
لي�سبح   ،2.87 التثقيل  بعد  الإجابات  متو�سط  بلغ  وقد  ال�سوؤال،  لهذا  دقيق  ب�سكل  الإجابة 
التقدير العام لهذا ال�سوؤال هو املتو�سط، وهكذا بالن�سبة لبقية الأ�سئلة املتعلقة باملقررات يف 
ال�سنة الأوىل من املاج�ستري، فكان تقدير الإجابات العام اإما منخف�ص اأو متو�سط، وهذا يدل 
ال�سنة الأوىل،  ال�سيا�سة املو�سوعة يف املقررات يف  على عدم ر�سا طالب املاج�ستري على 
اأ�سلوب التدري�ص املتبع يف ال�سنة الأوىل  وباملقابل جند ال�سوؤال الثامن واملتعلق مب�ساعدة 
على عملية تنمية القدرة على التحليل والبحث فكانت اأعلى الإجابات خليار كثري وبن�سبة 
33.80% ون�سبة 24.88% لكثري جداً ون�سبة 7.5% فقط لقليل جداً واإن متو�سط الإجابات بعد 
التثقيل بلغ 3.59 والتقدير العام كان مرتفعًا، فقيام اأ�ستاذ املقرر بتكليف بع�ص الطالب 
يف حت�سري املحا�رصات واإلقائها يف اأثناء املحا�رصة، وكذلك تكليفه باأبحاث خالل ال�سنة 

الدرا�سية �ساعدت الطالب على تنمية القدرة على التحليل والبحث.
اأما اجلزء الثاين من اأ�سئلة الواقع العلمي للدرا�سات العليا يف كلية القت�ساد بجامعة 
حلب فيتعلَّق مب�ستوى اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية من وجهة نظر الطالب واملبني نتائجها 

يف اجلدول )11( الآتي: 
الجدول )11( 

تقويم أفراد العينة للواقع العلمي للدراسات العليا وفقًا لمستوى أداء أعضاء الهيئة التدريسية 

 و�سطي التكرارات
االإجابات بعد 

التثقيل
التقدير

ً كثري جداًكثريو�سطقليلقليل جدا

9- هل هنالك تن�سيق بني املدر�سني لالبتعاد عن 
متو�سط3142904472.80التداخل بني املقررات

10- هل ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص الطلبة على 
متو�سط38654651142.72املناق�سة واحلوار
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أ. خالد عبد اللطيف عليواقع الدراسات العليا في كلية االقتصاد بجامعة حلب

 و�سطي التكرارات
االإجابات بعد 

التثقيل
التقدير

ً كثري جداًكثريو�سطقليلقليل جدا

11- هل يربط اأع�ساء هيئة التدري�ص املادة 
متو�سط6261563052.33العلمية بالواقع التطبيقي والعملي

12- هل يلتزم بع�ص الأ�ساتذة باملدة املخ�س�سة 
متو�سط3332736772.94لإعطاء املحا�رصة

13- هل ي�ستخدم الأ�ساتذة الأ�ساليب احلديثة يف 
متو�سط7243583292.36التدري�ص من اأجهزة اإ�سقاط وغريها

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

اأن  اأو متو�سط فقط، اأي  اإما منخف�ص  اأن تقدير الإجابات  ويت�سح من اجلدول ال�سابق 
وجود  تعك�ص  والتي  �سلبية،  كانت  الأ�سئلة  من  املجموعة  هذه  على  العينة  اأفراد  اإجابات 
الطالب  نظر  وجهة  من  الأوىل  ال�سنة  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ستوى  يف  م�سكالت 
لالبتعاد  املدر�سني  بني  بالتن�سيق  واملتعلق  املجموعة  هذه  من  الأول  فال�سوؤال  اأنف�سهم، 
لكثري،   %20.46 ون�سبة  الو�سط،  خليار   %41.86 ن�سبة  فكانت  املقررات  بني  التداخل  عن 
ون�سبة 19.53% لقليل، ون�سبة 3.72% لكثري جداً، واملتو�سط العام بلغ 2.80 ليكون التقدير 
العام متو�سطًا اأي مل تكن هنالك اإجابة �رصيحة من قبل اأفراد العينة، توؤكد وجود تن�سيق 
بني املدر�سني لالبتعاد عن التداخل بني املقررات، وهكذا بالن�سبة لبقية الأ�سئلة املتعلقة 

مب�ستوى اأداء الهيئة التدري�سية.
اأما اجلزء الثالث من اأ�سئلة الواقع العلمي للدرا�سات العليا يف كلية القت�ساد بجامعة 
ع�رص  واخلام�ص  ع�رص  الرابع  ال�سوؤالن  وهما  العمل،  ب�سوق  التدري�ص  بربط  واملتعلقة  حلب 

فنو�سح النتائج يف اجلدول الآتي: 
الجدول )12( 

تقييم أفراد العينة للواقع العلمي للدراسات العليا وفقًا لربط التدريس بسوق العمل 

و�سطي االإجابات التكرارات
 التقديربعد التثقيل

ً كثري جداًكثريو�سطقليلقليل جدا
14- هل تعتقد باأن املنهاج �سيوؤهلك 

منخف�ص7556582232.18للعمل ب�سكل مبا�رص

15- هل تتم املحا�رصات خارج نطاق 
القاعة اأي ب�سكل عملي على اأر�ص الواقع 

)معمل، موؤ�س�سة، م�رصف، ......( 
منخف�ص11642371541.83

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية
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فال�سوؤال الأول من هذه املجموعة واملتعلق بتاأهيل املنهاج للعمل ب�سكل مبا�رص، فكان 
اأعلى ن�سبة اإجابة لقليل جداً والبالغة 34.88%، ون�سبة 26.97% للمتو�سط، ون�سبة %1.86 
ينطبق  نف�سه  والأمر  منخف�ص،  التقدير  اأن  اأي  2.18؛  بلغ  الإجابات  ومتو�سط  جداً،  لكثري 
على ال�سوؤال الثاين من هذه املجموعة واملتعلق برتافق املحا�رصات النظرية بتطبيق عملي 
فكانت ن�سبة 53.99% لقليل جداً، ون�سبة 1.18% لكثري جداً، والتقدير العام منخف�ص، وهذا 

يوؤكد من خالل اإجابات اأفراد العينة على عدم ربط املناهج ب�سوق العمل.
اأما اجلزء الرابع والأخري من اأ�سئلة الواقع العملي للدرا�سات العليا يف كلية القت�ساد 
بجامعة حلب، واملتعلق بتوافر الو�سائل من خالل اإعطاء املحا�رصات فطُرحت اأربعة اأ�سئلة 

ملعرفة ذلك، وكانت النتائج مو�سحة باجلدول الآتي: 
الجدول )13( 

تقييم أفراد العينة للواقع العلمي للدراسات العليا وفقًا لتوافر الوسائل من خال إعطاء المحاضرات

 و�سطي التكرارات
االإجابات 
بعد التثقيل

 التقدير
ً كثري جداًكثريو�سطقليلقليل جدا

16- هل يتوافر �سا�سات عر�ص يف قاعات تدري�ص 
متو�سط6465413772.35طالب الدرا�سات العليا

17- هل تتوافر اخلدمات املكتبية و املخربية مثل 
متو�سط31755739122.67احلوا�سيب –الت�سوير

18- هل تعطى املحا�رصات يف قاعات خم�س�سة 
متو�سط45615540132.62ومهياأة لطلبة الدرا�سات العليا

متو�سط1952546135122.56- هل تتوافر خدمات النرتنت

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

العملي  للواقع  العينة  اأفراد  تقومي  اإجابات  تقدير  اإن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
خالل  من  الو�سائل  بتوافر  واملتعلقة  حلب  بجامعة  القت�ساد  كلية  يف  العليا  للدرا�سات 
الو�سائل  ا�ستخدام  عدم  وبالآتي  فقط،  »متو�سط«  فقراته  بجميع  كان  املحا�رصات  اإعطاء 
ب�سكل جيد،  الأوىل من املاج�ستري  ال�سنة  اإعطاء املحا�رصات خالل  والتقنيات احلديثة يف 
فعند ال�سوؤال عن توافر �سا�سات عر�ص يف قاعات تدري�ص طالب الدرا�سات العليا كان تقدير 
اأي ما ن�سبته  الإجابات متو�سط، بن�سبة 29.24% لقليل جداً، ون�سبة 30.66% لقليل فقط؛ 
59.9% لإجابة القليل، مقابل ن�سبة 7% فقط لكثري جداً، وكذلك الأمر بالن�سبة ل�سوؤال خدمات 
النرتنت، فكان 50% تقريبًا من اإجابات اأفراد العينة لقليل وقليل جداً، مقابل ن�سبة %5.6 

فقط لكثري جداً.



410
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أ. خالد عبد اللطيف عليواقع الدراسات العليا في كلية االقتصاد بجامعة حلب

تقومي  يف  الآراء  حيث  من  العينة  اأفراد  توافق  نالحظ  ال�سابق  العر�ص  خالل  فمن 
الواقع العلمي للدرا�سات العليا بكلية القت�ساد وبجميع حماور الدرا�سة، فالأ�سئلة املتعلقة 
باملقررات كانت اإجابات الطالب يف غالبيتها متو�سط، ومما يربهن اأن م�ستوى املقررات يف 
برامج الدرا�سات العليا ل يلّبي حاجات الطالب اأو م�ستوى الربامج املعمول بها، اإما لقدمها 
وعدم مواكبتها للتطور ال�رصيع الذي يتعر�ص له هذا القطاع، اأو لعدم اإمكانية انتقائها بدقة 
لتحقيق متطلبات الربنامج، اأما املحور املتعلق مب�ستوى اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية من 
وجهة نظر الطالب فيعك�ص وجود م�سكالت يف م�ستوى اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف ال�سنة 
الأوىل من املاج�ستري اأو الإ�رصاف على الأطروحة، وهذا ناجت اإما ب�سبب عدم التفرغ الكامل 
فكرهم،  ت�ستت  كثرية  باأعمال  ان�سغالهم  ب�سبب  اأو  العلمي،  للبحث  التعليمية  الهيئة  لع�سو 
لع�سو  العلمية  املرتبة  بح�سب  يختلفون  فالأ�ساتذة  لهم،  الأ�سا�سي  الواجب  عن  وتبعدهم 
العليا، وفيما يتعلق  والدرا�سات  العلمي  البحث  التدري�سية، وينعك�ص ذلك يف جمال  الهيئة 
بربط التدري�ص ب�سوق العمل اأثبتت الدرا�سة بعدم وجود هذا الربط، والذي يعده بع�سهم من 
اأكرث ال�سلبيات املوجهة اإىل برامج الدرا�سات العليا، فالعتماد على الربامج النظرية البحتة، 
واقت�سار التعليم �سمن القاعات ال�سفية يوؤكدان عدم وجود ربط بني التدري�ص و�سوق العمل، 
ويف �سوء التقدم العلمي وتقانة املعلومات التي جتتاح جميع القطاعات، اأكدت الدرا�سة اأن 
اإعطاء املحا�رصات يف ظل هذه الثورة التكنولوجية الكبرية يعتمد على الأ�سلوب التقليدي 
ال�سبب يف  اإعطاء املحا�رصات، ويعود  الو�سائل والتقنيات احلديثة يف  ا�ستعمال  بعيداً عن 
ذلك، اإما لعدم توافر الإمكانات املادية للجامعات لتوفري تلك الو�سائل، اأو ب�سبب عدم اإعطاء 
اأولوية من قبل اأ�سحاب القرار يف حتديث الو�سائل امل�ستخدمة يف برامج الدرا�سات العليا.

ومن ذلك يت�سح اأن هناك عدم ر�سا بني الطلبة على امل�ستوى العلمي لهذه الدرا�سات.
ويف �سوء ما �سبق ميكن مناق�سة النتائج التي مت التو�سل اإليها وفق ما ياأتي: 

ي�سري حتليل ال�ستبانة باأن دوافع الت�سجيل وترتيبها بالن�سبة لالأهمية لدى املبحوث  1 .
من خالل الرتتيب الذي ح�سلنا عليه كان دافع زيادة التح�سيل العلمي على راأ�ص درجات 
اهتمامات طالب املاج�ستري، وبلغت الن�سبة 64.8%، ح�سب الرتتيب )1( لأفراد العينة، ودافع 
احل�سول على مكانة اجتماعية مرموقة يف املرتبة الثانية، وبن�سبة 63.4% ح�سب الرتتيب 
)2( لأفراد العينة، وحت�سني املوقع الوظيفي يف العمل كان الدافع الثالث، وبن�سبة %47.8 
ح�سب الرتتيب )3( لأفراد العينة، ودافع زيادة الراتب ال�سهري كان الرابع، وبن�سبة %50.75 
اآخر اهتمامات  الإلزامية يف  العينة، واأخرياً جاء تاأجيل اخلدمة  ح�سب الرتتيب )4( لأفراد 
الطالب وح�سل على ن�سبة 69.60% ح�سب الرتتيب )5( لأفراد العينة، وبالتايل فاإن الرغبة 
يف زيادة التح�سيل العلمي هي الدافع الأهم للت�سجيل يف الدرا�سات العليا، وباملقابل من 
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الت�سجيل لي�ست بالأهمية  اأهمية هو تاأجيل الإلزامية، ومن ذلك يت�سح دوافع  الدوافع  اأقل 
نف�سها.

ي�سري حتليل ال�ستبانة اإىل اأن املوؤ�رصات الدميغرافية للم�سجلني يف الدرا�سات العليا  2 .
بكلية القت�ساد بجامعة حلب تعطي فكرة عن واقع هذه الدرا�سات باإيجابياته و�سلبياته، 
حيث تزيد ن�سبة الذكور عن الإناث مبعدل ال�سعف تقريبًا، واأن ن�سبة الذين يقطنون املدن 
امل�سجلني يف الدرا�سات العليا تفوق اأي�سًا ن�سبة الذين يقطنون الريف، اأما الو�سع العائلي 
فمن البديهي اأن تكون ن�سبة الّعزاب مرتفعة، اأما من حيث العمل، فالن�سبة الكربى تعمل يف 

القطاع العام خا�سة.
اإن طالب الدرا�سات العليا ل يتوزعون ب�سكل مت�ساو ح�سب اجلن�ص و العمر. 3 .

من  كثرياً  يخلق  وهذا  مت�ساو  غري  العليا  الدرا�سات  اأق�سام  يف  الطالب  دخول  اأن  4 .
امل�سكالت، وعدم التنا�سق �سببه حتديد عدد الطالب املقبولني يف كل ق�سم، ومن ل يقبل يف 
الق�سم املرغوب فيه، والذي يتوافق مع تخ�س�سه الأ�سا�سي، يقبل يف ق�سم ال�سكان ب�سورة 

عامة الذي هو يف احلقيقة يجمع يف القبول جميع التخ�س�سات.
الدافع  هي  العلمي  التح�سيل  زيادة  يف  الرغبة  اأن  اإىل  ال�ستبانة  حتليل  ي�سري  5 .
اأقل الدوافع اأهمية هو تاأجيل اخلدمة  الأهم للت�سجيل يف الدرا�سات العليا، وباملقابل فاإن 

الإلزامية.
الواقع  تقومي  يف  الآراء  حيث  من  العينة  اأفراد  توافق  اإىل  ال�ستبانة  حتليل  ي�سري  6 .
م�ستوى  حيث  من  اأي  الدرا�سة؛  حماور  وبجميع  القت�ساد  بكلية  العليا  للدرا�سات  العلمي 
العمل، وا�ستخدام  التدري�ص ب�سوق  التدري�سية وربط  الهيئة  اأع�ساء  اأداء  املقررات، وم�ستوى 

الو�سائل احلديثة يف اإلقاء املحا�رصات.

املقرتحات والتوصيات: 
ت�سبح  بحيث  العليا،  الدرا�سات  تطوير  على  ت�ساعد  التي  احلديثة  املناهج  اعتماد  1 .
م�سدراً لتخريج طالب قادرين على ال�ستفادة من الدرا�سات العليا يف �سوق العمل، والعمل 

على التحديث امل�ستمر للمناهج ملواكبة اآخر التطورات العلمية.
�رصورة منح الطالب بع�ص الوظائف الإدارية يف الكلية، وذلك حتى اإجناز اأبحاثهم،  2 .
الدرا�سات  برنامج  اأكرث �سمن  للعمل  مكافاآت حتفزهم  اأو  مالية كحوافز  اإعانات  ومنحهم 

العليا.
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طالع على ما  اإتاحة الفر�سة لطالب الدرا�سات العليا حل�سور املوؤمترات العلمية لال. 3
و�سل اإليه العلم يف جمال التخ�س�ص، وانعكا�ص ذلك على م�ستوى الأداء بالبحوث والدرا�سات 

العليا بالكلية ومن ثم باجلامعة.
. 4 العمل على اإحداث فرع لل�سكان يف املرحلة اجلامعية الأوىل، ملا لذلك من اأهمية 
يف رفد ق�سم ال�سكان يف املاج�ستري بطالب متخ�س�سني ولديهم معرفة م�سبقة بطبيعة هذا 
اأن يكون الرغبة الثانية دائمًا لدى جميع طالب املاج�ستري بعد الرغبة الأوىل  الق�سم دون 

املتعلقة بتخ�س�ص الطالب يف املرحلة اجلامعية الأوىل.
والتنظيم،  واملتابعة  التخطيط  حيث  من  العليا  بالدرا�سات  خا�ص  كيان  اإيجاد  5 .
الإدارية  الكيان ملتابعة امل�سكالت املتعلقة بالأمور  الطالب يف هذا  والعمل على م�ساركة 

عن كثب.
اإحداث  على  والعمل  اجلامعات،  يف  القائمة  والإدارية  التنظيمية  الهياكل  تطوير  6 .
املاج�ستري  يف  املقيدين  عن  ممثلني  و�سم  الكلية،  يف  الأق�سام  بني  للتعاون  جديدة  �سيغ 
العليا لعر�ص وجهة نظر  الدرا�سات  العلمية امل�رصفة على برامج  اإىل املجال�ص  والدكتوراه 

طالب الدرا�سات العليا وامل�سكالت التي تواجههم يف اإجناز ر�سائلهم العلمية.
الرتكيز على اأنواع البحوث اجلماعية التي تعالج امل�سكالت من زواياها املختلفة  7 .

يف املجالت القت�سادية والجتماعية.
للمتغريات  ت�ستجيب  العليا،  الدرا�سات  برامج  اإن�ساء  يف  واملرونة  التنوع  اعتماد  8 .

الجتماعية والقت�سادية يف املجتمع و�سوق العمل.
اإعطاء الأ�ساتذة فر�سة التفرغ العلمي، والإ�رصاف على طالب الدرا�سات العليا فقط،  9 .

لأنه من العوامل املوؤثرة ب�سكل مبا�رص يف اإجناز الر�سائل العلمية يف الوقت املحدد.
تاأمني  على  والعمل  امل�ساعدين،  والأ�ساتذة  الأ�ساتذة  لدى  الإ�رصاف  خربة  توافر  10 .
بني  التوافق  ل�سمان  املتميزة،  الكفاءات  ذوي  من  العليا  الدرا�سات  طلبة  على  امل�رصفني 

مو�سوع الر�سالة والتخ�س�ص الدقيق للم�رصف، وكذلك الأمر بالن�سبة لختيار جلنة احلكم.
مع  العليا،  الدرا�سات  طالب  خلدمة  الكلية  يف  انرتنيت  قاعات  توفري  على  العمل  11 .

توفري الكادر الفني ل�ستخدامها و�سيانتها.
اإن�ساء مكتبة خا�سة بالدرا�سات العليا وتزويدها باأحدث الأجهزة واملراجع العربية  12 .

والأجنبية، وتخ�سي�ص �سالت لالطالع داخل املكتبات اجلامعية.
العمل على توفري الدعم املادي لطلبة الدرا�سات العليا، عرب تقدمي القرو�ص ال�سهلة  13 .
للطلبة املحتاجني، وذلك من اأجل التخفي�ص من م�سكالتهم القت�سادية واملادية، ودفعهم 

نحو البحث العلمي، وتاأمني م�ستلزماته ب�سكل كاف.
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