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مستخلص البحث
:يهدف البحث الحالي التعرف على

.سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية
:التاليةتظهر أهمية البحث الحالي في النقاط 

جاال التعلايم أهمية التقويم باعتباره عنصرا أساسيا ومدخاًل طبيعيًا لضمان الجودة وتحسينها بشكل مستمر في م. 1
.العالي

.أهمية التقويم الذاتي في حصول المؤسسات التعليمة على االعتماد االكاديمي لبرامجها االكاديمية. 2
ي في الجامعات إمكانية اإلفادة من نتائج البحث في تطوير واقع وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذات. 3

.العربية
وصايتت علاى شاكل 2013تحدد البحث الحالي بعدد من اإلجراءات العملية التي قامت في جامعة بابل في العام 

. مقترحات لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية
.اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لعدد من المصادر واإلجراءات المختصة بموضوع البحث

:وبعد استعراض عدد منها خرج الباحثان بمقترحات ومنها
.يجب إنشاء مركز لتقويم االداء على وفق المعايير العالمية بكل مجاالتها في الجامعات العربية. 1
.مليات التقويماالستعانة بالتدريسيين في اختصاص القياس والتقويم والعلوم التربوية والنفسية في إجراء ع. 2
مساتو  اجراء عملية تقويم ذاتي اولية في كل برنامج اكاديمي تكون على وفق المعايير العالمية للوقاف علاى. 3

.البرنامج
د  جودة االداء ادخال مبدا القيمة المضافة في تقويم البرامج والكليات والت تعد المقياس االساسي في الحكم على م. 4

.في الجانب العلمي



:مشكلة البحث: أوال
أن التطوير وفق معايير محددة وهي معايير االعتمااد االكااديمي هادف 

ير مان تسعى الى الوصول اليه الجامعات العربية، ذلك لما تحدثه تلك المعااي
ما تضمنه تطور نوعي وضبط لمستو  الجودة في المؤسسة التعليمية، وكذلك ل
حد االسباب من النوعية الجيدة في التميز، والتنافس، والسبق العالمي، وبما ان ا

ساسايا، الرئيسية التي تضمن ما سبق هو التقويم الذاتي الذي يعاد عنصارا أ
نا بحاجة إلى ومدخاًل طبيعيًا لتطوير تلك الجامعات وفق تلك المعايير، لذلك فأن

ة فاي إعادة النظر في وسائل التقويم وتطويره، آذ ال توجد هنالك رؤية واضح
لفة ذاتياا، اإللية التي يجب أن تتبعها الجامعات لتقويم برامجها وعمليتها المخت
ظهر مشكلة وكيفية تطوير وسائل التقويم الذاتي واإلجراءات المتبعة فيها، لذا ت

:البحث في اإلجابة عن السؤال االتي 
ي ما سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجاي الاذاتي فا

.الجامعات العربية



: أهمية البحث: ثانيا

:تظهر أهمية البحث الحالي في النقاط التالية
شكل مستمر أهمية التقويم باعتباره عنصرا أساسيا ومدخاًل طبيعيًا لضمان الجودة وتحسينها ب. 1

.في مجال التعليم العالي
جها أهمية التقويم الذاتي في حصول المؤسسات التعليمة على االعتماد االكاديمي لبرام. 2

.االكاديمية
ي إمكانية اإلفادة من نتائج البحث في تطوير واقاع وساائل وإجاراءات التقاويم المؤسسا. 3

:هدف البحث : ثالثاوالبرامجي 
:يهدف البحث الحالي التعرف على

.يةسبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العرب
:حدود البحث: رابعا

:تحدد هذا البحث ب
.ت العربيةبمقترحات  لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعا



:تحديد المصطلحات: حدود رابعا: رابعا

التطوير. 1

ِّرفهُ كلَّ من -:ع 

  الشرر   تخطرريط الصرررت التعليميررة الترر  ترررتتدي إحررران ت يرررات بعينتررا فرر"بأنَّررهُ ( إبررراهي  )•

(95: 2000إبراهي ، ". )المرتتدي، وتقدير المدى الذي حدثت به هذه المت يرات 

العوامرل عمليرة شراملة وديناميكيرة تنصرى علرع اميرا الاوانرى، وتمر  اميرا"بأنَّرهُ ( الوكيل )•

(7: 2000الوكيل،". )المؤثرة ف  الموضوع 

ارا اتره إعملية تتردي الرع تطروير واارا التقروي  الرذات  عرن طرير  تطروير : ويعرفتا الباحثان اارائيا بانه
.وبراماه وورائله

:اإلارا ات. 2

ِّرفهُ كلَّ من -:ع 

أو فر  رلرلة من العمليات الكتابية، يشترك فيتا عردد مرن النرا  فر  إدارة مرا،" عصصور بانتا•

:(2003عصصور، . ) عدة إدارات، وتصم  ألال التأكد من أن العمليات المتكررة تعالج بطريقة موحدة

اررامة، . ) الضرورية إلناان عمل معين  (Process)ه  ماموعة من العمليات " ارامة بانتا•

2010)

التقوي  الرذات  ف الشروع ويعرفتا الباحثان اارائيا بانتا العمليات الت  تتبعتا المؤررة التعليمية من اال 
.متعددةادا اتالمؤرر  والبراما  علع شكل 



:التقويم. 3
-:ع ِّرفُه كل ِّ من

 حاددة أو كميته بالنسبة إلى معاايير م, عملية تقدير قيمة الشيء : " النجار وآخرون بأنه  ."
(107: 1960,النجار وآخرون )

Good  ا عمله  لتأأدهأ  ا لتمدهل علهم  بمه  بشها لأوهبقد  ا مبهألعمق بقعهأشمق  مشبهقع: بأنه 
(Good , 1973 . 220.  )ممك خقعجي

ول مجموعة األحكام التي يوازن بها أي شيء وصواًل إلى اقتراح الحل: "إبراهيم ورجب بأنه
(2: 1983, إبراهيم ورجب". ) التي تصحح المسار 

 عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ومعلومات صادقه مان مصاادر: "عالم بأنه
دير متعددة باستعمال أدوات قياس متنوعة في ضوء أهداف محددة لترض التوصل إلاى تقا
".                                                                                                                   كمية وأدلة كيفياة يساتند إليهاا فاي إصادار أحكاام أو اتخااذ قارارات مناسابة 

(79: 2000, عالم ) 
لقة بمد  تطبيق عملية منهجية تتطلب جمع وتحليل البيانات المتع: " ويعرفه الباحثان اجرائيا بانه 

".قراراتالجامعة لمعايير هيئات االعتماد االكاديمي لترض اصدار احكام او اتخاذ 



:التقويم الذاتي. 4
-:ع ِّرفُه كل ِّ من

 صهم ما عبقعة عه  اعهبل  مه  اعهقم   همق  لتجهاأةد أشأمهأ علهم ببقنهق  ما هاعب  بأ " ابراهيم بانه

ععههق  أعجهه  ممدنهه د ا ههأ  ذبأهه  مهه ف لتاعههبل  اقعلبأاههق اههي لتبوقعههق  لو أصههقأب  التشلمبهه  ااههي لتم 

(1: 2014لبعلمبل د . )لوجأمقعب د ابمد  م  خالتاق أمعب  آتبق  لتشم  انأقمج 

جمله  مه  لتمشلامهق  لتمنقعهب  التمصهمم  ا لتماذهال باهق تمبقعنه  أعجه  مالدمأاهق " باناه العجرش

عنه  مه  تمجماع  م  لتمشقببع لتمأصهل  بقتداقبهق  لتمععهام  ذهل وأخهق   هعلع اهي  هاد مهق أاهع ف لتمبق

(2: 2014د لتشجعش. ) "مشوبق  انأقمج

نسبة تطبيق عملية مخططة تقوم بها المؤسسة التعليمية من اجل الوقوف الى: ويعرفه الباحثان اجرائيا بانه
.المعايير المعتمدة من قبل هيئة االعتماد االكاديمي



: منهج البحث
يم واستعماالته اعتمد الباحثان المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على استعراض االدبيات الخاصة بالتقو
ائل وإجراءات في التعليم العالي وكذلك عالقته باالعتماد االكاديمي من اجل الخروج بمقترحات لتطوير وس

.التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية



:اقتراحات التطوير

ي الجامعاات يتناول هذا الفصل التصور المقترح لتطوير واقع وسائل تقويم معايير االعتماد االكاديمي فا
:العربية

بية، وذلاك يجب إنشاء مركز لتقويم االداء على وفق المعايير العالمية بكل مجاالتها في الجامعات العر. 1
:لمبررات االتية

مية كاي تناال أن هيئات االعتماد األكاديمي الدولية تشترط وجود نظام فعال للتقويم في المؤسسة التعلي. أ
.االعتماد لذا نحن بحاجة إلى مثل هذه المراكز

ديمي أو تقديم بيانات لتلك الهيئات الدولية مما يساعد على اختصار الزمن في نيال االعتمااد األكاا. ب
.االعتماد المؤسسي

د علاى المساعدة في إعداد األهداف والمخرجات التعليمية ألقسام العلمية في كليات الجامعة مما يساع. ت
.كاديمي تجاوز المشاكل التي تواجه تلك األقسام في اعداد مخرجات تعلم تتناسب مع معايير االعتماد األ

.العالميةتقويم الكليات واألقسام العلمية فيها بهدف االرتقاء بأدائها وتطويرها في ضوء المعايير. ث



:إما مهامه وواجباته فيمكن ان تكون في النقاط اآلتية
.مراجعة رؤية القسم العلمي ورسالته. أ
.إعداد األهداف والمخرجات التعليمية المناسبة. ب
.تطوير خطط التقويم. ت
.إعداد استراتيجيات مناسبة للتقويم. ث
.إعداد برامج مناسبة لشروط االعتماد األكاديمي. ج
.إعداد أدوات التقويم المناسبة. ح
.التأهيل المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال التقويم. خ
.تقويم النشاطات الصفية. ر
ي إجاراء عملياات االستعانة بالتدريسيين في اختصاص القياس والتقويم والعلوم التربوية والنفسية فا. 2

.التقويم
حكم على مد  ادخال مبدا القيمة المضافة في تقويم البرامج والكليات والت تعد المقياس االساسي في ال. 3

.جودة االداء في الجانب العلمي



سااعد علاى تطبيق أدوات وطرق ضبط الجودة المستعملة في مجال العمليات اإلنتاجية في التعليم بشاكل ي. 4
لك األدوات ضمان الجودة وتحقيق المعايير المطلوبة بنسبة عالية من خالل ادخلها في وسائل وأدوات التقويم و ت

:فهي
خاذ وهي عبارة عن خارطة بيانية توضيحية بسيطة  تستخدم لترض ات: QC-Chartsلوحات ضبط الجودة . أ

:القرار المناسب بشان سير العملية في مرحلة معينة  وفق المسار المحدد لها وهي تكون على نوعين
.لوحات ضبط المتتيرات. 1
. لوحات ضبط المميزات. 2

-σاالنحراف المعياري–ولوحة الضبط للمتوسط R–X-bar-chartالمد  -لوحة الضبط للمتوسط)وتقسم الى 
X-bar-chart   ولوحة الضبط للمدR-chart ولوحة الضابط للمتوساطX-chart لوحاة المتوساط–

X, σاالنحراف المعياري   – chart.)
وهو مخطط يستخدم لمعالجة المشاكل من خالل : Cause& Effect Diagramتطبيق مخطط السبب واألثر. ب

راجع الخطط مساعدة العاملين على حل مشاكلهم في تحديد األسباب التي أدت إلى تلك المشاكل وهنا نستطيع ان ن
. والمعوقات التي يمكن ان تواجهنا بعد ان تظهرها عملية التقويم

أشهأ مه ف لأألة مه   صهشو  أال    Quality Function Distribution (QFD):تطبيق دالة نشر الجاودة. ت 

لتجقمش  )قجب  التشملب  لإلنأ( لتمجأمع)إألعة لتجاأة لتوقمل  أناق أعبو بب  وعاب   عقعب  ممق لتمعأالك لتخقعجي 

ع أمببهه  إي دبابهه  أعجمهه  عابهه  لتمعههأالك إتههم خصههقمل تلجههاأة أههأخ   ههم  لتمنههأج ابقتأههقتي عهها  نعههأوب, (

.عابق  لتمجأمع انأمب  اي لأألد ممق بعقعأ علم أمبب  لتجاأة 



هذا سوف إشراك الطلبة في عمليات التقويم من خالل لجان التقويم الموجودة في الكليات والجامعات و. 5
.يؤدي إلى شيوع ثقافة الجودة ويزيد من ثقة الطالب بالمؤسسة التعليمية

لحاصلة تأسيس وحدة رصد اآلراء في كل كلية لمعرفة أراء المجتمع في مخرجات الكلية والتطورات ا. 6
.في مجال التخصص

ى موقع الكلية او استعمال التقنيات الحديثة في التقويم من خالل تصميم برامج خاصة للتقويم توضع عل. 7
نات خاصاة الجامعة وتدريب الطلبة عليها من خالل الرجوع إلى الموقع االلكتروني الذي توجد فيه استبيا

.بتقويم الكلية مما يساعد على اختصار الوقت والجهد ويوفر نتائج أفضل للكلية 
ها في ضامان إجراء مسابقات شهرية بين األقسام العلمية في الكلية وبين الكليات في الجامعة ألنشطت. 8

.الجودة
ور الذي حصل عرض نتائج التقويم بصورة فصلية على الطلبة والموظفين والمجتمع لمعرفة مد  التط. 9

.او مد  اإلخفاق في الكلية 
لتاي عقد اجتماعات لجان التقويم مع عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة لدراسة البيانات والمعلوماات ا. 10

.حصل عليها تلك اللجان 



لتاي عقد اجتماعات لجان التقويم مع عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة لدراسة البيانات والمعلوماات ا. 11
.حصل عليها تلك اللجان 

ر ما يروناه المناسبة لتعديل أو تتييالقرراتإعطاء الصالحيات الكافية للجان التقويم من اجل اتخاذ . 12
.مناسب 

ت كال وضع معايير أداء متناسبة مع معايير هيئات االعتماد األكاديمي الدولية وتقويم أداء الجامعاا. 13
بأقال وقات فصل دراسي، لمعرفة مد  تحقيقها لتلك المعايير مما يساعد على الدفع باتجاه نيل االعتماد

. ممكن وبالتالي تطوير أداء الكلية والجامعة
حسين وساائل المراجعة بصورة منتظمة لصدق البيانات المتحصلة من نتائج التقويم واستعمالها في ت. 14

.التقويم
.استعمال الحقيبة التقويمية في تقويم البرامج. 15
.يجب اصدار دليل عملي للتخطيط لتقويم البرامج، واستعمال نتائج التقويم. 16



ودعل أصغقمدل 

ااابدل هللا


