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أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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صدق اهلل العظيم
(البقرة)32:
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إهداء

إهداء

بأنامل تحيط بقلم أعياه التعب واألرق يتكئ على قطرات حبر مملوءة بالحزن والفرح في آن واحد ،حزن
يشوبه الفراق بعد التجمع وفرح لبزوغ فجر جديد من حياتي هو يوم مناقشتي يوم ميالدي.

لعلني في هذه الحروف اليسيرة التي تتمايل بتمايل أنامل العاجزة عن تكملة هذا اإلهداء بسبب الفراق

لصرح ضمني بين أحضانه فترات كاألم.

مجرها ،وعمق في توسيع مداركي العلمية
ا
هنا أضع كلمات لكل من ترك بصمة في حياتي وغير من

والعقلية

إلى مالكي في الحياة

إلى معنى الحب والحنان والتفاني
إلى بسمة الحياة وسر الوجود

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي
أغلى الحبايب (أمـــــي)

إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار

إلى من علمني العطاء بدون انتظار
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

أرجو من اهلل أن يمد في عمره ليرى ثما اًر قد حان قطافها بعد طول انتظار (أبــــــــي)
إلى من دعمني وشجعني طيلة فترة دراستي
إلى من فرش لي قلبه درباً ألحالمي
أتخطى عليه وصوالً إلى آمالي
( زوجــــــــــي )

إلى من هم قطعة من ذاتي
إلى من أنا ار ظلمة حياتي

إلى من عرفت معهم معنى الحياة

إلى الشمعتين المتقدتين (أوالدي يزن ،ويامن)

إلى أحبة استوطنوا جنبات روحي وتملكوا شغاف قلبي

نقاء وعط اًر ،إلى من بوجودهم أكتسب قوةً ومحبةً ال حدود لها
إلى أزهار النرجس التي تفيض حباًً ،
(إخوتــي وأخواتــي)

ج

شــكر وتقــدير

شــكر وتقــدير
احلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل{ :إن اهلل لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون

}.

(يونس)60:
على ،شكراً يليق بعظمتك وجاللك ،ومحداً كثرياً مباركاً فيه ،على
ﱢ
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت َ
جزيل فضلك ،اعتافاً لكل ذي فضل بفضله ،أتقدم جبزيل الشكر وعظيم العرفان :إىل رئاسة جامعة األزهر
ممثلة برئيسها سعادة األستاذ الدكتور /عبد الخالق الفرا ،وعمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها سعادة
الدكتور /أمين حمد ،وعمادة كلية التبية ممثلة بعميدها سعادة الدكتور/محمد عليان ،وقسم أصول التبية
ممثلة برئيسها سعادة الدكتور /محمد هاشم آغا ،والذين أتاحوا يل فرصة االستفادة من علم العلما فيها.
فعندما نرسم بريشة الوفا لوحة ثنا ميتز فيها شذ األزهار بألواهنا لتتجم عبارات الشكر والتقدير
عرفاناً ملشريف الفاضلني :سعادة الدكتور /صهيب كمال األغا ،وسعادة الدكتور /محمود عبدالمجيد
عساف؛ فقد تشرفت بإشرافهما واهتمامهما ،اللذين بذال كل الرعاية العلمية وحسن التوجيه فلم يتوانيا عن
نصحي وإرشادي باآلرا السديدة وتزويدي من علمهما الواسع ،ويضيق املقام بذكر فضلهما على هذا العمل
بعد  -اهلل عز وجل  -وتعجز الكلمات أن حتمل املعاين يف جوف احلروف ،ويعجز القلم أن يعرب حبسن
علي من حبر عطائهما وفيض علمهما وأنارا يل طريق العلم
الكلمة على مجيل الفعل ،كيف ال ومها من أغدقا َ

واملعرفة.

كما خبالص الشكر والتقدير إىل كل من :سعادة الدكتورة /هيفاء فهمي األغا  -معالي وزير شؤون
المرأة  -وإىل سعادة الدكتور /محمد هاشم آغا  -رئيس قسم أصول التربية  -على تفضلهما بقبول
مناقشة الرسالة ،وإثرائها مبلحوظاهتما السديدة رغم أعبائهما األكادميية واإلدارية.
كذلك أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل كافة احملكمني ألدوات الدراسة ،وأيضاً شكري وتقديري
ألعضا اهليئة التدريسية جبامعيت األزهر واإلسالمية؛ ملا قدموه من مساعدة وتعاون يف تطبيق األداة.
ويطيب يل أن أقدم الشكر اجلزيل لكل من عاون وأسهم يف إخرا هذا العمل املتواضع من طور
التفكري إىل الواقع العملي لكي ير النور.

واحلمد هلل رب العاملني
د

ملخص الدراسة

ملخص الدراسة

تقويم برامج الدراسات العليا يف اجلامعات يف حمافظات غزة
باستخدام منوذج القرارات املتعددة CIPP
إعداد الباحثة /مسر مشرف العبادلة
إشراف
د .حممود عبد اجمليد عساف

د .صهيب كمال األغا

هدفت التعرف إلى الدرجات التقييمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقييم أفراد العينة؛ لتقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى اإلى متغيرات( :الجامعة ،الجنس ،الدرجة
العلمية ،التخصص األكاديمي ،سنوات الخدمة) .ومن ثم وضع سيناريوهات (إصالحي-إبداعي)؛
لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية واالرتقاء بها في الجامعات الفلسطينية في
ضوء درجات التقييم.
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،مستعينةً بأحد أساليب الدراسات
المستقبلية (السيناريوهات) باعتباره أنسب المناهج للدراسة وأهدافها.
حيث تم تصميم السيناريو المقترح التي يهدف إلى تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية ،انطالقاً من تحليل نموذج الق اررات المتعددة  ،CIPPمن حيث قوة نتائج التقويم التي
أظهرتها أدوات الدراسة وضعفها ،هذا إلى جانب نتائج الدراسات السابقة ،وما تحمله من فرص
يمكن االستفادة منها ،ومخاطر يمكن تجنبها ،وما تفرضه من مستجدات قد تؤثر في سير الرؤية
المستقبلية لبرامج الد ارسات العليا.

ه
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حيث قامت بإعداد عدة أدوات :استبانة ،واستطالع رأي.
تم تصميم االستبانة بحيث توجه ألعضاء هيئة التدريس ،واشتملت على ( )53فقرة وزعت

على أربعة مجاالت أساسية لنموذج الق اررات المتعددة (.)CIPP

أما بالنسبة الستطالع الرأي فقد تكون من ( )20فقرة ،وأربعة أسئلة مفتوحة ،وقد تم توزيعه

على عمداء الكليات ورؤساء األقسام؛ وذلك لالسترشاد به في وضع السيناريو المقترح لتطوير برامج

الدراسات العليا ،لتتفق مع متطلبات العصر ،ومتطلبات المجتمع الفلسطيني ،وتطوره.

وقد تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع عمداء الكليات ،ورؤساء األقسام ،وأعضاء هيئة
التدريس من جامعتي (األزهر واإلسالمية) ،والبالغ عددهم ( ،)551منهم ( )95عميد كلية ورئيس
قسم ،و( )456عضو هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه ،وبلغت عينة الدراسة ( )230عضو هيئة
تدريس حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 -1درجة التقييم الكلية ألعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة كانت (كبيرة) عند وزن نسبي ( ،)%70.796حيث احتل
مجال (السياق) على المرتبة األولى وبلغ الوزن النسبي لتقديرات العينة على كافة فقراته
( ،)%74.656بينما جاء في المرتبة الثانية مجال المدخالت وبوزن نسبي بلغ
( ،)%73.952وجاء في المرتبة الثالثة مجال المخرجات بوزن نسبي بلغ (،)%68.302
وكان مجال العمليات ذات المرتبة الرابعة األخيرة بوزن نسبي بلغ (.)%66.418
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
(جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية) ،باستخدام نموذج الق اررات المتعددة تعزى إلى متغير:
(التخصص األكاديمي-الدرجة العلمية -الجنس -سنوات الخدمة).
 -3قدمت الباحثة سيناريو مقترحاً لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة ،واعتمدت على األساسيات اآلتية :االفتراضات -التداعيات -المبررات.

و

ملخص الدراسة
في ضوء نتائج الدارسة توصى الباحثة بما يلي:
 التقويم المستمر لبرامج الدراسات العليا من خالل: -1االستفادة من نتائج البحوث المتعلقة بتقويم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي وتطويرها.

 -2تحديد التخصصات األكاديمية بناء على نتائج دراسات تجريبية مرتبطة بتحديد الفرص،
والتحديات التي قد تواجه البرامج األكاديمية.

 -3إقامة الندوات واأليام الدراسية لتحديد احتياجات البحث العلمي وأولوياته ،والتحديات التي
تواجه برامجه وسبل التغلب عليها.
 -4ضرورة أن تستند البرامج والتخصصات المتاحة في برامج الدراسات العليا بالجامعات
الفلسطينية إلى تحليل نظمي لخصائص المجتمع الفلسطيني ،وتطلعاته ،واحتياجاته.

 -5عقد لقاءات مستمرة ألعضاء هيئة التدريس؛ لمناقشة أولويات البحث وقضايا المجتمع المحلي
ومشكالته إلجراء البحوث والمساهمة في تقديم الحلول.
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The study aimed to identify degrees of evaluation for postgraduate
programs at Palestinian universities in Gaza Governorates using CIPP model
from the viewpoint of the faculty members. Detecting whether there are any
statistically significant differences at the level (α < 0.05) between the mean
scores of the respondents' evaluating for evaluating the postgraduate
programs at Palestinian universities in Gaza Governorates using CIPP model
due to the variables: (university, sex, degree, academic specialization, and
Years of service). Then Proposing (reformist-creative) scenarios for the
development of postgraduate programs at Palestinian universities so to
upgrade their level in Palestinian universities in the light of evaluating
degrees.
The Researcher follows a descriptive analytical method to achieve the
objectives of the study, by using one of the methods of future studies,
(scenarios), since it is the most appropriate curriculum for the study and its
objectives.
The suggested scenario that aims to develop postgraduate programs at
Palestinian universities was designed based on the analysis of CIPP model, in
terms of the strengths and weaknesses of the evaluation results demonstrated
by the Study instruments, along with the results of previous studies with all
offers from opportunities of taking advantage, avoidance of risks, and any
developments imposed which may affect the operation of the future vision of
postgraduate programs.
ح
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The Researcher used several instruments to achieve the objectives of the
study, that the questionnaire was designed to be directed at faculty members;
The Researcher also designed a poll to be applied to college deans and
departments heads.
The questionnaire is formed from (4) items and (53) terms distributed on
four key sections of the CIPP model. The other instrument (poll) is consisted
of (20) items, and four open-ended questions that were distributed to deans
and departments heads so use it as a guidance for proposing the suggested
scenario for the development of postgraduate programs to make sure it
conforms to the requirements of the age and the requirements of the
Palestinian society and its development.
The current Study population consisted of all faculty deans, departments
heads, and faculty members from (Al- Azhar and the Islamic) universities,
totaling (551) members, of whom (95) are deans and department heads, and
(456) are faculty members holding Ph.D.. The Study sample totaled (230)
faculty members who were chosen using a random, stratified way.
The Study Reached Several Conclusions, among which:
1.The total of evaluating degree of the faculty members in the
postgraduate programs at Palestinian universities by using CIPP model
was big. amounted to a rate of (70.796%), as the field (Context) gained
the first place and the relative weight for the estimates of the sample at
all of its paragraphs reached (74.656%), while came in the second place
the field of input with a relative relative of (73.952%), and was ranked
in the third place, the field of output with a relative weight of
(68.302%), while in the fourth and final place was the operations field
with a relative weight of (66.418%).
2. There are no statistically significant differences at the level of
significance (α < 0.05) between the mean scores of evaluating staff
members of the post- graduate programs at Palestinian universities in
Gaza Governorates (Al-Azhar University and the Islamic University)
by using CIPP model due to the variable (academic specializationAcademic Degree- Gender- years of service).
3. The Researcher presented a scenario proposal for the development of
postgraduate programs at Palestinian universities in Gaza Governorates,
depends upon the following basics: hypothesis and Justifications.
ط
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In light of the Study Results, the researcher recommends the following:
Continuous assessment of postgraduate programs through:
1. Taking advantage of the Study results on the assessment and
development of postgraduate programs and scientific Study.
2. Determining the academic specializations according to the results
of empirical studies related to determining opportunities and the
challenges that may face academic programs.
3. Conducting seminars and study days to identify the needs and
priorities
of scientific Study and the challenges facing its programs and the
possible ways to overcome them.
4. All available programs and specializations in the postgraduate
programs in the Palestinian universities must be on a systematic
analysis of the characteristics the Palestinian society, its
aspirations, and needs.
5. Holding ongoing meetings for staff members to discuss Study
priorities and the issues and problems of the local community to
conduct Study and to contribute to providing solutions.
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
يعد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة مصدر تقدم األمم والمجتمعات ،ومظهر
رقيها وتحضرها ،ووسيلة تطور أساليب حياتها وتفكيرها؛ فالجامعات مؤسسات علمية تربوية ذات

مستويات رفيعة ،تتركز مهامها الرئيسة في إعداد الكوادر العلمية المؤهلة لقيادة المجتمع في مختلف

مجاالت الحياة ،علمياً ،وفكرياً ،واقتصادياً ،واعداد البحوث النظرية والتطبيقية ،التي تتطلبها عملية

التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمع ،وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ،ومعالجة مشكالته ،من

خالل ما تقوم به من أنشطة علمية وبحثية متعددة مختلفة؛ لتكون على اتصال مستمر به ،ويتحسس
من خاللها أهميتها في تطويره.

إن التعليم العالي لم يعد ترفاً ثقافياً أو اجتماعياً ،بل إنه وسيلة لتقدم المجتمع ورقيه وتطوره

(عيسى ،وأبو المعاطي ،)6:2011،فقد أصبحت قضية تطوير التعليم العالي وتحسين مستواه ورفع
كفايته والتحكم في تكلفته وحسن استثمارها من القضايا الرئيسة المثارة في عالمنا المعاصر؛ استجابة
لتحديات التغير السريع في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتدفق المعرفة نتيجة للتقدم العلمي

وتطبيقاته التكنولوجية)Verhey,2002:31( .

فال يتوقف التعليم عند الحصول على الشهادة الجامعية األولى ،بل يمتد ليشمل التعليم والنمو

العلمي المستمرين بعدها ،من خالل ما يعرف بالدراسات العليا ،التي تمثل قمة التعليم العالي وعقله
الواعي؛ نظ اًر لما تقوم به من دور فعال في إحداث التنمية ،وتحقيق أهداف سوق العمل ،وفي دفع

النظام الثقافي في المجتمع بصفة مستمرة نحو المستقبل)Ashwin,2006:14( .

ولقد أكدت العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة :األسعد( ،)2000ودراسة المنيع (،)2002

ودراسة الزبيدي ( ،)2008على دور الجامعات ،وبخاصة في الدول النامية ،باعتبارها مصدر إشعاع

علمي وثقافي وحضاري؛ فهي تحمل عبء التنمية واعداد العناصر القيادية في المجتمع ،وتأهيل
الكوادر المتخصصة في مختلف مجاالت الحياة ،في حين تسهم الدراسات العليا-إضافةً إلى ذلك -في
حل مشكالت المجتمع الذي يحتضن الجامعة ،حيث يكون أبحاث الطلبة وأطروحاتهم مرتبطة

بمشكالت المجتمع المختلفة ،االقتصادية ،واالجتماعية ،والتربوية ،واإلدارية ،وغيرها.

وتمثل الجامعات أساس التعليم العالي ،ال سيما في مرحلة الدراسات العليا ،فهي تعد كوادر

علمية وتقنية ذات مؤهالت تخصصية عالية قادرة على تلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية
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الملحة ،وبحوثها موجهة للمعالجة العلمية لمشكالت المجتمع ،ناهيك ما للدراسات العليا من آثار

إيجابية على تحسين نوعية األداء في دراسات الجامعة األولية( .الحدابي ،وقريش)46:2014،

فالدراسات العليا في الجامعات إحدى القواعد األساسية لتطوير التعليم والبحث العلمي؛ فهي

تنهض بدور مهم في إعداد القوى البشرية التي تساعد على تنفيذ خطط التنمية بجميع مجاالتها ،واذا

كان التعليم يوصف عموماً بأنه نوع من االستثمار الوطني فإن الدراسات العليا يمكن أن تكون على
رأس هذا النوع بل أشدها تعقيداً وصعوبة ،والفشل فيها يعد إفالساً شديداً قد ال يعادله فشل مادي آخر.

(الداود)93:2005 ،

وتقدم برامج الدراسات العليا عادة بعد المرحلة الجامعية األولى سواء أكانت هذه الدراسات دبلوماً

عالياً ،أم درجة ماجستير ،أم درجة دكتوراه؛ حيث تكون الدراسة فيها امتداداً طبيعياً للدراسة الجامعية

األولى في مستوى أعلى وتخصص دقيق يسمح بعمق أكثر ومعرفة أغزر .وتتنوع برامجها لتشمل
برامج ومجاالت علمية متعددة تختلف باختالف أنواع البحوث التي تجرى ،فمنها في مجال العلوم

األساسية الذي يهدف التعمق في المعرفة العلمية والتطبيقية وتنمية قدرات اإلنسان إلى فهم القوانين
العلمية األساسية ،ومنها مجال العلوم التطبيقية الذي يهدف إلى التوصل إلى االكتشافات العلمية والتي

تستخدم ألغراض علمية تطبيقية ،ومنها مجال التقويم الذي يهدف إلى تطوير الممارسات العملية في

المجتمع( .الحولي ،وأبودقة)392:2004،

وتزود برامج الدراسات العليا الدول والمجتمعات بالمفكرين والعلماء الذين قد يسهمون إسهاماً

فاعالً في إنتاج التراث العلمي والثقافي ونقله وتطويره ،وتسهم في تطوير البحث العلمي ونقل المعرفة
اإلنسانية وتساعد في سد احتياجات الجامعات من الكادر التدريسي المتخصص.

(ياسين وآخرون)24:2009،

لذا أصبح موضوع تطوير برامج الدراسات العليا ،وتحسين مستواها ورفع كفايتها ،والتحكم في
تكلفتها ،وحسن استثمارها من الموضوعات الرئيسة المثارة في عالمنا المعاصر؛ استجابة لتحديات
التغير السريع في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتدفق المعرفة نتيجة للتقدم العلمي وتطبيقاته

التكنولوجية .كما أن سمة الجامعة وقوتها أصبحت تقاس بقدر ما تناله نظم الدراسات العليا وبرامجها
من تخطيط ورعاية؛ فالفرق بين الجامعة العادية والجامعة القيادية يكمن في برامج الدراسات العليا في

كل منها (األسعد .)115:2000 ،ومن هنا أعطت الدول المتقدمة برامج الدراسات العليا ونظم البحث
العلمي عناية فائقةً ،وجعلتها ضمن أولوياتها واهتماماتها ،حتى استطاعت أن تحصد عدداً من
مخرجاتها اإليجابية ،وتوظيفها في كثير من احتياجات المجتمع كعامل وقائي وعالجي لما يواجهه

المجتمع من مشكالت متنوعة اقتصادية واجتماعية ،وغيرها ( ،)Trice,2000:56كما تنبهت إلى

ذلك الكثير من الدول النامية ،فبدأت تولي البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا التي تمثل نواة البحث
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العلمي اهتماماً ملحوظاً؛ ذلك لمسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ،ودفع أبناء الوطن العربي إلى
اإلبداع واالبتكار ،وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضاياه لكنها ليست بالدرجة المقبولة

جماهي اًر حتى اآلن( .مرسي)48:2002،

عد الدراسات العليا أحد أبرز المرتكزات التي تعتمدها الجامعات
وفي الجامعات الفلسطينية ،ت ّ
لالستجابة إلى احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية فيه من حيث الجودة والتنوع ،وذلك من خالل
القدرة الفكرية التي تستند إليها عملية إنتاج المعرفة التي أضحت في عصرنا هذا عامالً رئيساً من

عوامل النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي ألي مجتمع كان ،وأساساً للميزة التنافسية ،فقد بدأ العمل
على فتح برامج للدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في عدد كبير من التخصصات الدقيقة في

منتصف العقد األخير من القرن المنصرم ،على الرغم من محدودية الدعم المادي لبرامج الدراسات

العليا ،ومحدودية البنية التحتية إلجراء البحث العلمي وانجاز الرسائل العلمية.

وقد عكف المسؤولون منذ اللحظة األولى على إعداد خطط للعديد من برامج الدراسات العليا التي

تتناسب والواقع الفلسطيني وتساهم في خدمة المجتمع وتطويره بغرض التنمية والبناء ،مؤكدة على
مواءمة البحث العلمي فيها مع حاجات المجتمع وبخاصة الصناعية منها( .أبو سمرة)4:2013 ،

ولكي تظل برامج الدراسات العليا حيوية متجددة ،ال بد من إخضاعها للتقويم والتطوير بشكل

مستمر ،بما يظهر مدى تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها ،ويحدد مستوى كفاءة الخدمات

المقدمة فيها ،ومدى تطورها وتحسن جوانبها الكمية والنوعية ،ويكفل قدرتها على استيعاب جميع

التطورات المتسارعة في ميدان المعرفة ومواكبتها.

وقد ازدادت أهمية التقويم مؤخ اًر بازدياد الحاجة إلى رفع كفاءة األنظمة التربوية وتطويرها والبحث

عن أفضل السبل لتحقيق أهدافها ،ومراقبة مدى انسجامها مع البيئة الخارجية ،وزيادة فعاليتها بحيث

تتطور وتستمر بكلفة أقل (الدوسري .)15:2004 ،وهذا دفع الكثير من الجامعات إلى إعادة النظر
في خططها وأهدافها واجراءاتها ،واعطاء مزيد من الدعم والتشجيع لمراجعة برامج الدراسات العليا فيها
على وجه الخصوص؛ بهدف تطويرها بما يتالءم مع متطلبات العصر.

ولهذا الغرض عقدت في فلسطين العديد من المؤتمرات الخاصة بذلك مثل( :جامعة النجاح

الوطنية ،)2009،و(الجامعة اإلسالمية )2013 ،2011،وأخذ العديد من الباحثين على عاتقهم

إجراء بحوث ذات عالقة بتقويم برامج الدراسات العليا وتطويرها مثل :دراسة (أبو شمالة،)2013،

دراسة (العاجز وعساف ،)2013،ودراسة (األسطل ،)2011،ودراسة (راضي ،)2011،ودراسة

(عساف ،)2011،والتي أظهرت أهمية تقويم برامج الدراسات العليا ومراجعتها بصفة مستمرة بما
يضمن مواكبتها للعصر واحتياجات المجتمع الفعلية ،وتطبيق متطلبات الجودة للدراسات العليا في
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الجامعات الفلسطينية ،إلى جانب تفعيل اللوائح المنظمة لبرامج الدراسات العليا برؤية ورسالة وأهداف
واضحة محددة.

ناء على أهمية التقويم والتشخيص والمتابعة واإلصالح والتطوير في أي نظام ،وألهمية
وب ً
الد ارسات العليا وبرامجها بصفة عامة في الجامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر بغزة في فلسطين بصفة
خاصة من حيث دورها في تخريج األجيال والكوادر العلمية ،وتطوير البحث ،وخدمة المجتمع وتنميته،

كان للباحثة الدافع في التفكير في تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات

غزة باستخدام أحد مداخل التقويم الحديثة وهو .CIPP

ولما كان نموذج القرارات المتعددة ( )CIPPمن النماذج األكثر استخداماً في تقويم البرامج

التربوية (التميمي)16:2008 ،؛ لما يمتاز به من تنظيم لخطواته وتحديدها ،وهو أحد نماذج التقويم
ذو التوجه التطويري ،ويمثل االختصار  CIPPاألحرف األولى من عناصر النموذج الرئيسة وهي:

السياق ( ،)Contextالمدخالت ( ،)Inputالعمليات ( ،)Processوالمخرجات ( ،)Productوالذي
قام بتصميمه دانيال ستفلبيم عام 1971م ،وغرضه الرئيس هو اتخاذ قرار بشأن برنامج تعليمي أو

تدريبي أو دورة دراسية باالستمرار أو التعديل أو اإللغاء ( ،)Stufflebeam, et al., 1971:21مما

يجعل المسؤولين عن البرنامج  -موضع التقويم  -على علم بالمشكالت ونقاط الضعف في البرنامج،
ومن ثم النظر في بدائل الق اررات واختيار األنسب منها (درندري ،)24:2006 ،ولذا رأت الباحثة تبنيه

في هذه الدراسة كنموذج لتقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
مشكلة الدراسة:
إن التوجهات السريعة نحو التخصصات العلمية الدقيقة ،حتمت على الجامعات الفلسطينية

كمؤسسات تربوية مجتمعية إعادة النظر في خطط برامج الدراسات العليا ،والبحث في مدى تحقق
أهدافها ومناسبتها لواقع المجتمع وحاجاته ،وتلبية حاجات الدراسين.

ويبرز دور التقويم كعنصر مهم في بناء خطط تربوية ناجحة لبرامج الدراسات العليا ،إذ ال بد

من إجراء دراسات تقويمية باستمرار ذات منهجية علمية دقيقة في ضوء االتجاهات المعاصرة ،وذلك
للحكم على مدى تحقق أهداف هذه البرامج ومدى انسجامها مع متطلبات الدارسين وتطلعات المجتمع.

ومن خالل استطالع آراء بعض أعضاء هيئة التدريس غير الرسمي في البرنامج ومراجعة نتائج

بعض الدراسات ذات العالقة والتي سبق ذكرها ،توصلت الباحثة إلى أن هناك حاجةً إلى تقويم برنامج

الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة (األزهر ،اإلسالمية) ،وذلك في ضوء

نموذج الق اررات المتعددة  CIPPالذي يتميز بأنه يقدم صورة شاملة لسياق البرنامج ،وما يتعلق

بمدخالته لتحديد مشكالته ،ومتابعة تنفيذ البرنامج ومراقبته ،وتقويم نواتجه.
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وعليه تم تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 -1ما الدرجات التقييمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى اإلى متغيرات (الجامعة ،الجنس ،الدرجة العلمية،
التخصص األكاديمي ،سنوات الخدمة)؟
 -3ما السيناريوهات المقترحة لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات
غزة في ضوء الدرجات التقييمية باستخدام نموذج الق اررات المتعددة CIPP؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

 -1التعرف إلى الدرجات التقييمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى اإلى متغيرات (الجامعة ،الجنس ،الدرجة
العلمية ،التخصص األكاديمي ،سنوات الخدمة).
 -3وضع سيناريوهات مقترحة (إصالحي-إبداعي) لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية واالرتقاء بها في الجامعات الفلسطينية في ضوء نموذج الق اررات المتعددة .CIPP
فرضيات الدراسة:
ينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات أآلتية:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الجامعة (األزهر _ اإلسالمية).
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 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الجنس (ذكر _ أنثى).
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الدرجة العلمية (أستاذ_ أستاذ مشارك_
أستاذ مساعد).
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير التخصص األكاديمي (علمي _ إنساني).
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام
نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى سنوات الخدمة (أقل من  10سنوات _ أكثر من
 10سنوات).
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمي ــة الد ارس ــة في الجوانب اآلتية:

 -1األهمية النظرية:

أ -أهمية موضوع الدراسة من حيث فعالية الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع وضرورة
تقويمها.

ب-قد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في
هذا المجال المهم بما يشكل إضافة لألدب التربوي واإلداري ورفد المكتبة الفلسطينية بدراسات
حديثة في هذا المجال.
 -2األهمية التطبيقية:
أ-تمثل خطوة علمية لتشخيص واقع برامج الدراسات العليا في جامعات محافظة غزة (األزهر،
واإلسالمية) في ضوء أحد النماذج الحديثة ،والتعرف إلى نقاط الضعف ،ونقاط القوة ،بما يفيد في
تطوير هذه البرامج مستقبالً لتتالءم واحتياجات الطلبة والمجتمع الفلسطيني في األلفية الثالثة.
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ب -تقديم تغذية راجعة تفيد أعضاء هيئة التدريس في أثناء مهماتهم التدريسية واإلشرافية،
والمخططين لبرامج الدراسات العليا في الكلية والجامعة ،بالجوانب التي يجب التركيز عليها ،والتي
تحتاج إلى تعديل أو تطوير ،مما يكفل للطلبة الجدد في الدراسات العليا إعداداً يتفق ومتطلبات
العمل األكاديمي البحثي بمفهومه الحديث.
ج -تزويد متخذي الق اررات المتعلقة بالدراسات العليا في الجامعة بمعلومات وبيانات تساعدهم في
تحسين الجوانب النوعية والكمية للعملية التعليمية.
حدود الدراسة:
تم تحديد إطار هذه الدراسة بالحدود اآلتية:
 الحد البشري :عمداء الكليات ورؤساء األقسام ،وأعضاء هيئة التدريس. الحد المؤسسي :جامعتي (األزهر ،واإلسالمية) ،وهما اللتان تمنحان درجة الماجستير. الحد الزماني :تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العامالدراسي  2015/2014م.
مصطلحات الدراسة:
من المصطلحات المهمة التي وردت في هذه الدراسة والتي تمثل كلمات مفتاحية:
-1التقويم:

عرف الجالد ( )2004التقويم بأنه " :عملية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها بغرض تحديد

درجة تحقيق األهداف واتخاذ الق اررات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف "( .الجالد)397:2004 ،
وتعرف الباحثة التقويم إجرائيا بأنه :إصدار حكم على برامج الدراسات العليا باستخدام نموذج
الق اررات المتعددة  CIPPمن خالل وجهات نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة
التدريس بناء على استجاباتهم على محاور أداة الدراسة ومن ثم وضع سيناريوهات تهدف إلى إحداث
تغييرات إيجابية في برامج الدراسات العليا بغرض تطويرها وزيادة فاعليتها.

-2تقويم البرامج:

يعرفه ستافلبيم وآخرون ( Stufflebeam, et al. (1971بأنه " :منهج لجمع وتحليل وتقديم

التقارير ،وذلك بجمع معلومات وصفية إلصدار األحكام عن جدارة وقيمة أهداف البرنامج ،وتصميمه،
عملياته ،ونتائجه للوقوف على إمكانية تحسينه ،أو خضوعه للمساءلة أو المحاسبية ،أو لزيادة فهم

الظواهر المتعلقة به ")Stufflebeam, et al., 1971:23( .
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وتعرف الباحثة تقويم البرامج إجرائيا بأنه :عملية جمع البيانات حول برنامج الدراسات العليا
وتفسيرها في ضوء نموذج الق اررات المتعددة CIPP؛ بهدف التحقق من فاعلية البرنامج وتحديد جوانب

القوة والضعف فيه ،وتقديم ناتج التقويم لصاحب القرار للحكم على بدائل القرار حول البرنامج.
-3الدراسات العليا:

عرف الحولي وأبو دقة ( )2004الدراسات العليا بأنها " :مرحلة دراسية تلي المرحلة الجامعية

األولى ،التي يتابع فيها الطلبة دراساتهم بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس لنيل درجة الماجستير أو
الدكتوراه "( .الحولي وأبو دقة)400 :2004،

وتعرف الباحثة الدراسات العليا إجرائيا بأنها :البرامج التي يتابع فيها الطلبة الجامعيون دراستهم
بعد المرحلة الجامعية األولى والتي تتضمن المساقات الدراسية أو طرق التدريس أو تقنيات تعليمية
وخدمات مساعدة ،من إرشاد وانتهاء بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في حالة الماجستير في

جامعتي (األزهر ،واإلسالمية) بمحافظات غزة.
-4نموذج تقويم الق اررات المتعددة :CIPP

أحد نماذج التقويم ذي التوجه التطويري ( )Improvement Oriented Evaluationوالذي

قام بتصميمه دانيال ستفلبيم ( )Stufflebeamعام 1971م ،ويعمل هذا النموذج على التحقق من

فاعلية برنامج ما من أربعة أبعاد ،وهي (تقويم السياق ،تقويم المدخالت ،تقويم العلميات ،تقويم
المخرجات) ،ويعتمد النموذج في تقييمه على جمع البيانات الوصفية والكمية حول برنامج الدراسات
العليا.

-5السيناريوهات:

يعرف الحوت ( )2003السيناريو بأنه " :وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب

فيه ،مع توضيح لمالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ،وذلك

انطالقا من الوضع الراهن أو من الوضع االبتدائي "( .الحوت)17:2003 ،

وتعرف الباحثة السيناريو إجرائيا بأنه :تصور مستقبلي ذو أبعاد طويلة المدى يستند إلى
مجموعة من المنطلقات الفكرية واالحتماالت المتوقعة أو الممكنة ،ويهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية
في برامج الدراسات العليا بغرض زيادة فاعليتها وتطويرها لتحقيق أهدافها.
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احملور األول :التقويم.

 تعريف التقويـم.

 أهمية التقوـيم.

 أهـداف التقويم.
 أنــواع التقويـم.

 دورة التقويـــم.

 منـاذج التقويـم.
احملور الثاني :منوذج القرارات املتعددة .CIPP

 فلسفة منوذج القرارات املتعددة . CIPP
 عناصر منوذج القرارات املتعددة .CIPP

 القرارات املصاحبة لعناصر منوذج القرارات املتعددة .CIPP
 مزايا وعيوب منوذج القرارات املتعددة .CIPP
احملور الثالث :برامج الدراسات العليا.

 الدراسات العليا (النشأة والتطور).
 تعريف الدراسات العليا.
 أهداف الدراسات العليا.

 برامج الدراسات العليا يف جامعة األزهر .

 برامج الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية.
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الفصــــــــل الثـــــــــاني
اإلطــار النظـــري

المحور األول :التقويم
مقدمة:

يعد التقويم جزءاً مهماً من أدوات المجتمع المتقدم؛ وذلك لما يقدمه من دعم لعمليات التقدم

والتنمية ،كما أن دو اًر رئيساً في مجال التعليم خاصة؛ الرتباطه بتنمية الفرد وتوجيهه نحو إصالح

مجتمعه وتطويره؛ إذ يعزز التقويم العمليات التربوية المختلفة متى ما تم تطبيقه بطرق علمية واقعية،

تتناسب مع طبيعة المجتمع وطموحاته وآماله ،لذلك أصبح التقويم جزءاً رئيساً من المنظومة التربوية

(سيد ،وسالم)22:2004 ،؛ فهو يساعد على تحديد نقاط الضعف والقوة فيها ،وذلك إلصدار األحكام
المناسبة على مدخالت هذه المنظومة وعملياتها ومخرجاتها ،ومن ثم اتخاذ الق اررات لتجاوز نقاط
الضعف فيها والحصول على النواتج المرغوبة.

كما أنها عملية منهجية علمية لمقارنة اإلنجاز المتحقق في البرامج مع ما تم التخطيط له؛ وذلك

للحكم عليها هل تم تحقيق األهداف الموضوعة أو ال ،كذلك االستفادة من الدروس المتحصل عليها

من هذه العملية إلصدار الق اررات الالزمة إما باالستمرار في هذه البرامج أو بإجراء التعديالت الالزمة

أو إيقافها.

كما يوجه التقويم الهتمام نحو الكشف عن واقعية برنامج ما وفعاليته وكفاءته مقابل التكلفة،

ومدى مناسبته للمجتمع ،ويقدم المعلومات حول خدمة ما وأهدافها وجدواها وقيمتها ،وهو ما يفيد
المجتمع في عمليات المحاسبة  Accountabilityواالعتماد  ،Accreditationوذلك عند الحاجة
لتحديث البرامج الحكومية واألهلية ومراجعتها)Stufflebeam ,2002:714( .

ولما كان التغيير المستمر في العملية التعليمية نمطاً معاص اًر وله تأثير كبير على الفرد

والمجتمع وكان من الضروري المراجعة المستمرة لمواكبة هذا التغيير؛ وذلك للتأكد من جودة النواتج
التعليمية ومالءمتها لواقع المجتمع وتطلعاته ،حيث إن هناك العديد من العوامل المؤثرة على البرامج
التعليمية منها :توسع مستجدات البحث التربوي وما ينتج عنها ،وتالحق اإلى متغيرات التعليمية

والتكنولوجية ،باإلضافة إلى تطلع المجتمع المحلي إلى مسايرة الحراك الحضاري العالمي ثقافياً

واقتصادياً وتعليمياً ،ومثله عامل التواصل االجتماعي الذي له دور مهم في إحداث تغييرات في األطر
الفكرية واألنماط السلوكية واالتجاهات والميول ،وهذا يؤثر على البرامج التعليمية المختلفة ويستلزم

مراقبتها المستمرة وتحديثها ،إضافة إلى عوامل أخرى اقتصادية وسياسية( .الخوالدة وعبد)16:2011 ،
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وبذلك يتضح أن عمليات تقويم البرامج أصبحت عامالً حاسماً في اإلصالح التربوي

واالجتماعي والتطور الحضاري ،فتبرز ضرورة االهتمام بعمليات تقويم برامج الدراسات العليا ومن ثم
تطويرها لمواكبة هذه اإلى متغيرات ،وتلبية المتطلبات الالزمة للمنافسة ،فضالً عن البقاء لكل من

المجتمع واألفراد.

وتشير مناظر ( )2015إلى أن تقويم برامج الدراسات العليا من شأنه الكشف عن مواضع القوة

والضعف في برنامج ما ،وذلك بالتحقق من تنفيذ البرنامج وفقاً للخطط المعدة لهن وتوفر الخدمات
التي يقدمها وتوفر الموارد ومناسبتها لذلك ،ويساهم التقويم في الكشف عن مستوى الكفاءات التدريسية

لتنفيذ البرنامج أيضاً  ،إضافة إلى تعرف على مدى إلى البرنامج وما إذا كانت أهدافه مالئمة لتلبية

هذه الحاجات ،وهذا يؤدي إلى توجيه الق اررات في االتجاه الصحيح سواء باستمرار البرنامج أو تعديله

أو التنويع فيه أو إلغائه( .مناظر)24:2015،

وقد ازدادت مؤخ اًر أهمية إجراء عمليات التقويم في مجال التعليم العالي ،سواء من منطلق

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي أو من أجل تحقيق متطلبات المساءلة  Accountabilityفي

التعليم على مستويات متعددة داخل النظام الجامعي)Cannon,2001:87( .

ويوضح زوين وهاشم ( )2009ضرورة اعتماد سياسة التقويم الدوري لبرامج الدراسات العليا

لتحسينها وتحقيق أهدافها كجزء أساسي من العملية التعليمية( .زوين ،وهاشم)14:2009 ،
تعريف التقويم :Evaluation
تعددت التعريفات لهذا المفهوم واختلفت باختالف المجال الذي عرفت فيه ،ومن هذه التعريفات

على سبيل المثال ال الحصر:

يعرفه (الدوسري )24:2000 ،بأنه" :إصدار حكم على الجدوى والجدارة لشيء ما ،ويهدف
إلى تحديد قيمة الشيء".

وعرف التقويم بأنه ":التحقق من قيمة وأهمية أو داللة شيء ما أو شخص ما بمراعاة أبعاد

محددة)JCSEE,2011:287( .
ويعرف التقويم بأنه" :عملية جمع منتظم للمعلومات حول األنشطة والخصائص المتعلقة بنتائج

البرامج؛ بهدف استخدامها من قبل أشخاص معينين للحد من عدم التأكد وتحسين فعالية اتخاذ القرار
فيما يتعلق بهذا البرنامج"(Hughes & Niewenhuis,2005 :11( .

ويعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقويم البرنامج بأنه" :اختبار منظم يقيس مدى التقدم

واإلنجاز في تحقيق مخرجات البرنامج ،وال يكون التقويم لمرة واحدة فقط ،بل يشمل عملية قياس

اإلنجازات المختلفة لألهداف عبر مراحل زمنية متعدد حتى الوصول إلى تحقيق مخرجات البرنامج".

()UNDP,2005:55
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ويعرف تقويم البرامج بأنه" :منهج لجمع التقارير وتحليلها وتقديمها ،وذلك بجمع معلومات وصفية
إلصدار األحكام عن جدارة وقيمة أهداف البرنامج ،وتصميمه ،وعملياته ،ونتائجه للوقوف على إمكانية
تحسينه ،أو خضوعه للمساءلة أو المحاسبية ،أو لزيادة فهم الظواهر المتعلقة بالبرنامج".

()Stufflebeam, 2000: 17

وباستعراض التعريفات السابقة يمكن القول :إن التقويم ليست عملية قياس فقط وانما وضع رؤى
لتطوير البرامج الجارية المنجزة و الوقوف على مدى نجاحها ،حيث يعد أداة إدارية إلرشاد صانعي

الق اررات ومديري البرامج عما إذا كان التخطيط والتنفيذ للبرنامج تم وفق األسس اإلدارية السليمة ،وعادة
ما تكون محددة بزمن معين بحسب توقيت التقويم ،ويجري التقويم عادة لتحقيق هدف معين ،ولإلجابة
عن أسئلة محددة تزود صانعي القرار ومديري البرامج بالمعلومات حول النظريات والفرضيات

المستعملة في التنفيذ فيما إذا كانت فعالة أو ال ،ولماذا؟ لتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأن تعديل
السياسات واإلجراءات الجارية بالتنفيذ ،واالستفادة منها في تطوير البرامج مستقبالً.
ومن خالل ما سبق يمكن اإلجاز بأن التقويم يعد:

 وسيلة للتشخيص والتطوير وليست غاية بحد ذاتها.
 يعتمد على طرح أسئلة محددة حول البرنامج وايجاد اإلجابة عنها.
 يساعد المعنيين على اتخاذ الق اررات حول المستقبل.
 عملية منهجية تنطوي على جمع األدلة واجراء المقارنات وقياس األشياء حسب المعايير.
 يعني أن شخصاً ما أو جهة محددة في نهاية المطاف عليها الحكم على قيمة األشياء ،ويجب أن
تكون مخرجاتها تفسيرية وليست وصفية.

أهمية التقويم:

يؤدي التقويم دو اًر مهماً في تقديم معلومات معتمدة موثوقة حول شيء ما ،حيث يعتمد صانعو

القرار على هذه المعلومات في اتخذا الق اررات .لذا يجب أن يمتلك المقوم رؤية وفهماً عميقين للمشروع

أو البرنامج المطلوب تقويمه ،ويتضمن ذلك فهم طريقة العمل ،وكيف يجب أن تتم؟ ولماذا جرت على

هذه الطريقة؟ وما نتائج هذا العمل؟ ولماذا أنتج المشروع أو البرنامج من هذه النتائج؟ باإلضافة إلى

تعرف العوامل التي أثرت على المشروع سواء اإليجابية أو السلبية والمدى الذي يغطيه واستراتيجيات
التطبيق)Lewis,2002:34( .

على هذا يجب أن يبنى التقويم على الفهم الكامل للبرنامج أو المشروع بمدخالته وأنشطته

ونتائجه المقصودة.
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ويطرح المقوم عدداً من األسئلة حول البرنامج لجمع البيانات التي تفيد في إصدار الحكم عليه،
ومن هذه األسئلة ( ،)UNDP,2011:15والتي استرشدت الباحثة بها في بناء أدوات الدراسة:
 ما الحاجة إلى البرنامج؟ ما المشكالت أو فرص التطوير التي يهتم بها البرنامج؟-

ما الفئة المستهدفة من البرنامج؟ ومن األفراد ،أو المجموعات ،أو المنظمات ،التي تستفيد منه
بشكل مباشر وغير مباشر؟

 ما حدود البرنامج المكانية أو عدد المستفيدين المقصودين؟ ما التغيرات المتوقعة كنتيجة للبرنامج؟ وماذا يجب على البرنامج إنجازه حتى يعد ناجحاً وكيفترتبط النتائج بأولويات المجتمع ،وبخطط التنمية الوطنية؟
 ما األنشطة واالستراتيجيات المخططة وغير المخططة التي يتبعها البرنامج إلحداث التغيرالمطلوب؟
 هل حدثت أية تعديالت في خطة أو استراتيجية البرنامج منذ إنشائه؟ وما نتائج هذه التغيرات؟وبحسب دليل االتحاد األوروبي إلدارة البرامج على قياس أهمية التقويم ،فقد مثلت في الشكل
التوضيحي رقم ( )1والتي تجعل القيام بعملية التقويم ضرورة حتمية)PCM,2004 :44( .
شكل رقم ()1
أهميــــة التقـويــــــم

التعرف على نقاط
القوة والضعف في
سير البرنامج

المصدر)PCM,2004 :44( :
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يتضح من الشكل السابق أن التقويم يكون من أجل التعرف إلى :مدى صحة طريقة اإلنجاز،
وقياس التقدم المسجل لتحقيق هذا البرنامج ،ومدى فاعلية الجهود المبذولة ،ومقارنة المصاريف
باإلنجازات ،وجمع معلومات جديدة (الستعمالها في التخطيط للمستقبل) ،ونقاط الضعف والقوة في
خبرت.
العمل والتخطيط ،وجعل اآلخرين يستفيدون من ال ا
أهمية تقويم البرامج التعليمية:
 -1الكشف عن مواطن القوة والضعف في البرامج التعليمية؛ لكي يتم تعزيز جوانب القوة وتالفي
جوانب الضعف.
 -2الوقوف على واقع البرامج الفعلي وتشخيص المشكالت الموجودة فيها.
 -3االستفادة من نتائج التقويم للتغذية الراجعة للبرامج من حيث تعديل البرنامج أو االستمرار فيها أو
حذفها.
 -4دراسة الجدوى االقتصادية للبرامج التعليمية بالمقارنة بين الكلفة والفاعلية.
 -5معرفة ما تم تحقيقه من األهداف الموضوعة لهذه البرامج.
 -6وجوب تقويم البرامج التعليمية باستمرار لضمان سيرها فيما خطط لها.
(الكلزة وابراهيم )176 :2000 ،

أهداف التقويم:

يهدف التقويم إلى تحديد مدى مالئمة اإلدارة للبرامج الجاري تنفيذها ،أو التي تم االنتهاء من

تنفيذها من حيث التصميم والتنفيذ والنتائج ،وتحقيق أهدافها ،وكفاءتها التطويرية ،وفاعليتها وأثرها

واستدامتها .ويجب أن توفر عملية التقويم معلومات مفيدة صادقة تمكن من استثمار الدروس المستفادة

في عملية صنع القرار بما يتعلق بالمستفيدين)PCM,2004 :46( .

وقد أشارت الوكالة اليابانية للتعاون ) ،(JICA,2004:75إلى أن للتقويم هدفين رئيسين
هما-:
 -1توفير ما يلزم من معلومات التخاذ ق اررات صحيحة بشأن العمليات أو السياسات أو
االستراتيجيات المرتبطة بالبرامج الجارية أو المقبلة.
 -2تقديم أدلة إلى الجهات المعنية (للمسؤولين واألعضاء وللفئات المستهدفة) ،تثبت فاعلية أداء
البرنامج ومطابقته للنتائج المخطط لها وللمتطلبات القانونية والمالية ،ومدى استخدام المديرين لنتائج
المتابعة والتقويم.
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وتتضمن األهداف األخرى لتقييم أي برنامج ما يلي:

 -1إتاحة عملية التعلم الجماعي والمساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة بما ينجح وما ال ينجح
وأسباب ذلك.

 -2التحقق من جودة أداء إدارة البرنامج أو تحسينها.

 -3تحديد االستراتيجيات الناجحة؛ من أجل التوسع فيها وتكرارها.
 -4تعديل االستراتيجيات غير الناجحة ،واتاحة الفرصة للجهات المعنية من المساهمة في
مخرجات البرنامج وجودتها(Levine,2002:17( .

وعموماً فإن أياً كان ال يستطيع حصر أهداف التقويم؛ ألنها كثيرة وتنمو باستمرار ،وقد تحدث

عنها بعضهم واستقرت بهم المناقشات إلى األهداف اآلتية:

 -1وضع خطة لتطوير الجامعة وتنفيذها بطريقة منظمة تتضمن التحقق من الحاجات واختيار
االستراتيجية المناسبة ،ثم مراقبة التغير الذي يحصل وقياسه.

 -2تحليل كلفة البرامج وفائدتها سيما وأن البرامج تتطلب أمواال كثيرة.
 -3تلبية الحاجة الختبار عدد من النظريات العامة لمعرفة آثار التعليم في تقدم الطلبة.

 -4تثمين نوعية البرامج المدرسية ،ولهذا فإن المقومين ينشدون باستمرار طرقا لتحسين نوعية
التعليم.

 -5تخفيف التردد أو التشكيك فيما يتعلق بالطرق التعليمية وال سيما عندما تكون الخبرة محدودة.

 -6تلبية الحاجة إلى إقناع الوكاالت الخارجية التي تطلب التقارير التقويمية بغية اتخاذ الق اررات
وتحسين العالقات العامة( .أبو عناب ،سعد)18 :2005،
وترى الباحثة أن التقويم يقدم حكماً على أداء البرنامج ،ومن ثم تستخدم نتائجه التخاذ ق اررات

مناسبة حول البرنامج ،وهو ما يشكل الهدف الرئيس للتقويم ،وهذه الق اررات هي( :استمرار البرنامج
كما هو ،أو تغيير أجزاء فيه بالتبديل أو التعديل ،مثل :توزيع المصادر ،أو إعادة الهيكلة ،أو إيقاف

البرنامج كلياً) ،وهو ما تتضمنه أهم وظائف التقويم ،حيث تزود صانعي الق اررات بالمعلومات والتغذية
الراجعة عن مستوى األداء الحالي ،والظروف واإلمكانات المتاحة ،وغيرها من المعلومات المؤثرة في

البرنامج ،تسهم في تقديم قاعدة متينة التخاذ ق اررات مناسبة تهدف إلى التحسين والتطوير.

أنواع التقويم:

يعتمد هدف التقويم على نوعية الفرد أو الجهة التي ستقوم بعملية التقويم ،فإن كان الهدف من

التقويم هو الحكم على البرنامج أو المؤسسة من قبل هيئة خارجية يصبح هنا دور المقيم مثل القاضي

ال يستهدف التعلم والتطوير بل اتخاذ قرار باستمرار البرنامج أو توقفه ،لكن إذا كان الهدف من التقويم
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هو التعلم واكتساب الخبرات والتطوير ،فال بد أن يشترك في عملية التقويم جميع األطراف المعنية

المسؤولة عن البرنامج ) ،(RDC,2010:36وتنقسم أنواع التقويم إلى عدة أنواع:
-1حسب الجهة التي ستقوم بعملية التقويم:
أ-التقويم الذاتي (الداخلي):

ناد اًر ما يعد التقويم الداخلي تقييماً حقيقياً للبرنامج ،فهو ال يساعد كثي اًر في إظهار النتائج

الموضوعية للبرنامج ،فهو يعكس شعور القائمين على البرنامج ،ويبدو التحيز واضحاً فيه لدرجة كبيرة،
وغالباً ما يستخدم هذا النوع في تقويم البرامج المنفذة ،وهذا النوع من التقويم يتم أداؤه بواسطة األعضاء
المشاركين في البرنامج ويفضل القيام به أثناء العمل في البرنامج.

والمقوم الداخلي هو شخص من داخل المشروع /البرنامج أو ممن يعرفون البرنامج جيداً ،يعرف

فعلياً اتجاه العمل فيه وكذلك أهدافه ومشكالته ونقاط ضعفه ،ومع ذلك فإنه يجد صعوبة في إعداد
تقرير تقييمي غير منحاز؛ إلمكانية تأثره بمشاعر الحب والكراهية داخل المؤسسة.

(دليل منظمات المجتمع حول التقويم والمتابعة)14 :2013 ،
ب-التقويم الموضوعي (الخارجي):
تقوم به مؤسسات خارجية حيث تجري تقويماً متخصصاً وبكفاءة عالية كالمؤسسات الخاصة

المتخصصة بهذا المجال ،وتكون نتائج التقويم حيادية فتزيد من مصداقية البرنامج وتساعد في تطوير
نظام البرنامج.

والمقوم الخارجي قادر على أن تكون له نظرة جديدة للبرنامج بحكم عدم صلته به ،الشيء الذي

سيجعله ال يتأثر بأي عالقة صداقة أو عداء تكون بينه وبين القائمين على البرنامج ،مما سيمكنه من
تقويم البرنامج بكل موضوعية)RDC,2010:36) .
جدول رقم ()1
الفرق بين التقويم الداخلي والخارجي
تقويم من جهة خارجية

المميزات

تقويم من جهة داخلية

 -يعطي نظرة جديدة عن البرنامج.

 -يعرف البرنامج معرفة جيدة.

 -سهولة إعطاء الحكم المجرد وغير المتحيز.

 -نظ ًار إلى معرفته الجيدة بالبرنامج تكون

 -ليس طرفاً في هيكل البرنامج أو المنظمة.

 ال يستفيد شيئاً من التقويم باستثناء تقديرعلمي.

 متخصص في الميدان وله خبرة في التقويميمكن االعتماد عليه.
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العيوب

 -قد ال يفهم بسرعة خبايا البرنامج وال

 -عدم الحيادية.

األشخاص المشتركين فيه.

 -طرفاً في هيكل البرنامج أو المنظمة.

 -قد يكون سبباً لريبة القائمين في البرنامج

بسبب قيامة بعملية التقويم ألنهم قد ال يفهمون
طبيعة عمله.

 يسعى لتحقيق مصلحة شخصية منوراء التقويم.

 قد ال تكون له المعرفة أو الخبرةالالزمة في عملية التقويم بالمقارنة مع

غيره من القائمين في البرنامج.
المصدر(RDC,2010:37( /

-2حسب العملية التي سيتم تقييمها:
ينقسم التقويم حسب العملية التي سيتم تقييمها إلى ثالثة أنواع هي )-:(Szekely,2010:36
أ -تقييم تخطيطي :ويتم في مرحلة التخطيط للمشروع ،ويؤدي إلى التقرير األولي للمشروع ،وكذلك
خطة تقييم الجودة.

ب -تخطيط تكويني :ويتم خالل مرحلة تنفيذ المشروع ،ويؤدي إلى الحصول على تقارير التقدم
التي توضح مدى التقدم في المشروع ،والخروج بتوصيات لضمان الجودة.

ج -تقييم تجميعي /تلخيصي :ويتم في نهاية المشروع ،ويؤدي إلى تقرير األثر الذي أحدثه المشروع
وتقييم جودته.
-3حسب وقت التقويم:
أ -التقويم القبلي

يتم قبل تنفيذ المشروع ،حيث تتم دراسة ضرورة تنفيذ المشروع وتوضيح تفاصيله والنتائج

المتوقعة منه ،ومدى مالءمة المشروع وقيمته ،وكذلك وضع مؤشرات تقييم لقياس تأثير المشروع في
التقويمات الالحقة .ويعد التقويم القبلي وصف لما هو متوقع ومحتمل وتحليله ،ووضع سيناريوهات
والتوصل إلى صيغة للتعامل مع كل من هذه السيناريوهات ،وذلك بتشخيص دقيق واسع لألفكار

المحتملة المتوقعة بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق ،حيث يساعد على ربط القرار غير المؤكد الذي يتخذ
اليوم ،بما يمكن أن يحدث من أحداث كأثر لهذا القرار في المستقبل (ماذا لو؟) ،حيث تساعد هذه

االحتماالت واضعي الخطط االستراتيجية والمؤثرين في المنظمة على مواجهة التوقعات المستقبلية
واالستعداد لها)McGee & Wilso, 2005:48( .
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ب -تقييم منتصف المدة أو التقويم المت ازمن:
يجرى في منتصف مدة تنفيذ المشروع ،حيث يهدف هذا التقويم إلى فحص اإلنجازات ،وتنفيذ

مستندا إلى النتائج ،باإلضافة إلى م ارجعة خطة العمل
المشروع بالتركيز على الكفاءة واالرتباط
ً
وتعديلها وفقاً للنتائج ،حيث تساعد نتائج التقويم الجهات المعنية على اتخاذ القرار ومتابعة األداء.
التقويم البعدي:

يجرى بعد فترة زمنية من انتهاء تنفيذ المشروع ،ويركز على الكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة،

ويهدف هذا التقويم إلى استخالص الدروس المستفادة والتوصيات إلى الجهات المعنية؛ كي يتم
االستفادة منها في عمليات التخطيط المستقبلية وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

()JICA ,2004:72

ويرى مارتينيز ( Martens (2002أن أحسن مقوم ألي نشاط وألي برنامج كيفما كان نوعه
هم الفئات المستهدفة من النشاط؛ فقد يحصل المقوم على صورة أدق وأشمل عن مشروع ما من خالل

الحوار مع أشخاص أو مجموعات من الشرائح االجتماعية التي ينجز من أجلها ،وبالتالي ال بد أن

يجيب التقويم على السؤال األساسي المهم الذي هو :هل يحقق البرنامج الحاجة الحقيقية أو المعقولة

إلى المستهدفين أوالً؟ ثم ما نوعية أو قيمة الخدمات التي يقدمها البرنامج من خالل أنشطته؟ ثم هل
هذا النشاط لدى المستفيدين؟ أو هو نشاط مخالف الحتياجاتهم؟ ()Martens, 2002:81

وترى الباحثة أن عملية التقويم في جلها تساؤالت أساسية بالنسبة ألي برنامج يراد له النجاح

واالستمرار في تحقيق أهدافه ،وخدمة المستفيدين الذي أنشئ من أجله ،وقد تصعب تلبية كل هذه

المطالب المختلفة المتعددة االهتمامات ،مما يجعل المقوم ألي برنامج يتوه نظ اًر لصعوبة إرضاء كل

األطراف من خالل عملية تقويم واحدة ،لكن األهم في الموضوع أن يكون المقوم واعياً لوجود هذه

التساؤالت.

دورة التقويم :Evaluation Cycle
تمتاز األنشطة التعليمية بأن علمية التقويم المرتبطة بها عملية مستمرة ،وأن وضع التقويم في
االعتبار من بداية التخطيط لنشاط تعليمي ما ،يجعل المسؤول يركز على الحاجات التي وضع
البرنامج من أجلها ،ويهتم بأهداف البرنامج في ضوء هذه الحاجات وكيفية تلبيتها ،والتأكد من ذلك

بممارسة األنشطة المناسبة ،وذلك باستخدام أدوات التقويم ( ،)PCM, 2004:19وترى الباحثة أن
األمر ال ينتهي عند ذلك ،بل ال بد من االستفادة من التغذية الراجعة في إجراء التغييرات الالزمة في

تخطيط النشاط التعليمي وتصميمه؛ حتى يصبح التقويم ذا معنى.
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وتمر دورة التقويم بعدة مراحل ،وحسب نموذج إدوارد  Edwardsفإنها تعبر عن خطوات

التقويم منذ والدته وحتى إنجازه ،وتتكون من عدة مراحل ،وهذه الدورة ذات طبيعة عامة بغض النظر
عن النشاط ،ومدته وحجمه (سلمان ،)64:2009:ويمثلها الشكل رقم ( )2التالي:
شكل رقم ()2
نموذج إدوارد  Edwardsلدورة التقويم

المصدر( /سلمان)96 :2009،

حيث يتضح أن عملية التقويم تبدأ بتحديد المشكلة ووضع األسئلة حولها ،ثم تحديد طريقة

التقويم وآلياته ،يلي ذلك جمع البيانات المرتبطة بالتقويم وتسجيلها ،ثم تحليلها ،ومراجعة النتائج .وهنا
يأتي دور متخذي القرار في بناء الق اررات اعتماداً على هذه النتائج ،حيث يتم بعدها إجراء التغييرات

المناسبة على البرنامج لتحقيق أهدافه ،ثم تبدأ دورة جديدة من التقويم للمراجعة مرة أخرى فتتم عملية

التقويم في دورة متصلة تبدأ باالستفادة مما انتهت إليه سابقتها ،وهو ما يمثل خاصية االستم اررية في

عمليات التقويم.

ويمكن إيضاح دورة التقويم من خالل المراحل اآلتية:

المرحلة األولى :وضع أسئلة التقويم الرئيسة:

ينبغي تحديد األسئلة المركزية التي يفترض أن يعالجها التقويم؛ حيث يعالج األسئلة التي يتحقق
بإجابتها الغرض أو الغاية منه ،وعادة ال تكون هذه األسئلة من النوع الذي يتطلب إجابات مثل" :نعم"

غالبا ما تتصف هذه األسئلة بصفات( :تحفز التفكير ،تتحدى االفتراضات ،تركز على
أو" ال" ،بل ً
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االستعالم واالنعكاس ،تقود إلى أسئلة أخرى) .وتتطلب هذه األسئلة من فريق التقويم التعامل مع العديد

من عناصر المشروع ،أو العناصر التنظيمية؛ حتى يمكن اإلجابة عنها)Lewis, 2002 :48( .

المرحلة الثانية :عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها:

تجمع المعلومات واألدلة لإلجابة عن أسئلة التقويم ،ويتم ذلك باستخدام أدوات جمع البيانات،

والبيانات التي تجمع هي نتائج عملية التقويم .وتتوقف قوة االستنتاجات على كمية البيانات التي تجمع
وجودتها ومصداقيتها ،كما تتوقف أيضاً على جودة عملية التحليل وطريقة التفسير.

(عبدالرحمن)42 :2010،

والتفسير محاولة تحديد معنى النتائج؛ ويشكل جزًءا من الجهود الكلية التي تبذل لجعل األدلة
التي تجمع في التقويم ذات معنى .وبعد ذلك يجري تجميع استنتاجات التقويم المفصلة في استنتاجات

تقويم عامة ودروس مستفادة ،ويتم جمع البيانات من خالل األساليب (المالحظة ،المقابلة ،االستبانة،
المجموعات المركزة ،اإلحصائيات الرسمية ،اليوميات الشخصية ،الفحص الطبي ،الدالئل المادية،
االختبارات ،السجالت والوثائق) (العبيدي ،)23 :2009،والجدول التالي يوضح مزايا كل أسلوب من

أساليب جمع البيانات

وعيوبه.

جدول رقم()2
أساليب جمع المعلومات
األسلوب
 -1المالحظة )(Observation
يقوم المقيم بمالحظة األنشطة

المزايا
 -تقلل إلى أدنى حد ممكن

العيوب
 -تتطلب ملحوظات على درجة

تعطيل انسياب العمل أو النشاط.

عالية من المهارة والمعرفة.

 - -تولد بيانات واقعية عن

 -من المحتمل أن ينظر

األداء.

اآلخرون إليها على أنها تجسس.
 -تستهلك وقتاً كبي اًر.

 تشعر المالحظ بعدم االرتياح. يمكن أن تكون هذه الوسيلة -غير محايدة.
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األسلوب

 -2قوائم االستقصاء (االستبانة)
)(Questionnaire

-هي عبارة عن استمارة تتضمن

مجموعة من األسئلة التي تتطلب
اإلجابة عنها.

 -يمكن استخدام العديد من أشكال

العيوب

المزايا
 يمكن الوصول إلى عدد كبيرفي وقت قصير.

 -ال تحتاج كثي ًار إلى

االستجابات غير المتوقعة.

 -غير مكلفة نسبياً.

 -ذات فائدة محدودة في التعرف

 -فرصة للتعبير دون خوف.

إلى أسباب المشكالت أو الحلول

 -تنتج بيانات يمكن تلخيصها

الممكنة.

واعداد تقرير عنها بسهولة.

األسئلة مفتوحة ومغلقة ومتعددة.

 -أحياناً تكون صعبة التجميع.

 -3لجان استشارية

 -يسيرة نسبياً وغير مكلفة.

 -تشكل اللجان االستشارية من

عدد من األفراد لكل منهم وجهة

المستشارين من وجهة نظرهم

نظره في الحدث.

الفردية أو التنظيمية.

 -تقوية خطوط االتصاالت بين

 -قد ينتج عنها ظهور جزء

)(Consultation
خبراء ومسؤولين لهم عالقة وثيقة،
وخبرة بالنشاط أو الوظيفة المطلوب

دراستها ،ولديهم المعلومات الكافية

 -تتيح المدخالت والتفاعل بين

المشاركين في البرامج.

 تنطوي على نوع من التحيز؛ألنه يعتمد على آراء هؤالء

واحد فقط من التقويم؛ نظ اًر إلى

أن اللجنة قد ال تكون ممثلة تماماً

عنها؛ لكي يقرروا األنشطة التي

للمجتمع.

تتكون منها هذه البرامج ،وتتكون
هذه اللجان من أعضاء من داخل
المنظمة بشكل أساسي ،وأعضاء

من خارجها إذا دعت الضرورةإلى

ذلك.
 -4الوسائل المطبوعة
)(Printed Media

 -وتتضمن :المجالت المهنية

واألخبار ،والنشرات القانونية،

 -مصدر ممتاز للمعلومات

 -يمكن أن تمثل مشكلة عند

الخاصة بالتقويم ،وتوفر المعلومات

تحليل البيانات؛ بسبب شكلها

الحديثة ،بل والمستقبلية أيضاً.

الحالي.

والمنشورات العامة ،والمجالت،
والمنشورات الداخلية.
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األسلوب

 -5المقابالت الشخصية
)(Interviews

المزايا
 -تعطي المشاركين فرصة كافية

 -تستهلك الكثير من الوقت عادة

إلبداء اآلراء وتقديم االقتراحات.

فال يمكن تطبيقها إال على عدد

-عبارة عن مواجهة شخصية بين

المقيم واآلخرين ،وتتطلب ما يلي - - :تعطي الحرية للمشاركين للتعبير
صياغة األسئلة بشكل محدد لتحقيق
الهدف من المقابلة.

العيوب

واإلفصاح عن المشكالت وأسبابها

وطرق حلها.

محدود.

 من الصعب تحليل النتائجوتحويلها إلى صورة كمية.

قد ال تفيد كثي اًر إذا كان المقابل

غير ماهر.

 االستماع الكامل إلى األفراد وعدممقاطعتهم.

 -6المجموعات المركزة
) )Focus Groups

 تشبه أسلوب المقابلة الشخصيةوجهاً لوجه ولكن مع مجموعة.

 يمكن أن تكون مركزة علىجزئية محددة في البرنامج.
 تستخدم واحداً أو أكثر من -األساليب الشائعة في ذلك

 -تسمح بتجميع وجهات نظر

 -تستهلك الوقت ومكلفة.

مختلفة في نفس الوقت.

 -يمكن أن تنتج بيانات من

 -تضمن تدعيم الخدمة التي تم

الصعب تجميعها أو تحويلها إلى

 -االتفاق عليها في النهاية.

صورة كمية.

 تساعد المشاركين على أنيصبحوا محللين أفضل لألحداث.
 -وأكثر قدرة على االستماع،

وغير ذلك.

الصدد.

مثل توليد األفكار.
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األسلوب

-7مراجعة الوثائق
)(Document Review

المزايا

العيوب

 -تشير بشكل ممتاز إلى مواضع

قد ال تتوافر الوثائق أو يكون من
الصعب الوصول إليها ،أو تكون

مشكالت.

 -يمكن أن تشتمل على الخرائط

ال موضوعي ًا على
 -توفر دلي ً

نتائج المشكالت الحادثة في موقع

 -قد ال يتم اختيارها بطريقة

 -سجالت العاملين.

معين.

سليمة ،وبالتالي تعطي صورة

التنظيمية.

 تتضمن محاضر االجتماعات وتقارير البرامج (شهرية أوأسبوعية) ،وغير ذلك.
 تقارير مديري البرامج ووجهاتنظرهم.

 -من السهل تجميعها بأقل جهد

غير سليمة لألداء.

 -ممكن ودون أي تعطيل للعمل

 -تحتاج إلى محلل بيانات ماهر

وذلك ألنها موجودة بالفعل لدى

إذا أردنا الخروج باتجاهات

إدارة البرنامج.

واضحة من تلك البيانات الخام

 -تقدم اقتراحات لعالج مواطن

ذات الطبيعة الفنية.

 -معظم مزايا السجالت والتقارير.

 -يمكن النظر إلى تقديرات

الضعف.

 .8دراسة الحالة

غير حديثة.

)(Case Study

المحلل عن نقاط الضعف والقوة
على أنها تقديرات شخصية.

تشبه المالحظة إال أنها تكون بشكل
مكتوب.

المصدر( /ديسلر)53 :2003،

المرحلة الثالثة :التوصيات:
استنادا إلى نتائج تحليل البيانات وتفسيرها ،وتعد صياغة التوصيات مرحلة
هي تدابير توضع
ً
قائمة بذاتها من مراحل تقييم البرامج ،ويقدم التقويم الئحة توصيات بالنسبة للمستقبل ويقترح كيفية

تطبيقها ،ولذلك يجب أن تكون التوصيات مقدمة حسب األولوية واألهمية ومعروضة بكتابة سهلة

واضحة)Levine,2002:128( .

المرحلة الرابعة :الدروس المستفادة وتراكم الخبرات:
يقصد بها التعلّم من التجارب السابقة للتطبيق ،واستخالص العبر والدروس والتوصيات من

نتائج التقويم وصياغة التوصيات لذوي العالقة؛ لتصويب خطة البرنامج الحالي وتحسين تخطيط

البرامج المستقبلية وتنفيذها ،ويمكن التوصل إلى الدروس المستفادة في إطار تقويم البرامج من "تعلّم

المنظمة" ،والمقصود بها" البيئة التي يتعلم منها العاملون ،ويأتي التعلّم من خالل تراكم الخبرات.

والفكرة الرئيسة فيها هي حل المشكالت ،حيث إن كل شخص في المنظمة معني بتشخيص

المشكالت وحلها ،مما يعني التجريب المستمر ،والتغيير ،وتحسين األداء ،الذي يزيد من قدرة المنظمة
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على النمو ،والتعلّم ،وتحقيق األهداف ،وأن تطوير تعلّم المنظمة ،يعني :القيام بتغييرات محددة مستمرة

في النواحي القيادية ،والهيكل التنظيمي ،والتمكين ،واالتصاالت ،وتبادل المعلومات ،واالستراتيجيات
التشاركية ،والثقافة التكيفية)Kumara,2004:253( .
المرحلة الخامسة :وضع الصيغة النهائية لتقرير التقويم

يلزم إعداد تقرير لنقل النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي يتوصل إليها التقويم ،وينبغي أن
يكون التقرير مختص اًر موج اًز نسبياً؛ وينبغي أن يناقش مدير التقويم ومستخدمو التقرير النتائج
واالستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها ،وأن يقدموا تعليقات على مسودة التقرير إلى المقيم أو

المقيمين قبل وضعه في صيغته النهائية ،وينبغي تسجيل أي آراء متعارضة تسجيالً صحيحاً في

التقرير)PCM,2004:193( .
أ -محتويات التقرير:

يجب أن يحتوي تقرير نتائج التقويم على العناصر اآلتية (،(Lewis, 2002:182
(الدلو:)61 :2013،

 -الغالف األمامي ،ويشمل( :اسم البرنامج وموقعه ،واسم أو أسماء فريق التقويم ،واسم الجهة المشرفة

على البرنامج ،والمدة الزمنية التي يغطيها التقرير ،وتاريخ تقديم التقرير).

 ملخص لنتائج التقويم ،ويشمل( :صفحة أو صفحتين إلعطاء نظرة عامة حول النتائج التي توصلإليها المقيم ،والئحة لمحتوى التقرير ،ومعلومات حول خلفية البرنامج وتطوره وأهدافه ،وأهداف التقويم،
والنتائج المترتبة على العمل الميداني ،وتقديم النتائج ومناقشتها وتحليلها).

 -خالصة التقرير ،ويشمل( :مدى نجاح البرنامج في بلوغه لألهداف ،نقاط القوة والضعف في

المشروع ،ونتائج تكلفة المشروع مقارنة بالعائد ،والتكهنات التي يمكن تقديمها من خالل نتائج
المشروع ،سواء على المدى القصير أو المدى البعيد ،وأثر المشروع على المستفيدين).
ب-التوصيات:

يقدم تقرير التقويم الئحة توصيات بالنسبة للمستقبل ويقترح كيفية تطبيقها ،وقد يكون هذا الجزء

من التقرير هو األكثر استعماالً بحيث إنه يق أر قبل غيره ،ولذلك يجب أن تكون التوصيات مقدمة
حسب األولوية واألهمية ومعروضة بكتابة سهلة واضحة( .المصدر)42 :2010،

يجب أن يصاغ اقتراح لكل نتيجة يتم التوصل إليها من خالل التقويم؛ حيث تعتمد قيمة التقويم

على جودة االقتراحات والتوصيات ومصداقيتها ،لذلك يجب أن تستهدف التوصيات الفئات التي

تستحقها ،وأن تكون محددة واقعية قابلة للتنفيذ.
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ج-المالحق:
وتشتمل المالحق على( :الوثيقة المرجعية للتقييم ،وأسماء المقيمين ،والمنهجية المتبعة للدراسة،

وجداول اإلطار المنطقي ،وخريطة لموقع المشروع وأماكن تنفيذه ،وقائمة بأسماء األفراد والمؤسسات
التي تم استشارتها ،ومالحق التحليالت اإلحصائية).

ويرى دودين ( )2013أنه لتحقيق أهداف التقويم بنجاح تتطلب عملية دورة التقويم التخطيط لها

من عدة مراحل ،هي:
 -1وضع األسئلة :حيث يتم تحديد أهداف التقويم ،والفئة المستهدفة منه .فيعرف المقوم المعلومات
التي يجب الحصول عليها.
 -2جمع البيانات :وهنا يهتم المقوم بتحديد مصادر المعلومات ،ومن يمكنه تقديم المعلومات
الصحيحة كالطلبة الملتحقين ببرنامج تعليمي ما ،واختيار آلية جمع البيانات ووقتها (إما قبل

النشاط ،أو أثناءه ،أو بعده).

 -3تحليل اليانات :فيتم اختيار الطريقة المناسبة لتحليل البيانات ،مع مراعاة طبيعة البيانات وأهداف
التقويم.
 -4استخالص النتائج وكتابة التقارير :وذلك بتوضيح الممارسة الفعلية للنشاط موضع التقويم،
وتفسير المعلومات التي تم الحصول عليها ،ووضع توصيات ومقترحات للمهتمين ،كما يتم

إحاطة المستفيدين من التقويم بهذه النتائج ،وكذلك المهتمون والمختصون في المجال ،وكيف
يمكن الوصول لهم بالتعرف على فرص نشر هذه النتائج (دودين ،)32:2013 ،ويوضح الشكل

رقم ( )3عملية دور التخطيط للتقويم.
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شكل رقم ()3
دورة التخطيط للتقويم

كتابة

التقارير

تحليل

استخالص
النتائج

البيانات

جمع

وضع

البيانات

األسئلة

دورة التخطيــط للتقويـــم

المصدر /من إعداد الباحثة

نماذج التقويم:

ظهرت في القرن الماضي مجموعة من الحركات التربوية التي أثرت على التقويم ،فتعددت

اتجاهاته ونماذجه ،مما أدى إلى عدة محاوالت لتصنيف نماذج التقويم استجابة لدعوات اإلصالح
التربوي ،وكذلك للمساعدة في تطوير الدراسات التقويمية ،وإليجاد لغة مشتركة تساعد في تنمية

التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين المقومين.

ويمثل نموذج التقويم تصو اًر مسبقاً للعملية التقويمية يشمل الجوانب النظرية المتعلقة بمفاهيم

التقويم ،ويتضمن اإلجراءات العملية للتقويم (مناظر .)19:2015 ،كما يشمل النموذج الفلسفة
واألسس النظرية التي تبني عليها عملية التقويم ،وتفسر خطواتها ومراحلها والعالقات القائمة بينها.

ويمكن تصنيف نماذج التقويم حسب المفهوم إلى ثالث مجموعات)Nyre & Rose,1979:13( :

 -1فئة تعرف التقويم على أنه تقدير التفاوت بين األهداف واألداء.

 -2فئة تهتم بالنواتج بناء على أن التقويم تقدير للنواتج المقصودة وغير المقصودة.

 -3فئة تهتم بخدمة صناع القرار التربوي ،حيث إن التقويم يعتمد على التخطيط للحصول على
البيانات الالزمة واعدادها؛ بهدف الحكم على بدائل القرار.
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ومن أشهر هذه النماذج:

 -1نموذج تايلور  :Taylor Modelويعد من أوائل النماذج المؤثرة في عملية التقويم .ويعتمد على
قياس مدى تحقق األهداف ،حيث تدل درجة التوافق بين األهداف والنواتج على درجة نجاح

البرنامج التعليمي .وقد انتشر هذا النموذج بشكل كبير لسهولة إجراءاته وكثرة تطبيقاته ،فمهمة

المقوم تتلخص في تحديد أهداف البرنامج وصياغتها سلوكياً ومقارنتها باألداء ،وبناء على هذه
المقارنة يتم الحكم على البرنامج ،فاألهداف المحققة تعد نقاط قوة في البرنامج ،أما األهداف غير

المحققة فتعد نقاط ضعف فيه)Alkin,2004:51( .

يستهدف نموذج تايلور الربط بين األهداف وخطة العمل من خالل جعلها أهدافاً قياسية

(سلوكية)؛ أي أنها تعكس التغيرات التي تط أر على المشاركين في العمل على أثر تلقيهم لتعليمات

كافية أو حصولهم على خبرات كافية ،وهذا يستوجب إجراء اختبارات قياسية للمشاركين قبل

تعرضهم لهذه التغيرات وبعدها( .سالمة)22:2008،

ويعد نموذج تايلور موجَّهاً نحو األهداف المتفاوتة لألنشطة ،وهي أهداف قد تكون محددة

كما هو الحال في حصة صفية ،أو معقدة كأهداف البرامج والمشاريع ،وتستخدم البيانات التي يتم
جمعها من التقويم هنا في إعادة تخطيط األنشطة –أهدافاً ومحتوى-ثم تقدير مدى تحققها ،وهذا

ما يسمى بالتقويم لدى أصحاب هذا التوجه( .الدليمي ،وآخرون)162:2007،

 -2نموذج سكريفن  :Scrivenويركز على تقويم الواقع دون التركيز على األهداف ،حيث يرى أن
التقويم دوره التعرف إلى ما إذا كان البرنامج يعمل بصورة جيدة وهل يساوي كلفته؟ فيعتمد على
مدى قيمة البرنامج وجدواه وصالحيته ،وربط ذلك بوقت تطبيق التقويم ،أي إذا كان أثناء تنفي

البرنامج فيكون بنائياً ،أو بعد تنفيذه فيكون نهائياً ( .)Alkin,2004:53ويعد تقويم سكريفن

موجهاً إلى خدمة المستفيدين من البرنامج التعليمي ،فيهتم برأي المستخدمين والمستفيدين منه
وليس المنتجين له.

وميز بين التقويمين البنائي والنهائي،
وقد أدخل سكرفين كثي اًر من المفاهيم الخاصة بالتقويمّ ،
كما أشار إلى أنه يمكن إجراء تقويم للبرنامج متحر اًر من األهداف ،وطريقة إجراء عملية التقويم
عند سكرفين تتم عبر ست عشرة خطوة ،هي( :مازن)72:2009،
 -1الوصف.

 -2المستفيد.

 -5الوظيفة.

-3المحتوى.

 -4المصادر.

 -9العمليات.

 -6نظام الخدمات.

 -10النواتج.

 -7المعايير.

 -11التعميم.

 -12المقارنة.

 -13الداللة.

 -14التوصيات.

 -15التقرير.

 -16التقويم البعدي.
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 -2نموذج متفسل ومايكل  :Metfessel and Michael Modelويعد النموذج استراتيجية تشتمل
على ثمان خطوات إجرائية يمكن اتباعها في تقويم البرامج ،وتمثل بشكل تخطيطي انسيابي

 ،Flowchartوهذه الخطوات تتضمن االهتمام بالمقاييس المتعددة Multiple Criterion
 Measuresفي تقويم فاعلية البرامج .وهذه الخطوات هي:

أ -إشراك أفراد من المجتمع ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالبرنامج في التقويم.

ب -تحديد األولويات بحسب االحتياجات.
ج -وضع األهداف في صيغ بمكن تنفيذها بحيث تساعد في عملية التعليم.
د -بناء المقاييس الالزمة للتعرف إلى مدى تحقق األهداف.
ه -جمع المعلومات وتحليلها عن مدى تقدم البرنامج نحو تحقيق أهدافه بصورة دورية ،ثم في
نهاية البرنامج يقاس مدى تحقق األهداف.
و -تفسير المعلومات في ضوء المعايير التي تم تطويرها.
ز -إعداد توصيات بشأن تعديل البرنامج أو تعديل أهدافه
ح -بناء المقاييس الالزمة للتعرف إلى مدى تحقق األهداف.
ط -جمع المعلومات وتحليلها عن مدى تقدم البرنامج نحو تحقيق أهدافه بصورة دورية ،ثم في
نهاية البرنامج يقاس مدى تحقق األهداف.
ي -تفسير المعلومات في ضوء المعايير التي تم تطويرها.
ك -إعداد توصيات بشأن تعديل البرنامج أو تعديل أهدافه.
ولعل أهم ما يميز هذا النموذج هو أن التقويم جماعي أي يشارك فيه أكثر من شخص ،كما أن

الت قويم يعتمد على استخدام معايير تحدد مستوى تحقيق األهداف والتقويم بصوره دورية وليس في نهاية
البرنامج فقط( .عالم)121 :2003،
 -3نموذج ستيك  :Stake Modelيرى ستيك أن التقويم يجب أن يساعد المستفيد على تكوين
رؤية شاملة عن موضوع التقويم ،حيث يعد من أوائل من اهتم بدمج آراء المستفيدين في عملية
التقويم واالستفادة منها ،وجعل مشاركة الجمهور جزءاً أساسياً مؤث اًر في عمليات إصدار الحكم

على البرنامج)Alkin, 2004:92( .

وأما أسس التقويم عند ستيك ،فهي( :الشبلي)90:2000 ،
 يبدأ التقويم بالقضايا ذات الخالف ،والمسببة للقلق في البرنامج. -تحديد الشكل الذي تجمع به المعلومات.
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 -االستفادة من الناس كمراقبين للبرنامج ،من خالل التحدث معهم ومعرفة انطباعاتهم.

ٍ
مصدر واحد.
 تحقيق صدق التقويم ،ويتم ذلك بتعدد مصادر التقويم وعدم اعتماده على -4نموذج بروفس  : Provus Modelطرح بروفس نموذج التفاوت في التقويم يتضمن:
 -التعريف بمعايير البرنامج ( يستخدم بروفس المعايير واألهداف بشكل متبادل).

 التقرير بشان وجود تفاوت وتناقض من عدمه بين األداء في جانب من جوانب البرنامج والمعاييرالتي تحكم ذلك الجانب.

 -استخدام المعلومات عن التفاوت بين مستوى األداء والمعايير ،إما لتغيير مستوى األداء أو تغيير

معايير البرنامج.

 -وتبعاً للمعلومات التي يوفرها التقويم يمكن إلغاء البرنامج أو تعديله أو االستمرار فيه أو تغيير

المعايير.

فالتقويم لدى بروفس يعتمد على ثالث عمليات أساسية هي:

 المعايير :وهي عبارة عن قائمة بمجموعة من السمات أو الخصائص التي يجب توفرها فيالبرنامج التعليمي.

 -أوجه األداء :وهي عبارة عما هو قائم فعلياً أو موجود من السمات والخصائص في البرنامج

التعليمي.

 -التفاوت :وهي الفروق القائمة بين المعايير المرغوبة وأوجه األداء الفعلية .والتقويم يحدث عندما

تتم المقارنة بين المعايير المطلوبة واألداء الفعلي؛ للوقوف على مدى التفاوت (التناقض) فيما
بينهما.

ويحدث التقويم في هذا النموذج وفقاً لدورة حياة البرنامج والمراحل التي يمر بها ،فيرى بروفس أن

البرنامج يمر أثناء اإلعداد والتطوير بخمس مراحل يجب المقارنة بين األداء والمعايير في كل مرحلة،
ويتم ذلك من خالل فحص المدخالت والعمليات والمخرجات لكل مرحلة ومقارنة البيانات عن أداء

البرنامج مع المعايير التي تحكم كل مرحلة ،وهذه المراحل هي :التخطيط (تحديد األهداف) ،والتجهيز
(مدى تطبيق البرنامج على أرض الواقع) ،والعملية (التقدم نحو تحقيق األهداف) ،الناتج ( قياس مدى
تحقق األهداف) ،تحليل الكلفة والمنفعة( .الجعفري)36 :2010،

 -5نموذج ماكدونالد  Macdonald Modelطرح ماكدونالد نموذج التقويم الديمقراطي
 ،Democratic Modelويرى أن هناك ثالثة أنواع من دراسات التقويم تختلف فيما بينهما في
األهداف ،واإلجراءات ،والجمهور ،القضايا التي تطرح.
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وهذه األنواع هي( :الرائقي)16:2006،

 التقويم البيروقراطي وهو التقويم الذي يمول من قبل جهة ما ،وتشرف عليه وتتحكم بنتائجه. -التقويم التسلطي وهو التقويم الذي يستأثر المقوم بالدراسة ومن ثم يقدم نتائجها للجهة الممولة أو

المجالت العلمية.

 -التقويم الديمقراطي وهو التقويم الذي يقوم فيه المقوم بخدمة معلوماتية للمجتمع المحلي ككل –

ممول التقويم وغيره – دون أن يكون للمقوم أو الجهة الممولة حق احتكار معلومات التقويم.

ويؤيد ماكدونالد الدراسات التي تمثل التقويم الديمقراطي باعتباره يكرس مفهوم حق الجمهور في

المعرفة.
 -6نموذج الق اررات المتعددة  :CIPPهو أحد نماذج التقويم ذي التوجه التطويري يهدف إلى التحقق
من فاعلية برنامج ما ،بهدف المساعدة في وضع البدائل ،وتمثل االختصارات:

السياق  ،Contextالمدخالت  ،Inputالعمليات  ،Processالمخرجات Poduct

إن البرامج الم راد تقويمها لم يكن لها سوى أهداف عامة الينفع معها استخدام أي أسلوب تقويمي
آخر ،حيث عندما اجتهد الخبراء بتفسير األهداف تبين أن هناك تبايناً في تطبيقات البرنامج الواحد،
لذا تم تبني هذا النموذج  ،CIPPنموذج الق اررات المتعددة يهتم بتقديم المعلومات لمتخذي القرار
للحكم على بدائل الق اررات ،وهو النموذج الذي تتبناه هذه الدراسة؛ ألنه يقدم صورة شاملة لسياق

البرامج ،وما يتعلق بمدخالته لتحديد المشكالت ومن ثم الحلول المناسبة ،ومتابعة تنفيذ البرنامج
ومراقبته ،وتقويم نواتجه وتقديم تقرير عنها للمسؤولين ،مما يوفر قاعدة جيدة من المعلومات عن

البرنامج ،ومشكالته وطبيعة سيره ،وهو ما يتيح لهم االختيار بين بدائل الق اررات لتحسينه وتطويره.

((Stufflebeam, 2003:45
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احملور الثاني :منوذج القرارات املتعددة CIPP

يمثل االختصار  CIPPاألحرف األولى من عناصر النموذج الرئيسة وهي :سياق البرنامج

( ،)Contextوالمدخالت ( ،)Inputوالعمليات أو األنشطة ( ،)Processوالمخرجات (.)Product

()Stufflebeam, et al., 1971:21

ويعد نموذج ستفلبيم  CIPPأحد النماذج الموجهة نحو اتخاذ القرار والمساءلة

 Improvement and accountability-oriented evaluationوالتي تعتمد على التقصي حول

الجدوى والجدارة للمشروع أو الموضوع الجاري تقويمه)Zhang, & et al., 2011:16( .

نموذج الق اررات المتعددة  CIPPأحد نماذج التقويم التي ترتكز على تيسير الق اررات ،وكانت

بدايات ظهوره في عام  1966بواسطة ستافلبيم  ،Stufflebeamونشر عام  ،1969وأصبح من

أربعة مكونات في عام  ،)Stufflebeam, et al., 1971:23( 1971ثم عدل ليشمل التقويم البنائي
والختامي بواسطة ستافلبيم وشينكفيلد  Stufflebeam & Shinkfeldفي عام  ،1985ثم في التعديل

األخير عام  ،2000قسم عنصر النواتج إلى أربعة أجزاء لتقييم األهداف طويلة المدى.

()Stufflebeam, 2000: 20

وبذلك يكون قد وضع بشكل شامل لتقييم البرامج ،بهدف مساعدة المربين في تخطيط وتنفيذ
عمليات تقويم البرامج التربوية بالمدارس األمريكية التي تمولها الحكومة وتنفيه ،وصمم ليكون إطا اًر

مرجعياً ليرشد أنشطة التقويم بحيث تكون متكاملة وترشد جهود التغيير والتطوير وما تطلبه الق اررات من

معلومات ،وتساعد في توفير المعلومات المناسبة لألطراف المعنية في المستويات التنظيمية المختلفة،
لالسترشاد بها في إصدار أحكام تتعلق ببدائل الق اررات.

ويعد هذا النموذج من أكثر النماذج تطبيقاً ،وقد طورته لجنة فاي دلتا كابا Phi Delta

 Kappaبرئاسة دانيل ستفلبيم ( )Stufflebeamأثناء قيامهم بتقييم بعض البرامج التعليمية الممولة
من قبل الحكومة الفدرالية بوالية أوهايو األمريكية( .ياسين وآخرون)56:2009 ،

وكان مبرر قيام هذا النموذج أن البرامج المراد تقويمها لم يكن لها سوى أهداف عامة ال ينفع

معها استخدام أي أسلوب تقييمي آخر في تلك الفترة مما أدى إلى قيام المسؤولين عن البرامج
باالجتهاد في تفسير تلك األهداف مما ترتب عليه تباين في تطبيقات البرنامج الواحد من موقع إلى

آخر ،وينطوي التقويم على ثالثة محاور أساسية هي:

 -1تعريف التقويم على أنه االستقصاء المنظم عن قيمة شيء ما.

 -2طبيعة التقويم كإجراء عملي والذي يتم فيه تحديد المعلومات عن شيء معين وجمع هذه

المعلومات واعداد التقارير عنها ومن ثم وصفها؛ للحكم على مدى جدوى هذا الشيء وجدارته وأهميته،
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وكذلك نزاهته بهدف توجيه القرار بشأنه ،ودعم المحاسبية (المساءلة) ،ونشر الممارسات الفعالة وزيادة

الفهم للظواهر المرتبطة بهذا الشيء.

 -3والمعايير المهنية للتقويم ،وهي األسس التي اتفق عليها المختصون في إجراء واستخدام

التقويم لقياس أدوات المقوم ،واإلمكانات المتاحة له ،ومدى المالءمة والدقة .ويستدل نموذج ستفلبيم
بمعايير التقويم المهنية التي وضعتها جمعية معايير التقويم األمريكية)Stufflebeam, 2003:45( .
ونموذج تقويم  CIPPليس كالجيل األول من نماذج التقويم التي ركزت على قضايا القياس ،أو

كالجيل الثاني التي ركزت على جوانب القوة والضعف فيما يتعلق باألهداف ،بل من الجيل الثالث من
نماذج التقويم التي ركزت على عمليات صنع القرار التي ينبغي أن تظهر في كافة مستويات تطبيق

البرنامج ،وبشكل بنائي ،وتدعم تحسين البرنامج ،حيث يعتمد هذا النموذج على فرضين :األول :هو
أن التقويم يلعب دو ار أساسياً في التغيير والتخطيط له ،والثاني :أن التقويم جزء رئيس من البرنامج.

ومما سبق يتضح أن نموذج تقويم  CIPPيركز على تطوير فاعلية البرنامج وتحسينها ،كما

يساعد قيادة البرنامج في جمع المعلومات عنه بشكل منظم واستخدامها في إصدار حكم عليه ،ويهدف

النموذج إلى تزويد المديرين وصناع القرار عن معلومات مستمرة كنتاج لعملية التقويم للمساعدة في
وضع البدائل ،وهذا يسعى للتحسين ال لتصيد األخطاء .والسبب الرئيس لتطبيق نموذج الق اررات

المتعددة هو :تزويد صانعي القرار بالمعلومات المهمة ،والتمكن من تحقيق المساءلة
 ،Accountabilityوبشكل كامل ،وكذلك فهم استراتيجيات البرنامج ومكوناته .وتكمن أهمية هذا
النموذج في أنه يوفر النظرة الكلية للبرنامج من خالل فحصه بعمق.

فلسفة نموذج الق اررات المتعددة :CIPP

يتطلب نموذج  CIPPمن كل من المقوم والجهات المعنية من التقويم ما يلي:

 -1التعرف إلى المستهدفين ذوي الحق في االنضمام لبرنامج ما.
 -2توضيح حاجاتهم المطلوبة من البرنامج.
 -3تحديد المعلومات لبناء برامج وخدمات مفيدة تستجيب لهذه الحاجات وتصميمها.
 -4تقويم البرامج والمساعدة في توجيهها لتطبيقات فعالة.
 -5تقويم جدوى البرامج وجدارتها وأهميتها ومدى نزاهتها.
))Stufflebeam, 2003:48-51
وعليه يؤكد النموذج على ضرورة تقديم المعلومات السليمة التي تساعد مقدمي الخدمة على
تقويم الخدمة وتطويرها بشكل دوري مستمر .وكذلك توجههم إلى االستثمار الجيد الفعال لكل من

الجهود والمصادروالتقنية ،وذلك من أجل تحقيق حاجات المستهدفين الحقيقيين ،بشكل مناسب ومتساو.
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ونموذج  CIPPيجب أن يطبق في بيئة عادلة تتوفر فيها فرص متكافئة لكل من الجهات

المعنية بالتقويم وللمستفيدين من البرنامج؛ وذلك للمشاركة في طرح اآلراء وتقديم وجهات النظر حول
الخدمة التي يقدمها البرنامج ،ومن ثم يعمل المقوم على تحليل وجهات النظر هذه للحصول على أسس

متينة ذات قيمة ،للمساعدة في تفسير النتائج ووضع تقارير التقويم)Lewis,2002:41( .

كما يركز نموذج  CIPPعلى أهمية إبالغ جميع المستفيدين من البرنامج وإشراكهم في عملية

التقويم ،باإلضافة إلى أن النموذج يمنح الجهات المعنية دو اًر أكبر من دور المتلقي السلبي ،فيعد
إدخال مستويات مختلفة من ذوي العالقة بالبرنامج أم اًر ذا أهمية؛ ألنه يعطي التقويم قد اًر عالياً من
الشفافية والنزاهة واألخالقية ،وهذا يتطلب من المقوم أن يتحكم بعملية التقويم لضمان التكامل والتوازن

بين األطراف المرتبطة بالبرنامج محل التقويم.

عناصر نموذج القرارات المتعددة :CIPP
يتضمن نموذج الق اررات المتعددة  CIPPأربعة عناصر هي :تقويم سياق البرنامج (،)Context

وتقويم المدخالت ( ،)Inputوتقويم العمليات أو األنشطة ( ،)Processوتقويم المخرجات أو النواتج
( .)Productويمكن أن يتم إجراء عمليات التقويم األربع مجتمعة ،أو بشكل منفصل حسب أهداف

التقويم ،كأن أن يتم تقويم المدخالت فقط لبرنامج ما ،بهدف الحكم على موارد البرنامج وخطط العمل
فيه فقط.

شكل رقم ()4
عناصر نموذج الق اررات المتعددة CIPP

المصدر)Stufflebeam, 2003: 60) /
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ترتكز عناصر نموذج الق اررات المتعددة  CIPPإلى قيم أساسية  Core Valuesكقاعدة للتقويم

وتمثل اإلطار القيمي له ،كما يوضح الشكل رقم ( ،)4إذ يؤكد النموذج على أهمية تحديد القيم والمثل
التي يؤمن بها المجتمع أو المجموعة أو الفرد الذي يهتم بإجراء التقويم وتوضيحها ،فعلى المقوم أخذ

هذه القيم بالحسبان عند البدء في التقويم؛ حيث إنها تقدم أساساً الشتقاق معايير التقويم والتصديق
عليها ،وتساعد في وضع األسئلة وتوضيح الحاجة إلى معلومات محددة ،ومن ثم اختيار أدوات التقويم

وعملياته وبناؤها ،واستخدام المعلومات المتوفرة وتفسيرها في ضوء ذلك اإلطار القيمي.

()Stufflebeam ,2003:58-61

ويستنتج من ذلك أن نموذج الق اررات المتعددة  CIPPيعتمد على مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ

الفرص ،وهو ما يدعم استخدامه كنموذج تقويم مناسب في برامج الدراسات العليا ،حيث حاولت الباحثة
أن تأخذ هذه المبادئ باالعتبار في إعداد هذه الدراسة وتطبيقها ،وذلك في اختيار العينة ،وبناء أدوات

الدراسة (االستبانة ،المقابلة) ،وهو ما سيتم توضيحه في الفصل الرابع ،وفيما يلي توضيح عناصر هذا
النموذج بالتفصيل:

أوال :تقويم السياق (المحتوى) :Context Evaluation
وهو أساس لتحديد أهداف البرنامج والظروف المحيطة (الثقافية والسياسية واالقتصادية والفلسفة

التربوية)  ،حيث إن تحديد االحتياجات التي يجب أن تخدم في البرنامج يساعد على تحديد أهدافه.
ويستخدم للتعريف بالبيئة التي سيجري تنفيذ البرنامج في إطارها ،والكشف عن احتياجات األطراف

المتعددة ،وتوضيح المشكالت واألهداف ،وحدود الموارد الموالية للبرنامج ،وكفاءات األفراد الذين
سيقومون بتنفيذ للبرنامج ،وهذه المعلومات تيسر صنع الق اررات التي تتعلق بالتخطيط الشامل للبرنامج
وتعديل أهدافه .ويحتاج إلى استخدام أساليب تقييم االحتياجات وتحليل المهام وبعض األساليب

الكيفية .ويجيب عن التساؤالت اآلتية:

 -هل ينبغي تقديم مثل هذا المشروع أو البرنامج؟

 ما الفئات التي سوف تستفيد من هذا المشروع أو البرنامج؟ -هل المجتمع المحلي في حاجة إلى مثل هذا المشروع أو البرنامج؟

 ما األهداف الممكنة التي يسعى المشروع أو البرنامج لتحقيقها وما محتواه؟()Lewis,2002:46
وعليه يتم في هذا التقويم جمع المعلومات عن الفئة المستهدفة ،وبيئة البرنامج وتحليلها وتعيين

حدود التقويم ،مما يساعد على فهم البيئة المحيطة بالبرنامج واألسس التي يجب أن تراعي عند

تصميمه وبنائه ووضع أهدافه.
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ويوضح دليل االتحاد األوروبي ( ،PCM (2004والوكالة التعاون اليابانية (JICA (2004
أن تحليل السياق يعكس مدى تصميم البرنامج ،من خالل مراعاة القضايا اآلتية:
 تحديد الفئات المستهدفة.

 التعرف إلى المشكالت الحقيقية للفئات المستهدفة وتحديد احتياجاتها.
 تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقة.
 تصميم البرنامج بحيث يحل مشكالت الفئات المستهدفة ويلبى احتياجاتها.
 تحليل المخاطر الخارجية التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وتحديد الفرص.
 وضع مصفوفة اإلطار المنطقي لكل البرنامج شاملة الهدف العام واألهداف المحددة
 والمخرجات واألنشطة والمدخالت والموازنة والمؤشرات ومصادر التحقق والفرضيات.
 وضع ترتيبات للتنسيق والتشبيك.
 وضع نظام متابعة وتقييم مناسب فعال.
كما ويتضمن ذلك األهداف التعليمية واإلنجازات المتوقعة من المستفيدين نتيجة ما تلقوه من

إعداد تعليمي خالل دراستهم في البرنامج ،وترتبط هذه اإلنجازات بالمهارات والقيم واألخالق المهنية

وغيرها من األهداف الخاصة بطبيعة البرنامج األكاديمي (آل حمود1428 ،ه ،)52:وفي تقويم
السياق في النموذج يوجه المقوم اهتماماً خاصاً بمرحلة تحديد أهداف البرنامج التعليمي.

حيث تشير مناظر ( )36:2015إلى أن هذا التقويم يعد النوع الرئيس في نموذج الق اررات

المتعددة ،كونه يوفر أساساً نظرياً لتحديد األهداف التربوية ،وذلك بالنظر إلى العالقات التي تربط
البرنامج مع بيئته وتؤطر المشكالت والحاجات التي يهتم بها البرنامج.

وفي البرامج الناجحة الفعالة يتم تحديد حاجات الفئة المستهدفة من البرنامج أوالً ،باإلضافة إلى

تطلعات المجتمع التي يتوجب العناية بها في إطار خدمات البرنامج ،وعملية تقويم السياق تساعد على

المراجعة والتعديل على أهداف البرنامج وفقاً للعناصر السابقة مما يرفع من جدوى البرنامج أي قيمته

بالنسبة للبيئة التي يطبق فيها ،وأن تقويم برنامج تعليمي في بيئة معينة يختلف عن تقويم نفس البرنامج

في بيئة أخرى ،وذلك وفقاً للظروف الخاصة والتأثيرات المختلفة للفلسفة والثقافة والسياسة واالقتصاد

في كل منهما ،وهذا ما يسمى بسياق التقويم ،واغفال السياق في التقويم ينتج عنه معلومات أقل صدقاً

وبعيدة عن الواقع ،مما يؤثر على دقة الق اررات التي يمكن أن تتخذ تجاه البرنامج( .ياسين)91:2009،
إن التقويم الجيد للبرامج التربوية ال بد أن يهتم برسم حدود التقويم ضمن السياق المحدد له،

وذلك يتطلب تحديد المستفيدين من البرنامج من أفراد أو جماعات أو جهات ذات مصلحة في

مخرجات عملية التقويم ،واطالعهم على نتائج التقويم وتقاريره ،باإلضافة إلى وجوب االهتمام بوصف
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البرنامج وصفاً جيداً ،وذلك بتعريف كل من :الحاجة إلى البرنامج ،ومكوناته ،والسياق الذي يطبق فيه،
وأنواع المشاركين في البرنامج وتاريخه ،والموارد البشرية والمادية ومدة تنفيذ البرنامج ،وما إذا قد تم

تقويمه سابقاً)Lewis,2002:61( .

ومما سبق يتضح أنه ال يمكن تجاهل الواقع ومتغيراته المؤثرة على البرنامج؛ حتى ال يتم

التوصل إلى نتائج ال يمكن الوثوق بها ،وبالتالي وجوب مراعاة السياق العام عند تقويم البرنامج
التعليمي ،وهذا يشمل الخصوصية الثقافية للفرد والمجتمع ،وتجنب استنساخ برامج تعليمية تطبق في

بيئات مختلفة كما هي ،بل يلزم وضع معايير تستوحي من البيئة ،وتشخص الحاجات التربوية والمحلية
وتترجمها وتعكسها ضمن الهيكل العام للبرنامج ،مع االستفادة من التجارب المماثلة لتجنب األخطاء
والتركيز على الميزات ،وهو ما يحقق التوازن والواقعية للبرنامج ،ويقوده إلى تحقيق أهدافه ضمن سياقه

األصيل.

وتقويم السياق في نموذج الق اررات المتعددة يعمل على دراسة البيئة المحيطة والظروف

والمشكالت التعليمية واإلمكانات المتوفرة في النظام التعليمي ،وذلك عن طريق أسئلة تقويم السياق :ما
هي أهداف البرنامج؟ كيف تم تحديدها؟ هل تم تحديد المستفيدين الحقيقيين من البرنامج؟ وهل تم
تحديد حاجات المستفيدين من البرنامج؟ وكيف؟ ما عالقة األهداف بحاجات المستفيدين من البرنامج؟

وما المشكالت أو الفجوة التي حاول البرنامج حلها؟ وهل تتسق أهداف البرنامج مع البيئة المحيطة
والتي تشمل سياسات المؤسسة التي يطبق فيها وطبيعة المجتمع؟

ويفيد تقويم السياق متخذي القرار في تحديد األهداف واألولويات وتوفير معلومات للحكم عليها

وعلى النتائج المتوقعة ،كما يفيد في بقاء البرنامج متطو اًر حديثاً ،وتحديد السياق – الذي يشمل وصف
البيئة وحاجات المستفيدين وحاجات المجتمع-له دور مهم في بناء األهداف ،مما يساعد على استخدام

األهداف كأداة للحكم على نواتج البرنامج ،أما إذا كان تقويم السياق نهائياً فإنه يساعد على مراجعة
األهداف ،والتحقق من مدى مناسبتها لبيئة البرنامج وحاجات المستفيدين ،ومن ثم الحكم عليها لدعمها

أو تحسينها.

ولتحديد األهداف المهمة في بيئة معينة يرى ستفلبيم ( )Stufflebeam ,2002:733أنه
على المقوم مسح اآلراء لعينة ممثلة ألفراد تلك البيئة ،والتعرف إلى الحاجات غير المتحققة من خالل
مالحظة مدى التوافق بين األهداف واألداء ،وأي تفاوت يشير إلى حاجات غير محققة ،ويعتمد تعيين

أهداف معينة لمقابلة الحاجات على الظروف واألسباب التي وراء هذا التفاوت وللكشف عن أسباب

التفاوت ،يفضل مراجعة األدبيات المنشورة من قبل المقيمين الذين تناولوا مشكالت مشابهه كما أن

المقيم يحتاج إلى تحديد األهداف التي تحظى بالقبول في بيئة تطبيق البرنامج إلى مسح اآلراء لعينة
ممثلة ألفراد تلك البيئة من خالل استخدام الكثير من الوسائل كالزيارات الميدانية وتحليل المضمون
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والمقابالت الشخصية ،كما أن تقديرات التكلفة والمصادر المتاحة تلعب دو اًر كبي اًر في تحديد القائمة

النهائية لألهداف)Stufflebeam ,2002:731-733( .

ثانيا :تقويم المدخالت :Input Evaluation

يتعلق تقويم المدخالت بعمليات التخطيط للبرنامج لتحقيق األهداف الموضوعة له ،ويعد هذا

التقويم مصد اًر مهماً للمساءلة حول تصميم البرنامج وميزانياته ،كما يبحث في الحدود السياسية
واالقتصادية والقيود النظامية والمصادر المتوفرة لتنفيذ البرنامج)JICA,2004:78) .

وفيه يتم تقديم معلومات تتعلق بإمكانات الجهة التي سيوكل إليها تنفيذ البرنامج ومواردها،

واالستراتيجيات البديلة للتنفيذ وتقييمها من حيث التكلفة والمنفعة والمدة الزمنية والعقبات الممكنة،

وتحديد الخطط التي تكون أكثر مالءمة لالحتياجات إلى تصميم طرق تنفيذ البرامج ،وهو يخدم اتخاذ
الق اررات .وتمكن هذه المعلومات صانع القرار من االختيار من بين البدائل المطروحة من حيث
تحقيقها لألهداف ،ويؤدي إلى تحديد اإلجراءات والتسهيالت واألجهزة واألدوات والعاملين والميزانية
والمواد التدريبية والجدول الزمني ،والتغلب على المشكالت التي تم تحديدها في السياق ،ويستخدم فيه

تحليل الموارد ،ومقارنة الحلول الممكنة للمشكالت  ،وهو يجيب عن تساؤالت مثل:

 ما االستراتيجيات المعمول بها حالياً ،والتي يمكن استخدامها في تحقيق أهداف البرامج؟ ما اإلجراءات المحددة المطلوبة لتنفيذ استراتيجية معينة؟ ما الخصائص واالستراتيجيات البديلة؟()Combs,& elt.,2008:124
ويستفاد من تقويم المدخالت في االختبار بين الخطط المقدمة ،وتقديم العروض المالية ،واختيار

المصادر الالزمة ،وتعيين العاملين ،وجدولة األعمال ،أما في حالة التقويم النهائي فيساعد تقويم
المدخالت في الحكم على خطط التنفيذ واالختيار من بين البدائل المناسبة ومراجعة ميزانية البرنامج

ومدى ومالءمتها أيضاً( .ياسين)19:2009 ،

ويعتمد التقويم في التعليم العالي على عنصر المدخالت في عملية تقويم برنامج ما ،فيظهر

شق تقويم المدخالت فيها بشكل واضح ،ويشمل ذلك :معايير القبول ،واألهداف كجزء من المدخالت،

والمحتوى وأعضاء هيئة التدريس ،واستراتيجيات التدريس وأساليب تقويم األداء( .العمري)47:2011 ،

ثالثا :تقويم العمليات أو األنشطة :Process Evaluation

وهو تقويم أساليب تطبيق البرنامج وتنفيذه ،ويهدف تقويم العمليات إلى الكشف عن مدى قابلية

الخطط للتطبيق والتنفيذ ،وكذلك للحصول على تغذية راجعة عن مدى تطبيق األنشطة المخطط لها

مسبقاً ،والمجدولة وفق الميزانية المخصصة لها وبكفاءة تستفيد منها إدارة البرنامج ،كما يفيد في إرشاد
ٍ
مناسب؛ إذ إنه عادة ما تحدث
العاملين في البرنامج إلى تحسين الخطط التنفيذية والمادية بشكل
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فجوات بين الخطط التي يضعها المصممون ،وطرق التنفيذ التي يتخذها العاملون في البرنامج ،فينبغي
تعديل الخطط إن وجد أن أحد الق اررات غير ٍ
مجد)Stufflebeam ,2002:736( .
ويخد م هذا التقويم ق اررات التنفيذ وهي الق اررات التي يتخذها صانع القرار في مرحلة تطبيق

البرنامج على أرض الواقع ،وهو يقوم بدور التقويم البنائي للبرنامج ،وتجمع فيه بيانات عن سير
البرنامج أو عملياته ،والعالقات التفاعلية بين األفراد ،وأنماط العمل ،ومدى مالءمة موقع التنفيذ ،ومدى
كفاية اإلمكانات المادية والموارد المالية واألنشطة المساندة ،وهو يخدم تطبيق الق اررات ،من حيث

الكشف عن جوانب القصور أثناء التنفيذ ،وما إذا كان يجري التنفيذ كما هو مخطط له ،كما أنه يقدم
تغذية راجعة للمسؤولين؛ من أجل الضبط الكيفي للخطط واإلجراءات لكي يتخذوا الق اررات الصائبة.
()PCM,2004:52
ويتطلب تقويم العمليات توافر أساليب وأدوات تلقي الضوء على عملية التنفيذ مثل :المالحظة،
والمقابلة ،ومقاييس التقدير ،وقوائم المراجعة ،وسجالت األحداث اليومية ،ومذكرات االجتماعات،
واالستماع إلى المواقف غير الرسمية ،والتواصل مع القائمين على البرنامج ،وتجميع البيانات بشكل

منتظم وتحليلها بصورة دورية ،وتقديمها إلى المسؤولين ،كما أنه يساعد في فهم نواتج البرنامج .وهو
يجيب عن مجموعة التساؤالت مثل)Quimbo,2002:121( :
 هل البرنامج يسير وفقاً للجدول الزمني المخصص له؟ ما مدى جودة تطبيق البرنامج؟ هل التسهيالت والمواد تستخدم استخداماً رشيداً مناسباً؟ ما العوائق التي تهدد نجاح البرنامج؟ ما التغييرات التي يحتاج إليها البرنامج؟ويلحظ أن العمليات واألنشطة صعبة القياس؛ ألنها تتطلب استعداداً وفهماً من المنفذين لخطط

البرنامج للتعاون في توثيق التطبيق واإلبالغ عن أية مشكالت تحدث أثناء التنفيذ.

ويمكن لإلدارات الكشف عن نقاط الضعف في التطبيق عن طريق مراجعة الوثائق المقدمة في
االجتماعات مثالً ،أو تقارير المساءلة الدورية ،ومع ذلك يرى ستفلبيم ( )Stufflebeam,2002أن

ذلك غير كاف وال بد من وجود تقويم مستمر للعمليات واألنشطة يوفر مراجعات مستمرة وتغذية راجعة

ووثائق دورية؛ وذلك لتمكين العاملين من تحقيق متطلبات الخطة كاملة ،وتعتمد دقة تقويم العمليات

كثي اًر على مدى تعاون العاملين في البرنامج في تقديم معلومات عنه ،ويفيد تقويم العمليات في مراقبة

إدارة النفقات ،وتوفير معلومات للمهتمين عن كيفية سير البرنامج وما تكلفته في حالة إجراء نشاط

مماثل ،كما تفيد في إطالع العاملين الجدد حول ما يحدث في البرنامج لالنخراط فيه أيضاً ،وفي
تفسير النتائج ومعرفة سبب حصول نتيجة معينة)Stufflebeam ,2002:739( .
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رابعا :تقويم المخرجات أو النواتج :Product Evaluation

تمثل المخرجات التعليمية القدرات العلمية والمهارية واألخالقية المتوقعة من الطلبة عند تخرجهم

من نتيجة ما تلقوه من إعداد تعليمي خالل دراستهم في البرنامج األكاديمي( .آل حمود1428 ،ه)48:

وتقويم المخرجات يهدف إلى تحديد مدى تحقق الغرض من البرنامج وأهدافه ،وربط ذلك

بالسياق والمدخالت والعمليات عند قياس النواتج وتفسيرها ،وهو يخدم مراجعة الق اررات ،ويستخدم

لتحديد فاعلية البرنامج بناء على محددات مطلقة أو نسبية محددة مسبقاً .ومن األساليب المستخدمة

قياس إنجازات العاملين المنتفعين والمسح التتابعي ،ومسح توجهات العاملين والمشرفين ،ويستخدم مسح

المهارات ،ومقاييس الرضا عن العمل ،واالستبانات التي تقدم مؤشرات عن فاعلية البرنامج .ويمكن
استخدام التصميمات التجريبية لمقارنة الفعالية بين البرامج المقامة أو نواتج البرنامج مع قياسات في
مجاالت تقييم أخرى)Stufflebeam ,2002:748( .
ويجيب تقويم المخرجات أو النواتج عن تساؤالت مثل:
 -هل تحققت أهداف البرنامج؟

 ما النتائج التي تم الحصول عليها؟ ما العالقة بين المواصفات اإلجرائية للبرنامج ونواتجه الفعلية؟ ما مدى تحقيق البرنامج لالحتياجات المختلفة للمنتفعين؟ ما اإلسهام البعيد المدى للبرنامج؟إن تقويم المخرجات عند ستفلبيم ( )Stufflebeam, 1971هو تقويم األثر ونواتج البرنامج،

ويتم بتحديد النواتج المقصودة وغير المقصودة وتقويمها ،على المدى القريب والبعيد ،وفيه يتم قياس

إنجازات برنامج ما وتفسيرها والحكم عليها؛ وذلك لمساعدة العاملين في تركيز الجهود على تحقيق
النواتج األهم ،أما الهدف الرئيس من تقويم النواتج فهو التحقق من مدى تلبية الحاجات للمستهدفين

الحقيقيين من البرنامج  ،وفيه يجمع المقوم آراء المستفيدين من البرنامج ويحللها ،ويعمل على مقارنة
النتائج واإلنجازات مع نتائج جهات مماثلة متقدمة .فكثي اًر ما تحتاج الجهات المسؤولة إلى أن تتعرف

إلى ما إذا حقق البرنامج أهدافه ،ومدى استحقاقه للتكلفة المادية أو الدعم .ويتم تفسير النتائج في
ضوء تلبية الح اجات والتكلفة المادية وتطبيق الخطة ،ويستخدم تقويم المخرجات في تحديد ما إذا كان
البرنامج يستحق االستمرار والتكرار أو التوسع( .أبو حويج)16:2000 ،

إلى ذلك يمكن القول :إنه من المهم مراعاة مدة تطبيق البرنامج واستق ارره ،وما إذا كان من

الممكن الحكم عليه من نتائجه ،وتحميله مسؤولية ذلك ،فمن المالئم مراعاة التوقيت المناسب لتحقيق

النتائج التي تدعم البرنامج واستم ارره.
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ويبين دليل االتحاد األوروبي إلدارة أي برنامج ( ،)PCM,2004:68ووكالة التعاون
اليابانية) )JICA,2004:85أن تحليل األثر للنتائج يركز على الجوانب اآلتية:
 مدى تحقيق الهدف العام ومدى مساهمة البرنامج في تحقيق هذا الهدف.
 المؤشرات المستخدمة لقياس الهدف العام تعبر عن معناها بدقة.
هناك توقعات بأن يتم تحقيق الهدف العام كناتج وتأثير للبرنامج.
 توجد عالقة منطقية بين الهدف العام من البرنامج واألمور التنموية.
 افتراض حدوث أية آثار أخرى للبرنامج بخالف الهدف العام منه.
 استخدام أية اعتبارات للتخفيف من اآلثار السلبية المتعلقة بالنواحي :االجتماعية ،أو السياسية ،أو
الثقافية،أو االقتصادية ،البيئية أو التكنولوجية ...إلخ
 وجود أثار مختلفة (إيجابية أو سلبية) نتيجة االختالف في الجنس أو الجماعات العرقية أو
الطبقات االجتماعية.
 مدى انتشار األثر االقتصادي للمشروع على الموظفين ومقدمي الخدمات ومزودي البنود الالزمة
للعمل (أثاث ومعدات وقرطاسية).
 مدى مساهمة البرنامج في تطوير القطاع المستهدف فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية وقصص
النجاح والدروس المستفادة والوسائل والحلول اإلبداعية.
وبذلك فإن تقويم المخرجات يقيس مدى مساهمة البرنامج في توفير العدد المناسب من
الخريجين بما يحقق تنمية المجتمع ،وتحقيق الريادة في المجال التربوي ،ومدى إسهام ذلك في تلبية

الحاجات التعليمية للطلبة في برنامج الدراسات العليا.

الق اررات المصاحبة لعناصر نموذج الق اررات المتعددة : CIPP
يركز بعض المقيمين في نماذج تقييمهم على الق اررات ،وعلى رسم بدائل الق اررات واالختيار بينها،

ولكن من الضروري تحديد أنماط الق اررات المرجوة؛ فالق اررات المتعلقة بالنتائج تتناول األهداف ،أما

التي تتعلق بالوسائل واألساليب فإنها تركز على العمليات؛ ألن ذلك يؤثر على طبيعة المعلومات

المطلوبة وكيفية تقديمها ،وتساعد على معرفة أنماط نماذج التقويم في اختيار التقويم المناسب ،حيث
إنه يتوافق مع مجاالت الق اررات ( .)Mertens & Wilson,2012:39وتحديد معايير لألداء يمكن

من تطبيق المساءلة حيث المسؤوليات تكون محددة لجميع الفئات.

وينبغي أن يحكم على فوائد نتائج التقويم من تطبيقها .وقد صنف روسي وآخرون

( )24:2006استخدام التقويم إلى قسمين-:
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أوال /االستخدام المباشر للتقويم ،أي االستخدام الموثق والمحدد لمعطيات التقويم من جانب متخذي
القرار وغيرهم من المستفيدين.

ثانيا /االستخدام الفكري ،وهو استخدام التقويم للتأثير على التفكير حول مواضيع معينة بطريقة عامة،

والتأثير على تطوير السياسات والبرامج المستقبلية ،باإلسهام في النتائج المجمعة لمجموعات متسلسلة
من التقويمات.

وترتبط عناصر نموذج الق اررات المتعددة ( CIPPالسياق ،والمدخالت ،والعمليات ،والمخرجات)

بأنواع مقابلة من الق اررات ،هي)Mertens & Wilson,2012:41( :

 -1ق اررات التخطيط  :Planning Decisionsوتتعلق بتقويم السياق ،حيث تمكن المقوم من
التعرف إلى الحاجات ،واإلمكانات والموارد المتاحة في بيئة البرنامج ،ومن ثم يتم اتخاذ الق اررات
الالزمة لتحديد أهداف البرنامج وفقاً لهذه البيانات لتوفير برنامج يكون مفيداً للفئة المستهدفة وكذلك

ملبياً لمتطلبات المجتمع ،ويساعد في اتخذ ق اررات التخطيط اإلجابة عن سؤال :ماذا يجب أن يعمل

البرنامج؟

 -2ق اررات التصميم -البرمجة  :Structuring Decisionsوالتي تهتم ببناء البرنامج وتصميمه
ليحقق أهدافه ،ويفيد تقويم المدخالت في جمع المعلومات المتعلقة بخطة البرنامج واستراتيجياته وتقويم
مدى استجابة البرنامج لحاجات المستفيدين منه ،والتعرف إلى األساليب البديلة المتاحة في برامج

مماثلة التخاذ قرار حول اختيار االستراتيجيات األنسب لتنفيذ البرنامج ،وللتأكد من دقة ق اررات

التصميم ،يمكن اإلجابة على السؤال :كيف يجب أن يعمل البرنامج؟

 -3ق اررات التنفيذ  :Implementation Decisionsوهي الق اررات التي يتخذها صانع القرار في
مرحلة تطبيق البرنامج ،وترتبط بتقويم العمليات ،حيث يتم رصد أنشطة البرنامج لتوفير التغذية الراجعة
بشأن مدى تنفيذ البرنامج حسب ما خطط له ،وتقويم درجة قيام المشاركين في البرنامج بأداء أدوارهم

في تنفيذ هذه الخطط ،ويدعم طرح السؤال التالي في ق اررات التنفيذ وهو :هل تم تنفيذ البرنامج كما هو

مخطط له؟ واذا كانت اإلجابة بال ،فلماذا؟

 -4ق اررات إعادة الدورة أو ق اررات المخرجات  :Recycling Decisionsوهي الق اررات التي تتخذ
لتحديد مستقبل البرنامج إما باالستمرار أو باإليقاف أو بالتعديل ،وذلك باالستعانة بتقويم المخرجات،
حيث يتم تقويم نوا تج البرنامج ،وتحليل األحكام الصادرة عن المستفيدين والجهات المعنية بهذه النواتج،
واستعراض النتائج التي تؤثر على الفرد أو المجموعة ،مع مالحظة أية متغيرات على النواتج قبل أو

أثناء أو بعد انتهاء البرنامج ،ويفيد في ذلك اإلجابة على سؤال :هل نجح في تحقيق ما وصل إليه؟

والجدول رقم ( )3يلخص الق اررات المرتبطة بعناصر نموذج الق اررات المتعددة .CIPP
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جدول رقم ()3
الق اررات المرتبطة بعناصر نموذج الق اررات المتعددة CIPP

نوع التقويم

نوع الق اررات

األسئلة التي يجب عليها التقويم

تقويم السياق

ق اررات التخطيط

ماذا يجب أن يعمل البرنامج؟

تقويم المدخالت

ق اررات التصميم

كيف يجب عمل ذلك؟

تقويم العمليات

ق اررات التنفيذ

هل يتم التنفيذ كما هو مخطط له؟

تقويم المخرجات

ق اررات التدوير

هل نجح البرنامج في ذلك؟
المصدر)Rpbinson.2003:45( /

مزايا نموذج الق اررات المتعددة  CIPPوعيوبه:
تؤكد (درندري )152:2006،أن نموذج الق اررات المتعددة  CIPPقد استخدم في المجال
التعليمي على نطاق واسع؛ حيث يقدم صورة شاملة لسياق البرامج ،وما يتعلق بمدخالته لتحديد
المشكالت ومن ثم الحلول المناسبة ،ومتابعة تنفيذ البرنامج ومراقبته ،وتقويم نواتجه وتقديم تقرير عنها

إلى المسؤولين ،مما يوفر قاعدة جيدة من المعلومات عن البرنامج ،ومشكالته وطبيعة سيره ،وهو ما

يتيح لهم االختيار بين بدائل الق اررات لتحسينه وتطويره ،وفي حين أنه ال توجد قاعدة معينة ثابتة

لتصميم التقويم ،فإن تقويم نموذج الق اررات المتعددة  CIPPيقدم إطا اًر مرناً متعدد االستخدامات.

فهو يسمح للمقوم بتكييف عملية التقويم وفق أغراض محددة ،وخاصة لغرض التحسين وليس

لإلثبات ،وتتمثل قوة نموذج الق اررات المتعددة  CIPPفي أنه قابل للتكييف ،وهو ما يسمح بتطبيقه في

مواقف مختلفة ،حيث إنه لم يصمم لتقويم برامج محددة)Guerra,2008:87( .

ويتميز نموذج الق اررات المتعددة  CIPPبمرونة تمكن المقومين من توظيفه وتكييفه في العديد

من المواقف التقويمية ،باإلضافة إلى أنه يساعد على تنظيم عناصر البرنامج وترتيبها وفق تسلسل

معين ،مما يسهل من عمليات الربط وايجاد العالقات بين محتويات البرنامج وظروفه.
()Tan & et. 2010:23

ويولي النموذج اهتماماً خاصاً بوجهات نظر المستفيدين من البرنامج ،باإلضافة إلى تفعيل نتائج

الدراسات التقويمية من قبل متخذي القرار في إدخال التحسينات على البرنامج ،ويتطلب النموذج اتباع
نهج شمولي للتقويم ،يهدف إلى رسم صورة واسعة للبرنامج لفهم طبيعته وسياقه وطريقة تنفيذه ،كما
يمكن استخدامه بشكل بنائي أو نهائي على حد سواء مما يساعد على إحداث التحسينات أثناء سير

البرنامج ،ويوفر أرشيفاً من البيانات عن البرنامج التي يمكن الرجوع إليها عند التقويم النهائي أيضاً،
كما يمكن من دراسة عدة جوانب أو حاالت ضمن دراسة تقويمية واحدة ( .مناظر)44:2015 ،

ويأخذ بعضهم على النموذج أنه يحمل فكرة المثالية حول ما ينبغي أن تكون عليه عملية

التقويم ،خالفاً للواقع ،كما أن عملية استخدام النتائج وتفعيلها في اتخاذ الق اررات ال يمكن تطبيقها دائماً؛
43

الفصل الثاني
اإلطار النظري
إذ تواجه عقبات التنظيمات اإلدارية أو سياسات اتخاذ القرار في المؤسسة ،وكذلك تعتمد على مدى

جدية متخذي القرار وتبنيهم لنتائج التقويم ( ،)Guerra,2002:91إضافة إلى ما يسميه تحري
وجهات نظر المشاركين في البرنامج بفئاتهم المختلفة من بطء في تنفيذ التقويم ،وكذلك التكلفة المادية

والتعقيدات النظامية التي يتطلب التقويم تجاوزها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من البرنامج،

كل هذا يمثل تحدياً للمقوم الذي يتبنى هذا النموذج)Tan,& et. 2010:30( .

إن تقويم نموذج الق اررات المتعددة  CIPPيتعامل مع التقويم على أنه مالزم ضروري للتحسين

والمحاسبة ضمن اإلطار المناسب من القيم ،باإلضافة إلى اهتمامه بضرورة اتساع أفق التقويم
وشموليته ،فهو يوجه االختبارات المنظمة الشاملة للبرامج االجتماعية التربوية التي تقام ضمن الواقع

اليومي الديناميكي المتسارع ،وليس تحت الظروف المنضبطة التي يتحكم فيها المختبرون.

(مناظر)45:2015 ،

وعليه فإن عزل البرنامج التعليمي عن بيئته أو الحكم عليه تحت مظلة نظرية أو تطبيقات

مستوردة فقط ،ال يعطي حكماً صادقاً واقعياً عنه ،وبالتالي ال يكون مفيداً في تحسينه.

وترى الباحثة أن تقويم برامج الدراسات العليا يتم باستخدام طرق البحث واالستقصاء وفق معايير

معينة لوصفه وصفاً صادقاً دقيقاً؛ للكشف عن مدى فاعليته بما يناسب السياق الذي يطرح فيه من
بيئة وأنظمة وذلك بهدف التحسين والتطوير ،وباستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتهدف هذه

الدراسة إلى توفير المعلومات المفيدة وتجهيزها ،بهدف تقديمها لمتخذي القرار لالستفادة منها في
إصدار حكم على البرنامج ،وتبعاً للنموذج فإن القائمين على برنامج ما ال يمكنهم تقديم خدمات أفضل
ما لم يحددوا نقاط الضعف والقوة في البرنامج ،كما ال يمكن للمطورين ومقدمي الخدمات التأكد من
قيمة األهداف إال إذا تم التحقق من مدى ثباتها وتناسقها مع قيم المجتمع واستجابتها لحاجات

المستفيدين من البرنامج ،وتتطلب عملية التخطيط تعريف الخيارات المتاحة وتحديدها ،لتوجيه الجهود

واستثمار الموارد في تقديم برنامج أو خدمة ،كما أن البرامج تنال المكانة المناسبة واالحترام والدعم

متى ما أبدت جدية في التخطيط والتنفيذ وحققت نتائج مفيدة.
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الثالث:
احملور
تمثل الدراسات العليا الوسادة التي يتكئ عليها البحث العلمي ،وتعد من أهم المكونات األساسية

ألي جامعة وينظر إليها دائما كهدف استراتيجي وكخيار البد منه لتحقيق أهداف الجامعة الرئيسة
والخاصة بالبحث والتنوير واجراء الدراسات واألبحاث.

الدراسات العليا (النشأة والتطور) في فلسطين:

بدأت الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عام 1976م في جامعة بيرزيت ،ثم جامعة

النجاح الوطنية عام  1982م ،وبدأ االهتمام بها في بقية الجامعات خالل العقدين األخيرين ،فقامت
بافتتاح برامج متنوعة لمنح شهادتي الدبلوم العالي والماجستير ،ثم كليات خاصة للدراسات العليا في

الجامعات ،وأقامت بعض الجامعات عالقات أكاديمية مع جامعات عربية وأجنبية؛ للتعاون في تنفيذ
برامج مشتركة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه ،وقد بلغ عدد الجامعات الفلسطينية التي تمنح درجة

الماجستير عشر جامعات( .و ازرة التربية والتعليم العالي)2015 ،

تعد برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من البرامج الحديثة نسبياً ،مقارنة مع ب ارمج

البكالوريوس ،وهي خطوة طموحة جريئة رائدة على هذه الجامعات؛ ألنها تلبي حاجات المجتمع
الفلسطيني في توفير كوادر علمية مؤهلة في مختلف المجاالت المعرفية ،وهي في هذا المجال توفر

الجهد والمال والوقت على الطالب الفلسطيني ،الذي كان يجوب أقطار الوطن العربي وغير العربي،
بحثاً عن فرصة تعليم تؤهله للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه( .عودة)33:2005 ،

إن افتتاح برامج للدراسات العليا يتطلب القيام بعملية تخطيط استراتيجي ومرحلي من قبل و ازرة

التعليم العالي ومن قبل الجامعات ،في ضوء أهداف الو ازرة المنبثقة عن الخطة االستراتيجية العامة
للبلد؛ وذلك لتحليل الواقع الحالي والمستقبلي لما سيكون عليه حال الجامعات والمجتمع خالل مدة
محددة.

ومن المشهود به أن افتتاح برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية كان تعبي اًر عن

ضروريته للشعب الفلسطيني ،وجاء كجزء من عملية ترميم الذات والبحث عن القدرات الكامنة

وتطويرها ،والعمل على استثمار كافة الجهود من أجل النهوض بالمجتمع الفلسطيني ،ورغم ذلك فان
المتتبع لنشأة برامج الدراسات العليا في فلسطين يلحظ بأن هذه النشأة خرجت من رحم المعاناة
وظروف االحتالل ،مما جعلها تتميز ببعض الصفات التي قد ال تتشابه بها مع غيرها من البلدان ،من

حيث :التخطيط ،واإلدارة ،والتنفيذ ،والمتابعة ،وربط هذه البرامج باالحتياجات األكثر واقعية للشعب

الفلسطيني.
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وقامت العديد من الجامعات الفلسطينية منذ نشأتها وبعد زيادة اإلقبال على التعليم الجامعي،

باالنطالق وفتح المجال لطلبةها لتكملة دراساتهم العليا؛ لتحقيق أهداف التعليم العالي التي انحصرت
في ثالث مهمات رئيسة ،هي( :عقل)60-58 :2005،

-1التعليم والتعلم.

-2تقديم األبحاث والدراسات العلمية.
-3خدمة المجتمع المحلي.

وقـد توسـعت بـرامج الد ارسـات العليـا فـي العديـد مـن الجامعـات إمـا بشـكل ذاتـي أو بتعـاون

مشـترك مـع العديـد مـن الجامعـات العربيـة والدوليـة ،واذا كانـت مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي
الـدول العربيـة قـد أقيمـت مـن أجـل تقـديم خدمـة علميـة وثقافيـة واقتصـادية للمجتمـع العربـي،

واسـتجابة لضـرورة التطـور الحضـاري ومواجهـة الصـراع الحضـاري أيضـاً ،فقـد كـان الـدافع فـي

فلســطين نابعـاً مــن اإلصـرار علــى ترســيخ الهويــة الوطنيــة ،وبالتــالي كانــت مــن أهــم أدوار

الجامعـات وأبرزهــا؛ لترســخ مـن خاللهــا ضــرورة وجودهـا وكينونتهـا واســهامها لحســم الصـراع
الـوطني والحضـاري الـذي يواجـه الشـعب الفلسـطيني

نتيجـة لوجـوده تحـت االحـتالل ،فضـالً عـن

األهـداف المتعـارف عليهـا دوليـاً إلقامـة الجامعـات وهـي :التعلـيم الجـامعي ،وخدمـة المجتمـع،

والبحـث العلمـي ،وتسـويق مـا حققـه البحـث العلمـي مـن نتـائج علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي
والدولي( .العاجز)136:2005 ،

ولقد كان التوجه العام للجامعات الفلسطينية منذ بداية تطويرها استيعاب أكبر عدد من الطلبة،

األمر الذي جعل من التوسع الكمي هدفاً مركزياً لوجودها ونموها ،ولم يظهر البحث العلمي على قائمة
األولويات ،ولم يكن بمقدور هذه الجامعات من الناحية العلمية أن تولي البحث العلمي ما يستحق من
عناية نظ اًر إلى عدم توفر المستلزمات األساسية لذلك ،فالدافع المجتمعي من وراء إنشاء الجامعات

المحلية لم يكن االهتمام بتنشيط البحث العلمي ،وانما كان العمل على توفير مجال التعليم الجامعي
محلياً.

ونشأت فكرة اإلقبال على برامج الدراسات العليا في العديد من الجامعات الفلسطينية نظ اًر إلى

العديد من األسباب ،أهمها( :العاجز ،ونشوان)13:2005 ،
-تزايد اإلقبال على التعليم من قبل الطلبة.

فتح العديد من التخصصات الجديدة الحديثة.-تماشياً مع التقدم العلمي والتكنولوجي.

-انتشار البطالة بين الخريجين الجامعيين ،وعدم توفر أماكن عمل لهم فتحول الكثير منهم إلى زيادة

مؤهله العلمي إلى ما بعد الجامعي؛ ليحظى بفرصة الحصول على العمل.
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-محاولة العديد من الخريجين الذين يعملون في مجال التعليم العام أو الخاص أو المؤسسي لتحسين

وضعهم الوظيفي من خالل الحصول على شهادات أعلى.

هذه األسباب مجتمعة وغيرها ،سمحت للعديد من الجامعات بفتح برامج الدراسات العليا؛

لالستفادة من هذا التوجه من قبل الطلبة نحو الدراسات العليا؛ لتخفيف العبء عن الطلبة الذين
يلتحقون بالجامعات العربية أو العالمية.

منها:

وهنالك العديد من الملحوظات حول نشأة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية وأهدافها

 -1سرعة نشأة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية مقارنة بنشأة الجامعات الفلسطينية أصال،
حيث شهد عام ( )1972البداية األولى لنشأة الجامعات الفلسطينية ،وتبعها نشأة أول برنامج

للدراسات العليا عام 1976م.

 -2تنوع تخصصات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية وتعددها بشكل سريع منافس.

 -3اتسام أهداف الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بالعمومية وعدم التحديد ،واأللفاظ اإلنشائية
في أغلب األحيان.

 -4غياب االستراتيجية الفلسطينية الواضحة المعالم للدراسات العليا من حيث (األهداف ،البرامج،
التقييم( .)...الحولي)85:2005 ،

ويضيف عقل ( )2005إلى ذلك أن:

 -5تنوع برامج الدراسات العليا وتعددها في كثير من الجامعات ،وهذا التنوع على الرغم من إيجابياته
إال أنه يتسم بنوع من العمومية والضبابية في بعض األحيان؛ حيث يبدو أن معظم البرامج إنما هي
تقليد لبرامج موجودة في جامعات أخرى ،أكثر من كونها تلبية ألهداف واضحة بمخرجات ذات طابع
علمي.

 -6غياب التنسيق بين الجامعات الفلسطينية لتحديد مدى أهمية البرامج ،واحداث نوع من أنواع
التكامل بينها ،األمر الذي أدى إلى حدوث ازدواجية في البرامج ،وتشتيت العديد من الجهود.

 -7لم ترتبط نشأة الدراسات العليا على األغلب بضرورات التنمية بالمعنى الشامل ،ولذلك ال تزال
بعيدة عن تلبية احتياجات المجتمع التنموية الحقيقية( .عقل)64:2005 ،
ومن هنا يتضح بأن برامج الدراسات العليا لم تنطلق وفقاً لخطة استراتيجية تعمل على وضع

التخصصات الدقيقة البحثية في إطار متكامل مع عناصر التنمية في المجتمع ،من حيث تحديد
احتياجات المجتمع بشتى أنواعها وجوانبها ،ومن ثم تحديد السبل الكفيلة بإحداث التغيير.
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تعريف الدراسات العليا:

عرف عابدين ( ،)2003الدراسات العليا بأنها " :الدراسة النظامية المنتظمة في أحد معاهد

التعليم العالي النظامية الرسمية والتي تتم بعد الشهادة الجامعية األولى ،بحيث تقود إلى الحصول على

شهادة أو درجة علمية ما بعد البكالوريوس "( .عابدين ،ـ)185:2003

وعرفها الحولي وأبو دقة ( )2004بأنها " :مرحلة دراسية تلي المرحلة الجامعية األولى ،التي

يتابع فيها الطلبة دراساتهم بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس؛ لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه ".
(الحولي وأبو دقة)400:2004 ،

وتعرف الدراسات العليا بأنها " :برامج الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه يقوم الطالب فيها
بإجراء بحث وانجاز متطلباته للحصول على درجة علمية كدرجتي الماجستير والدكتو اره ،وتعد هذه

الدراسات امتداداً للدراسات الجامعية األولى في مستوى أعلى وتخصص دقيق يسمح بعمق أكثر
ومعرفة أدق وعلم أغزر "( .الداود)96:2005 ،

وتعرفها الديك ( ،)2009بأنها " :المرحلة التي ينتقل الطالب فيها ،من دراسات غير معمقة إلى

التدريب على االستقصاء ،والتخيل ،واالستنتاج ،والقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات ،وهي

مرحلة تلي مرحلة الحصول على درجة البكالوريوس "( .الديك)204:2009 ،

وتعرف صبيح وأبو شعبان ( )2013الدراسات العليا بأنها " :مرحلة دراسية تلي المرحلة

الجامعية األولى ،ينتقل فيها الطالب من مرحلة استخدام المعرفة إلى إنتاجها وتوظيفها بإشراف وتوجيه
من قبل مشرف متخصص ،وبدعم من اإلدارة العليا ".

وتعرف الباحثة برامج الدراسات العليا إجرائيا بأنها " :البرامج التي يتابع فيها الطلبة الجامعيون

دراستهم بعد المرحلة الجامعية األولى والتي تتضمن المساقات الدراسية أو طرق التدريس أو تقنيات
تعليمية وخدمات مساعدة ،من إرشاد وانتهاء بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في حالة الماجستير

في جامعتي (األزهر ،واإلسالمية) بمحافظات غزة ".

أهداف الدراسات العليا:

لقد أصبحت قضية تطوير الدراسات العليا وتحسين مستواها والتحكم في تكلفتها وحسن

استثمارها من القضايا الرئيسة المثارة في عالمنا المعاصر؛ استجابة لتحديات التغير السريع في جوانب
الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتدفق المعرفة نتيجة للتقدم العلمي وتطبيقاته التكنولوجية.

(عساف)2:2011 ،

وألن التطورات والتغيرات السريعة في القرن الحادي والعشرين تلقي بظاللها على الدراسات

العليا ،وتفرض عليها تحديات كبيرة تستوجب المواجهة وتحمل المسؤولية تحقيقا للتنمية المرغوب فيها،
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وصوالً إلى المستوى الحضاري المنشود ،فقد أضحى االرتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته – على حد

سواء – ذات دور أساسي في تحديد قدرته على تحقيق أهداف التنمية الشاملة( .المنيع)27:2002 ،

لقد حددت الجامعات أهداف الدراسات العليا بوضوح ،وجاءت هذه األهداف مفصلة شملت

تحديداً لألهداف القومية واالجتماعية والسياسية ،كما يلي( :جريو ،)38:2006 ،و(الصاوي،

)89:2000

 -1تعزيز مكانة المجتمع باعتبارها مركز إشعاع خالق.
 -2توكيد أهمية العلم كأداة ثورية في بناء المجتمع.
 -3توفير الباحثين على اختالف تخصصاتهم التي تتطلبها قطاعات التعليم والبحث العلمي ودوائر
الدولة.
 -4تهيئة المتخصصين لسد احتياجات قطاعات التنمية.
 -5تعميق التوازن بين تقدم العلوم النظرية والجوانب التطبيقية فيها.
 -6إيجاد الحلول العلمية للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والعلمية.
 -7توجيه الطلبة وتنمية روح االبتكار واإلبداع لديهم.
 -8تقديم الخدمات واالستشارات العلمية للدولة ومؤسساتها.
 -9ربط الدراسات العليا بالحاجات المرحلية إلى خطط التنمية.
 -10تنمية البحث المرتبط بمتطلبات خطط التنمية.
وعليه فإن برامج الدراسات العليا تكسب الطلبة المهارات التقنية العالية ،وتزودهم بالمعارف

العلمية المتقدمة في التخصصات المختلفة ،وتمكنهم من امتالك أدوات البحث وفق منهجية علمية
سليمة ،وبما يناسب التطورات المعرفية والمتطلبات العصرية الحديثة.

أي أن برامج الدراسات العليا تهدف إلى إعداد قادة وباحثين علميين في آن واحد ،والى خلق

المدارس البحثية بهدف إثراء المعرفة اإلنسانية ،وتوظيف نتائج البحوث لخدمة المجتمع وتحقيق
أغراضه في التنمية الشاملة والتقدم لتحسين مستويات المعيشة ألفراده وتأمين أمنه واستق ارره في عالم

تشتد فيه الصراعات وتتحكم فيه الدول بحسب قدراتها العلمية والتقنية( .الخفاف)6:2007 ،

ولكن على مستوى الجامعات الفلسطينية ،فإن أهداف برامج الدراسات العليا تتلخص في اآلتي:

(دويكات)98:2009 ،

 -1زيادة المعرفة اإلنسانية وترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
 -2تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في مناهج البحث العلمي وأساليبه في الحقول المختلفة.
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 -3إعداد متخصصين في مستوى عا ٍل لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات المجتمع.
 -4دراسة المشكالت ذات األبعاد المحلية والعربية بشكل خاص وبشكل عام.

من ذلك يتضح جلياً أن ب ارمج الدراسات العليا في فلسطين تهدف إلى إكساب الطلبة المهارات

التقنية العالية ،وتزويدهم بالمعارف العلمية المتقدمة في التخصصات المختلفة وتمكينهم من امتالك
أدوات البحث وفق منهجية علمية سليمة.

ويضيف (العاجز ،وعساف :)2013،أن برامج الدراسات العليا تهدف إلى إثراء المعرفة
اإلنسانية وتطويرها عن طريق البحث واالستكشاف واالنفتاح على التراث الفكري والثقافي ودراسته
بموضوعية ،واكساب الباحثين مهارات البحث العلمي وأساليبه وتعوديهم على النظر في مشكالت
مجتمعاتهم من خالل البحث الموضوعي وتطبيقه لحل مشكالت المجتمع ،وبذلك تهدف برامج
الدراسات العليا إلى توفير القوى العاملة المدربة على مستويات عليا من العلم والتقنية والقادرة على
إنجاح خطط التنمية ،باإلضافة إلى تكوين كفاءات علمية جديدة متخصصة تسد بها الجامعات
حاجاتها من أعضاء هيئة التدريس ،ويسد بها حاجات المجتمع من االختصاصيين والخبراء في
المجاالت المختلفة( .العاجز ،وعساف)493:2013،
وتعد الدراسات العليا ومدى تطورها الفيصل والفارق بين المجتمع المتقدم ،والمجتمع المتخلف،

خاصة ألهميتها المتزايدة منذ األزل بدءاً باألبعاد الحضارية والثقافية العالمية ،حيث بنيت الحضارات
العريقة على نتائج البحوث العلمية وما تركته من كنوز خالدة( .ياسين وآخرون)13:2009 ،

حيث يرتبط مفهومها ارتباطاً وثيقاً بالبحوث العلمية التي يدخل ضمنها رسائل الماجستير

وأطروحات الدكتوراه ،التي يفترض أن تكون بحوثاً أصيلة تضيف إلى العلم والمعرفة أشياء جديدة لم

تكن معروفة من قبل.

وتقوم رسالة الجامعة من خالل برامج الدراسات العليا على االرتقاء بمستوى البحث العلمي

لخريجيها ،عبر نظم تعليمية جيدة تربط اإلنتاج البحثي األكاديمي والتطبيقي بحاجات مؤسسات العمل
المتنوعة الخاصة والحكومية ،من أجل حل مشكالتها ورفع مستوى اإلنتاج بها ،وبذلك تصبح الجامعة
مؤسسة أكاديمية علمية تربوية بحثية تحافظ على إنتاج جيل من الباحثين الشباب ،عالوة على وجود

طواقم أكاديمية ذات خبرة يتم الرجوع إليها في كافة المجاالت ،وخاصة مجال خدمة المجتمع.

(عوض)63:2005 ،
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وعليه يبدو جلياً الدور الذي تلعبه الدراسات العليا في الجامعات ،وكيف أنها تمثل أحد المداخل

الرئيسة للتنمي ة في المجتمع ،من خالل تدريب الكوادر الالزمة لعمل األبحاث وتوفير األدوات والمناخ
المالئمين للبحث ،وربط ذلك بمتطلبات المجتمع وخطة التنمية االستراتيجية للدولة.

وفي هذه الدراسة سيتم تقويم برامج الدراسات العليا في ضوء عملية جمع البيانات حول برنامجي

الدراسات العليا في جامعتي( :األزهر ،واإلسالمية) ،وتفسيرها والحكم عليها في ضوء نموذج الق اررات
المتعددة CIPP؛ وذلك للتحقق من فاعلية برامج الدراسات العليا ،وتحديد جوانب القوة وتلك التي
بحاجة إلى التحسين.

برامج الدراسات العليا في محافظات غزة:

أوال :جامعة األزهر-غزة

تعد جامعة األزهر مؤسسة للتعليم العالي أنشئت بتاريخ 1991/9/1م بقرار من منظمة التحرير

الفلسطينية؛ لتلبي طموحات الشعب الفلسطيني ،ولإلسهام في إتاحة فرصة التعليم الجامعي ألكبر عدد

ممكن من الشباب الفلسطيني .وهي الجامعة الثانية في قطاع غزة من حيث التأسيس بعد الجامعة

اإلسالمية ،و تعد جامعة عامة حسب تصنيف و ازرة التربية والتعليم العالي؛ حيث إنها جامعة مستقلة
من ناحية التمويل واإلشراف األكاديمي واإلداري ،ويشرف عليها مجلس أمناء مكون من شخصيات
أكاديمية وسياسية ،ويتم تعيين رئيس مجلس األمناء من قبل رئيس السلطة ،ولقد نمت هذه الجامعة

نمواً سريعاً حيث بدأت بكليتين هما :كلية الشريعة والقانون (كلية الحقوق اآلن) ،وكلية التربية ،واآلن
بلغ عدد الكليات في الجامعة عام 2015م أثنتي عشرة كلية على النحو اآلتي( :طب فلسطين ،طب

األسنان ،الصيدلة ،العلوم الطبية التطبيقية ،الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،العلوم ،الزراعة والبيئة،

االقتصاد والعلوم اإلدارية ،التربية ،اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الحقوق ،الشريعة) ،وحرصاً من الجامعة
على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل السريع ،أنشأت الجامعة عدداً من المختبرات العلمية؛

لإلفادة منها مثل :مختبرات المياه والتربة ،ومختبر التحاليل الدوائية الذي يقدم خدماته للقطاع الخاص
والعام ،حيث يقوم بتحليل األدوية ويمنحها شهادة الجودة.

وتتمتع جامعة األزهر باعتراف عربي ودولي كبير ،حيث تعمل على نسج عالقات كثيرة متنوعة

مع العديد من االتحادات والمنظمات والشبكات العربية والدولية المختلفة ،وهي عضو في اتحاد

الجامعات الدولي ،واتحاد الجامعات العربية ،واتحاد الجامعات اإلسالمية ،واالتحاد الدولي لجامعات
البحر األبيض المتوسط ،وغيرها.

موقع جامعة األزهر(17تموز>http://www.alazhar.edu.ps/arabic< )2015/
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أهداف جامعة األزهر:
 توفير فرص التعليم العالي للشباب الفلسطيني.
 تعويد الطلبة على أسلوب الحوار وتقدير قيمة الرأي المخالف.
 صقل شخصية المتخصص بحيث يتذوق حب المعرفة واالعتزاز بأصالة حضارته اإلسالمية.
 تشجيع البحث العلمي ورعايته.
 تعميق حب الوطن وتعزيز االنتماء إليه ،وترسيخ مفهوم الحرية وتقديس قيمة العمل.
 تأصيل العمل الذاتي لألمة والتخلص من التبعية العلمية.
 تشجيع العمل التطوعي وخدمة المجتمع وتمتين األواصر بين الجامعة والبيئة المحلية.
موقع جامعة األزهر(17تموز>http://www.alazhar.edu.ps/arabic< )2015/

الدراسات العليا بالجامعة:
أنشئت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة األزهر-غزة بقرار من مجلس األمناء

سنة  1995/1994بناء على توصية من مجلس الجامعة ،وأقر مجلس الجامعة نظام الدراسات العليا

في  23مايو 1997م ،ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بالجامعة أكثر من ()700
طالب وطالبة ،وكذلك بلغ عدد الخريجين حتى بداية العام الدراسي  2014/2013حوالي ()800

خريج وخريجة.

مهام عمادة الدراسات العليا:
تتلخص مهام عمادة الدراسات العليا بما يلي:

 -1اإلشراف على برامج الدراسات العليا بالجامعة.
 -2قبول طلبة الدراسات العليا بالتنسيق مع الكليات المعنية ،واعتماد عناوين أبحاثهم وموضوعات
األبحاث والمشرفين ولجان مناقشة الرسائل.
 -3اعتماد الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا.
 -4تنظيم شؤون الدراسات العليا بالتعاون والتنسيق مع عمداء الكليات المعنية.
 -5تطبيق األنظمة الخاصة بالدراسات العليا.
 -6تسهيل مهمة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،واقامة عالقات تعاون مع مراكز
البحث العلمي داخل الوطن وخارجه.
 -7النظر في مشاريع البحث العلمي وبراءات االختراع المقدمة من أعضاء هيئة التدريس الباحثين
في الجامعة ،وتوفير الدعم الالزم لتنفيذها من أجهزة ومعدات ومواد كيميائية.
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 -8المراجعة الدورية لتعليمات البحث العلمي ودعم نشر البحوث والدراسات والمشاركة في
المؤتمرات العلمية والدراسات العليا بهدف تطويرها وتحديثها.
 -9متابعة تنفيذ سياسية االبتعاث في الجامعة ومتابعة الطلبة المبتعثين إلى الجامعات المختلفة
للحصول على شهادات عليا في تخصصات تحتاج إليها الجامعة.
 -10تقديم تقرير سنوي عن شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي ونشاطاتها للمسؤولين بالجامعة.
 -11إعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.
))) >http://www.alazhar.edu.ps/arabic<)3rd, June,2015
وتعد جامعة األزهر الدراسات العليا أحد األركان األساسية فيها وتوليها جل العناية واالهتمام؛

وذلك للرقي بالمستوى األكاديمي بالجامعة .ولهذا تقوم الجامعة بتوفير اإلمكانيات العلمية والفنية
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لتنفيذ برامج الدراسات العليا على أكمل وجه.

حيث تدعم الجامعة األبحاث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا

بعد إقرارها حسب النظام من مجلس الدراسات العليا والشؤون األكاديمية بالجامعة ،وتتبنى الجامعة
رسائل الماجستير التي تسهم في حل حاجات المجتمع المحلي.

(دليل برامج الدراسات العليا ،جامعة األزهر)205 :2013،

ومن خالل االطالع على موقع الجامعة نجد أن برنامج الدراسات العليا يشمل:
الرؤية:

)))>http://www.alazhar.edu.ps/arabic< (2nd, June,2015

تتمثل رؤية برامج الدراسات العليا في جامعة األزهر بالتميز محلياً واقليمياً ،وفق منهج الجودة

الشاملة ،والتي تساهم في تحقيق أهداف المجتمع.
الرسالة:

العمل على ترسيخ ثقافة العمل البحثي في برامج الدراسات العليا ،وتوفير بيئة جيدة تدعم التميز

واإلبداع للباحثين ،من خالل التركيز على موضوعات بحثية تخدم قضايا المجتمع ،وتساهم في التنمية
االجتماعية والمحافظة على أخالقيات البحث العلمي واألمانة العلمية.

األهداف:

تهدف عمادة الدراسات العليا في جامعة األزهر إلى تنظيم شؤون الدراسات العليا ودعمها
وتشجيعها ،ويشمل ذلك األهداف اآلتية:

 -1طرح برامج دراسات عليا خاصة باحتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي.
 -2ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.
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 -3تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في مجال البحث العلمي وأساليبه في التخصصات المختلفة،
وبما يتناسب مع معايير الجودة واألمانة العلمية.
 -4اقتراح حلول لمعالجة المشكالت ذات األبعاد المحلية بشكل خاص واإلقليمية بشكل عام.
 -5تنمية قدرات التفكير الناقد الموضوعي للمشاركين في البحث العلمي.
 -6تنمية أخالقيات البحث العلمي في مجاالت الدراسات العليا لطلبة الدراسات العليا.
 -7زيادة ثقافة طلبة الجامعة بأهمية الدراسات العليا للتقدم العلمي والمجتمعي.
مهام مجلس الدراسات العليا:
بناء على توصيات
 -1التوصية إلى مجلس الجامعة بافتتاح برامج دراسات عليا جديدة في الجامعةً ،
من مجالس الكليات واقتراحات مجالس األقسام األكاديمية المختصة.

بناء على
 -2التوصية إلى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسات العليا المقبولين في كل عامً ،
توصيات مجالس الكليات ،واقتراحات مجالس األقسام المختلفة.

 -3إقرار قوائم الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا.
 -4وضع اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا ،بما في ذلك المنح لطلبة
الدراسات العليا.
 -5التنسيب لمجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
لجنة الدراسات العليا:
تتألف لجنة الدراسات العليا التي تشرف على شؤون الدراسات العليا وتطويرها في الجامعة من:
 -1عميد الدراسات العليا

 -2عميد الكلية التي تنفذ برنامجاً للدراسات العليا.

 -3عضو من كل كلية من كليات الجامعة بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد ،يرشحه
مجلس الكلية وينسبه عميد الدراسات العليا لمجلس الجامعة للموافقة عليه.

(دليل برامج الدراسات العليا ،جامعة األزهر)208،

تخصصات برامج الماجستير المعتمدة في برنامج الدراسات العليا في جامعة األزهر:

تعاقب على عمادة الدراسات العليا بالجامعة عدد من األساتذة المتخصصين في شتى العلوم

الطبيعية واإلنسانية ،حيث ساهمت هذه النخبة من األساتذة في اعتماد العديد من برامج الماجستير في

العلوم الطبيعية وتطويرها ،مثل( :الصيدلة ،والعلوم ،والمياه ،والبيئة) ،والتخصصات اإلنسانية

مثل(:التربية ،واالقتصاد والعلوم اإلدارية ،واآلداب والعلوم اإلنسانية ،والحقوق ،والشريعة) ،حيث بلغ
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عدد تخصصات برنامج الدراسات العليا في جامعة األزهر حتى بداية العام الدراسي ()2014/2013

( )22برنامجاً.

جدول رقم ()4

تخصصات برامج الماجستير المعتمدة في برنامج الدراسات العليا في جامعة األزهر

م

الكلية

-1

كلية الصيدلة

-2

كلية الزراعة والبيئة

-3

التخصص
العلوم الصيدالنية
التغذية اإلكلينيكية
الزراعة
الزراعة تخصص إنتاج حيواني
الكيمياء

كلية العلوم

الرياضيات
العلوم الحياتية

-4

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

-5

كلية التربية

-6

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

-7

كلية الحقوق

-8

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

-9

كلية الشريعة

-10

كلية الهندسة و تكنولوجيا المعلومات

علوم المياه والبيئة
أصول التربية
علم النفس
المناهج وأساليب التدريس
اللغة العربية وآدابها
دراسات الشرق األوسط
القانون
إدارة األعمال
المحاسبة
العلوم السياسية
اإلحصاء
االقتصاد
الحديث الشريف وعلومه
الفقه المقارن
الحوسبة و نظم المعلومات

المصدر( /الدليل اإلرشادي ،جامعة األزهر ،النسخة اإللكترونية)2015،
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قبول الطلبة:
يتم قبول في برامج الد ارسات العليا (الماجستير) إذا كان حاصالً على درجة البكالوريوس بمعدل

( )%70فما فوق من جامعة األزهر -غزه  ،أو ما يعادل هذا المعدل من أي جامعة أخرى معترف بها
من قبل و ازرة التعليم العالي الفلسطينية .وعلى الطالب أن يجتاز امتحان القبول التحريري ،والمقابلة

الشخصية وفق المعايير التي يحددها مجلس الد ارسات العليا ،واعتمادها من المجلس األكاديمي.

يتم قبول الطلبة الجدد للبرنامج المعني بتوصية من :مجلس القسم ،ومجلس الكلية ،ويرفع عميد

الكلية أسماء الطلبة مقرونة مع نتائج درجاتهم إلى عمادة الد ارسات العليا؛ للمصادقة عليها بقرار من

مجلس الد ارسات العليا ومجلس الجامعة.
مدة الدراسة:

الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير أربعة فصول د ارسية ،والحد األعلى للحصول على

درجة الماجستير ستة فصول د ارسية منذ بداية انتظام الطالب في الد ارسة بما في ذلك تسجيل الرسالة
والمناقشة ،ويجوز في حاالت استثنائية مثل(:السفر من أجل تجديد اإلقامة ،أو العالج في الخارج)

بناء على تنسيب
تمديد الحد األعلى بمدة ال تزيد عن فصلين د ارسيين بقرار من المجلس األكاديميً ،
عميد الكلية ،وعمادة الد ارسات العليا ،وبطلب خطي من المشرف .واذا انقضى الحد األعلى من المدة
الزمنية ،ولم يحصل الطالب على درجة الماجستير لألسباب السابقة ،تمدد له الدراسة لفصل د ارسي

واحد فقط بعد موافقة المشرف ،ومصادقة مجلسي القسم والكلية ،وموافقة مجلس الد ارسات العليا
والمجلس األكاديمي.

ويعد الطالب ناجحاً في كل مساق من مساقات الماجستير إذا حصل كحد أدنى في كل مساق ،%70

والحد األدنى للمعدل التراكمي للمساقات التي يدرسها الطالب هو ( %75جيد).

متطلبات الحصول على درجة الماجستير:

 -1د ارسة واجتياز بنجاح وبمعدل ت اركمي  % 75فما فوق ( )30ساعة معتمدة من مساقات برنامج
الماجستير ،وحسب الخطة الد ارسية المعتمدة للبرنامج.

 -2تقديم رسالة تسهم في زيادة المعرفة العلمية واإلنسانية ،يخصص لها ( )6ساعات معتمدة.
 -3مناقشة الرسالة أمام لجنة المناقشة والحكم ،واجتياز المناقشة بنجاح.

(نظام الدراسات العليا ،جامعة األزهر)8-5:2014،
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ثانيا /الجامعة اإلسالمية:
نظ اًر إلى الظروف الخاصة التي مر بها خريجو الثانوية العامة في قطاع غزة ،حيث بلغ عددهم

سنة 1978م حوالي ( )5000خريج ،لم تتوافر الدراسة الجامعية إال لحوالي  %20منهم ،حيث إن
المقاعد المخصصة ألبناء القطاع في الجامعات العربية محدودة جداً ،وامكانات أهالي القطاع
االقتصادية

متواضعة

(العاجز)247:2001،

فال

يستطيعون

تعليم

أبنائهم

في

جامعات

أوروبا

وأمريكا.

من هنا نشأت الجامعة اإلسالمية بغزة سنة 1398ه1978 ،م انبثاقاً عن معهد فلسطين الديني

(األزهر) الذي أنشئ عام 1954م ،وظلت الجامعة اإلسالمية إلى عام 1991م الجامعة الوحيدة التي
تخدم قطاع غزة( .دليل الجامعة اإلسالمية)1:2011،

وقد بدأت الدراسة في هذه الجامعة بكليات :أصول الدين ،والشريعة ،واللغة العربية ،وبازدياد

حاجة األهالي في قطاع غزة إلى التعليم العالي ورغبتهم في تخصصات أخرى ،فقد تم افتتاح ثالث
كليات أخرى في الجامعة سنة 1980م وهي كليات :العلوم ،والتجارة ،والتربية ،وقد خطت الجامعة

اإلسالمية خطوة إيجابية عندما افتتحت قسماً خاصاً للدراسات المسائية سنة 1981م لخريجي معاهد

المعلمين ،بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على ليسانس /بكالوريوس في التربية.

وحرصت إدارة الجامعة اإلسالمية على افتتاح برامج الدراسات العليا؛ لما لها من أهمية في خدمة

المجتمع وتطوره ،ونظ اًر إلى توفر الكفاءات العلمية في التخصصات المختلفة ،ففي العام

 1992/1991افتتح برنامج التأهيل التربوي (الدبلوم العام) لغير طلبة كلية التربية ،وفي العام
الجامعي  1993/1992افتتح برنامج الدبلوم الخاص كتمهيدي ماجستير؛ لتمكين طلبة كلية التربية
وبرامج التأهيل التربوي من الحصول على درجة الماجستير ،حيث وصل عدد البرامج الصادرة عن

الهيئة الوطنية لالعتماد والنوعية والجودة بمؤسسات التعليم العالي ( )30برنامجاً.

(موقع الجامعة اإلسالمية ))>www.iugaza.edu.ps<, (15th, June,2015

ويتم افتتاح برامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة بكليات الجامعة بقرار من مجلس

بناء على توصية من الشؤون األكاديمية وتنسيب من مجلس
الجامعة ،ومصادقة من مجلس األمناءً ،
الدراسات العليا ،بعد توصية من مجلسي القسم والكلية ذات العالقة وفقاً للمادة رقم ( )3من الالئحة

الداخلية لعمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة ،ووفقاً لتوفر الكفاءات العلمية في

التخصصات المختلفة.

وللجامعة اإلسالمية عدد من المجالس والهيئات التأسيسية واإلدارية التي تدعم مسيرتها وتديرها

وترعى شؤونها وأهمها :هيئة المشرفين ،ومجلس األمناء ،ومجلس الجامعة ،فالجامعة اإلسالمية
مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري ،وتعمل على مواكبة االتجاهات
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الحديثة في التعليم العالي ،إلى جانب التطور التكنولوجي ،وتشجع البحث العلمي والمساهمة في خدمة

المجتمع وبنائه ،في إطار من القيم والتعاليم اإلسالمية .ومن أهداف الجامعة اإلسالمية:
 توفير خدمة التعليم العالي ألبناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة. مواكبة التقدم العلمي في مختلف مناحي الحياة. تقوية العالقات العلمية والثقافية مع الجامعات. خدمة المجتمع الفلسطيني. -تواكب الجامعة الحضارة العالمية واإلنجازات العلمية والتكنولوجية.

ولقد قامت عمادة التخطيط والتطوير في الجامعة بصياغة األهداف اآلتية؛ وذلك لتحقيق غايات
الجامعة المتمثلة بالنهوض والرقي بالجامعة:
 وضع الخطط التطويرية سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى ،ورسم السياسات واالستراتيجياتالتي تأخذ في االعتبار توسع الجامعة ونموها واإلى متغيرات التعليمية والمجتمعية.
 إجراء الدراسات التي تساهم في تطوير األداء اإلداري واألكاديمي والبحث العلمي في الجامعة. وضع تصور لتفعيل دور الجامعة بالمجتمع المحلى والدولي.جمع المعلومات واإلحصاءات التي تمكن من وضع السياسات واالستراتيجيات في المجاالت

اإلدارية واألكاديمية"( .موقع الجامعة اإلسالمية))> http://www.iugaza.edu.ps< (17th, June

والجامعة اإلسالمية عضو في:
 اتحاد الجامعات العربية منذ عام 1982م. رابطة الجامعات اإلسالمية منذ عام 1983م. رابطة جامعات البحر األبيض المتوسط منذ عام 1996م. االتحاد العالمي للجامعات منذ عام1996م.وتتميز الجامعة عن باقي الجامعات الفلسطينية بانتهاجها سياسة الفصل بين الطلبة والطالبات،

حيث تجرى الدراسات في حرمين منفصلين ،كما ترتدي الطالبات الزى الشرعي داخل الحرم الجامعي.
ومن خالل االطالع على موقع الجامعة نجد أن برنامج الدراسات العليا يشمل:

(موقع الجامعة اإلسالمية )) http://www.iugaza.edu.ps (17th, June
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الرؤية:
االرتقاء بالجامعة لتكون منارة بحثية رائدة ،ومقصداً لطلبة الدراسات العليا والباحثين ،وحاضنة

للبحث العلمي المتميز على المستوى المحلي واإلقليمي.

الرسالة:

تهيئة الجامعة اإلسالمية للوفاء بمتطلبات البحث العلمي المتميز ومعاييره على مستوى الكوادر

والمراكز البحثية وطلبة الدراسات العليا والباحثين ،وبناء عالقات شراكة وتعاون مع المؤسسات البحثية

المحلية والعربية والدولية ،وتعزيز مكانة الجامعة االستراتيجية بما يمكنها من أداء رسالتها الحضارية
وفقاً لمعايير أداء محددة واضحة.

األهداف:

تسعى شؤون البحث العلمي والدراسات العليا لتعزيز مكانة الجامعة البحثية ،وتجسيد مكانتها
الحضارية في ضوء الغايات الثانية والثالثة والسادسة ،ضمن خطة الجامعة االستراتيجية والخاصة
باالرتقاء بالبحث العلمي واألنشطة البحثية واستثمارها ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة ،وبما يخدم

التطوير في قطاعات المجتمع المتعددة .كما تسعى إلى تحقيق الغايات اآلتية( :أبو حلبية)8:2005،
-1

فتح المجال للطلبة المتميزين إلكمال دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في داخل فلسطين،

وتخفيف معاناتهم في السفر إلى الخارج من أجل ذلك.
 -2تخريج متخصصين مؤهلين في مجاالت المعرفة بما يتوافق مع الفلسفة اإلسالمية.
 -3تزويد هؤالء الخريجين بالمهارات والتقنيات الحديثة مثل :مهارات الحاسوب ،والوسائل التعليمية
المختلفة.
 -4خدمة المجتمع الفلسطيني واإلسهام في بناء مؤسساته وتطويرها واالرتقاء بها.
 -5المساهمة في إثراء المعرفة اإلنسانية ،والعمل على نشر هذه المعرفة عالمياً.
 -6تشجيع البحث الهادف في المجاالت المعرفية المتعددة.
 -7استيعاب الكفاءات العلمية المتخصصة المدربة في جميع المجاالت.
-8

تعزيز ثقافة البحث العلمي وممارساته لدى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

-9

تطوير البنية المعلوماتية والنظامية للبحث العلمي والدراسات العليا.

 -10تطوير قنوات الشراكة وتدعيم أنشطة جلب التمويل محلياً وخارجياً.
 -11المساهمة في ربط مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا باحتياجات المجتمع المحلي
ومعالجة قضاياه.
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 -12تأكيد جودة المخرجات البحثية لطلبة الدراسات العليا والبحث العلمي وتعزيز أخالقياته.
تخصصات برامج الماجستير المعتمدة في برنامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية:
تم اعتماد العديد من برامج الماجستير وتطويرها في العديد من التخصصات لكليات(:أصول
الدين ،والشريعة ،واآلداب ،والتربية ،والتجارة ،والعلوم ،والهندسة وتكنولوجيا المعلومات) ،حيث بلغ عدد

تخصصات برامج الماجستير في برنامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية حتى بداية العام

الدراسي ( )27( )2014/2013برنامجاً متخصصاً.

جدول رقم ()5

تخصصات برامج الماجستير المعتمدة في برنامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية
م

الكلية

-1

كلية أصول الدين

-2

كلية الشريعة والقانون

-3

كلية اآلداب

-4

كلية التربية

-5

كلية التجارة

-6

كلية العلوم

التخصص
الحديث الشريف
التفسير
العقيدة اإلسالمية
برنامج الفقه المقارن
القانون العام
اللغة العربية
التاريخ
الجغرافيا
الصحافة واإلعالم
أصول التربية
المناهج وطرق التدريس
علم النفس
الصحة النفسية والمجتمعية
إدارة األعمال
المحاسبة والتمويل
اقتصاديات التنمية
الرياضيات
الفيزياء
العلوم الحياتية
التكنولوجيا الحيوية
الكيمياء
العلوم البيئية
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الهندسة المدنية

-7

كلية الهندسة

-8

كلية تكنولوجيا المعلومات

الهندسة الكهربائية
هندسة الحاسوب
الهندسة المعمارية
تكنولوجيا المعلومات

المصدر(/الدليل اإلرشادي ،الجامعة اإلسالمية ،النسخة اإللكترونية)2015،

وقد اعتمدت الجامعة اإلسالمية برنامج الدكتوراه لكلية أصول الدين في تخصص الحديث
الشريف ،حيث افتتح في العام الجامعي 2013/2012م ،وكذلك اللغة العربية والرياضيات في
2015/2014م.
قبول الطلبة:
يتم القبول في برامج الد ارسات العليا (الماجستير) إذا كان الطال /الطالبة حاصالً على درجة

البكالوريوس بمعدل  % 70فما فوق ،أو ما يعادل هذا المعدل من أي جامعة أخرى معترف بها من
قبل و ازرة التعليم العالي الفلسطينية ،وعلى الطالب أن يجتاز االمتحان التحريري والمقابلة الشفوية.

ويضع مجلس القسم ،ومجلس الكلية ،ومجلس الد ارسات العليا بعض الشروط الخاصة لبعض

البرامج كحصول الطالب على دورة  ،SPSSوتوافر المهارات األساسية في التعامل مع الحاسوب،
وتوصيتين إحداهما أكاديمية واألخرى مهنية ،باإلضافة إلى حصول الطالب على مستوى تحدده

الدراسات العليا كحد أدنى في إتقان اللغة اإلنجليزية.
مدة الدراسة:

الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير أربعة فصول د ارسية ،والحد األعلى للحصول على

درجة الماجستير ستة فصول د ارسية منذ بداية انتظام الطالب في الد ارسة بما في ذلك تسجيل الرسالة
والمناقشة ،ويجوز في حاالت استثنائية مثل(:السفر من أجل تجديد اإلقامة ،أو العالج في الخارج)

بناء على تنسيب
تمديد الحد األعلى بمدة ال تزيد عن فصلين د ارسيين بقرار من المجلس األكاديميً ،
عميد الكلية ،وعمادة الد ارسات العليا ،وبطلب خطي من المشرف .واذا انقضى الحد األعلى من المدة
الزمنية ،ولم يحصل الطالب على درجة الماجستير ألسباب السابقة ،تمدد له الدراسة لفصل د ارسي

واحد فقط بعد موافقة المشرف ،ومصادقة مجلسي القسم والكلية ،وموافقة مجلس الد ارسات العليا
والمجلس األكاديمي.

ويعد الطالب ناجحاً في كل مساق من مساقات الماجستير إذا حصل كحد أدنى في كل مساق

 ،%70والحد األدنى للمعدل التراكمي للمساقات التي يدرسها الطالب هو ( %75جيد).

(نظام الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية)9-7:2015،
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الخالصة:
إن برامج الدراسات العليا من أهم المكونات األساسية ألي جامعة ،وينظر إليها دائماً كهدف
استراتيجي وكخيار البد منه لتحقيقه أهداف الجامعة الرئيسة والخاصة بالبحث والتنوير واجراء
الدراسات واألبحاث.
كما تعد الدراسات العليا من أهم مجاالت تأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف مجاالت
الحياة ،لهذا يفترض أن يعد الطلبة الملتحقون بالدراسات العليا إعداداً جيداً ،ليصبحوا علماء الغد وأن
تكون أطروحاتهم حالً لمشكالت يعاني منها المجتمع.
وترى الباحثة أن برامج الدراسات العليا أحد أهم روافد مجتمع المعرفة في فلسطين ،حيث تقدم
تعليماً يضمن التعمق في المعرفة والفهم لظواهر الحياة المختلفة ،وهو ما يؤدي إلى تنامي مسؤولية
الجامعات في خدمة المجتمع الفلسطيني بتوفير برامج محكمة التصميم بناء على بصيرة نافذة تستشرف
المستقبل.
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الفصـل الثالث
الدراســـات السابقـــة

 الدراسات التي تناولت تقويم برامج الدراسات العليا.
 الدراسات التي تناولت منوذج القرارات املتعددة .CIPP
 التعقيب العام على الدراسات السابقة.
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الفصــــــــل الثالث
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يتناول هذا الفصل عرضاً للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،والتي تمكنت

الباحثة من الوصول إليها ،وقد وجدت الباحثة العديد من الدراسات التي تناولت موضوع تقويم
الدراسات العليا وموضوع نموذج الق اررات المتعددة  ،CIPPفي حين أنها لم تجد دراسات مباشرة
مرتبطة بموضوع الدراسة الحالية -في حدود علم الباحثة.-

وتم اختيار الدراسات التي تفيد الباحثة في دراستها؛ لما لذلك من أهمية في استكمال الخلفية

النظرية للدراسة ،وتحديد موقع الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة ،ومدى االستفادة منها في اإلجراءات
وتصميم األدوات ،واختيار عينة الدراسة ،وكذلك االستفادة منها في تفسير النتائج.

وتم عرض الدراسات السابقة وفقاً للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم ،وقد قسمتها الباحثة

إلى محورين أساسيين-:

المحور األول :الدراسات التي تناولت تقويم برامج الدراسات العليا.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت نموذج الق اررات المتعددة .CIPP

أوالً :الدراسات اليت تناولت تقويم برامج الدراسات العليا:
أ -الدراسات العربية:

 -1دراسة أبي شمالة ) )2013بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا لكليات التربية في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزه من وجهة نظر الطلبة ".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا لكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات

غزه من وجهة نظر الطلبة ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،بتطبيق استبانة شملت ستة
محاور تحتوي على ( (79فقرة تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ) (224من طلبة

الدراسات العليا وطالباتها .وتم استخدام برنامج  SPSSإلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة

للبحث.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
 -1مستوى جودة برنامج الدراسات العليا لكليات التربية من وجهة نظر الطلبة كان بوزن نسي
( )71.786%وهو بدرجة كبيرة.
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 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≥ 0.05في مستوى جودة برامج الدراسات
السابقـــة
العليا من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى متغير الجنس ،والتخصص في الثانوية العامة ،والعمل
(يعمل ،ال يعمل).
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≥ 0.05في مستوى جودة برامج الراسات العليا
من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى متغير التخصص في الدراسات العليا لصالح أصول التربية مقابل

المناهج وطرق التدريس ،وعلم النفس ،واسم الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية مقابل جامعة األزهر.

أوصى الباحث بضرورة أو أهمية تقويم برامج الدراسات العليا ،وتفعيل اللوائح المنظمة للبرنامج،

واتباع أساليب التقويم الحديثة الفاعلة في البرنامج.
 -2دراسة الطائي ،وآخرين ( )2013بعنوان " :تقويم جودة الدراسات العليا في إحدى كليات جامعة
بغداد في ضوء بعض العوامل المؤثرة".
وهدفت إلى تقويم الدراسات العليا في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد ،معتمدة في التقويم على
قياس مستوى جودة العملية التدريسية الجارية في الدراسات العليا ،وتحديد اإلى متغيرات الفرعية
واألبعاد لجودة الخدمة األكثر تأثي اًر في مستوى جودة الدراسات العليا ،كما هدفت الدراسة إلى دراسة
أثر بعض العوامل (أعضاء هيئة التدريس ،المنهاج ،الطالب ،اإلدارة ،التسهيالت المادية) على جودة
العملية التدريسية في الدراسات العليا وتحليلها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
واالستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالباً من طلبة الدراسات العليا في كلية
اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغدادـ
وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية :أن مستوى الجودة العام للدراسات العليا كان أعلى من
المتوسط ،وأنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين مستوى جودة خدمة الدراسات العليا واإلى متغيرات

الفرعية الخمسة لجودة الخدمة ،وأن أقوى اإلى متغيرات تأثي اًر في مستوى جودة الدراسات العليا كانت
على التوالي" :الموثوقية"" ،الملموسية""،االستجابة .وأخي اًر توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط
معنوية بين مستوى جودة خدمة الدراسات العليا وكل من متغيرات " أعضاء هيئة التدريس"" ،المنهاج"،

"الطالب"" ،اإلدارة"" ،التسهيالت المادية" ،وأن كل من متغير "األنظمة" ،ومتغير "األجهزة والمعدات" لها
التأثير األقوى على جودة الدراسات العليا من بين اإلى متغيرات الفرعية الخمسة عشر المبحوث

تأثيرها.

وأوصت الدراسة بضرورة سعي اإلدارات المسؤولة عن الدراسات العليا في الجامعات والكليات

لتقويم جودة للدراسات العليا بصورة دورية ،الكتشاف فرص التحسين والتطوير في الجوانب المختلفة لها
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وتشخيصها ،وأن يجري اإلعداد والتخطيط لمثل هذه التقويمات سواء في جدولتها الزمنية ،أو في إعداد
السابقـــة
االستبانة المالئمة العلمية ،أو في التعامل مع النتائج التي تظهرها تلك المسوحات.
 .3دراسة العاجز ،وعساف ( )2013بعنوان ":رؤية استراتيجية لتطوير برامج الدراسات العليا
بالجامعات الفلسطينية في ضوء مرتكزات تقويمها ".

هدفت التعرف إلى درجة تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية لبرامج الدراسات

العليا فيها ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرهم
تعزى إلى متغيرات( :نوع الكلية ،الجامعة ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية) ،واستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي ،وذلك بتطبيق أداة الدراسة والمكونة من ( )45فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120عضو

هيئة تدريس بالجامعتين (األزهر ،اإلسالمية).

وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية :الدرجة الكلية لتقدير أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

الفلسطينية لبرامج الدراسات العليا بمحافظات غزة لديهم ( )%65.3أي بدرجة متوسطة ،كما بينت
النتائج عدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حول تقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية

تعزى إلى متغير (نوع الكلية ،سنوات الخدمة ،والرتبة العلمية) ،في حين وجدت فروق دالة إحصائياً

تعزى إلى متغير الجامعة وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية .وفي ضوء النتائج تم وضع رؤية مقترحة
لتطوير الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في ضوء مرتكزات تقويمها.

وأوصت الدراسة بضرورة االتفاق بين الجامعات على أهداف قومية للدراسات العليا توضع في

إطارها أهداف البحث العلمي ،والتركيز على معايير غير الدرجة العلمية األولى في قبول الطلبة
والتوسع في برامج الدبلومات والدراسات العليا (الدكتوراه).

 -4دراسة الحدابي وآل قريش ) )2012بعنوان " :تقويم برنامج الدكتوراه بقسم اإلدارة والتخطيط
التربوي -جامعة صنعاء ".

هدفت إلى تقويم برنامج تمهيدي دكتوراه بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي (الدفعة األولى) بجامعة

صنعاء ،وتم اتباع المنهج الكيفي إلجراء الدراسة ،وتكونت مجموعة الدراسة من ( )5طلبة كمعلمين ممن
يعتقد أنهم قادرون على اإلدالء بمعلومات غنية حول البرنامج .كما تم اختيار ( )7من أعضاء هيئة

التدريس الذين شاركوا في إعداد البرنامج أو التدريس فيه والذين أبدوا تعاوناً .واستخدمت االستبانة المفتوحة

والمقابلة المعمقة كأدوات للدراسة ،وتم التأكد من المصداقية بتعدد مصادر البيانات (أساتذة ،طلبة( وتعددت
أدوات الدراسة فيها (االستبيان المفتوح ،والمقابلة المعمقة) والوصول إلى نفس النتائج تقريباً.

وقد أظهرت الدراسة أن :من نقاط القوة في البرنامج :افتتاح البرنامج ،ووجود أساتذة وأساتذة مشاركين

في القسم ،واصرار الطلبة على مواصلة الدراسة.
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الدراســـات
واتضح أن من نقاط الضعف في البرنامج  :تدني مستوى اإلعداد الجيد للبرنامج ،و زيادة عدد
السابقـــة
المقررات عن الحد المتعارف عليه مع تكرار بعضها ،و عدم وجود توصيف لها ،و طول مدة الدراسة ،و
عدم وجود أساتذة متخصصين لبعض المقررات ،و عدم توافر البنية التحتية الالزمة للبرنامج من قاعات و

أثاث و تجهيزات و أماكن استراحة ... ،إلخ ،وعدم توافر مصادر معلومات كافية (مكتبة ورقية ،مكتبة

إلكترونية ،إنترنت ،مجالت علمية محكمة حديثة ... ،إلخ) ،وتجاوز الكثير من المعايير واللوائح سواء في
سياسات القبول أو المدة الزمنية للبرنامج أو األساتذة الذين يدرسون في البرنامج ،وعدم توفر نظام حاسوبي

وأرشفة وأتمتة جيدة تسهل عملية اإلجراءات اإلدارية ،واستخدام طرائق تقليدية في التدريس والتقويم ،وعدم
توجيه األنشطة والتكليفات المصاحبة للمقررات نحو جوانب عملية مفيدة ،وعدم وجود حلقات نقاش وورش

عمل وبرامج تدريبية ،وانخفاض الرضا عن البرنامج لدى معظم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

إجماالً يشير المعلمون من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى أن البرنامج بشكل عام جيد كونه أول برنامج
في الكلية ،ويؤكدون وجود دافعية كبيرة لدى الطلبة ،ولكن معايير جودة البرنامج غير متوافرة بالشكل
المطلوب ،كما أنه تجاوز المدة الزمنية المعقولة.

وأوصت الدراسة بضرورة رسم خطة تصحيحية للبرنامج في ضوء نتائج التقويم والعمل على تنفيذها

واألخذ برأي أعضاء هيئة التدريس والطلبة بغرض تحسين البرنامج وتطويره.

 -5دراسة األسطل ( )2011بعنوان " :تقويم برنامج ماجستير في التربية تخصص (مناهج وطرق
تدريس) في جامعات قطاع غزة".

وهدفت التعرف إلى فاعلية برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية من وجهة

نظر الطلبة ،وقد طبقت الدراسة على ( )46طالباً من طلبة الدراسات العليا المسجلين للعام ،2011/2010

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي.

وقد أظهرت النتائج أن رضا الطلبة جاء كبي اًر في بعض المجاالت ،مثل :طرق التدريس والتقنيات

والخدمات الجامعية ،في حين جاء الرضا عن مجال أساليب التقويم بدرجة متوسطة .كما أن أهم الصعوبات
التي تواجههم (ارتفاع رسوم الساعة المعتمدة) ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم

الطلبة للبرنامج تعزى إلى :متغير الجنس والمستوى الدراسي.

وأوصت الدراسة بإجراء مراجعة شاملة للبرنامج وتطويره وفق المعايير العالمية.
 -6دراسة راضي ) )2011بعنوان " :سبل النهوض بجودة برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية
بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بغزة ،ومدى إسهامها واستجاباتها

لمتطلبات العملية التعليمية في الجامعة ،ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل ومختلف أوجه التنمية،
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الدراســـات
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام أداتين لتحقيق ذلك هما :االستبانة وتضمنت
السابقـــة
( )57فقرة ،والمقابالت ،وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام طريقة المسح الشامل لتشمل كافة مجتمع
الدراسة ،والتي بلغت ( )61عضو هيئة تدريس.

وقد أظهرت الدراسة :تحقق معايير الجودة لب ارمج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بشكل جيد،

وتوفر كوادر بشرية وقيادات مؤهلة ،توفر متطلبات العملية التعليمية العلمية والعملية والوسائل التقنية
الحديثة لبرامج الدراسات العليا في الجامعة.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام القيادة التعليمية بقضية التحسين والتطوير المستمرين كأساس

لجودة المخرجات لبرامج الدراسات العليا ،مع تطبيق المرونة وعدم الجمود الفكري في أدائها لعمالها،

ورفع الكفاءة الداخلية والخارجية للبرامج عن طريق ضمان جودة مدخالتها ومخرجاتها.

 .7دراسة الرنتيسي ومرتجى ( )2011بعنوان ":واقع الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزه وسبل

االرتقاء بها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".

وهدفت التعرف إلى واقع الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزه من وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس ،والكشف عن الفروق في استجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً إلى متغير (الكلية ،الدرجة

العلمية ،الخدمة) ،وتحديد سبل االرتقاء ببرامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية ،واستخدم الباحثان

المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )34عضو هيئة تدريس.

وقد أظهرت الدراسة :رضا أعضاء هيئة التدريس عن واقع برامج الدراسات العليا بالجامعة

اإلسالمية ،وكشفت عن عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية تعزى إلى متغير الكلية (إنسانية ،علمية)،

ووجود فروق إلى متغير الدرجة العلمية لصالح أستاذ مساعد ،وتبعاً إلى متغير سنوات الخدمة لصالح

( )5-10سنوات.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل الجامعية ،االهتمام

بإكساب الطلبة المهارات التكنولوجية ،وتضمين الخطط الدراسية مساقات اختياريةـ االستعانة بخبراء من
الداخل والخارج ،وزيادة الكتب والمراجع والدوريات المسموح باستعارتها.
 -8دراسة توفيق (  )2010بعنوان" :الجامعات األ ردنية الرسمية من وجهة نظر الطلبة".
التعرف على تقدير فاعلية برامج الدراسات العليا في اإلدارة التربوية في
وهدفت هذه الدراسة إلى
ّ
الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة ،حيث تم اختيار عينة عشوائية من طلبة الدراسات العليا

الخريجين في الجامعات األردنية الرسمية تك ّونت من ( )150طالباً وطالبة ،منهم  135طالباً وطالبة في
درجة الماجستير و( )15طالباً وطالبة في درجة الدكتوراه .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة
للتعرف إلى وجهات نظرهم حول فاعلية برامج الدراسات العليا .وقد خلصت
تكونت من ( )60فقرة
ّ
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الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05عند جميع مجاالت
السابقـــة
الدراسة واألداة ككل ،تعزى إلى متغير الجنس ،والدرجة العلمية ،والوضع الوظيفي.
خريجي الجامعة
كما خلصت الدراسة إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات ّ
خريجي بقية الجامعات من جهة ثانية ،حيث
األردنية وجامعة اليرموك من جهة ،ومتوسط تقديرات ّ

خريجي الجامعة األردنية وجامعة اليرموك عن خريجي باقي الجامعات .
اختلفت تقديرات ّ

وقد أوصت بضرورة قيام الجامعات األردنية بمساهمات ومبادرات بحثية في مجال الخطط التنموية

واالقتصادية واالجتماعية من خالل توفير التمويل الكافي ،واستقراء مشكالت المجتمع ،وتفعيل دور

البحث العلمي في تقديم حلول واقعية علمية جادة تتسم باالبتكار والجودة التعيلمية.

 -9دراسة الحربي ) )2010بعنوان ":واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الملك

سعود".

هدفت التعرف إلى واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الملك سعود من وجهة

نظر طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )113طالباً من الملتحقين ببرنامجي الماجستير والدراسات العليا واستخدم الباحث

االستبانة كأداة رئيسة.

وقد أظهرت الدراسة أن برامج الدراسات العليا تخضع في الجامعات السعودية للتقييم الشامل

المستمر ،وفقاً الحتياجات الطلبة ومتطلبات التنمية المستدامة ،وأن واقع فعالية برامج الدراسات العليا في
كلية التربية في الجامعة جاء بدرجة متوسطة.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تخضع برامج الدراسات العليا للتقييم الشامل المستمر ،واالستفادة

من برامج الجامعات العالمية ،وتبني معايير عالمية لتقييم الدراسات العليا تتسم بالموضوعية والشفافية.

 -10دراسة الصباح والسرطاوي ) )2010بعنوان ":واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدراسات التربوية
والنفسية في برنامج الدراسات العليا في جامعة القدس واقتراح نموذج تطويري".

وهدفت التعرف إلى واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدراسات التربوية والنفسية في برنامج الدراسات

العليا بجامعة القدس ،والعوامل المؤثرة في تلك الكفاءة وفعاليتها من خالل وجهة نظر الطلبة والمدرسين،
والتوصل إلى اقتراح نموذج تطويري ،لذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من

) )86عضواً من أعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة القدس تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية.

وقد أظهرت الدراسة أن فعالية الكفاءة الداخلية من وجهة نظر الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس

كانت متوسطة ،وعدم وجود فروق بين متوسطات درجات التقدير تبعاً للجنس ،والحالة األكاديمية ،في
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متوسط درجة رؤية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالنسبة لفعالية الكفاءة الداخلية ،في حين ظهرت فروق
السابقـــة
في المتوسطات الحسابية تبعا إلى متغير التخصص لصالح المتخصصين في (اإلدارة التربوية).
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة أهداف برامج الدراسات التربوية والنفسية والعليا بجامعة القدس

مراجعة جذرية ،وقدما نموذجاً تطويرياً لذلك.

 -11دراسة زوين ،وهاشم ( )2009بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة من
وجهتي نظر أساتذتها وطلبتها ".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )78عضواً

من هيئة تدريس في الدراسات العليا ،و( )150طالباً وطالبة في كليات (الطب ،والعلوم ،والزراعة،

والتربية للبنات ،واآلداب ،والفقه ،واإلدارة ،واالقتصاد) ،والذين أتموا إعداد رسائلهم العلمية والذين هم في
المراحل األخيرة من مرحلة إنهاء الدراسة ،واتبع المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت استبانتان لتقويم

برامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

وقد أظهرت الدراسة :أن مستوى برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة كان متوسطاً في كثير من

مجاالته ،وضعيفاً في مجاالت أخرى ،ويحتاج إلى تطوير وتحسين.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسة تقييمية شاملة لمراجعة أهداف برامج الدراسات العليا؛ للوقوف

على نقاط الضعف ووضع الخطط العالجية فو اًر.

 -12دراسة عساف ،والحلو ( )2009بعنوان " :واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في
جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة ".

هدفت التعرف إلى واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من وجهة

نظر الطلبة ،كما هدفت إلى معرفة أثر اإلى متغيرات( :النوع االجتماعي ،والكلية ،والمستوى الدراسي،
والوضع المهني للطالب ،وتقدير الطالب ،والمسار المتوقع للطالب) على واقع جودة التعليم في برامج

الدراسات العليا ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )1100طالب ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من ()248
طالباً وطالبة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد أظهرت الدراسة :أن واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح كانت عالية،

وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الكلية لصالح كليات :العلوم ،والشريعة،
والتربية ،ومتغير الوضع المهني للطالب لصالح من يعملون في مجال التربية ،ومتغير تقدير الطالب

لصالح ذوي التقدير ممتاز ،بينما لم توجد فروق دالة إحصائياً تبعاً إلى متغيرات (النوع االجتماعي،
والمستوى الدراسي ،والمسار المتوقع للطالب) ،كما أظهرت سلبيات برامج الدراسات العليا وايجابياتها.
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الدراســـات
وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى الجامعة منهجاً وفلسفة تشجع على نشر ثقافة الجودة في برامج
السابقـــة
الدراسات العليا؛ لتكون مدخالً إلدارة التعليم الجامعي بالجودة الشاملة وعلى جميع المستويات ،وأن تعمل
الجامعة على تشجيع تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها.

 -13دراسة تمام ،والطوخي ( )2007بعنوان " :تقويم الدراسات العليا في جامعة القاهرة في ضوء
الجودة الشاملة ".

وهدفت إلى تقويم الدراسات العليا في جامعة القاهرة في ضوء الجودة الشاملة ،واستخدم الباحثان
المنهج الوصفي ،واستخدمت استبانتان لتقويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس وطلبة الدراسات العليا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211عضو هيئة تدريس.

وقد أظهرت الدراسة :أن الدراسات العليا بجامعة القاهرة تفتقر إلى الجودة في العديد من الجوانب

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وهناك نقص كبير في مصادر التمويل ،وزيادة العبء
التدريسي واإلشرافي ألعضاء هيئة التدريس ،واإلشراف غير المتخصص ،وتأثير المصالح والعالقات

الشخصية على التوجيه والتسجيل والمناقشة.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع معايير إضافية للقبول ،وتحديد أعداد المقبولين بالدراسات العليا

في ضوء اإلمكانات البشرية والمادية للكليات ،وجعل اللغة والكمبيوتر شرطاً لاللتحاق بالدراسات العليا،
وتوفير نظام يضمن لبعض األساتذة فرصة التفرغ للتدريس واإلشراف ،وتحديد حد أقصى لعدد الرسائل

التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس ،وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لتطوير المكتبات.

 -14دراسة زيدان ( )2007بعنوان" :واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية
بجامعة القدس".

وهدفت التعرف إلى واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية بجامعة القدس من

وجهة نظر الطلبة ،والتعرف إلى الفروق بين المتوسطات تبعاً إللى متغيرات( :الجنس ،والتخصص،
والمستوى الدراسي) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )217طالباً وطالبة.

وأظهرت الدراسة :أن واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية بجامعة القدس كانت

بدرجة كبيرة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيري الجنس والتخصص ،في حين
وأن هناك فروقاً بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا

في التربية بجامعة القدس تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.

وأوصت الد ارسة بضرورة العمل على تطوير معايير الجودة لبرامج الدراسات العليا في جامعة

القدس ،وتقييمها بشكل دوري مستمر.
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 -15دراسة العساف ،ليلى ( )2007بعنوان " :درجة فاعلية برنامج الدكتو اره في التربية تخصص
السابقـــة
اإلدارة التربوية في جامعة عمان العربية للدرسات العليا".
وهدفت التعرف إلى درجة فاعلية برنامج الدكتوراه في التربية تخصص اإلدارة التربوية في جامعة

عمان العربية للدراسات العليا ،كما يراها الطلبة الخريجون والطلبة المسجلون في هذا التخصص.

والكشف عن العوامل المؤثرة في فعالية البرنامج ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ،وذلك بتطبيق استبانة على عينة الدراسة ( )85طالباً متخرجاً ثم اختيارهم بطريقة قصدية،
ولجمع البيانات ثم استخدام استبانة اشتملت على ( )79فقرة موزعة على ثمانية أبعاد أعدتها الباحثة

وطورتها.

وقد أظهرت نتائج الدراسة :أن درجة فاعلية البرنامج جاءت مرتفعة؛ اذ بلغ المتوسط الحسابي له

( )3.58من أصل ( ،)5كما تبين وجود عوامل تؤثر في فعالية البرنامج وعدد ( ،)10وقد خرجت
الدراسة بعدد من التوصيات لغرض تحسين البرنامج وتطويره.

 -16دراسة مظلوم ،وخلف ( )2007بعنوان ":تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة القادسية من
وجهة نظر الطلبة".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة في جامعة القادسية ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )70طالباً وطالبة منهم ( )59طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الماجستير ،و()11

طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الدكتوراه ممن هم في المرحلة التحضيرية والبحث بجامعة القادسية في

كليات (التربية ،والتربية الرياضية ،واآلداب ،والطب البيطري ،واإلدارة واالقتصاد) ،واتبع الباحثان
المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة مطورة لتقويم برامج الدراسات العليا لدى طلبة الجامعة.

وقد أظهرت الدراسة أن ترتيب محور (المكتبة) جاء في المرتبة األولى ،في حين جاء ترتيب

(تقنيات التعليم الحديثة) في المرتبة األخيرة ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
إلى متغير الجنس في محوري( :تقويم برامج الدراسات العليا) ،و(تقويم الطلبة للدراسات العليا) ،بالنسبة

لمرحلة الماجستير لصالح اإلناث ،أما بالنسبة لطلبة الدكتوراه فلم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية

تعزى إلى متغير الجنس في محاور االستبانة جميعاً ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحصائية تعزى إلى متغير الوظيفة الحالية لطلبة الماجستير في محور (تلبية البرامج لحاجات الطلبة)
لصالح عضو هيئة التدريس ،أما بالنسبة إلى متغير الحالة الوظيفية فلم تبين النتائج وجود فروق ذات

داللة إحصائية لطلبة الدكتوراه ،وهذا الحال ينطبق على نوع الدراسة بالنسبة لطلبة الدكتوراه ،كما
وجدت فروق ذات داللة إحصائية إلى متغير نوع الدراسة بالنسبة لطلبة الماجستير في محور (تلبية

البرامج لحاجات المجتمع) لصالح الطلبة المتفرغين  ،أما بالنسبة لطلبة الدكتوراه فإن النتائج بينت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة إلى متغير الطالب أثناء الدراسة (بحث – تحضيرية) في
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محور (المكتبة) لصالح ممن هم في مرحلة البحث ،في حين لم تبين النتائج وجود فروق في محاور
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االستبانة تعزى إلى متغير الطالب اثناء الدراسة بالنسبة لطلبة الدكتوراه.
وأوصت الدراسة بضرورة ربط القبول ببرامج الدراسات العليا بعدد أعضاء هيئة التدريس ،وتوفير

خدمات أكثر لطلبة البرنامج ،واالستفادة من خبرات األساتذة المشاركين في برامج الدراسات العليا في
الجامعات المتقدمة.

 -17دراسة السالمي وآخرين ( )2006بعنوان ":تقويم برنامج الدراسات العليا (الماجستير) بكلية
التربية :جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر المتخرجين".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا التي تقدمها جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر الطلبة
المتخرجين منها ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )70خريجاً،
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء استبانة مكونة من ( )35فقرة.

وقد أظهرت الدراسة أن هناك قناعةً ورضا عن برامج الدراسات العليا ،والتي تتقدمها كلية التربية

على مستوى الماجستير من قبل المستفيدين.

وأوصت الدراسة بضرورة توفير المزيد من الموارد البشرية المؤهلة لإلشراف ،واالهتمام بتنوع

البحوث وفقاً الحتياجات المجتمع وسوق العمل ،والحاجة إلى زيادة التمويل المادي ،واالهتمام بالتنسيق

المتبادل بين الكليات والجامعات.

 -18دراسة الحولي وأبي دقه ) )2004بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية
بغزة من وجهة نظر الخريجين ".

وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة ،حيث تكونت عينة الدراسة من

( )91خريجاً من خريجي برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة في كليات :الشريعة ،وأصول
الدين ،والتربية والعلوم ،الذين أتموا إعداد رسائلهم العلمية واستوفوا إجراءات المناقشة .واتبع الباحثان
المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت استبانة تقويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر الخريجين.

وأظهرت الدراسة :أن برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية تلبي احتياجات الطلبة بكفاءة

عالية ،وأن خريجي هذه البرامج يرون كفاءة في اإلشراف األكاديمي وفعالية في طرق التدريس

المستخدمة وأساليبها ،وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

وقد أظهرت النتائج حاجة الجامعة إلى التطوير في هذا المجال ،كما بينت النتائج وجود فروق

ذات داللة إحصائية في محور تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة تعزى إلى متغير النوع

والعمر لصالح الذكور األكبر سناً ( 36فأعلى) ،وال توجد فروق دالة إحصائياً في محاور االستبانة
موضع الدراسة -تعزى إلى متغير المعدل التراكمي.73

الفصـل الثالث
الدراســـات
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في عدد من برامج الماجستير ،والعمل على تحديث
السابقـــة
مناهجها ،وتعديل الخطط الدراسية ،توفير خدمات بحثية لطلبة الجامعة يشرف عليها أساتذة
متخصصون يقومون بالرد على استفسارات الطلبة البحثية ،وعمل اإلحصاءات الالزمة ،وتحكيم

االستبانات.

 -19دراسة خليفة ،وأبو قمر ( )2004بعنوان " :تقويم برامج ماجستير التربية في تخصص
المناهج وطرق التدريس في الجامعات الفلسطينية ".

هدفت إلى تقويم برامج ماجستير التربية في تخصص المناهج وطرق التدريس في الجامعات

الفلسطينية ،واقتصرت عملية التقويم على :جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى.
واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها على أعضاء هيئة

التدريس والطلبة.

وقد أظهرت الدراسة أن خريجي برنامج الماجستير في جامعة األقصى راضون عن درجة توافر

المعايير المطلوبة الخاصة بالكفايات التي يكسبها البرنامج للطلبة بدرجة تميزه عن برامج جامعتي

األزهر والجامعة اإلسالمية ،وأن البرنامج قد حقق الكفايات المطلوبة .كما أشارت النتائج إلى أن

الجامعة اإلسالمية تراعي عند قبولها للطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير البنود المتضمنة في معيار
التقويم بدرجة تميزها عن كل من جامعتي األزهر واألقصى ،وأن المحاضرين الذين يدرسون في برنامج

الماجستير في الجامعة اإلسالمية أكثر مراعاة لبنود المعايير الخاصة بالتقويم.

وأوصت الدراسة بضرورة الوقوف على مشكالت الدراسات العليا ،وتطوير معايير البرنامج في

الجامعات الفلسطينية في ضوء متطلبات التنمية وحاجات المستفيدين بشكل مستمر.

 -20دراسة محمود ( )2004بعنوان " :واقع جودة وكفاءة برنامج الدراسات العليا في كلية التربية
بجامعة حلوان".

وهدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة في مستوى تلك الكفاءة ،واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،حيث قام بتطبيقها على ( )228من أعضاء هيئة
التدريس.

وقد أظهرت الدراسة وجود اختالفات دالة بين آراء عينة الدراسة بشأن العوامل المؤثرة في انخفاض

كفاءة الدراسات العليا ،وخبرة أفراد العينة وتمرسهم في مهام البحث العلمي ،ووجود اتفاق بشأن بعض
العوامل المسؤولة عن انخفاض مستوى كفاءة الدراسات العليا ،كما أشارت إلى وجود فروق في اآلراء

تعزى إلى اختالف الشعبة التي يدرس فيها الطالب ،ومستوى سنوات الدراسة ،وكشفت الدراسة عن
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أبرز العوامل التي تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الداخلية التي كان أعالها (مشكالت النظام اإلداري)،
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واختالف معايير التقويم باختالف خبرة أعضاء هيئة التدريس ،وعدم انتظام الدراسة في بداية البرنامج.
وأوصت الدراسة بضرورة تنسيق إعداد برنامج الدراسات العليا بالجامعة واإلشراف على تنفيذها،

للوصول إلى الكفاءة الداخلية ،وتخطيط المناهج الدراسية على أسس تربوية حديثة.

 -21دراسة عابدين ( )2003بعنوان " :تقويم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليا
في جامعة القدس".

وهدفت التعرف إلى واقع برامج الدراسات العليا في جامعة القدس والمشكالت التي تعترضها من
وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون

مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا وتخصصاتها المختلفة

الناطقين باللغة العربية والمتفرغين للعمل في جامعة القدس ،وتم اختيار عينة عشوائية مقدارها ()%20
من الطلبة بلغت ( ،)108وتم إعداد استبانة خاصة بالدراسة تكونت من ( )70فقرة تستقصي وجهات

نظر المستجيبين حول درجة تحقق برامج الدراسات العليا في الجامعة ألهدافها.

وقد أظهرت الدراسة أن تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليا جاء بدرجة عالية

في مجاالت( :أهداف الدراسات العليا ،ومحتواها ،وطرائق التعليم والتعلم) ،وبدرجة متوسطة في
مجاالت( :التقويم ،والمدرسين ،والسياسات) مع وجود بعض التباين في ترتيب تلك المجاالت .واتفق

أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أن التسهيالت في برامج الدراسات العليا متحققة بدرجة قليلة.
وارتبطت مشكالت الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بشكل رئيس بغياب التسهيالت

المادية والبحثية ،ثم ضعف ارتباطها بحاجات المجتمع إلى التنمية ،بينما ارتبطت من وجهة نظر الطلبة
بشكل رئيس بارتفاع رسوم الدراسة ،وغياب التسهيالت المادية والبحثية ،وطرح بعض المقررات مرة

سنويا ،وعدم األخذ بآرائهم في تقييم البرامج والمقررات.
واحدة ً
وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد أرضية صلبة لمواجهة هذه التحديات والنظر في برامج الدراسات

العليا وما تقدمه هذه البرامج من متطلبات عدة منها :اإلفادة من أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم ،وتوفير
الموارد الالزمة المادية والمعنوية على حد سواء ،وتوفير قاعدة بحثية الحتضان كافة التخصصات

لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؛ ألن لها دو اًر مهماً في تزويد الدول والمجتمعات بالمفكرين

والعلماء.

 -22دراسة القيسي والصالحي ( )2002بعنوان ":تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة بغداد".
وهدفت إلى تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة بغداد ،واتبعت الباحثتان المنهج الوصفي

التحليلي ،وبلغت عينة الدراسة ( )26عضو هيئة تدريس و( )27طالباً ،واستخدمت الباحثتان استبانة
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الستطالع آراء كل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا بجامعة بغداد  /كلية التربية ابن
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الهيثم وكلية التربية للبنات ،حيث تضمنت االستبانة أربعة مجاالت هي) :األهداف ،والمحتوى ،وطرائق
التعليم والتعلم ،والتقويم).

معيار والتي تقع ضمن مجال األهداف
وقد أظهرت الدراسة :أن ( )11معيا اًر من مجموع ()21
اً

اتفق أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تحقيقها من برنامج الدراسات العليا ،و( )18معيا اًر من مجموع

( )20معيا اًر يقع مجال المحتوى ،و( )17معيا اًر من ضمن ( )18معيا اًر يقع ضمن مجال طرائق التعليم

والتعلم اتفق أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تحقيقها في البرنامج ،و( )12معيا اًر من ( )19معيا اًر
تقع ضمن مجال التقويم اتفق أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تحقيقها في البرنامج.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير معايير األهداف في برامج الدراسات العليا ،والمحافظة على

المعايير التي حققت نسب موافقة عالية ،بالتوازي مع تطويرها في ضوء االحتياجات المستجدة ألعضاء
هيئة التدريس والطلبة.
 -23دراسة البستان ( )2000بعنوان ":واقع برامج الدراسات العليا في جامعة الكويت من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس".

وهدفت التعرف إلى واقع برامج الدراسات العليا في جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس ،حيث قام الباحث بمقابلة عمداء جامعة الكويت ورؤساء األقسام والمدرسين فيها للتعرف إلى
آرائهم بخصوص برامج الدراسات العليا فيها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والمقابلة

كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )113عضو هيئة تدريس بجامعة الكويت.

وأظهرت الدراسة أن معظم أفراد العينة أروا أن أهداف الدراسات العليا وهياكلها التنظيمية وسياسات

القبول فيها بحاجة إلى مراجعة واعادة النظر فيها ،وأن افتتاح برامج الدراسات العليا يجب أن يتم بعد

إجراء مسح ميداني للتعرف إلى احتياجات المجتمع ،وأن هناك حوافز مادية ومعنوية للطلبة لاللتحاق

أيضا نسبة
بالدراسات العليا ،وأن الجامعة توفر جميع مستلزمات الدراسات العليا ،وكما أظهرت النتائج ً
موافقة متدنية ألفراد العينة على محتوى المقررات المطروحة ومستوى اإلشراف على أبحاث الطلبة
وفائدتها العملية ،وتنوع أساليب التقويم .ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد

تبعا للجنس ،أو الدرجة العلمية ،أو التخصص ،أو سنوات الخبرة.
العينة ً
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة محتوى المقررات المطروحة ونظم اإلشراف في برنامج الدراسات

العليا في الجامعة ،ومتابعة التقويم للتغيرات التطويرية التي يحدثها البرنامج لمعرفة وجهة نظر

المستفيدين.
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 -24دراسة طائع ( )2000بعنوان ":تقويم برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير في التربية في
السابقـــة
كلية التربية-عدن".
وهدفت إلى تقويم برنامج الدراسات العليا بكلية التربية من وجهة نظر الطلبة في مجاالت:

(األهداف ،المحتوى ،الطرائق ،أساليب التقويم) ،ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
واحتوت أداة الدراسة (االستبانة) على ( )37فقرة تتعلق بتقويم مكونات البرنامج ،و( )25فقرة تضمنت

الصعوبات المادية والمعنوية واألكاديمية واإلدارية التي تواجه الطالب في البرنامج ،واختار الباحث عينة
عشوائية من إجمالي الملتحقين ببرنامج الماجستير بقسم التربية بلغت ( )45طالباً.

وأظهرت الدراسة أن البرنامج حقق األهداف الموضوعة له بمستوى متوسط ،وأن الطلبة يقدرون

مستوى اس تفادتهم من معظم المساقات التي يقدمها برنامج الماجستير ،وأن المحاضرة هي طريقة التدريس
األكثر استخداماً في الدراسات العليا بنسبة ( ،)%98كما بينت النتائج أن الطلبة يواجهون صعوبات كبيرة

تواجههم في مرحلة إعداد الرسائل العلمية ،كما أجمع ( )%80من الطلبة -عينة البحث -على ضرورة

تغيير البرنامج الحالي للدراسات العليا.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع أهداف جديدة للدراسات العليا في كلية التربية ،على أن توضع هذه

األهداف على أسس منهجية سليمة ،والبدء في إحداث التغيير في تخصص المناهج وطرق التدريس،
وتحديد جذر مشترك لكل التخصصات التي يمكن أن يشملها برنامج الدراسات العليا بكلية التربية.

ب -الدراسات األجنبية
 -1دراسة  Shah and Othersشاه وآخرين ( )2014بعنوان " :فاعلية برنامج ماجستير اإلدارة

والتخطيط التربوي من خالل نظام التعليم عن بعد بجامعة العالمة إقبال المفتوحة – إسالم أباد".
Effectiveness of M.A. EPM Program Launched Through Distance Education
System of Allama Iqbal Open University Islamabad".
وهدفت التعرف إلى فاعلية برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي ،حيث كان بنظام التعليم عن بعد

بجامعة العالمة إقبال المفتوحة ) (AIOUفي الباكستان.

ولتحقيق ذلك اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على عينة مكونة من ( )30رئيساً من

رؤساء المؤسسات التعليمية الحاصلين على درجة الماجستير وغير الحاصلين على الماجستير.

وقد أظهرت الدراسة أن أداء الرؤساء حملة شهادة الماجستير كانوا أفضل في مهارات تخطيط االستراتيجيات

واإلدارة والتنسيق واعداد الموازنة السنوية واستخدام الموارد المالية بالمقارنة مع رؤساء دون درجة.
وأوصت الدراسة بضرورة إلزام رؤساء المؤسسات بالحصول على درجة الماجستير.
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 -2دراسة  Yurdakul et alيورداكول وآخرين ( )2014بعنوان " :تقويم برنامج التنمية المهنية
السابقـــة شبكة اإل نترنت ".
لتطوير المحتوى على
"Evaluation of the Professional Development Program on Web
Based content development (WBCD)".
وهدفت إلى تقويم برنامج التنمية المهنية على الشبكة العالمية القائمة على تطوير المحتوى

) Web Based content development (WBCDوالذي صمم من قبل و ازرة التربية الوطنية (و ازرة

االقتصاد الوطني) ،استناداً إلى النموذج النظري  CIPPالتي كتبه  Stufflebeamومستويات Guskey

من التقييم ،تم تنفيذ الدراسة كدراسة حالة .وتكونت مجموعة الدراسة من الدورات التي فتحت في أزمير في

فصل الربيع من عام  ،2009وكانت عينة الدراسة مكونة من ( )37معلماً ومدرباً حيث تم تطبيق

استبانتين ،في حين تم جمع البيانات النوعية من مجموعة التركيز وأشكال المقابلة الفردية .تم تحليل
البيانات الكمية التي تم جمعها باستخدام اإلحصاء الوصفي ،في حين تم تطبيق تحليل المحتوى للبيانات

النوعية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج قد تم تصميمه دون تحليل االحتياجات ،وأن المعلمين كانوا

يترددون في النهاية في تنفيذ البرنامج ،كما أن المعلمين لم يتمكنوا من إعداد المواد التعليمية وتطويرها
على شبكة اإلنترنت؛ ألسباب مثل :وتيرة التغييرات في المناهج الدراسية ،وسهولة االستخدام للمواد

الجاهزة ،وتصور وضع مواد على شبكة اإلنترنت باعتبارها مهمة صعبة تتطلب الخبرة والعمل الجماعي.

وأظهرت الدراسة أن البرنامج  WBCDال يستطيع تلبية أهدافها ،وبالتالي تم اكتشاف برامج غير

كافية في تشجيع المعلمين على دمج تعليماتهم مع التكنولوجيا.

وأوصى بأن برامج التنمية المهنية مثل  WBCDيجب أن تكون مستمرة في جميع مجاالت المهنة،

وليس في فترات معينة فقط.
 -3دراسة  Korotkovكورتكوف ( )2006بعنوان ":فاعلية برامج الدراسات العليا في روسيا -التربية

الروسية والمجتمع".
& "On the Effectiveness of Higher Education in Russia. Russian Education
Society".
وهدفت إلى إلقاء الضوء على فاعلية برامج الدراسات العليا في روسيا ،واعتمد الباحث على عدة
مصادر لجمع البيانات حول نظام التعليم العالي في روسيا كإحصائيات مكتب ()OECD

 Organization for Economic Co-operation and Developmentواإلحصائيات األمريكية

الرسمية ،وبيانات ( Russian learning management system )RLMSالتي تم جمعها من

خالل دراسة مسحية طولية.
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وقد أظهرت الدراسة انخفاض فاعلية برامج الدراسات العليا في روسيا ونظام التعليم العالي بشكل
السابقـــة
عام ،كما أشارت النتائج إلى سوء جودة البرامج وفاعليتها من خالل عدم تلبيتها لمتطلبات المجتمع
المحلي واحتياجاته ،حيث أكدت البيانات التي تم جمعها من مكتب ( )RLMSلعام  2001أن الطلبة
المتخرجين من برامج الدراسات العليا لم يلتحقوا بوظائف حسب تخصصاتهم التي درسوها في

الماجستير والدكتوراه.

 -4دراسة ريتشاردسون  (2005( Richardsonبعنوان" :التغذية الراجعة التي قدمها طلبة

الدراسات العليا حول طبيعة برامج الدراسات العليا".
" Graduate Feedback on the Quality of their Course: Translation the
White Noise in the University ".
وهدفت التعرف إلى نوع التغذية الراجعة التي قدمها طلبة الدراسات العليا حول طبيعة هذه البرامج
وتقصي العالقة بين األوجه المختلفة لخبرات الطلبة في الدراسات العليا وبالتحديد تقصي العالقة بين

األوجه المختلفة لخبرات الطلبة في الدراسات العليا ،وتحديد القضايا التي اعتبرها الطلبة ذات أهمية

من خالل تعليقاتهم التي جمعت عبر ثالث سنوات متتالية .وشملت الدراسة ( )11680خريجاً ممن
استجابوا لسؤالين مفتوحين حول أفضل جوانب برامج الدراسات العليا في الجامعة واقتراحاتهم لتحسينها.

وتمت االستعانة ببرنامج ( )Leximancerلتحليل الموضوعات األساسية التي تهم طلبة الدراسات
العليا وقوة العالقة بين هذه الموضوعات.

وأظهرت الدراسة أن طلبة الدراسات العليا عبروا عن خبرات ذات مغزى لهم ،وأن ( )%40من

تعليقات الطلبة أشارت إلى قضايا متعلقة بالخدمات والبنية التحتية وخاصة التسهيالت ،والمكتبة،
واإلدارة الطالبية ،وخدمات الدعم والمساعدة األكاديمية ،وجميعها كانت بحاجة إلى تحسين ،أما
المجاالت التي اجتذبت تعليقات إيجابية باعتبارها أفضل جوانب البرامج فقد تركزت حول طبيعة

البرامج التطبيقية العلمية ،وكذلك المهارات والخبرات التي اكتسبها الطلبة نتيجة اللتحاقهم بالبرنامج.

وأوصت الدراسة بضرورة تحسين جوانب التقويم من حيث نظام التصحيح ،واستمرار التغذية

الراجعة ووضع معايير التقويم ،وحث أعضاء هيئة التدريس على تحديث طرائق تدريسهم في ضوء
الجودة.
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 -5دراسة لوردن ومارتن  (2004( Lorden &Martenبعنوان" :مستوى فاعلية برامج الدراسات
السابقـــة
العليا (الدكتوراه) في الجامعات األمريكية".
"Educational Effectiveness of Doctoral Education in American
Universities".
وهدفت تحديد مستوى فاعلية برامج الدراسات العليا (برنامج الدكتوراه) في الجامعات األمريكية
على أساس نوعية الطلبة "مخرجات التعليم" ،وشهرة البرنامج ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج

الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالباً في برنامج دكتوراه

في ( )20كلية بالجامعات األمريكية.

وقد أظهرت الدراسة تتمتع برامج الدكتوراه بفاعلية عالية ،وأشارت إلى وجود عالقة ارتباطية قوية

إيجابية قوية بين فاعلية برنامج الدكتوراه وشهرة البرنامج ،كما أشارت النتائج إلى أثر نجاح البرنامج
في تدريب الطلبة والباحثين في تحديد مستوى برنامج الدكتوراه المقرر في الجامعة.

 التعقيب على دراسات المحور األول:
أوال :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:
تباينت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث أهدافها؛ فبعض الدراسات هدفت إلى
تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات ،مثل :دراسة زوين وهاشم ( ،)2009ودراسة مظلوم وخلف

( ،)2007ودراسة السالمي وآخرين ( ،)2006ودراسة خليفة وأبي قمر ( ،)2004ودراسة الحولي وابي

دقة ( ،)2004ودراسة القيسي والصالحي ( ،)2002ودراسة البستان ( ،)2000ودراسة طائع

( ،)2000ودراسة العساف ( ،)2007ودراسة األسطل ( ،)2011ودراسة شاه وآخرين Shah and
 ،)2014( Othersودراسة يورداكول .)2014( Yurdakul et al

وبعض الدراسات هدفت إلى تقويم الدراسات العليا في ضوء بعض العوامل المؤثرة كدراسة

الطائي وقاسم والوادي( ،)2013ومنها في ضوء مرتكزات تقويمها كدراسة (العاجز ،وعساف،)2013،
ومنها في ضوء الجودة الشاملة كدراسة تمام والطوخي (.)2007

وبعض الدراسات هدفت إلى التعرف إلى واقع الدراسات العليا وسبل االرتقاء بها ،ومن هذه

الدراسات ،دراسة الرنتيسي ومرتجى ( ،)2011ودراسة الحربي ( ،)2010ودراسة زيدان (،)2007
ودراسات تناولت سبل النهوض بجودة برامج الدراسات العليا ،كدراسة راضي ( ،)2011ودراسة عساف

والحلو ( ،)2009ودراسات تناولت واقع الكفاءة لبرامج الدراسات العليا مثل :دراسة الصباح والسرطاوي

( ،)2010ودراسة محمود (.)2004
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بينما هدفت دراسة ريتشاردسون ( )Richardson,2005التعرف إلى نوع التغذية الراجعة التي
السابقـــة
قدمها طلبة الدراسات العليا حول طبيعة برامج الدراسات العليا ،وهدفت دراسة عابدين ( )2003إلى
تقويم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليا.
في حين هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات في محافظات
غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة .CIPP
ثانيا :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:
اعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه األنسب لهذه الدراسة لمناسبته

لموضوعات الدراسات من هذا النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،دراسة

الطائي وقاسم والوادي ( ،)2013ودراسة العاجز وعساف ( ،)2013ودراسة الرنتيسي ومرتجى

( ،)2011ودراسة راضي ( ،)2011ودراسة الصباح والسرطاوي ( ،)2010ودراسة الحربي (،)2010
ودراسة عساف والحلو ( ،)2009ودراسة زوين وهاشم ( ،)2009ودراسة تمام والطوخي (،)2007

ودراسة زيدان ( ،)2007ودراسة مظلوم وخلف ( ،)2007ودراسة السالمي وآخرون ( ،)2006ودراسة

محمود ( ،)2004ودراسة خليفة وأبي قمر ( ،)2004ودراسة الحولي وأبي دقة ( ،)2004ودراسة
عابدين ( ،)2003ودراسة القيسي والصالحي ( ،)2002ودراسة البستان ( ،)2000ودراسة طائع

( ،)2000ودراسة العساف ( ،)2007ودراسة األسطل ( ،)2011ودراسة شاه وآخرين Shah and
 ،)2014( Othersدراسة يورداكول .)2014( Yurdakul et al

بينما استخدمت دراسة ريتشاردسون ( )Richardson,2005ببرنامج ( )Leximancerلتحليل

الموضوعات األساسية المعتمد على منهج التحليل العاملي االستكشافي معتمدة على التحليل المكتبي
للدراسات واألبحاث السابقة.
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،والذي

يقوم على وصف الظاهرة للوصول إلى أسبابها ،والعوامل التي تتحكم فيها ،وسيتتبع موضوع الدراسة
(تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات في محافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة

 )CIPPباستخدام المنهج الوصفي التحليلي على أن يستخلص النتائج ،وتأمل الباحثة في التوصل إلى
تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

ن

ثالثا :بالنسبة لعينة الدراسة:
معظم الدراسات طبقت على عينات من طلبة الدراسات العليا مثل :دراسة الطائي وقاسم

والوادي ( ،)2013ودراسة الحربي ( ،)2010ودراسة عساف والحلو ( ،)2009ودراسة زوين وهاشم

( ،)2009ودراسة زيدان ( ،)2007ودراسة مظلوم وخلف ( ،)2007ودراسة السالمي وآخرين
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( ،)2006ودراسة ريتشاردسون ( ،)Richardson,2005ودراسة الحولي وأبي دقه ( ،)2004ودراسة
السابقـــة
طائع (.)2000
وبعض الدراسات طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كدراسة العاجز

وعساف ( ،)2013ودراسة الرنتيسي ومرتجى ( ،)2011ودراسة راضي ( ،)2011ودراسة البستان

( ،)2000ودراسة العساف ( ،)2007ودراسة األسطل ( ،)2011ودراسة شاه وآخرين Shah and
 ،)2014( Othersودراسة يورداكول .)2014( Yurdakul et al

وبعض الدراسات طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا كدراسة

الصباح والسرطاوي ( ،)2010ودراسة تمام والطوخي ( ،)2007ودراسة محمود ( ،)2004ودراسة

خليفة وأبي قمر ( ،)2004ودراسة عابدين ( ،)2003ودراسة القيسي والصالحي (.)2002

ومعظم الدراسات السابقة تفاوتت في أعداد عينة الدراسة وفي اختيارها ،وتتفق الدراسة الحالية

مع بعض تلك الدراسات في اختيار عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،باإلضافة إلى عمداء

الكليات ورؤساء األقسام في جامعتي األزهر واإلسالمية.

ثانيا :الدراسات التي تناولت نموذج الق اررات المتعددة CIPP
أ -الدراسات العربية

 -1دراسة مناظر ( )2015بعنوان " :تقويم برنامج الدكتوراه في المناهج العامة في كلية التربية
بجامعة الملك سعود في ضوء نموذج "ستفلبيم" لتيسير الق اررات ."CIPP

وهدفت إلى تقويم برنامج الدكتوراه في المناهج العامة في كلية التربية بجامعة الملك سعود في
ضوء نموذج "ستفلبيم" لتيسير الق اررات  ،CIPPولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بتطبيق

ثالث أدوات :االستفتاء ،وتاالمقابلة ،وقائمة المراجعة؛ لتقويم البرنامج وفق محك خارجي.

وتم تطبيق تلك األدوات على عينة من ( )19عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود ،و( )39خريجاً،
و ( )22طالباً.

وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية :التمكن من تصميم البحوث وتنفيذها في حقل المناهج العامة ،والقدرة

على ممارسة التدريس الفعال وتوفير القوى البشرية والكوادر التربوية عالية التأهيل والكفاءة لتحقيق

التنمية البشرية الشاملة التي تخدم المجتمع.

وأوصت الدراسة بضرورة أن يوجه متخذو القرار في البرنامج اهتمامهم لتقويم البرنامج ووضع خطة

تقويمية دورية تؤدي إلى تحسين أداء البرنامج وتطويره ،وتلبية أنشطة البرنامج لحاجات الطلبة التعليمية.
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 -2دراسة التميمي ( )2008بعنوان" :تقويم الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي في مدارس
السابقـــة
البنين الحكومية بمحافظة جدة في ضوء نموذج تقويم الق اررات المتعددة ."CIPP
وهدفت إلى تقويم الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي في مدارس البنين الحكومية بمحافظة جدة

في ضوء نموذج تقويم الق اررات المتعددة  ،CIPPواستخدمت دراسة الحالة ،كما تمثل مجتمع الدراسة
من جميع أعضاء الهيئة اإلدارية والمعلمين العاملين بمدارس البنين الثانوية الحكومية المطبقة للخطة

الدراسية الجديدة في محافظة جدة ،واستخدم الباحث أربعة أنواع من األساليب واألدوات وهي:

(االستبيان ،والمقابلة الشخصية ،والزيارة الميدانية ،وتحليل الوثائق الرسمية) ،وبلغ عدد أفراد عينة
الدراسة االستطالعية ) (45معلماً وادارياً ،وبلغ عدد أفراد عينة المقابلة الشخصية ( (15معلماً وادارياً.

وقد أظهرت الدراسة :أن أكثرية أفراد العينة يرون ضعف معرفة المجتمع الخارجي بالخطة ،وعدم

موافقة جميع أفراد العينة على مساهمة المجتمع الخارجي في تطوير الخطة ،وعدم موافقة جميع أفراد
العينة على تأثر المجتمع الخارجي بالخطة ،واجماع أفراد العينة على إمكانية تكييف الخطة الدراسية
الجديدة وتطبيقها على مؤسسات تعليمية أخرى .كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة

إحصائياً بين متوسط درجات طلبة المدارس المطبقة للخطة التقليدية ،وطلبة المدارس المطبقة للخطة

الجديدة في اختبار القدرات العامة.

وأوصت الدراسة بضرورة توعية المجتمع الخارجي بالخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي ،وذلك

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ،وعقد الندوات والمحاضرات ودعوة المسؤولين وأولياء األمور ،وأفراد

المجتمع الخارجي إلى لمساهمة في تطوير الخطة الدراسية الجديدة ،ودعم الجوانب اإليجابية في الخطة
الدراسية ،وتالفي الجوانب السلبية في الخطة الدراسية التي كشفت عنها الدراسة الحالية.
 -3دراسة درندري ( )2006بعنوان " :مقارنة أثر استخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPومعايير
األداء لتقويم برامج الموهوبات ".

وهدفت إلى توضيح أثر استخدام نموذجين مختلفين لتقويم برامج للموهوبات على تحسين البرامج
وصنع الق اررات الخاصة بها ،وقد استخدم النموذجان فريق التقويم لبرامج مؤسسة الملك عبد العزيز

لرعاية الموهوبين لبرامج اإلثراء الصيفية للموهوبات .واستخدم نموذج الق اررات المتعددة  CIPPفي السنة
األولى لتقويم برنامجين للطالبات ،بينما استخدم النموذج المعتمد على معايير مستوى األداء

 Standardsفي السنة الثانية مع أحد عشر برنامجاً للطالبات ،حيث حدد ثالثة وعشرون محكاً لتقويم
هذا البرنامج ،واستخدم التحليل الكيفي والكمي لكل من التقويمين ،كما استخدم التقويم البنائي والختامي،
ومصادر المعلومات المتعددة للتأكد من النتائج.

وقد أظهرت الدراسة :أن أهم عامل في تطبيق نتائج التقويم واستخدامها هو كتابة تقارير التقويم

بصورة واضحة ،وتقديم المعلومات التي يحتاج إليها القائمون على البرامج ومناقشة النتائج معهم،
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ووضوح التغييرات المطلوبة في البرامج والق اررات ،وكيفية إجرائها .أما العامل الثاني فهو الثقة في فريق
السابقـــة
التقويم والطريقة التي أجري بها التقويم وكتبت بها التقارير ،واتفاق النتائج مع خبرة اإلدارة العلمية
بالمؤسسة .وكان العامل الثالث هو جعل التقويم عملية تعلم من منظور كل المستفيدين من البرنامج.

كما أوضحت الدراسة طريقة تطبيق نموذج الق اررات المتعددة ) (CIPPمقابل نموذج معايير األداء عند
تقويم البرامج اإلثرائية للموهوبات ،واألسباب التي دعت إلى تطبيق كل منهما .وأيدت نتائج الدراسة أن

نوع التقويم ينبغي أن يتطابق مع المرحلة التي يمر بها البرنامج ،وأن النموذج المستخدم يحدد نوع

األسئلة التي تطرح وما يتبع ذلك من نتائج وتقارير ِّ
تحدد اهتمام المسؤولين عن صنع الق اررات ورئيسات
البرامج.

كما أشارت النتائج بالنسبة إلى الق اررات التي اتخذت والتعديالت التي أجريت في مجال البرامج اإلثرائية

للموهوبات نتيجة للتقويم باستخدام نموذج الق اررات المتعددة ) (CIPPمقابل نموذج معايير األداء ،فقد
أوضحت النتائج أن نموذج الق اررات المتعددة ) (CIPPقد ساعد صانعي القرار في تحديد احتياجات
البرامج واعطاء صورة كلية عن جميع ما يختص بالبرامج ،كما ساعدهم بشكل أكبر على تعرف

مشكالت البرامج األساسية ومصادرها ،وما يرجع منها إلى السياسات المتبعة الخاصة ببرامج

الموهوبات ،كما أنه أعطى رؤية عامة عن األساسيات لرئيسات البرامج والقائمين عليها.

وأوصت الدراسة بضرورة معرفة الهدف من التقويم قبل التخطيط ألي نوع من تقييم البرامج،

واختيار نموذج التقويم وأساليبه التي تتناسب مع المرحلة التي يمر بها البرنامج .وأهمية اختيار نموذج

التقويم الذي يجيب عن أسئلة المستفيدين األساسيين من البرنامج ومن يهمهم أمره ،ومراعاة النماذج التي
تناسب طبيعة البرامج ،وضرورة التفكير في دمج بعض النماذج إذا اقتضى األمر.

ب -الدراسات األجنبية

 -1دراسة كارباكك  (2013( Karabacakبعنوان " :التطورات الجديدة في نظام التعليم التراكمي
حسب نموذج ." CIPP

هدفت إلى تحليل لمشروع الفاتح وفقاً للتطورات الجديدة في نظام التعليم التراكمي حسب نموذج

 CIPPمن وجهات نظر مديري التعليم ،بما يحقق المساواة في التعليم والقضاء على جميع االختالفات
في مستوى التعليم بين جميع الطلبة وجميع طبقات المجتمع ،وفقاً للعناصر األربعة الرئيسة لنموذج

( ،)CIPPوتناول التقويم كيفية تنفيذ هذا البرنامج في أـنحاء تركيا.
وقد أظهرت الدراسة أن:

أ -المشروع غير قابل للتنفيذ على كامل أنحاء تركيا لعدة أسباب أهمها:
 لم يتم اإلعداد المسبق للمشروع.
 المشروع تقرر بدون مشاورات.
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ب -تجاهل المشروع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ولم يراع انخفاض المستويات االجتماعية
السابقـــة
واالقتصادية.
ج -يمكن أن يقلل المشروع مهارة الطلبة في الكتابة والقراءة والتفكير وسيمنع الطلبة من تطوير
مهاراتهم في تطوير األنشطة االجتماعية.

 -2دراسة أوسماني  (2012( Usmaniبعنوان ":تقييم برنامج (ميتا) لتقييم المعلمين باستخدام

نموذج(.")CIPP
"Meta Evaluation of a Teachers’ Evaluation Programmed Using
CIPP Model
وهدفت إلى تقييم برنامج (ميتا) لتقييم المعلمين باستخدام نموذج ( ،)CIPPحيث إن تقييم برامج

إعداد المعلمين سمة منتظمة في العديد من جامعات الباكستان ،واعتمدت الدراسة على نموذج تقييم
()CIPP؛ ألن في كل جامعة ممارسات مختلفة إلجراء تقييم المعلمين في بيئة مبدعة ،والقدرة على
التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها ،وال بد من أن يكون هناك توحيد لبرامج تقييم المعلمين في جميع أنحاء
باكستان ،وعالوة على ذلك ،ال يوجد نظام لتقييم برنامج التقويم المعلمين نفسها.

وكان استخدام نموذج ) (CIPPفي هذه الدراسة كنموذج موحد في تقييم المعلمين في جامعات القطاع

العام في الباكستان ،حيث إنه يوفر إطا اًر شامالً لتقييم البرامج والمنتجات والنظام.

وفي هذه الدراسة ،كان التطبيق كامل على كافة المعلمين على مستويات نموذج ) ،(CIPPسواء تقييم

المدخالت الواردة في هذا البرنامج ،من المصادر وصحتها وفعاليتها ،وتقييم عملية البرنامج في تعامله
مع البيانات واالستراتيجيات ،وتقييم االثر والمنتج ،وتقييم إعداد التقارير.

وقد أظهرت الد ارسة :وضوح عناصر نموذج ) (CIPPفي فحص برنامج (ميتا) في تقييم المعلمين

من حيث الشفافية والموضوعية ،بما يتضمن التقارير والمتابعة المطلوبة بما يمكن من إنشاء األداة

المساعدة للبرنامج ،باإلضافة إلى أنه يجب مراعاة أثر التقويم للتحسين في المستقبل خاصة في ضوء

عدم وجود برنامج محدد لتقييم المعلمين في كافة الجامعات ،وأشارت النتائج إلى أن السياق (المستوى

األول) بالنموذج يحتاج إلى دراسة وافية قبل أي عمليه إدخال ،والعناية بتصميم أداة خاصة تضمن أن
تكون عملية التقويم شفافة موضوعية.

وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من تأثير التقويم على عمليه التحسين المستمر في المستقبل.

وأنه يمكن تكرار نموذج  CIPPفي عمليه التقويم في برامج أخرى.
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 .3دراسة توماس  (2006( Thomasبعنوان " :تقويم برنامج الدعم األكاديمي الرياضي في
السابقـــة
جامعتي) الند-جرانت) بالواليات المتحدة ".
وهدفت إلى تقويم برنامج الدعم األكاديمي الرياضي في جامعتي )الند -جرانت) بالواليات المتحدة

باستخدام نموذج  ،CIPPوتضمنت الدراسة إجراء مقارنة تحليلية ألساليب تقويم البرامج المستخدمة في
الدعم األكاديمي لطلبة التربية الرياضية في معاهد ( ،(Land-Grantوكان من مسؤولية الجمعية

الوطنية للكليات الرياضية تحديد معدل التقدم األكاديمي ،والغرض من الدراسة هو تقديم تبصر مطلوب
بصورة كبيرة في كيفية سعي برامج الدعم األكاديمي اإللزامي لطلبة الكليات الرياضية لتحقيق األهداف

المحددة من قبل نموذج .CIPP

وقد أظهرت الدراسة :أن نموذج تقويم  CIPPقدم مراجعة شاملة ألدبيات أساليب تقويم البرامج في مجال

السياسة العامة وادارة التعليم العالي ،كما قدم الفروق في البيانات عن مجتمع الدراسة من الطلبة
الرياضيين في الجامعتين باستخدام األساليب النوعية والكمية.

وأوصت الدراسة بضرورة وجوب إفادة مراكز الدعم األكاديمية من التقنية بصورة أكبر في العمليات

اليومية ،خاصة تلك التي تطبق تقويم العمليات فيها.
 -4دراسة موريسون  (2005( Morrisonبعنوان" :التقويم النقدي لجهود نظام مدرسي في تطوير
وتنفيذ برنامج إعدادي لمديري المدارس".

وهدفت إلى تقويم بنائي للبرنامج اإلعدادي لمديري المدارس؛ وذلك لتعيين المدراء المرشحين من
الجانبين الكمي والنوعي ،وتم تصميم أسئلة الدراسة وفق نموذج  ،CIPPوجمعت البيانات لتعيين أنواع

التقويم األربعة التي يتضمنها النموذج ،واستخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي واالستداللي على حد
سواء ،وتم تحليل البيانات المستقاة من المقابالت الشخصية التي أجريت مع قادة النظام المدرسي،
وكذلك أجريت مقابالت مركزة مع فريق التصميم والمشاركين في البرنامج.

وقد أظهرت الدراسة أن :هناك تبص اًر بالجوانب المختلفة للبرامج ،وأن المصادر الملحة في التقويم

هي عملية التصميم والتنفيذ ،كما أشارت النتائج إلى وجود ترحيب من المشاركين من جميع الطبقات في

مجال مهارة القيادة.

متميز،
اً
وأوصت الدراسة بضرورة :االهتمام بنتائج تقييم نموذج  CIPPفي جعل البرنامج عملياً

باإلضافة إلى تميز الكثير من أصحاب الخبرة العالية في اإلدارة بتميز التدريب المصاحب للبرنامج.
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 التعقيب على دراسات المحور الثاني:
السابقـــة

أوال :بالنسبة لألهداف التي سعت لها الدراسة:
تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها في استخدام نموذج الق اررات المتعددة  ،CIPPفبعض

الدراسات هدفت إلى تقييم برامج الدراسات العليا ،ومن هذه الدراسات :دراسة أوسماني
( ،)Usmani,2012ودراسة توماس ( )Thomas,2006و دراسة (مناظر.)2015،

بينما هدفت بعض الدراسات إلى تحليل أنظمة ومشاريع ،ومنها دراسة كإرباكك (،)Karabacak,2013
ودراسة موريسون ( ،)Morrison,2005بينما هدفت بعض الدراسات إلى تقويم خطط دراسية كدراسة

التميمي ( .)2008وهدفت دراسة درندري ( )2006إلى أثر استخدام نموذجين مختلفين من خالل
استخدام نموذج .CIPP

أما الدراسة الحالية فتهدف إلى معرفة تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات في محافظات غزة
باستخدام نموذج الق اررات المتعددة .CIPP

ثانيا :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:
اعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوعات الدراسات من هذا

النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي ،دراسة أوسماني ( ،)Usmani,2012ودراسة

توماس

(،)Thomas,2006

ودراسة

كإرباكك

(،)Karabacak,2013

ودراسة

موريسون

( ،)Morrison,2005ودراسة (مناظر.)2015،

بينما استخدمت دراسة التميمي ( )2008منهج دراسة الحالة ،ودراسة درندري ( )2006استخدمت

المنهج التحليل الكيفي والكمي.
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،للكشف عن واقع
تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات بمحافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة .CIPP
ثالثا :بالنسبة لعينة الدراسة:
بعض الدراسات طبقت على عينات من المعلمين كدراسة أوسماني (.)Usmani,2012

وبعض الدراسات طبقت على عينات من مدراء التعليم مثل :دراسة كإرباكك (،)Karabacak,2013

وطبقت دراسة التميمي ( )2008على عينة من جميع أعضاء الهيئة اإلدارية والمعلمين ،وطبقت دراسة

موريسون ( )Morrison,2005على مدراء المدارس.

وبعض الدراسات طبقت على الطلبة كدراسة درندري ( ،)2006ودراسة توماس (،)Thomas,2006

بينما كانت عينة دراسة (مناظر )2015،عينة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين.
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وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء
السابقـــة
الكليات ورؤساء األقسام.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة:
 -1ا هتمت الكثير من الدراسات السابقة بتقويم برامج الدراسات العليا سواء كانت دراسات محلية أو

عربية أو ـجنبية ،وهذا يعطي الموضوع الكثير من األهمية في التعليم العالي من ناحية ،وللعملية

التعليمية وخدمة المجتمع وتنميته من ناحية أخرى.

 -2اتفقت معظم الدراسات على وجود ضعف في برامج الدراسات العليا بدرجات متفاوتة أو تلبيتها

لحاجات المستفيدين بشكل خاص ،وأوعزت بعضها ذلك إلى القصور في المدخالت (األهداف،

المحتوى ،اإلشراف).

 -3أكدت أغلب الدراسات السابقة أن برامج الدراسات العليا تعد كوادر علمية وتقنية ذات مؤهالت

تخصصية عالية ،قادرة على تلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية الملحة حيث تمثل نواة

البحث العلمي.

 -4وهناك الكثير من الدراسات التي ركزت على إسهام الدراسات العليا إسهاماً فعاالً في إنتاج التراث
العلمي والثقافي ونقله وتطويره ،ونقل المعرفة اإلنسانية ،حيث توجه بحوثها للمعالجة العلمية لمشكالت

المجتمع.

 -5تناولت الدراسات السابقة معوقات برامج الدراسات العليا سواء المعوقات اإلدارية أو األكاديمية ،أو
الفنية ،وسعت لوضع التوصيات والمقترحات للحد من تلك المعوقات.

 -6ال توجد دراسة عربية -في حدود علم الباحثة -تعرضت لتقويم برامج الدراسات العليا باستخدام
نموذج (.)CIPP

 -7تباينت العينة التي تم اختيارها في الدراسات السابقة عن عينة الدراسة الحالية ،حيث اقتصر مجتمع
الدراسة في بعض الدراسات على أعضاء هيئة التدريس كدراسة العاجز وعساف ( ،)2013ودراسة

الرنتيسي ومرتجى ( ،)2011ودراسة راضي ( ،)2011ودراسة البستان ( ،)2000بينما كان مجتمع

الدراسة لبعض الدراسات السابقة موزع على الطلبة الملتحقين أو الخريجين من برامج الدراسات العليا

مثل :دراسة الطائي وقاسم والوادي ( ،)2013ودراسة الحربي ( ،)2010ودراسة عساف والحلو

( ،)2009ودراسة زوين وهاشم ( ،)2009ودراسة زيدان ( ،)2007ودراسة مظلوم وخلف (،)2007

ودراسة السالمي وآخرين ( ،)2006ودراسة ريتشاردسون ( ،)Richardson,2005ودراسة الحولي وأبي

دقه ( ،)2004ودراسة طائع ( ،)2000وبعض الدراسات طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس

وطلبة الد ارسات العليا كدراسة الصباح والسرطاوي ( ،)2010ودراسة تمام والطوخي ( ،)2007ودراسة
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محمود ( ،)2004ودراسة خليفة وأبي قمر ( ،)2004ودراسة عابدين (،)2003
السابقـــة
والصالحي (.)2002

ودراسة القيسي

 -8أما الدراسة الحالية فتشمل عينتها أعضاء من هيئة التدريس ،باإلضافة إلى عمداء الكليات ورؤساء
األقسام على من هم في جامعتي األزهر واإلسالمية.

 -9من حيث منهج الدراسة :استخدمت أغلب الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،وهو نفس
المنهج الذي تستخدمه الدراسة الحالية ،ومعظم الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة للدراسة.

من أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسات السابقة التي أجريت بشأن تقويم برامج الدراسات

العليا ،التأكيد أن تقويم برامج الدراسات العليا باستمرار لخلق ثقافه التحسين والتطوير والمنافسة
الداخلية ،ومعالجة القصور والضعف في برامج الدراسات العليا ،من خالل تحديد نقاط القوة والضعف

في البرامج ،وتعزيز نقاط القوة ،ومعالجة نقاط الضعف بما قد يسهم في تحسين نوعية التعليم العالي

وتطويرها ،كذلك البد من تبنى مداخل نماذج تقويم جديدة تناسب طبيعة البرامج؛ وذلك من أجل تحقيق
مخرجات برامج الدراسات العليا المخطط لها من ناحية ،وتحقيق التنمية للفئات المستهدفة من ناحية

أخرى.

 -10تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الكشف عن الدرجات التقويمية لبرامج الدراسات

العليا في الجامعات في محافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPمن وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس ،وعمداء الكليات ورؤساء األقسام.

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،فيما يلي:
قصور في برامج الدراسات العليا ،وأسباب ضعفها في بعض
 -1تحديد الجوانب التي قد تسبب
اً
الجامعات ،من خالل تناول بعض الدراسات والصعوبات أو العوامل التي أثرت في تقويم برامج الدراسات
العليا بشكل عام.
 -2االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحثة ،وبناء اإلطار
النظري للدراسة الحالية.
 -3اختيار المنهجية العلمية المتبعة.
 -4ساعدت الدراسات السابقة في تحديد بعض معايير التقويم العالمية في تقويم البرامج ،والتعرف إلى
مجاالت التقويم التي استندت إليها بعض الدراسات في عملية تقويم برامج الدراسات العليا.
 -5ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها ،واعداد أسئلة الدراسة ،وأداتها،
واجراءاتها ،ومعالجتها اإلحصائية ،وتوصياتها.
 -6االستفادة في تفسير النتائج وكيفية تصميم أداة الدراسة.
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ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

السابقـــة
 -1استخدام نموذج تقييم ( )CIPPلتقويم برامج الدراسات العليا ،من خالل استخدام استبانة موجهة:
ألعضاء هيئة التدريس ،وعمداء الكليات ورؤساء األقسام.

 -2التركيز على تقويم برامج الدراسات العليا من خالل تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس
وعمداء الكليات ورؤساء األقسام؛ فإن الدراسة الحالية أوسع مجاالً ،وأكثر شموالً من الدراسات واألبحاث

السابقة في حدود علم الباحثة.

 -3اهتمت هذه الدراسة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPلتقويم برامج الدراسات العليا
والمشتمل في األساس على (تقويم السياق ،تقويم المدخالت ،تقويم العلميات ،تقويم المخرجات)؛ وذلك

لما لهذا النموذج من أهمية في تشخيص البرنامج في محاولة لتطويرها وتحسين فعاليتها بشكل يحقق
الكفاءة الداخلية والخارجية لها.
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 مقدمة.
 منهج الدراسة.
 جمتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
 تصحيح االستبانة.
 األساليب اإلحصايية املستخدمة يف الدراسة.
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مقدمة:
تعد منهجية الدراسة واجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خاللها إنجاز الجانب التطبيقي ،وعن

طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم
تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى لها.

وفي هذا الفصل وصف للمنهج المتبع ومجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أدوات الدراسة

المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطبيقها ومدى صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أوال :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي – األسلوب التحليلي-

الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة  -محل الدراسة  -وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها
واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

حيث يعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه" :المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث

المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات
عن خصائص معينة في الواقع كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل

معها فيصفها ويحللها"( .الحمداني)100:2006 ،

كما اتبعت الباحثة أحد مداخل المنهج البنائي ،والذي يستند إلى تصورات مستقبلية وهو

(السيناريوهات).

وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:
 المصادر الثانوية :والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة

في المواقع اإللكترونية.

 المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلي جمع البيانات
األولية من خالل توزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة

في موضوع الدراسة ،ومن ثم تفريغها وتحليلها إحصائياً واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة
باستخدام برنامج رزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية اإلصدار رقم ()13.0

)(SPSS Version 13.0؛ بهدف الوصول إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع
الدراسة.
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ثانيا :مجتمع الدراسة:

وبناء
تعرف الباحثة مجتمع الدراسة إجرائياً بأنه" :جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث"،
ً
على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع عمداء الكليات ،ورؤساء

األقسام ،وأعضاء هيئة التدريس من جامعتي( :األزهر ،واإلسالمية) ،والبالغ عددهم (.)551

كما هو موضح في الجدول رقم (.)6

جدول رقم ()6
مجتمع الدراسة لجميع عمداء الكليات ،ورؤساء األقسام ،وأعضاء هيئات التدريس
الجامعة

الجامعة اإلسالمية

اإلجمالي

جامعة األزهر

العدد

النسبة %

العدد

النسبة

العدد

النسبة %

عميد الكلية

20

3.63

17

3.85

37

6.72

رئيس القسم

45

8.17

34

6.17

79

14.34

عضو هيئة التدريس

249

45.19

186

32.98

435

78.94

اإلجمالي

314

%57

237

%43

551

%100

المصدر /الشؤون األكاديمية في جامعتي (األزهر واإلسالمية) ،بيانات غير منشورة ،ابريل 2015

ثالثا :عينة الدراسة:

قامت الباحثة بدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية ،وقامت بحساب

التك اررات والنسب المئوية ألفراد العينة وفقاً لما يلي:
 -1من أعضاء هيئة التدريس:
تكونت عينة الدراسة من ( )230عضو هيئة تدريس في جامعتي( :األزهر ،واإلسالمية) ،وذلك

بنسبة ( )%41.74من مجتمع الدراسة األصلي البالغ ( ،)551حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

الطبقية ،ووزعت الباحثة عليهم استبانة تقويم برامج الدراسات العليا ،واستردت ( )219استبانة صالحة
للمعالجة اإلحصائية ،وبنسبة استرداد بلغت ( .)%95.22وجدول رقم ( )7يوضح الخصائص
السيكومترية لعينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس.
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جدول رقم ()7

توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس تبعا إلى متغيرات الدراسة
البيان
الجامعة

اإلى متغيرات

العدد

النسبة المئوية

جامعة األزهر

103

47.00

الجامعة اإلسالمية

116

53.00

ذكر

202

92.20

أنثى

17

7.80

أستاذ

61

27.90

أستاذ مشارك

61

27.90

أستاذ مساعد

97

44.30

تخصص علمي

92

42.00

تخصص إنساني

127

58.00

 10سنوات فأقل

57

26.00

أكثر من  10سنوات

162

74.00

219

100.0

الجنس

الدرجة العلمية

التخصص
سنوات الخدمة

اإلجمالي

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )7أن توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس تبعاً إلى

متغيرات الدراسة جاءت كما يلي:

 إن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير الجامعة جاءت النسبة األكبر ألعضاء هيئة التدريس فيالجامعة اإلسالمية وذلك بنسبة ( ،)%53وأن ( )%47من أعضاء هيئة التدريس من جامعة
األزهر ،وكان ( )%92.20منهم ذكو اًر ،بينما كان ( )%7.80من اإلناث.

 إن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير الدرجة العلمية جاءت ألعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذمساعد وذلك بنسبة ( ،)%44.30وتساوت عينة الدراسة ألعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ،
وأستاذ مشارك وذلك بنسبة ( .)%27.90كما نالحظ أن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير
التخصص جاءت النسبة األكبر ألعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية وذلك بنسبة

( ،)%58.00وأن ( )%42.00من الكليات العلمية.
-

إن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير سنوات الخدمة جاءت النسبة األكبر ألعضاء هيئة التدريس
لمن لديهم سنوات خدمة ( 10سنوات فأكثر) وذلك بنسبة ( ،)%74.00وأن ( )%26.00من

العينة لديهم سنوات خدمة ( 10سنوات فأقل).
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 -2من عمداء الكليات ورؤساء األقسام:
حيث قامت الباحثة باختيار العينة بطريقة المسح الشامل لجميع العمداء ورؤساء األقسام في

الجامعتين (اإلسالمية ،واألزهر) والبالغ عددهم ( ،)116منهم ( )37عميد كلية ،و( )79رئيس قسم،
ووزعت الباحثة عليهم االستبانة ،وقد بلغ عدد االستبانات المستردة ( )95استبانة صالحة للتحليل

اإلحصائي بنسبة ( )%81.8من إجمالي مجتمع عمداء الكليات ورؤساء األقسام في كلتا الجامعتين،
ولم تستطع الباحثة الوصول إلى جميع العمداء ورؤساء األقسام لعدة أسباب منها :انشغال بعضهم،

وسفر بعضهم اآلخر .وقد وزعت الباحثة عليهم استطالع الرأي؛ لمساعدة الباحثة في وضع السيناريو
المقترح لتطوير برامج الدراسات العليا .وجدول رقم ( )8يوضح الخصائص السيكومترية لعينة الدراسة

من عمداء الكليات ورؤساء األقسام.
جدول رقم ()8
توزيع عينة الدراسة من عمداء الكليات ورؤساء األقسام تبعا إلى متغيرات الدراسة
البيان
الجامعة

اإلى متغيرات

العدد

النسبة المئوية

جامعة األزهر

45

47.40

الجامعة اإلسالمية

50

52.60

علمية

42

44.20

إنسانية

53

55.80

أستاذ

23

24.20

أستاذ مشارك

30

31.60

أستاذ مساعد

42

44.20

 10سنوات فأقل

26

27.40

أكثر من  10سنوات

69

72.60

عميد

35

36.80

رئيس قسم

60

63.20

95

100.0

الكلية

الرتبة األكاديمية

سنوات الخدمة
الموقع الوظيفي

اإلجمالي
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )8أن توزيع عينة الدراسة من عمداء الكليات ورؤساء األقسام

تبعاً إلى متغيرات الدراسة جاءت كما يلي:

 إن توزيع عينة الد ارسة تبعاً إلى متغير الجامعة جاءت النسبة األكبر من عمداء الكليات ورؤساءاألقسام في الجامعة اإلسالمية وذلك بنسبة ( ،)%52.60وأن ( )%47.40من عمداء الكليات
ورؤساء األقسام في جامعة األزهر.

 إن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير الدرجة العلمية جاءت لعمداء الكليات ورؤساء األقسام بدرجةأستاذ مساعد وذلك بنسبة ( ،)%44.20و( )%31.60من درجة أستاذ مشارك ،و( )%24.20من
درجة أستاذ .كما نالحظ أن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير التخصص جاءت النسبة األكبر
لعمداء الكليات ورؤساء األقسام في الكليات اإلنسانية وذلك بنسبة ( ،)%55.80وأن ()%42.20

من الكليات العلمية.
 إن توزيع عينة الدراسة تبعاً إلى متغير سنوات الخدمة جاءت النسبة األكبر لعمداء الكليات ورؤساءاألقسام لمن لديهم سنوات خدمة ( 10سنوات فأكثر) وذلك بنسبة ( ،)%74.60وأن ()%27.40
من العينة لديهم سنوات خدمة ( 10سنوات فأقل).

 إن توزيع عينة الدراسة تبعاً للموقع الوظيفي جاءت النسبة األكبر لرؤساء األقسام وذلك بنسبة( ،)%63.32بينما كانت نسبة عميد الكلية (.)%36.80
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رابعا :أدوات الدراسة:

قامت الباحثة باستخدام أداتين لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث تم تصميم استبانة موجهة ألعضاء

هيئة التدريس ،واستمارة استطالع رأي موجهة لعمداء الكليات ،ورؤساء األقسام.
وقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لبناء األدوات:

 -1باالطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في
تحديد مجاالت االستبانة.

 -2تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال من مجاالت نموذج تقييم (.)CIPP
 -3تم تصميم االستبانة في صورتها األولية ،وقد تكونت من ( )50فقرة موزعة على ( )4مجاالت،
ملحق رقم (.)1

 -4تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد
وتعديل ،وحذف ما يلزم ،والمحلق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 -5إجراء دراسة استطالعية ميدانية ) (Pilot testلالستبانة للتأكد من الصدق والثبات لالستبانة،
حيث طبقت على عينة من( )40فرداً من خارج العينة األصلية.

 -6توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.

 -7إجراء بعض المقابالت غير الرسمية لتحديد فقرات استطالع الرأي والذي عرض أيضا ً على
المحكمين.

محتويات االستبانة:

قسمت الباحثة االستبانة إلى قسمين رئيسين هما-:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات العامة لعضو هيئة التدريس (الجامعة ،الجنس ،الدرجة العلمية،
التخصص األكاديمي ،سنوات الخدمة).

القسم الثاني :يمثل مجاالت االستبانة ،ويشتمل على ( )53في صورتها النهائية فقرة موزعة على
أربعة محاور أساسية ،وهي-:

 المجال األول :تقويم السياق ،يتضمن ( )10فقرات.

 المجال الثاني :تقويم المدخالت ،يتضمن ( )17فقرة.
 المجال الثالث :تقويم العمليات ،يتضمن ( )15فقرة.

 المجال الرابع :تقويم المخرجات ،يتضمن ( )11فقرة.
كحتويات االستطالع:

 تكون استطالع الرأي من ( )20سؤاالً يحمل كل منها إجابة نعم أو ال.
.
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صدق االستبانة (:)Questionnaire Validity

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها".
وقد تأكدت الباحثة من صدق االستبانة بالطرق اآلتية:

(عبيدات وآخرون)179 :2001 ،

 -1صدق المحكمين (( )Trustees Validityالظاهري):
يستخدم أسلوب رأي المحكمين؛ بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض
الدراسة ،ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ملحق ( )3ذوي الخبرة
والمختصين بالموضوع قيد الدراسة ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق كل فقرة من

فقرات االستبانة وصالحيتها ،ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه ،ووصف الموضوع الذي

أعدت من أجل الدراسة فيه ،وبنا ًء عليه تم اتباع هذا األسلوب وعرضت االستبانة على عدد من
المحكمين من بعض الجامعات في غزة ،باإلضافة إلى خبراء متخصصيين في موضوع الدراسة ،حيث

قدم السادة المحكمون العديد من التعديالت على أداة الدراسة ،واستجابت الباحثة لهذه التعديالت،

وقامت بإعادة صياغة االستبانة في ضوء الملحوظات التي قدمها المحكمون حيث تم حذف فقرة
ونصها" :يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالكفاءة المهنية؛ حتى أصبحت االستبانة في شكلها النهائي.

الملحق رقم ()3

 -2الصدق البنائي (:)External Validity

يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة

الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،

وللتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة
والدرجة الكلية (مقدم ،)12 - 11 :2011 ،كما هو في جدول رقم (.)9
جدول رقم ()9
معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين كل مجال من محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها
م

المجاالت

معامل اال رتباط

قيمة ()Sig.

-1

تقويم السياق

**0.872

0.000

-2

تقويم المدخالت

**0.932

0.000

-3

تقويم العمليات

**0.894

0.000

-4

تقويم المخرجات

**0.661

0.000

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05
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يتضح من الجدول رقم ( )9أن جميع المجاالت كانت أقل من مستوى الداللة ( ،)0.01وهذا

يدلل على أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً ،وعليه فإن مجاالت االستبانة منتمية وصالحة لقياس

الدرجة الكلية لألداة.

 -3صدق االتساق الداخلي (:)Internal Consistency Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي أن تعبر فقرات االستبانة عن الدرجة الكلية للمجال المنتمية

إليه ،ويتم هذا األمر عبر احتساب معامل ارتباط بيرسون ( )Pearsonبين كل فقرة من فقرات

االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وكانت النتائج كما يلي:
الصدق الداخلي لفقرات المجال األول:

يوضح جدول رقم ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول" تقويم السياق"
والدرجة الكلية للمجال األول.
جدول رقم ()10
معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين فقرات المجال األول والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م
-1

لكل برنامج رسالته ورؤيته الخاصة.

**0.512

0.001

-2

تنسجم رسالة كل برنامج مع رسالة الدراسات العليا.

**0.730

0.000

-3

تسير البرامج وفق خطة مشتركة لتحديد احتياجات البحث العلمي وأولوياته.

**0.732

0.000

-4

التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا واضحة محددة.

**0.824

0.000

-5

يتم اعتماد البرامج بعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحليلها .

**0.715

0.000

-6

تستند برامج الدراسات العليا إلى نظام الدراسة النظامية ال (االنتساب).

**0.594

0.000

-7

تتيح البرامج فرصة تعميم نتائج الرسائل العملية والبحوث بوسائل مختلفة.

**0.526

0.000

-8

تتيح البرامج فرصاً لتدويل تجربتها واالستفادة من التجارب الدولية.

**0.920

0.000

**0.902

0.000

**0.695

0.000

-9
-10

المجال األول :تقويم السياق

يستفيد البرنامج من الفرص المتاحة لتطوير أدائه.

يعتمد البرنامج على معايير الجودة واالعتماد من حيث (التأهيل والتجديد).

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائي ًا

يتضح من الجدول رقم ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول" تقويم
السياق" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

( ،)α ≥0.05وبذلك يعد وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المجال التي تنتمي إليه مما يعزز من
صدق المجال لما وضع لقياسه.
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الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني:
يوضح جدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" تقويم المدخالت "

والدرجة الكلية للمجال الثاني.

جدول رقم ()11
معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م
-1

للبرامج فلسفة خاصة قائمة على خدمة المجتمع وضمان االستدامة.

**0.792

0.000

-2

أهداف البرامج تؤكد على مبدأ التعلم مدى الحياة.

**0.818

0.000

**0.762

0.000

**0.734

0.000

*0.365

0.020

*0.367

0.020

-7

تخضع برامج الدراسات العليا لمعايير الجودة للتطوير وضمان االستم اررية.

**0.757

0.000

-8

يوجد توصيف محدد لكل مساق من مساقات برامج الدراسات العليا.

**0.667

0.000

-9

عدد مساقات كل برنامج كافية لتحقيق أهدافه.

**0.784

0.000

**0.702

0.000

**0.844

0.000

-12

توفر البرامج مكتبات متخصصة (ورقية_ إلكترونية) حديثة.

**0.763

0.000

-13

يوفر البرنامج الكادر األكاديمي واإلداري المتخصص.

**0.788

0.000

**0.543

0.000

-15

تطبق البرامج المعايير العالمية من حيث (أعداد الطلبة -عدد الساعات الدراسية).

**0.871

0.000

-16

تتوفر قاعدة بيانات محدثة خاصة بالملتحقين بها.

**0.487

0.001

**0.721

0.000

-3
-4
-5
-6

10-11

-14

-17

المجال الثاني :تقويم المدخالت

أهداف البرامج تستند إلى تنمية الكفاءات العلمية المختلفة (التخطيط –
البحث وغيرها).
توضح أهداف البرنامج احتياجات المجتمع وسوق العمل من المخرجات.
يتم القبول في برامج الدراسات العليا وفق شروط واضحة محددة مرتبطة

بالكفاءة.

يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق اختبارات كتابية ومقابالت
شخصية.

يعتمد تحديد تخصصات البرامج على دراسات تجريبية مرتبطة بتحديد
الفرص والتهديدات .
توفر البرامج المعامل العلمية والقاعات المناسبة الالزمة إلنجاز الرسائل

العلمية.

تستقطب البرامج الخبراء والمميزين للعمل فيها (اإلشراف_ المناقشات_
السيمنارات).

يتوافر في الجامعة مركز خاص بالدراسات العليا للتوجيه واإلرشاد ومتابعة
كل ما هو جديد في مجال التخصصات المطلوبة.

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائياً

يتضح من الجدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" تقويم

المدخالت" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
100
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( ،)α ≥0.05وبذلك يعد وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المجال التي تنتمي إليه مما يعزز من
صدق المجال لما وضع لقياسه.

الصدق الداخلي لفقرات المجال الثالث:
يوضح جدول رقم ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث " تقويم

العمليات " والدرجة الكلية للمجال الثالث.

جدول رقم ()12
معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م
-1

لدى الجامعة توجه نحو تدويل برامج الدراسات العليا فيها.

**0.749

0.000

-2

لدى اإلدارة توجه نحو الشراكة مع جامعات أخرى في برامج الدراسات العليا.

**0.747

0.000

**0.781

0.000

**0.809

0.000

**0.739

0.000

**0.837

0.000

**0.756

0.000

**0.463

0.003

**0.826

0.000

**0.633

0.000

**0.422

0.007

**0.753

0.000

-13

يتم التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات في توصيف مقررات البرامج.

**0.844

0.000

-14

هناك عمليات تقويم شاملة للبرامج كل خمس سنوات.

**0.797

0.000

-15

تراعي معايير الجودة من حيث أعداد الملتحقين ومدة الدراسة.

**0.568

0.000

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

المجال الثالث :تقويم العمليات

تعمل الجامعة على توظيف شبكات االتصال لفتح المجال للباحثين للبحث
والمشاركة والتعلم.
تعتمد الجامعة في اختيار عناوين الرسائل العلمية على خريطة بحثية

مرتبطة باحتياجات المجتمع وتنميته.

يستند تنفيذ البرامج إلى أحدث طرق التدريس ووسائله.
تخضع الكوادر األكاديمية واإلدارية العاملة في مجال الدراسات العليا لبرامج
تدريبية مهنية باستمرار.
يشارك األكاديميون الطلبة في تقييم المشكالت التي تعيق إنجاز أهداف
البرامج.
يشارك اإلداريون الطلبة في عملية تطوير رسالة الدراسات العليا ورؤيتها

وأهدافها.

تستند البرامج إلى تحليل نظمي لخصائص المجتمع الفلسطيني واحتياجاته.
لدى الطواقم اإلدارية واألكاديمية القدرة على تنفيذ خطط استراتيجية بديلة
عند الحاجة.
يتم متابعة سير الطلبة في البرنامج باستمرار وفق تقارير وسجالت خاصة
بكل طالب.
يتعاون جميع العاملين في عمليات التقويم الذاتي واعداد التقارير وتحسين
األداء.

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05
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 //االرتباط غير دال إحصائي ًا
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يتضح من الجدول رقم ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" تقويم

العمليات" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
( ،)α ≥0.05وبذلك يعد وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المجال التي تنتمي إليه مما يعزز من
صدق المجال لما وضع لقياسه.

الصدق الداخلي لفقرات المجال الرابع:
يوضح جدول رقم ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع " تقويم

المخرجات" والدرجة الكلية للمجال الرابع.

جدول رقم ()13
معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

م

**0.427

0.006

**0.751

0.000

-3

هناك رضا مجتمعي حول كفاءة خريجي هذه البرامج.

**0.689

0.000

-4

ينتسب خريجو البرامج للعمل أو الدراسة خارج الوطن دون معوقات.

**0.539

0.000

-5

يتم توثيق إنجازات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في البرامج األكاديمية.

**0.623

0.000

-6

يتم عرض إنجازات البرامج السنوية من خالل مؤتمر سنوي.

*0.361

0.022

-7

تعتمد توصيات الرسائل العلمية ومقترحاتها على اإلجرائية والقابلية للتطبيق.

**0.647

0.000

-8

لدى الخريجين القدرة على تطبيق التعلم بشكل ناجع في مجال العمل.

**0.829

0.000

-9

تمثل مخرجات برامج الدراسات العليا مؤشرات التنمية الحديثة.

**0.818

0.000

**0.785

0.000

**0.840

0.000

-1
-2

-10
-11

المجال الرابع :تقويم المخرجات
خريجو البرامج ذوو كفاءة (علمية_ مهنية).
برامج الدراسات العليا المتبعة حالياً كفيلة بأن تجعل من الطالب ناشطاً
اجتماعياً وباحثاً جيداً.

تقدم الب ارمج من خالل إنجازاتها تقويماً مستم اًر وخطط تحسين واستشارات
للمشاريع المجتمعية.

لدى الخريجين القدرة على القيام باألبحاث العلمية ذات العالقة.

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائي ًا

يتضح من الجدول رقم ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع" تقويم

المخرجات" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
( ،)α ≥0.05وبذلك يعد وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع المجال التي تنتمي إليه مما يعزز من
صدق المجال لما وضع لقياسه.
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ثبات االستبانة (:)Reliability

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر

من مرة تحت نفس الظروف والشروط (الجرجاوي ،)97:2010،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة
يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على مجتمع

الدراسة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتين:

 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
وهي تلك الطريقة التي ال تحتاج إلى تطبيق االختبار مرتين وال إلى تصميم صورتين متكافئتين،

وانما تتطلب تصميم أداة تتكون من جزأين متكافئين (عسكر وآخرون.)245 :2003 ،

وتقوم هذه الطريقة على أساس تقسيم االستبانة ومحاورها إلى فقرات فردية الرتب ،فقرات زوجية

الرتب ،واحتساب معامل االرتباط بينهما ،ومن ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح المعامل
( )Spearmen- Brown Coefficientوذلك حسب المعادلة:

 ، 2 Rفي حال تساوي طرفي

R 1

االرتباط ،أو معادلة جتمان ( )Guttmannفي حال عدم تساوي طرفي االرتباط وذلك حسب المعادلة:




  12ع 2 1ع  ،  2وكانت النتائج كما في الجدول رقم ( )14التالي:
ع
2



2



جدول رقم ()14
معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب
الفقرات

االرتباط قبل
التصحيح

االرتباط بعد

قيمة

عدد

0.742

0.852

0.00

0.923

0.00
0.00

م

المجال

-1

السياق

10

-2

المدخالت

*17

0.859

-3

العمليات

*15

0.770

0.856

-4

المخرجات

*11

0.838

0.911

0.00

53

0.814

0.890

0.00

الدرجة الكلية


التصحيح

()Sig.

النصفان غير متساويين

يتضح من الجدول رقم ( )14أن جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائياً ،وتراوحت قيم

االرتباط بعد التصحيح ما بين ( ،)0.923 –0.852وهي معامالت مرتفعة ،كما بلغ معامل االرتباط
بعد التصحيح للدرجة الكلية لالستبانة ( ،)0.890وهو معدل مرتفع يؤكد أن االستبانة تتمتع بثبات جيد

نسبياً.
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 -2طريقة معامل كرونباخ ألفا (:)Cronbach's Alpha coefficient
تقوم هذه الطريقة على أساس احتساب معامل كرونباخ ألفا للثبات لكل مجال من مجاالت

االستبانة وللدرجة الكلية لها ،فكانت النتائج على النحو المبين في الجدول رقم (:)15
جدول رقم ()15
معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية لها
م

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

-1

السياق

10

0.883

-2

المدخالت

17

0.922

-3

العمليات

15

0.926

-4

المخرجات

11

0.861

53

0.964

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول رقم ( )15أن معامالت كرونباخ ألفا كانت أكبر من ( ،)0.6وتراوحت ما

بين ( ،)0.926 –0.861وهي معامالت مرتفعة ،كما بلغ معامل كرونباخ ألفا لجميع فقرات االستبانة
( ،)0.964بمعنى أن االستبانة ومحاورها تتمتع بثبات مرتفع.

تصحيح االستبانة:
تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleلتحديد درجات التقدير ولتحديد طول فترة

مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدمة ،تم حساب المدى( ،)4=1-5ثم تقسيمه

على عدد فقرات المقياس الخمس للحصول على طول الفقرة أي ( ،)0.8=5/4بعد ذلك تم إضافة هذه
القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح)؛ وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى،
وهكذا ،وكانت اإلجابات عن كل فقرة مكونة من  5إجابات حيث الدرجة ) (5تعني بدرجة كبيرة جداً،

والدرجة ) (1تعني بدرجة قليلة جداً حسب جدول رقم (.)16
جدول رقم ()16

سلم التقدير المستخدم في الدراسة
االستجابة
الترميز للحاسب
اآللي
الفترة
الوزن النسبي
المقابل

كبير جدا

كبير

متوسط

قليل

قليل جدا

5

4

3

2

1

من 5.0

من 4.2

من 2.6

من1.8

من 1

إلى أقل من 4.2

إلى أقل من 3.4

إلى أقل من 3.4

إلى أقل من2.6

إلى أقل من 1.8

من %84

من %68

من %52

من %36

إلى%100

إلى %84

إلى %68

إلى %52
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وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ) (1.80تدل على وجود درجة قليلة جداً

من الموافقة على فقرات االستبانة ،أما ما يساوي أو يزيد عن ) (4.20فيدل على وجود درجة كبيرة

جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح

أداة الدراسة .ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي واألوزان النسبية بشكل أساسي لتحديد مستوى
موافقة أفراد مجتمع الدراسة على فقرات االستبانة ومحاورها.

استطالع الرأي:

قامت الباحثة بتصميم استطالع رأي مكون في صورته النهائية من ( )20فقرة ،تابع ملحق رقم

( )5وأربعة أسئلة مفتوحة ،تم توزيعها على عمداء الكليات ورؤساء األقسام؛ وذلك لالسترشاد به في

وضع السيناريوهات المقترحة لتطوير برامج الدراسات العليا ،لتتفق مع متطلبات العصر ،ومتطلبات

المجتمع الفلسطيني ،وتطوره.

وقامت الباحثة بالتأكد من صدق فقراته ،وثبات نتائجها ،من خالل عينة استطالعية مكونة من

( )30عميداً ورئيس قسم تم إدراجهم في العينة الفعلية الحقاً.
محتويات االستطالع:

تكون استطالع الرأي من ( )20سؤاالً يحمل كل منها اإلجابة (نعم ،ال)

 -1صدق االستطالع:
قامت الباحثة بالتأكد من صدق استطالع آراء العمداء ورؤساء األقسام من خالل عدة إجراءات

ميدانية على النحو اآلتي:

أ -صدق المحكمين :تم عرض االستطالع على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم
النصح واإلرشاد وتعديل ما يلزم ،والملحق رقم ( )3يوضح أسماء السادة المحكمين ،بينما الملحق رقم

( )1يوضح االستطالع في صورته األولية ،بينما الملحق رقم ( )5يوضح االستطالع في صورته
النهائية.

ب -صدق االتساق الداخلي:
تم التأكد من صدق فقرات االستطالع من خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من

فقراته ،والدرجة الكلية لفقراته ،والجدول التالي يوضح النتائج:
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جدول رقم ()17

معامل االرتباط وقيمة ( )Sig.بين فقرات استطالع الرأي والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

قيمة ()Sig.

استطالع الرأي

م
-1

تسهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.

**0.492

0.001

-2

هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية.

**0.534

0.000

-3

ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.

**0.443

0.004

-4

يستفيد القطاع العام من نتائج الدراسات.

*0.338

0.033

-5

هناك تكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

*0.397

0.011

-6

يوجد اكتفاء ذاتي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية.

**0.513

0.001

-7

يوجد رضا أكاديمي ومجتمعي حول إنتاجية برنامج الدراسات العليا.

**0.701

0.000

-8

هناك فرصة حقيقية العتماد برامج دراسات عليا جديدة.

*0.330

0.038

-9

هناك فجوة (علمية – تقنية) بين برامج الدراسات العليا ومتطلباتها.

**0.445

0.004

-10

هناك جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.

*0.352

0.026

-11

توجد استراتيجية صريحة لتحقيق التكامل بين الجامعات في برامج الدراسات العليا.

**0.503

0.001

**0.414

0.008

-13

تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى.

*0.349

0.027

-14

تخرج رسالة البرنامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة المجتمعية.

**0.529

0.002

-15

تدعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة.

**0.469

0.002

-16

تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.

**0.680

0.000

-17

تواكب أنظمة الدراسات العليا التقدم العلمي والبحثي والتكنولوجي.

**0.608

0.000

-18

يكسب البرنامج الخريجين مهارات البحث العلمي المميز ومتطلباتها.

**0.519

0.001

-19

يتوفر قاعدة بيانات شاملة حول برنامج الدراسات العليا وانتاجيته.

**0.569

0.000

**0.597

0.000

-12

-20

يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار الهيكل التنظيمي ونظام الدراسة
األكاديمية.

تستقطب الجامعة الكفاءات العلمية في مجالي (اإلشراف – المناقشة) على

الدراسات العليا.

** االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

* االرتباط دال عند مستوى داللة 0.05

 //االرتباط غير دال إحصائياً

يتضح من الجدول رقم ( )17أن جميع قيم ( )Sig.كانت أقل من مستوى الداللة (،)0.05

بمعنى أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً ،وعليه يمكن القول :بأن فقرات االستطالع صادقة منتمية
وقادرة على قياس ما وضعت ألجل قياسه.
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 -2ثبات االستطالع:
ثبات االستطالع أي أن يعطي النتائج نفسها تقريباً إذا ما أعيد تطبيقه على أفراد العينة في

نفس الظروف مرة أخرى ،وتم التأكد من ثبات االستبيان باستخدام طريقتين وهما :طريقة التجزئة
النصفية ، Split-Half Coefficientوطريقة كرونباخ ألفا . Cronbach's Alpha
أ -طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تقوم هذه الطريقة على أساس تقسيم االستطالع إلى :فقرات فردية الرتب ،وفقرات زوجية الرتب،
واحتساب معامل االرتباط بينهما ،ومن ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح المعامل
( ،)Spearmen- Brown Coefficientوذلك حسب المعادلة:

2R
 R 1؛

االرتباط ،وكانت النتائج كما في الجدول رقم ( )18التالي:

نظ اًر لتساوي طرفي

جدول رقم ()18
معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب
االستطالع

عدد الفقرات

الدرجة الكلية

20

االرتباط قبل

االرتباط بعد

0.739

0.850

التصحيح

التصحيح

قيمة ()Sig.
0.00

يتضح من الجدول رقم ( )18أن معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب

( ،)0.739وبلغ االرتباط بعد التصحيح ( ،)0.850وهي معدالت مرتفعة تؤكد على ثبات االستطالع
وفقراته.

ب -طريقة معامل كرونباخ ألفا (:)Cronbach's Alpha coefficient
استخدمت الباحثة طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستطالع كطريقة ثانية؛ وذلك إليجاد معامل

ثبات االستطالع ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لالستطالع ككل .وجدول رقم ( )19يوضح ذلك.
جدول رقم ()19
يوضح معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لالستطالع
المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الدرجة الكلية لالستطالع

20

0.752

يتضح من الجدول رقم ( )19أن معامل كرونباخ ألفا كان أكبر من ( ،)0.6وبلغ معامل

كرونباخ ألفا لجميع فق ارت االستطالع ( ،)0.752بمعنى أن االستطالع يتمتع بثبات مرتفع.
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الطريقة واإلجراءات

خامسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تستعين الدراسة بعدة أدوات أهمها :االستبانة التي طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة (اإلسالمية ،األزهر) ،واستطالع آلراء عمداء الكليات ورؤساء
األقسام ،وكانت االستبانة مصممة وفقاً لتدرج خماسي الترتيب ،وقامت الباحثة بترميز البيانات وادخالها
إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج رزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( Statistical
 ،)SPSS( )Package for Social Scienceولإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحليل البيانات واختبار
الفرضيات قامت الباحثة باستخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية المناسبة ،وهي:
 التك اررات والنسب المئوية ( :)Frequencies and Percentageويستخدم هذا األمر للتعرف إلىتكرار استجابات الفئة.
 معامالت االرتباط ( :)Correlation Coefficientللتحقق من صدق االستبانة وثباتها ،والعالقةبين المتغيرات.
 طريقة التجزئة النصفية ( :)Split-Half Coefficientللتعرف إلى ثبات االستبانة. معامل كرونباخ ألفا ( :)Cronbach's Alpha Coefficientللتعرف إلى ثبات استبانة الدراسة. اختبار التوزيع الطبيعي ( :)Normal Testويستخدم هذا األمر للتعرف إلى طبيعة البيانات إذاكانت تتبع توزيعاً طبيعياً أم ال ،حيث تم استخدام اختبار كولمجروف -سمرنوف ( 1-Sample
 )Kolmogorov-Smirnovلمناسبته لطبيعة العينة.
 المتوسط الحسابي ( :)Meanويستخدم هذا األمر للتعرف إلى طبيعة استجابات العينة على فقراتاالستبيان.
 االنحراف المعياري ( :)Standard deviationويستخدم للتعرف إلى انحرافات استجابات العينةعن الوسط الحسابي لتقديراتهم.
 الوزن النسبي ( :)Percentageويستخدم هذا االختبار للتعرف إلى الوزن النسبي الستجاباتالعينة على فقرات االستبيان وتفاعلهم حولها.
 اختبار ( :)Independent Samples T - Testللتعرف إلى الفروق بين مجموعتين مستقلتين. -اختبار ( :)One Way ANOVAsللتعرف إلى الفروق بين ثالث مجموعات مستقلة فأكثر.
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الفصــل الخـامس
نتائج الدراســة
تفسيرها
ومناقشتها

الفصــل اخلـامس
نتائج الدراســة
تفسريها ومناقشتها
 مقدمة.
 اختبار التوزيع الطبيعي.
 نتايج السؤال األول ومناقشته.
 نتايج السؤال الثاني ومناقشته.
 نتايج السؤال الثالث ومناقشته.
 السيناريو املقرتح.

109

الفصــل الخـامس
نتائج الدراســة

الفصل الخامس

تفسيرها

نتائج الدراســة وتفسيرها

ومناقشتها
مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وتفسيراتها ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة

الدراسة التي تم التوصل إليها ،واستعراض أبرز نتائج االستبانة وتفسيرها وتحليل فقراتها ،بهدف تقويم
برامج الدراسات العليا في الجامعات في محافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة .CIPP

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات؛ باستخدام برنامج رزمة

التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية اإلصدار رقم ( (SPSS Version 13.0) )13.0واستخدام
االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلك ،وتفسير النتائج ومناقشتها ،ومن ثم تقديم السيناريو المقترح.

اختبار التوزيع الطبيعي (:)Normal Test

يستخدم الباحثون والمختصون اختبارات للتعرف إلى طبيعة البيانات التي تم جمعها؛ بهدف

التعرف إلى إذا ما كانت تتبع توزيعاً طبيعياً أو ال ،وهذا يفيد في طبيعة االختبارات التي يجب اتباعها
معلمية أو ال معلمية ،والعينة تبلغ نحو ( )219مفردة ،وعليه تم استخدام اختبار كولمجوروف سمرنوف

( ،)Sample Kolmogorov-Smirnovللتعرف إلى اعتدالية منحنى البيانات ،وكانت النتائج كما
هو مبين بالجدول التالي رقم (:)20

جدول رقم ()20
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

المجاالت

عدد الفقرات

قيمة ()Z

قيمة ()Sig.

-1

السياق

11

1.304

0.067

-2

المدخالت

17

1.323

0.060

-3

العمليات

15

1.183

0.118

-4

المخرجات

10

0.885

0.404

53

1.272

0.079

الدرجة الكلية

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن قيم ( ،)Sig.كانت أكبر من مستوى الداللة (،)0.05

وعليه فإن البيانات تتبع توزيعاً طبيعياً ،ويجب استخدام اختبار معلمية.
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نتائج السؤال األول ومناقشته:

تفسيرها
ومناقشتهاؤال األول على" :ما الدرجات التقييمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات
ينص الس

الفلسطينية بمحافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPمن وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس؟"

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اإلحصاءات الوصفية المناسبة :المتوسط الحسابي،

االنحراف المعياري ،الوزن النسبي ،الرتبة لكل مجال من مجاالت نموذج الق اررات المتعددة .CIPP
والجدول رقم ( )21يعرض النتائج:
جدول رقم ()21
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت نموذج الق اررات المتعددة CIPP
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

0.5985

74.656

1

73.952

2

كبيرة

4

كبيرة

3

كبيرة

م

المجاالت

-1

السياق

3.7328

-2

المدخالت

3.6976

0.6368

-3

العمليات

3.3209

0.71138

66.418

-4

المخرجات

3.4151

0.7323

68.302

3.5398

0.5997

70.796

الدرجة الكلية

النسبي

الرتبة

الدرجة
كبيرة

يتضح من جدول رقم ( )21أن الدرجة الكلية لتقييم أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات

العليا في الجامعات الفلسطينية في ضوء نموذج الق اررات المتعددة  CIPPكانت كبيرة ،حيث بلغ الوزن

النسبي الكلي ( ،)%70.79مما يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على جميع
فقرات مجاالت االستبانة.

وترى الباحثة أن هذا يدل على وجود درجة من الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس على برامج

الدراسات العليا في الجامعتين (األزهر واإلسالمية) ،من خالل مدى تحقيق األهداف والنتائج المخطط
لها وتلبية احتياجات المستفيدين من الطلبة ،وجودة البحث العلمي وتحقيق التنمية للمجتمع.

ويعزى السبب في هذه الدرجة الكبيرة من التقدير إلى اهتمام اإلدارة العليا بتعزيز أهداف برامج

الدراسات العليا وتحقيق رؤيتها ورسالتها منذ نشأتها ،والنقلة النوعية التي تتبعها الجامعات من حيث

مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ،وحرص الجامعة على التطوير المستمر وفتح تخصصات في برامج
الدراسات العليا تلبي حاجات المجتمع المحلي ،رغم الحصار الذي يحرم العديد من مواصلة تعليمهم

العالي في الجامعات الخارجية .وكذلك باعتبار الدراسات العليا من أساس نهضة الجامعات وأساس
ميزتها التنافسية كما أنها ترفد المجتمع بالكفاءات العلمية ،وتمثل مصدر تمويل للجامعات أيضاً.
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وقد بينت النتائج أن الدرجات التقويمية لبرامج الدراسات العليا على كافة المجاالت جاءت مرتبة
تفسيرها
تنازليا كما يلي :مجال السياق جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%74.656بينما جاء في
ومناقشتها
المرتبة الثانية مجال تقويم المدخالت وبوزن نسبي بلغ ( ،)%73.952وجاء في المرتبة الثالثة مجال
تقويم المخرجات بوزن نسبي بلغ ( ،)%68.302وكان مجال تقويم العمليات جاء في المرتبة الرابعة

األخيرة بوزن نسبي بلغ ( ،)%66.418وترى الباحثة بأن مجال السياق جاء في المرتبة األولى نظ اًر
ألهميته في نجاح البرامج العلمية ،وارتباطه الوثيق بتحديد مسار البرامج:

 -1كما أن السياق عادة ما يمثل الهوية الخصوصية ألي برنامج في ضوء السياسة العامة
للجامعة.

 -2كما أن وجود المدخالت يمثل األساس في جودة المخرجات.
 -3ولتأثيره على سمعة الجامعة وميزتها التنافسية بين الجامعات األخرى.

وجاء في المرتبة الثانية مجال المدخالت ،وهذا يعود إلى أن الجامعة تحرص جاهدة إلى تعزيز قدرات

البرامج الدراسية ومتطلباتها وفقاً لإلمكانات المتاحة ،وجاء في المرتبة الثالثة مجال تقويم المخرجات
الرتباطه بمدخالت البرامج الدراسية وعملياتها ،كما جاء مجال تقويم العمليات في المرتبة األخيرة كونه
أكثر المحاور التي تتأثر بالظروف الراهنة ،واإلمكانات المتاحة.

والنتائج الواردة في الجدول رقم ( )21تتفق مع نتائج دراسة (الطائي وآخرين ،)2013 ،ونتائج

دراسة (العاجز وعساف ،)2013 ،و(الرنتيسي ومرتجى ،)2011 ،و(الصباح والسرطاوي،)2010 ،
و(الحربي ،)2010 ،و(زيدان ،)2007 ،و(السالمي وآخرين ،)2006 ،و(الحولي وأبي دقة،)2004 ،

و(عابدين ،)2003 ،و(الطائع )2000 ،في درجة التقييم الكبيرة والموافقة على جودتها.

بينما اختلفت من نتائج دراسة (تمام والطوخي )2007 ،ولعل سبب االختالف اختالف البيئة

التي طبقت فيها دراسة (تمام والطوخي )2007 ،حيث إنها استهدفت جامعة القاهرة بجمهورية مصر

العربية ،كما أن (تمام والطوخي ،)2007 ،أجريا دراستهما في ضوء الجودة الشاملة ،بينما الدراسة

الحالية تأتي في ضوء نموذج الق اررات المتعددة ،كما واختلفت مع نتائج دراسة (زوين وهاشم،)2009 ،

حيث كانت درجات التقييم لمعظم المجاالت ضعيفة ولعل ذلك يرجع إلى اختالف البيئة ،حيث أن

دراسة (زوين وهاشم )2009 ،استهدفت جامعة الكوفة بالعراق ،واختلفت النتائج السابقة مع نتائج
دراسة (كورتكوف ،)2006 ،والذي طبق دراسته في روسيا.
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والجداول اآلتية تبين لنا المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي لكل مجال من
تفسيرها
محاور االستبانة كما يلي:
ومناقشتها

أوال :مجال السياق:

لإلجابة عن فقرات مجال (السياق) تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال األول ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (:)22
جدول رقم ()22
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرات المجال األول
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

-1

لكل برنامج رسالته ورؤيته الخاصة.

4.2812

0.6662

85.624

2

-2

تنسجم رسالة كل برنامج مع رسالة الدراسات العليا.

4.0594

0.7847

81.188

3

كبيرة

3.4567

0.8943

69.134

8

كبيرة

3.5845

0.9117

71.69

6

كبيرة

3.5891

0.9062

71.782

5

كبيرة

4.5252

0.7439

90.504

1

كبيرة جداً

3.5459

1.0252

70.918

7

كبيرة

3.1927

1.1276

63.854

10

متوسطة

-9

يستفيد البرنامج من الفرص المتاحة لتطوير أدائه.

3.4064

0.9503

68.128

9

كبيرة

-10

يعتمد البرنامج على معايير الجودة واالعتماد.

3.6987

0.919

73.974

4

كبيرة

م

المتوسط

المجال األول :السياق

تسير البرامج وفق خطة مشتركة لتحديد احتياجات

-3

البحث العلمي وأولوياته.
التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا واضحة

-4

محددة.

يتم اعتماد البرامج بعد دراسة البيئة الداخلية

-5

والخارجية وتحليلهما.
تستند برامج الدراسات العليا إلى نظام الدراسة

-6

النظامية ال (االنتساب).
تتيح البرامج فرصة تعميم نتائج الرسائل العلمية

-7

والبحوث بوسائل مختلفة.
تتيح البرامج فرصاً لتدويل تجربتها واالستفادة من

-8

التجارب الدولية.

النسبي

الرتبة

الدرجة
كبيرة جداً

يوضح الجدول رقم ( )22أن األوزان النسبية كانت متباينة على فقرات المجال األول المتعلق
بسياق برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،وتراوحت ما بين ( %90.504إلى

 ،)%63.854وهي ما بين (كبيرة جداً ومتوسطة)

حيث كانت أعلى فقرتين من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم ( )6ونصها" :تستند برامج الدراسات

العليا إلى نظام الدراسة النظامية ال (االنتساب)" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%90.504وهي نسبة كبيرة جداً
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تشير إلى أن الجامعات الفلسطينية تتبع نظام الدراسة النظامية ،وليس برامج للتعلم عن بعد أو برامج
تفسيرها
مفتوحة تعتمد على االنتساب؛ حيث إن النظام في الجامعتين (األزهر واإلسالمية) يعتمد على الدراسة
ومناقشتها
النظامية ،يليها الفقرة رقم ( ،)1في المرتبة الثانية ونصها " :لكل برنامج رسالته ورؤيته الخاصة "،
بوزن نسبي بلغ ( ،)%85.624وهي نسبة كبيرة جداً أيضاً تؤكد على أن الجامعات الفلسطينية تهتم
بصياغة رسالة كل برنامج ،وتحديد رؤيته .باعتبار أن برامج الدراسات العليا تمثل صورة تظهر قوة

الجامعة ومستوى الثقة في مخرجاتها على المستوى المحلي والدولي.

ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام الجامعة بوضع أهداف وغايات واضحة ،وتطوير نظام

اإلدارة واألداء في البرامج لتعزيز الميزة التنافسية للجامعة ،واهتمامها بأن يكون لبرامج الدراسات العليا
إسهامات واضحة في تقدم المعرفة وتطورها ،وزيادة حدودها ضمن ثقافة الجودة ومؤشراتها.

أما أدنى فقرتين فكانت الفقرة رقم ( )9وترتيبها ما قبل األخير بين فقرات مجال (السياق)

ونصها " :يستفيد البرنامج من الفرص المتاحة لتطوير أدائه " ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%68.128وهي

نسبة كبيرة ،أما الفقرة ذات المرتبة األخيرة فكانت الفقرة رقم ( ،)8ونصها " :تتيح البرامج فرصاً لتدويل
تجربتها واالستفادة من التجارب الدولية " ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%63.854وهي نسبة متوسطة.

ويعزى السبب في ذلك إلى ضعف الموازنة المحدودة للجامعات الفلسطينية المرتبطة بالوضع

االقتصادي المتدني ،ولعل ذلك يرجع إلى الحصار المفروض على محافظات غزة ،حيث إن االستفادة
تستدعي سفر البعثات العلمية ،واقامة المؤتمرات العلمية ،والندوات ،إضافة إلى صعوبة استقطاب ذوي

الخبرات والمتخصصين بسبب سوء األوضاع األمنية الراهنة في محافظات غزة ،واغالق المعابر

المستمر .وتتفق النتائج الواردة في الجدول رقم ( )22مع نتائج دراسة (عابدين )2003 ،ودراسة

(طائع ،)2000 ،في انخفاض درجة التقدير لتدويل تجارب الدراسات العليا ،بينما اختلفت مع نتائج

دراسة (البستان )2000 ،التي أشارت إلى ارتفاع درجة التقدير لالستفادة من الفرص المتاحة وقد يعزى
السبب في االختالف إلى خصوصية محافظات غزة السياسية.

ثانيا :مجال المدخالت

لإلجابة عن مجال تقويم (المدخالت) تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (:)23
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جدول رقم ()23

تفسيرها
الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
المتوسط

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

ومناقشتها
المجال الثاني :المدخالت

للبرامج فلسفة خاصة قائمة على خدمة المجتمع
وضمان االستدامة.
أهداف البرامج تؤكد مبدأ التعلم مدى الحياة.
أهداف البرامج تستند إلى تنمية الكفاءات العلمية
المختلفة (التخطيط – البحث وغيرها).
توضح أهداف البرنامج احتياجات المجتمع وسوق
العمل من المخرجات.
يتم القبول في برامج الدراسات العليا وفق شروط
واضحة محددة مرتبطة بالكفاءة.
يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق اختبارات
كتابية ومقابالت شخصية.
تخضع برامج الدراسات العليا لمعايير الجودة
للتطوير وضمان االستم اررية.
يوجد توصيف محدد لكل مساق من مساقات برامج
الدراسات العليا.
عدد مساقات كل برنامج كافية لتحقيق أهدافه.
يعتمد تحديد تخصصات البرامج على دراسات
تجريبية مرتبطة بتحديد الفرص والتهديدات.
توفر البرامج المعامل العلمية والقاعات المناسبة
الالزمة إلنجاز الرسائل العلمية.
توفر البرامج مكتبات متخصصة (ورقية_
إلكترونية) حديثة.
يوفر البرنامج الكادر األكاديمي واإلداري
المتخصص.
تستقطب البرامج الخبراء والمميزين للعمل فيها
(اإلشراف_ المناقشات_ السيمينارات).
تطبق البرامج المعايير العالمية من حيث (أعداد
الطلبة_ عدد الساعات الدراسية).
تتوفر قاعدة بيانات محدثة خاصة بالملتحقين بها.
يتوافر بالجامعة مركز خاص بالدراسات العليا
للتوجيه واإلرشاد ومتابعة كل ما هو جديد في
مجال التخصصات -المطلوبة.

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.6074

0.9632

72.148

9

كبيرة

3.523

0.9367

70.46

11

كبيرة

3.5617

0.9719

71.234

10

كبيرة

3.2615

0.9261

65.23

17

متوسطة

4.1051

0.94

82.102

3

كبيرة

4.3425

0.912

86.85

1

كبيرة جداً

3.8676

0.9365

77.352

5

كبيرة

4.3379

0.7389

86.758

2

كبيرة جداً

4.0594

0.852

81.188

4

كبيرة

3.3197

0.9522

66.394

16

متوسطة

3.5184

0.9219

70.368

12

كبيرة

3.3562

0.9867

67.124

14

متوسطة

3.8624

0.8637

77.248

6

كبيرة

3.6941

0.978

73.882

7

كبيرة

3.4704

1.0505

69.408

13

كبيرة

3.6239

0.9087

72.478

8

كبيرة

3.3395

1.1776

66.79

15

متوسطة
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يوضح الجدول رقم ( )23أن األوزان النسبية لكافة فقرات المجال الثاني المتعلق بمدخالت
تفسيرها
برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تراوحت ما بين (_ %86.85
ومناقشتها
 )%65.23وهي ما بين (كبيرة جداً أو متوسطة).

وكانت الفقرة ذات الترتيب األول الفقرة رقم ( ،)6ونصها " :يتم القبول في برنامج الدراسات

العليا وفق اختبارات كتابية ومقابالت شخصية " ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%86.85وهي نسبة كبيرة جداً.

ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام الجامعات الفلسطينية بوضع معايير واضحة معلنة للقبول

في برامج الدراسات العليا محافظة منها على نوعية الطلبة ومستوى كفاءتهم ،وذلك ضمن خطط القبول
في الجامعات التي تحد من قبول أعداد كبيرة من الطلبة وسياساتها.

يليها الفقرة رقم ( ،)8في المرتبة الثانية ونصها" :يوجد توصيف محدد لكل مساق من مساقات

برامج الدراسات العليا" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%86.758وهي نسبة كبيرة جداً أيضاً.

ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام برامج الدراسات العليا بوجود أهداف واضحة وتوصيف محدد

لكل مساق تتركز في تنمية مهارات البحث العلمي من خالل إكساب الطلبة مهارات الوصول إلى
المعارف والمعلومات ،كما تحرص اإلدارة العليا على مراجعة األهداف بصفة دورية لكل مساق في

متغيرت واالنفجار والمعرفي.
ا
ضوء اإلى

وكانت أدنى فقرتين الفقرة رقم ( ،)10ونصها" :يعتمد تحديد تخصصات البرامج على دراسات

تجريبية مرتبطة بتحديد الفرص والتهديدات" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%66.394وهي نسبة متوسطة ،أما

الفقرة ذات المرتبة األخيرة فكانت الفقرة رقم ( ،)4ونصها" :توضح أهداف البرنامج احتياجات المجتمع
وسوق العمل من المخرجات" ،بوزن نسبي متوسط (.)%65.23

ويعزى السبب في ذلك إلى عدم توفر المرونة في اللوائح والقوانين التي تحكم الدراسات العليا،

وعدم وجود قنوات اتصال مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة ،وقلة االهتمام بنتائج توصيات نتائج
المؤتمرات ومقترحاتها التي تعقد لمناقشة مشكالت الدراسات العليا وقضاياها التي ترتبط بحاجات
المجتمع واهتمامات الطلبة وسوق العمل.

وتتفق النتائج الواردة في الجدول رقم ( )23مع نتائج دراسة (محمود )2004 ،ودراسة (الصباح

والسرطاوي )2010 ،في انخفاض درجة التقدير لكفاءة برامج الدراسات العليا ،بينما اختلفت مع نتائج

دراسة (الطائي وآخرين.)2013 ،

ثالثا :مجال العمليات:

لإلجابة عن مجال تقويم العمليات تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الثالث ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (:)24
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جدول رقم ()24

تفسيرها
الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
المتوسط

ومناقشتها

المتوسط

م

المجال الثالث :العمليات

-1

لدى الجامعة توجه نحو تدويل برامج الدراسات العليا فيها.

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

لدى اإلدارة توجه نحو الشراكة مع جامعات أخرى في
برامج الدراسات العليا.
تعمل الجامعة على توظيف شبكات االتصال لفتح المجال

للباحثين للبحث والمشاركة والتعلم.

تعتمد الجامعة في اختيار عناوين الرسائل العلمية على
خريطة بحثية مرتبطة باحتياجات المجتمع وتنميته.
يستند تنفيذ البرامج إلى أحدث طرق التدريس ووسائله.
تخضع الكوادر األكاديمية واإلدارية العاملة في مجال
الدراسات العليا لبرامج تدريبية مهنية باستمرار.
يشارك األكاديميون الطلبة في تقييم المشكالت التي تعيق
إنجاز أهداف البرامج.
يشارك اإلداريون الطلبة في عملية تطوير رسالة الدراسات

العليا ورؤيتها وأهدافها.

تستند البرامج إلى تحليل نظمي لخصائص المجتمع
الفلسطيني واحتياجاته.
لدى الطواقم اإلدارية واألكاديمية القدرة على تنفيذ خطط
استراتيجية بديلة عند الحاجة.
يتم متابعة سير الطلبة في البرنامج باستمرار وفق تقارير

وسجالت خاصة بكل طالب.

يتعاون جميع العاملين في عمليات التقويم الذاتي واعداد
التقارير وتحسين األداء.

-13

يتم التنسيق بين المحتوى

-14

هناك عمليات تقويم شاملة للبرامج كل خمس سنوات.

15-

واالستراتيجيات في توصيف مقررات البرامج.

تراعى معايير الجودة من حيث أعداد الملتحقين ومدة
الدراسة.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

الرتبة

الدرجة

3.3146

0.976

66.292

11

متوسطة

3.4609

1.1179

69.218

4

كبيرة

3.5918

0.9712

71.836

2

كبيرة

3.0138

1.0362

60.276

12

متوسطة

3.4019

0.8368

68.038

8

كبيرة

2.8762

0.9496

57.524

15

متوسطة

3.3471

1.5792

66.942

9

متوسطة

2.9908

0.9201

59.816

13

متوسطة

2.9632

0.9122

59.264

14

متوسطة

3.3411

0.9398

66.822

10

متوسطة

3.7065

0.9289

74.13

1

كبيرة

3.4221

0.9337

68.442

6

كبيرة

3.5826

0.9673

71.652

3

كبيرة

3.4378

0.9987

68.756

5

كبيرة

3.4148

1.0468

68.296

7

كبيرة

النسبي

يوضح الجدول رقم ( )24أن األوزان النسبية لكافة فقرات المجال الثاني المتعلق بمدخالت

برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تراوحت ما بين ( %74.13إلى

 ،)%57.524وكانت ما بين (كبيرة ومتوسطة).
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وكانت الفقرة ذات الترتيب األول الفقرة رقم ( ،)11ونصها" :يتم متابعة سير الطلبة في البرنامج
تفسيرها
باستمرار وفق تقارير وسجالت خاصة بكل طالب" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%74.13وهي نسبة كبيرة.
ومناقشتها
ويعزى السبب في ذلك إلى أن الجامعات وضعت شروطاً ومعايير واضحة للقبول واإلشراف

على الطلبة ،ويوجد تحديد واضح لمسؤوليات كل من المشرف والطالب ،وتهتم اإلدارة بالتقارير الدورية
عن التقدم العلمي للطالب ،إلى أنه يوجد أحياناً تجاوز في عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو هيئة

التدريس.

وكانت الفقرة رقم ( )3ذات المرتبة الثانية ،ونصها" :تعمل الجامعة على توظيف شبكات

االتصال لفتح المجال للباحثين للبحث والمشاركة والتعلم" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%71.836وهي نسبة

كبيرة أيضاً.

ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام الجامعة بتوفير قاعدة بيانات عن الدراسات واألبحاث العلمية

الموجودة (ورقياً-إلكترونياً) ،وتوفير استخدام أسلوب البحث اإللكتروني من خالل المكتبات الجامعية
بنظامها الجديد ،إال أن هناك حاجة إلى توفير االشتراكات للمكتبات الرقمية على المستوى العالمي

كدار المنظومة ومكتبة أيرك للتربية ،والحاجة لتوفير دورات تدريبية في كيفية البحث اإللكتروني

للطلبة ،مما أضعف ذلك في حصول الدرجات التقييمية على مستوى ٍ
كبير جداً.

وكانت آخر فقرتين بين فقرات مجال العمليات الفقرة رقم ( ،)9ونصها" :تستند البرامج إلى

تحليل نظمي لخصائص المجتمع الفلسطيني واحتياجاته" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%59.264وهي نسبة

متوسطة.

ويعزى السبب في ذلك إلى ضعف ارتباط الدراسات العليا بالمشروعات التنموية من خالل

سياسة موحدة نحو مشاركة المجتمع الفلسطيني في حل مشكالته ،وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود هدف

قومي للبحث العلمي (خريطة وطنية) في إطار أهداف الدراسات العليا ،وضعف التركيز على النتائج

التطبيقية للرسائل العلمية ،وهذا ما اتفق مع دراسة (العاجز وعساف.)2013،

أما الفقرة ذات المرتبة األخيرة فكانت الفقرة رقم ( ،)6ونصها" :تخضع الكوادر األكاديمية

واإلدارية العاملة في مجال الدراسات العليا لبرامج تدريبية مهنية باستمرار" ،بوزن نسبي بلغ

( ،)%57.524وهي نسبة متوسطة.

ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة عبء عضو هيئة التدريس من اإلشراف ،ومحدودية أعداد

أعضاء هيئة التدريس في البرامج التي تمنح الماجستير ،كما أن هذه الدورات تكلف الجامعة مزيداً من

األعباء المادية في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الفلسطينية من العجز المالي وقلة اإلمكانيات،

أضف إلى أن الجامعة اإلسالمية تعتمد تفريد االشراف ،أما جامعة األزهر فتقبل باإلشراف التشاركي
على الرسائل العلمية.
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رابعا :مجال المخرجات

تفسيرها
لإلجابة عن مجال تقويم العمليات تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
ومناقشتها
النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الرابع ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (.)25
جدول رقم ()25
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الرابع

م
1-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

المتوسط

المجال الرابع :المخرجات
خريجو البرامج ذوو كفاءة (علمية_ مهنية).
ب ارمج الدراسات العليا المتبعة حالياً كفيلة بأن تجعل من
الطالب ناشطاً اجتماعياً وباحثاً جيداً.

هناك رضا مجتمعي حول كفاءة خريجي هذه البرامج.
ينتسب خريجو البرامج للعمل أو الدراسة خارج الوطن

دون معوقات.
يتم توثيق إنجازات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في
البرامج األكاديمية.
يتم عرض إنجازات البرامج السنوية من خالل مؤتمر
سنوي.

تعتمد توصيات ومقترحات الرسائل العلمية على
االجرائية والقابلية للتطبيق.
لدى الخريجين القدرة على تطبيق التعلم بشكل ناجع في
مجال العمل.
تمثل مخرجات برامج الدراسات العليا مؤشرات التنمية
الحديثة.
تقدم البرامج من خالل إنجازاتها تقويماً مستم اًر وخطط
تحسين واستشارات للمشاريع المجتمعية.

لدى الخريجين القدرة على القيام باألبحاث العلمية ذات
العالقة.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.6667

0.8577

73.334

2

3.7478

2.873

74.956

1

كبيرة

3.5649

0.8215

71.298

4

كبيرة

3.5413

1.1281

70.826

5

كبيرة

3.4542

0.9505

69.084

7

كبيرة

2.6056

1.0821

52.112

11

متوسطة

3.201

1.1071

64.02

10

متوسطة

3.4771

0.8544

69.542

6

كبيرة

3.4332

0.8479

68.664

8

كبيرة

3.3212

0.9247

66.424

9

متوسطة

3.5918

0.8764

71.836

3

كبيرة

النسبي

الرتبة

الدرجة
كبيرة

يوضح الجدول السابق رقم ( )25انخفاض تقديرات العينة من أعضاء هيئة التدريس على
معظم فقرات مجال المخرجات ،وتراوحت األوزان النسبي ما بين ( %74.956إلى ،)%52.112
وهي بين (كبيرة /متوسطة /أقرب إلى القليلة)
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وكانت الفقرة ذات الترتيب األول الفقرة رقم ( ،)2ونصها" :برامج الدراسات العليا المتبعة حالياً
تفسيرها
كفيلة بأن تجعل من الطالب ناشطاً اجتماعياً وباحثاً جيداً" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%74.956وهي نسبة
ومناقشتها
كبيرة ،يليها في المرتبة الثانية الفقرة رقم ( ،)1ونصها" :خريجو البرامج ذوي كفاءة (علمية_ مهنية)"،
بوزن نسبي بلغ ( ،)%73.334وهي كبيرة أيضاً.

ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام إدارة الجامعة بتحقيق رسالة الدراسات العليا من خالل بناء

اإلنسان المدرك ألصول العلم والمعرفة وطرائق البحث العلمي ،واهتمامها بتزويد المجتمع
بالمتخصصين والخبراء في مختلف المجاالت في ضوء مواكبة االتجاهات العالمية الحديثة في تحسين

كفاءة الخريج.

وكانت أدنى فقرتين الفقرة رقم ( ،)7حيث حصلت على الترتيب العاشر ،وما قبل األخير

ونصها" :تعتمد توصيات ومقترحات الرسائل العلمية على اإلجرائية والقابلية للتطبيق" ،بوزن نسبي بلغ
( ،)%64.02وهي نسبة متوسطة.

ويعزى السبب في ذلك إلى عزوف المؤسسات المحلية عن االهتمام بنتائج الدراسات العلمية

لقلة اإلمكانات وعدم وجود سياسات ناظمة حامية وأجواء جيدة لالستثمار وتسويق البحث العلمي،
وجميع هذه العوامل تؤدي إلى توصيات ضعيفة بعيدة عن التطبيق الحقيقي ،وبالتالي ال تؤخذ على

محمل الجد من قبل المسؤولين ،وان كانت جيدة فإنه ال يؤخذ بها أيضاً؛ ألن ذلك ال يدخل ضمن
السياسات اإلدارية للجامعة.

وكانت الفقرة ذات الترتيب األخير الفقرة رقم ( ،)6ونصها" :يتم عرض انجازات البرامج السنوية

من خالل مؤتمر سنوي" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%52.112وهي نسبة متوسطة أقرب إلى القليلة.

ويعزى السبب في ذلك إلى عدم االهتمام بعملية البحث كركيزة أساسية من ركائز التطوير،

وعدم وجود أولويات لنتائج البحوث سواء عند المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية ،أو عند الجامعات،
مما أدى إلى اختيار الطلبة لموضوعات ال تالمس احتياجات المجتمع سواء لنقص في الخبرة ،أو
ابتغاء الراحة واالنتهاء من الدراسة بأسهل السبل وأقل التكاليف ،أو لعدم االهتمام بنوعية الدراسات
التي يقومون بها ،مما يضعف الجامعة نحو عقد مؤتمر يعرض فيه نتائج البحوث والدراسات لدى
الجهات وقطاعات األعمال.
وهذا مايتفق مع ماجاءت به دراسة (عساف وحماد ،)2011 ،ودراسة (تمام والطوخي)2007،
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

تفسيرها
ينص السؤال الثاني على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
ومناقشتها
≥  )αبين متوسطات الدرجات التقديرية ألعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغيرات:

(الجامعة ،الجنس ،الدرجة العلمية ،التخصص األكاديمي ،سنوات الخدمة)؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات اآلتية حسب متغيرات الدراسة:

 -1متغير الجامعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقييم

أفراد العينة لبرامج الدراسات العليا وفق نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الجامعة
(جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية).

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار (ت) للفروق بين مجموعتين مستقلتين

( ،)Independent Samples T testوالجدول رقم ( )26يوضح النتائج:
جدول رقم ()26

تقييم برامج الدراسات العليا باستخدام نموذج الق اررات المتعددة CIPPباختالف متغير الجامعة
م

المجاالت

-1

السياق

-2

المدخالت

-3

العمليات

-4

المخرجات
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.60

الجامعة

العدد

جامعة األزهر

103

3.683

الجامعة اإلسالمية

116

3.777

0.6015

جامعة األزهر

103

3.6386

0.6854

الجامعة اإلسالمية

116

3.7499

0.5884

جامعة األزهر

103

3.2067

0.735

الجامعة اإلسالمية

116

3.4424

0.677

جامعة األزهر

103

3.3705

0.8486

الجامعة اإلسالمية

116

3.4548

0.612

جامعة األزهر

103

3.4707

0.6517

الجامعة اإلسالمية

116

3.6012

0.5448

قيمة ت

قيمة
االحتمال

1.157

0.249

1.293

0.197

2.261

0.025

0.850

0.396

1.615

0.108

* ت الجدولية عند درجات حرية ( )217ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()1.96

يوضح الجدول رقم ( )26أن قيمة االحتمال على المجال األول ،والمجال الثاني ،والمجال
الرابع ،والدرجة الكلية كانت أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وأن قيم (ت) المحسوبة كانت أقل من
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قيمة (ت) الجدولية ،وهذا يدلل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجامعة
تفسيرها
في هذه المجاالت.
ومناقشتها
بينما ظهرت فروق على مجال (العمليات) ،حيث كانت قيمة االحتمال أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05كما كانت قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت) الجدولية ،وعليه فإنه توجد فروق في
متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس على مجال العمليات تعزى إلى متغير الجامعة ،والواضح أن

تلك الفروق كانت لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بفارق متوسط يسير (.)0.02

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (العاجز وعساف)2013 ،؛ حيث تبين لهما أن هناك فروقاً لصالح

الجامعة اإلسالمية.

ويعزى السبب في ذلك إلى انفتاح أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية العاملين في

مجال الدراسات العليا أكثر لزيادة عدد التخصصات ،كما أن خبرة الجامعة اإلسالمية في هذا المجال

أكثر من حيث عدد السنوات وبشكل عام لم تظهر فروق على الدرجة الكلية لتقييم برامج الدراسات

العليا في الجامعات الفلسطينية (جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية) في ضوء نموذج الق اررات

المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الجامعة ،خاصة في المجاالت( :السياق ،المدخالت ،المخرجات)؛
وذلك ألن أهداف التعليم العالي في الجامعتين واحدة ،ومبررات انشاء هذه البرامج تقريباً واحدة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أبي شمالة ،)2013،ودراسة (المزين وسكيك ،)2013 ،وتختلف

مع نتائج دراسة (كورتكوف.)2006،

 -2متغير الجنس:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقييم

أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا وفق نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير

الجنس (ذكر ،أنثى).

للتحقق من الفرض الثاني استخدمت الباحثة اختبار (ت) للفروق بين مجموعتين مستقلتين

( ،)Independent Samples T testوالجدول رقم ( )27يوضح النتائج:
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جدول رقم ()27

تفسيرهارامج الدراسات العليا في ضوء نموذج الق اررات المتعددة باختالف متغير الجنس
تقييم ب

ومناقشتها
م

المجاالت

-1

السياق

-2

المدخالت

-3

العمليات

-4

المخرجات
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

202

3.7187

أنثى

17

3.90

0.807

ذكر

202

3.71

0.6129

أنثى

17

3.5924

0.8906

ذكر

202

3.3338

0.686

أنثى

17

3.1683

0.9782

ذكر

202

3.4297

0.7103

أنثى

17

3.2422

0.9664

ذكر

202

3.547

0.5722

أنثى

17

3.4579

0.8823

الحسابي

المعياري

0.5779

قيمة ت

قيمة

االحتمال

1.201

0.231

0.708

0.480

0.920

0.358

1.014

0.312

0.585

0.559

* ت الجدولية عند درجات حرية ( )217ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()1.96

يوضح الجدول رقم ( )27أن قيمة االحتمال في المجاالت كل على حدة ،والدرجة الكلية كانت
أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وأن قيم (ت) المحسوبة كانت أقل من قيمة (ت) الجدولية ،وهذا
يدلل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس.

ويعزى السبب في ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس سواء كانوا ذكو اًر أو إناثاً لديهم وجهات

نظر متقاربة حول تقييم برامج الدراسات العليا ،باإلضافة إلى حرصهم على تزويد طلبتهم بالمعارف

والمهارات واالتجاهات؛ بهدف إعداد الباحثين ،وتنمية المجتمع الفلسطيني ،كما أن كال الجنسين
يخضعان لنفس الظروف المواتية سواء على المستوى األكاديمي ،أو على مستوى اإلمكانات المتاحة
لبرامج الدراسات العليا ،فكان تقييمهم لبرامج الدراسات العليا متقارباً وال فروق في متوسط تقديراتهم.

تتفق النتائج الواردة أعاله في الجدول رقم ( )27مع نتائج دراسة (الصباح والسرطاوي،

 ،)2010و(عساف والحلو ،)2009 ،و(زيدان ،)2007 ،و(النيرب وعيسى ،)2011و(عقل)2006،

و(راضي.)2011،

وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة( :المزين وسكيك،)2013،

و(األسطل ،)2011،و(السعدي ،)2006،و(الحولي وأبي دقة ،)2004،و(زوين ،وهاشم )2009،التي
أظهرت وجود فروق لصالح الذكور.
474
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 -3متغير الدرجة العلمية:

تفسيرها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات
ومناقشتها
تقييم برامج الدراسات العليا وفق نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى إلى متغير الدرجة العلمية

(أستاذ ،أستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد).

للتح قق من الفرض الثالث استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث

مجموعات فأكثر ( ،)One Way ANOVAsوالجدول رقم ( )28يوضح النتائج:
جدول رقم ()28
اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث مجموعات فأكثر باختالف متغير الدرجة العلمية
م

المجاالت

-1

السياق

-2

المدخالت

-3

العمليات

-4

المخرجات

الدرجة الكلية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.923

2

0.461

داخل المجموعات

77.138

216

0.357

اإلجمالي

78.061

218

بين المجموعات

1.781

2

0.891

داخل المجموعات

86.622

216

0.401

اإلجمالي

88.403

218

0.321

بين المجموعات

1.154

2

0.577

داخل المجموعات

109.166

216

0.505

اإلجمالي

110.320

218

بين المجموعات

1.365

2

0.683

داخل المجموعات

115.541

216

0.535

اإلجمالي

116.906

218

بين المجموعات

1.175

2

0.587

داخل المجموعات

77.204

216

0.357

اإلجمالي

78.379

218

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

1.292

2.221

1.142

1.276

1.643

قيمة

االحتمال
0.277

0.111

0.321

0.281

0.196

يوضح الجدول رقم ( )28أن قيمة االحتمال على المجال األول ،والمجال الثاني ،والمجال
الثالث ،والمجال الرابع ،والدرجة الكلية كانت أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يدلل على أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الدرجة العلمية.

ويعزى السبب في ذلك إلى حداثة العديد من برامج الدراسات العليا التي لم تمض على افتتاحها

عدة سنوات ،وهذا ما لم يوجد فروق بين أعضاء هيئة التدريس نحو تقييم برامج الدراسات العليا تعزى
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إلى متغير الدرجة العلمية .أضف إلى أن أعضاء هيئة التدريس مهما اختلفت رتبهم العلمية يلتزمون
تفسيرها
باألهداف والمعايير الخاصة ببرامج الدراسات العليا.
ومناقشتها
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة( :العاجز وعساف ،)2013 ،و(الصباح والسرطاوي،
 ،)2010و(راضي ،)2011،و(تمام والطوخي ،)2007،بينما تختلف مع نتائج دراسة( :الرنتيسي

ومرتجى .)2011 ،وتعزو الباحثة سبب هذ االختالف إلى أن الباحثين طبقا دراستهما في جامعة
واحدة ،إضافة إلى تبني الباحثة لنموذج الق اررات المتعددة ،وليس تقويم واقع البرامج وفق الدراسة

الحالية.

 -4متغير التخصص األكاديمي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات

تقييم أعضاء هيئة التدريس برامج الدراسات العليا وفق نموذج الق اررات المتعددة تعزى إلى متغير

التخصص األكاديمي (علمي ،إنساني).

وللتحقق من الفرض الرابع استخدمت الباحثة اختبار (ت) للفروق بين مجموعتين مستقلتين
( ،)Independent Samples T testوالجدول رقم ( )29يوضح النتائج:
جدول رقم ()29
تقييم برامج الدراسات العليا في ضوء نموذج الق اررات المتعددة باختالف متغير التخصص األكاديمي
م

المجاالت

-1

السياق

-2

المدخالت

-3

العمليات

-4

المخرجات
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.5808

التخصص األكاديمي

العدد

علمي

92

3.746

إنساني

127

3.723

0.6129

علمي

92

3.68

0.6394

إنساني

127

3.71

0.6372

علمي

92

3.259

0.7082

إنساني

127

3.366

0.713

علمي

92

3.376

0.7982

إنساني

127

3.443

0.6825

علمي

92

3.512

0.5972

إنساني

127

3.56

0.603

* ت الجدولية عند درجات حرية ( )217ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()1.96
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قيمة ت

قيمة
االحتمال

0.278

0.781

0.341

0.734

1.099

0.273

0.670

0.503

0.577

0.564
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يوضح الجدول رقم ( )29أن قيمة االحتمال على المجاالت كل على حدة ،والدرجة الكلية كانت
تفسيرها
أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وأن قيم (ت) المحسوبة كانت أقل من قيمة (ت) الجدولية ،وهذا
ومناقشتها
يدلل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير التخصص األكاديمي.
وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم أعضاء هيئة التدريس لبرامج

الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية) ،في

ضوء نموذج الق اررات المتعددة تعزى إلى متغير التخصص األكاديمي.

ويعزى السبب في ذلك إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس من كافة التخصصات يخضعون
لنظام موحد ،سواء كان في عملية التدريس ،أو اإلشراف على الدراسات العليا.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة( :العاجز ،وعساف ،)2013 ،ودراسة (الرنتيسي ،ومرتجى،
 ،)2011دراسة (زيدان ،)2007 ،و(العاجز واللوح ،)2011،و(النيرب وعيسى ،)2011،وتختلف مع
نتائج دراسة (تمام ،والطوخي ،)2007،التي كانت الفروق فيها لصالح الكليات العلمية؛ ولعل سبب

االختالف يرجع إلى اختالف البيئة التي طبقت فيها دراسة( :تمام والطوخي )2007 ،لجامعة القاهرة

في مجال التقويم ،وليس أكثر من جامعة كما في الد ارسة الحالية.
 -5متغير سنوات الخدمة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات

تقييم أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا باستخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPتعزى

إلى متغير سنوات الخدمة ( 10سنوات فأقل ،أكثر من  10سنوات).

وللتحقق من الفرض الخامس استخدمت الباحثة اختبار (ت) للفروق بين مجموعتين مستقلتين

( ،)Independent Samples T testوالجدول رقم ( )30يوضح النتائج:
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جدول رقم ()30

تفسيرها
امج الدراسات العليا في ضوء نموذج الق اررات المتعددة باختالف متغير سنوات الخدمة
تقييم بر

ومناقشتها

م

المجاالت

-1

السياق

-2

المدخالت

-3

العمليات

-4

المخرجات
الدرجة الكلية

سنوات الخدمة

العدد

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

 10سنوات فأقل

57

3.686

0.6693

أكثر من  10سنوات

162

3.749

0.5727

 10سنوات فأقل

57

3.745

0.6824

أكثر من  10سنوات

162

3.681

0.6213

 10سنوات فأقل

57

3.406

0.7825

أكثر من  10سنوات

162

3.291

0.6847

 10سنوات فأقل

57

3.394

0.75

أكثر من  10سنوات

162

3.4223

0.73

 10سنوات فأقل

57

3.566

0.657

أكثر من  10سنوات

162

3.531

0.5798

قيمة ت

قيمة

االحتمال

0.683

0.495

0.655

0.513

1.048

0.296

0.259

0.796

0.382

0.703

* ت الجدولية عند درجات حرية ( )217ومستوى داللة ( )0.05تساوي (.)1.96

يوضح الجدول رقم ( )30أن قيمة احتمال كل مجال على حدة ،والدرجة الكلية كانت أكبر من

مستوى الداللة ( ،)0.05وأن قيم (ت) المحسوبة كانت أقل من قيمة (ت) الجدولية ،وهذا يدلل على
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

ويعزى السبب في ذلك إلى أن سياسة الدراسات العليا التي توزع اإلشراف بنوع من التساوي قدر
اإلمكان وحسب التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس بغض النظر عن سنوات الخدمة في الجامعة،
كما أن الحاجة إلى التدريس أو اإلشراف في الدراسات العليا أكثر ما يعتمد على الرتب العلمية وليس
على سنوات الخدمة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العاجز ،وعساف ،)2013 ،وتختلف مع ما جاءت به دراسة
(الرنتيسي ،ومرتجى ،)2011،التي كانت الفروق لصالح سنوات الخدمة من ( )10-5سنوات ،ودراسة

(راضي ،)2011 ،التي كانت الفروق لصالح (أكثر من  10سنوات).
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نتائج السؤال الثالث ومناقشته:

تفسيرها
ينص السؤال الثالث على" :ما السيناريوهات المقترحة لتطوير برامج الدراسات العليا في
ومناقشتها
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في ضوء نتائج التقييم باستخدام نموذج الق اررات المتعددة

()CIPP؟".

لإلجابة عن السؤال الثالث استخدمت الباحثة مجموعة من اإلجراءات المنهجية ،حيث إن
النتائج التي حصلت عليها الباحثة من تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في قطاع

غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية) ،في ضوء نموذج الق اررات المتعددة  CIPPجاءت بدرجة
متوسطة ،وهذا استدعى من الباحثة إجراء استطالع رأي عمداء الكليات ورؤساء األقسام لالستناد إلى

آرائهم في وضع سيناريو مقترح لتطوير برامج الدراسات العليا في ضوء نموذج الق اررات المتعددة

 .CIPPوالجدول التالي يوضح تقديرات عمداء الكليات ورؤساء األقسام على فقرات االستطالع.
جدول رقم ()31
التك اررات والنسب المئوية لتقديرات عمداء الكليات ورؤساء األقسام لفقرات استطالع الرأي
م

نعم

فقرات استطالع الرأي

ال

الرتبة

ك

%

ك

%

-1

تسهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.

70

73.70

25

26.30

3

-2

هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية.

70

73.70

25

26.30

*4

-3

ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.

66

69.50

29

30.50

5

-4

يستفيد القطاع العام من نتائج الدراسات.

28

29.50

67

70.50

19

-5

هناك تكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

52

54.70

43

45.30

12

-6

يوجد اكتفاء ذاتي في مجال اإلشراف على الرسائل العلمية.

63

66.30

32

33.70

8

50

52.60

45

47.40

14

-8

هناك فرصة حقيقية العتماد برامج دراسات عليا جديدة.

59

62.10

36

37.90

10

-9

هناك فجوة (علمية – تقنية) بين برامج الدراسات العليا ومتطلباتها.

55

57.90

40

42.10

11

-10

هناك جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.

47

49.50

48

50.50

15

22

23.20

73

76.80

20

90

94.70

5

5.30

1

82

86.30

12

12.60

2

-7

-11
-12
-13

يوجد رضا أكاديمي ومجتمعي حول إنتاجية برنامج الدراسات
العليا.

توجد استراتيجية صريحة لتحقيق التكامل بين الجامعات في برامج
الدراسات العليا.
يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار الهيكل التنظيمي ونظام
الدراسة األكاديمية.
تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى.
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م

تفسيرها

نعم

فقرات استطالع الرأي

ال

الرتبة

ك

%

ك

%

43

45.30

52

54.70

17

-15

تدعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة.

45

47.40

50

52.60

16

-16

تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.

36

37.90

59

62.10

18

-17

تواكب أنظمة الدراسات العليا التقدم العلمي والبحثي والتكنولوجي.

52

54.70

42

44.20

13

-18

يكسب البرنامج الخريجين مهارات البحث العلمي المميز ومتطلباته.

66

69.50

29

30.50

*6

-19

يتوفر قاعدة بيانات شاملة حول برنامج الدراسات العليا وانتاجيته.

60

63.20

35

36.80

9

66

69.50

29

30.50

*7

-14

-20

ومناقشتهانامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة
تخرج رسالة البر
المجتمعية.

تستقطب الجامعة الكفاءات العلمية في مجالي (اإلشراف –
المناقشة)

* حصلت الفقرة على نفس تكرار الفقرة التي قبلها.

يتضح من الجدول رقم ( )31أن عمداء الكليات ورؤساء األقسام قد وافقوا على معظم فقرات
االستطالع ،وكانت أعلى الفقرات الفقرة رقم ( ،)12ونصها "يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار

الهيكل التنظيمي ونظام الدراسة األكاديمية" ،بنسبة موافقة ( ،)%94.70يليها الفقرة رقم ( ،)13ونصها

"تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى" ،بنسبة موافقة بلغت ( ،)%86.30يليها الفقرة
رقم ( ،)1ونصها "تسهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية" ،بنسبة موافقة

( ،)%73.70وبنفس النسبة جاءت الفقرة رقم ( ،)2ونصها "هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية" .تليها
الفقرة رقم ( ،)3ونصها "ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع" ،بنسبة موافقة بلغت

(.)%69.50

أما الفقرات التي لم توافق عليها العينة فكانت الفقرات رقم ( ،)10ونصها "هناك جهود وطنية

لتحديد األولويات واألهداف البحثية" ،بنسبة موافقة ( ،)%49.50والفقرة رقم ( ،)15ونصها "دعم
الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة" ،بنسبة موافقة ( ،)%47.40والفقرة رقم

( ،)14ونصها "تخرج رسالة البرنامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة المجتمعية" ،بنسبة موافقة
بلغت ( ،)%45.30والفقرة رقم ( ،)16ونصها "تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية" ،بنسبة

( ،)%37.90والفقرة رقم ( ،)4ونصها "يستفيد القطاع العام من نتائج الدراسات" ،بنسبة (،)%29.50

والفقرة رقم ( ،)11ونصها "توجد استراتيجية صريحة لتحقيق التكامل بين الجامعات في برامج الدراسات

العليا" ،بنسبة (.)%23.20

129

الفصــل الخـامس
نتائج الدراســة
ومن خالل الجدول السابق قامت الباحثة ببناء مصفوفة (نقاط القوة ،والضعف ،والفرص،
تفسيرها
والتهديات) في برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية حسب آراء العمداء ورؤساء األقسام،
ومناقشتها
حيث إن (القوة والضعف) جاءت من االستطالع ،أما (الفرص والتهديدات) فجاءت من إجماع العينة
من خالل األسئلة المفتوحة ،والشكل التالي يوضح النتائج:
شكل رقم ()5

مصفوفة SWOT

القــــــوة
S
T
R
E
N
G
T
H
S

الضعــــــف

مساهمة برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.

استفادة القطاع العام من نتائج الدراسات.

هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية.

التكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

ارتباط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.

توفر جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.

اكتساب الخريجين مهارات البحث العلمي المميز وجود استراتيجية صريحة لتحقيق التكامل بين الجامعات
في برامج الدراسات العليا.

ومتطلباته.

توفر قاعدة بيانات شاملة حول برنامج الدراسات العليا خروج رسالة البرنامج من دائرة االستفادة
وانتاجيته.
استقطاب

إلى دائرة المنفعة المجتمعية.

الجامعة

(اإلشراف– المناقشة).

الكفاءات

العلمية

في

مجالي

المتخصصة.

دعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.

يوجد اكتفاء ذاتي في مجال اإلشراف على الرسائل

O
P
P
O
R
T
U
N
I
T
I
E
S

دعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت

W
E
A
K
N
E
S
S

الجامعات المنافسة التي تقدم نفس التخصصات.

العلمية.
يوجد رضا أكاديمي ومجتمعي حول إنتاجية برنامج

الدراسات العليا.

الزيادة المستمرة المتتالية في أعداد الطلبة الملتحقين
بالجامعة ،مما يزيد من الضغط على اإلمكانيات
والموارد ،فيؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للطلبة.

هناك فرصة حقيقية العتماد برامج دراسات عليا جديدة.

زيادة معدالت البطالة مما يؤثر سلباً على دافعية

هناك فجوة (علمية – تقنية) بين برامج الدراسات العليا الطالب نحو التفوق والتميز.

ومتطلباتها.

هناك جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.
توجد استراتيجية صريحة لتحقيق التكامل بين الجامعات

في برامج الدراسات العليا.

الفـــــــــرص

T
H
R
E
A
T
S

التهديــــدات
المصدر /من إعداد الباحثة
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وكان االستطالع قد تضمن مجموعة من األسئلة المفتوحة؛ لمساعدة الباحثة على صياغة السيناريو
تفسيرها
المقترح ،حيث قامت الباحثة برصد استجابات عمداء الكليات ورؤساء األقسام حول هذه األسئلة،
ومناقشتها
واكتفت بالمقترحات األكثر تك ار اًر ،في صياغة السيناريو المقترح.

السيناريو المقترح
مقدمة:
يعد أسلوب السيناريو من األساليب التي يتم فيها التركيز على األحداث المهمة ،المحتمل

حدوثها في المستقبل ،فيتم وضع عدد من الظروف المحتملة والبديلة ،ونتوقع ما سوف يحدث من هذه
وغالبا ما يستخدم أسلوب السيناريو للتنبؤ بالمستقبل في حال وجود أكثر من عامل
الظروف والوقائع
ً
يؤثر على النظام التعليمي بنفس الدرجة من القوة ،وال يمكن استبعاد أي من تلك العوامل ،كما نلجأ
معينا في
مسار
ًا
إليه في حال وجود غموض يحيط باالتجاهات المستقبلية ،وال نستطيع أن نحدد
ً
المستقبل.
كما يعد أحد طرق تلخيص نتائج البحوث المستقبلية سواء كانت قائمة على الطرق الكمية

التي تنتج استقصاءات وتنبؤات مستقبلية محددة دقيقة ،أو الطرق الكيفية التي تؤدي إلى صور بديلة
من مستقبل المجتمعات ،ويعتمد السيناريو على استشراف مستقبل الظاهرة ،والتعرف إلى تاريخ
الظاهرة ،والكشف عن طبيعة التأثيرات المتبادلة ،ومجموعة القوى التي شكلتها ،والتي من المحتمل أن

تؤدي إلى حدوثها في المستقبل.
ويرى الحسيني ( )2000أن أسلوب السيناريو مهم؛ ألنه:
 -1يمكن من التعامل مع المواقف الغامضة ووضع االحتماالت المتعددة للمستقبل.
 -2يساعد في وضع مجموعة من الخطط البديلة لالستخدام عند الحاجة.

 -3يجنبنا المجازفة والمخاطرة باتجاه واحد في التخطيط( .الحسيني)49:2000 ،
فيعرف السيناريو بأنه " :وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه ،مع توضيح

لمالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ،وذلك انطالقاً من الوضع

الراهن أو من الوضع االبتدائي( .الحوت)17:2003 ،

كما يعرف اصطالحا بأنه ":موقف حالي أو محتمل الحدوث يتم تحديده وفق المعلومات
المتاحة ،مع تحليل هذه المعلومات ،والتنبؤ بسير األحداث ،وتحديد أنسب البدائل للقرار المناسب،

وآليات التنفيذ " وهو أيضاً " :تصور ذهني أو فكري لمجموعة من االحتماالت المتوقعة ،أو الممكنة
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لمسيرة ظاهرة ما أو متغير ما ،وهذا التصور يصاغ في مجموعة من التنبؤات المشروطة ،وهي عبارة
تفسيرها
عن اإلجراءات المحتملة أو المطروحة في بدائل لمواجهة موقف طارئ أو أزمة افتراضية".
ومناقشتها
(فلية والزاكي)17:2004،
كما يوصي ( )Thomas,2007:37باستخدام السيناريو؛ ألنه:

 -1يسمح للمؤسسة باالبتعاد عن المخاطر والتنبؤ المتفرد بالمستقبل.
 -2يشجع اإلداريين على وضع االفتراضات بشكل واضح محدد.

 -3يمكن أن يحقق تنفي ًذا متكامالً لألنشطة والفعاليات الخاصة بالمنظمة.

 -4يسهم في بلورة صورة أولية عن المشكالت المختلفة ،فيخفف من صدمة المفاجأة.
 -5يمكن أن يهيئ مجموعة الحلول البديلة للمشكالت المحتملة مما يحفز على إمكانية المعالجة
السريعة لهذه االختناقات ،وبالتالي التقليل من آثارها السلبية على األداء.

 -6يمكن أن ينمي هذا األسلوب روح الفريق الواحد.

ويضيف عساف ( )2010فائدة السيناريو تكمن فيما يلي:
أ -تطوير مهارات صناعة القرار ،باإلضافة إلى أبعاد التقييم ونتائجه.
ب -يكون لإلدارة فرصة للتعامل مع األحداث غير المتوقعة ،والتي تم تحديدها من خالل السيناريوهات،
باإلضافة إلى اتخاذ المسار السليم في اإلجراءات والتصرفات التي يتم اتباعها في وجود درجة كبيرة

من عدم اليقين.

ت -تحاول السيناريوهات استكشاف نتائج األحداث ،والتغيرات الرئيسة على التغيرات والعوامل الرئيسة.

ث -إ ن تحليل السيناريوهات أسلوب أو طريقة جيدة لتحديد المستقبالت البديلة وتسهيل التخطيط
الموقفي.

كما أن وجود عدد من السيناريوهات لدى المنظمة ،يتيح لها مواجهة الظروف غير الواضحة في
البيئة ،ومن ثم تلجأ إلى لتخمين والتوقع أو التنبؤ بعدد من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن

تحدث في المستقبل؛ حتى يمكن بعد ذلك إعداد خطط موقفية تتناسب مع هذه السيناريوهات.

(عساف)255:2010،

في ضوء ما سبق يمكن تصميم السيناريو المقترح الذي يهدف إلى تطوير برامج الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية ،انطالقاً من تحليل نموذج الق اررات المتعددة  .CIPPمن حيث قوة نتائج

التقويم التي أظهرتها أدوات الدراسة وضعفها ،هذا إلى جانب نتائج الدراسات السابقة ،وما تحمله من

فرص يمكن االستفادة منها ،ومخاطر يمكن تجنبها ،وما تفرضه من مستجدات قد تؤثر في سير
الرؤية المستقبلية لبرامج الدراسات العليا.
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تفسيرها
ومناقشتها

شكل رقم ()6

خطوات بناء السيناريو

المصدر /من إعداد الباحثة
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الخطوات العامة لبناء السيناريو:
تفسيرها
ومناقشتها
األولى:
الخطوة

وصف الوضع الحالي وتحديد االتجاهات العامة وبيان نقاط القوة والضعف في برامج الدراسات

العليا.

 -1جوانب القوة:
 تسهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.
 هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية.

 ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.
 يستفيد المجتمع المحلي من نتائج الدراسات.

 هناك تكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

 يكسب البرنامج الخريجين مهارات البحث العلمي المميز ومتطلباته.
 يتوفر قاعدة بيانات شاملة حول برنامج الدراسات العليا وانتاجيته.
 -2جوانب الضعف:
 يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار الهيكل التنظيمي ونظام الدراسة األكاديمية.
 تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى.

 تخرج رسالة البرنامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة المجتمعية.
 تدعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة.
 تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.

الخطوة الثانية:

آليات تقويم برامج الدراسات العليا باستخدام نموذج :CIPP

حيث يمكن اإلشارة إلى عدد من الخطوات اإلجرائية المرتبطة ببناء السيناريو في ضوء نتائج
استخدام نموذج الق اررات المتعددة  CIPPالمتضمن (السياق ،المدخالت ،العلميات ،المخرجات) ،من

خالل:

أوال :مجال السياق:

تعرف الباحثة تقويم السياق على أنه :المالمح العامة المنظمة المشخصة لبرامج الدراسات العليا

والتي يميزها عن غيرها ،من حيث المشاركة والتدويل والمبادرات التصحيحية ،وعليه فإن المقترحات
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والمالمح الواجب على إدارة الجامعات الفلسطينية وبرامج الدراسات العليا االهتمام بها وتعزيزها ،جاءت
تفسيرها
على النحو اآلتي:
ومناقشتها
 -1تحديد رؤية ،ورسالة ،وأهداف واضحة ،لكل برنامج من برامج الدراسات العليا.
 -2ضرورة أن تتفق وتتكامل أهداف برامج الدراسات العليا مع أهداف الجامعة العامة.
 -3صياغة األهداف العامة والخاصة لكل برنامج من برامج الدراسات العليا ،وفق أنظمة مرنة يمكن
إعادة صياغتها بما يتفق مع الواقع الفلسطيني.
 -4األخذ بعين االعتبار كافة التطورات العالمية في مجاالت البحث العلمي ،والدراسات العليا،
وتطوير البرامج بما يحقق التغيير اإليجابي نحو التطور.
 -5ارتباط برامج الدراسات العليا بمتطلبات المجتمع الفلسطيني ،وسوق العمل في قطاع غزة.
 -6منح استقاللية مناسبة لكل برنامج من برامج الدراسات العليا.
 -7دراسة معايير الجودة الشاملة في الجامعات وبرامج الدراسات العليا ،ودراسة طرق تطبيقها
ووسائلها.
 -8دراسة البيئة الخارجية وتحليلها ،وصياغة األهداف بما يتفق مع تحليل البيئة الخارجية.

ثانيا :مجال المدخالت:

تعرف الباحثة تقويم المدخالت على أنه :الفلسفة واألهداف والبنية التحتية (المباني -المنشآت)،

والتجهيزات العلمية (معامل – مكتبات) ،والهيئة العلمية والبرامج الدراسية من حيث تطبيق المعايير
العالمية في القبول واألنشطة والخدمات .ومن أهم المقترحات الواجب أخذها بعين االعتبار في مجال

المدخالت ببرامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة:

 -1ارتباط فلسفة برامج الدراسات العليا وأهدافها بأهداف التنمية االقتصادية والبشرية.
 -2التركيز المباشر على قضايا خدمة المجتمع المحلي.
 -3صياغة معايير مناسبة لسياسات القبول في برامج الدراسات العليا.
 -4االهتمام الجيد بالمساقات االستدراكية.
 -5االهتمام الجيد بطرق إقامة السيمنارات وأساليبها ،بحيث يضفى عليها عوامل الجدية ،والنقاش
العلمي السليم.
 -6توفير مقررات دراسية وتطويرها؛ لتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي ،وتسهم في الرقي بمستوى
الطلبة من النواحي :المهنية ،واألكاديمية ،والعلمية.
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 -7إقامة مراكز متخصصة في مجاالت البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية.
تفسيرها
 -8توفير كافة متطلبات البحث العلمي ،بما في ذلك المراجع والكتب الحديثة.
ومناقشتها
 -9توفير قاعات مناسبة لبرامج الدراسات العليا.
 -10توفير مختبرات علمية مجهزة إلجراء التجارب العلمية المختلفة.
 -11إضفاء عوامل التجديد والتحديث في منهجية برامج الدراسات العليا.

ثالثا :مجال العمليات:

تعرف الباحثة تقويم العمليات على أنها :التدريس والتقويم وأنظمة االتصال ومكينة المجالس

واللجان والمصداقية واألخالقيات واإلرشاد والخدمات بأنواعها .وقد قامت الباحثة بصياغة بعض
المقترحات التي من شأنها تطوير مجال العمليات في برامج الدراسات العليا ،وجاءت هذه المقترحات

على النحو التالي:

 -1الربط بين الجوانب النظرية والعملية في كافة عمليات البحث العلمي ،وبرامج الدراسات العليا.
 -2إضفاء موضوعات تسهم في رفع مستوى اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة ،وأن يتم تقويم ذلك من
خالل نتائج رسائلهم العلمية ،وأعمالهم البحثية.
 -3عقد برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجاالت البحث العلمي ،والتطبيق ،وأساليب البحث،
واستراتيجيات التدريس.
 -4االبتعاد قدر اإلمكان عن الرسائل والمنهجيات العلمية التقليدية.
 -5تفعيل التعليم اإللكتروني في مجال تدريس المساقات الدراسية المقررة على طلبة الدراسات العليا.
 -6ضرورة أن تتوافق أعداد الملتحقين مع قدرات الجامعات الفلسطينية وامكانياتها ،والتجهيزات
المتوفرة.
 -7محاكاة بعض التجارب الدولية ،واإلقليمية ،وتفعيل برامج االبتعاث لالستفادة منها.
 -8إقامة المؤتمرات العلمية الدورية ،واالهتمام الجيد بالمجالت والدوريات التي تصدرها الجامعات
المحلية ،واإلقليمية ،والدولية .على مستوى نشرها ،أو على مستوى المشاركة فيها.
 -9رفع مستوى التعاون بين الجامعات الفلسطينية؛ بما يحقق رفع مستوى جودة برامج الدراسات
العليا.
 -10رفع مستوى التعاون بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي ،والمدني ،خاصة
في جوانب تطبيق أدوات الرسائل العلمية والبحوث المختلفة.
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 -11اقتراح برامج علمية وتخصصات جديدة تتفق مع اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة في
تفسيرها
الجامعات الفلسطينية ،وتتفق مع متطلبات المجتمع الفلسطيني.
ومناقشتها
 -12اعتماد نظام وجود أكثر من مشرف على الرسالة العلمية.
 -13االستعانة بمتخصصين ومشرفين من خارج قطاع غزة ،من خالل آلية تواصل مناسبة.

رابعا :مجال المخرجات

تعرف الباحثة تقويم المخرجات على أنها :كفاءة الخريجين (علمياً_ مهنياً_ أكاديمياً_ مجتمعياً)

ورضا العمالء داخليين أو خارجيين ،والنشاط البحثي من حيث :التدريب والتمويل ،وقامت باالطالع
على إجابات عمداء الكليات ورؤساء األقسام على استطالع الرأي ،ومن ثم قامت بصياغة المقترحات

اآلتية:

 -1ربط البحث العلمي ونتائجه بمتطلبات المجتمع المحلي.
 -2تقديم أطر نظرية وعملية لمؤسسات المجتمع المحلي مبنية على نتائج البحث العلمي ،ونتائج
الرسائل العلمية.
 -3توثيق ا\نجازات الكليات وبرامج الدراسات العليا.
 -4عرض إنجازات برامج الدراسات العليا من خالل إقامة :المؤتمرات ،والندوات ،واأليام الدراسية.
 -5توجيه نتائج الدراسات ،والرسائل العلمية للجهات المستهدفة.
 -6إجراء دراسات لقياس مستوى كفاءة الخريجين على المستوى :المهني ،واألكاديمي ،والبحثي.
 -7إقامة مؤتمرات لتقييم برامج الدراسات العليا.
 -8اعتماد أنظمة تقويم مناسبة لبرامج الدراسات العليا ،واالستفادة منها في إعادة تخطيط البرامج
وتنظيمها وفقاً لنتائج عمليات التقويم.

الخطوة الثالثة:
تحديد المسارات المستقبلية لتقويم برامج الدراسات العليا باستخدام نموذج  ،CIPPوعلى النحو
اآلتي:
 -1تدويل البحث العلمي وتسويق نتائجه.
 -2دعم البعد التطبيقي للرسائل العلمية.
 -3تحديث معايير قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة.
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 -4تفعيل دور الكليات الفرعية في تطوير الدراسات العليا (التخطيط -الجودة -التعليم المستمر).
تفسيرها
 -5أن تؤمن إدارة الجامعة بأهمية التطوير ،وضرورة االنتقال بسرعة بممارساتها الحالية من مجرد
ومناقشتها
عمليات تسيير روتينية إلى عمليات خلق وابدع قوامها التخطيط العلمي السليم والتنسيق الفعال،
والتنظيم الرشيد والحفز واستثارة الجهود.
 -6تفعيل دور لجان المكتبات ،للبحث عن مصادر لتوفير الدعم المادي للمكتبات ،واإلشارف
على انتظام الدوريات العلمية والمؤتمارت ،وغيرها.

 -7توفير قدر كبير من المرونة والالمركزية لعمادات الكليات.
ومركز المعلومات ،أو إنشاء مراكز للمعلومات داخل الجامعة
 -8تفعيل التعاون بين الجامعة ا
يسهل مهمة الباحث ،وطالب الدارسات العليا.
 -9استحداث برامج لتحفيز التميز وتشجيع المميزين من (الطلبة وأعضاء هيئة التدريس) في
ضوء معايير عادلة.
 -10تطوير الش اركة مع سوق العمل ،ودعم تواصل الخريجين مع الجامعة في إطار تقديم األفكار
الريادية.

الخطوة الرابعة:
اختيار السيناريو األنسب المتعلق بتقويم برامج الدراسات العليا؛ فالسيناريو الجيد يتصف بأنه
سيناريو ممكن الحدوث وليس محض خيال ،ولذا ينبغي أن يتصف السيناريو الجيد :بالعقالنية،

والشمول ،واستكشاف المستقبل.

وفيما يلي عرض لمعايير السيناريو الجيد:
 .1القدرة على توجيه صناع القرار ،فكل سيناريو من السيناريوهات يجب أن يوفر استكشافات،
وجوانب الرؤية المستقبلية المتعلقة بالمشكلة التي يتم بحثها ،وتوفير توصيات قادرة على
توجيه الق اررات التي يراد اتخاذها.
 .2األوزان النسبية إلمكانية حدوث أو الوقوع ،وذلك في إطار األحداث المستقبلية التي يمكن أن
تحدث في الواقع.
 .3القدرة على توفير البدائل الممكنة.
 .4االتساق :فكل سيناريو يجب أن يكون متسقاً بشكل داخلي؛ وذلك لتحقيق المصداقية واالنسياب
المنطقي لألحداث.
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 .5التنوع واالختالف :حيث يجب أن تتنوع السيناريوهات وتتمايز فيما بينها ،وليست مجرد
تفسيرها
اختالف ظاهري عن السيناريو األساسي.
ومناقشتها
 .6القدة على التذكر :حيث إنها تكون سهلة التذكر بعد عرضها ،ولذلك فمن المستحسن تقليل
عدد السيناريوهات ما بين ثالثة أو خمسة.
 .7التحدي :بحيث توفر تصورات المنظمة عن المستقبل( .عساف)263:2010،
وبذلك يمكن القول :إن السيناريو يجب أن يكون أساساً التخاذ الق اررات؛ فال خير في

السيناريوهات ،وال معنى لعملية تحليلها ،ما لم يكن فيها فائدة لعملية صناعة الق اررات والتخطيط

لمستقبل أفضل.

الخطوة الخامسة:
و هي كتابة السيناريوهات المقترحة (المختارة) ،وهنا يقتضي األمر استيفاء مدخالت

السيناريوهات المختارة من المعلومات سواء بإضافة تفاصيل معينة ،أو دمج تطورات مستقبلية
أخرى ،ثم صياغة كل سيناريو بشكل واضح ،ويؤخذ بعين االعتبار كل المعلومات ذات الصلة
بالخطوات السابقة ،والجدير بالذكر أن كتابة السيناريو تتم بأسلوب يعبر عن وصف ما يمكن أن
يحدث في فترة زمنية محددة ،ووصف النتائج التي يمكن أن تحدث وفقاً لهذا الوضع المستقبلي.

()Nash,2002:57

ولما أظهرت نتائج التقييم درجات متوسطة ،وجدت الباحثة أن السيناريوهات األقرب إلى هذه
النتائج هي :السيناريو اإلصالحي ،واإلبداعي.
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تفسيرها

صالحي:
السيناريو اإل
ومناقشتها

إ ن اصالح النظام التعليمي على مستوى برامج الدراسات العليا أصبح ضرورة ملحة خاصةً في

الدول النامية لمواجهة التحديات ،واذا تفحصنا العمليات المختلفة في المنظومة التربوية فإننا سنجد أن
عملية التقويم تأخذ حي اًز كبي اًر فيها ،فهي البؤرة التي تشد إليها الجميع في النظام التعليمي وعلى كافة
مستويات المنظومة التربوية ،وهي حجر الزاوية إلجراء أي تطوير أو تجديد ،وهي الدافع الرئيس الذي

يقود العاملين في المؤسسة التربوية على اختالف مواقعهم إلى العمل على تحسين أدائهم.

وعليه فإن السيناريو اإلصالحي يعد هذا خطوة نحو التطوير تواجه حالة الجمود والتقوقع فى التمسك
بالواقع الارهن ،وانطالقاً من الحكمة التي تقول :إن ما ال يدرك كله ال يترك كله ،أو حتى بعضه ،يبدأ
التحرك والتصاعد نحو محاوالت اإلصالح والتجديد واضفاء طابع التحديث التكنولوجى على مسيرة

الجامعة ،ومن ثم كلياتها وبارمجها المختلفة( .الصباغ)2009 ،

ويأتي السيناريو اإلصالحي ليمثل مسار برنامج الدراسات العليا فيما لو ط أرت تعديالت إصالحية غير

جذرية على مجموعة السياسات المطبقة حالياً ،وفيما لو حدثت تعديالت غير جوهرية في تركيبة القوى

الفاعلة في المجتمع كالقوى السياسية أو االقتصادية ،حيث يسعى هذا السيناريو إلصالح األوضاع ال
ٍ
بشكل جذري؛ ألنه يمثل التصور المتولد عن استطالع رؤى مجموعة من القوى االجتماعية
تغييرها

للمستقبل المرغوب فيه من جانبهم ،وذلك بغض النظر عن مدى تكامل هذا التصور وتناسقه.
(.................................................................................العيسوي)2000،
االفتراضات األساسية للسيناريو اإلصالحي:

هناك عدة افتراضات يقوم عليها هذا السيناريو لتقويم برامج الدراسات العليا باستخدام نموذج
 ،CIPPأهمها:

 -1مراجعة سياسات التعليم العالي بحيث تكون منظومة مرنة تستجيب الحتياجات سوق العمل،
وحاجات المجتمع المتجددة بما يسهم في طرح ب ارمج غير تقليدية يحتاج إليها سوق
العمل.
 -2إكساب الخريجين مهارات التوظيف المناسبة مثل التفكير الناقد اإلبداعي ،ومهارات اللغة
اإلنجليزية ،والقدرة على تشخيص المشكالت وحلها بشكل ابتكاري ،والقدرة على التعلم
مدى الحياة.
 -3تعزيز الهياكل اإلدارية المسؤولة عن الدراسات العليا ،ورفع مستوى كفاءتها اإلدارية وتجديدها
باستقطاب الباحثين الجدد.
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 -4ضرورة وجود صيغ إدارية تتفهم وتستوعب متطلبات الباحثين والدراسين.
تفسيرها
 -5تحديد مدى الفجوة الموجودة بين الواقع والمأمول من خالل المخرجات التعليمية لبرامج
ومناقشتها
الدراسات العليا خاصةً على المستوى الدولي.
 -6إعادة النظر في شروط قبول طلبة الدراسات العليا ،بحيث يشترط إتقان لغة ثانية ،ونشر
أبحاث أصيلة كأساس للتخرج.
 -7استبعاد بعض المعايير الشخصية والحزبية عند اختيار المشرفين والمناقشين للرسائل العلمية،
بحيث يكون عامل الكفاءة واإلنتاج العلمي هو األساس.
 -8منح الطالب درجة تقديرية لرسالته تؤخذ بعين االعتبار عند التخرج.
التداعيات المحتملة للسيناريو اإلصالحي:
هناك عدة تداعيات مستقبلية مرتبطة بالسيناريو اإلصالحي وهي:
 -1من المتوقع أن يتم تقويم البرامج بشكل دوري من قبل جهات إشرافية؛ من أجل رفع كفاءة
البرامج وجودتها ،ومدى ارتباطها بالمجتمع.
 -2من المتوقع جعل الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي واتقان لغة أجنبية شرطاً لاللتحاق
بالدراسات العليا ،وانتاج علمي شرطاً للتخرج.
 -3من المحتمل تطوير اللوائح والقوانين المعمول بها في برامج الدراسات العليا.
 -4من المحتمل إعطاء صالحيات أكبر لرؤساء األقسام في برامج الدراسات العليا ،من حيث
اختيار المشرفين والمناقشين.
 -5من المتوقع تطوير المكتبات اإللكترونية.
مبررات السيناريو اإلصالحي:
يوجد بعض المبررات إلتمام السيناريو اإلصالحي ،الذي يعتمد على تطوير برامج الدراسات
العليا وهي على النحو اآلتي:
 -1وجود فجوة بين بعض البرامج وسوق العمل ومتطلبات المجتمع المحلي.
 -2قلة االهتمام بمواكبة التطورات العالمية في مجاالت البحث العلمي على مستوى الكليات
اإلنسانية.
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 -3وجود محاوالت ضئيلة لتفعيل التعليم اإللكتروني في مجال تدريس المساقات المقررة على طلبة
تفسيرها
الدراسات العليا.
ومناقشتها
 -4وجود محاوالت لتطوير الجوانب اإلدارية واصالحها.
 -5وجود محاوالت لفتح برامج جديدة على مستوى درجة الدكتوراه فمثالً (اللغة العربية -الرياضيات-
الشريعة) في الجامعة اإلسالمية ،وفتح (الشريعة) على مستوى الماجستير في األزهر.

السيناريو اإلبداعي:

تقوم فكرة السيناريو اإلبداعي على تعزيز اإليجابيات وتدعيم مواطن القوة بشكل كبير مع اإلبداع

واالبتكار.

االفتراضات األساسية للسيناريو اإلصالحي:
 -1االستفادة من بنية البرامج العالمية المماثلة واستراتيجياتها لدعم تعلم طلبة الدراسات العليا،
وتوفير خبرة تعليمية عالية المستوى تؤهله ليكون خريجاً ممي اًز على المستوى العلمي والبحثي
والمهني.
 -2إيجاد فرص توأمة مع برامج ذات تصنيف عالمي في الجامعات العربية والعالمية ،لنقل
المعارف والخبرات وتبادلها ،واالستفادة منها ضمن السياق المحلي.
 -3وضع خطة تقويمية دورية للبرنامج تؤدي إلى تحسين أداء البرنامج وتطويره ،على أنه يشارك
فيها كل من أعضاء هيئة التدريس والخريجين واالستفادة من التغذية الراجعة لهم في هذه
العملية.
 -4إقامة مركز بحثي داخل الجامعة لمساعدة طلبة الدراسات العليا على اختيار موضوعات ذات
عالقة بحاجات المجتمع ،وتساعدهم في نشر إنتاجهم العلمي وتسويق نتائجه.
التداعيات المحتملة للسيناريو اإلبداعي:
 -1من المحتمل أن يكون هناك توظيف واستخدام فعال للتكنولوجيا في مجال البحث العلمي في
جميع التخصصات.
 -2من المحتمل إيجاد فرص لتوأمة الجامعات الفلسطينية مع جامعات أخرى عالمية أو ذات
تصنيف عالمي ،من حيث الفرق البحثية أو اإلشراف المشترك على الرسائل العلمية.
 -3من المحتمل وجود تكامل بين برامج الدراسات العليا.
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 -4من المتوقع إنشاء مركز بحثي داخل الجامعة يضم نخبة من الخبراء في مجال البحث العلمي.
تفسيرها
 -5فتح برامج دراسات عليا في جامعة أخرى رديفة مما يرفع من وتيرة التنافس.
ومناقشتها
مبررات السيناريو اإلبداعي:
 -1وجود حاجة ملحة إلى تدويل األبحاث العلمية.
 -2الحاجة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس في المجال التكنولوجي ،واستقطاب باحثين جدد.
الصعوبات المتوقعة أمام تنفيذ السيناريوهات المقترحة وسبل التغلب عليها:
يوجد عدد من المعوقات المتوقعة أمام تنفيذ السيناريوهات ،يمكن إجمالها في اآلتي:
 -1التباطؤ في إصدار الق ارارت المتعلقة بالموافقة على تطبيق هذه السيناريوهات.
 -2احتمال وجود معارضة من قبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ،مستندين في ذلك إلى
عدم توافر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة في التوسع في التخصصات التربوية.
 -3عدم االستناد إلى معايير موضوعية عند اختيار المشرفين والمناقشين على الرسائل العلمية.
 -4قلة عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات المتاحة للدراسات العليا.
ويمكن التغلب على هذه المعوقات كاآلتى:
 -1وجود سياسة عامة للتنسيق بين الدراسات العليا وقطاعات المجتمع المستفيد من خريجيها.
 -2وجود إدارة جامعية تؤمن بأهمية التطوير إلحداث التغيير في برامج الدراسات العليا.

 -3إجراء الدراسات والبحوث حول جدوى هذا السيناريو ،وما يحققه من رفع لكفاءة برامج
الدراسات العليا.

 -4االعتماد على نظام اعتماد التخصصات الدقيقة عند اإلشراف والمناقشة ،حتى وان كان من
خارج الجامعة الواحدة.

 -5استقطاب الكفاءات ،وتخصيص جزء من الميزانية التشغيلية للجامعات لصالح الدراسات
العليا.
أخير تجدر اإلشارة إلى أنه ليس هناك من بين هذه السيناريوهات مرجحة؛ إذ إن كليهما ممكن
و اً

الحدوث ،ولها ما يدعم إمكانية حدوثها.

كما أنه من الصعب ترجيح أحد السيناريوهات على اآلخر؛ فما يأتي به المستقبل من مستجدات هو

الذي يفرض علينا اختيار السيناريو الذي تتفق افتراضاته مع تلك المستجدات.
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تفسيرها

التوصيــــــات

ومناقشتها
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات يمكن أن

تسهم في تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
 -1التقويم المستمر لبرامج الدراسات العليا من خالل:

 فيما يخص (سياق) برامج الدراسات العليا يتطلب تأكيد البرامج تحديد رؤية ،ورسالة ،وأهداف
واضحة ،وأن تتفق وتتكامل مع أهداف برامج الدراسات العليا وأهداف الجامعة العامة ،ومتطلبات

المجتمع الفلسطيني.

 أما بالنسبة لــ (مدخالت) برامج الدراسات العليا فمن خالل النتائج ينبغي على برامج
الدراسات العليا ربط فلسفة برامج الدراسات العليا وأهدافها بأهداف التنمية االقتصادية والبشرية،

وصياغة معايير مناسبة لسياسات القبول في البرامج ،واالهتمام الجيد بطرق إقامة السيمنارات
وأساليبها ،وتوفير كافة متطلبات البحث العلمي ،بما في ذلك المراجع والكتب الحديثة.

 أما بالنسبة لــ (عمليات) برامج الدراسات العليا فضرورة الربط بين الجوانب النظرية والعملية
في كافة عمليات البحث العلمي ،وعقد برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجاالت البحث

العلمي ،وضرورة أن تتوافق أعداد الملتحقين مع قدرات البرنامج وامكاناته ،واقامة المؤتمرات
العلمية الدورية ،ورفع مستوى جودة برامج الدراسات العليا.

 أما بالنسبة لـــ (مخرجات) برامج الدراسات العليا فتتطلب ربط البحث العلمي ونتائجه
بمتطلبات المجتمع المحلي ،وتوجيه نتائج الدراسات ،والرسائل العلمية للجهات المستهدفة ،واجراء

دراسات لقياس مستوى كفاءة الخريجين على المستوى المهني ،واألكاديمي ،والبحثي.

 -2تبادل الخبرات بين الجامعات؛ لالستفادة من المعلومات والصعوبات التي واجهوها ،وكيفية
التغلب عليها من خالل ورشات عمل أو ندوات ولقاءات مجمعة.

 -3االستفادة من تجارب الجامعات األجنبية في برامج الدراسات العليا من خالل االطالع على:
(السياق ،والمدخالت ،والعمليات ،والمخرجات).

 -4توفير قواعد بيانات وتزويد مكتبات الجامعة بالكتب والمراجع الحديثة ،بحيث يمكن للطلبة
االستفادة منها في دراسة المقررات الدراسية ،واتمام رسائلهم العلمية.

 -5استقطاب أعضاء هيئة تدريس متخصصين ،وذوي كفاءات عالية ،واستقطاب مشرفين قادرين
بناء على رؤية وخطة استراتيجية واضحة للمعايير التي يجب أن
على متابعة إنجازات الطلبة ً
تتوافر في عضو هيئة التدريس المشارك في برامج الدراسات العليا.
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 -6عقد لقاءات مستمرة ألعضاء هيئة التدريس لمناقشة أولويات البحث وقضايا ومشكالت المجتمع
تفسيرها
المحلي إلجراء البحوث والمساهمة في تقديم الحلول.
ومناقشتها
 -7تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات وااليام الدراسية والندوات
العلمية والدورات والورش الخاصة ببرامج التعليم العالي.

ثالثا :المقترحات:
تقترح الباحثة في ضوء توصيات الدراسة القيام ببعض الدراسات المستقبلية اآلتية:
 -1واقع الدراسات العليا في فلسطين ،ومدى االستفادة من التجربة األمريكية في تطويرها.
 -2مدى استجابة برامج الدراسات العليا في فلسطين لمعايير االعتماد الدولية.
 -3دوافع االلتحاق ببرامج الدراسات العليا في فلسطين.
 -4دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارات الطلبة البحثية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.
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القرآن الكريم

أوال :الم ارجع العربية
 -1أبو حلبية ،أحمد يوسف( :)2005الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بين الواقع والطموح ،يوم
دراسي بعنوان "الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة" ،الجامعة
اإلسالمية/1،مارس ،2005/غزة.
 -2أبو حويج ،مروان ( :)2000المناهج التربوية المعاصرة :االساسيات -مشكالت المناهج-
تطوير وتحديث ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ،عمان.
 -3أبو شمالة ،فرج ( :)2013تقويم برامج الدراسات العليا لكليات التربية في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة من وجهة نظر الطلبة ،مؤتمر الدراسات العليا" الدراسات العليا بين الواقع
وآفاق اإلصالح والتطوير" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين 30-29 .ابريل.
 -4أبو عالم ،رجاء محمود ( :)2004مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر
للجامعات ،القاهرة.
 -5أبو عناب ،سعد ( :)2005في التقويم التربوي-مداخل واتجاهات ،االردن
 -6األسعد ،محمد ( :)2000التنمية ورسالة الماجستير الجامعة في األلف الثالث ،المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.
 -7البستان ،أحمد ( :)2000واقع برامج الدراسات العليا في جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس دراسة استطالعية ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)18العدد(،)70
ص -37ص.52
 -8تمام ،شادية ،والطوخي ،هيثم ( :)2007الجودة في الدراسات العليا بجامعة القاهرة دراسة
تقويمية ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الخامس التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة الفرص
والتحديات 12-11 ،يونيو.
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التميمي ،خالد بن حسن بن عمر شيبان ( :)2008تقويم الخطة الدراسية الجديدة للتعليم

الثانوي في مدارس البنين الحكومية بمحافظة جدة في ضوء نموذج تقويم تيسير الق اررات المتعددة

( ،)CIPPرسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة
العربية السعودية.

 -10توفيق ،ابو رشيد وآخرون ( :)2010فاعلية برامج الدراسات العليا في اإلدارة التربوية في
الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر الطلبة ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد (،)55
ص-231ص267
 -11جامعة األزهر ( :)2015دليل الدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
 -12الجامعة اإلسالمية ( :)2015دليل الدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
 -13جامعة الملك عبد العزيز ( :)2001توصيات ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية ،ندوة
كلية الدراسات العليا ،جامعة الملك سعود/14 ،يناير ،2001/جدة.
 -14الجرجاوي ،زياد ( :)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء
الجراح ،فلسطين.
 -15جريو ،داخل حسن ( :)2006التعليم الجامعي المعاصر (اتجاهاته وتحوالته) ،مطابع الهيئة
العراقية للحاسبات والمعلوماتية ،بغداد.
 -16الجعفري ،ماهر إسماعيل ( :)2010المناهج الدراسية "فلسفتها ،بناؤها ،تقويمها" ،دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.
 -17الحدابي ،داود عبد الملك وآل قريش ،سالم مسعود ( :)2014تقويم برنامج الدكتوراه بقسم
اإلدارة والتخطيط التربوي -جامعة صنعاء ،مجلة الدراسات االجتماعية ،العدد( ،)39يناير–
مارس ،ص -39ص.96
 -18الحربي ،محمد ( :)2010واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الملك سعود
من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،المجلة السعودية للتعليم العالي ،5 ،ص -94
ص.127
 -19الحسن ،السيد محمد أبو هاشم ( :)2006الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث
النفسية والتربوية باستخدام ( ،)SPSSمركز البحوث التربوية ،جامعة الملك سعود ،المملكة
العربية السعودية.
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 -20الحسيني ،فالح ( :)2000اإلدارة اإلستراتيجية -مداخلها وعملياتها المعاصرة ،دار وائل
للطباعة والنشر ،عمان.
 -21الحوت ،محمد صبري ( :)2003فنيات التخطيط اإلجرائي للتجديد التربوي ،ورقة عمل مقدمة
لورشة العمل اإلقليمي في مجال التجديد التربوي ،الفترة من  5-2ديسمبر ،القاهرة.
 -22الحولي ،عليان وأبو دقة ،سناء ( :)2004تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة
من وجهة نظر الخريجين ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد (،)12
العدد ( ،)2ص  -391ص.424
 -23الخفاف ،عبد علي ( :)2007الرسائل العلمية -ترف أم حل للمشكالت؟ ورقة عمل مقدمة
إلى الندوة المصاحبة للمؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب في اتحاد الجامعات العربية،
جامعة الجنان في  22-21ابريل ،بيروت.
 -24خليفة ،على وأبو قمر ،باسم ( :)2004تقويم برامج ماجستير التربية :تخصص المناهج وطرق
التدريس في الجامعات الفلسطينية ،المؤتمر العلمي السادس عشر -تكوين المعلم ،جامعة عين
شمس ،القاهرة ،ص ص .981-940
 -25الخوالدة ،ناصر وعبده ،يحي ( :)2011المناهج أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها
ومبادئ بنائها ونماذج تطويرها ،زمزم ناشرون وموزعون ،عمان.
 -26الداود ،عبد الرحمن ( :)2005برامج الدراسات العليا في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ومدى تلبيتها لحاجة الكليات والمعاهد العليا في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس
والمحاضرين ،المجلة السعودية للتعليم العالي ،مجلد ( ، )2العدد (.)3
 -27درندري ،إقبال زين العابدين ( :)2006دراسة مقارنة ألثر استخدام نموذج الق اررات المتعددة
 CIPPونموذج معايير األداء  Standardsلتقويم برامج الموهوبات في تحسين البرامج
وصنع الق اررات ،ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العلمي اإلقليمي للموهوبة ،مؤسسة الملك عبد
العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ،من الفترة  ،2006/8/30-26جدة.
 -28دودين ،أحمد يوسف ( :)2013إدارة البرامج ،دار اليازوري العلمية لمنشر والتوزيع ،عمان.
 -29الدوسري ،إبراهيم مبارك ( :)2000اإلطار المرجعي للتقويم التربوي (ط ،)2مكتب التربية
العربي لدول الخليج ،الرياض.
 -30الدوسري ،راشد حماد ( :)2004القياس والتقويم التربوي الحديث ،دار الفكر ،عمان.
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 -31دويكات ،خالد ( :)2009دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في
فلسطين ،بحث مقدم إلى مؤتمر (استشراف مستقبل الدراسات العليا في فلسطين) ،جامعة
النجاح الوطنية/17-16،يوليو ،2009/نابلس.
 -32دياب ،آصف وعبد الواحد ،نجيب ( :)2006دور الدولة في دعم البحث العلمي لتلبية
متطلبات االقتصاد المبني على المعرفة ،بحث مقدم إلى مؤتمر المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم/26 ،مايو ،2006/تونس.
 -33الديك ،سامية ( :)2009مدى فاعلية مساقات الدراسات العليا في تنمية المهارات والقيم
البحثي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ،مؤتمر استشراق مستقبل
الدراسات العليا في فلسطين ،جامعة النجاح ،المنعقد /17-16يوليو ،2009/نابلس.
 -34راضي ،ميرفت ( :)2011سبل النهوض بجودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم
العالي الفلسطينية ،المؤتمر العلمي "الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع" ،الجامعة
اإلسالمية 20-19 ،ابريل ،غزة.
 -35الرنتيسي ،محمود محمد ،ومرتجى ،زكي رمزي ( :)2011واقع الدراسات العليا في الجامعة
اإلسالمية بغزة وسبل االرتقاء بها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،مجلة الجامعة
اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد ( ،)19العدد ( ،)2يونيو ،ص -161
ص.195
 -36روسي وآخرون ،ترجمة درندري ،إقبال زين العابدين ( :)2014التقويم :الطريقة المنظمة
لفهمه ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
 -37الزبيدي ،صباح ( :)2008دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء اإلرهاب

المعلوماتي ،ورقة علمية مقدمة في مؤتمر اإلرهاب في العصر الرقمي ،جامعة الحسين بن

طالل ،عمان/18 ،فبراير.2008/
 -38زوين ،محمد محمود وهاشم ،أميرة جابر( :)2008تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة
من وجهتي نظر أساتذتها وطلبتها ،تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة ،مجلة جامعة
الكوفة ،العدد ( ،)11ص  -41ص .84
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 -39زيدان ،عفيف ( :)2007واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية في التربية
بجامعة القدس ،جودة كليات التربية واإلصالح المدرسي ،المؤتمر العلمي الرابع (الدولي
األول) 5-4 ،أبريل ،جزء (.)1
 -40السالمي ،حمد ( :)2006تقويم برنامج الدراسات العليا (الماجستير) بكلية التربية جامعة
السلطان قابوس من وجهة نظر المتخرجين ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد (.)51
 -41سلمان ،ميساء حبيب ( :)2009األثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل

استراتيجية التنمية (دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية

المشروعات) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم االقتصاد ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية
العربية المفتوحة في الدنمارك.

 -42سيد ،علي ،وسالم ،أحمد ( :)2004التقويم في المنظومة التربوية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 -43الصاوي ،محمد ( :)2000أهداف جامعات دول مجلس التعاون الخليجي – دراسة تحليلية
مقارنة في ضوء بعض المعايير ،المجلة التربوية ،المجلد( ،)14العدد ( ،)55ص -77
ص.138
 -44الصباح ،سليمان سهير ،والسرطاوي ،بهاء طه ( :)2010واقع فعالية الكفاءة الداخلية
للدراسات التربوية والنفسية في برنامج الدراسات العليا في جامعة القدس واقتراح نموذج تطوير،
مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)11العدد ( ، )4ص  – 137ص.166
 -45صبيح ،لينا وأبو شعبان ،شيماء صبحي ( :)2013دور الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية بمحافظة غزة باالرتقاء وتنمية رأس المالي الفكري ،مؤتمر الدراسات العليا" الدراسات
العليا بين الواقع وآفاق اإلصالح والتطوير" ،الجامعة اإلسالمية 30-29 ،ابريل ،غزة.
 -46الطائي ،رعد عبد اهلل ،وصبيحة ،قاسم ،الوادي ،محمود حسين ( :)2013تقويم جودة
الدراسات العليا في إحدى كليات جامعة بغداد في ضوء العوامل المؤثرة فيها ،المجلة العربية
لضمان جودة التعليم الجامعي ،جامعة بغداد ،المجلد ( ،)6العدد ( ،)11ص  – 63ص.94
 -47عابدين ،محمد عبد القادر ( :)2003تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات
العليا في جامعة القدس ،مجلة جامعة النجاح ألبحاث العلوم اإلنسانية ،العدد األول،
المجلد( ،)17ص -173ص.220
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 -48العاجز ،فؤاد وعساف ،محمود ( :)2013رؤية استراتيجية لتطوير برامج الدراسات العليا
بالجامعات الفلسطينية في ضوء مرتكزات تقويمها ،مؤتمر الدراسات العليا" الدراسات العليا بين
الواقع وآفاق اإلصالح والتطوير" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين 30-29 .ابريل.
 -49العاجز ،فؤاد ،ونشوان ،جميل (" :)2005المشكالت التي تواجه الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية" ،يوم دراسي بعنوان "الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء التحديات
المعاصرة" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -50عبد اهلل ،مريم ( :)2009دور المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.

 -51عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد ( :)2001البحث العلمي مفهومه
وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع ،عمان.
 -52العبيدي ،أمل ( :)2009أثر العوامل االست ارتيجية في تحسين فاعلية تقييم األداء اإلداري

للمشاريع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية ،الدنمارك.

ص23

 -53العتيبي ،خالد بن عبدا هلل ( :)2000تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية،
المطابع الوطنية الحديثة ،المملكة العربية السعودية.
 -54العتيبي ،منصور والربيع ،علي ( :)2012تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في ضوء
معايير  ،NCATEالمجلة الدولية التربوية المتخصصة ،العدد ( ،)9المجلد ( ،)1تشرين أول،
ص -560ص586
 -55العساف ،صالح ( :)1995المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان للنشر
والتوزيع ،الرياض.
 -56عساف ،عبد والحلو ،غسان ( :)2009واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة
النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)،
المجلد .)3( 23ص -711ص.744
 -57العساف ،ليلى ( " :)2007درجة فاعلية برنامج الدكتوراة في التربية تخصص اإلدارة التربوية
في جامعة عمان العربية للدرسات العليا" ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد (،)48

ص -347ص.387
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 -58عساف ،محمود ( :)2010تصور مقترح لتنمية مهارات مديري المدارس الحكومية في مجال
اإلدارة االستراتيجية في محافظة غزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
 :)2011( --------- -59رؤية مقترحة لتطوير الدراسات العليا كمدخل لتلبية متطلبات
االقتصاد المبني على المعرفة ،المؤتمر العلمي "الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع"،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين 20-19 .ابريل.
 -60عسكر ،علي وجامع ،حسن والفرا ،فاروق وهوانه ،وليد ( :)2003مقدمة في البحث العلمي،
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت.
 -61عقل ،إياد زكي ( :)2005المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة

اإلسالمية وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

 -62عالم ،صالح الدين محمود ( :)2003التقويم التربوي المؤسسي :أسسه وتطبيقاته .القاهرة،
دار الفكر العربي.
 -63العمري ،أمل ( :)2011درجة توفر مهارات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس في
كلية التربية بجامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك

سعود ،الرياض.

 -64العنقري ،عبد العزيز بن سلطان( :)2008تطوير التعليم العالي السعودي على ضوء بعض
المستحدثات التكنولوجية ،المؤتمر القومي الخامس عشر ،السعودية.

 -65عودة ،خليل ( :)2005تكامل برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،يوم دراسي
بعنوان" الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 -66عوض ،محمد ( " :)2005واقع وآفاق برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة" ،يوم دراسي بعنوان
"الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -67عيسى ،محمد وأبو المعاطي ،وليد ( :)2011تقويم برنامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة
الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،مجلة بحوث التربية النوعية ،العدد
( ،)19جامعة المنصورة.
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 -68فرج ،عبداللطيف ( :)2007صناعة المناهج و تطويرها في ضوء النماذج ،دار الثقافة،
األردن-عمان.
 -69فلية ،فاروق عبده والزكي ،أحمد عبد الفتاح ( :)2004معجم مصطلحات التربية لفظا
واصطالحا ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.
 -70القرارعة ،أحمد عودة :)2008( .تصميم التدريس رؤية تطبيقية .دار الشروق.
 -71القواسمة ،رشدي وآخرون ( :)2015مناهج البحث العلمي ،جامعة القدس المفتوحة ،األردن.
 -72القيسي ،ميسون شاكر وفدوى ،عباس الصالحي ( :)2002تقويم برامج الدراسات العليا في
جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسين والطلبة ،مجلة األستاذ ،العدد ( ، )44جامعة بغداد ،كلية
التربية ،ابن رشد.
 -73الكلزة ،رجب أحمد وابراهيم ،فوزي طه ( :)2000المناهج المعاصرة ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية.
 -74مازن ،حسام الدين محمد :)2009( .تخطيط وتطوير المناهج التربوية ،دار العلم واإليمان
للنشر والتوزيع ،مصر.
 -75محمود ،صالح الدين ( :)2004فعالية الكفاءة الداخلية لبرنامج الدراسات العليا بكلية التربية-
جامعة حلوان ،ومعوقاتها في ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،دراسة تقويمية ،المؤتمر
السنوي الثاني عشر ،التعليم للجميع ،كلية التربية 29-28 ،مارس ،القاهرة.
 -76مرسي ،محمد منير ( :)2002االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي وأساليب تدريسه ،عالم
الكتب ،القاهرة.
 -77مرسي ،وفاء حسن ( :)2007تقويم مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في
ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة .المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر والعربي السادس،
أفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي ،القاهرة :مركز تطوير التعليم الجامعي .في جامعة عين
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االقتصاد العلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
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ملحق ()1

االستبانة في صورتها األولية
جــامعـة األزهــــر -غــــزة

عمــــــادة الدراسات العليا
كليـــــــــــــــة التــــــربيـــــــــــة

قســـم أصــــول التـربيـــة

الموضوع /تحكيم استبانة واستطالع رأي
السيد الدكتور .............................../حفظه اهلل

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة

األزهر بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات بمحافظات غزة باستخدام نموذج الق اررات المتعددة ،" CIPP

بهدف الكشف عن مستوى توافر معايير نموذج الق اررات المتعددة ( CIPPالسياق ،المدخالت ،العمليات والمخرجات) في
برامج الدراسات العليا في جامعات محافظات غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،ووضع تصور لالرتقاء

بها من خالل آراء الخبراء.
ولهذا الغرض أعدت الباحثة االستبانة المرفقة والتي تتكون من ( )54فقرة موزعة على المجاالت األربعة سابقة الذكر.
ونظ اًر لما تتمتعون به من مكانة وخبرة في هذا المجال ،يرجى التكرم بتحكيم هذه االستبانة ،وابداء رأيكم من حيث:

 -1مدى انتماء كل فقرة إلى مجالها.

 -2وضوح الفقرات وصحة صياغتها.

 -3إضافة وحذف الفقرات حسب ماترونه مناسباً.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
مالحظة:

يعرف نموذج الق اررات المتعددة  CIPPبأنه :أحد النماذج األكثر تطبيقاً في مجال التقويم ،ويرمز لهذا النموذج بـ ـ

 CIPPاختصار لـ )  ( Context , Input , Process , Productأي نموذج السياق والمدخالت والعملية والمخرجات

لـلعالم (ستفلبيم(.

الباحثة
سمر مشرف العبادلة
05997158817
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أوال :معلومات شخصية ألعضاء هيئة التدريس:

 الجامعة:

 جامعة األزهر

 الجامعة اإلسالمية

 الجنس:

 ذكر

 أنثى

 الدرجة العلمية:

 أستاذ

 أستاذ مشارك

 التخصص األ كاديمي  :علمي
 سنوات الخدمة:

 أستاذ مساعد

 إنساني

 أقل من 10سنوات  أكثر من  10سنوات
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ثانيا :محاور االستبانة:
الفقــرات

م

المحور األول :السياق :Context
.1

لكل برنامج رسالته ورؤيته الخاصة.

.2

تشترك الكليات جميعها في تحقيق رؤية الدراسات العليا.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تسير البرامج وفق خطة مشتركة لتحديد احتياجات البحث
العلمي وأولوياته.
التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا واضحة محددة.
يتم اعتماد البرامج بعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية

وتحليلهما.

تستند برامج الدراسات العليا إلى نظام الدراسة النظامية (ال
االنتساب).
تتيح البرامج فرصة تعميم نتائج الدراسات.
تتيح البرامج فرصاً لتدوير تجربتها واالستفادة من التجارب
الدولية.

تستفيد البرامج من الفرص المتاحة لتطوير أدائها.
تعتمد البرامج على معايير الجودة واالعتماد من حيث (التأهيل
والتجديد).

المحور الثاني :المدخالت :Input
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

للبرامج فلسفة خاصة قائمة على خدمة المجتمع وضمان

االستبانة.

أهداف البرامج تؤكد على مبدأ التعلم مدى الحياة.
أهداف البرامج تستند إلى تنمية الكفاءات العلمية المختلفة
(التخطيط – البحث وغيرها).
توضح أهداف البرنامج احتياجات المجتمع وسوق العمل من
المخرجات.
يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق شروط واضحة
محددة مرتبطة بالكفاءة والخبرة في المجال.

يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق اختبارات كتابية

ومقابالت شخصية.

تخضع برامج الدراسات العليا لمعايير الجودة للتطوير وضمان
االستم اررية .

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير مناسبة
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م
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

الفقــرات
يوجد لكل مساق من مساقات برامج الدراسات العليا توصيف محدد.

عدد مساقات كل برنامج كافية لتحقيق أهدافه.
يعتمد تحديد تخصصات البرامج على دراسات تجريبية مرتبطة
بتحديد الفرص والتهديدات.
توفر البرامج المعامل العلمية والقاعات المناسبة الالزمة إلنجاز
البحوث دون معوقات.
توفر البرامج مكتبات متخصصة (ورقية_ إلكترونية) حديثة.
يوفر البرنامج الكادر األكاديمي واإلداري المتخصص ذا
الكفاءة.
يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالكفاءة المهنية.
تستقطب البرامج الخبراء والمميزين للعمل فيها (اإلشراف_
المناقشات_ السيمنارات).
تطبق البرامج المعايير العالمية من حيث (أعداد الطلبة_ عدد
الساعات الدراسية).
تتوفر قاعدة بيانات محدثة خاصة بالملتحقين بها.
يتوافر بالجامعة مركز خاص بالدراسات العليا للتوجيه واإلرشاد
ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التخصصات المطلوبة.

المحور الثالث :العمليات :Process
.1
.2
.3
.4

لدى الجامعة توجه نحو تدويل برامج الدراسات العليا فيها.
لدى اإلدارة توجه نحو الشراكة مع جامعات أخرى في برامج
الدراسات العليا.
تعمل الجامعة على توظيف شبكات االتصال لفتح المجال
للباحثين للبحث والمشاركة والتعلم.
تعتمد الجامعة في اختيار عناوين الرسائل العلمية على خريطة
بحثية مرتبطة باحتياجات المجتمع وتنميته.

.5

يستند تنفيذ البرامج إلى أحدث طرق التدريس ووسائله.

.6

تخضع الكوادر األكاديمية واإلدارية لبرامج تدريبية باستمرار.

.7
.8
.9

يشارك األكاديميون الطلبة في تقييم المشكالت التي تعيق إنجاز
أهداف البرامج .
يشارك االداريين الطلبة في عملية تطوير رسالة الدراسات العليا
ورؤيتها وأهدافها.
تستند البرامج إلى تحليل نظمي لخصائص المجتمع الفلسطيني

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير مناسبة
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الفقــرات

م
واحتياجاته.
.10
.11
.12
.13
.14

لدى الطواقم اإلدارية واألكاديمية القدرة على تنفيذ خطط
استراتيجية بديلة عند الحاجة.
تستطيع الكوادر األكاديمية ايجاد موارد مالية وتمويل البرامج
بخبراتها وقدراتها.
يتم متابعة سير الطلبة في البرنامج باستمرار وفق تقارير
وسجالت خاصة بكل طالب.
يتعاون جميع العاملين في عمليات التقويم الذاتي واعداد
التقارير وتحسين األداء.
يتم التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات في توصيف مقررات
البرامج.

.15

هناك عمليات تقويم شاملة للبرامج كل خمس سنوات.

.16

تراعي معايير الجودة من حيث أعداد الملتحقين ومدة الدراسة.

المحور الرابع :المخرجات :Product
.1
.2

خريجو البرامج ذوو كفاءة (علمية_ مهنية)
برامج الدراسات العليا المتبعة حالياً كفيلة بأن تجعل من الطالب

ناشطاً اجتماعياً.

.3

هناك رضا مجتمعي حول كفاءة خريجي هذه البرامج.

.4

ينتسب الطلبة للعمل أو الدراسة خارج الوطن دون معوقات.

.5

يتم توثيق إنجازات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في البرامج
األكاديمية.

.6

يتم عرض إنجازات البرامج السنوية من خالل مؤتمر سنوي.

.7

توصيات الرسائل العلمية تعتمد على اإلجرائية ومقترحاتها.

.8
.9
.10

لدى الخريجين القدرة على تطبيق التعلم بشكل ناجع في مجال
العمل.
تمثل مخرجات الدراسات العليا مؤشرات التنمية الحديثة.
تقدم البرامج من خالل إنجازاتها تقويماً مستم اًر وخطط تحسين
واستشارات للمشاريع المجتمعية.

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير مناسبة

مالحق الدراسة

ملحق ()2
استطالع الرأي في صورته األولية
ثالثا :فقرات استطالع الرأي:
الفقرات

م
.1

تسهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.

.2

هناك جدوى حقيقية للبرامج الحالية.

.3

ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.

.4

يستفيد القطاع العام من نتائج الدراسات.

.5

هناك تكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

.6

يوجد اكتفاء ذاتي لإلشراف على الدراسات العليا.

.7

يوجد رضا أكاديمي ومجتمعي حول إنتاجية الدراسات العليا.

.8

هناك فرصة حقيقية العتماد برامج دراسات عليا جديدة.

.9

هناك فجوة (علمية – رقمية) بين برامج الدراسات العليا ومتطلباتها.

.10

هناك جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.

.11

توجد استراتيجية صريحة لتحقيق تكامل بين الجامعات في برامج الدراسات العليا.

 .12يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار الهيكل التنظيمي ونظام الدراسة األكاديمية.
 .13تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى.
 .14تخرج رسالة البرامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة المجتمعية.
 .15تدعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة.
.16

تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.

.17

تواكب أنظمة الدراسات العليا التقدم العلمي والبحثي والتكنولوجي.

 .18تكسب البرامج الخريجين مهارات البحث العلمي المميز ومتطلباته.
 .19يتوفر قاعدة بيانات شاملة حول برامج الدراسات العليا وانتاجيتها.
 .20تستقطب الجامعة الكفاءات العلمية في مجالي (اإلشراف – المناقشة) على
الدراسات العليا.

نعم

ال

مالحق الدراسة

من وجهة نظرك:
أ -ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث السياق؟

السياق :المالمح العامة المنظمة المشخصة لبرامج الراسات العليا والتي يميزها عن غيرها ،من حيث المشاركة

والتدويل والمبادرات التصحيحية.
..................................................................................................................
.............................................................................................................. ....
..................................................................................................................

.................................................................................................................

ب -ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث المدخالت؟

المدخالت :الفلسفة واألهداف والبنية التحتية (المباني -المنشآت) والتجهيزات العلمية (معامل – مكتبات) والهيئة

العلمية والبرامج الدراسية من حيث تطبيق المعايير العالمية في القبول واألنشطة والخدمات.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ج -ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث العمليات؟

العمليات :التدريس والتقويم وأنظمة االتصال ومكينة المجالس واللجان والمصداقية واألخالقيات واإلرشاد والخدمات

بأنواعها.
..................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

د-

ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث المخرجات؟

المخرجات :كفاءة الخريجين (علمياً_ مهنياً_ أكاديمياً_ مجتمعياً) ورضا العمالء داخليين أو خارجيين والنشاط البحثي

من حيث التدريب والتمويل.

................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
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ملحق ()3
قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

جهة العمل

الوظيفة

1

د .أمين توفيق حمد

جامعة األزهر

عميد الدراسات العليا

2

د .اياد علي الدجني

الجامعة اإلسالمية

عمادة الجودة

3

د .جميل أحمد اطميزي

جامعة فلسطين األهلية – بيت لحم

نائب العميد للشؤون األكاديمية

4

أ.د .جهاد محمد أبو طويلة

جامعة األزهر

عميد الدراسات العليا السابق

5

د .حسام فارس أبو شاويش

كلية دير البلح التقنية

نائب العميد للشؤون األكاديمية

6

د .حمدان عبد اهلل الصوفي

الجامعة اإلسالمية

مشرف الدراسات العليا

7

د .رائد حسين الحجار

جامعة األقصى

مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

8

د .رنده عيد شرير

جامعة األقصى

محاضر

9

د .سهيل رزق دياب

جامعة غزة

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

10

د .عبد المعطي رمضان األغا

الجامعة اإلسالمية

محاضر

11

أ.د .عمر سليمان أبوتيم

جامعة األزهر

عميد الدراسات العليا السابق

12

أ.د .فؤاد علي العاجز

الجامعة اإلسالمية

مساعد نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي

13

د .فيصل الخمايسة

جامعة بوليتكنك فلسطين_ الخليل

محاضر

14

أ.د .محمد رمضان األغا

الجامعة اإلسالمية

وزير الزراعة السابق

15

د .محمد عثمان األغا

الجامعة اإلسالمية

عميد فرع الجنوب السابق

16

د .محمد يحيى فروانة

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

رئيس قسم شؤون الطلبة

17

د .محمد غازي فودة

جامعة القدس المفتوحة

محاضر غير متفرغ

18

د .محمد هاشم آغا

جامعة األزهر

رئيس قسم أصول التربية

19

د .محمود ابراهيم خلف اهلل

جامعة األقصى

نائب عميد كلية التربية

20

د .محمود محمد سرداح

جامعة األزهر

عميد الجودة األكاديمية

21

أ.د .محمود خالد عكاشة

جامعة األزهر

عميد التخطيط والتطوير والجودة

22

د .مروان سليم األغا

جامعة األزهر

مساعد عميد الدراسات العليا

23

د .ناصر جاسر األغا

جامعة القدس المفتوحة

محاضر

24

د .نافذ سليمان الجعب

جامعة األقصى

محاضر

25

د .هيفاء فهمي االغا

وزارة شؤون المرأة

وزيرة شؤون المرأة

 تم ترتيب أسماء السادة المحكمين حسب الترتيب األبجدي.
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ملحق ()4
أدوات الدراسة في الصورة النهائية
جـــامعـة األزهـــر -غـــــزة

عمـــــــادة الدراسات العليا

كليـــــــــــــــــة التــــــربيـــــــــة

قســـــــم أصــــول التـربيــة

الموضوع /تطبيق استبانة
السيد الدكتور .............................../حفظه اهلل

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر

بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات بمحافظات غزة باستخدام نموذج القرارات المتعددة " CIPPبهدف
التعرف إلى واقع الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في ضوء معايير نموذج الق اررات المتعددة CIPP

(السياق ،المدخالت ،العمليات ،والمخرجات) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ووضع تصور لالرتقاء بها من خالل آراء
القيادات الجامعية.
ولهذا الغرض أعدت الباحثة االستبانة المرفقة والتي تتكون من ( )53فقرة موزعة على المجاالت األربعة سابقة الذكر.
لذا يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة في ضوء الواقع الفعلي الذي ترونه ،علماً بأن هذه اإلجابات لن تستخدم

إال للبحث العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحثة

سمر مشرف العبادلة
0597158817 

مالحظة:

يعرف نموذج الق اررات المتعددة  CIPPبأنه :أحد نماذج التقويم ذي التوجه التطويري ،والذي قام بتصميمه ( Daniel

 )Stufflebeamدانيال ستفلبيم ويعمل هذا النموذج على التحقق من فاعلية برنام ٍج ما من أربعة أبعاد وهي :تقويم السياق
( ،)Contextتقويم المدخالت ( ،)Inputتقويم العمليات ( ،)Processوتقويم المخرجات ).(Product

مالحق الدراسة

أوالً :معلومات شخصية ألعضاء هيئة التدريس:
 الجامعة:

 جامعة األزهر

 الجامعة اإلسالمية

 الجنس:

 ذكر

 أنثى

 الدرجة العلمية  :أستاذ
 التخصص األ كاديمي  :علمي
 سنوات الخدمة:

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 إنساني

 أقل من 10سنوات

 10 سنوات فما فوق

مالحق الدراسة

ثانيا :محاور االستبانة:
الفقــرات

م

درجة الموافقة
كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

المحور األول :السياق ( :)Contextويقصد بالسياق " :المالمح العامة المنظمة المشخصة لبرامج الدراسات العليا والتي يميزها عن

غيرها ،من حيث المشاركة والتدويل والمبادرات التصحيحية".
-1

لكل برنامج رسالته ورؤيته الخاصة.

-2

تشترك الكليات جميعها في تحقيق رؤية الدراسات العليا.

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تسير البرامج وفق خطة مشتركة لتحديد احتياجات البحث
العلمي وأولوياته.
التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا واضحة محددة.
يتم اعتماد البرامج بعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية
وتحليلها.
تستند برامج الدراسات العليا إلى نظام الدراسة النظامية (ال
االنتساب).
تتيح البرامج فرصة تعميم نتائج الدراسات.
تتيح البرامج فرصاً لتدوير تجربتها واالستفادة من التجارب
الدولية.

تستفيد البرامج من الفرص المتاحة لتطوير أدائها.
تعتمد البرامج على معايير الجودة واالعتماد من حيث
(التأهيل والتجديد).

المحور الثاني :المدخالت ( :)Inputويقصد بالمدخالت " :الفلسفة واألهداف والبنية التحتية (المباني -المنشآت) والتجهيزات العلمية

(معامل – مكتبات) والهيئة العلمية والبرامج الدراسية من حيث تطبيق المعايير العالمية في القبول واألنشطة والخدمات".
-1
-2
-3
-4
-5
-6

للبرامج فلسفه خاصة قائمة على خدمة المجتمع وضمان
االستبانة.
أهداف البرامج تؤكد على مبدأ التعلم مدى الحياة.
أهداف البرامج تستند إلى تنمية الكفاءات العلمية المختلفة
(التخطيط – البحث وغيرها).
توضح أهداف البرنامج احتياجات المجتمع وسوق العمل من

المخرجات.

يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق شروط واضحة
محددة مرتبطة بالكفاءة والخبرة في المجال.

يتم القبول في برنامج الدراسات العليا وفق اختبارات كتابية
ومقابالت شخصية.
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م
-7
-8
-9
-10
-11

الفقــرات

درجة الموافقة
كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

تخضع برامج الدراسات العليا لمعايير الجودة للتطوير وضمان
االستم اررية.
يوجد لكل مساق من مساقات برامج الدراسات العليا توصيف
محدد.
عدد مساقات كل برنامج كافية لتحقيق أهدافه.
يعتمد تحديد تخصصات البرامج على دراسات تجريبية
مرتبطة بتحديد الفرص والتهديدات.
توفر البرامج المعامل العلمية والقاعات المناسبة الالزمة

إلنجاز البحوث دون معوقات.

 -12توفر البرامج مكتبات متخصصة (ورقية_ إلكترونية) حديثة.
-13
-14
-15

يوفر البرنامج الكادر األكاديمي واإلداري المتخصص ذا
الكفاءة.
تستقطب البرامج الخبراء والمميزين للعمل فيها (االشراف_
المناقشات_ السيمنارات).
تطبق البرامج المعايير العالمية من حيث (أعداد الطلبة_ عدد
الساعات الدراسية).

 -16تتوفر قاعدة بيانات محدثة خاصة بالملتحقين بها.
يتوافر في الجامعة مركز خاص بالدراسات العليا للتوجيه
 -17واإلرشاد ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التخصصات
المطلوبة.

المحور الثالث :العمليات ( :)Processويقصد بالعمليات :التدريس والتقويم وأنظمة االتصال ومكينة المجالس واللجان والمصداقية

واألخالقيات واإلرشاد والخدمات بأنواعها.
-1
-2
-3
-4

لدى الجامعة توجه نحو تدويل برامج الدراسات العليا فيها.
لدى االدارة توجه نحو الشراكة مع جامعات أخرى في برامج
الدراسات العليا.
تعمل الجامعة على توظيف شبكات االتصال لفتح المجال
للباحثين للبحث والمشاركة والتعلم.
تعتمد الجامعة في اختيار عناوين الرسائل العلمية على

خريطة بحثية مرتبطة باحتياجات المجتمع وتنميته.

-5

يستند تنفيذ البرامج إلى أحدث طرق التدريس ووسائله.

-6

تخضع الكوادر األكاديمية واإلدارية لبرامج تدريبية باستمرار.

-7

يشارك األكاديميون الطلبة من تقييم المشكالت التي تعيق
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الفقــرات

م

درجة الموافقة
كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

إنجاز أهداف البرامج.
-8
-9
-10
-11
-12

يشارك اإلداريون الطلبة في عملية تطوير رسالة الدراسات
العليا ورؤيتها وأهدافها.

لدى الطواقم االدارية واالكاديمية القدرة على تنفيذ خطط
استراتيجية بديلة عند الحاجة.
تستطيع الكوادر االكاديمية ايجاد موارد مالية وتمويل البرامج
بخبراتها وقدراتها.
يتم متابعة سير الطلبة في البرنامج باستمرار وفق تقارير
وسجالت خاصة بكل طالب.
يتعاون جميع العاملين في عمليات التقويم الذاتي واعداد التقارير وتحسين
األداء.

-13

يتم التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات في توصيف مقررات البرامج.

-14

هناك عمليات تقويم شاملة للبرامج كل خمس سنوات.

-15

تراعي معايير الجودة من حيث أعداد الملتحقين ومدة الدراسة.

المحور الرابع :المخرجات ( :)Productويقصد بالمخرجات :كفاءة الخريجين (علمياً_ مهنياً_ أكاديمياً_ مجتمعياً) ورضا العمالء
داخليين أو خارجيين والنشاط البحثي من حيث التدريب والتمويل.
-1
-2

خريجو البرامج ذوي كفاءة (علمية_ مهنية).
برامج الدراسات العليا المتبعة حالياً كفيلة بأن تجعل من الطالب ناشطاً

اجتماعياً وباحثاً جيداً.

-3

هناك رضا مجتمعي حول كفاءة خريجي هذه البرامج.

-4

ينتسب خريجو البرامج للعمل او الدراسة خارج الوطن دون معوقات.

-5

يتم توثيق انجازات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في البرامج األكاديمية.

-6

يتم عرض انجازات البرامج السنوية من خالل مؤتمر سنوي.

-7
-8
-9
-10
-11

تعتمد توصيات الرسائل العلمية على االجرائية والقابلية للتطبيق
ومقترحاتها.

لدى الخريجين القدرة على تطبيق التعلم بشكل ناجع في مجال
العمل.
تمثل مخرجات برامج الدراسات العليا مؤشرات التنمية الحديثة.
تقدم البرامج من خالل انجازاتها تقويماً مستم اًر وخطط تحسين واستشارات
للمشاريع المجتمعية.

لدى الخريجين القدرة على القيام باألبحاث العلمية ذات العالقة.
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ملحق ()5
أدوات الدراسة في الصورة النهائية

الموضوع /تطبيق استطالع رأي
السيد الدكتور .............................../حفظه اهلل
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول

التربية في جامعة األزهر بعنوان " :تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات بمحافظات غزة باستخدام

نموذج الق اررات المتعددة " CIPPبهدف التعرف إلى واقع الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة في ضوء معايير نموذج الق اررات المتعددة ( CIPPالسياق ،المدخالت ،العمليات،

والمخرجات) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ووضع تصور لالرتقاء بها من خالل آراء القيادات
الجامعية.

ولهذا الغرض وبإعتباركم من القيادات الجامعية يرجى التكرم باإلجابة عن بنود هذا االستطالع كأداة ثانية

من أدوات الدراسة ،علماً بأن هذه اإلجابات لن تستخدم إال للبحث العلمي فقط.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحثة
سمر مشرف العبادلة
0597158817 

مالحظة:
يعرف نموذج الق اررات المتعددة  CIPPبأنه :أحد نماذج التقويم ذي التوجه التطويري ،والذي قام

بتصميمه ( )Daniel Stufflebeamدانيال ستفلبيم ،ويعمل هذا النموذج على التحقق من فاعلية برنام ٍج
ما من أربعة أبعاد وهي :تقويم السياق ( ،)Contextوتقويم المدخالت ( ،)Inputوتقويم العمليات

( ،)Processوتقويم المخرجات ).(Product
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أوال :معلومات شخصية للعمداء ورؤساء األقسام:
 الكلية:

 علمية

 إنسانية

 الرتبة األكاديمية  :أستاذ

 أستاذ مشارك

 سنوات الخدمة  :أقل من  10سنوات

 أكثر من  10سنوات

 الموقع الوظيفي  :عميد

 رئيس قسم

 أستاذ مساعد
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ثانيا :فقرات استطالع الرأي:
الفقرات

م
-1

تساهم برامج الدراسات العليا في عالج مشكالت مجتمعية.

-2

هناك جدوة حقيقية للبرامج الحالية.

-3

ترتبط عناوين الرسائل العلمية بحاجات المجتمع.

-4

يستفيد القطاع العام من نتائج الدراسات.

-5

هناك تكامل بين التخصصات المعتمدة في الدراسات العليا.

-6

يوجد اكتفاء ذاتي لإلشراف على الدراسات العليا.

-7

يوجد رضا أكاديمي ومجتمعي حول انتاجية الدراسات العليا.

-8

هناك فرصة حقيقية العتماد برامج دراسات عليا جديدة.

-9

هناك فجوة (علمية – رقمية) بين برامج الدراسات العليا ومتطلباتها.

 -10هناك جهود وطنية لتحديد األولويات واألهداف البحثية.
 -11توجد استراتيجية صريحة لتحقيق تكامل بين الجامعات في برامج الدراسات العليا.
 -12يتطلب تطوير الدراسات العليا اختيار الهيكل التنظيمي ونظام الدراسة األكاديمية.
 -13تحتاج البرامج إلى تعاون مشترك مع جامعات أخرى.
 -14تخرج رسالة البرامج من دائرة االستفادة إلى دائرة المنفعة المجتمعية.
 -15تدعم الجامعة إعداد الرسائل العلمية في المجاالت المتخصصة.
 -16تدعم الجامعة البعد التطبيقي للرسائل العلمية.
 -17تواكب أنظمة الدراسات العليا التقدم العلمي والبحثي والتكنولوجي.
 -18تكسب البرامج الخريجين مهارات البحث العلمي المميز ومتطلباته.
 -19يتوفر قاعدة بيانات شاملة حول برامج الدراسات العليا وانتاجيتها.
 -20تستقطب الجامعة الكفاءات العلمية في مجالي (اإلشراف – المناقشة) على
الدراسات العليا.

نعم

ال
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من وجهة نظرك:
 .1متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث السياق؟

السياق :المالمح العامة والمنظمة والمشخصة لبرامج الراسات العليا والتي يميزها عن غيرها ،من حيث المشاركة

والتدويل والمبادرات التصحيحية.
..................................................................................................................

..................................................................................................................
................................................................................................................ ..
..................................................................................................................

 .2ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث المدخالت؟

المدخالت :الفلسفة واألهداف والبنية التحتية (المباني -المنشآت) والتجهيزات العلمية (معامل – مكتبات) والهيئة

العلمية والبرامج الدراسية من حيث تطبيق المعايير العالمية في القبول واألنشطة والخدمات.
.................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

 .3ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث العمليات؟

العمليات :التدريس والتقويم وأنظمة االتصال ومكينة المجالس واللجان والمصداقية واألخالقيات واالرشاد والخدمات

بأنواعها.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

 .4ما متطلبات تطوير برامج الدراسات العليا من حيث المخرجات؟

المخرجات :كفاءة الخريجين (علمياً_ مهنياً_ أكاديمياً_ مجتمعياً) ورضا العمالء داخليين أو خارجيين والنشاط البحثي

من حيث التدريب والتمويل.

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
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ملحق ()6
مراسالت تسهيل المهمة
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