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 ملخ�ص 

ت��ه��دف ه���ذه ال��درا���ش��ة اإىل اق����راح اآل��ي��ات 
اأجل  من  العليا،  الدرا�شات  برامج  لتقومي  عملية 
يتنا�شب  مبا  ال��رام��ج،  بهذه  واالرت��ق��اء  التطوير 
العليا،  الدرا�شات  العاملية يف حقل  التطورات  مع 
اأهمية  م��ن  العليا  ال��درا���ش��ات  ل��رام��ج  مل��ا  نظرا 
والنهو�ض  التعليمية  بالعملية  االرتقاء  يف  بالغة 
ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  ت��ق��ومي  والأن  باملجتمعات، 
من  اأ�شا�شيا  مدخال  يعد  اجل��ام��ع��ات  يف  العليا 
م���دخ���الت ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث، وي������وؤدي يف 
والبحثية. التعليمية  العملية   تطوير  اإىل   النهاية 
 وللو�شول اإىل هذا الهدف تبداأ الدرا�شة بعر�ض 
من  اجلامعات،  العليا يف  الدرا�شات  برامج  واقع 
ودرا�شة  الرامج،  هذه  حقيقة  ا�شتك�شاف  اأج��ل 
التي  واملعوقات  وامل�شاكل  وال�شلبيات  االيجابيات 
تعر�ض تطورها وتقدمها، ومن ثم حتاول الدرا�شة 
 و�شع اآليات وخطوات عملية لتقومي هذه الرامج. 
تطوير  املمكن  م��ن  اأن��ه  اإىل  ال��درا���ش��ة  وتخل�ض 
ب��رام��ج ال��درا���ش��ات ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ات من 
ميكن  وال��ت��ي  امل��ق��رح��ة  العملية  االآل��ي��ات  خ��الل 
االآت���ي: النحو  على  م��راح��ل  اأرب��ع��ة  يف   عر�شها 

وت�شمل  وال��ت��خ��ط��ي��ط:  االإع������داد  م��رح��ل��ة  اأواًل: 
وح��دوده،  التقومي  واإط���ار  التقومي  فريق  حتديد 
وحت��دي��د امل��ه��ام واالط������راف امل��ع��ن��ي��ة، وك��ذل��ك 
الالزمة. املعلومات  وم�شادر  احلاجات   حتديد 
وبناء  واالأه���داف  االأ�شئلة  حتديد  مرحلة  ثانيًا: 
�شتجيب  ال��ت��ي  االأ�شئلة  و���ش��ع  وت�شمل  امل��ع��اي��ر: 
ع��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ق���ومي، وحت���دي���د االأه������داف 
العليا،  ال��درا���ش��ات  ل��رام��ج  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 

اآليات مقرتحة لتقومي برامج الدرا�سات العليا 
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Abstract

This study aims to propose practical 
mechanisms to evaluate the post graduate 
programs, for the goal of development 
and upgrading of these programs to meet 
the global developments in the field 
of postgraduate studies; for the great 
importance of the post graduate programs 
in upgrading the educational process and 
the advancement of communities, also the 
evaluation of the post graduate programs 
at universities considered as an essential 
part of development and modernization, 
and eventually leads to the development 
of the educational process and research.  
 To achieve goal the study starts by 
presenting the reality of post graduate 
programs in universities, in order to 
study the pros and cons, problems and 
obstacles to its development and progress, 
and then the study tries to develop 
practical steps to evaluate these programs. 
   The study concludes that it is possible to 
develop post graduate programs in universities 
through the practical mechanisms proposed 
which can be viewed in four stages as follows:  
First Stage: preparation and planning stage: 
This includes identification of the evaluation 
team, the scope and boundaries of the 
evaluation, the tasks and the concerned 
parties in these tasks, as well as identifying 
needs and sources of information necessary.  
Second Stage: the stage of identifying the 
questions and goals and building standards: 
and it includes putting the questions that will 
be answered by the evaluation process, and 
to identify general and specific objectives 
of the post graduate programs, as well as to 
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التقومي. معاير  ب��ن��اء  بعملية  ال��ق��ي��ام   وك��ذل��ك 
ث���ال���ث���ًا: م��رح��ل��ة ج��م��ع ال���ب���ي���ان���ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا: 
وت�����ش��م��ل ط����رق ج��م��ع ال���ب���ي���ان���ات ع���ن ب��رام��ج 
ال��ع��ل��ي��ا يف اجل���ام���ع���ة، وم����ن ثم  ال����درا�����ش����ات 
 ع��م��ل��ي��ة حت��ل��ي��ل ه����ذه ال��ب��ي��ان��ات وت��ف�����ش��ره��ا.

التقومي:  نتائج  وا�شدار  النهائية  املرحلة  رابعًا: 
واإ�شدار  التقومي  اأ�شئلة  عن  االإجابة  مرحلة  وهي 
امل���راح���ل املهمة  وت��ع��ت��ر م��ن   ، ال��ت��ق��ومي  ن��ت��ائ��ج 
اإ�شدار  يتم  ففيها  التقومي،  عملية  يف  واحلا�شمة 
احلكم على هذه الرامج وهو الهدف االأ�شا�ض من 

عملية التقومي .

مقدمة 

�شهدت االآونة االأخرة اهتمامًا متزايدًا برامج 
العليا  الدرا�شات  الأهمية  نظرًا  العليا،  الدرا�شات 
ومتخ�ش�شني  ومفكرين  علماء  وتكوين  اإنتاج  يف 
ذوي  من  والربوية  العلمية  امل��ج��االت  جميع  يف 
على  وال��ق��ادرة  العالية  التخ�ش�شية  امل��وؤه��الت 
تلبية متطلبات التنمية االقت�شادية واالجتماعية، 
تنمية  يف  اأهمية  من  العليا  للدرا�شات  ملا  وكذلك 
العملية  للمعاجلة  املوجهة  والبحوث  الدرا�شات 

مل�شكالت املجتمع .
الدرا�شات  برامج  يف  املت�شارع  النمو  ظل  ويف 
تواجه  التي  امل�شكالت  من  الكثر  ظهرت  العليا 
الطلبة  اأع���داد  يف  الت�شخم  مثل  ال��رام��ج،  ه��ذه 
اأعباء  وت�شخم  التدري�شية،  الكفاءات  وانخفا�ض 
من  واحل��د  تقنياتها،  وتخلف  اجلامعية  االإدارة 
التو�شع يف الكليات ب�شبب ارتفاع التكاليف فيها، 
وتهمي�ض  والتجهيزات  املباين  كفاءة  وانخفا�ض 
العايل  التعليم  اإنتاجية  وت��دين  العلمي،  البحث 
كفاءة  �شعف  اإىل  اأدى  مما   ،)1()1992 )رحمة، 
خمرجات برامج الدرا�شات العليا، وعدم املواءمة 
التنمية،  احتياجات  وب��ني  املخرجات  ه��ذه  ب��ني 
وانف�شال النظرية عن التطبيق، مما جعل التعليم 
يف اجلامعات يتخذ �شكل التلقني واالإمالء والذي 

العقلي،  واملنهج  العلمي  التفكر  على  ي�شاعد  ال 
اإ�شافة اإىل تق�شر اجلامعات يف دعم الدرا�شات 
)اإبراهيم،  ون�شرها  لها  والتخطيط  والبحوث 

.)2()1991
م�شتوى  على  التعليمي  النظام  اإ���ش��الح  اإن 
ملحة  ���ش��رورة  اأ�شبح  العليا  ال��درا���ش��ات  برامج 
واإذا  التحديات،  ملواجهة  العربي  العامل  يف  االآن 
تفح�شنا العمليات املختلفة يف املنظومة الربوية 
اأن عملية التقومي تاأخذ حيزًا كبرًا  فاإننا �شنجد 
يف  اجلميع  اإليها  ت�شد  التي  ال��ب��وؤرة  فهي  فيها، 
املنظومة  م�شتويات  كافة  وعلى  التعليمي  النظام 
الربوية، وهي حجر الزاوية الإجراء اأي تطوير اأو 
جتديد، وهي الدافع الرئي�ض الذي يقود العاملني 
اإىل  املوؤ�ش�شة الربوية على اختالف مواقعهم  يف 
العمل على حت�شني اأدائهم، ومن هنا كانت اأهمية 

هذه الدرا�شة .  
م�سكلة الدرا�سة واأهميتها

توجن  بجامعة جياو  العايل  التعليم  معهد  اأعد 
 )500( الأف�شل  علميًا  تقريرًا  بال�شني  ب�شنغهاي 
جامعة على م�شتوى العامل لعام )2004(، وكانت 
اأية جامعة عربية  التقرير من  املفاجاأة خلو هذا 
لهذه  ترتيبه  التقرير يف  ارتكز  وقد  اإ�شالمية،  اأو 

the process of building evaluation criteria.  
Third Stage: data collection and 
analysis: This includes methods of data 
collection for post graduate programs at 
the university, and then the process of 
analyzing these data and its interpretation.  
Fourth Stage: the final stage and the issuance 
of the evaluation results: a stage to answer 
evaluation questions and produces the 
evaluation results. It is one of critical stages 
and milestones in the evaluation process 
because it includes the conclusion on such 
programs which is the main objective of the 
evaluation process.
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من  وثابتة  دقيقة  علمية  معاير  على  اجلامعات 
احلا�شلني  االأ�شاتذة  عدد  التعليم،  جودة  اأهمها: 
نوبل،  ج��ائ��زة  مثل  مرموقة  عاملية  ج��وائ��ز  على 
واالأب��ح��اث  العلمية  ل��الأب��ح��اث  العملية  النتائج 
امل�شتوى،  رفيعة  العلمية  امل��ج��الت  يف  املن�شورة 
التخ�ش�شات  ع��دد  حيث  م��ن  اجلامعة  وحجم 
جاء  وق��د  فيها،  يدر�شون  الذين  الطالب  وع��دد 
تلتها جامعة  القائمة جامعة هارفارد،  على راأ�ض 
جامعة  وك��ان��ت  ك��م��ردج،  وج��ام��ع��ة  �شتانفورد، 
التقرير،  يف  املتقدمة  اجلامعات  من  اأك�شفورد 

كذلك جامعة طوكيو .
اأما يف تقرير املعهد لعام )2009( فقد اأعلن 
عن  وجود جامعة امللك �شعود يف الت�شنيف عند 
العربي  احل�شور  �شجلت  حيث   ،)402( م�شتوى 
املنفرد يف هذا الت�شنيف حيث مل تت�شمن قائمة 
اأخرى  عربية  جامعة  اأي  عاملية  جامعة   )500(

هذا العام .
واأ�شح�اب  الربويني   ت�شع  التقارير  هذه  اإن 
ال���ق���رار وامل�������ش���وؤول���ني يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 
لتطوير  اأم����ام حت��دي��ات خ��ط��رة  واالإ���ش��الم��ي��ة 
جامعاتهم وموؤ�ش�شاتهم الربوية وبرامج الدرا�شات 
العلمية  باملوؤ�ش�شات  اللحاق  اأجل  من  فيها،  العليا 
وث��ورة  املعا�شرة  العاملية  واالجت��اه��ات  املتقدمة، 
ي�شتلزم  كله  وه��ذا  والعوملة،  والتقنية  املعلوماتية 

نوعًا راقيًا من االإعداد والتخطيط والتقومي .
التي  االأدوات  واأجنح  اأهم  التقومي من  ويعتر 
العلمية  واالأج��ه��زة  املوؤ�ش�شات  تطوير  على  تعمل 
والرامج الربوية، من خالل الك�شف عن مواطن 
معاير  با�شتخدام  براجمها  يف  والقوة  ال�شعف 
اأج���ل االرت��ق��اء  ب��اأغ��را���ض ال��ت��ق��ومي، م��ن  خا�شة 
ال�شعف  جوانب  وت��اليف  ودعمها  القوة  بجوانب 

ومعاجلتها .
اأه��م  م��ن  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  وتعتر 
يف  واالرت��ق��اء  التطوير  اإىل  حتتاج  التي  الرامح 
لها  ملا  وذل��ك  التعليمية،  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 

النمو  اأهمية خا�شة يف تقدم املجتمع وزيادة  من 
املعريف واحل�شاري. ويوؤدي التقومي  اإىل م�شاندة 
وتعميقها  االإيجابيات  لدعم  للم�شتقبل  التخطيط 
تظل  ولكي  الق�شور،  وعوامل  ال�شلبيات  وت��اليف 
برامج الدرا�شات العليا حيوية ومتجددة، ال بد من 
يكفل  م�شتمر  ب�شكل  والتطوير  للتقومي  اإخ�شاعها 
التطورات  جميع  ومواكبة  ا�شتيعاب  على  قدرتها 

املت�شارعة.
وق��د ج��رت حم���اوالت ع��دي��دة يف اجلامعات 
ولكن  العليا،  الدرا�شات  برامج  لتقومي  العربية 
هذه املحاوالت ال زالت حمدودة، وال زالت برامج 
هذه  م��ن  امل��زي��د  اإىل  بحاجة  العليا  ال��درا���ش��ات 
الدرا�شات، وبحاجة اإىل ا�شتخدام طرق متقدمة 
وو�شع  خمتلفة،  وب����اأدوات  التقومي  يف  وحديثة 
معاير وحمكات وا�شحة ت�شمح باحلكم على هذه 

الرامج وتوؤدي بالتايل اإىل تطورها وتقدمها .
ب�شكل  لت�شاهم  الدرا�شة  هذه  جاءت  هنا  من 
اإي��ج��اب��ي يف ه��ذا امل��ج��ال، وحت���اول ال��دع��وة اإىل 
اجلامعات  يف  العليا  الدرا�شات  واقع  ا�شتك�شاف 
العربية، لدرا�شة االإيجابيات وال�شلبيات وامل�شاكل 
�شتوفر  حيث  وتقدمها،  تطورها  اأم��ام  واملعوقات 
الو�شع  لت�شخي�ض  فر�شة  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  مثل 
اآل��ي��ات  ال��راه��ن واحل��ك��م على ال��واق��ع يف ���ش��وء 
معاير  وج���ود  ل��ع��دم   وذل���ك  للتقومي،  مقرحة 
اأدائها  وتقومي  اجلامعات  كفاءة  لقيا�ض  وا�شحة 
وبرامج الدرا�شات العليا فيها مبا يعمل على تاليف 

الق�شور واخللل وال�شعف يف االأداء 
عديدة  معوقات  اليوم  تواجه  جامعاتنا  اإن 
اأي�شًا  يعني  وهذا  وفاعليتها،  كفاءتها  تطوير  يف 
عنا�شر  لكل  دقيق  حتليل  اإىل  الدعوة  بال�شرورة 
مبا  وخمرجاته(،  وعملياته  )مدخالته  النظام 
ي�شمن التح�ش�ض الأي خلل يف اأي جزء من النظام 
والقدرة على ت�شخي�ض االأ�شباب وو�شف العالج، 
العملي  ال��ت��ق��ومي  ط��ري��ق  ع��ن  اإال  ه��ذا  ي��ت��اأت��ى  وال 
ا�شتخدام  على  الدرا�شة  هذه  حتث  لذا  ال�شامل، 
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طرق حديثة ومناذج متقدمة للتقومي  .
اأح��د  تعالج  اأن��ه��ا  يف  ال��درا���ش��ة  اأهمية  تكمن 
الذي  احل��ايل  ع�شرنا  يف  احليوية  املو�شوعات 
اآليات  بتقدمي  وذل��ك  عاملية  معرفية  ث��ورة  ي�شهد 
عملية لتقومي برامج الدرا�شات العليا يف جامعات 
هذه  وتقدم  تطوير  يف  للم�شاعدة  العربي  الوطن 

الرامج لتواكب مثيالتها يف املجتمع الدويل .
النقاط  يف  الدرا�شة  اأهمية  تلخي�ض  وميكن 

التالية :
1. اأن تقومي برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعات 
يف  ي�شهم  �شوف  علمية  اأ�ش�ض  على  العربية 
والتعرف  احلقيقي  واقعها  على  ال�شوء  اإلقاء 

على اإيجابياتها و�شلبياتها .
لتطوير  ال��ق��رارات  ملتخذي  معلومات  تقدمي   .2
االإمكانات  �شوء  يف  العليا  الدرا�شات  برامج 

املتاحة.
3. امل�شاعدة يف الك�شف عن امل�شكالت واملعوقات 

التي تواجه مثل هذه الرامج .
ال�شتخدام  ال��دع��وة  يف  الدرا�شة  ه��ذه  ت�شهم   .4
بع�شها  تدعم  ومتنوعة  متعددة  واأدوات  طرق 

البع�ض يف جمع املعلومات والبيانات .
ملعاجلة  ال��دع��وة  يف  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ت�شاهم   .5
العليا  والدرا�شات  العايل  التعليم  م�شكالت 
العليا  اإىل تطوير برامج الدرا�شات  يوؤدي  مبا 

وحتديثها .
6. هذه الدرا�شة دافع وحافز لبحوث الحقة ت�شهم 
تقومي  عملية  اإج��راءات  على  ال�شوء  اإلقاء  يف 

برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعات .
هدف الدرا�سة

لتقومي  اآليات  و�شع  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 
وذلك  اجلامعات،  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  برامج 
لتمكني املقومني من اأداء دورهم وحتقيق اأهداف 
حتديد  اأج��ل  من  كاملة  ب�شورة  التقومي  عملية 
نقاط القوة وال�شعف يف برامج الدرا�شات العليا، 
وامل�شاهمة يف ا�شتقاق معاير وحمكات ت�شمح يف 

حتقق  م��دى  ومعرفة  ال��رام��ج  ه��ذه  على  احلكم 
واقع  على  ال�شوء  ي�شلط  مما  فيها،  املعاير  هذه 
برامج الدرا�شات العليا والتعرف على اإيجابياتها 
بال�شمولية  مي��ت��از  علمي  ب��اأ���ش��ل��وب  و�شلبياتها 

واملو�شوعية والو�شوح .
التعريفات الإجرائية

ت���ق���ومي ب���رام���ج ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا: ه��و عملية 

ت�شخي�شية تهدف اإىل بيان جوانب القوة وال�شعف 
هذه  تطوير  بغية  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  يف 
على  واحلكم  اأهدافها  حتقيق  اأجل  من  الرامج 
هذه الرامج يف �شوء معاير وحمكات وا�شحة، 

عن طريق ا�شتخدام منوذج للتقومي .
التي  الدرا�شات  هي  العليا:  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 

�شواًء  االأوىل  اجلامعية  املرحلة  بعد  فيما  تقدم 
دك��ت��وراه،  اأو  ماج�شتر  اأو  ع��ايل  دب��ل��وم  ك��ان��ت 
تلي  درا�شية  مرحلة  كل  تعني  العليا  والدرا�شات 
املرحلة اجلامعية االأوىل التي يتابع الطالب فيها 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  اأحد  باإ�شراف  درا�شتهم 
ل��ن��ي��ل درج����ات ع��ل��ي��ا ك��درج��ة ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل 
يعادلها وفق منهاج  اأو ما  والدكتوراه  واملاج�شتر 

معلوم .
الدرا�سات ال�سابقة

ت���ع���ددت ال���درا����ش���ات ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ب��رام��ج 
الدرا�شات العليا وتقوميها، والبحث عن امل�شكالت 
التى تواجهها، ومن اأبرز هذه الدرا�شات ما يلي: 

 هدفت الدرا�شة 
)3(

درا�سة )زوين وها�سم، 2009 (:

اإىل تقومي برامج الدرا�شات العليا بجامعة الكوفة، 
الدرا�شات  برامج  لتقومي  ا�شتبانتني  وا�شتخدمت 
التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء  نظر  وجهة  م��ن  العليا 
ان  النتائج  واظ��ه��رت  العليا،  ال��درا���ش��ات  وطلبة 
الكوفة  بجامعة  العليا  الدرا�شات  برامج  م�شتوى 
يف  و�شعيف  جماالته،  من  كثر  يف  متو�شط  كان 

جماالت اأخرى، ويحتاج اإىل تطوير وحت�شني .
هدفت   

)4(
:)2004 دق���ة،  واأب����و  )احل����ويل  درا����س���ة 

العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  ت��ق��ومي  اإىل  ال��درا���ش��ة 
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ا�شتبانة  وا�شتخدمت  بغزة،  االإ�شالمية  باجلامعة 
نظر  وجهة  من  العليا  الدرا�شات  برامج  تقومي 
ب��رام��ج  اأن  ال���درا����ش���ة  واأظ���ه���رت  اخل��ري��ج��ني، 
يكفي  االإ�شالمية  باجلامعة  العليا  ال��درا���ش��ات 
خريجي  واأن  عالية،  بكفاءة  الطالب  احتياجات 
هذه الرامج يرون كفاءة يف االإ�شراف االأكادميي 
امل�شتخدمة  التدري�ض  واأ�شاليب  طرق  يف  وفعالية 
وكذلك يف ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التعليم.
ه��ذه  ه��دف��ت   )5(

:)2003 )ع����اب����دي����ن،  درا�����س����ة 

الدرا�شة التعّرف اإىل واقع برامج الدرا�شات العليا 
يف جامعة القد�ض، وامل�شكالت التي تعر�شها من 
والطلبة  التدري�ض  هيئ��ة  اأع�شاء  نظر  وجهات 

فيها. 
)6( هدفت الدرا�شة اإىل 

درا�سة )العلوي، 2001(: 

جامعة  يف  اخلا�شة  الربية  برامج  فاعلية  تقييم 
منها  اخلريجني  نظر  وجهة  من  العربي  اخلليج 
ولتحقيق ذلك وزعت ا�شتبانة على 93 من طالب 

الدرا�شات العليا. 
تقومي  اإىل  هدفت   )7(

:)2001 )املع�سنى،  درا�سة 

ال�شت  ال��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ال��رب��وي يف  ال��رن��ام��ج 
نظر  وجهة  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  ل���وزارة  التابعة 
الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�ض، مت جمع البيانات 

با�شتخدام ا�شتبانة .
العليا  الدرا�شات  عن   )8(

)1991( املنيع  درا���س��ة 

بع�ض  حتليل  خ���الل  م��ن  ���ش��ع��ود  امل��ل��ك  بجامعة 
من  ع��دد  اإىل  تو�شل  وق��د  الطالبية،  ال�شجالت 
احلقائق املهمة بالن�شبة لرامج الدرا�شات العليا 

منها  قلة التخ�ش�شات العلمية والتطبيقية .
تقومي  اإىل  هدفت   )9(

:)2000 )ط���ائ���ع،  درا����س���ة 

كلية  يف  الربية  بق�شم  العليا  الدرا�شات  برنامج 
الربية عدن، من خالل التعرف على وجهات نظر 
املختلفة  اجلوانب  تنفيذ  م�شتوى  حول  الطالب 
للرنامج واالأهداف، املحتوى، الطرائق، اأ�شاليب 
يواجهها  التي  امل�شاعب  على  والتعرف  التقومي، 

الطالب اأثناء اإعدادهم لر�شالة املاج�شتر.

درا����ش���ة )ال�����ش��ويف واحل���داب���ي وال��ف��ي��ا���ض، 
1998(: )10( هدفت اإىل تقومي برامج الدرا�شات 
اأع�شاء  نظر  وجهة  من  �شنعاء  جامعة  يف  العليا 
هيئة التدري�ض والطلبة، وذلك من خالل التعرف 
على مدى حتقق بع�ض املعاير االأ�شا�شية الواجب 
جوانب  على  للوقوف  ال��رام��ج  تلك  يف  توافرها 
القوة وال�شعف فيها، وا�شتخدم الباحث ا�شتبانة 
تغطي اأربع جماالت للمعاير الواجب توافرها يف 
واملحتوى  االأهداف  العليا وهي  الدرا�شات  برامج 

وطرق التعلم والتعليم والتقومي .
طلبة  م�شكالت   )11(

)1993 )ال�����س��ري��دة،  درا���س��ة 

وعالقتها  الرموك  جامعة  يف  العليا  الدرا�شات 
ببع�ض املتغرات .

برنامج  تقومي  عن   )12(
)1993، )ك��ن��دي  درا���س��ة 

للبنات  الربية  بكليات  الربية  يف  العام  الدبلوم 
يف بع�ض مدن اململكة العربية ال�شعودية .

هدفت   
)13(

:)1989   درا�سة )بام�سمو�س ومن�سي، 

التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  اآراء  على  التعرف  اإىل 
الدرا�شات  برامج  يف  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 
العليا باجلامعة وحتديد جوانب الق�شور يف هذه 

الرامج واقراح و�شائل عالج هذه اجلوانب .
املتعلقة  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��درا���ش��ات  ع��ر���ض  ب��ع��د 
اأن م��ع��ظ��م ه��ذه  ب��ال��درا���ش��ات ال��ع��ل��ي��ا ي��الح��ظ 
الدرا�شات  برامج  تقومي  يف  اعتمدت  الدرا�شات 
هيئة  اأع�����ش��اء  نظر  ووج��ه��ات  اآراء  على  العليا 
اال�شتبانة،  اأ�شلوب  والطالب من خالل  التدري�ض 
بع�ض  حتليل  اأ���ش��ل��وب  ا���ش��ت��خ��دام  اح��داه��ا  ويف 
ال�شجالت الطالبية، اأي اأن معظم هذه الدرا�شات 
عملية جميع  تعتمد يف  فردية،  بحوث  عبارة عن 
النظر  وجهات  ا�شتطالع  على  وحتليلها  البيانات 

دون ا�شتخدام اأ�شاليب تقوميية متعددة. 
  وتتميز هذه الدرا�شة باأنها �شوف تركز على 
التقومي،  لعمليات  مقرحة  جديدة  اآليات  تقدمي 

وذلك باتباع املنهج ال�شامل يف التقومي .
املباحث  درا�شة  على  احلالية  الدرا�شة  تقوم 
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التالية :
واأه��م  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  االأول:  املبحث 

م�شكالتها.  
املبحث الثاين: التقومي واأهميته لرامج الدر�شات 

العليا. 
مقرحة  وخ��ط��وات  اج����راءات  ال��ث��ال��ث:  املبحث 

لعملية التقومي.    
املبحـث الأول: برامــــج الدرا�ســـات العـليا 

واأهم م�سكالتها.

تعليمية  ف��ر���ش��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات  ت��ع��ت��ر 
مزيد  نحو  وامليل  والقدرة  اال�شتعداد  الأ�شحاب 
و�شيلة  وه��ي  ال��ت��دري��ب،  م��ن  وم��زي��د  التعلم  م��ن 
مع  والتكيف  املعريف  االنفجار  ملواكبة  االإن�شان 
والتقدم  ال�شريع  بالتقدم  املتميز  ال��ي��وم  ع��امل 
بها  امللتحق  للطالب  وتقدم  الهائل،  التكنولوجي 
معرفة متخ�ش�شة وعميقة يف ميدان تخ�ش�شه، 
وهذا يتطلب نوعية متطورة من طرائق التدري�ض 
واخلطط  واملراجع  واملعدات  واالأجهزة  والتقومي 

والهيئات التدري�شية. 
كهدف  العليا  للدرا�شات  اجلامعات  وتنظر 
االأه��داف  لتحقيق  منه  بد  ال  وخيار  ا�شراتيجي 
يف  االإن��ت��اج��ي��ة  بالعملية  تهتم  وال��ت��ي  امل��ن�����ش��ودة 
العلمية  وال��درا���ش��ات  البحوث  واإج���راء  املجتم�ع 
والربوية، مما يدفعها اإىل اإن�شاء وتطوير برامج 
العلم��ية  املج��االت  ف��ي  العليا  ال��درا���ش��ات  يف 

والربوية املختلفة .
العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  اأهداف  من 

يف جامعات الوطن العربي )�شنقر، 1994()14(:
- تفهم البحث العلمي وامل�شاركة فيه واعتباره 

وظيفة اأ�شا�شية من وظائف الدرا�شات العليا .
- ت��ن��م��ي��ة ق�����درات امل��ت��خ�����ش�����ش��ني وجت��دي��د 
مبا  لهم،  الالزمة  باملعلومات  والتعمق  معارفهم 

يتنا�شب واحلاجات الراهنة .
املحبة  ال�شخ�شية  وبناء  اخل��رات  تكوين   -
واالبتكار  املبادرة  قيم  وتعزيز  االجتماعي  للعمل 

واإتاحة الفر�ض للبحث والتجريب .
بني  اجلماعي  والعمل  التعاون  روح  اإيجاد   -

الطلبة الباحثني .
- تدريب طالب الدرا�شات العليا على البحث 

املنهجي واإنتاج املعرفة وتوظيفها .
نتيجة  ظهرت  التي  للم�شكالت  الت�شدي   -
علمي  باأ�شلوب  والتكنولوجية  العلمية  ال��ث��ورة 
اإىل  تهدف  تطبيقية  بدرا�شات  والقيام  �شامل، 

ربط اجلامعة باملجتمع .
- حت��ق��ي��ق ال��ك��ف��اي��ة ال���الزم���ة م��ن ال��رواف��د 
الذين  العليا  الدرا�شات  طلبة  من  ذاتيًا  الب�شرية 
ميكن اأن يعملوا يف ميدان التعليم اجلامعي، اأو يف 
البحث العلمي، وتدريبهم على اأ�شاليب التدري�ض 

ال�شحيحة.
ووطنيا  خلقيا  موؤهلة  فنية  قيادات  توفر   -

قادرة اإىل اإجناح خطط التنمية .
على  اجلامعة  ق��درة  على  التناف�ض  وين�شب 
حتقيق قيم التقدم، حتى تلحق اجلامعات العربية 
وال��دول  الكرى  ال�شناعية  ال��دول  يف  باأخواتها 
القيم،  ه��ذه  تطبيق  على  عملت  والتي  املتقدمة 
ومن اأهم قيم التقدم يف هذا املجال )م�شطفى، 

)15( :)2003
ومناهج  لرامج  العلمي  التخطيط  قيمة   -
والبحث  التدري�ض  بني  التي جتمع  العايل  التعليم 

العلمي ولي�ض جمرد التدري�ض .
- قيمة ثقافة النظم بداًل من ثقافة االأ�شخا�ض، 
بحيث ت�شمم النظم لتبقى وتتطور بغ�ض النظر 
اأو  الكليات  اأو عمداء  روؤ�شاء اجلامعات  عن تغر 

روؤ�شاء االأق�شام العلمية .
- قيمة االإتقان يف و�شع الكتاب اجلامعي ويف 
املاج�شتر  ر�شائل  على  االإ���ش��راف  ويف  التدري�ض 
العلمي  التفكر  على  الطالب  وحفز  وال��دك��ت��وراه 
والتفكر االبتكاري واالنخراط يف فرق عمل منتجة.

ت�شيع  اأن  يتعني  ال��ت��ي  ال��ف��ري��ق  روح  قيمة   -
ويرووها  ليزرعوها  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  بني 
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وينموها يف طالبهم .
الكلية  تختار  ب��اأن  املرجعي  القيا�ض  قيمة   -
واجلامعة مناف�شًا منوذجيًا وحتدد جماالت متيزه 
ثم ت�شع برناجما لعبور الفجوة واالرتقاء مل�شتوى 
ذلك  مت  م��ا  اإذا  حتى  النموذجي  املناف�ض  ه��ذا 
يجري ر�شد مناف�ض منوذجي اآخر واإعادة الكرة 

اإنها اإحدى اأدوات التح�شني امل�شتمر .
اجلامعات  يف  العليا  الدرا�شات  واجهت  لقد 
التي  وامل�شكالت  العقبات  م��ن  الكثر  العربية 
تقف عقبة اأمام ا�شتمرارها اأو تطورها، وي�شنف 
العليا  الدرا�شات  م�شكالت   )16()1994 )رحمة، 

اإىل :
] م�����ش��ك��الت داخ���ل���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق مب��دخ��الت 

م�شكالت  فهناك  وعملياتها،  العليا  الدرا�شات 
تواجه اأهداف الدرا�شات العليا وبناها ومناهجها 
ونظم القبول والدرا�شة والقيام بالبحوث العلمية 
واالإ�شراف عليها، كما اأن هناك م�شكالت اأع�شاء 
واملكتبات  الطلبة  وم�شكالت  التدري�شية،  الهيئة 
و�شواها  واملعامل  واملخابر  املعلومات  وم�شادر 
م�شكالت  هناك  اأن  كما  امل�شاعدة،  الو�شائل  من 

التمويل واالأموال .
الدرا�شات  ب�شلة  تتعلق  خارجية  م�شكالت   [
العليا ب�شابقتها مرحلة الدرجة اجلامعية االأوىل، 
وبتوافقها  عليها،  االجتماعي  بالطلب  وب�شالتها 
مع حاجات التنمية االقت�شادية والعلمية والتقنية 
والثقافية واملعلوماتية و�شواها وقدرتها على تلبية 

هذه احلاجات .
بع�ض   )17()1998 امل��وج��ود،  )ع��ب��د  وي��ح��دد 
الوطن  يف  العليا  الدرا�شات  تواجه  التي  امل�شاكل 

العربي بالتايل:
معظم  يف  العليا  الدرا�شات  برامج  جمود   [
اجلامعات العربية وعدم التطوير امل�شتمر ملحتوى 
اللوائح املنظمة لهذه الدرا�شات  اأو  هذه الرامج 
والبحث  ال��ع��ل��م  اجل��دي��د يف جم���االت  ���ش��وء  يف 

العلمي.

ال  باأ�شتاذه  الطالب  تربط  التي  العالقة   [
والقهر  والت�شلط  اال�شتعالء  ي�شوبها  عالقة  تزال 
الفكري من قبل االأ�شتاذ والتملق والنفاق وحفظ 
املعلومات وندرة التفكر االبتكاري واحلوار املبدع 

من قبل الطالب .
م�شاكل  ع��ن  العليا  ال��درا���ش��ات  انف�شال   [
التنمية يف املجتمع وبعدها عن ما يدور يف العامل 

اخلارجي.
العليا  ال��درا���ش��ات  اأه����داف  و���ش��وح  ] ع��دم 
املهني  والتكوين  البحثية  الوظيفة  بني  واخللط 

والتدري�ض.
لنجاح  ال��الزم��ة  االأ�شا�شية  البنية  �شعف   [
برامج الدرا�شات العليا وكثرًا ما تعطى االأولوية 
يف االهتمام ملرحلة البكالوريو�ض ويت�شح ذلك من 
الدرا�شات  لرامج  املخ�ش�شة  امليزانيات  �شاآلة 

العليا.
التخطيط  �شعف  ال��ع��ايل  التعليم  وي��واج��ه 
���ش��واًء  احل���االت  م��ن  كثر  يف  العليا  ل��ل��درا���ش��ات 
التخ�ش�شات  اإىل  احل��اج��ات  تقدير  حيث  م��ن 
حيث  اأو  واالإن��ت��اج،  العمل  ملطالب  وفقًا  املتعددة 
حيث  م��ن  التخ�ش�شات  ت��ل��ك  م��ق��وم��ات  ت��وف��ر 
اأو  العاملني،  التدري�ض وغرهم من  اأع�شاء هيئة 
االأجهزة  ويف  االأبنية  املادية يف  امل��وارد  من حيث 
تعاونًا  ذل��ك  ويتطلب  واملخترات،  احلقول  ويف 
غرها  وبني  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  وثيقًا 
من  كثرًا  اأن  ويالحظ  املجتمعة،  املوؤ�ش�شات  من 
العليا يف الوطن العربي ن�شاأت  برامج الدرا�شات 
متناثرة، متاأثرة بنماذج مثيالتها يف بع�ض البالد 
االأجنبية، والنقل واالقتبا�ض منها يف اأنظمتها ويف 
مناهج الدرا�شة فيها وبراجمها، وغلبة االأ�شاليب 
دون  املعرفة  جوانب  على  واقت�شارها  التقليدية 
االأخالقية  وامل��واق��ف  التعميم  بجوانب  العناية 

)الزبيدي، 2000 ()18(.
برامج  تواجه  التي  امل�شكالت  ه��ذه  وحتظى 
واأ�شحاب  املخت�شني  بعناية  العليا  ال��درا���ش��ات 
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القرار والربويني يف اجلامعات العربية، وت�شعهم 
بني  فالتناف�ض  وخ��ط��رة،  كبرة  حتديات  اأم��ام 
تهيئة  على  اجلامعة  ق��درة  يف  يكمن  اجلامعات 
والذي  الفكري،  امل��ال  راأ���ض  من  خم��زون  وتنمية 
موؤهلني  وعاملني  ومديرين  وق��ادة  اأ�شاتذة  ي�شم 
للتفكر اال�شراتيجي االبتكاري، موؤهلني لت�شميم 
البحثية  التعليمية  اخل��دم��ات  حل��زم��ة  مبتكر 

اجلامعية لتعزيز االأداء اجلامعي .
االهتمام  اأهمية   )19()1990 )عو�ض،  وي��رى 
الدرا�شات  م�شكالت  ملعاجلة  التالية  بالنقاط 

العليا :
وك�شر  الدرا�شية  وامل��ق��ررات  امل��واد  تطوير   [

جمودها وتعديلها .
ونظم  اجلامعية  القيم  ت��ده��ور  معاجلة   [
ال�شائدة  االمتحانات  )اأ�شاليب  اجلامعي  التعليم 
وتف�شي  واحلفظ،  اال�شرجاع  على  تعتمد  والتي 

ظاهرة الغ�ض، ومراجعة نظم االمتحانات(.
] توفر االإمكانات املادية )مدرجات خا�شة، 

و�شائل معينة، خمترات ( .
احلديثة  العلمية  وامل��راج��ع  الكتب  ت��اأم��ني   [
على  الطالب  وت�شجيع  اخت�شا�ض  لكل  املنا�شبة 

اال�شتفادة منها اإىل اأق�شى حد .
] ت�شجيع البحوث امليدانية .

تناله  م��ا  ب��ق��در  ت��ق��ا���ض  اجل��ام��ع��ات  ق���وة  اإن 
تخطيط  من  وبراجمها  العليا  الدرا�شات  نظم 
وقبل   ،)20()1982 )ك�شمري،  وتطوير  ورعاية 
يف  العليا  الدرا�شات  برامج  تطوير  بعملية  البدء 
اجلامعات وحل م�شكالتها البد من اإجراء عملية 
تقومي لهذه الرامج، حيث يعتر التقومي هو اأول 
يف  العليا  الدرا�شات  برامج  لتطوير  خطوة  واأهم 
ال�شعف  ونقاط  القوة  نقاط  لتحديد  جامعة  اأي 
فيها ومن ثم تبداأ عملية التطوير واملعاجلة بناءًا 

على نتائج التقومي.
امل��ب��ح��ث ال���ث���اين: ال��ت��ق��ومي واأه��م��ي��ت��ه ل��رام��ج 

الدر�سات العليا

يف  ال�شحية  املمار�شات  م��ن  التقومي  يعتر 
اأي موؤ�ش�شة، وهو عن�شر اأ�شا�شي يف اأي برنامج، 
فمن خالله ميكن حتديد عنا�شر القوة وال�شعف 
يف هذا الرنامج، ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات 
اأن  كما  للرنامج،  وحت�شني  لتطوير  واإج���راءات 
عملية التقومي هي البوؤرة التي ت�شد اإليها اجلميع 
يف النظام التعليمي بو�شفها تكنولوجيا ع�شرية، 
وو���ش��ي��ل��ة م��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 
كفاءة  م�شتوى  حتديد  يف  تفيد  التي  والبيانات 
اخلدمات املقدمة، ويف تخطيط الرامج، وتطور 
وحت�شن جوانبها الكمية والنوعية، مما يوؤدي اإىل 

حت�شني االأداء وحت�شني خمرجات التعلم .
والتقومي مبفهومه العلمي ي�شتند اإىل منهجيات 
منظمة يف جمع البيانات واملعلومات من م�شادر 
بغر�ض  متنوعة  قيا�ض  اأدوات  با�شتخدام  متعددة 
ي�شتند  كيفية  واأدل��ة  كمية  تقديرات  اإىل  التو�شل 
اأو �شنع قرارات منا�شبة  اأحكام  اإ�شدار  اإليها يف 

)عالم، 2003()21(.
وي���ع���رف ال���ت���ق���ومي ب���اأن���ه جت��م��ي��ع وحت��ل��ي��ل 
ل�شنع  ال�شرورية  واملعلومات  للبيانات  منظم 
اإل��ي��ه��ا معظم  ت��ل��ج��اأ  ال����ق����رارات، وه���و ع��م��ل��ي��ة 
تنفيذها  بداية  منذ  براجمها  لتقومي  املوؤ�ش�شات 
منظمة  تقييم  عملية  باأنه  يعرف  كما  وتطبيقها. 
معينة  ل�شيا�شة  اأو  ونواجته،  الرنامج  لعمليات 
ي��ت��ب��ن��اه��ا ال���رن���ام���ج، يف ���ش��وء جم��م��وع��ة من 
لالإ�شهام  كو�شيلة  وامل�شمرة  ال�شريحة  املحكات 
يتبناها  التي  ال�شيا�شة  اأو  الرنامج  حت�شني  يف 

الرنامج )الدو�شري، 2004()22(.
ي�شتخدم  برنامج  الأي  التقومي  والإجراء عملية 
منوذج للتقومي، حيث اأن منوذج التقومي هو ت�شور 
نظري للخطوات الالزمة للتو�شل اإىل قرار معني 
ب�شاأن ال�شيء املراد تقوميه وتقرير ذلك للمعنيني، 
من  ي�شمله  مب��ا  للتقومي  ال��ن��ظ��ري  االإط����ار  وه��و 
تعريف واأهداف واإجراءات الزمة الإجراء العملية 

.)23()             ، Worthen & Sanders( التقوميية

1997

1997
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هناك عدة ت�شنيفات ومناذج لتقومي الرامج 
)Worthen & Sanders ،             ()23(، )توفيق، 

1983()24( وهي :
على  توؤكد  وهي  الكال�شيكية:  النماذج  اأواًل: 
التقومي يف �شوء االأهداف املحددة م�شبقًا، بحيث 
ومنها  التقومي،  عملية  بتوجيه  االأه���داف  تقوم 

. )Taylor( منوذج تايلر
تعتمد على  التي  ثانيًا: مناذج االعتماد: وهي 
درا�شة العمليات الربوية وتقومي منتجاتها، منها 

.Scriven و�شكرايفن Stake منوذج �شتيك
ث��ال��ث��ًا: من���اذج ال��ت��ن��اق�����ض: وه���ي ت��رك��ز على 
املعاير  مع  يجري  ما  مقارنة  ينبغي  اإذ  املعاير، 
ومنها  ال��ت��ق��ومي،  �شوئها  يف  يتم  ال��ت��ي  امل��ح��ددة 

. Provus منوذج برف�ض
رابعًا: مناذج النظم: التي تركز على الرنامج 
الربوي بكل عنا�شره واأبعاده وجوانبه من اأهداف 
�شتفلبيم  من���وذج  ومنها  وخم��رج��ات  وعمليات 

 .Stufflebeam

عن  عبارة  هو  النموذج  لهذا  وفقًا  والتقومي 
عملية احل�شول وجتهيز املعلومات املفيدة للحكم 
 ،)25()Stufflebeam  :1971( القرار،  بدائل  على 
متخذي  خلدمة  هو  التقومي  اإج��راء  من  والهدف 
يف  اأ�شا�شية  خطوات  ث��الث  وهناك  ال��ق��رارات،  

عملية التقومي يف هذا النموذج وهي :
حتديد  على  ال��رك��ي��ز  ويعني  التخطيط:   [
ملتخ�ذي  املطلوبة  املعلومات  وتعريف  وتو�شيح 

القرار.
وحتليل  وتنظيم  جمع  ويعني  احل�����ش��ول:   [
امل��ع��ل��وم��ات ب��ا���ش��ت��خ��دام االأ���ش��ال��ي��ب ال��ف��ن��ي��ة يف 

االإح�شاء والقيا�ض .
ب�شكل  املعلومات  تنظيم  وتعني  التجهيز:   [
يوؤدي اإىل االإفادة الق�شوى منها يف عملية التقومي 

الربوي .
  اإن هذه اخلطوات الثالث ميكن ا�شتخدامها 

يف اأي نوع من االأنواع املقرحة للتقومي وهي :

املدخالت،  وتقومي  ال�شياق،  اأو  البيئة  تقومي 
وتقومي العمليات، وتقومي املخرجات .

اإن ل��ل��ت��ق��ومي من����اذج م��ت��ع��ددة ول��ك��ل من��وذج 
احلرية  وللمقوم  حدوده  وله  و�شلبياته  ايجابياته 
احتياجاته  ي��الئ��م  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  اخ��ت��ي��ار  يف 
من  الب��د  برنامج  اأي  ولتقومي  التقومي،  وظ��روف 
خمرجاته،  عملياته،  مدخالته،  واق��ع��ه،  تقومي 

الأنها ت�شكل جماالت التقومي .
عملية  عمليات  التقومي  عمليات  تكون  ولكي 
اإىل  االهتمام  توجه  اأن  يجب  اأي�شًا  ومو�شوعية 
الوثوق  التي ميكن  واملحكات  املعاير  البحث عن 
علمية  قرارات  اتخاذ  عند  اإليها  واالطمئنان  بها 
والتجديد  ال��ت��ط��وي��ر  حتقيق  يف  ت�شهم  م���ررة 

 .)26()        ،Lewy(
اأهمية التقومي لرامج الدرا�سات العليا:

للرامج  والتحديث  التطوير  مداخل  من  اإن 
االع��ت��م��اد  ه��و  العليا  وال���درا����ش���ات  االأك��ادمي��ي��ة 
ح�شب  االأكادميية  ال��رام��ج  وتقومي  االأك��ادمي��ي، 

معاير، وتقومي املخرجات التعليمية .
فتقومي برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعات 
والتحديث  التطوير  اأ�شا�شي من مدخالت  مدخل 
التعليمية  العملية   تطوير  اإىل  النهاية  يف  وي��وؤدي 

والبحثية وذلك من خالل :
قيا�ض  خالل  من  التعليمية  العملية  تقومي   [
العملية  وخم��رج��ات  مل��دخ��الت  االأداء  م��وؤ���ش��رات 

التعليمية .
اأو  اال���ش��ت��م��ارات  من��اذج  واإع����داد  ت�شميم   [
اآليات  تت�شمن  بحيث  للتقومي  الالزمة  االأدوات 
الالزمة  االإجرائية  واخلطوات  التقومي  ومعاير 

لتنفيذ التقومي .
] اإن�شاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لكل 

جانب من جوانب برامج الدرا�شات العليا .
لرامج  وال�شعف  ال��ق��وة  ج��وان��ب  حت��دي��د   [

الدرا�شات العليا .
] متكني الكليات من متابعة وتطوير براجمها 

1977
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واأهدافها وخططها .
املعاير  م��ن  م�شتقة  ج���ودة  معاير  و���ش��ع   [

املو�شوعة لتقومي برامج الدرا�شات العليا .
] ت�شجيع التقومي امل�شتمر للرامج توؤدي اإىل 
ب�شكل  العليا  الدرا�شات  تواجه  التي  امل�شاكل  حل 

متوا�شل وم�شتمر وبطرق علمية �شليمة.
اإج����راءات وخ��ط��وات مقرتحة  ال��ث��ال��ث:  املبحث 

لعملية التقومي 

التي تقرحها هذه الدرا�شة  االآليات  تنح�شر 
يف  العليا  الدرا�شات  برامج  تقومي  عملية  الإجراء 

اجلامعات يف املراحل التالية :
اأوًل:  مرحلة  الإعداد والتخطيط

هي  اجل��ي��د  والتخطيط  االإع����داد  عملية  اإن 
كان  وكلما  التقومي،  عملية  يف  االأوىل  اخل��ط��وة 
املو�شوعة  التخطيط جيدًا ومتقنًا وكانت اخلطة 
ومتقنًا  ن��اج��ح��ًا  ال��ت��ق��ومي  ك���ان  ومتقنة  منظمة 
عن  املرحلة  ه��ذه  يف  ويجاب  الأه��داف��ه،  وحمققًا 
؟  منه  الهدف  وما  التقومي  ملاذا  التالية:  االأ�شئلة 
ما اال�شئلة التي �شيجيب عنها ؟ ومن الذي �شيقوم 
به ؟ وماذا ي�شم ومتى التقومي ؟ كم ر�شد لعملية 
يف  �شي�شارك  وم��ن  ؟  وال��وق��ت  امل��ال  من  التقومي 

التقومي ومن الذين �شيخدمهم ؟  
وت�شمل عمليات االإعداد والتخطيط االإجراءات 

التالية:

1. حتديد فريق التقومي واإطار التقومي وحدوده

يف هذه املرحلة يتم فيها: 
واخل��راء  اال�شت�شاريني  من  جلنة  ت�شكيل   [

ملتابعة عملية التقومي واالإ�شراف عليها .
مهمة  �شيتوىل  الذي  التقومي  فريق  اختيار   [
تقومي برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة، ويدير 
ويوجه التقومي، ويجمع البيانات وينظمها ويحللها، 

وعليه اإدارة التقومي وكتابة تقريرالتقومي. 
اأكادمييًا  علميًا  فريقًا  يكون  اأن  �شروطه  ومن 
االإدارة، من  ويف  الربوي  التقومي  متخ�ش�شًا يف 

داخل اجلامعة ومن خارجها .
واإط���ار  و�شياقه  ال��ت��ق��ومي  م��و���ش��وع  و���ش��ف   [
التقومي واأغرا�شه واأهدافه واالأ�شئلة التي �شيجيب 

عليها.
ا�شتخدامه،  امل��راد  التقومي  من��وذج  حتديد   [
ويتم اختياره من مناذج تقومي الرامج الربوية، 
من  يتكون  ال���ذي   Stufflebeam من���وذج  ويعتر 
)البيئة(،  ال�شياق  هي:  عنا�شر  اأو  مراحل  اأربعة 
املدخالت، العمليات، املخرجات هو االأن�شب هنا 

لتقومي برامج الدرا�شات العليا .
اأن يرتبط التقومي باأهداف وا�شحة،  ] يجب 

واأن يكون �شاماًل تعاونيًا وم�شتمرًا .
] يجب اأن يكون التقومي اقت�شاديًا يف الوقت 

واملال واجلهد .
] اأن تكون خطة التقومي مرنة قابلة للتعديل. 

] اأن يكون التقومي ان�شيابي ياأخذ باالعتبار كل 
الظروف .

2. حتديد املهام والأطراف املعنية

امل���راد  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  و���ش��ف   [
تقوميها. 

برامج  املعنية يف  االأطراف  وو�شف  ] حتديد 
الدرا�شات العليا وجمتمع الدرا�شة التي �شي�شملها 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  وي�شمل  التقومي،  برنامج 
والطالب، املناهج واملراجع العلمية يف اجلامعة، 
االإداريني واملوارد واالأنظمة والتعليمات واالأر�شيف 
يف اجل��ام��ع��ة، االأج���ه���زة وامل��خ��ت��رات وامل��ب��اين 
توظيف  جل��ه��ات  ممثلني  وك��ذل��ك  واخل���دم���ات، 
الروافد  كاأحد  العليا  الدرا�شات  برامج  خريجي 

الهامة يف عملية تقومي هذه الرامج.
لعملية  ال��الزم��ة  الزمنية  ال��ف��رة  حت��دي��د   [

التقومي .
] حتديد امليزانية الالزمة يف عملية التقومي.

] و�شع خطة لتقومي التقومي
3.  حتديد احلاجات وم�سادر املعلومات الالزمة

] حت���دي���د وان���ت���ق���اء االأ����ش���ال���ي���ب امل��الئ��م��ة 
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املعلومات وجتهيزها  املنا�شبة جلمع  واالإجراءات 
وحتليلها. 

متثل  ال��ت��ي  امل�شتقلة  امل��ت��غ��رات  حت��دي��د   [
املدخالت يف الرنامج، وما يرافقها من تدخالت 
بعملية  توؤثر  التي  والعوامل اخلارجية  اجتماعية، 
تواجهها،  قد  التي  وامل�شكالت  التقومي وح�شرها 
التي  املخرجات  اأي  التابعة  املتغرات  وحتديد 

ن�شعى اإىل تقوميها .
] اإ�شراك االأع�شاء املبا�شرين وغر املبا�شرين 
امل�شاركني يف عملية التقومي بغر�ض احل�شول على 
امل�شورة حول كيفية جمع البيانات وحول ما يجب 

اأن يكون عليه الرنامج .
ثانياً: مرحلة حتديد الأ�سئلة والأه��داف وبناء 

املعايري

التقومي  خطة  وو�شع  ال�شليم  التخطيط  بعد 
وت�شكيل اللجان وحتديد املهام واالأطراف املعنية 
البدء بالتقومي، وهي مرحلة حا�شمة  تاأتي عملية 
حتديد  فيها  �شيتم  حيث  كبرًا  جمهودًا  تتطلب 
معاير  وبناء  العامة  االأه��داف  وحتديد  االأ�شئلة 

وحمكات حتدد م�شار عملية التقومي وجناحها .
ويف هذه املرحلة تتبع اخلطوات التالية :

عملية  عنها  �ستجيب  التي  الأ�سئلة  �سياغة   .1

التقومي

عملية  يف  اأ�شا�شية  خطوة  االأ�شئلة  �شياغة  اإن 
ودقيق  مبا�شر  ب�شكل  �شتحدد  الأن��ه��ا  ال��ت��ق��ومي، 
ومنظم عمليات التقومي، وهناك م�شادر متعددة 
نظر  وجهات  على  خاللها  من  احل�شول  ميكن 
اخلراء  نظر  وجهات  مثل  االأ�شئلة  حول  متنوعة 
الدرا�شات  برامج  يف  واملتخ�ش�شني  امل�شت�شارين 
التدري�ض  هيئة  واأع�����ش��اء  اجل��ام��ع��ات  يف  العليا 
والبحوث  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  وم��ن  وال��ط��الب، 

العلمية واملن�شورات يف هذا املجال. 
من اأهم هذه االأ�شئلة :

] م���ا ه���ي االأه������داف ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى ب��رام��ج 
و�شوح  وما مدى  اإىل حتقيقها،  العليا  الدرا�شات 

هذه االأهداف وقابليتها للقيا�ض؟
ه��ذه  لتحقيق  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  م��ا   [

االأهداف؟
تطبيقًا  ال��رام��ج  تنفيذ  عملية  متثل  ه��ل   [

حقيقيا للخطة املو�شوعة؟
برامج  يف  توفرها  الواجب  املعاير  هي  ما   [

الدرا�شات العليا يف اجلامعة؟
] م��ا ه��و واق��ع ب��رام��ج ال��درا���ش��ات العليا يف 

اجلامعة؟
] ما درجة حتقق املعاير يف برامج الدرا�شات 

العليا يف اجلامعة؟
] ما هي نقاط القوة وال�شعف يف هذه الرامج 

يف �شوء املعاير؟
] ما هي امل�شكالت التي يواجهها ع�شو هيئة 

التدري�ض يف الدرا�شات العليا يف اجلامعة؟ 
طالب  يواجهها  ال��ت��ي  امل�شكالت  ه��ي  م��ا   [

الدرا�شات العليا يف اجلامعة؟                             
عمادة  تواجهها  ال��ت��ي  امل�شكالت  ه��ي  م��ا   [

البحث العلمي والدرا�شات العليا يف اجلامعة؟ 
اخلطة  �شوء  يف  ال��رام��ج  ا�شتطاعت  ه��ل   [
والعملية التنفيذية من حتقيق االأهداف املو�شوعة، 
ملا  وفقًا  الرامج  ونتائج  خمرجات  كانت  هل  اأي 

حدد لها من موا�شفات متوقعة؟
امل��ق��رح��ات وال��ت�����ش��ورات لدعم  ] م��ا ه��ي 
االإي��ج��اب��ي��ات ون��ق��اط ال��ق��وة يف ه���ذه ال��رام��ج 
وتعزيزها يف �شوء املعاير والتي توؤدي اإىل تطوير 

وحتديث هذه الرامج؟
] ما هي املقرحات والت�شورات للتغلب على 
يف  ال��رام��ج  ه��ذه  يف  ال�شعف  ونقاط  ال�شلبيات 
�شوء املعاير والتي توؤدي اإىل تطوير وحتديث هذه 

الرامج؟
لرامج  واخلا�سة  العامة  الأه���داف  حتديد   .2

الدرا�سات العليا يف اجلامعة

لرامج  واخلا�شة  العامة  االأه��داف  لتحديد 
الدرا�شات العليا ينبغي اأواًل ح�شر وجمع اأهداف 
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العامة  اجل��ام��ع��ة  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج 
ومن  ومن�شوراتها  اجلامعة  وثائق  من  واخلا�شة 
وثائق الكليات ومن�شوراتها، وترتيبها ب�شكل هرمي 
اإىل اخلا�ض، وحتويلها  العام  االأهمية من  ح�شب 
اإجرائية،  �شلوكية  �شاملة  وا�شحة  اأه��داف  اإىل 
وبطريقة ي�شهل فهمها وقيا�شها، حيث �شت�شتخدم 
واملراجعة  التقومي  فريق  قبل  من  االأه��داف  هذه 

ملعرفة مدى حتقيق الرامج الأهدافها. 
3. و�سع وبناء املعايري

ا�شتقاق  عملية  ت��اأت��ي  االأه���داف  حتديد  بعد 
املعاير  هذه  اإىل  التو�شل  ويتم  التقومي،  معاير 
اأع�شاء  من  عدد  من  ا�شت�شاري  جمل�ض  بت�شكيل 
اخلرات  اأ�شحاب  من  باجلامعة  التدري�ض  هيئة 
الكليات  من  املتنوعة  واالخت�شا�شات  واملهارات 
عن  وذل���ك  املعاير  ال�شتقاق  وذل���ك  واالأق�����ش��ام 

طريق: 
] حت���دي���د ف��ل�����ش��ف��ة اجل���ام���ع���ة وروؤي���ت���ه���ا 
العليا  الدرا�شات  برامج  لتطوير  وا�شراتيجيتها 

يف كل ق�شم من اأق�شام اجلامعة .
التي حددت يف  ال�شلوكية  االأه��داف  ] درا�شة 

ال�شابق .
] درا�شة وحتليل االأدب النظري املخت�ض يف 
جمال برامج الدرا�شات العليا واأهدافها وفل�شفتها 

واأهميتها .
] درا�شة وحتليل االأنظمة والقوانني واملعاير 
جمال  يف  امل�شهورة  العاملية  اجلامعات  لبع�ض 

الدرا�شات العليا .
] درا�شة وحتليل امل�شكالت التي تواجه برامج 
الدرا�شات العليا واأع�شاء هيئة التدري�ض والطلبة  

يف اجلامعة .
واملتخ�ش�شني  الربويني  امل�شوؤولني  مقابلة   [
واخلراء يف برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة  

وعمادة البحث العلمي .
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  ومناق�شة  مراجعة   [

وا�شتطالع اآرائهم .

وجهات  �شركات  معاير  وحت��دي��د  درا���ش��ة   [
التوظيف .

] درا�شة العوامل التي تنه�ض مبعاير برامج 
االأخ��الق  م��ك��ارم  تعزيز  مثل  العليا  ال��درا���ش��ات 
وتاأهيل االأكادمييني والطالب، ويف تاأ�شي�ض البنية 
التحتية التقنية يف خمترات الطالب وخمترات 
احلديثة  االأج��ه��زة  توفر  ويف  العلمية  االأب��ح��اث 
االأكادمييني  تدريب  ويف  عليها،  الكوادر  وتدريب 
على اأحدث  تقنيات التعليم وكيفية ا�شتخدامها، 
مل�شاندة  وفنية  تقنية  ومراكز  وحدات  اإن�شاء  ويف 

تطوير البحث العلمي.
م��راع��اة  ع��ل��ى  امل��ع��اي��ر  ت��رت��ك��ز  اأن  ] الب���د 
يف  ال��ع��ايل  للتعليم  ال�شاملة  اجل���ودة  عنا�شر 
وامل��راف��ق  التدري�ض  وهيئة  وامل��ن��اه��ج  ال��رام��ج 
وم�شاندة  دعم  االإداري���ة،  والعمليات  اجلامعية 
الراجعة،  والتغذية  التقومي  عمليات  الطالب، 
واالأن�شطة  واخلطط  االإداري  والهيكل  االأهداف 
كوادر  اإع��داد  ويف  واخلريجني،  املجتمع  وخدمة 
عالية،  تخ�ش�شية  موؤهالت  ذات  وتقنية  علمية 
قادرة على تلبية احتياجات التنمية االقت�شادية 
وكفاءة  االإ�شراف  وكفاءة  امللحة،  واالجتماعية 
و�شائط  وت��وظ��ي��ف  والتعليم،  التعلم  اأ���ش��ال��ي��ب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��ت��ن��ظ��ي��م االأك���ادمي���ي ون��ظ��ام 

واملكتبة. الدرا�شة واملخترات 

اأع�شاء  بجودة  اخلا�شة  املعاير  اأمثلة  ومن 
هيئة التدري�ض :

واالأداء  امل��ه��ن��ة  ب��اأخ��الق��ي��ات  االل���ت���زام    [
االأكادميي.

]  امل�شتوى العلمي واخللفية املعرفية.
]  خدمة املوؤ�ش�شة واالنتماء لها.

والتكنولوجية  العلمية  املتغرات  مواكبة   [
املت�شارعة.

]  الثقة بالنف�ض والقدرة الكالمية واالهتمام 
باملظهر اخلارجي والب�شا�شة واملرح.
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]  االإ�شهام يف امل�شاريع االأكادميية التي تعود 
بالفائدة على اجلامعة.

الكليات  احتياجات  درا���ش��ة  يف  امل�شاركة   [
واالأق�شام.

من  االأكادمييني  مع  التعاون  ج�شور  بناء    [
نف�ض التخ�ش�ض.

]  قدرته على العمل �شمن فريق م�شرك.
]  تقبل التغذية الراجعة.

] االنتظام يف العملية التعليمية.
والن�شاط  االأك���ادمي���ي  ال��ت��دري��ب  م�شتوى   [

العلمي. 
الكفايات  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  امتالك   [
امل�شتمر يف جمال  اإىل منوهم  اإ�شافة  التدري�شية 

تخ�ش�شهم.
]  م�شتوى التدري�ض االأكادميي الأع�شاء هيئة 

التدري�ض.
واالل��ت��زام  للمحا�شرات  اجل��ي��د  االإع����داد   [
مبو�شوعات املادة واالإخال�ض يف التدري�ض وتهيئة 

مناخ تعليمي وتعلمي منا�شب.
واالأ�شلوب  الدرا�شية،  امل��ادة  من  التمكن   [
التدري�شي ال�شيق واحلما�شة يف التدري�ض، والقدرة 

على تو�شيل املعلومات.
بعد ا�شتقاق املعاير يتم ت�شنيفها وفقًا ملكونات 
ومدخالتها وخمرجاتها  العليا  الدرا�شات  برامج 
وعملياتها، ثم يتم عر�شها على حمكمني وخراء 
يف جمال الدرا�شات العليا للتاأكد من مو�شوعيتها 

وم�شداقيتها ثم اعتمادها للتطبيق .
ثالثاً: مرحلة جمع البيانات وحتليلها

االأ�شئلة  حتديد  عملية  تلي  التي  املرحلة  اإن    
البيانات  جمع  مرحلة  هي  واملعاير  واالأه���داف 

وحتليلها وتف�شرها. 
1. جمع البيانات واملعلومات

عن  واملعلومات  البيانات  جمع  عملية  ت��ب��داأ 
بتحديد  اجلامعة  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج 
البيانات  تكون  بحيث  م�شبقًا،  املطلوبة  البيانات 

ال�شيا�شات  وحتديد  امل�شادر،  ومعروفة  �شاملة 
جلمع  نهائي  ج���دول  وو���ش��ع  للبيانات،  املقيدة 
ال�شحيح خلطة  التطبيق  والتاأكد من  املعلومات، 
جمع البيانات، ثم العمل على بناء اأدوات متنوعة 

تتميز بال�شدق والثبات واملو�شوعية .
  وجلمع البيانات واملعلومات يجب :

] حت��ل��ي��ل وث��ائ��ق واأن��ظ��م��ة وم��ل��ف��ات ب��رام��ج 
يف  العلمي  البحث  عمادة  يف  العليا  ال��درا���ش��ات 

اجلامعة وجمع املعلومات عنها .
] تطوير ا�شتبانات منبثقة من املعاير امل�شتقة 
اأع�شاء  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�شكالت  لتحديد 
وموظفو  العليا  الدرا�شات  وطلبة  التدري�ض  هيئة 
العلمي  البحث  عمادة  يف  العليا  الدرا�شات  ق�شم 
املحكمني  االأ�شاتذة  على  وعر�شها  اجلامعة،  يف 

واخلراء والتاأكد من �شدقها وثباتها .
جمع  يف  املختلفة  االأ���ش��ال��ي��ب  ا���ش��ت��خ��دام   [
البيانات مثل املقابلة املتعمقة واملالحظة امل�شاركة 
اجلامعة،  يف  ال��رام��ج  بهذه  عالقة  له  من  لكل 

وكذلك درا�شة احلالة وامل�شح .
] ا�شتخدام اأ�شلوب التحليل والو�شف للوثائق 
املوجودة يف اق�شام الدرا�شات العليا يف اجلامعة.

] جمع املعلومات اأي�شًا عن اهداف الدرا�شات 
الدرا�شات  بنية  وال�شيا�شات،  واخلطط  العليا 
العليا ونظم الدرا�شة واالنتظام والقيام بالبحوث 
امل�شتخدمة،  التقومي  وو�شائل  والر�شائل  العلمية 
املقررات واملناهج واملعلومات  واملراجع احلديثة، 
مالئمة  واالإن���ف���اق،  والتمويل  املعينة  الو�شائل 
وح��اج��ات  التنمية  حل��اج��ات  العليا  ال��درا���ش��ات 

املجتمع .
] و����ش���ف مل���ب���اين اجل���ام���ع���ة واخل����دم����ات 
والت�شهيالت املقدمة لالأ�شاتذة ولطلبة الدرا�شات 
واأجهزتها  واملكتبة  والور�ض  وللمخترات  العليا، 
والطلبة، وخمترات احلا�شوب  االأ�شاتذة  خلدمة 

واالإنرنت وقواعد البيانات االلكرونية .
االإدارة  ع���ن  امل��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع  درا����ش���ة   [
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االآل��ي��ات  فاعلية  وم���دى  للجامعة،  االأك��ادمي��ي��ة 
املنا�شبة  البيئة  توفر  وعن  االأق�شام،  يف  االإداري��ة 
وامل�شاركة  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  لت�شجيع 
باالجتماعات  االلتزام  ومدى  القرارات،  باتخاذ 

والتوثيق ومتابعة القرارات. 
خريجي  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع  درا����ش���ة   [
اآرائهم،  العليا يف اجلامعة وا�شتطالع  الدرا�شات 
عن  اخلريجني  توظيف  جهات  اآراء  وا�شتطالع 

جودة وم�شتوى خريجي هذه اجلامعة. 
2. حتليل البيانات وتف�سريها

والتاأكد  املختلفة  بالطرق  البيانات  جمع  بعد 
اأ�شلوب  وا�شتخدام  ومو�شوعيتها  �شدقها  م��ن 
التثليث والطرق احلديثة للتحقق من �شدق وثبات 
تاأتي عملية  البيانات واملعلومات التي يتم جمعها 
درا�شة وحتليل هذه البيانات، واأمام الكم الهائل 
للبيانات الكمية والنوعية التي مت احل�شول عليها 
البد من اخت�شارها وحتليلها وا�شتخال�ض بيانات 
من  والب��د  اإليه،  يرجع  مرجعًا  تكون  معنى  ذات 
حتديد طرق التحليل والتف�شر املنا�شبة لالإجابة 
الذين  فهم  اإىل  اأقرب  وتكون  التقومي  اأ�شئلة  عن 
�شيقدم لهم التقرير، وحتديد الطرق االإح�شائية 
النوعية،  والبيانات  الكمية  للبيانات  املنا�شبة 
وحتديد االأ�شخا�ض امل�شاركني يف عملية التف�شر.
رابعاً: املرحلة النهائية وا�سدار نتائج التقومي

اأ���ش��ئ��ل��ة التقومي  وه���ي م��رح��ل��ة االإج���اب���ة ع��ن 
واإ�شدار نتائج التقومي وتعتر من املراحل املهمة 
اإ�شدار  يتم  ففيها  التقومي،  عملية  يف  واحلا�شمة 
احلكم على هذه الرامج وهو الهدف االأ�شا�ض من 

عملية التقومي .
التقومي  تقرير  كتابة  يتم  املرحلة  ه��ذه  ويف 
واالأ�شئلة  التقومي  ومو�شوع  اخلال�شة  مت�شمنا 
والبيانات املطلوبة الإكمال التقومي وخطة التقومي 
وحتليل  واأدوات��ه��ا  الدرا�شة  وت�شميم  واإج��راءات��ه 
والتو�شيات  واال�شتنتاجات  وتف�شرها  البيانات 
وت�شمل املعاير واملحكات امل�شتخدمة ثم االأحكام 

والتو�شيات واملالحق .
واإ�شدار  التقومي  اأ�شئلة  عن  االإجابة  وعملية 

النتائج تتم وفقا للخطوات التالية :
واقع  مع  امل�شتقة  املعاير  بني  مقارنة  عمل   [
حتليل  نتائج  من  وذلك  العليا  الدرا�شات  برامج 

البيانات ومن االأهداف ال�شلوكية .
ال��ت��ي و�شع  االأه����داف  م��ن حتقيق  ال��ت��اأك��د   [
الرنامج  حتقيق  وم��دى  ال��رن��ام��ج،  اأجلها  م��ن 

الأغرا�شه. 
الدرا�شات  برامج  يف  االإيجابيات  حتديد   [

العليا ومواطن القوة فيها .
] حتديد ال�شلبيات ونقاط ال�شعف وت�شخي�ض 

االأخطاء .
القوة   ونقاط  االإيجابيات  ومناق�شة  حتليل   [
ومقرحات  ت�شورات  وو�شع  ال��رام��ج،  ه��ذه  يف 
الرجوع  ثم  املعاير،  بناًء على  لتعزيزها ودعمها 
اإىل اخلراء واملتخ�ش�شني ال�شت�شارتهم حول ما 

مت التو�شل اإليه .
ال�شعف  ونقاط  ال�شلبيات  ومناق�شة  حتليل   [
ومقرحات  ت�شورات  وو�شع  ال��رام��ج،  ه��ذه  يف 
لها  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  عليها  والتغلب  ملعاجلتها 
اإىل اخل��راء  ال��رج��وع  ث��م  امل��ع��اي��ر،  ب��ن��اًء على 
التو�شل  مت  ما  حول  ال�شت�شارتهم  واملتخ�ش�شني 

اإليه .
الرامج  على هذه  املنا�شب  اإ�شدار احلكم   [
وبعد  البيانات  حتليل  ونتائج  املعاير  على  بناًء 
راأي  على  وبناًء  وال�شلبيات  االإيجابيات  حتديد 

اخلراء واملتخ�ش�شني .
من  قاعدة  متثل  التي  التو�شيات  اق��راح   [
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  اإليها  ي�شتند  ال��ت��ي  املعلومات 
اإجراءات  اأو  اأ�ش�شًا للتنفيذ  قرارات حمددة ت�شع 
واخلا�شة  العامة  االأه��داف  ملراجعة  التعديالت 
التوجيه  اأو  التح�شينات  على  التعرف  اأج��ل  من 

با�شتمرار اأو تعديل اأو اإلغاء الرنامج .
مع  تف�شيلي  ت��ق��ري��ر  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ر���ض   [
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املقرحات والتو�شيات للم�شاعدة يف اتخاذ قرار 
اأو  تطويره  اأو  اعتماده  حيث  من  الرنامج  ب�شاأن 

اإلغائه اأو اختيار بديل له يف �شوء املعاير.
تقومي  عملية  اإج����راء  م��ن  الب���د  واأخ�����رًا    [

للتقومي.

اخلامتة

هدفت هذه الدرا�شة اإىل اقراح اآليات عملية 
جامعة،  اأي  يف  العليا  الدرا�شات  برامج  لتقومي 
اأي  وحت��دي��ث  لتطوير  االأم��ث��ل  الطريق  اإن  حيث 
برنامج تربوي يتم عن طريق تقومي هذا الرنامج 
وفق اآليات منظمة تك�شف عن مدى كفاءة وحتقيق 
عن  تك�شف  كما  واأغ��را���ش��ه،  الأه��داف��ه  الرنامج 
االإيجابيات وال�شلبيات يف هذا الرنامج بناًء على 
بيانات موثوقة ومدعومة، واال�شتفادة من احلكم 

ال�شادر على هذا الرنامج.  
تركز هذه االآليات على اأهمية التقومي ال�شامل 
با�شتخدام  الربوية،  للرامج  وامل�شتمر  واملنظم 
ال��ت��ق��ومي  ت��ب��داأ عملية  ح��ي��ث  ل��ل��ت��ق��ومي،  من����وذج 
�شاملة  عملية  خطة  وو�شع  ال�شليم  بالتخطيط 
وجمع  املعاير  ا�شتقاق  وعملية  التقومي،  لتنفيذ 
واملتعددة  املختلفة  الطرق  با�شتخدام  البيانات 
والتاأكد  العليا،  الدرا�شات  برامج  اأرك��ان  جلميع 
مع  النتائج  ومقارنة  ومو�شوعيتها،  �شدقها  من 
الرامج  ه��ذه  على  االأح��ك��ام  اإ���ش��دار  ثم  املعاير 
احللول  واق��راح  وال�شعف،  القوة  نقاط  وحتديد 

والتو�شيات. 
ميكن  اأن��ه  اإىل  الدرا�شة  ه��ذه  تخل�ض  بحيث 
يف  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  وحت��دي��ث  تطوير 

اجلامعة اإذا طبقت هذه االآليات  .
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