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Abstract 
      This study aimed to evaluate graduate studies programs in the Faculties of Economics 

and Commerce in Libya, From the viewpoint of students and graduates, to achieve the 

goal of the study, a questionnaire was developed consisting of (72) items , and it was 

distributed on seven axes related to the evaluation of graduate studies programs 

(registration and admission, study plans and curriculums, methods of education. And 

learning, assessment methods used, university services, faculty members, academic 

supervision) , The study targeted (330) postgraduate students and graduates from the 

Faculties of Economics and Commerce, from (6) Libyan universities (Tripoli, Zaytouna, 

Al-Marqab, Al-Asmarya, Al-Zawiya, and Gharyan), where the sample size was 

determined according to the Sikaran tables prepared in this regard with the determination 

of an additional margin, (the number of which was determined by the researcher based on 

his personal experience in this field) amounted to about (30) questionnaires in anticipation 

of non-return or the inappropriateness of analysis. The number of questionnaires valid for 

the statistical analysis process reached (305) questionnaires , the study used the descriptive 

approach . The students and graduates responded in evaluating graduate studies programs 

with a medium degree  , and for all fields of study, except for the field of university 

services , which came with a weak degree of importance . This means that postgraduate 

students and graduates are not satisfied with the postgraduate studies programs , The 

results of the study also showed that there are statistically significant differences at the 

level of significance (α = 0.05) for the field of study plans and courses, due to the GPA 

variable, in favor of the category (more than 3.5 to 4 points) , Another statistically 

significant differences appeared for the field of plans and decisions at the level of 

significance (α = 0.05) due to the variable of specialization in favor of the category 

(specialization in economics) , There were no statistically significant differences at the 

level of significance (α = 0.05) for the same domain due to the gender variable , the study 

also reached a proposal for a number of ways to develop graduate programs in the 

Faculties of Economics and Commerce in Libyan universities, as the most important of 

these methods were as follows: Preparing a guide for the admission system for graduate 

studies programs , provide all possible means to assist postgraduate students in research , 

such as research rooms equipped with references, modern periodicals, and Internet, to be 

available 24 hours a day , The study recommended the development of a strategy for 

graduate studies in Libya . It is supervised by a special department in this regard, by 

preparing academic plans (short-term, medium-term, long-term) for each university to 

enhance its research role , to suit the current and future needs of society. 

Key words: postgraduate studies, evaluation of graduate programs, colleges of economics 

and commerce, postgraduate students and graduates 
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 اإلطار العام لمدراسة :  -0
 المقدمة :  0-0
يسهه م التعمههيم العههالي فههي دفههع عجمههة التنميههة بمجاالت هها المختم ههة ن فالجامعههة فههي عالمنهها المعاصههر تم ههل  حههد      

دعهها م المجتمههع األساسههية فههي تحقيههل ياياتههإ التههي يسههع   لي هها ن مههن خههول بنههاو ا نسههان العصههر  ورفههع مسههتوا  
رساو أص عداد الك اوات القيادية في مختمف المجاالت وا   ول وقواعد ال كر العممي . العممي ن وا 

وي تههرض أن تقههوم متسسههات التعمههيم العههالي الميبيههة بالههدور الرا ههد فههي تطههوير المجتمههع بشههكل عههام ن وفههي  عههداد    
الكههوادر ال نيههة المتهمههة ذات الم ههارات المتقدمههة ن بمهها يسهه م بشههكل م ههم فههي تن يههذ خطههط التنميههة االقتصههادية التههي 

اسات العميا أحد مرتكزات منظومة التعمهيم الجهامعي ن ومهن أههم البهراما األكاديميهة التهي تتبناها الدولة ن وتعتبر الدر 
تقههدم ا الجامعههات الميبيههة ومتسسههات التعمههيم العههالي ن حيههث تههتد  دورا  م مهها  فههي تطههوير وابتكههار المعرفههة ب نواع هها 

العمميههة المتخصصههة تمبيههة الحتياجههات المختم ههة ن وفههي  عههداد وت هيههل الكههوادر البشههرية تهه هيو  عاليهها  فههي المجههاالت 
 التنمية وسول العمل ن كما أن ل ا دورا  واضحا  في   راو البحث العممي وتطوير . 

وته تي أهميهة الدراسههات العميها كون هها المنهتا الم ههم فهي تكههوين العممهاو والم كههرين والمتخصصهين فههي كافهة نههواحي    
خصصههية العاليههة والقههادرة عمهه  تمبيههة متطمبههات التنميههة االقتصههادية الحيههاة العمميههة والتربويههة مههن ذو  المههتهوت الت

واالجتماعية ن وكذلك لما لمدراسات العميا من أهمية خاصة فهي تقهدم المجتمعهات وزيهادة النمهو المعرفهي والحضهار  
جراو الدراسات والبحوث الموج ة لمعالجة المشكوت التي تواج  ا هذ  المجتمعات   .ن وا 

التقههويم  راما الدراسهات العميها بشههكل دا هم ومسهتمر  له  التطهوير والتحههديث ن ويته ت  ذلهك مهن خهولوتحتهاج به      
المستمر ل ذ  البراما ن فالتقويم يعد التغذية الراجعة لمبهراما األكاديميهة وتطويرهها مهن خهول تشهخيص جوانه  القهوة 

ن بمههها يهههتو م والتطهههور الحاصهههل فهههي لتعزيزهههها وجوانههه  الضهههعف لوضهههع الحمهههول المناسهههبة لمعالجت ههها وتصهههحيح ا 
( ن ذلهك أن التقهويم ههو الوسهيمة التهي يحكهم فهي ضهو  ا عمه  80-81ن  2011مجاالت الحيهاة كافهة ا األسهطل ن 

واقهههع المنظومهههة ومهههد  نجهههاح برامج ههها فهههي تحقيهههل األههههداف التهههي تسهههع   لي ههها ن ومهههن  هههم اتخهههاذ القهههرارات الوزمهههة 
  وعمميات ا ومخرجات ا لمرفع من ك اوت ا وزيادة فاعميت ا ومخرجات ا .لتحسين وتطوير كافة مدخوت ا 

ت سيسا  عم  ماتقدم فإن هذ  الدراسة ت دف  ل  تشخيص واقع براما الدراسهات العميها فهي ليبيها ن واقتهراح ا ليهات   
 المناسبة لتقويم هذ  البراما من أجل االرتقاو ب ا وتطويرها .

 مشكمة الدراسة :  0-0
يعتبههر التقههويم مههن أهههم وأنجههل األدوات التههي تعمههل عمهه  تطههوير المتسسههات واألج ههزة العمميههة مههن خههول الكشههف    

عن مواطن الضعف والقوة في برامج ا ن باستخدام معايير خاصة ن وتعتبر براما الدراسات العميها مهن أههم البهراما  
مههع بههالكوادر العمميههة المتهمههة ن ولكههي تظههل بههراما التههي تحتههاج  لهه  التطههوير كون هها المصههدر الههر يس  مههداد المجت

الدراسههات العميهها حيويههة ومتجههددة ن البههد مههن  خضههاع ا لمتقههويم والتطههوير بشههكل مسههتمر ن بمهها يك ههل قههدرت ا عمههه  
 ستيعا  ومواكبة التطورات المتسارعة ن من هنا جاوت هذ  الدراسة لتساهم بشكل  يجابي ن لدراسة واقع الدراسهات 

 كميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية ن من خول التصد  لألس مة ا تية :العميا في 
مهها اراو الطمبههة والخههريجين فههي بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل  -1

عمم ن أسهالي  التقهويم المتبعهة الدراسة ن من حيث التسجيل والقبول ن الخطط والمقررات الدراسية ن طرل التعمهيم والهت
 ن الخدمات الجامعية ن أعضاو هي ة التدريس ن ا شراف األكاديمي  ؟
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( حههول 0.05هههل هنههاك فههرول ذات داللههة  حصهها ية بههين متوسههط  جابههات أفههراد العينههة عنههد مسههتو  الداللههة ا -2
والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة ن المحههاور األساسههية لتقههويم بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد 

 النوع  ن المعدل التراكمي ن الوضع الدراسي ن التخصص ؟   : تعز   ل  المتغيرات ا تية
مهها أهههم سههبل االرتقههاو ببههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة ن  -3

 واليات تقويم ا وتطويرها ؟ 
 ف الدراسة : اأىد 0-3

 تسع  الدراسة  ل  تحقيل األهداف ا تية :
تشخيص وتقويم واقع براما الدراسات العميا في كميهات االقتصهاد والتجهارة بالجامعهات الميبيهة محهل الدراسهة مهن  -1

 . وج ة نظر الطمبة والخريجين
الدراسات العميها فهي كميهات االقتصهاد والتجهارة التعرف عم  ال رول في المحاور األساسية الستبانة تقويم براما  -2

ن المعههدل التراكمههي ن  بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة مههن وج ههة نظههر الطمبههة والخههريجين تبعهها  لممتغيههرات االنههوع
 الوضع الدراسي ن التخصص( .

جامعههات الميبيههة محههل  قتههراح سههبل االرتقههاو ببههراما الدراسههات العميهها وتطويرههها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بال -3
  .الدراسة

 أىمية الدراسة : 0-4
 تنبع أهمية الدراسة الحالية من االعتبارات ا تية :

وهههو   -حسهه  عمههم الباحههث- ن هها تتصههد  لموضههوع م ههم لههم ي خههذ حقههإ مههن البحههث والدراسههة فههي البي ههة الميبيههة  -1
 بالجامعات الميبية وسبل االرتقاو ب ا.تقويم براما الدراسات العميا في كميات االقتصاد والتجارة 

قهههد ت يهههد نتههها ا ههههذ  الدراسهههة القيهههادات ا داريهههة واألكاديميهههة فهههي ليبيههها ن وكهههذلك  أعضهههاو هي هههة التهههدريس ن مهههن  -2
التعههرف عمهه  الصههعوبات التههي تقههف حجههر ع ههرة أمههام بههراما الدراسههات العميهها فههي ليبيهها بشههكل عههام ن وفههي كميههات 

البهراما بطريقهة عمميهة ن األمهر الهذ  يتهيل  االقتصاد والتجارة بشكل خاصن  ضافة  ل  التعرف لسبل االرتقاو ب ذ 
ل ههم تجهههاوز ههههذ  الصهههعوبات ن واألخهههذ بمههها يك هههل االرتقهههاو ببههراما الدراسهههات العميههها فهههي ليبيههها بشهههكل عهههام ن وكميهههات 

 االقتصاد والتجارة بشكل خاص . 
حههول واقههع بههراما الجامعههات ن و وزارة التعمههيم العههالي  تهوفير البيانههات والمعمومههات لصههناع القههرار عمهه  مسههتو  -3

الدراسهههات العميههها فهههي ليبيههها بشهههكل عهههام وكميهههات االقتصهههاد والتجهههارة بشهههكل خهههاصن بمههها يسهههاعد فهههي رسهههم السياسهههات 
 الجامعية و التعميمية في هذا الخصوص ن وبما يس م في تطوير هذ  البراما .

قبمية من جوان  أخر  فهي قد تشكل هذ  الدراسة في موضوع ا ومن جيت ا ونتا ج ا أساسا  لدراسات أخر  مست -4
 المجال ن سإ .

 : حدود الدراسة ومحدداتيا 0-5
: اقتصههرت الدراسههة عمهه  تشههخيص واقههع بههراما الدراسههات العميهها فههي بعههض كميههات الحدددود الموعددوعية  0-5-0

رات التسههجيل والقبههول ن الخطههط والمقههر  :االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيبههة ن مههن خههول دراسههة األبعههاد ا تيههة 
الدراسهههية ن طههههرل التعمهههيم والههههتعمم ن أسهههالي  التقههههويم  ن الخههههدمات الجامعيهههة ن أعضههههاو هي هههة التههههدريس ن ا شههههراف 

 . األكاديمي
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: تتم ل الحدود المكانية لمدراسة في البي ة الجامعيهة لكميهات االقتصهاد والتجهارة كه نموذج  الحدود المكانية 0-5-0
فههي الجامعههات ا طههرابمس ن الزيتونههة ن المرقهه  ن األسههمرية ن الزاويههة ن يريههان ( ن وبالتههالي سينحصههر التعمههيم عمهه  

  .هذ  البي ة فقط
بالمههههدة الزمنيههههة  نجههههاز هههههذ  الدراسههههة ن وهههههي العههههام : تتم ههههل الحههههدود الزمنيههههة لمدراسههههة  الحدددددود الزمنيددددة 0-5-3

 ( .2020 –2019الجامعيا
: وتتم ههههل فههههي طمبههههة الدراسههههات العميهههها بكميههههات االقتصههههاد والتجههههارة بالجامعههههات الميبيههههة  الحدددددود البشددددرية 0-5-4

(  2020 –2019اطههههرابمس ن الزيتونههههة ن المرقهههه  ن األسههههمرية ن الزاويههههة ن يريههههان( المسههههجمين  لمعههههام الجههههامعي ا 
 والخريجين لن س العام الجامعي في التخصصات ااالقتصاد ن ا دارة ن المحاسبة ن التمويل والمصارف ( .

 التعريفات اإلجرائية :  0-6
: " هو عممية تشخيصية ت دف  ل  بيهان جوانه  القهوة والضهعف فهي بهراما تقويم برامج الدراسات العميا  0-6-0

البههراما مههن أجههل تحقيههل أهههداف ا والحكههم عمهه  هههذ  البههراما فههي ضههوو معههايير الدراسههات العميهها بغيههة تطههوير هههذ  
 ( .10ن  2011ومحكات واضحة عن طريل  ستخدام نموذج لمتقويم " االشريف ن 

: هههي الدراسهات التهي تقههدم فيمها بعهد المرحمههة الجامعيهة األوله  سههواو كانهت دبمههوم  بدرامج الدراسددات العميدا 0-6-0
اجسههتير أو دكتههورا  ن والدراسههات العميهها تعنهه  كههل مرحمههة دراسههية تمههي المرحمههة الجامعيهههة عههالي دراسههات عميهها أو م

األولهه  التههي يتههابع الطههو  في هها دراسههت م بإشههراف أحههد أعضههاو هي ههة التههدريس لنيههل درجههات عميهها ادبمههوم عههالي ن 
 ماجستير ن دكتورا  ( وفل من اج معموم .

: يقصد ب ا المتسسات التربوية العممية المنظمة ن وتتم ل وظا   ا الر يسية فهي  كميات االقتصاد والتجارة 0-6-3
التهههدريس ن والبحهههث العممهههي ن وخدمهههة المجتمهههع ن وتقهههوم بإعهههداد ال هههرد م نيههها  وعمميههها  فهههي مجهههاالت العمهههوم ا داريهههة 

ريوس ن ومن هها مهها هههو والمحاسههبية واالقتصههادية ن وذلههك مههن خههول بههراما عمميههة ن من هها مههاهو عمهه  مسههتو  البكههالو 
عمهه  مسههتو  الدراسههات العميهها ن تمههنل بموجب هها درجههات عمميههة لمطمبههة ن وفههي هههذ  الدراسههة تشههمل كميههات االقتصههاد 

 والتجارة بالجامعات ا تية : اطرابمس ن الزيتونة ن المرق  ن األسمرية ن الزاوية ن يريان( .
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :  -0
 نظري :اإلطار ال 0-0
 وظائف التقويم الخاصة ببرامج الدراسات العميا :  0-0-0
تم ههل عمميههة تقههويم أ  برنههاما  حههد  أساسههيات ومتطمبههات تطههوير منظومههة الههتعمم ككههل ن كمهها يعههد التقههويم كونههإ    

ات ا لية المناسبة لتحول المتسسة التعميميهة  مهن كون ها تقميديهة  له  متسسهة حدي هة تسهع  لتحقيهل أههداف ومخرجه
تعميمية محددة ن وتضع التعمم في مقدمة أولويات ا ن ويساعد المتسسهة التعميميهة عمه  الت كهد مهن مهد  نجاح ها فهي 
تحقيل أهداف ا ومخرجات ا التعميميهة ن األمهر الهذ  يهتد  لتصهحيل مسهارها فهي ضهوو أههداف ا ن كمها يسهاعد التقهويم 

أهههداف ا وتعههديم ا ن بحيههث تكههون أك ههر مو مههة لمواقههع الههذ  المتسسههة التعميميههة بكافههة وحههدات ا فههي  عههادة النظههر فههي 
ن  2017ا السهيد ن  وعمى ذلك فإن التقويم الجيد يسيم في اآلتدي( ن  560ن  2012تعيشإ االعتيبي و الربيهع : 

38-39: ) 
 استكشاف أوجإ القوة والضعف في البراما الدراسية ن وتقديم األسس الوزمة لمراجعت ا وتعديم ا . -1
 توضيل العوقة بين البراما الدراسية وبين اهتمامات المجتمع االجتماعية واالقتصادية . -2
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الكشهههف عهههن مهههد  تههه  ير العوامهههل التاريخيهههة  واالجتماعيهههة والسياسهههية وال قافيهههة عمههه   نتهههاج أو تحديهههد البهههراما  -3
 الدراسية .

 ينبغي تجنبإ وما يج  تنظيمإ . تحديد كي ية  ختيار البراما الدراسية وتنظيم ا ونقم ا ن وما -4
التههي ينبغههي أن تنمي هها البههراما  –مههن مسههتويات معرفيههة وقههيم مجتمعيههة وم ههارات أدا يههة  –تحديههد نههواتا الههتعمم  -5

 الدراسية .
 تحديد قيمة البراما الدراسية وجدواها أو ال ا دة المرجوة من ا . -6
 وتقديم الحمول المناسبة لإ . الوقوف عم  واقع البرناما ال عمي وتشخيص مشكوتإ -7
 الربط ين المجالين النظر  والتطبيقي لمعممية التعميمية . -8
 تحسين مخرجات العممية التعميمية في ضو نتا ا التقويم المستمر . -9

يوجإ عممية التعميم ويوجإ عممية التدريس ن  ضافة لكونهإ وسهيمة فعالهة فهي تقهديم التغذيهة الراجعهة فهي عمميهة  -10
 تعمم والتعميم.ال

أهميتهإ و لهن تتحقهل األههداف المرجهوة منهإ  ال  ذا كهان القها مون بعمميهة التقهويم  هذا وأن التقويم الجيد لن تبهرز    
ال كانههت النتهها ا ال تتسههم بالصههدل والموضههوعية ن ومههن  ههم ال يسهه م التقههويم فههي تقههديم  مههون ن وا  عمهه  وعههي بمهها ينقو 

 ه  مقترحات التطوير سد  .الصورة الصحيحة عن الواقع  ن فتذ
جراءت التقويم: 0-0-0  أنواع وأىمية وا 
هناك العديد من ا تجاهات المت رة في عممية تقويم براما الدراسات العميا والتي ال يمكن حصرها وعدها ن وفقها     

ن  2013االطا ي واخرون ن  لأليراض أو ال مس ات المستند عمي ا في عممية التقويم ن ومن هذ  ا تجاهات مايمي
70: ) 
تركيهههز عمميهههة التقهههويم عمههه  جوانههه  معينهههة ن كالمنهههاها الدراسهههية أو مخرجهههات التعمهههيم أو المتسسهههة التعميميهههة  -1

 أوبجوان  أخر  أك ر شمولية .
يسهية أو تركيز عممية التقويم في استي ا  ا لممعمومات الخاصة بعممية التقويم من الطمبة أو أعضاو ال ي ة التدر  -2

 ا دارة أو عم  الجمع فيما بين سبل .
بعض ا تجاهات األخر  تنطمل عممية التقويم وفقا  لتخصص معهين ن كعمهوم التربيهة أو العمهوم االقتصهادية أو  -3

 العموم ا دارية  والمحاسبية أو عموم التكنولوجيا أو عموم نظم المعمومات وييرها من العموم أو التخصصات .
 ما تقدم يمكن القول بأن مصادر تقويم برامج الدراسات العميا تتمثل في خمسة أنواع ىي :استنادًا ل

 التقويم من خالل التقارير وممفات األداء أو اإلنجاز .
 التقويم الذاتي .أ. 
 التقويم من وج ة نظر أساتذة البراما . . 
 التقويم من وج ة نظر األقران .ج. 
 المست يدين .التقويم من وج ة نظر . ده
لموضهوع ههذ  الدراسهة ن حيهث  ههو المناسه ويعهد النهوع األخيهر  -التقويم من وج ة نظهر الطمبهة أو الخهريجين  –هه

 نإ يعد من أك ر وأهم األنواع المستخدمة لتقويم التدريس أو األداو أو البرنهاما بصه ة عامهة ن ألن المسهت يدين مهن 
البرناما وما أكتسبو  بعهد ا نت هاو منهإ ن ريهم مها قهد ي هار مهن تسهاتالت مهن  البراما هم األك ر وعيا  بما تحقل أ ناو
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قبههل الههبعض عههن مههد  صههدل المسههت يدين وموضههوعية أحكههام من وشههمولية أدوات التقههويم لكههل العناصههر األكاديميههة 
 (.40-39ن  2016لمبرناما ا السيد ن 

مهدخو  أساسهيا  مهن مهدخوت التطهوير والتحهديث ن الهذ  أما أهمية التقويم لبراما الدراسات العميها فهتكمن كون ها تعهد 
يههتد  فههي ن ايههة األمههر  لهه  تطههوير العمميههة التعميميههة والبح يههة ن وذلههك مههن خههول ا جههراوات ا تيههة ا الشههريف : 

 ( : 16-15ن 2011
 تقويم العممية التعميمية من خول قياس متشرات األداو لمدخوت ومخرجات العممية التعميمية . -1
تصههميم األدوات الوزمههة لعمميههة التقههويم ن بحيههث تتضههمن اليههات ومعههايير التقههويم والخطههوات ا جرا يههة الوزمههة  -2

 لتن يذ التقويم .
  نشاو قاعدة معمومات ومم ات متكاممة لكل جان  من براما الدراسات العميا . -3
 تحديد جوان  القوة والضعف لبراما الدراسات العميا . -4
 كميات من متابعة وتطوير برامج ا وأهداف ا وخطط ا.تمكين ال -5
 وضع معايير جودة مشتقة من المعايير الموضوعة لتقويم براما الدراسات العميا . -6
تشجيع التقويم المستمر لمبهراما يهتد   له  حهل المشهاكل التهي تواجهإ الدراسهات العميها بشهكل متواصهل ومسهتمر  -7

 وبطرل عممية سميمة .
 الدراسات العميا :أىداف  0-0-3
قامت معظم األنظمة الجامعية العربية بتحديد أهداف الدراسات العميها التهي تتكهد الوظي هة التنمويهة ل ها ن ودورهها    

فهههي تمبيهههة  الحاجهههات المجتمعيهههة ن وضهههرورة تكامم ههها مهههع المتسسهههات التنمويهههة األخهههر  ن وتكهههوين الهههوعي السياسهههي 
( ن ويمكن تصنيف األهداف 205-204ن  1988ديولوجية معينة ا سنقر: والشخصية االجتماعية المنتمية  ل  أي

 ( :  282-280ن  2017العامة لمدراسات العميا عم  النحو ا تي ا جان : 
: ههههي تمهههك األههههداف التهههي تتنههاول كهههل مههها يهههرتبط بالمعرفهههة تطهههورا  أو تطهههويرا  أو  نتشهههارا   األىدددداف المعرفيدددة -أواًل 

 وتتم ل في ا تي :
راو المعرفهههة ا نسهههانية وتطويرهههها عهههن طريهههل البحهههث واالستكشهههاف واالن تهههاح عمههه  ال هههرات ال كهههر  وال قهههافي   ههه -1

 ودراستإ بموضوعية .
 كسههها  البهههاح ين م هههارات وأسهههالي  البحهههث العممهههي بمههها في ههها مهههن تحديهههد لمشهههكمة البحهههث واشهههتقال ال هههروض  -2

 وتحميم ا وت سيرها وكتابة تقرير البحث . واختبارها وتعميم أدوات البحث وبنا  ا ن وجمع البيانات
عمال ال كر وح ز الممكات واستمرار الهتعمم والبحهثن وتعويهد الطهو   -3 الحث عم  االستزادة بالبحث والتقصي وا 

 الباح ين عم  الصبر والم ابرة في طريل العمم المضني .
الراهنههة والمتوقعههةن ومسههاعدت م عمهه  النمههو تجديههد معههارف الممتحقههين بالدراسههات العميهها بمهها يتناسهه  والحاجههات  -4

 الم ني .
: هي األهداف التهي مهن شه ن ا العمهل عمه  اسهتقرار المجتمهع وتماسهكإن  األىداف االجتماعية واالقتصادية –ثائيًا 

با ضافة  ل  تطوير اقتصاد هذا المجتمع والعمل عم  تزويهد  بمها يحتهاج  ليهإ مهن قهو  وخبهرات بشهرية مهن شه ن ا 
 إ في التغم  عم  مشكوتإ االقتصادية وييرهان وتتم ل هذ  األهداف في ا تي :معاونت

خدمة البي ة واالستجابة لحاجات المجتمع ومتطمبات خطط التنمية عن طريل االشتراك في  عداد تمهك الخطهط  -1
 تنموية المختم ة .ومتابعت ا وتقديم االستشارات العممية لمراكز ا نتاج ن وتوجيإ البحوث لمعالجة القضايا ال
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التصههد  لممشههكوت التههي ظ ههرت نتيجههة ال ههورة العمميههة والتكنولوجيههة ب سههمو  عممههي شههامل ن والقيههام بدراسههات  -2
 تطبيقية ت دف  ل  ربط الجامعة بالمجتمع ن فالدراسات العميا مرحمة تعميمية ممتزمة بوظي ة اجتماعية .

ميههها مهههن العمهههم والتقنيهههة والقهههادرة عمههه   نجهههاح خطهههط التنميهههة ن  تهههوفير القهههو  العاممهههة المدربهههة عمههه  مسهههتويات ع -3
با ضهافة  لهه  تكههوين ك ههاوات عمميههة جديههدة متخصصههة تسههد ب هها الجامعههات حاجات هها مههن أعضههاو هي ههة التههدريس ن 

 ويسد ب ا حاجات المجتمع من االختصاصيين والخبراو في المجاالت المختم ة .
  .تمعات م من خول البحث الموضوعي  النظر  ل  مشكوت مجتعويد أجيال الشبا  من الباح ين عم -4
 تطبيل البحوث وتحويم ا  ل  وسا ل تكنولوجية لحل مشكوت المجتمع . -5
 توطين  أبحاث الدراسات العميا وتخميص ال قافة العربية من التبعية . -6
ذا كانت أهداف الدراسات العميا تختمف باختوف طبيعة الدراسة ب    الجامعات الختوف ال مس ة السها دة فهي هذا وا 

البي ة المحيطة ب ذ  الجامعات ن والتي تسترشد ب ا في صياية أهداف ا التي تسع   لي ان فإن  مهة حقيقهة يجه  أن 
ال نغ ههل عن هها ن وهههي بهه ن هنههاك أهههدافا  خاصههة بالدراسههات العميهها بكههل مجتمههع  وبكههل جامعههة ن وبكههل مرحمههة مههن 

 ن تضاف  ل  هذ  األهداف العامة . مراحل الدراسات العميا
 سمات وخصائص الدراسات العميا : 0-0-4

تشترك الدراسات العميا مع المرحمة الجامعية األول  في ك ير من الخصا ص ن فالدراسة فهي كهو المهرحمتين تحتهاج 
رشاد أحد األساتذة ن كما تستمزم توفير المراجع العممية واألج زة المتعمقة بالتخصهص موضهوع الدراسهة   ل  توجيإ وا 

ة تميزها عن مرحمهة الدراسهة الجامعيهة األوله  ن مهن أهم ها  والبحث ن  ال أن لمرحمة الدراسات العميا خصا ص معين
 ( :111-110ن   2016عبد الحكم :ا
عمههل الدراسههة : حيههث تتميههز الدراسههات العميهها ب ن هها دراسههات متعمقههة تههتد   لهه  التخصههص فههي مجههال أو فههرع  -1

 ههراو العمههم والمعرفههة فههي معههين مههن فههروع المعرفههة ن بههل تعههد  االمههر ليشههمل المشههاركة ال عالههة فههي البحههث العممههي  
 مجال التخصص .

 رت ههاع تكهههاليف الدراسهههة بمرحمهههة الدراسهههات العميههها ن فالطالههه  ب هههذ  المرحمهههة يتكمهههف أضهههعاف مههها يتكم هههإ طالههه   -2
 المرحمة الجامعية األول  وخاصة في التخصصات التطبيقية والعممية .

مه  ج هودهم الشخصهية ن ويسهعون  بهراز شخصهيات م قمة التمقين: فطو  الدراسات العميا يالبا  ما يعتمهدون ع -3
 وتكوين فكرهم المستقل البناو.

ا شههراف المباشههر: وذلههك مههن قبههل واحههد أو أك ههر مههن أعضههاو هي ههة التههدريس ن ويكههون دور األسههتاذ هههو دور  -4
 الموجإ والمرشد.

أعضههاو هي ههة تههدريس مشهه ود  ل ههم   الحاجههة  لهه  أعضههاو هي ههة تههدريس متميههزين:  ذ تحتههاج مرحمههة الدراسههات العميهها  لهه  -5
 بالخبرة  والك اوة  في التدريس الجامعي والبحوث.

قمهههة عهههدد الطهههو : فمجمهههوع طهههو  مرحمهههة الدراسهههات العميههها أقهههل بك يهههر بالنسهههبة لمجمهههوع الطهههو  بالمرحمهههة  -6
 الجامعية األول .

بقبول هها لمطههو   –مههن األحيههان فههي ك يههر  –نضهها الطههو  ومسههتواهم المتميههز: حيههث تتميههز الدراسههات العميهها  -7
 المتميزين والحاصمين عم  تقديرات مرت عة في الدرجة الجامعية األول  وفي مجال التخصص.

ن هها فرصههة تعميميههة ألصههحا    وهكههذا فههإن األصههل فههي الدراسههات العميهها كون هها خبههرة ذاتيههة دافع هها الريبههة والنمههو ن وا 
ومزيههد مههن التههدري  ن ممهها جعم هها تههرتبط بههاألفراد أن سهه م ن وتوصههف القههدرة واالسههتعداد والميههل نحههو مزيههد مههن الههتعمم 
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( نكمههها أن ههها وسهههيمة ا نسهههان لمواكبهههة  98ن  1983ب ن ههها خبهههرة ذاتيهههة دافع ههها الريبهههة فهههي النمهههو ا عبهههدالموجود ن 
لمطالههه  االن جههار المعرفههي ن والتكيهههف مههع عههالم اليهههوم المتميههز بالتقههدم السهههريع والتقههدم التكنولههوجي ال ا هههل ن وتقههدم 

الممتحههل ب ههها معرفهههة متخصصههة وعميقهههة فهههي ميهههدان تخصصههإ ن وههههذا يتطمههه  نوعيهههة متطههورة مهههن طهههرل التهههدريس 
والتقهههويم واألج هههزة والمعهههدات والمراجهههع والخطهههط وال ي هههات التدريسهههية ن وتنظهههر الجامعهههات لمدراسهههات العميههها ك هههدف 

جهههراو  اسهههتراتيجي وخيهههار البهههد منهههإ ن لتحقيهههل األههههداف المنشهههودة والتهههي ت هههتم بالعمميهههة ا نتاجيهههة فهههي المجتمهههع ن وا 
 ( . 12ن  2011ا الشريف ن البحوث والدراسات العميا في المجاالت العممية والتربوية المختم ة

 المشكالت والعقبات التي تواجو الدراسات العميا : 0-0-5
واج ههت الدراسههات العميهها فههي الجامعههات العربيههة عمهه  وج ههإ العمههوم والجامعههات الميبيههة عمهه  وج ههإ الخصههوص    

الك يهههر مهههن العقبهههات والمشهههكوت التهههي تقهههف حجهههر ع هههرة فهههي  سهههتمرارها وتطويرهههها ن ويمكهههن تصهههنيف وتحديهههد ههههذ  
 ( 90ن 1998ا عبدالموجود ن  :  المشاكل في ا تي

 العميهها فههي معظههم الجامعههات العربيههة وعههدم التطههوير المسههتمر لمحتههو  هههذ  البههراما أو جمههود بههراما الدراسههات -1
 الموا ل المنظمة ل ذ  الدراسات في ضو الجديد في مجاالت العمم والبحث العممي .

 العوقة التي تربط الطال  ب ستاذ  ال تزال عوقة يشوب ا االسهتعوو والتسهمط والق هر ال كهر  مهن قبهل األسهتاذ ن -2
 والتممل والن ال وح ظ المعمومات وندرة الت كير االبتكار  والحوار المبدع من قبل الطال  .

 ان صال الدراسات العميا عن مشاكل التنمية في المجتمع وابتعادها عما يدور في العالم الخارجي . -3
 والتدريس . عدم وضوح أهداف الدراسات العميا والخمط بين الوظي ة البح ية والتكوين الم ني -4
ضعف البنية األساسية الوزمة لنجاح البراما الدراسات العميا ن وك يرا  ما تعط  األولويهة فهي االهتمهام لمرحمهة  -5

 البكالوريوس ن ويتضل ذلك من ضآلة الميزانيات المخصصة لبراما الدراسات العميا .

 برامج الدراسات العميا والبحث العممي في ليبيا : 0-0-6
 لمحة تاريخية عن الدراسات العميا في ليبيا : 0-0-6-0
بهدأت الدراسههات العميها فههي ليبيهها مهع بدايههة عقهد السههبعينيات لمقههرن العشهرين وبشههكل ييهر منههتظم ن  ال أن الدراسههة    

العميهها المنتظمههة والمسههتقرة قههد بههدأت فههي جامعههة طههرابمس منههذ منتصههف عقههد السههبعينيات لمقههرن العشههرين ن تمت هها فههي 
ين ن وبعههد التوسههع الكمههي فههي عههدد الجامعههات الميبيههة ذلههك جامعههة بنغههاز  أواخههر عقههد السههبعينيات مههن القههرن العشههر 

تهههوال   نشهههاو بهههراما الدراسهههات العميههها فهههي معظهههم الجامعهههات الميبيهههة ن واتسهههعت دا هههرة الدراسهههات العميههها وتطهههور عهههدد 
الطههو  والخههريجين في هها ن حتهه  وصههل عههدد األقسههام التههي تقههدم بههراما الدراسههات العميهها فههي الجامعههات الميبيههة نحههو 

( فرعا  من فروع المعرفة ن وقد تزايهدت نسهبة طمبهة الدراسهات العميها مهن 149( جامعة لعدد ا12ا  في ا( قسم178ا
%  لهه  4% فههي بدايههة تسههعينيات القههرن العشههرين  لهه  مهها يتههرواح مههابين 3 لهه   2.5جممههة الطمبههة الجههامعيين مههن 

يها فهي ليبيها ن بحيهث وصهل عهدد % من  جمالي طمبة الجامعات ن وهكذا تطورت وأتسعت براما الدراسهات العم4.5
( 1721( طالبا  وطالبة ن في حهين بمهأ أعضهاو هي هة التهدريس نحهوا10608طو  الدراسات العميا بالداخل نحو ا

( برنهاما ن أمها عهدد التخصصهات فقهد بمهأ نحهو 199أستاذ ن وبمأ عدد البراما المعتمدة في الدراسات العميها نحهو ا
( التطههور الههذ   22ن  2010(ن وقههدرت دراسههة ا طموبههة ن  488ن  2012( تخصههص ا مههرجين وشههركس ن 96ا

( حسه  سهيناريوهين مقتهرحين لمنمهو فهي عهدد 2030-2007سيحدث في عدد طمبة الدراسات العميا خول  ال ترة ا
( 19963( سههيكون ا2030السهكان لههن س ال تههرة ن فتوصههمت الدراسههة  لهه  أن عههدد طمبههة الدرسههات العميهها فههي سههنة ا

 ( طالبا  وطالبة . 26005بة وفل السيناريو األول ن وسيكون عددهم وفل السيناريو ال اني اطالبا  وطال
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 معوقات البحث العممي عمى مستوى الدراسات العميا : 0-0-6-0
تعههاني الههدول والمتسسههات التههي تعنهه  بالبحههث العممههي فههي أيمهه  الههدول العربيههة مههن معوقههات وصههعا  عديههدة     

ذريهة كهي تسهتطيع مواصهمة مسهيرت ا وتحقيهل دورهها ال اعهل فهي التنميهة ن ويمكهن  بهراز أههم عديدة ن تتطم  حمهوال  ج
 ( : 122ن  2019هذ  الصعا  والعقبات في ا تي ا طريف و الطويسي ن

 ن صهههال البحهههث العممهههي فهههي الهههدول العربيهههة عهههن المجهههال التطبيقهههي ومشهههكوت المجتمهههع ن حيهههث الزال البحهههث  -1
ربية السيما في رسها ل الماجسهتير والهدكتورا  يهتم تحديهد موضهوعاتإ بنهاو عمه  اراو وأفكهار العممي في الجامعات الع

 األساتذة والطمبة بعيدا  عن الواقع المعاش .
عههدم تهههوفر قواعهههد البيانهههات والمعمومهههات ن وييههها  المرجههع العمميهههة الحدي هههة ن وضهههعف البنيهههة التحتيهههة لشهههبكات  -2

 الشبكة معيقا  في توظي  ا في البحث العممي .ا نترنت ن مما يجعل من بطو خطوط 
ضههعف م هههارات البحههث العممهههي لههد  ال  هههات التههي يتوقهههع من هها تحمهههل مسهه ولية البحهههث العممههي ن ومن ههها طمبهههة  -3

الدراسهههات العميههها ن  وعههههدم تبنهههي متسسههههات التعمهههيم العههههالي اسهههتراتيجيات وبههههراما محهههددة لتنميههههة الم هههارات البح يههههة 
 ي ة التدريس والطمبة .وتطويرها لد  أعضاو ه

ضعف حركة التبادل ال قافي وال كر  مع ال قافهات وال  هات االخهر  ن ممها يجعهل كهل البهاح ين الهذين ال يتقنهون  -4
لغة أخر  يعيشون فكريا  فقط في حدود األد  النظر  العربي بعيدا  عما يجر  في العالم ن وهذا يخرج م عن دا رة 

 المنافسة العالمية .

 البحث العممي في ليبيا : 0-0-6-3
البحههث العممههي والدراسههات العميهها وج ههان لعممههة واحههدة ن والمشههكوت التههي تظ ههر فههي  حههداهما البههد وأن تههنعكس    

عمهه  األخههر  ن فالصههعوبات التههي تواجههإ الدراسههات العميهها البههد وأن تههنعكس عمهه  البحههث العممههي فههي ليبيهها ن حيههث 
( ن فهإن عهدد 1البحهث العممهي فهي ليبيها ن  ذ كمها يتضهل مهن الجهدول رقهم ايتبين هذا التداخل من خول تراجع قهيم 

( ن وعههدد بههراوات  2005( بح هها  ا خههول العههام 81يبمههأ نحههو ا البحههوث المنشههورة عمهه  مسههتو  الجامعههات الميبيههة 
( بهههراوة اختههههراع ن بمتوسهههط سهههنو  بمههههأ 4( ن ال يتجهههاوز اعهههدد  2009-2000االختهههراع المسهههجمة اخهههول ال تههههرة 

(  براوة اختراع ن األمر الذ  يعكس تدني  نتاجية عضو هي ة التدريس وطو  وخريجي الدراسات العميا 0.4حوان
فههي الجامعههات الميبيههة ن كمهها  أشههارت  حههد  الدراسههات المحميههة بهه ن متوسههط ا نتههاج البح ههي فههي الكتابههات الطبيههة 

( ن مما Tashani , 2009 , 129يس اعضو هي ة تدر  100( بحث لكل 1.4المنشورة في جامعة طرابمس هو ا
( بحهث ن وههي 0.01يعني أن  نتاجيهة عضهو هي هة التهدريس وطهو  وخريجهي بهراما الدراسهات العميها بمغهت نحهو ا

 نتاجية متدنية جدا  ن مقارنة بإنتاجية أعضهاو هي هة التهدريس وطهو  وخريجهي بهراما الدراسهات العميها فهي جامعهات 
( التي تبين تراجع متشرات التنافسية الدوليهة 1ن يتكد هذا األمر بيانات الجدول رقم االدول المتقدمة وحت  العربية 

 الخاصة بالبحث العممي في ليبيا .
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 (ISIعدد الجامعات العربية لكل مميون نسمة وعدد البحوث العممية  المنشورة  حسب مؤشرات ) (0جدول )

عدد  الدولة ت
 الجامعات

عدد الجامعات لكل 
 السكانمميون من 

عدد البحوث 
 المنشورة

 (0115) 

  عدد براءات االختراع
)خالل الفترة 

0111-0101) 
 006 3459 1.43 38 مصر -0
 047 0705 1.65 04 السعودية -0
 73 0563 6.8 40 لبنان -3
 00 959 3.85 31 األردن -4
 01 004 0.06 00 سوريا -5
 01 011 1.94 35 العراق -6
 4 80 0.85 00 ليبيا -7

 

 : المراجع اآلتية  من إعداد الباحث اعتمادا عمى
 –(  جامعههة القادسههية 2010الخيكههاني ن نههزار كههاظم ا مجمههة القادسههية لمعمههوم ا داريههة والماليههة ن العههدد األول  -1

 . 118-98العرال ن ص ص 
لترصهين التعمهيم العهالي ( البحهث العممهي التطبيقهي ال هادف ن خطهوة 2016العيس  ن عبد الرزال عبهد الجميهل ا -2

 والبحث العممي  ن بغدادن مركز البنيان لمدراسات والتخطيط  .
( ن حههههول اقتصههههاديات التعمههههيم العههههالي ودور 2015بههههدران ن  بههههراهيم   ا مجمههههة ذوات ن العههههدد ال ههههاني عشههههر  -3

 الجامعات الخاصة ن األردن أنموذجا ن األردن .
 ( ن واقع التعميم العالي في ليبيا .2016وا ستراتيجيات االمنظمة الميبية لمسياسات  -4

 (0104-0103( , )0119-0118ترتيب ليبيا حسب مؤشرات االبتكار خالل عامي )  (0جدول رقم )

 المؤشر ت
0118-0119 0103-0104 

 التغير في الرتبة
 القيمة الرتبة  القيمة الرتبة

 نقصان 00 0.5 043 - 030 مؤشر القدرة عمى االبتكار. 0

 نقصان 60 0.0 044 - 80 مؤشر جودة مؤسسات البحث العممي 0
 نقصان 00 0 046 - 004 مؤشر إنفاق الشركات عمى البحث العممي. 3
 نقصان 34 0 048 - 004 مؤشر التعاون بين الشركات والجامعات في البحث 4
 نقصان 47 0.3 043 - 96 مؤشر توفير التكنولوجيا المتقدمة . 5
 نقصان 73 3.3 007 - 44 مؤشر توفر العمماء والميندسون . 6
 نقصان 6 1.4 80 - 88 مؤشر عدد براءات االختراع. 7

  (ن تطور القدرة التنافسية لوقتصاد الميبي واستراتيجيات تدعيم ا باالعتماد عم  :2014المصدر: خالد المجوبي ا
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009, p219. 
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, p19. 
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التههي مههن شهه ن ا  -حسهه  تصههنيف المسههتجيبين  –( عههددا  مههن السههبل  538ن  2018وتقتههرح دراسههة ا القيزانههي ن 
 ث العممي في الجامعات الميبية هي كا تي :مستو  براما الدراسات العميا والبح الرفع من

تزويد مكتبات الكميات والجامعات بكل ما يمزم ا من مراجع ودوريات حدي ة ووسا ل االتصال الرقميةن لتس يل  -1
 عممية البحث العممي .

الماليهههة رصهههد موازنهههات ماليهههة معتبهههرة لبهههراما الدراسهههات العميههها والبحهههث العممهههي ن متضهههمنة لمحهههوافز والمكافهههآت  -2
اث .  لمبنحَّ

 تس يل  جراوات الحضور والمشاركة في ال عاليات العممية المحمية والخارجية . -3
 التواصل مع المراكز البح ية والجامعات عربيا  ودوليا  . -4
  .تمدة ا ذات معامل ت  ير مقبول (العمل عم  ت سيس دوريات عممية وطنية محكمة وفل المعايير الدولية المع -5
 وضع  ستراتيجية شاممة لمدراسات العميا والبحث العممي عم  مستو  الجامعات والكميات  . -6
 التعاون بين الجامعات الميبية في مجاالت براما الدراسات العميا والبحث العممي . -7
 العمههل عمهه  رصههد جههوا ز تشههجيعية سههنوية مههن قبههل الجامعههة لألعمههال البح يههة المتميههزة فههي كافههة التخصصههات -8

 العممية ألعضاو هي ة التدريس وطمبة الدراسات العميا .
تطههههوير م ههههارات أعضههههاو هي ههههة التههههدريس وطمبههههة الدراسههههات العميهههها فههههي المغههههات األجنبيههههة ن وم ههههارات اسههههتخدام  -9

 تكنولوجيا المعمومات وعم  وجإ الخصوص تقنية ا نترنت ن وم ارات البحث العممي .
اث خاصة المميزين -10  ن معنويا  وماديا  . تكريم البنحَّ

 الدراسات السابقة : 0-0
( : بعنوان " تقويم جودة برامج الدراسات العميا في كمية التربيدة بجامعدة 0109دراسة جبارة والفقيو )  0-0-0

هدفت الدراسهة  له  تقهويم جهودة الدراسهات العميها فهي كميهة التربيهة بجامعهة تعهز ن حيهث تكهون مجتمهع الدراسهة  " تعز
من جميع أعضاو هي ة التدريس الذين يقومهون بالتهدربس وا شهراف فهي بهراما الدراسهات العميابكميهة التربيهة بجامعهة 

ين أو الهذين ههم فهي المراحهل الن ا يهة لمدراسهة ( عضو هي ة تدريس ن ومن جميهع الطمبهة والخهريج25تعز وعددهم ا
( طالبهها  وطالبههة ن أمهها عينههة الدراسههة ف سههت دفت جميههع أعضههاو 502فههي برنههامجي الماجسههتير و الههدكتورا  وعههددهم ا

( عضهو هي هة تتهدريس ن وعينهة عشهوا ية مهن طمبهة الدراسهات العميها بالكميهة بمغهت 25هي ة التدريس والبالأ عددهم ا
( 6( فقرة ن وزعت عم  ا53%( من المجتمع األصمي ن حيث تضمنت االستبانة ا15لبة بواقع ا( طال  وطا75ا

محهههاور االقبههههول والتسههههجيل ن األسهههتاذ الجههههامعي ن المقههههررات الدراسههههية ن ا شهههراف العممههههي ن الخههههريا ن التج يههههزات 
راسهات العميها فهي كميهة التربيهة ومصادر التعمم ( ن وأظ رت نتا ا الدراسة  له  أن درجهة تهوافر الجهودة فهي بهراما الد

بجامعة تعز من وج ة نظر الطمبة وأعضاو هي هة التهدريس قهد جهاوت بدرجهة متوسهطة ن  ذ بمهأ المتوسهط الحسهابي 
( ن وحصههمت مجههاالت الدراسههة وفقهها  السههتجابات عينههة الدراسههة عمهه  الترتيهه  ا تههي وعمهه  3.25لههألداة ككههل نحههو ا

( ن األسهههتاذ الجههههامعي ادرجهههة أهميهههة كبيهههرة بمغههههت 3.71هميههههة كبيهههرة بمغهههت التهههوالي : القبهههول والتسهههجيل ا درجهههة أ
( ن ا شهراف العممهي ا درجهة أهميهة متوسهطة بمغهت  3.47(ن المقررات الدراسية ا درجهة أهميهة كبيهرة بمغهت 3.57
( ن التج يههزات ومصههادر الههتعمم ا درجههة أهميههة ضههعي ة  3.35( ن الخههريا ا درجههة أهميههة متوسههطة بمغههت  3.37

( نكما توصمت الدراسة  ل   وجود فهرول ذات داللهة  حصها ية بهين متوسهطات اسهتجابات أفهراد العينهة 2.05غت بم
في مجال األستاذ الجامعي لصالل عضو هي ة التدريس ن وفي مجالي التج يزات ومصادر الهتعمم والخهريا لصهالل 
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العممهههي والقبهههول والتسهههجيل ن وخرجهههت  الطمبهههة ن بينمههها لهههم تظ هههر فهههرول فهههي مجهههاالت المقهههررات الدراسهههية وا شهههراف
الدراسههة بعههدد مههن التوصههيات كههان مههن أهم هها : العمههل عمهه  رفههع درجههة تههوافر معههايير الجههودة التههي وضههع ا مجمههس 
ا عتماد األكاديمي وضمان الجودة في برناما الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة تعز ن والعمل عم  نشهر  قافهة 

سهات التعمهيم الجهامعي ن االسههت ادة مهن التجهار  وا تجاههات العربيهة والعالميهة فهي مجههال م هاهيم الجهودة داخهل متس
 تطبيل الجودة .

بعنوان " واقع اإلشدراف العممدي عمدى طمبدة الدراسدات العميدا تخصدص تعمديم ( : 0109دراسة الحربي ) 0-0-0
الدراسات العميا في تخصص تعمهيم هدفت الدراسة  ل  التعرف عم  مد  رضا طمبة  الرياعيات بجامعة أم القرى"

الرياضيات عن ا شراف العممي ن وتحديد المشكوت التي تواج  م أ ناو مرحمة ا شراف العممي ن واتبعت الدراسة 
ا دعهم    ( محهاور ر يسهية4( فقهرة وزعهت عمه  ا52المن ا الوص ي المسحي ن حيث تهم بنهاو اسهتبانة ت ل هت مهن ا

ت ن العوقات ا نسانية ن أداو المشهرف ( ن وبعهد تحقهل الصهدل وال بهات الوزمهين ن القسم ن است مار المشرف لموق
( طالبهها  وطالبههة ا ماجسههتير ودكتههورا  ( ن سههحبت مههن جميههع طمبههة 95تههم تطبيههل األداة عمهه  عينههة عشههوا ية بمغههت ا

( طالبها  وطالبهة ن 283الدراسات العميا في تخصص تعميم الرياضيات بجامعة أم القر  المتخرجين والبهالأ عهددهم ا
وأظ ههرت نتهها ا الدراسههة أن متوسههط اراو الطمبههة حههول رضههاهم عمهه  كافههة محههاور األداة قههد جههاو بدرجههة متوسههطة ن 
وكشههه ت نتههها ا الدراسهههة كهههذلك عهههن عهههدم وجهههود فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية بهههين اسهههتجابات عينهههة الدراسهههة تعهههز  

بعدد من المقترحهات والتوصهيات من ها : ضهرورة  ختيهار طمبهة الختوف النوع والمرحمة التعميمية ن وخرجت الدراسة 
الدراسات العميا بعناية فا قهة ووفقها  لمعهايير دقيقهة ن وتهوفير التهدري  لممشهرفيين العمميهين فهي كافهة الجوانه  المتعمقهة 

عداد دليل لإلشراف العممي .  با شراف العممي ن وا 
قيدديم جددودة البددرامج األكاديميددة مددن وجيددة نظددر طمبددة : بعنددوان " ت (2019) دراسددة زاىددر وجنددبالط  0-0-3

ههههدفت الدراسهههة  لههه  بيهههان واقهههع البهههراما  دراسدددة ميدانيدددة فدددي كميدددة االقتصددداد بجامعدددة تشدددرين"-الدراسدددات العميدددا
األكاديميهههة بكميهههة االقتصهههاد بجامعهههة تشهههرين ن والكشهههف عهههن الصهههعوبات والمعوقهههات التهههي تواجهههإ تطهههوير البهههراما 

( فقرة ن وزعت عم   و هة  مجهاالت اجهودة 38تشرين ن حيث تم استخدام استبانة تضمنت ا األكاديمية في جامعة
أداو ال ي ههة التدريسههية ن جههودة المنههاها والخطههط الدراسههية ن جههودة الخههدمات األكاديميههة( ن اسههت دفت الدراسههة طمبههة 

( ن حيههث 495لأ عههددهم اوالبهها 2019-2018الدراسههات العميهها بكميههة  االقتصههاد بجامعههة تشههرين لمعههام الجههامعي 
اسههت دف الباح ههان عي ههة عشههوا ية طبقيههة حسهه  األقسههام ا ا دارة ن ا حصههاو ن المحاسههبة ن االقتصههاد والتخطههيط ن 

%( مهههن المجتمهههع 27.3( طالههه  وطالبهههة ن أ  بواقهههع بمغهههت نسهههبتإ ا132العمهههوم ا داريهههة والماليهههة ( بمهههأ عهههددها ا
طمبة الدراسات العميا بالكمية عن جودة البراما األكاديمية بالكمية ن  المدروس ن وقد توصمت الدراسة  ل  عدم رضا

( وفقها  لترتيه  المحهاور  2.44ن  2.14ن    2.60 ذ سجمت درجات أهمية المحاور درجات متوسطة بمغت نحو ا
ا ن كمههها توصهههمت الدراسهههة  لههه  وجهههود فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية بهههين كهههل مهههن : أداو ال ي هههة التدريسهههية و المنهههاه

والخطهههط الدراسهههية والخهههدمات األكاديميهههة ن وبهههين الواجههه  تهههوافر  فهههي ههههذ  المجهههاالت ن وأوصهههت الدراسهههة بعهههدد مهههن 
التوصهههيات لعههههل أهم هههها : ربههههط النصههها  التدريسههههي واألشههههراف عمهههه  طمبهههة الدراسههههات العميهههها ن بتخ ههههيض النصهههها  

عم  طمبة الدراسات العميا ن ربط المناها  التدريسي بزيادة عدد الطمبة المشرف عمي م ن ورفع مبمأ مكافآة ا شراف
 والخطط الدراسية بما يتوافل مع البراما العالمية .

  



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
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: بعنددوان " تقددويم األداء التدريسددي ألععدداء ىيئددة التدددريس بقسددم اإلدارة  (0108دراسددة الطشددالن ) 0-0-4
ههدفت الدراسهة  له  تقهويم األداو التدريسهي  التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظدر طالبدات الدراسدات العميدا"

ألعضهاو هي ههة التههدريس بقسهم ا دارة التربويههة بجامعههة الممههك سهعود مههن وج ههة نظههر طالبهات الدراسههات العميهها ن وقههد 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبهات الدراسهات العميها بقسهم ا دارة التربويهة بكميهة التربيهة بجامعهة الممهك سهعود ن 

( 69( طالبهة ن بواقهع ا160والبهالأ عهددهم ا 2016-2015في ال صهل الدراسهي ال هاني لمعهام الجهامعي المسجمين 
( طالبة في مرحمة الهدكتورا  ن وقهد تهم توزيهع االسهتبانة عمه  كافهة أفهرد المجتمهع ن وتهم 91في مرحمة الماجستير ن ا

 جمههالي مجتمههع الدراسههةن حيههث %( مههن 90( اسههتجابة صههالحة لمتحميههل ا حصهها ي ن أ  بنسههبة ا144اسههترجاع ا
( محهههاور االخصههها ص والم هههارات المتعمقهههة بالجانههه  الشخصهههي 3( فقهههرة ن وزعهههت عمههه  ا61تضهههمنت االسهههتبانة ا

ألعضههاو هي ههة التههدريس ن الخصهها ص والم ههارات المتعمقههة بالجانهه  األكههاديمي ألعضههاو هي ههة التههدريس ن مقترحههات 
تهها ا الدراسههة  لهه  أن مسههتو  أداو أعضههاو هي ههة التههدريس بقسههم لتطههوير أداو أعضههاو هي ههة التههدريس ( ن وأظ ههرت ن

ا دارة التربوية بشكل عام جاو بدرجة متوسطة ن كما توصمت الدراسة  له   وجهود فهرول ذات داللهة  حصها ية بهين 
متوسهههطات اسهههتجابات أفهههراد الدراسهههة حهههول مسهههتو  األداو التدريسهههي ألعضهههاو هي هههة التهههدريس بقسهههم ا دارة التربويهههة 

امعة الممك سعود بإختوف متغير مرحمة الدراسة لصالل طالبات مرحمة الماجستير ن وخرجت الدراسة بعهدد مهن بج
المقترحات كهان مهن أبرزهها ضهرورة  عتمهاد معهايير جهودة األداو التدريسهي كمحهور ر هيس فهي ترقيهات أعضهاو هي هة 

 التدريس . 
دراسات العميا بقسم التربيدة اإلسدالمية والمقارندة فدي : بعنوان " تقويم برامج ال (0107دراسة السيد )  0-0-5

هدفت الدراسة  ل  تقويم براما الدراسات العميا التي يقدم ا قسم التربية  جامعة أم القرى من وجية نظر الخريجين"
ا سهههومية والمقارنهههة بكميهههة التربيهههة فهههي جامعهههة أم القهههر  مهههن وج هههة نظهههر الخهههريجين  ن حيهههث تهههم اسهههتخدام اسهههتبانة 

( فقهههرة ن وزعهههت عمههه  أربعهههة محهههاور ادرجهههة تحقيهههل بهههراما القسهههم ألههههداف الدراسهههات العميههها ن أهميهههة 44ضهههمنت ات
المقهههررات مهههن حيهههث  رتباط ههها بالتخصهههص وا سهههت ادة من ههها بإعهههداد الرسهههالة ن  درجهههة قيهههام أعضهههاو هي هههة التهههدريس 

مههة الدراسههات العميهها بالقسههم لمتسهه يوت بههاألدوار المنوطههة ب ههم فههي التههدريس والتقههويم وا رشههاد ن درجههة تحقيههل منظو 
ا دارية والمادية ن درجة تحقيل منظومة الدراسات العميا بالقسم لنواتا التعمم التي يسع  ل ا( ن است دفت االسهتبانة 

( 117( خهههريا ا163جميهههع خريجهههي وخريجهههات القسهههم مهههن اخهههر  هههوث دفعهههات ا ماجسهههتير ودكتهههورا  ( وعهههددهم ا
( خريا وخريجة ن وهو مها 126لمرحمة الدكتورا  ن بحيث بمأ عدد المستجيبين لمدراسة ا (46لمرحمة الماجستير وا

%(من مجتمع الدراسة ن وأظ رت نتها ا الدراسهة أن ترتيه  ههذ  المحهاور جهاو مهن حيهث درجهة األهميهة  77يم ل ا
جة ممارسة متوسطة ( ن أدوار أهمية المقرراتادرجة ممارسة كبيرة( ن نواتا التعمم ا در  [تنازليا  عم  النحو المبين 

أعضهههههاو هي هههههة التهههههدريس ا درجهههههة ممارسهههههة متوسهههههطة ( ن ا أههههههداف الدراسهههههات العميههههها بدرجهههههة ممارسهههههة متوسهههههطة( 
 3.44بحيث سجمت الدراسة ككل درجة أهميهة كبيهرة بمغهت نحهو  , ]نالتس يوت ا دارية ا درجة ممارسة متوسط( 

داللة  حصا ية في فهي جميهع محهاور االسهتبنانة تعهز  لمتغيهرات ن كما توصمت الدراسة  ل  عدم وجود فرول ذات 
الجهههنس والمرحمهههة الدراسهههيةا ماجسهههتير ن دكتهههورا  ( ونهههوع الدراسهههة ا  نتظهههام و مهههواز  ( و تخصهههص البكهههالوريوس ا 
عممههي ن شههرعي (ن باسههت ناو المحههور الرابههع الخههاص بالتسهه يوت ا داريههة ن فقههد تبههين وجههود فههرول ذات  حصهها ية 

لمتغيههر التخصههص فههي البكههالوريوس ن وخرجههت الدراسهههة بعههدد مههن التوصههيات ن من هها ضههرورة تعههديل خطهههة تعههز  
الدراسات العميا بالقسم وتطوير مسارات ا عم  أن تكون الساعات التدريسية لمتطمبات التخصص الدقيل هي األك ر 

قين خاصهة فهي مجهاالت تخطهيط البحهث ن   راو براما الدراسات العميا بحيث تربط الجان  المعرفي بالجان  التطبي
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العممي وتصميم أدواتإ ن  نشاو مركهز لإلستشهارات البح يهة لطمبهة الدراسهات العميها بكهل كميهة ن كمها أوصهت الدراسهة 
 عادة النظر في الموا ل المنظمة لمدراسات العميا من حيث قبول الطمبة المتهمين ن والياتت تسهجيل الخطهط البح يهة 

جازت ا.ن وضوابط مناقشة ا  لرسا ل العممية وا 
( : بعنوان " كفاءة أععاء ىيئة التدريس في برامج الدراسات العميا فدي كميدات 0107دراسة باسعيد ) 0-0-6

هههدفت الدراسههة  لهه  التعههرف عمهه  الدراسددات اإلنسددانية النسددائية بجامعددة الممددك سددعود مددن وجيددة نظددر الطالبددات" 
مسههتو  ك ههاوة أعضههاو هي ههة التههدريس فههي بههراما الدراسههات العميهها فههي الكميههات ا نسههانية النسهها ية فههي جامعههة الممههك 
سههعود مهههن وج هههة نظهههر طالبهههات الدراسهههات العميههها ن ولتحقيهههل ههههدف الدراسهههة اسهههتخدم المهههن ا الوصههه ي ن وصهههممت 

( محههاور ا هههي : الك ههاوة المعرفيههة ن الك ههاوة الم نيههة ن التقههويم ن 5ا ( فقههرة وزعههت عمهه 34اسههتبانة احتههوت عمهه  ا
العوقات ا نسانية ن الك اوة الشخصية ( ن وبعد التحقل من دالالت صدق ا من خول عرض ا عم  مجموعهة مهن 

( 168المحكمهههين ن أرسهههمت  لكترونيههها   لههه  جميهههع طالبهههات الدراسهههات العميههها ن وتهههم اسهههترداد عينهههة عشهههوا ية بمغهههت ا
استبانة مكتممة االستجابات ن وأشارت نتا ا الدراسة  ل  أن درجة مستو  ك اوة أعضاو هي ة التدريس في الكميهات 
ا نسههانية النسهها ية بجامعههة الممههك سههعود ن تتههراوح بههين العاليههة والمتوسههطة ن  ذ أتههت الك ههاوة الشخصههية فههي المرتبههة 

لمرتبهة ال ال هة الك هاوة المعرفيهة ن تمت ها الك هاوة الم نيهة ن وأخيهرا  ك هاوة األول  ن تمت ا ك اوة العوقات ا نسهانية ن وبا
التقههويم ن وأشهههارت النتههها ا أيضهها   لههه  عهههدم وجهههود فههرول ذات داللهههة  حصهههاية بهههين متوسههطات  سهههتجابة أفهههراد عينهههة 

ن وخرجهت الدراسهة  الدراسة ن باختوف متغير المرحمة الدراسية ا ماجسهتير أو دكتهورا  ( أو بهاختوف متغيهر الكميهة
بعدد من التوصيات من ا : ضرورة تطوير م ارات أعضاو هي ة التدريس بهدورات تدريبيهة تسهاهم فهي تنميهة مسهتو  

 الم ارات والك اوات المعرفية والم نية وتنمية مستو  ك اوة التقويم .
الدراسددات العميددا فددي ( : بعنددوان " مسددتوى تطبيددق معددايير الجددودة الشدداممة فددي  0107دراسددة القدددرة ) 0-0-7

هههدفت الدراسههة  لهه  التعههرف عمهه  مسههتو  تطبيههل الجههودة الشههاممة فههي الجامعددات الفمسددطينية فددي محافظددات غددزة " 
الدراسات العميا في الجامعات ال مسطينية من وج ة نظر الطمبةن استخدم الباحث في ها المهن ا الوصه ي التحميمهي ن 

ن وزعت عمه   و هة محهاور ن اسهت دفت الدراسهة  ( فقرة33عدد فقرات ا ا ولتحقيل هدف الدراسة تم بناو استبانة بمأ
%( مهن مجتمهع الدراسهة ن البهالأ عههددهم 15طالبها  وطالبهة ن شهكمت مانسههبتإ ا (129عينهة عشهوا ية بمهأ عهددها  ا

ميم ها  حصها يا ( طالبا  وطالبة ن وبعد تطبيل األداة بصيغت ا الن ا ية عم  أفراد العينة ن وتحميل البيانهات وتح860ا
ن أظ ههرت نتهها ا الدراسههة أن الدرجههة الكميههة لمسههتو  تطبيههل معههايير الجههودة الشههاممة فههي الدراسههات العميهها مههن وج ههة 

%(ن وقهد حصهل مجهال عضهو هي هة التهدريس عمه  62.83نظر الطمبة كهان بدرجهة تقهدير متوسهطة وبهوزن نسهبي ا
ة األخيرة نكما بينت نتا ا الدراسة عدم وجهود فهرول ذات المرتبة األول  وحصل مجال ا دارة الجامعية عم  المرتب

داللة  حصا ية تعز  لمتغيرات ا الجنس ن الجامعة ن المستو  الدراسي ( ن وخرجت الدراسة بعهدد مهن التوصهياتن 
عهادة  من ا ضهرورة مضهاع ة الج هود لزيهادة العمهل وفهل معهايير الجهودة الشهاممة فهي الدراسهات العميها ال مسهطينية ن وا 

لنظههر فههي صههياية الههرت  المسههتقبمية لمجامعههات ال مسههطينية وفههل معههايير  دارة الجههودة الشههاممة بمشههاركة واسههعة مههن ا
العاممين بالجامعات لضمان تحقيل العمل وفهل معهايير الجهودة الشهاممة ن مهع ا هتمهام بضهبط المهدخوت الجامعيهة 

تواصل عمه  تطبيهل الجهودة الشهاممة فهي مرحمهة لضمان مخرجات وفل معايير الجودة من خول العمل الح يت والم
 العمميات .
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: بعندوان " تقدويم  Farahangiz & Salehi &Tarezaee & Imanieh (2016 )دراسدة   0-0-8
لمعمدوم الطبيدة مدن   (Shiraz) فدي كميدة الطدب بجامعدة ( MD & MPH)  برندامج ماجسدتير الصدحة العامدة

( Shirazويم برنهاما ماجسهتير الصهحة العامهة فهي كميهة الطه  بجامعهة اهدفت الدراسة  ل  تق وجية نظر الطمبة "
لمعمهوم الطبيههة ن فههي جوانبههإ المختم ههة مههن وج ههة نظههر الطههو  ن ولتحقيههل هههدف الدراسههة تههم بنههاو اسههتبانة ن بغههرض 

وتمبيهة تقييم وج هة نظهر الطهو  لمبرنهاما مهن حيهث األههداف والمحتهو  وتنميهة الم هارات وقابميهة البرنهاما لمتطبيهل 
( جوان  أو محاور  ا  ضافة المعرفة ن الهدوافع لإللتحهال بالبرنهاما ن تقيهيم اراو 3توقعات الطو  ن وزعت عم  ا

( أسهه مة اختصههت 7الطههو  حههول تهه  ير البرنههاما عمهه  حيههات م الم نيههة مسههتقبو  ( ن حيههث تضههمن المجههال األول ا
العممههي ن أساسههيات ا حصههاو ن  ا حصههاو التطبيقههي ن  بتقيههيم مايضههي إ البرنههاما مههن معرفههة فههي ا من جيههة البحههث

األمراض المعديهة ن األمهراض ييهر المعديهة ن العمهوم الصهحية ن الكتابهة العمميهة ( ن أمها المجهال ال هاني فقهد تضهمن 
( أسهه مة اختصههت بالههدوافع الر يسههية لإللتحههال بالبرنههاما ا تعمههم من جيههة البحههث العممههي ن  كتسهها  المعرفههة فههي 7ا

الت الصههحية ن  مههتوك سههيرة ذاتيههة قويههة لمواصههمة  الدراسههة بالخههارج ن ا هتمههام بالم ههام القياديههة فههي القطههاع المجهها
( أسه مة متعهددة الخيهارات ن حيهث اخهتص 3الصحي ن منافسة الطمبة ا خرين ( ن أما المجال األخير فقهد تضهمن ا

( 89اسههت دفت الدراسههة عينههة عشههوا ية بمههأ قوام هها ابتقيههيم اراو الطمبههة حههول تهه  ير البرنههاما عمهه  حيههات م الم نيههة ن 
طالبهههة ( ن وبعههههد تطبيهههل األداة بصههههيغت ا الن ا يهههة عمهههه  أفهههراد العينههههة ن وتحميهههل البيانههههات  48طالبهههها  ن  41فهههردا  ا 

%( مههن العينههة كانههت وج ههات نظههرهم حههول البرنههاما  يجابيههة ن أيضهها  81.6 حصهها يا ن أظ ههرت نتهها ا الدراسههة أن ا
% ( مههن أفههراد العينههة كانههت اسههتجابات م  يجابيههة 18.9% ن 81.2ن% ن 83.5 ا  أن مهها نسههبتإ  ا أظ ههرت النتهها

حول محتويات البرناما ا قابمية تطبيل البرناما ن تطوير الم هارات ن ا ي هاو بتوقعهات الدارسهين ( عمه   التهوالي ن 
  MD & MPHرنهة بهين ته  ير برنهامجي وأوصت الدراسة بإجراو دراسات مستقبمية لتقييم وج ات نظهر الطمبهة لممقا

 عم  المستقبل الم ني لمطمبة .
( : بعنوان " تقويم برنامج ماجستير عمدم الدنفس بكميدة التربيدة بجامعدة الممدك 0106دراسة أبوىاشم ) 0-0-9

ههدفت الدراسهة  له  تقهويم برنهاما الماجسهتير سعود من وجية نظر الطمبة في عوء معايير اإلعتمداد األكداديمي " 
في عمم الن س بكمية التربية بجامعة الممك سهعود مهن وج هة نظهر الطمبهة عمه  ضهوو معهايير ا عتمهاد األكهاديمي ن 

( طالبهها  وطالبهة فههي جميهع مسههارات البرنهاما ن طبقههت عمهي م اسههتبانة اشهتممت عمهه  76وتكونهت عينهة الدراسههة مهن ا
يا ا أهداف البرنهاما ن التعمهيم والهتعمم ن المقهررات سبعة محاور ر يسية تم ل جوان  الجودة في براما الدراسات العم

الدراسههههية ن ا شههههراف العممههههي ن أعضههههاو هي ههههة التههههدريس نالقبههههول والتسههههجيل ن المرافههههل واالتج يههههزات( ن وباسههههتخدام 
 التكرارات والنس  الم وية والمتوسطات الحسابية والرسوم البيانية أظ رت النتا ا ا تي:

ا عتمههاد األكههاديمي وفقهها  لممتوسههطات الحسههابية السههتجابات الطههو  والطالبههات كههان كهها تي: أن ترتيهه  معههايير  -
( ن القبهههههول 3.88( ن المرافهههههل والتج يهههههزات بمتوسهههههط حسهههههابي ا4.01أعضهههههاو هي هههههة التهههههدريس بمتوسهههههط حسهههههابي ا

بمتوسهط حسهابي ( ن أههداف البرنهاما 3.66( ن التعميم والتعمم بمتوسط حسهابي ا3.71والتسجيل بمتوسط حسابي ا
( ن وأخيهههرا  3.36( ن المقهههررات الدراسهههية بمتوسهههط حسهههابي ا3.60( ن أههههداف البرنهههاما بمتوسهههط حسهههابي ا3.60ا

 ( .3.33ا شراف العممي بمتوسط حسابي ا
( يهرون أن البرنهاما جيهد ن فهي 38.2%( يرون أن البرناما جيد جدا  فهي مقابهل ا50أن مستو  تقييم البرناما ا -

 %( يرون أن البرناما ضعيف .3.9يرون أن البرناما ممتاز ن ا%( 7.9حين ا
 %( يير راضين عن البرناما. 22.4%( راضين عن البرناما في مقابل ا77.6أن درجة الرضا عن البرناما ا -
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وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهم ا : العمل عم  رفع درجة توفر معايير ا عتماد األكاديمي في بهراما 
اسههات العميهها بكميههة التربيههة بجامعههة الممههك سههعود ن وضههرورة العمههل عمهه  تحسههين معههايير الجههودة وتطويرههها التههي الدر 

لبراما عمم الهن س بمعاييرهها ال مانيهة ا المنهاها الدراسهية ن قضهايا التقيهيم  Dunn.et al (2007)وضعت من قبل 
 ص أعضههاو هي ههة التههدريس ن منههاخ البرنههاما ن ن نههواتا تعمههم الطههو  ن مههوارد البرنههاما ن النمههو الطوبههي ن خصهها

الدعم ا دار  ( ن كما أوصت الدراسة بضرورة  شراك أعضاو هي ة التدريس بالبرناما في  جراوات الحصول عم  
 ا عتماد األكاديمي. 

 ( : بعنوان "  تصور مقتدرح لبدرامج الدراسدات العميدا بكميدة التربيدة0106دراسة أبو نعير وآخرون )  0-0-01
هدفت الدراسة  ل  وضع تصور مقترح لبهراما الدراسهات  في جامعة الممك خالد في عوء الجودة النوعية والتميز"

العميا بكمية التربية جامعة الممك خالد ن وذلك من خول التعرف عم  واقع المعوقات التي تواج  ا ن والتعرف عم  
بههبعض الجامعههات األجنبيههة ن وقههد اعتمههدت الدراسههة عمهه   متشههرات الجههودة النوعيههة لمتميههز ببههراما الدراسههات العميهها

المن ا الوص ي ن حيث تكون مجتمع الدراسهة مهن مهن طهو  مرحمهة الماجسهتير والهدكتورا  ببهراما الدراسهات العميها 
( 106ن البههالأ عههددهم ا 2013-2012بكميههة التربيههة بجامعههة الممههك خالههد لم صههل الدراسههي األول لمعههام الجههامعي 

ن أربعههة تخصصههات ا ا دارة ن ا شهراف التربههو  ن المنههاها وطههرل التهدريس العامههة ن المنههاها وطههرل طاله  يم مههو 
( فقهههرة 30( فقههرة ن بواقهههع ا60تههدريس العمهههوم ن التوجيههإ وا رشهههاد الن سهههي ( نحيههث تهههم اسههتخدام اسهههتبانة تضهههمنت ا

تصههادية ن اجتماعيههة ( مههن خههول عينههة ( فقههرة لممعوقههات ييههر األكاديميههة ا  داريههة ن اق30لممعوقههات األكاديميههة و ا
( طالهه  ن وتوصههمت الدراسههة  لهه  وضههع تصههور مقتههرح لتطههوير بههراما الدراسههات العميهها بكميههة 68عشههوا ية بمغههت ا

التربيههة جامعههة الممههك خالههد فههي متشههرات الجههودة النوعيههة والتميههزن تكههون مههن عههدد مههن العناصههر هههي : منطمقههات 
ات تطههوير نظههام القبههول ن والقيههادة الجامعيههة ن والتركيههز عمهه  أعضههاو هي ههة التصههور ن والياتههإ التههي تم مههت فههي اليهه

التههدريس ن والمنههاها الدراسههية والطههو  ن ونظههام التقههويم ن كمهها تنههاول التصههور المعوقههات التههي تواجههإ تطههوير بههراما 
ولة عهن تن يهد التصهور الدراسات العميها بكميهة التربيهة جامعهة الممهك خالهد وسهبل التغمه  عمي ها ن وأخيهرا  الج هة المسهت 

 المقترح . 
(  : بعنوان " تقدويم برندامج الدراسدات العميدا فدي كميدات التربيدة األساسدية عمدى 0106دراسة عبيد ) 0-0-00

اسهتخدم في ها الباحهث األسهمو  الوصه ي التحميمهي ن  وتم هل مجتمهع الدراسهة فهي  وفق معايير االعتماد األكاديمي "
( فقهرة ن 143( كميهات ن حيهث تهم تصهميم اسهتبانة مكونهة مهنا6عهرال والبهالأ عهددها اكميات التربية األساسهية فهي ال

( محاور ا رتية المتسسة وأهداف ا ن القبول وش ون الطمبة ن البهراما األكاديميهة والمنهاها الدراسهية 6توزعت عم  ا
ا عمه  عينهة الدراسهة المكونهة ن برناما الدراسات العميا ن طرل التدريس ومصادر التعمم ن التقويم ( حيث تم تطبيق ه

( عضههوا  تدريسههيا  مههن حممههة الماجسههتير والههدكتورا  ن اختيههروا بطريقههة عشههوا ية ن مههن  و ههة كميههات لمتربيههة 65مههن ا
األساسية من  وث جامعات ا جامعة بابل ن جامعة المستنصرية ن جامعة ديالي ( ن وتوصهمت الدراسهة  له  تهوافر 

ور  البحهث العممهي وطهرل التهدريس ن وضهع  ا فهي المجهاالت األخهر  ن وأوصهت متطمبات الجودة الشاممة فهي محه
الدراسة بعدد من التوصيات ن أهم ا العمل عم  ترسيخ  قافهة الجهودة فهي المتسسهات الجامعيهة ن ت ي هة الجهو العهام 

ميمههي لتطههوير فههي متسسههات التعمههيم العههالي وخارج هها عمهه  تقبههل وانتشههار  قافههة الجههودة الشههاممة ن تصههميم أنمههوذج تع
 الدراسات العميا وفقا  لمعايير ا عتماد األكاديمي . 
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 ( : بعنوان " واقع البيئة الداخميدة لمدراسدات العميدا بكميدة التربيدة بالمنيدا "0106دراسة عبد الحكم )  0-0-00
أهم نقاط القهوة والضهعف  تحميل البي ة الداخمية لمدراسات العميا بكمية التربية بالمنيا لموقوف عم هدفت الدراسة  ل  

ن حيههث صههمم الباحههث اسههتمارة لمتطبيههل وزعههت عمهه  محههورين ن المحههور األول ضههم نقههاط القههوة والتههي المههت رة عمي هها
( نقطهة ضهعف ن 43( نقطهة قهوة ن فهي حهين ضهم المحهور ال هاني نقهاط الضهعف والتهي تم مهث فهي ا37تم مت فهي ا

( األ ر األعم  5( حيث تم ل الدرجة ا5 ل   1ن القيمة امن بحيث صممت االستمارة بحبث تراوح مد  الت  ير بي
( 70( فتم ههل األ ههر األقههل ن  وزعههت اسههتمارة التطبيههل عمهه  عينههة البحههث العشههوا ية التههي قوام هها ا1ن أمهها الدرجههة ا

 %( من مجتمع الدراسة المم هل ألعضهاو هي هة التهدريس بكميهة49.6عضو هي ة تدريس بكمية التربية بالمنيا بواقع ا
( عنصرا  من عناصهر 26( عضو هي ة تدريس ن وقد توصمت الدراسة  ل  أن هناك ا141التربية بالمنيا وعددهم ا

القوة ذات ت  ير كبير عم  تطوير الدراسات العميا بكميهة التربيهة بجامعهة المنيها ن حيهث جهاوت بمتوسهط ته  ير جهاوز 
وير الدراسههات العميها فهي كميههة التربيهة بالمنيها ن كمهها ( ن ومهن  هم يمكههن التعويهل عمه  هههذ  الجوانه  فهي تطه3القيمهة ا

( عنصهرا  مهن عناصهر الضهعف ذات ته  ير كبيهر عمه  تطهوير الدراسهات العميها 30توصهمت الدراسهة  له  أن هنهاك ا
( ن وبالتههالي يمكههن االعتمههاد عمي هها فههي 3بكميههة التربيههة بجامعههة المنيهها ن حيههث جههاوت بمتوسههط تهه  ير جههاوز القيمههة ا

ر االستراتيجي المقترح لتطوير الدراسات العميا ن وقد توصمت الدراسة الدراسة  ل  جممهة مهن المتطمبهات بناو التصو 
العامهة والخاصههة التههي مههن شه ن ا تطههوير بههراما الدراسههات العميها بكميههة التربيههة بجامعههة المنيها لعههل أهم هها : االهتمههام 

مدراسهات العميها ن وضهع خطهط التنافسهية ا سههتراتيجية بصهياية الخطهط التنافسهية االسهتراتيجية والسياسهات الوطنيههة ل
لتقههههويم األداو وضههههمان الجههههود واالعتمههههاد األكههههاديمي لمنظومههههة الدراسههههات العميهههها ن  توجيههههإ قطههههاع الدراسههههات العميهههها 
والبحهههوث لتمبيهههة مطالههه  التنميهههة وبنهههاو القاعهههدة العمميهههة التهههي تم هههل األسهههاس لمنمهههو المتهههوازن والتنميهههة المسهههتدامة ن 

دام األسههالي  العمميههة والتكنولوجيههة الحدي ههة فههي انجههاز وتيسههير األعمههال ا داريههة المتعمقههة بالدراسههات العميههان  اسههتخ
تههدعيم التوجههإ الومركههز   دارة الدراسههات العميهها ن مراجعههة التشههريعات والقههوانين المنظمههة لمعمههل بالجامعههة وخاصههة 

 دار  عم  االلتزام بذلك .المتعمقة بالدراسات العميا ن وت كيد دور ال يكل ا 
( : بعنوان " رؤية تطويريدة لددور المشدرف األكداديمي عمدى الرسدائل العمميدة 0106دراسة السكران ) 0-0-03

 والبحوث التكميمية لطمبة وطالبات  الدراسات العميا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسدالمية "
ا شراف األكاديمي عم  الرسها ل العمميهة والبحهوث التكميميهة لطمبهة وطالبهات  هدفت الدراسة  ل  التعرف عم  واقع

الدراسات العميا في أقسام التربية بجامعة ا مهام محمهد بهن سهعود ا سهومية ن والكشهف عهن العقبهات التهي تحهد مهن 
كههاديمي عمهه  دور المشههرف األكههاديمي عمهه  تمههك الرسهها ل ن ومههن  ههم التوصههل  لهه  رتيههة لتطههوير دور المشههرف األ

( فقهرة 38الرسا ل العممية ن وقد استخدمت الدراسة المن ا الوص ي التحميمي نحيهث تهم اسهتخدام اسهتبانة تضهمنت ا
ن وزعهت عمه  محهورين أساسههيين همها : المحهور األساسههي األول تضهمن الهدور الههواقعي لممشهرف األكهاديمي نحيههث 

( فقرات 8( فقرة ( ن االدور ا دار  احتو  عم  ا13عم  ات رع عنإ  و ة محاور فرعية االدور األكاديمي احتو  
( فقرات ( ن أما المحور االساسي ال هاني فتضهمن العقبهات التهي تحهد مهن 7ا الدور ا نساني احتو  عم  ا     ( ن

جميهع طمبهة وطالبهات الدراسهات العميها  ( فقرة ن است دفت الدرسة11فاعمية المشرف األكاديمي بحيث احتو  عم  ا
ممهههن ههههم فهههي مرحمهههة البحهههث فهههي أقسهههام كميهههة التربيهههة بجامعهههة ا مهههام محمهههد بهههن سهههعود ا سهههومية لمعهههام الجهههامعي 

طالهه  وطالبههة (   115( طالهه  وطالبههة مههوزعين عمهه  مرحمتههي الماجسههتيرا199ن والبههالأ عههددهم ا 2015-2016
ث تهههم تطبيهههل الدراسهههة عمههه  جميهههع أفهههراد مجتمهههع الدراسهههة ن وبعهههد جمهههع طالههه  وطالبهههة (  ن حيههه 84والهههدكتورا ا  

( اسهههتبانة ن وقهههد توصهههمت 148االسهههتبانات واسهههتبعاد المعيههه  من ههها ن أصهههبل عهههدد االسهههتبانات الصهههالحة لمتحميهههل ا
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ة الدراسة  ل  أن المشهرف األكهاديمي يقهوم بهدور  ا شهرافي بدرجهة ضهعي ة فهي الجهانبين ا دار  وا شهرافي ن وبدرجه
متوسطة في الجانه  ا نسهاني ن وأن هنهاك عقبهات تحهد مهن دور المشهرف األكهاديمي من ها : ك هرة األعبهاو المكمهف 
ب ههها المشهههرف ن وقمهههة خبهههرة المشهههرف فهههي العمهههل األكهههاديمي ن وضهههعف  لتهههزام المشهههرف بالسهههاعات المكتبيهههة ن كمههها 

ت هههههذ  الرتيههههة أهههههداف ا شههههراف توصههههمت الدراسههههة  لهههه  رتيههههة لتطههههوير دور المشههههرف األكههههاديمي ن بحيههههث تضههههمن
األكاديمي ن وم ام المشرف األكاديمي ن والواجبات المناطة بالطمبة والطالبهات نو كهذلك ا ليهات المسهاعدة لتحقيهل 

 ذلك .
 –: بعندوان " رؤيدة الطدالب لعمميدة اإلشدراف العممدي  Naim & Dhanapa (2015 )دراسدة   0-0-04

راسهة  له  تقهديم رتيهة وتصهور عهن عمميهة ا شهراف العممهي وفقها  لوج هة ههدفت الددراسة حالة فدي جامعدة خاصدة" 
نظههر طمبههة السههنة الن ا يههة فههي  حههد  الجامعههات الماليزيههة الخاصههة ن ولتحقيههل هههدف الدراسههة تههم تطههوير اسههتبانة ن 

مميهة االخصها ص الديمويرافيهة لعينهة الدراسهة ن العوامهل المهت رة عمه  ع ( أقسهام 3بحيهث احتهوت االسهتبانة عمه  ا
ا شراف العممي ن التحقل في اراو الطمبة حهول تجهربت م فهي عمميهة ا شهراف العممهي (  ن اسهت دفت الدراسهة عينهة 

( طالبهها  وطالبههة ن تههم  رجههاع 107( طالبهها  وطالبههة ن مههن مجتمههع الدراسههة البههالأ عههدد  ا100عشههوا ية بمههأ قوام هها ا
( تخصصات في ا دارة ا دارة 4طالبة ( موزعين عم ا 49طالبا  ن  42( استبانة صالحة لمتحميل ا حصا يا91ا

األعمههال ن  دارة األعمههال الدوليههة ن التسههويل ن المصههارف والتمويههل ( ن وبعههد تطبيههل األداة بصههيغت ا الن ا يههة عمهه  
أفههراد العينههة ن وتحميههل البيانههات  حصهها يا ن أظ ههرت نتهها ا الدراسههة عههدم رضهها الطمبههة عمهه  المشههرفيين العمميههين مههن 

يث الدعم والتوجية الذ  يقدمونإ لمطمبهة ن وكهذلك الوقهت المخصهص لعمميهة ا شهرافن وخمصهت الدراسهة  له  أن ح
النتههها ا التهههي خرجهههت ب ههها يمكهههن  عتبارهههها مصهههدرا  مرجعيههها  لممشهههرفين العمميهههين و ومصهههممي الهههدورات التدريبيهههة ن 

كهدليل لتحسههين ورفهع أداو عمميهة ا شههراف وصهانعي السياسهات التعميميهة فههي الجامعهات ومتسسهات التعمههيم العهالي ن
 العممي ن وأوصت الدراسة بإعادة هذ  الدراسة مع طو  ومشرفين مختم ين ن ومن تخصصات مختم ة .

بكمية التربية جامعة الممدك خالدد  : بعنوان " تقويم برامج الدراسات العميا (0105دراسة آل سفران )  0-0-05
ألكداديمي مدن وجيددة نظدر أععدداء ىيئدة التددريس وطمبددة الدراسدات العميددا " فدي عدو معددايير الجدودة واالعتمدداد ا

هدفت الدراسة  ل  تقويم براما الدراسات العميا بكمية التربية جامعهة الممهك خالهد فهي ضهو معهايير الجهودة واالعتمهاد 
ة مههن جميههع األكههاديمي مههن وج ههة نظههر أعضههاو هي ههة التههدريس وطمبههة الدراسههات العميهها ن وقههد تكههون مجتمههع الدراسهه

( عضههو هي هة التههدريس ن 50أعضهاو هي ههة التهدريس وطمبههة الدراسهات العميهها بالكميهة  ن وتكونههت عينهة الدراسههة مهن ا
( محهههاور امواصههه ات 9( فقهههرة ن وزعهههت عمههه  ا80( طالبههها  وطالبهههة ن حيهههث تهههم اسهههتخدام اسهههتبانة تضهههمنت ا279ا

الههتعمم ن تقههويم تعمههم الطههو  ن  دارة البرنههاما ن ا مكانههات البرنههاما التعميمههي ن المههوا ل والههنظم التعميميههة ن التعمههيم و 
الماديهههة ومصهههادر الهههتعمم ن ا مكانهههات البشهههرية ن خدمهههة المجتمهههع ن ضهههمان جهههودة البرنهههاما والتحسهههين المسهههتمر( ن 

عهدا  -وأظ رت نتا ا الدراسة أن معايير الجودة قد تحققت من وج ة نظر أعضاو هي هة التهدريس بدرجهة متوسهطة 
كما تحققت محاور معايير الجودة جميع ا من وج هة نظهر طمبهة الدراسهات العميها ن  -ن تحققا بدرجة مرت عة محوري

وكانت الدرجة الكمية لألداة ككل متوسطة نكما توصمت الدراسهة  له   وجهود فهرول ذات داللهة  حصها ية فهي جميهع 
العميهها فههي درجههة تههوفر معههايير الجههودة  محههاور االسههتبنانة بههين اسههتجابات أعضههاو هي ههة التههدريس وطمبههة الدراسههات

واالعتمهههاد األكهههاديمي لصهههالل أعضهههاو هي هههة التهههدريس ن كمههها توصهههمت الدراسهههة  لههه  عهههدم وجهههود فهههرول ذات داللهههة 
 حصا ية بين استجابات الطو  والطالبات في جميع محاور الدراسة ن عدا المحور السابع الذ  وجدت فيإ فهرول 

ث ن وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من ا : تطوير المعايير في كمية التربيهة ذات داللة  حصا ية لصالل ا نا
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بجامعههة الممههك خالههد التههي تحتههاج  لهه  تطههوير لمحصههول عمهه  ا عتمههاد األكههاديمي ن  ضههافة  لهه   جههراو م ههل هههذ  
 الدراسة عم  براما الدراسات العميا في كميات التربية األخر  .

: بعنددوان " فاعميددة أداء أععدداء ىيئددة التدددريس فددي جامعددة الزرقدداء مددن  (0105دراسددة الجعددافرة ) 0-0-06
ههدفت الدراسهة  له  تقيهيم فاعميهة أداو أعضهاو هي هة التهدريس وجية نظر طمبتيا فدي عدوء معدايير جدودة التعمديم " 

بانة فهي جامعهة الزرقههاو مهن وج ههة نظهر طمبت هها فهي ضههوو معهايير جهودة التعمههيم ن ولتحقيهل هههذا ال هدف تههم بنهاو اسههت
( مجاالت ر يسية ا التخطيط لمتدريس  ن تن يد التدريس ن االتصال والتواصل 5( فقرة وزعت عم  ا50ت ل ت من ا

ن السمات الشخصهية ن تقهويم تعمهم الطمبهة ( ن وبعهد تحقهل الصهدل وال بهات الوزمهين ن تهم تطبيهل األداة عمه  عينهة 
لسهههنوات ال انيهههة وال ال هههة والرابعهههة فهههي الكميهههات ا نسهههانية ( طالبههها  وطالبهههة ن مهههن طمبهههة ا910الدراسهههة المكونهههة مهههن ا

والعمميهههة ن أظ هههرت نتههها ا الدراسهههة أن مسهههتو  تقيهههيم الطمبهههة ألداو أعضهههاو هي هههة التهههدريس جهههاو بمنوسهههط حسهههابي 
( وههو فهي المسههتو  المرت هع ن وجههاوت المتوسهطات الحسههابية لممجهاالت جميعهها  فهي المسههتو  المرت هع ن عههدا 3.57ا

م تعمم الطمبة في المستو  المتوسط ن وكش ت نتا ا الدراسة عن وجود فرول ذات داللة  حصا ية تعهز  مجال تقوي
لمتغيههههر الكميههههة لصههههالل طمبههههة الكميههههات العمميههههة ن وعههههدم وجههههود فههههرول ذات داللههههة  حصهههها ية تعههههز  لمتغيههههر النههههوع 

  المسههتو  الكمههي ن لصههالل ا جتمههاعي ن ووجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية تعههز  لمتغيههر المسههتو  الدراسههي عمهه
طمبههة السههنة ال انيههة ن  ههم الرابعههة ن وأخيههرا  ال ال ههة ن وخرجههت الدراسههة بعههدد مههن التوصههيات من هها : عقههد ورش تدريبيههة 
ألعضههاو هي ههة التههدريس فههي مختمههف الكميههات ن بغههرض تطههوير ك ايههات م ال نيههة فههي القيههاس والتقههويم ن وربههط ترقيههة 

 عدد من الساعات التدريبية في الجان  التربو  المسمكي . أعضاو ال ي ة التدريسية بحضور
: بعندوان " اإلشدراف الفعدال مدن   Tahir & Ghani & Atek& Manaf  (2012 )دراسدة   0-0-07

هدفت الدراسة  ل  التعرف عمه  سهمات المشهرفين ن وفحهص عناصهر ا شهراف وجية نظر طمبة الدراسات العميا " 
( الماليزيهة ن ولتحقيهل ههذا ال هدف تهم بنهاو اسهتبانة UniSZAدراسات العميها بجامعهة اال عال من وج ة نظر طمبة ال

( فقهههرة وزعهههت بالتسهههاو  عمههه  مجهههالين ر يسهههيين ا خصههها ص المشهههرفين ن ا شهههراف ال عهههال ( ن تهههم 42ت ل هههت مهههن ا
ة : ا حسهه  ( طالبهها  وطالبههة ن توزعههت حسهه  التصههني ات ا تيهه61تطبيههل األداة عمهه  عينههة الدراسههة المكونههة مههن ا

% دكتورا  ( ن ا حسه  22.2% ماجستير ن 77.8%  ناث ( ن ا حس  البرناما 47.6% ذكور ن  52.4النوع 
% الزراعهة والتكنولوجيها الحيويهة 27%  دراسات  سهومية ن 36.5%   دارة أعمال ومحاسبة ن 14.3نوع الكمية : 
( ن ا حسه  بنيهة المقهرر التعميمهي : دوام  %3.2% ن المعموماتيهة وا تصهاالت 7.9% ن المغات 11.1ن طبيات 
% دولهههههي ( ن 1.6% مهههههاليز  ن 98.4% ( ن ا حسههههه  جنسهههههية الطالههههه  : 42.9% ن دوام جز هههههي 57.1كامهههههل 

% ن السهنة الرابعهة 25.4% ن السهنة ال ال هة 34.9% ن السهنة ال انيهة 27احس  السنوات الدراسية : السنة األول  
سههتو  تقيههيم الطمبههة لممشههرفين جههاو بدرجههة أهميههة كبيههرة جههدا  فههي المتوسههط %( ن أظ ههرت نتهها ا الدراسههة أن م12.7

عمهههه  كههههو المحههههورين ا خصهههها ص المشههههرفين ن ا شههههراف ال عههههال ( ن وبينههههت نتهههها ا الدراسههههة بعههههد تحميههههل بيانههههات 
المسههتجيبين  حصهها يا  ن أن الخصهها ص المطموبههة فههي المشههرفين تتمحههور فههي الخصهها ص ا تيههة : ا  ظ ههار المههودة 

بإ ن المرونة في التعاملن سعة المعرفة ن النباهة وسعة األفهل ن القهدرة عمه  بنهاو عوقهات طيبهة ن القهدرة عمه  لطو
           الههههدعم والتوجيههههإ ( ن كمهههها كشهههه ت نتهههها ا الدراسههههة عههههن عههههدم وجههههود فههههرول ذات داللههههة  حصهههها ية تعههههز  لمتغيههههرات
ا  البرنهههاما ن الكميهههة ن بنيهههة المقهههرر التعميمهههي ن النهههوع  ن ال صهههل الدراسهههي ( ن و أوصهههت الدراسهههة باعتبهههار نتههها ا 
الدراسة كدليل يمكن استخدامإ كمرشد في الهدورات والنهدوات الخاصهة بتهدري  المشهرفين الجهدد ن حته  يكونهوا عمه  

 العميا. دراية كاممة بمتطمبات ا شراف ال عال عم  طو  الدراسات
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( : بعندددوان "  تقدددويم برندددامج ماجسدددتير المنددداىج وطدددرق التددددريس فدددي الجامعدددة 0100األسدددطل )  0-0-08
ههدفت الدراسهة  له  التعهرف عمه  فاعميهة برنهاما ماجسهتير المنهاها اإلسالمية بقطاع غزة من وجية نظر الطمبة " 

التعرف عم  ال رول ذات الداللة ا حصها ية وطرل التدريس في الجامعة ا سومية بغزة من وج ة نظر الطمبة ن و 
فههي تقههويم الطمبههة لمبرنههاما ن وذلههك تبعهها  لممتغيههرات الشخصههية ا الجههنس والمسههتو  الدراسههي ( ن وقههد تضههمنت عينههة 

( طاله  وطالبهة ن وقهد 106%( من مجتمع الدراسة والبهالأ عهدد  ا43( طال  وطالبة ن شكمت نحو ا46الدراسة ا
ن رضها الطمبهة  جهاو بدرجهة كبيهرة عهن مجهاالت الدراسهة : المهوا ل المنظمهة لمبرنهاما ن طهرل كش ت نتا ا الدراسة أ

التدريس والتقنيات المستخدمة نالخطط والمسهاقات األكاديميهة ن الخهدمات الجامعيهة ن فهي حهين جهاو مسهتو  الرضها 
لدراسهة عهدم وجهود فهرول ذات عن مجال أسالي  التقهويم المتبعهة فهي البرنهاما بدرجهة متوسهطة ن كمها أ بتهت نتها ا ا

داللة  حصا ية في تقويم الطمبة لمبرناما تعز   ل  متغير  الجنس والمسهتو  الدراسهي ن كمها توصهمت الدراسهة  له  
عههدد مههن النتهها ا ن لعههل أهم هها أن المشههكوت التههي تواجههإ الطمبههة فههي البرنههاما تتم ههل فههي عههدم مناسههبة أوقههات طههرح 

مههع محركههات البحههث ا لكترونيههة ن وارت ههاع رسههوم السههاعة المعتمههدة الواحههدة ن  المسههاقات ن والصههعوبة فههي التعامههل
وعدم وجود معايير واضحة لمتقويم يت ل عمي ا أعضاو ال ي ة التدريسهية ويمتزمهون ب ها ن وخرجهت الدراسهة بعهدد مهن 

لميهههة بمههها يحقهههل التوصهههيات ن لعهههل أهم ههها العمهههل عمههه   جهههراو مراجعهههة شهههاممة لمبرنهههاما وتطهههوير  وفهههل المعهههايير العا
 متطمبات الجودة ن ويعالا المشكوت التي تواجإ الطمبة .

( : وىددي دراسددة نظريددة بعنددوان " آليددات مقترحددة لتقددويم بددرامج الدراسددات 0100دراسددة الشددريف )  0-0-09
او ب هذ  ههدفت الدراسهة  له   له   قتهراح اليهات عمميهة لتقهويم بهراما الدراسهات العميها مهن أجهل التطهوير واالرتقه العميا"

البراما ن بما يتناس  مع التطورات العالمية فهي حقهل الدراسهات العميها ن ولموصهول  له  ههدف الدراسهة تبهدأ الدراسهة 
بعرض واقع الدراسات العميا فهي الجامعهات العربيهة ن مهن أجهل استكشهاف حقيقهة ههذ  البهراما ن ودراسهة ا يجابيهات 

رههها وتقههدم ا ن ومههن  ههم تحههاول الدراسههة وضههع اليههات وخطههوات والسههمبيات والمشههاكل والمعوقههات التههي تعتههرض تطو 
عمميههة لتقههويم هههذ  البههراما ن وتخمههص الدراسههة  لهه  أنههإ مههن الممكههن تطههوير بههراما الدراسههات العميهها فههي الجامعههات 

 العربية من خول ا ليات التي يمكن عرض ا في أربعة مراحل عم  النحو ا تي :
طههار حههدود  ن وتحديههد الم ههام واألطههراف المعنيههة ن مرحمههة ا عههدادوالتخطيط :  –أوال   وتشههمل تحديههد فريههل التقههويم وا 

 وتحديد الحاجات ومصادر المعمومات الوزمة .
مرحمة تحديد األس مة واألههداف وبنهاو المعهايير :وتشهمل وضهع األسه مة التهي سهتجي  عن ها عمميهة التقهويم ن  – انيا  

 الدراسات العميا ن وكذلك القيام بعممية معايير التقويم .وتحديد األهداف العامة والخاصة لبراما 
مرحمة جمع البيانات وتحميم ا : وتشمل طرل جمهع البيانهات عهن بهراما الدراسهات العميها فهي الجامعهة ن ومهن  - ال ا  

  م عممية تحميل هذ  البيانات وت سيرها .
صههدار نتهها ا التقههويم ن المرحمههة الن ا يههة واصههدار نتهها ا التقههويم : وهههي مرحمههة ا -رابعهها    جابههة عمهه  أسهه مة التقههويم وا 

وتعتبر من المراحل الم مة والحاسمة في عممية التقويم ن ف ي ههذ  المرحمهة يهتم  صهدار الحكهم عمه  ههذ  البهراما ن 
 وهو ال دف األساسي من عممية التقويم .

سداليب التقدويم المسدتخدمة مدن ( : بعندوان " آراء طمبدة الدراسدات العميدا نحدو أ0100دراسة كيال )  0-0-01
ههدفت الدراسهة  له  التعهرف عمه  اراو طمبهة الدراسهات العميها نحهو قبل أععاء ىيئة التدريس في جامعدة بيرزيدت" 

أسههالي  التقههويم المسههتخدمة مههن قبههل أعضههاو هي ههة التههدريس فههي جامعههة بيرزيههت ن حيههث تكههون مجتمههع الدراسههة مههن 
( تخصصها  ن أمها عينهة 24( طاله  وطالبهة فهي ا1318والبهالأ عهددهم ا طو  الدراسات العميا في جامعة بيرزيت
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( طالبا  وطالبة ن أختيرت بطريقة عشوا ية طبقية يير نسبية نحيث استخدمت الباح ة 232الدراسة فقد ت ل ت من ا
فهي ( محهاور ن سهميت محاورهها نتيجهة عمميهات التهدوير المسهتخدمة 5( فقرة ن وزعت عمه  ا75استبانة ت ل ت من ا

تقنيهة التحميهل العههامميا ا ختبهارات الجامعيهة ك سههمو  تقهويم ن األبحههاث الجامعيهة ك سهمو  تقههويم ن التقدمهة الصهه ية 
ك سههمو  تقههويم ن المشههاركة والحضههور ك سههمو  تقههويم ن مجمههل أسههالي  التقههويم ( ن اسهه رت الدراسههة عههن جممههة مههن 

جابيههة وبدرجههة متوسههطة نحههو اسههتخدام أسههالي  ا ختبههارات النتهها ا أهم هها : أن اراو طمبههة الدراسههات العميهها جههاوت  ي
واألبحاث ن بينما جاوت  يجابيهة بدرجهة مرت عهة نحهو اسهتخدام أسهالي  المشهاركة والحضهور والتقدمهة الصه ية ن كمها 
اس رت عن وجود فرول ذات داللة  حصها ية فهي متوسهط اراو طمبهة الدراسهات العميها نحهو ا ختبهارات تعهود لمتغيهر 

لصهههالل ا نهههاث ن و وجهههود فهههرول ذات داللهههة  حصهههها ية نحهههو األبحهههاث تعهههود لمتغيهههر التخصهههص والكميههههة الجهههنس 
والمستو  األكاديمي والمعدل التراكمي ن و وجود فرول ذات داللة  حصا ية نحو المشاركة والحضور تعهود لمتغيهر 

معمقهههة حهههول اراو طمبهههة التخصهههص ن وخرجهههت الدراسهههة بعهههدد مهههن التوصهههيات لعهههل أهم ههها :  جهههراو دراسهههات كي يهههة 
جراو المزيد من الدراسات المتخصصة با ختبارات وأسهالي  التقهويم البديمهة  الدراسات العميا نحو أسالي  التقويم ن وا 

 ن وعقد دورات تدريبية ألعضاو هي ة التدريس في مجال القياس والتقويم لمتعرف عم  أسالي  تقويم حدي ة .
بعنوان " تصورات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية فدي جدامعتي  ( : 0101دراسة الشرمان )  0-0-00

هههدفت الدراسههة  لهه  الكشههف عههن تصههورات طمبههة الدراسههات العميهها فههي مؤتددة واليرمددوك لممشددكالت التددي تددواجييم " 
لبهها  ( طا324كميتههي التربيههة فههي جههامعتي متتههة واليرمههوك لممشههكوت التههي تههواج  م ن وقههد ت ل ههت عينههة الدراسههة مههن ا

ن ولتحقيهل أههداف الدراسهة اسهتخدمت اسهتبانة متل هة  2007-2006وطالبة لم صل الدراسي األول لمعام الجامعي 
( فقرة ن وزعت عم   و ة محهاور ههي : المشهكوت المتعمقهة بكهل مهن الطمبهة ن وأعضهاو هي هة التهدريس ن 53من ا

دارة الجامعههة ن وقههد أظ ههرت النتهها ا تقههديرا  متوسههطا  لتصههورا ت طمبههة الدراسههات العميهها لممشههكوت التههي تههواج  م ن وا 
وكانههت أبههرز مشههكوت م  رت ههاع تكههاليف الدراسههة ن وضههعف الطمبههة فههي المغههة ا نجميزيههة ن كمهها بينههت الدراسههة عههدم 
وجود اختوف في تصورات الطمبة لممشكوت التي تواج  م تعز  لمتغيرات الدراسة : الجامعهة ن النهوع االجتمهاعي 

 الدراسي ن وأوصت الدراسة بضرورة توفير الدعم الماد  لطمبة الدراسات العميا . ن المستو 
( : بعنددوان "  آراء طمبددة الدراسددات العميددا فددي األداء التدريسددي ألععدداء ىيئددة 0119دراسددة  تدديم ) 0-0-00

و طمبهة الدراسهات هدفت الدراسة  ل  التعهرف عمه  ارا التدريس في كمية الدراسات العميا بجامعة النجاح الوطنية "
العميا في األداو التدريسي ألعضاو هي ة التدريس في كمية الدراسات العميا بجامعة النجاح الوطنية مهن وج هة نظهر 
الطمبة ن والتعرف عم  ال رول ذات الداللة ا حصا ية في اراو الطمبة في األداو التدريسي ألعضاو هي ة التهدريس 

ا الجههنس ن الخبههرات العمميههة ن نههوع الكميههة ن المسههتو  الدراسههي ( ن وقههد تضههمنت ن وذلههك تبعهها  لممتغيههرات المسههتقمة 
%( مهن مجتمهع الدراسهة 18( طال  وطالبة ن أختيرت بطريقهة عشهوا ية طبقيهة ن شهكمت نحهو ا152عينة الدراسة ا
بدرجههة  ( طالهه  وطالبههة ن وقههد كشهه ت نتهها ا الدراسههة أن رضهها الطمبههة  فههي أداو مدرسههي م جههاو844والبههالأ عههدد  ا

كبيهرة عههن مجههاالت الدراسههة ككهل ااألعههداد والتخطههيط لمتههدريس ن البحهث العممههي ن ا ختبههارات والههدرجات ن الت اعههل 
مع الطمبة في المحاضرات ن المقررات الدراسية (ن كما أ بتت نتا ا الدراسة وجود فرول ذات داللة  حصا ية تعز  

 انيههة لصههالل مسههتو  سههنة أولهه  ن وخرجههت الدراسههة بعههدد مههن لمتغيههر المسههتو  الدراسههي فقههط بههين سههنة أولهه  وسههنة 
التوصههيات ن لعههل أهم هها ضههرورة عقههد دورات  لزاميههة ألعضههاو هي ههة التههدريس فههي المغههة العربيههة وا نجميزيههة بشههكل 

 مستمر ن وتكنولوجيا التعميم .



 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األهداف العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               251 

ت من وجية نظر طمبة ( : بعنوان "  برامج الدراسات العميا , واقع وتطمعا0119دراسة أبو زعرور ) 0-0-03
هدفت الدراسهة  له  التعهرف عمه  واقهع الدراسهات العميها بجامعهات الضه ة الغربيهة ن ومهد  موا مهة  الدراسات العميا "

االستراتيجيات الحالية لمدراسات العميا بجامعة الض ة الغربية نحيث تم ل مجتمع الدراسة في جميع طمبة الدراسات 
وبمختمف السنوات الدراسية لكميات العمهوم   2009-2008لم صل الدراسي ال اني  العميا في جامعة الض ة الغربية

( طالبا  وطالبة ن أما عينة الدراسهة فتم مهت فهي 3814ا نسانية والتطبيقيةن حيث بمأ العدد الكمي لمجتمع الدراسة ا
 هههذا  الغهههرض قامهههت ( طالبههها  وطالبهههة  مهههن طهههو  مرحمهههة الماجسهههتير ن ول190عينههة طبقيهههة عشهههوا ية بمغهههت نحهههو ا
( محهاور اسياسهة واسهتراتيجيات بهراما الدراسهات العميها 8( فقرة وزعت عمه  ا55الباح ة بتصميم استبانة تضمنت ا

ن طهرل وأسههالي  التههدريس ن تمبيهة بههراما الدراسههات العميهها لحاجهات الطههو  ن تمبيههة بهراما الدراسههات العميهها لحاجههات 
ن تقويم طو  الدراسات العميا ن توفر ا مكانيات ن أعضاو هي هة التهدريس(  المجتمع ن تقويم براما الدراسات العميا

ن وتوصههمت الدراسههة  لهه  عههدم وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية فههي مشههكوت طمبههة الدراسههات العميهها فههي جامعههات 
االجتماعيههة ن  الضه ة الغربيههة تعههز  لممتغيههرات المسههت مة ا تيههة : اسهم الجامعههة ن الجههنس ن العمههر ن الكميههة ن الحالههة

المعههدل التراكمههي ن العمههل ن الههدخل الشهه ر  ن كمهها توصههمت الدراسههة  لهه  ضههرورة  عههادة نظههر الجامعههات ومجمههس 
التعمههيم العههالي بههوزارة التعمههيم العههالي فههي السياسههات وا جههراوات التههي تطبق هها فههي بههراما الدراسههات العميهها ن وأوصههت 

التقهههويم الهههدور  لبهههراما الدراسهههة العميههها بشهههكل مسهههتمر ب هههدف  الدراسهههة بعهههدد مهههن التوصهههيات لعهههل أهم ههها : مواصهههمة
تحههدي  ا وتطويرههها ن  ضههافة  لهه  تطههوير سياسههات وبههراما الجامعههات ن بمهها يك ههل تمكههين طمبههة الدراسههات العميهها مههن 
موحقة التطور والتقدم في كافة المجاالت والتخصصهات ن كهذلك عقهد لقهاوات دوريهة بهين  دارات الجامعهات وطمبهة 

 اسات العميا لمتعرف عم  مشكوت م ومحاولة تذليل هذ  المشكوت .الدر 
( : بعنددوان "  واقددع الدراسددات العميدددا فددي برنددامج ماجسددتير المغددة العربيدددة , 0119دراسددة نددواس ) 0-0-24

هههدفت الدراسههة  له  التعههرف عمه  المشههكوت التهي يعههاني من هها طمبهة ماجسههتير المغهة العربيههة فههي  مشدكالت وحمددول"
( فقههرة وزعههت عمهه  34جامعههة النجههاح الوطنيههة مههن وج ههة نظههر طوب هها ن وقههد اعتمههدت الباح ههة اسههتبانة تضههمنت ا
طههرل التههدريس وأسههالي  أربعههة محههاور ا القبههول والتسههجيل ن التسهه يوت ن محتههو  بههراما الماجسههتير ن المدرسههون و 

( طاله  وطالبهة  مهن مجتمهع الدراسهة المكهون 35التقويم ( ن است دفت االستبانة عينة عشوا ية بسيطة بمغت نحهو ا
( ن وأظ رت  2009 – 2008لجميع طمبة الماجستير بقسم المغة العربية بجامعة النجاح الوطنية لمعام الدراسي ا 

القبهههههول  [جهههههاو مهههههن حيههههث درجهههههة األهميهههههة تنازليههههها  عمهههه  النحهههههو المبهههههين نتهههها ا الدراسهههههة أن ترتيههههه  هههههذ  المحهههههاور 
( ن المدرسون وطهرل التهدريس وأسهالي  التقهويم ا درجهة ممارسهة منخ ضهة 2.37والتسجيلادرجة ممارسة منخ ضة 

( ن محتهو  برنهاما الماجسهتير  ا درجهة ممارسهة منخ ضهة  2.03( ن التس يوت ا درجة ممارسهة منخ ضهة 2.34
( ن كمههها 2.16بحيهههث سهههجمت درجهههة األهميهههة  لهههألداة ككهههل درجهههة أهميهههة منخ ضهههة بمغهههت نحهههو  ا , ]( 1.91جهههدا  

توصههمت الدراسههة  لهه  عههدم وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية تواجههإ طمبههة الماجسههتير فههي جامعههة النجههاح الوطنيههة 
ومتغيهر النهوع ا ذكهر  تعز  لمتغيرات الوضع الدراسي ا طال  أو خريا ( ن ومتغير الم نة ا طاله  أو مهدرس ( ن

أو أن ه  ( ن وأوصهت الدراسههة بعهدد مههن التوصهيات : أهم هها العمهل عمهه  تقيهيم ومراجعههة بهراما الدراسههات العميها مههن 
ينهههههاو مكتبهههههة الجامعهههههة بهههههالمراجع الوزمهههههة ن وتخصهههههيص مهههههنل لمطمبهههههة المت هههههوقين ن  أجهههههل التطهههههوير والتحسهههههين ن وا 

المجتمهههع وح هههظ  راتهههإ ن وتطهههوير نظهههام متابعهههة لإلشهههراف وتخصهههيص مهههنل لتمويهههل األبحهههاث التهههي تعنههه  بتطهههوير 
 األكاديمي ن واستحدات برناما دكتورا  المغة العربية .



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
 ) طرابمس , الزيتونة , المرقب , األسمرية , الزاوية , غريان( أنموذجاً 

 / جامعة الزيتونة د. عمر فرج القيزاني ا

050 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

( : بعنوان "  تقويم برامج الدراسات العميا في الجامعدة اإلسدالمية 0114دراسة الحولي و أبودقة  )  0-0-05
لدراسهات العميها بالجامعهة ا سهومية بغهزة ن حيهث ههدفت الدراسهة  له  تقهويم بهراما ابغزة من وجية نظر الخدريجين" 

( خريجها  مهن خريجهي بههراما الدراسهات العميها بالجامعهة ا سههومية 91اسهتخدم الباح هان عينهة عشهوا ية  تم مههت فهي ا
بغهزة ن فههي كميهات الشههريعة وأصهول الههدين والتربيهة والعمههوم ن الهذين أتمههوا   عهداد رسهها م م العمميهة واسههتوفوا  جههراوات 

( محهههاور ا تمبيهههة بهههراما 9( فقهههرة وزعهههت عمههه  ا66ناقشهههة ن حيهههث قهههام الباح هههان بإعهههداد اسهههتبانة تكونهههت مهههن االم
الدراسهههات العميههها لحاجهههات الطمبهههة ن طهههرل التهههدريس ن تقنيهههات التعمهههيم الحدي هههة نتقهههويم الطمبهههة ن المكتبهههة ن ا شهههراف 

ن تقهويم بهراما الدراسهات العميها( ن وزعهت عمه  األكاديمي ن خدمات بح ية أخر  ن تمبية البراما لحاجات المجتمع  
( طال  وطالبهة ن 228%( من مجتمع الدراسة البالأ عدد  ا40( طال  وطالبة ن بواقع ا91عينة عشوا ية قوام اا

و المكهون مهن جميهع الطمبهة الخهريجين والهذين ههم فههي المراحهل الن ا يهة فهي برنهاما الماجسهتير بالجامعهة ا سههومية 
في كميهات الشهريعة وأصهول الهدين والتربيهة والعمهوم ن وقهد أظ هرت نتها ا الدراسهة أن  2002-2001 لمعام الجامعي

برنههاما الدراسههات العميهها يمبههي  حتياجههات الطمبههة بك ههاوة عاليههة ن وأن خريجههي هههذ  البههراما يههرون وجههود ك ههاوة فههي 
ي  سهتخدام التقنيهات الحدي هة فههي ا شهراف األكهاديمي ن وفعاليهة فهي طهرل وأسهالي  التههدريس المسهتخدمة ن وكهذلك فه

التعميم ن كما بينت النتا ا وجود فرول ذات داللة  حصا ية في محور تمبية براما الدراسهات العميها لحاجهات الطمبهة 
تعهههز  لمتغيهههر  النهههوع والعمهههر ن وعهههدم وجهههود فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية فهههي أداة االسهههتبانة ككهههل  ن وقهههد أوصهههت 

لعههل أهم هها : الشههروع بعمههل دراسههات تقويميههة لبههراما الجامعههة المختم ههة لتحديههد نقههاط الدراسههة بجممههة مههن التوصههيات 
القوة ن وتشخيص نقاط الضعف ومحاولة عوج ا أو الحد من ا ن والعمل عم  تحديث المناها بشكل مستمر ن مع 

زاميهههة  ضهههافة مسهههاقات فهههي التخصهههص تضهههم الحاسهههو  والمغهههة ا نجميزيهههة ن وضهههرورة العمهههل عمههه  عقهههد دورات  ل
 ألعضاو ال ي ة التدريسية في م ارات التدريس الجامعي والحاسو  وتكنولوجيا التعميم .

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : 
التههي تناولههت تقههويم بههراما الدراسههات العميهها فههي  -حسهه  عمههم الباحههث  –مهها يميههز الدراسههة الحاليههة كون هها األولهه     

رة بالجامعهههات الميبيهههة محهههل الدراسهههة ن ههههذا مهههن ناحيهههة ن ومهههن ناحيهههة أخهههر  ن تميهههزت عهههن كميهههات االقتصهههاد والتجههها
الدراسههههههات السههههههابقة فههههههي عينت هههههها ومجتمع هههههها وأسههههههمو  التحميههههههل ا حصهههههها ي نكون هههههها اسههههههتخدمت تقنيههههههة التحميههههههل 

سهت ادت ( تحميل التباين المتعدد ن والذ  لهم تسهتخدمإ الدراسهات السهابقة ن وريهم ذلهك فقهد اMANOVAا حصا يا
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في الجان  النظر  وفي ت سير النتا ا ومقارنت ا بالدراسات السابقة ن وبعهض 

 ا جراوات المن جية . 
 الطريقة واإلجراءات : –3
 منيجية الدراسة : 3-0 

لتحميمههي ن الههذ  يسههت دف فههي ضههوو مشههكمة وأهههداف الدراسههة فههإن المههن ا المتبههع لمدراسههة هههو المههن ا الوصهه ي ا   
تحميل وتوصيف المتغيرات موضوع الدراسة ن والحصول عم  بيانات كاممهة ودقيقهة عهن الظهاهرة المنهو  دراسهت ا ن 

 ويعد هذا المن ا من أبرز المناها المستخدمة في ميدان الدراسات االجتماعية .
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 مجتمع الدراسة : 3-0
تكهون مجتمههع الدراسههة مههن جميههع طمبهة الدراسههات العميهها والخههريجين مههن كميهات االقتصههاد والتجههارة فههي الجامعههات    

ن  1088الميبيههة  ا طههرابمس ن الزيتونههة ن المرقهه  ن األسههمرية ن الزاويههة ن يريههان( ن والبههالأ عههددهم عمهه  الترتيهه  ا
  أن المجمهوع ا جمهالي لمطمبهة والخهريجين فهي ( طال  دراسات عميا وخهريا ن أ60ن  223ن  83ن  29ن  190

( 2020-2019( طال  دراسات عميا وخريا خول تن يذ الدراسة لمعام الجامعي ا1673هذ  الجامعات بمأ نحو ا
 ن حس   حصا يات  دارات الدراسات العميا ب ذ  الجامعات . 

 عينة الدراسة :  3-3
 Proportional Stratified Random)وا ية طبقيهة متناسهبةتهم اختيهار عينهة الدراسهة بإسهتخدام عينهة عشه    

Sample)   ن بحيث تم  حتسا  عدد عناصر كل طبقة بإستخدام الصيغة ا تيهة :  عهدد عناصهر الطبقهة الواحهدة
( ن وذلك من 115ن ص  2010ا النجار و النجار والزعبي ن  حجم العينة  حجم المجتمع (  /= ا حجم الطبقة 
( طالههه  دراسهههات عميههها أو خهههريا ممهههن يدرسهههون فهههي كميهههات االقتصهههاد والتجهههارة بالجامعهههات 330خهههول  سهههت داف ا

الميبيههة ا طههرابمس ن الزيتونههة ن المرقهه  ن األسههمرية ن الزاويههة ن يريههان ( ن وعمهه  ذلههك فههإن عههدد عناصههر الطبقههات 
ن  44ن  16ن  6ن  37ن  215الخمسة ا المكونة لحجم العينة ا جمالي ( لمكميات المذكورة ههي عمه  التهوالي : ا

ا جمهههالي ( قهههد حهههدد وفقههها  لجهههداول سهههيكاران التهههي أعهههدها فهههي ههههذا  ( ن هههذا مهههع موحظهههة أن حجهههم العينهههة ا 12
هد د ههذا 20ن مهع تحديهد ههامش  ضهافي ن قهدر بنحهو ا Sekaran ,2003 ,p 294)الخصهوص ا (  سهتبانة ا حن

(  تحسهبا  لعهدم ا رجهاع أو لعهدم صهوحية التحميهل ن  ال ال امش من قبل الباحث ن اعتمادا  عم  خبرتإ الشخصهية 
(  سههتبانة ن بحيههث بمغههت النسههبة الم ويههة ل ههذ   305أن المسههترجع مههن االسههتبيانات والصههالل لعمميههة التحميههل بمههأ ا

 %( من مجتمع الدراسة .18.23العينة نحوا
 أداة الدراسة :  3-4

صول  ل  البيانهات والمعمومهات المتعمقهة ب ههداف الدراسهة وتسهاتالت ا تعد االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في الو 
ن وبعههد ا طههوع عمهه  األد  النظههر  والدراسههات السههابقة التههي تناولههت موضههوع الدراسههةن تههم تطههوير اسههتبانة بحيههث 

عههات شهممت عههدة محههاور أو مجههاالت خاصههة بعمميههة تقههويم الدراسهات العميهها لههبعض كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجام
( فقههرة ن 72الميبيههة ا طههرابمس ن الزيتونههة ن المرقهه  ن األسههمرية ن الزاويههة ن يريههان ( ن وقههد تكههون االسههتبيان مههن ا

( فقهرات ن المحهور ال هاني االخطهط 10موزعة عم  سبع محاور ن األول االتسجيل والقبول ( وتم قياسإ من خول ا
المحور ال الهث اطهرل التعمهيم والهتعمم( وتهم قياسهإ مهن خهول  ( فقرة ن12والمقررات الدراسية( وتم قياسإ من خول ا

( فقرة ن المحور الخامس االخدمات 12( فقرات ن المحور الرابع اأسالي  التقويم المتبعة( وتم قياسإ من خول ا8ا
( 10( فقرات ن المحور السادس اأعضاو هي ة التدريس( وتم قياسإ من خول ا8الجامعية(  وتم قياسإ من خول ا

( فقههرة ن وقههد تههم اعتمههاد المعيههار 12فقههرات ن وأخيههرا  المحههور السههابع  اا شههراف األكههاديمي( وتههم قياسههإ مههن خههول ا
 2.60 له  أقهل  1.80درجهة ممارسهة ضهعي ة جهدا  ن مهن  1.80 له  أقهل  1التالي في تصنيف المتوسطات : من 

درجهة   4.20 له  أقهل  3.40طة ن مهن درجة ممارسة متوس 3.40 ل  أقل  2.60درجة ممارسة  ضعي ة  ن من 
 درجة  ممارسة كبيرة جدا  .  5 ل   4.20ممارسة كبيرة ن من 

  



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
 ) طرابمس , الزيتونة , المرقب , األسمرية , الزاوية , غريان( أنموذجاً 

 / جامعة الزيتونة د. عمر فرج القيزاني ا

052 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

 إجراءات الصدق والثبات لألداة : 3-5
 صدق المحكمين :  3-5-0
لمت كههد مههن صههدل األداة ن فقههد تههم عههرض االسههتبانة بعههد تصههميم ا عمهه  عههدد مههن المحكمههين مههن أعضههاو هي ههة    

التدريس المتخصصين ن  بداو رأي م في االسهتبانة سهواو مهن حيهث مناسهبة فقرات ها ألههداف البحهث ن أو مهن حيهث 
حظههات المحكمههين التههي أبههدوها عمهه  مههد  تغطيت هها لمجوانهه  والمجههاالت المقصههودة فههي الدراسههة ن وبنههاو عمهه  مو

 بعض العبارات ن فقد أجريت التعديوت المطموبة بحيث ظ رت االستبانة في صورت ا الن ا ية .
 ثبات األداة :  3-5-0
لمت كههد مههن  بههات أداة القيههاس ن والههذ  ينعههرىف ب نههإ " مههد  قههدرت ا عمهه   عطههاو نتهها ا مما مههة  ذا مهها طبقههت تحههث    

( ن أجههر   ختبههار معامههل ال بههات الههداخمي ن حسهه  معادلههة  209ن  2010" ا دوديههن ن  ن ههس الظههروف والشههروط
( ن ممها يشهير  له  0.94( لممحاور واألداة ككهل ن  ذ بمغهت قيمتهإ لهألداة ككهل اKronbach alphaكرونباخ أل ا ا

مكهن ا عتمهاد عمي ها فهي  بات االستبانة وقهوة تماسهك ا الهداخمي ن األمهر الهذ  يجعم ها واضهحة لقار ي ها ن وبالتهالي ي
 ( يبن قيم معامل ال بات الداخمي لممحاور واألداة ككل .  3عممية التحميل ن  والجدول رقم ا

 معامل الثبات الداخمي ) معامل كرونباخ ألفا ( لممحاور واألداة ككل (3جدول )
 الثبات الداخمي المحور ر.م
 1.64 التسجيل والقبول 0
 1.83 الدراسيةالخطط والمقررات  0
 1.80 طرق التعميم والتعمم 3
 1.86 أساليب التقويم المتبعة 4
 1.87 الخدمات الجامعية 5
 1.90 أععاء ىيئة التدريس 6
 1.78 اإلشراف األكاديمي 7
 1.94 األداة ككل 

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 صدق اإلتساق :  3-5-3
لحسهها  صههدل االتسههال لههألداة تههم حسهها  معههاموت ا رتبههاط بههين درجههة كههل مجههال والدرجههة الكميههة لإلسههتبانة ن    

( يبههين ذلههك ن حيههث يتبههين أن جميههع مجههاالت االسههتبانة ن قههد حققههت  رتباطههات دالههة  حصهها يا  مههع 4والجههدول رقههم ا
( ن ممها 0.81 –0.43عهاموت ا رتبهاط بهين ا( ن فقهد تراوحهت م0.01الدرجة الكمية لوستبانة عند مستو  داللة ا

يدل عم  أن ا ستبانة في صورت ا الن ا يهة تتسهم بدرجهة عاليهة مهن صهدل ا تسهال الهداخمي ن كمها يشهير ذلهك  له  
أن جميههههع مجههههاالت ا سههههتبانة تشههههترك فههههي قيههههاس سههههمة تقههههويم بههههراما الدراسههههات العميهههها لكميههههات االقتصههههاد والتجههههارة 

 الدراسة لد  أفراد العينة من الطمبة والخريجين .بالجامعات الميبية محل 
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 صدق البناء الداخمي  ) اإلرتباط بين محاور اإلستبيان  والدرجة الكمية لإلستبانة وفق تحميل سبيرمان ( (4جدول )

معامل  المحور ر.م
 اإلرتباط

Sig (2- 
Tailed) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.615 التسجيل والقبول 0
 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.668 الخطط والمقررات الدراسية 0
 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.693 طرق التعميم والتعمم 3
 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.700 أساليب التقويم المتبعة 4
 دالة  إحصائياً  1.10 1.113 1.436 الخدمات الجامعية 5
 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.808 أععاء ىيئة التدريس 6
 دالة  إحصائياً  1.10 1.111 1.698 اإلشراف األكاديمي 7

المتوسط العام لمعامل إرتباط درجات كل  
    1.660 المجاالت مع الدرجة الكمية لإلستبانة

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 المعالجة اإلحصائية : 3-6
( ن حيهث أسهتخدم ا حصهاو الوصه ي SPSSتم ترميز البيانات ومعالجت ا  حصها يا  ن وذلهك باسهتخدام برنهاما ا   

 و االستداللي ن واستخرجت التكرارات والنس  الم وية في وصف خصا ص عينة الدراسة بحيث تم ا تي :
 سال الداخمي كرونباخ أل ا .لمتحقل من  بات األداة تم استخدام معامل االت -1
 .نحراف المعيار  ن والوزن النسبيلإلجابة عم  التساتل األول ن تم استخراج المتوسطات الحسابية ن واال -2
 Multivariate Analysis of( اMANOVAلإلجابة عم  التساتل ال اني تم تطبيل تحميل التباين المتعدد ا -3

Variance ختبههار شههي يإ( لمكشهف عههن ال ههرول فههي جميهع مجههاالت تقههويم بههراما الدراسههات ( ن وا ختبهار البعههد  ا 
العميهها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة ن تبعهها  لمتغيههرات الدراسههة ا النههوع ن المعههدل 

 التراكمي ن الوضع الدراسي ن التخصص ( .
ترحههت جممههة مههن ا ليههات وا جههراوات التههي مههن شهه ن ا توفههي لإلجابههة عمهه  التسههاتل ال الههث ن فههإن الدراسههة  ق -4

والتهي   -القصور في المجاالت المختم ة الخاصة بتقويم براما الدراسات العميا في كميهات االقتصهاد والتجهارة بميبيها 
  -ظ ههرت فههي اسههتجابة المسههتجيبين ا طمبههة وخههريجين ( عمهه  األداة المسههتخدمة فههي تقههويم بههراما الدراسههات العميهها 

 والتي من ش ن ا تطوير براما الدراسات العميا واالرتقاو ب ا ن كو  في المجال الخاص ب ا .
 عرض النتائج وتحميميا :   3-7
 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة : 0- 3-7
(  ل  النس  الم وية لعينة الدراسة ن حيث يتبين منإ أن الطمبة والخريجين من ف ة الهذكور 5يشير الجدول رقم ا   

%( ن أما فيمها يتعمهل بالمعهدل التراكمهي ن فقهد 22.62% ( ن في حين بمغت نسبة ا ناث ا77.38قد بمغت نحو ا
 لهه   3% ( ن فههي حههين سههجل المعههدل ا مههن  20.66نقههاط ( مهها نسههبتإ ا 3وأقههل مههن  2سههجل المعههدل اأك ههر مههن 

%( ن أمها  38.36نقاط ( فقد سجل ما نسهبتإ ا 3.5%( ن أما المعدل ا أك ر من  40.98نقاط ( مانسبتإ ا 3.5
 22.62ا ( نحهو افيما يتعمل بالوضهع الدراسهي ن فقهد سهجمت نسهبة ا طمبهة السهنة األوله  مهن دبمهوم الدراسهات العميه

ن أمها نسهبة اطاله  %( 38.69الدراسات العميا ( نحو ا طمبة السنة ال انية من دبموم( ن في حين بمغت نسبة ا %
%( نأمهها نسههبة ا طالهه  خههريا ( فقههد سههجمت نحههو 24.92معتمههدة خطتههإ وفههي مرحمههة البحههث( فقههد سههجمت نحههو ا
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%( ن فهي حهين 20.66% ( ن أما فيما يتعمل بالتخصص ن فقد سهجل تخصهص ا االقتصهاد ( مانسهبتإ ا13.77ا
% ( ن أمهههها تخصههههص ا المحاسههههبة ( فقههههد سههههجل مانسههههبتإ  38.69تخصههههص ا  دارة األعمههههال ( مانسههههبتإ ا سههههجل

 % ( .13.44% ( ن وأخيرا  فإن تخصص ا التمويل والمصارف ( سجل ما نسبتإ ا  27.21ا
 التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة (5جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير المستقل

 النوع
 %77.38 036 ذكر
 %00.60 69 أنثى

 المعدل التراكمي
 %01.66 63 نقاط 3وأقل من  0أكثر من 
 %41.98 005 نقاط 3.5إلى  3من 

 %38.36 007 نقاط 3.5أكثر من 

 الوعع الدراسي

 %00.60 69 السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 %38.69 008 السنة الثانية من دبموم الدراسات العميا
 %04.90 76 طالب معتمدة خطتو وفي مرحمة البحث
 %03.77 40 طالب خريج ) ماجستير أو دكتوراه (

 التخصص

 %01.66 63 اقتصاد
 %38.69 008 إدارة أعمال
 %07.00 83 محاسبة

 %03.44 40 تمويل ومصارف
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 المتعمقة بتساؤالت الدراسة :النتائج  3-7-0
 النتائج المتعمقة بالتساؤل األول في الدراسة : -أواًل 

والذ  يهنص عمه : مها اراو الطمبهة والخهريجين فهي بهراما الدراسهات العميها فهي كميهات االقتصهاد والتجهارة بالجامعهات 
رل التعمههيم والههتعمم ن أسههالي  الميبيههة محههل الدراسههة مههن حيههث التسههجيل والقبههول ن الخطههط والمقههررات الدراسههية ن طهه
 التقويم المتبعة ن الخدمات الجامعية ن أعضاو هي ة التدريس ن ا شراف األكاديمي  ؟

لإلجابة عم  هذا التساتل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والهوزن النسهين ودرجهة األ هر    
رتيبإ مهن حيهث درجهة األ هر ا مسهتو  الموافقهة ( ن والجهدول رقهم ا المستو  ( لكل محور من محاور االستبانة ن وت

 ( يبين ذلك .6ا
( وانحههراف معيههار  3.13حيههث جههاو فههي المرتبههة األولهه  محههور ا شههراف األكههاديمي  بهه عم  متوسههط حسههابي بمههأ ا

سهابي %( ن بينما جاو فهي المرتبهة ال انيهة محهور أعضهاو هي هة التهدريس بمتوسهط ح62.60( وبوزن نسبي ا0.89ا
%( ن فههي حههين سههجل محههور الخطههط والمقههررات الدراسههية 62( وبههوزن نسههبي ا0.89( وانحههراف معيههار  ا3.12ا

%( ن في حين 59( ووزن نسبي  بمأ نحو ا0.93( وبانحراف معيار  ا2.94المرتبة ال ال ة بمتوسط حسابي بمأ ا
( ووزن نسهبي 0.86وانحهراف معيهار  ا (2.88سجل محور طرل التعميم والتعمم  المرتبة الرابعة بمتوسط حسهابي ا

( وانحهراف 2.84%( نأما محور أسالي  التقويم المتبعة فقد سجل المرتبهة الخامسهة بمتوسهط حسهابي ا58بمأ نحوا
%( ن في حين سهجل محهور التسهجيل والقبهول المرتبهة السادسهة بمتوسهط 57( ووزن نسبي بمأ نحوا0.98معيار  ا
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%( ن أما المرتبهة األخيهرة فقهد سهجم ا محهور 56( ووزن نسبي بمأ نحو ا0.98( وانحراف معيار  ا2.81حسابي ا
%( ن وبمههأ 38( ووزن نسههبي بمههأ نحههو ا0.92( وانحههراف معيههار  ا1.92الخههدمات الجامعيههة  بمتوسههط حسههابي ا

%( ن ممها يعنهي وبشهكل عهام 56( ووزن نسهبي ا0.92( وبانحراف معيار  ا2.81المتوسط الحسابي لألداة ككل ا
ما الدراسات العميا في كميات االقتصاد والتجارة بميبيا من وج هة نظهر الطمبهة والخهريجين ن قهد جهاوت بدرجهة أن برا

متوسههطة مههن األهميههة ن وهههذا يههدل عمهه  وجههود صههعا  وعقبههات تواجههإ بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد 
او الشههروع فههي التقههديم ل ههذ  البههراما ن أو أ نههاو والتجههارة بميبيهها ن تقههف حجههر ع ههرة أمههام طمبههة الدراسههات العميهها ن أ نهه

دراسههت م واألعههداد لبحههو  م ن ويعههزو الباحههث هههذ  النتيجههة  لهه  الظههروف التههي تعيشهه ا الجامعههات الميبيههة ومتسسههات 
حتههه  لألمهههور  -التعمهههيم العهههالي حاليههها  مهههن النهههواحي الماديهههة ن مهههن حيهههث ضهههعف الموازنهههات المخصصهههة لمجامعهههات

با ضههافة  لهه  ضههعف أو انعههدام الموازنههات المخصصههة لمدراسههات العميهها والبحههث العممههين   -يههة التسههييرية االعتياد
ناهيك عن األزمات السياسية واالقتصادية التهي أوجهدت ا ظهروف ال هورة والحهر  ن ومها رافهل ذلهك مهن ييها  لمدولهة 

اهمت فههي خ ههض متوسههط ومتسسههات ا ن وت شههي ال سههاد ا دار  والمههالي فههي كههل متسسههات ا ن كههل تمههك العوامههل سهه
استجابة الطمبهة والخهريجين لهألداة ككهل ن ومجاالت ها المختم هة ا التسهجيل  و القبهول ن الخطهط والمقهررات الدراسهيةن 
طهرل التعمهيم والهتعمم ن أسهالي  التقهويم المتبعهة ن الخههدمات الجامعيهة أعضهاو هي هة التهدريس ن ا شهراف األكههاديمي( 

ة والخريجين ل ا بدرجة أهمية متوسطة ن وهي تعكس قمقا  واضهحا  ورضها  منتقصها  والتي جاوت درجة استجابة الطمب
( ن وتت هل 2019من قبل طمبة الدراسات العميا تجا  هذ  البراما ن وهذ  النتيجة تت ل مع دراسة ا جبهارة والق قيهإ ن 

( ن األمهر الهذ  يعنهي  2015(ن نكما وتت ل مع دراسهة ا ال سه ران ن  2019كذلك مع دراسة ا زاهر وجنبوط ن 
أنههإ يتوجهه  عمهه  المعنيههين ب ههذا األمههر مههن قيههادات  داريههة وأكاديميههة عمهه  مسههتو  الجامعههات أو متسسههات التعمههيم 
العههالي أو عمهه  مسههتو  وزارة التعمههيم العههالي ن تههذليل  الصههعوبات والعقبههات التههي تكتنههف بههراما الدراسههات العميهها ن 

لبهراما ن وفهل المسهتح ات ومتطمبهات التخصصهات المختم هة ن بمها يهتو م مهع وبذل المزيد من الج ود لتطوير هذ  ا
معايير ا عتماد األكاديمي والجودة ل ذ  البراما ن حت  تتحقل أهداف الدراسات العميا المتم مهة فهي البحهث والتعمهيم  

 وخدمة المجتمع ن وبما يساهم في تمبية احتياجات المجتمع التنموية .
إستجابات المبحوثين حول محاور الدراسة المثمتمة في آراء الطمبة والخريجين في برامج الدراسات تحميل  (6جدول )

 لكميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية محل الدراسة العميا

عدد  المحور ت
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 درجة األثر
)مستوى 
 الموافقة(

 الترتيب

 6 متوسطة 56.01 1.98 0.80 01 التسجيل  والقبول 0
 3 متوسطة 58.81 1.93 0.94 00 الخطط والمقررات الدراسية 0
 4 متوسطة 57.61 1.86 0.88 8 طرق التعميم والتعمم 3
 5 متوسطة 56.81 1.98 0.84 00 أساليب التقويم المتبعة 4
 7 ععيفة 38.41 1.94 0.90 8 الخدمات الجامعية 5
 0 متوسطة 60.41 1.89 3.00 01 أععاء ىيئة التدريس 6
 0 متوسطة 60.61 1.89 3.03 00 اإلشراف األكاديمي 7
  متوسطة 56.01 1.90 0.80  المجال ككل 
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ولمعرفة تقديرات الطمبة والخريجين عمه  كهل فقهرة مهن فقهرات األداة تهم اسهتخراج المتوسهطات الحسهابية واالنحرافهات 
 المعيارية واألوزان النسبية لكل محور من محاور الدراسة وذلك عم  النحو ا تي : 

 التسجيل والقبول : –المحور األول  -0
( المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة ل قههرات المحههور األول االتسههجيل والقبههول( ن 7يبههين الجههدول رقههم ا   

( والتهههي تهههنص عمههه  " يهههتم تقهههديم طمههه  التسهههجيل لبرنهههاما الدراسهههات العميههها فهههي كميهههات 1حيهههث جهههاوت ال قهههرة رقهههم ا
ات ومواعيهد محهددة " فهي المرتبهة األوله  ن وبمتوسهط االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية محهل الدراسهة وفهل  جهراو

( والتههي تههنص عمهه  " يقههيس 3( ن تمت هها فههي المرتبههة ال انيههة ال قههرة رقههم ا1.12( وانحههراف معيههار  ا3.86حسههابي ا
( ن تمت ها فهي 0.89( وانحهراف معيهار  ا3.43امتحان القبول قدرات الطال  الحقيقية " بمتوسط حسهابي بمهأ نحهو ا

( والتي تنص عم  " عدد الساعات المسموح بتسهجيم ا فهي ال صهل الواحهد مو هم بدرجهة 8ل ة ال قرة رقم االمرتبة ال ا
( والتهي تهنص عمه  " 7( ن بينما جهاوت ال قهرة رقهم ا0.95( وانحراف معيار  ا3.32كافية " بمتوسط حسابي بمأ ا

دد مع بداية الدراسة فيهإ " فهي المرتبهة األخيهرة تنظم الكمية ورشة عمل أو لقاو تعري يا  بمتطمبات البرناما لمطمبة الج
( 5( ن ا4( ن هذا مع موحظة أن درجات األ هر لم قهرات ا0.84( وانحراف معيار  ا1.52وبمتوسط حسابي بمأ ا

( ن كانههههت تحههههت  المتوسههههطة ن بمهههها تعكههههس تمكههههت   جههههراوات التسههههجيل والقبههههول فههههي البرنههههاما  10( ن ا7( ن ا6ن ا
لمكم ة بالتنسيل مع الطمبة فيما يخص النظم ا داراية المتعمقة بإجراوات التسهجيل والقبهول وضعف الج ة ا دارية ا

فهههي البرنهههاما وتقهههديم النصهههل وتهههدليل الصهههعوبات ن وضهههعف أو عهههدم وضهههوح ال حهههة الدراسهههات العميههها لبيهههان حقهههول 
خاصة الجدد -ل تبين لمطمبة وواجبات الطمبة بالشكل المحدد ن وعدم  هتمام  دارة الدراسات العميا بتنظيم ورش عم

متطمبههات برنههاما الدراسههات العميهها . وقههد بمههأ المتوسههط الحسههابي لتقههديرات الطمبههة والخههريجين  عمهه  هههذا المحههور  -
( وهو يقابل التقهدير بدرجهة  أهميهة متوسهطة ن ممها 0.98( وانحراف معيار  ا2.81ككل االتسجيل والقبول( نحو ا

( 2015ات العميا عن هذا المحور ن وتت ل هذ  النتيجهة مهع دراسهة اال سه ران ن يعكس رضا  منتقصا  لطمبة الدراس
( فههي محورههها الخههاص  2017فههي محورههها الخههاص بههالموا ل والههنظم التعميميههة ن وتت ههل أيضهها  مههع دراسههة ا القههدرة ن

بهههالقبول (  فهههي محورهههها الخهههاص  2009بهههالقبول وشهههتون الطمبهههة ن  وال تت هههل ههههذ  النتيجهههة مهههع دراسهههة ا نهههواس ن 
( فهي محورهها  2019والتسجيل ن الذ  جاو بدرجة ممارسة ضعي ة ن وال تت هل أيضها  مهع دراسهة اجبهارة و ال قيهإ ن 

(   2016الخهاص بهالقبول والتسهجيل ن الهذ  جهاو بدرجهة ممارسهة كبيهرة ن  وال تت هل كهذلك مهع دراسهة ا أبوهاشههم  ن 
 ة ممارسة كبيرة . في محورها الخاص بالقبول والتسجيل ن الذ  جاو بدرج

 لفقرات المحور األول )التسجيل والقبول( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية (7جدول )

ر . 
متوسط  الفقرات م

 االستجابة
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 الترتيب األثر

يتم تقديم طمب التسجيل لبرنامج الدراسات  1
 0 كبيرة %77.0 0.00 3.86 وفق إجراءات ومواعيد محددة .العميا 

2 
يخعع القبول في برنامج الدراسات العميا 
إلى معايير موعوعية من حيث المعدل 

 واالختبارات التحريرية والشفوية .
 4 متوسطة 65% 1.78 3.05

يقيس امتحان القبول قدرات الطالب  3
 0 كبيرة %68.6 1.89 3.43 الحقيقية .
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جراءات التسجيل في  4 تسير خطوات وا 
 7 ععيفة %51.4 0.10 0.50 البرنامج بطريقة سمسة وبدون عوائق.

5 
تحدد الكمية جية معينة يتم التنسيق معيا 
في كل ما يخص الدراسات العميا من نظم 

 ومخاطبات ومشكالت واستفسارات .
 9 ععيفة 40.0% 1.99 0.00

بالكمية لمطبة تبين الئحة الدراسات العميا  6
 8 ععيفة %47.0 0.15 0.36 حقوقيم وواجباتيم بشكل محدد .

7 
تنظم الكمية ورشة عمل أو لقاء تعريفيًا 
بمتطمبات البرنامج لمطمبة الجدد مع بداية 

 الدراسة فيو .
ععيفة  31.4% 1.84 0.50

 جداً 
01 

8 
عدد الساعات المسموح بتسجيميا في 

 3 متوسطة %66.4 1.95 3.30 كافية .الفصل الواحد مالئم بدرجة 

9 
المدة الزمنية لمدراسة في البرنامج محددة 
وىي كافية إلتمام متطمباتو من مقررات 

  .ورسالة تكميمية
 5 متوسطة 63.0% 0.06 3.06

تتصف التعميمات واألنظمة والقوانين  01
 6 ععيفة %51.4 1.99 0.53 الخاصة بالدراسات العميا بالصرامة .

  متوسطة %56.0 1.98 0.80 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 الخطط والمقررات الدراسية : –المحور الثاني  -2

(  المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة ل قههرات المحههور ال ههاني االخطههط والمقههررات 8يبههين الجههدول رقههم ا   
( والتهي تهنص عمه  " تسهاعد المقهررات الدراسهية فهي برنهاما الدراسهات العميها 4الدراسية( ن حيث جهاوت ال قهرة رقهم ا

دت م بشههكل كبيههر عنههد  عههداد أطروحههات م ." فههي المرتبههة فههي تنميههة م ههارات الطمبههة البح يههة ن وبمهها يسهه م فههي اسههت ا
( والتههي 1( ن تمت هها فههي المرتبههة ال انيههة ال قههرة رقههم ا1.05( وانحههراف معيههار  ا3.50األولهه  ن وبمتوسههط حسههابي ا

( (3.45تنص عم  " عدد مقررات البرناما كافية لتحقيل أهدافإ ومناسهبة لطبيعهة البرنهاما " بمتوسهط حسهابي بمهأ 
( والتهي تهنص عمه  " يهوزع عضهو هي هة التهدريس 3( ن تمت ا في المرتبة ال ال ة ال قرة رقهم ا0.85معيار  ا وانحراف

( وانحهراف معيهار  3.38خطة تدريس المقرر في المحاضرة األول  من ال صهل الدراسهي ." بمتوسهط حسهابي بمهأ ا
( فههههي المههههرتبتين 7( ن ا5ا( ن فههههي حههههين سههههجمت بقيههههة ال قههههرات درجههههات متوسههههطة بحيههههث جههههاوت ال قههههرتين 1.15ا

األخيرتين ا الحادية عشر نال انية عشر ( عم  الترتي  ن حيث تنص األول  عم  " تطرح الكمية مقررات البرنهاما 
( ن فههي حههين 0.92( وانحههراف معيههار  ا2.61فههي أوقههات مناسههبة لطمبههة الدراسههات العميهها " وبمتوسههط حسههابي بمههأ ا

راما الدراسهههة أحهههدث مههها توصهههل  ليهههإ العمهههم مهههن معمومهههات فهههي مجهههال نصهههت ال انيهههة عمههه  " تتضهههمن المقهههررات وبههه
( ن األمهر الهذ  يتطمه  فهي ههذا الخصهوص مهن 1.01( وانحهراف معيهار  ا2.41التخصص " وبمتوسط حسهابي ا

القهها مين عمهه  البرنههاما العمههل عمهه  مواكبههة المقههررات لإلتجاهههات الحدي ههة فههي التخصههص ن هههذا وقههد بمههأ المتوسههط 
( وانحهراف 2.94ات الطمبة والخريجين عمه  ههذا المحهور ككهل االخطهط والمقهررات الدراسهية( نحهو االحسابي لتقدير 

( ن وهو يقابل التقدير بدرجة متوسطة .  وتت ل هذ  النتيجة  ل  حهد مها  مهع نتها ا دراسهة ا سه ران 0.93معيار  ا
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ا يتعمهههل بهههال قرات المتعمقهههة ( فهههي محورهههها الخهههاص بمجهههال ا مواصههه ات البرنهههاما التعميمهههي ( خاصهههة فيمههه 2015ن 
بتناسهه  مقههررات البرنههاما مههع طبيعههة المرحمههة الدراسههية مههن حيههث تناسهه  عههدد السههاعات المخصصههة لممقههررات مههع 
م ردات ومتطمبات كل مقرر ن وتوازن عهدد المقهررات فهي كهل فصهل دراسهي ن وكهون المقهررات تهوازن بهين الجوانه  

رات بدرجهة متوسهطة مهن األهميهة ن كمها وتت هل ههذ  الدراسهة   له  حهد النظرية والتطبيقية  ن حيهث جهاو ت ههذ  ال قه
( فههي محورههها الخههاص بمجههال ا البههراما األكاديميههة والمنههاها الدراسههية (ن  2016كبيههر مههع نتهها ا دراسههة ا عبيههد ن 
   ة( فههي محورهها الخهاص بجههودة المنهاها الدراسهية ن وتت ههل كهذلك مهع دراسهه 2017كمها وتت هل مههع دراسهة ا القهدرة ن 

 ن (2019( في محورها الخاص بالمقررات الدراسية ن وال تت ل مع دراسة ا جبارة و ال قيإ ن  2016ا أبوهاشم ن 
( 2017في محورها الخاص بالمقررات الدراسية الذ  جاو بدرجة أهمية كبيرة ن كذلك ال تت ل مع دراسهة االسهيد ن 

ية كبيرة ن  وال تت هل كهذلك مهع دراسهة ازاههر وجنهبوط ن في محورها الخاص ب همية المقررات الذ  جاو بدرجة أهم
( في محورها الخاص بجودة المناها والخطط الدراسية الذ  جاو بدرجة بمتوسط أهمية ضهعي ة بمغهت نحهو  2019

( فهي محورههها الخههاص بههالخطط والمسههاقات الدراسههية ن  2011( ن وال تت هل كههذلك مههع دراسههة ا االسههطل ن  2.14ا
 أهمية كبيرة .  الذ  جاو بدرجة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  لفقرات المحور الثاني )الخطط والمقررات  (8جدول )
 الدراسية(

ر . 
 م

متوسط  الفقرات
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 األثر

 الترتيب

 عدد مقررات البرنامج كافية لتحقيق أىدافو 0
 0 كبيرة %69.1 0.85 3.45 ومناسبة لطبيعة البرنامج .

كل مقررات البرنامج ليا توصيف واعح ومحدد  0
 6 متوسطة 58.6% 0.97 2.93 .

يوزع ععو ىيئة التدريس خطة تدريس المقرر  3
 3 متوسطة %67.6 1.15 3.38 في المحاعرة األولى من الفصل الدراسي .

4 

برنامج الدراسات تساعد المقررات الدراسية في 
العميا في تنمية ميارات الطمبة البحثية , وبما 
يسيم في استفادتيم بشكل كبير عند إعداد 

 أطروحاتيم .

 0 كبيرة 71.1% 1.05 3.51

تطرح الكمية مقررات البرنامج في أوقات مناسبة  5
 00 متوسطة %50.0 0.92 2.61 لطمبة الدراسات العميا .

تتسم بالتكامل والتسمسل المقررات المطروحة  6
 9 متوسطة %53.6 0.93 2.68 المنطقي وتخمو من التداخل والتكرار .

7 
تتعمن المقررات وبرامج الدراسة أحدث ما 
توصل إليو العمم من معمومات في مجال 

 التخصص .
 00 ععيفة 48.0% 1.01 2.41

تتناسب عدد الساعات المخصصة لممقررات مع  8
 دراسة كل مقرر .مفردات ومتطمبات 

 4 متوسطة 64.1% 0.52 3.20
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تحدد خطة كل مقرر الكتاب المقرر والمصادر  9
 7 متوسطة %54.1 1.00 2.70 والمراجع المساعدة ,

تتعمن خطة كل مقرر جدولة زمنية لالختبارات  10
 01 متوسطة %50.6 0.78 2.63 ومتطمبات المقرر .

11 
الدراسات العميا من عمن أىداف مقررات برنامج 

تمكين الطالب بالطرق اإلحصائية من الناحية 
 النظرية والعممية .

 5 متوسطة 60.4% 0.95 3.07

12 
تسيم مقررات برنامج الدراسات العميا في تنمية 

ميارات الطالب في التعامل مع التقنيات 
 التكنولوجية الحديثة .

 8 متوسطة 54.1% 1.0 2.70

  متوسطة %58.8 1.93 0.94 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 طرق التعميم والتعمم : -المحور الثالث  -3
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل قرات المحهور ال الهث اطهرل التعمهيم والهتعمم( 9يبين الجدول رقم ا   

( فههي المرتبههة األولهه  ن والتههي تههنص عمهه  " يشههرك أعضههاو هي ههة التههدريس الطمبههة فههي 7ن حيههث جههاوت ال قههرة رقههم ا
( ن وقههد يعههز  ذلههك  لهه  0.97نحههراف معيههار  ا( وا3.64تقههديم جههزو مههن موضههوع المحاضههرة "  بمتوسههط حسههابي ا

 هتمام البرناما بإعداد الك ايات العممية والم نية والتدريسهية المتخصصهة وته هيم م ته هيو  عاليها  ن تمت ها فهي المرتبهة 
( والتههي تههنص عمهه  " تركههز طههرل التههدريس المسههتخدمة عمهه  البحههث والتحميههل وا  ههارة الت كيههر 1ال انيههة ال قههرة رقههم ا

( 6( ن تمت ا فهي المرتبهة ال ال هة ال قهرة رقهم ا0.95معيار  ا ( وانحراف3.18ميم الذاتي " بمتوسط حسابي بمأ اوالتع
والتههي تههنص عمهه  " يعههرض أعضههاو هي ههة التههدريس مههوادهم العمميههة بشههكل مرتهه  وم  ههوم " بمتوسههط حسههابي بمههأ 

( والتهههي تهههنص عمههه  " تسههه م طهههرل 3قهههم ا( ن تمت ههها فهههي المرتبهههة الرابعهههة ال قهههرة ر 0.79( وانحهههراف معيهههار  ا2.97ا
التههدريس المسههتخدمة فههي مسهههاعدة الطمبههة عمهه  الت اعهههل والمشههاركة فههي المواقههف التعميميهههة " بمتوسههط حسههابي بمهههأ 

( فههي المرتبههة مهها قبههل األخيههرة والتههي تههنص عمهه  " 8( ن ينمهها جههاوت ال قههرة رقههم ا0.79( وانحههراف معيههار  ا2.86ا
( ن 0.81( وانحهراف معيهار  ا2.59قنيات التربويهة المتنوعهة " بمتوسهط حسهابي ايستخدم أعضاو هي ة التدريس الت

( فقد جاوت في المرتبة األخيرة والتي تنص " يستخدم أعضاو هي ة التدريس التقنيات الحدي هة فهي 2أما ال قرة رقم ا
( ن وقههد 0.82( وانحههراف معيههار  ا2.29عههرض المههواد العمميههة وبمهها يناسهه  كههل مقههرر "  بمتوسههط حسههابي بمههأ ا

يعهز  تسههجيل ال قهرتين األخيههرتين لمتقهدير بدرجههة ضههعي ة  له   سههتخدام أعضهاو هي ههة التهدريس لألسههالي  التقميديههة ن 
وتههدني  سههتخدام التقنيههات العمميههة المتنوعههة ن فقههد يكههون السههب  فههي ذلههك  لهه  قمههة تههوفر ا مكانههات الوزمههة لعمميههة 

ي ههة التههدريس فههي اسههتخدام الطههرل ا بداعيههة فههي العمميههة التدريسههية ن ا بههداع والتجديههد ن أو نتيجههة تههردد أعضههاو ه
كون هها مكم ههة مههن حيههث الوقههت والج ههد والتواصههل مههع الطمبههة ن ولتعارضهه ا مههع ك ههرة األعبههاو التدريسههية والوظي يههة 

  ههذا الممقاة عم  كواهل أعضاو هي هة التهدريس ن ههذا وقهد بمهأ المتوسهط الحسهابي لتقهديرات الطمبهة والخهريجين عمه
 ( وهو يقابل التقدير بدرجة متوسطة .0.86( وانحراف معيار  ا2.88المحور ككل اطرل التعميم والتعمم(  بنحو ا

مما تقدم يمكن القول أن مجال طرل التعميم والتعمم ن مهن وج هة نظهر الطمبهة والخهريجين ن قهد جهاوت بدرجهة       
( فهههي محورهههها  2016نتههها ا دراسهههة ا المهههانع والعتيبهههين أهميهههة متوسهههطة ن وتت هههل ههههذ  النتيجهههة  لههه  حهههد كبيهههر مهههع 

( فههي محورههها  2016الخههاص بمجههال ا طههرل التههدريس والتقنيههات المسههتخدمة( ن وال تت ههل مههع دراسههة ا أبوهاشههم ن 



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
 ) طرابمس , الزيتونة , المرقب , األسمرية , الزاوية , غريان( أنموذجاً 

 / جامعة الزيتونة د. عمر فرج القيزاني ا

020 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

الخههاص بطههرل التههدريس ومصههادر الههتعمم الههذ  جههاو بدرجههة أهميههة كبيههرة ن وال تت ههل كههذلك مههع دراسههة االحههولي و 
 محورها الخاص بطرل وأسالي  التدريس ن الذ  جاو بدرجة أهمية كبيرة .  ( في2014أبودقة ن 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  لفقرات المحور الثالث )طرق التعميم  (9جدول  )

 والتعمم(
ر . 
 م

متوسط  الفقرات
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 األثر

 الترتيب

تركز طرق التدريس المستخدمة عمى البحث  0
ثارة التفكير والتعميم الذاتي.  0 متوسطة 63.60 0.95 3.18 والتحميل وا 

0 
يستخدم أععاء ىيئة التدريس التقنيات 
الحديثة في عرض المواد العممية وبما 

  .يناسب كل مقرر
 8 ععيفة 45.80 0.82 2.29

3 
في  تسيم طرق التدريس المستخدمة

مساعدة الطمبة عمى التفاعل والمشاركة في 
 المواقف التعميمية .

 4 متوسطة 57.20 0.79 2.86

طرق التدريس المستخدمة تتناسب وطبيعة  4
 5 متوسطة 55.40 0.86 2.77 وأىداف البرنامج .

5 
تستخدم طرق تدريس متنوعة من خالل 
المحاعرات النظرية والتطبيقية وحمقات 

 البحث .
 6 متوسطة 54.60 0.87 2.73

يعرض أععاء ىيئة التدريس موادىم  6
 العممية بشكل مرتب ومفيوم .

 3 متوسطة 59.40 0.79 2.97

يشرك أععاء ىيئة التدريس الطمبة في  7
 تقديم جزء من موعوع المحاعرة.

 0 كبيرة 72.80 0.97 3.64

يستخدم أععاء ىيئة التدريس التقنيات  8
 التربوية المتنوعة .

 7 ععيفة 51.80 0.81 2.59

  متوسطة 57.58 0.86 2.88 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 أساليب التقويم المتبعة  :  –المحور الرابع  - 4
( المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافهههات المعياريهههة ل قهههرات المحهههور الرابهههع اأسهههالي  التقهههويم 10يبهههين الجهههدول رقهههم ا   

( والتهي تهنص عمهه  " يسهتخدم فهي البرنهاما طههرل تقهويم متنوعهة مهن خههول 3المتبعهة  ( ن حيهث جهاوت ال قههرة رقهم ا
جماعيهة وعرضه ا مهن خهول المحاضهرات " فهي المرتبهة  عداد البحوث والتقارير وأورال العمهل والمشهاريع ال رديهة وال

( 4( ن تمت هها فههي المرتبههة ال انيههة ال قههرة رقههم ا0.99( وانحههراف معيههار  ا3.39األولهه  وبمتوسههط حسههابي بمههأ نحههو ا
والتهي تهنص عمه  " يتهابع عضهو هي هة التهدريس الواجبهات واألبحهاث والتكمي هات التهي يكمهف الطمبهة ب ها ويقهدم تغذيهة 

( ن تمت ها فهي 1.11( وانحهراف معيهار  ا3.32عمي ا تتضمن تصويباتإ وموحظاتإ " بمتوسهط حسهابي بمهأ اراجعة 
( والتههي تههنص عمهه  " يسههت يد عضهو هي ههة التههدريس مههن نتهها ا التقههويم لتعههديل أسههالي  12المرتبهة ال ال ههة ال قههرة رقههم ا
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( 6(ن ا5جهاوت ال قهرات ذات األرقهام ا ( ن بينمها1.32( وانحهراف معيهار  ا3.00التدريس " بمتوسط حسابي بمهأ ا
( في المراته  األخيهرة وبدرجهة ممارسهة ضهعي ة ن ههذا وقهد بمهأ المتوسهط الحسهابي لتقهديرات الطمبهة والخهريجين 8ن ا

( وهههو يقابههل التقههدير 0.98( وانحههراف معيههار  ا2.84عمهه  هههذا المحههور ككههل اأسههالي  التقههويم المتبعههة  ( نحههو ا
جة الممارسة هذ  في هذا المحور  ل  طبيعة ههذا المجهال الهذ  يتطمه  م هارات تربويهة بدرجة متوسطة ن وتعزو در 

ومسهمكية عاليههة ن قههد ال تتههوافر فهي بعههض ال ي ههة التدريسههية . ممها تقههدم يمكههن القههول أن أسهالي  التقههويم المتبعههة فههي 
والخهريجين نكانهت متوسهطة مهن  براما الدراسات العميا في كميات االقتصاد والتجارة بميبيا ن مهن وج هة نظهر الطمبهة

(  فههي مجال هها الخههاص بتقههويم طولهه  2009حيههث األهميههة ن وتت ههل هههذ  النتيجههة مههع نتهها ا دراسههة اأبههوزعرور ن 
( فههي محورههها الخههاص بمجههال ا تقههويم  2007ن كههذلك تت ههل مههع نتهها ا دراسههة ا مظمههوم وخمههف ن  الدراسههات العميهها

( فههي محورههها الخههاص بك ههاوة التقههويم ن كمهها  2017راسههة ا باسههعيد ن طمبههة الدراسههات العميهها( ن وتت ههل كههذلك مههع د
نكما وتت ل  ل  حد مها مهع دراسهة  ( في مجال ا الخاص ب سالي  التقويم المتبعة2011وتت ل مع دراسة ااألسطل ن

( 2015ن وتت ل أيضا  مهع دراسهة اال سه ران ن  ( في محورها الخاص بمجال تقويم تعمم الطمبة2015االجعافرة ن 
( فهههي محورهههها الخهههاص بمجهههال 2009فهههي محورهههها الخهههاص بتقهههويم تعمهههم الطهههو  ن وال تت هههل مهههع دراسهههة اتهههيم ن 

( لههههألداة ككههههل والمم مههههة ألسههههالي  التقههههويم  2011ا ختبههههارات والههههدرجات ن وال تت ههههل كههههذلك مههههع دراسههههة ا كيههههال ن 
 المستخدم ن  ذ جاوت بدرجة أهمية كبيرة . 

أساليب التقويم  ((المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  لفقرات المحور الرابع 01جدول )
 المتبعة(

ر . 
 م

متوسط  الفقرات
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 األثر

 الترتيب

يتم تقويم المقررات بداللة األىداف  0
 المحددة ليا .

 7 متوسطة 58.01% 0.80 2.91

0 
طرق التقويم المستخدمة تركز عمى 

ثارة التفكير والنقد  اختبار ميارات البحث وا 
 لدى الطمبة.

 4 متوسطة 59.11% 0.81 2.95

3 

يستخدم في البرنامج طرق تقويم متنوعة 
من خالل إعداد البحوث والتقارير وأوراق 
العمل والمشاريع الفردية والجماعية 

 خالل المحاعرات.وعرعيا من 

 0 متوسطة 67.81% 0.99 3.39

4 

يتابع ععو ىيئة التدريس الواجبات 
واألبحاث والتكميفات التي يكمف الطمبة بيا 

ويقدم تغذية راجعة عمييا تتعمن 
 تصويباتو ومالحظاتو.

 0 متوسطة 66.41% 1.11 3.32

5 
يعيد ععو ىيئة التدريس أوراق 
الطمبة االختبارات بعد تصحيحيا ويناقش 

 في أخطائيم .
 00 ععيفة 45.41% 0.95 2.27

يناقش ععو ىيئة التدريس نتائج التقويم  6
 00 ععيفة %45.41 0.94 2.26  .مع الطمبة
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تخصص معظم درجات أعمال الفصل  7
 6 متوسطة %58.01 0.94 2.91 لألعمال البحثية .

يعتمد ععو ىيئة التدريس مبدأ التقويم  8
 01 ععيفة %50.41 0.87 2.57 المستمر مع طمبتو .

يمتزم ععو ىيئة التدريس العدالة والنزاىة  9
 8 متوسطة %57.01 0.90 2.86 في تقويم طمبتو .

تكفي االختبارات التحريرية النيائية في  10
 9 متوسطة %55.11 1.01 2.75 قياس تحصيل الطمبة .

تعتبر األبحاث الفصمية كافية لتقويم قدرة  11
 5 متوسطة %58.61 1.12 2.93 البحث العممي .الطمبة عمى 

يستفيد ععو ىيئة التدريس من نتائج  12
 3 متوسطة %61.11 1.32 3.00 التقويم لتعديل أساليب التدريس .

  متوسطة 56.88% 0.98 2.84 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 الجامعية :الخدمات  -المحور الخامس -5
( المتوسههههطات الحسههههابية واالنحرافههههات المعياريههههة ل قههههرات المحههههور الخههههامس االخههههدمات 11يبههههين الجههههدول رقههههم ا   

( والتي تنص عم  " يتوفر في المكتبهة الهدوريات والرسها ل والمراجهع العمميهة 3الجامعية( ن حيث جاوت ال قرة رقم ا
( وانحهههراف معيهههار  2.25ن وبمتوسهههط حسهههابي ا الحدي هههة والكافيهههة لمواصهههمة البحهههث العممهههي " فهههي المرتبهههة األولههه 

( والتهي تهنص عمه  " يسهت يد الطمبهة مهن خهدمات المكتبهة الر يسهية 2( ن تمت ا في المرتبة ال انية ال قهرة رقهم ا0.92ا
( ن تمت ها فهي المرتبهة ال ال هة 1.01( وانحهراف معيهار  ا2.16من حيهث المطالعهة وا عهارة " بمتوسهط حسهابي بمهأ ا

( والتي تنص عم  " يتمتع نظهام ا عهارة فهي المكتبهة بالمرونهة الكافيهة التهي ت هي باالحتياجهات البح يهة 5ال قرة رقم ا
( والتي تنص عمه  " 4( ن بينما جاوت ال قرة رقم ا1.03( وانحراف معيار  ا2.05لمطمبة " بمتوسط حسابي بمأ ا

رنههت لمحصههول عمهه  األبحههاث المطموبههة " فههي تههوفر المكتبههة  مكانيههة الههدخول  لهه  المواقههع البح يههة عمهه  شههبكة االنت
( ن وقههد بمههأ المتوسههط الحسههابي لتقههديرات 0.89( وانحههراف معيههار  ا1.59المرتبههة األخيههرة وبمتوسههط حسههابي بمههأ ا

( وههو يقابهل 0.94( وانحراف معيار  ا1.92الطمبة والخريجين عم  هذا المحور ككل االخدمات الجامعية( نحو ا
  ة . التقدير بدرجة أهمية ضعي

مما تقدم يمكن القول أن الخدمات الجامعيهة مهن وج هة نظهر الطمبهة والخهريجين نكانهت ضهعي ة مهن حيهث درجهة    
األهمية ن مما يعني عدم رضا طمبة وخريجي الدراسات العميا في كميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية محهل 

بالخههدمات األساسههية المسههاندة لطمبههة الدراسههات العميهها ن  الدراسههة عههن الخههدمات الجامعيههة ن وعههدم  هتمههام الجامعههات
( فهي محورهها الخهاص  بالخههدمات 2019وتت هل ههذ  النتيجهة  له  حهد كبيهر مهع نتها ا دراسهة ا زاههر و جنهبوط ن  

( في محورهها الخهاص بهالتج يزات ومصهادر  2019األكاديمية المساندة ن كما وتت ل مع دراسة ا جبارة و ال قيإ ن 
( فهي محورهها الخهاص بالتسه يوت ن كمها تت هل  له  حهد مها مهع  2009ن وتت هل كهذلك مهع دراسهة ا نهواس ن التعمم 

(  2017( فهي محورهها الخهاص بهإدارة الجامعهة ن  وال تت هل مهع دراسهة ا السهيد ن  2010نتا ا دراسة االشرمان ن 
متوسههطة ن كمهها التت ههل مههع دراسههة فههي محورههها الخههاص بالتسهه يوت ا داريههة والماديههة ن الههذ  جههاو بدرجههة أهميههة 
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( في محورها الخاص بجودة  دارة الجامعة ن الذ  جاو بدرجة أهمية متوسطة ن كمها ال تت هل مهع  2017االقدرة ن 
( في محورها الخهاص بمجهال الخهدمات الجامعيهة ن الهذ  جهاو بدرجهة أهميهة كبيهرة ن كمها 2011دراسة ااألسطل ن 

( فههي محورههها الخههاص بههالمرافل والتج يهزات ن الههذ  جههاو بدرجههة أهميههة 2016 التت هل كههذلك مههع دراسههة اأبوهاشهم ن
(فههي محورههها الخههاص باالمكانههات الماديههة ومصههادر  2015كبيههرة ن كمهها ال تت ههل كههذلك مههع دراسههة ا ال سهه ران ن 

صهة ( فهي ال قهرات الخا2009التعمم ن الذ  جهاو بدرجهة أهميهة متوسهطة ن كمها ال تت هل مهع دراسهة ا أبهو زعهرور ن 
( 2004بتوفر االمكانيات ن  ذ جاوت بمتوسط درجة أهمية متوسطة ن كما التت هل مهع دراسهة االحهولي و أبودقهة ن 

ن في محوري ا الخاصين بتقنيات التعميم الحدي ة والخدمات البح ية ن  ذ جاوت درجةأهميت ما : بدرجة أهميهة كبيهرة 
ا ات قهت مهع محورهها الخهاص بالمكتبهة ن الهذ  جهاو بدرجهة ن وبدرجة أهمية متوسطة  ن عم  التوالي ن في حين أن ه

 ضعي ة. 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  لفقرات المحور الخامس )الخدمات  (00جدول رقم )
 الجامعية(
ر . 
 الفقرات م

متوسط 
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 الترتيب األثر

0 
القاعات الدراسية مناسبة من حيث السعة 
 5 ععيفة %39.1 1.93 0.95 وتوفر التجييزات المطموبة في التدريس .

0 
يستفيد الطمبة من خدمات المكتبة الرئيسية 

 0 ععيفة %43.0 0.10 0.06 من حيث المطالعة واإلعارة .

3 
يتوفر في المكتبة الدوريات والرسائل 

والكافية لمواصمة والمراجع العممية الحديثة 
 البحث العممي .

 0 ععيفة 45.1% 1.90 0.05

4 
توفر المكتبة إمكانية الدخول إلى المواقع 
البحثية عمى شبكة االنترنت لمحصول عمى 

 األبحاث المطموبة .
ععيفة  30.8% 1.89 0.59

 8 جداً 

5 
يتمتع نظام اإلعارة في المكتبة بالمرونة 

البحثية الكافية التي تفي باالحتياجات 
 لمطمبة .

 3 ععيفة 40.1% 0.13 0.15

6 
توفر المكتبة آالت تصوير تمكن الطمبة من 

 %33.6 1.93 0.68 تصوير ما يحتاجونو بأسعار مناسبة .
ععيفة 
 7 جداً 

7 
دوام المكتبة يتيح استخداميا في ساعات 

 %33.8 1.91 0.69 متأخرة .
ععيفة 
 6 جداً 

8 
طمبة تنشر الجامعة أطروحات ورسائل 
 4 ععيفة %41.4 1.91 0.10 الدراسات العميا المتميزة .

%38.4 1.94 0.90 المجال ككل  ععيفة 
 

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 أععاء ىيئة التدريس :  -المحور السادس -6
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( المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة ل قههرات المحههور السههادس اأعضههاو هي ههة 12يبههين الجههدول رقههم ا   
( والتي تنص عم  " ي تم عضو التدريس بحضور الطمبة لممحاضرات " فهي 1التدريس( ن حيث جاوت ال قرة رقم ا
( 2تمت هها فههي المرتبههة ال انيههة ال قههرة رقههم ا( ن 0.93( وانحههراف معيههار  ا3.53المرتبههة األولهه  ن وبمتوسههط حسههابي ا

والتههي تههنص عمهه  " يمتههزم عضههو هي ههة التههدريس بالحضههور  لهه  قاعههة المحاضههرات فههي الوقههت المحههدد " بمتوسهههط 
( والتي تنص عم  " يشهجع 4( ن تمت ا في المرتبة ال ال ة ال قرة رقم ا0.87( وانحراف معيار  ا3.52حسابي بمأ ا

( ن 0.99( وانحههراف معيههار  ا3.45عمهه  المناقشههة والحههوار " بمتوسههط حسههابي بمههأ اعضههو هي ههة التههدريس طمبتههإ 
رشهاد طمبتهإ " فهي 7بينما جاوت ال قرة رقم ا ( والتي تنص عم  " يحدد عضو هي ة التدريس أوقات معينهة لتوجيهإ وا 

سههابي لتقههديرات ( ن وقههد بمههأ المتوسههط الح0.93( وانحههراف معيههار  ا2.68المرتبههة األخيههرة وبمتوسههط حسههابي بمههأ ا
( ن وههو 0.89( وانحهراف معيهار  ا3.12الطمبة والخريجين عم  هذا المحور ككل اأعضاو هي ة التدريس( نحهو ا

يقابل التقدير بدرجة  أهمية متوسطة ن وتشير هذ  النتيجة  ل  عدم رضا طمبة الدراسات ن ويعز  هذا األمر لربمها 
ل  ل  تعال  بعض أعضاو هي ة التدريس عم  طهو   الدراسهات العميها ن وتعهامم م مع هم وكه ن م فهي االسهنوات األنو 

( 10(ن ا9( ن ا7من المرحمة الجامعية األول  ن كما تعز  هذ  النتيجهة كهذلك خاصهة فيمها يتعمهل بإجابهة ال قهرات ا
وعم  مستو   ل  ك رة األعباو التدريسية المكم ين ب ا عم  مستو  الدراسة الجامعية األول  ا مرحمة البكالوريوس( 

الدراسات العميا ن  ضافة  ل  أعباو ا شراف األكاديمي ن كذلك البحوث الممزمين بتقديم ا أليراض الترقية نناهيك 
عههن ظههروف الحههر  التههي تشهه دها الههبود ن ومهها تبع ههها مههن أزمههات سياسههية واقتصههادية ن ومهها صههاحب ا مههن تههه خر 

ن وتجميد  جازات م العممية خاصة ما يتعمل بالشل الخارجي ن  مستحقات م المالية عن التدريس وا شراف األكاديمي
كل ذلك ربما كان سببا  في تباطت وتراجع مستو  ادا  م التدريسي ن كما تعز  هذ  النتيجة كذلك  ل   فتقار بعض 

 أعضاو ال ي ة التدريسية  ل  الطرل واألسالي  التربوية الحدي ة .
هي ة التدريس في كميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية محهل الدراسهة  مما تقدم يمكن القول أن أعضاو      

ن مههن وج ههة نظههر الطمبههة والخههريجين ن كانههت متوسههطة مههن حيههث درجههة األهميههة ن وتت ههل هههذ  النتيجههة مههع دراسههة 
لسههيد ن ( فههي محورههها الخههاص بجههودة أداو ال ي ههة التدريسههية ن وتت ههل كههذلك مههع دراسههة ا ا2019ازاهههر وجنههبوط ن 

( فهي محورههها الخههاص بهه دوار أعضهاو هي ههة التههدريس ن وتت ههل ههذ  النتيجههة  لهه  حههد مها مههع دراسههة ا القههدرة  2017
( فهههي محورهههها الخهههاص بجهههودة أعضهههاو هي هههة التهههدرريس نكمههها وتت هههل  لههه  حهههد مههها مهههع دراسهههة ا باسهههعيد ن  2017ن

كمههها وتت هههل  لههه  حهههد مههها مهههع دراسهههة  ( فهههي محورهههها الخهههاص بالك هههاوة الم نيهههة ألعضهههاو هي هههة التهههدريس ن 2017
( فهههي محورهههها الخهههاص بالخصههها ص والم هههارات المتعمقهههة بالجانههه  الشخصهههي ألعضهههاو هي هههة 2018االطشهههون ن 

( فهي فقرات ها الخاصهة بهاألداو التدريسهي ألعضهاو  2009التدريس ن وال تت هل ههذ  النتيجهة مهع نتها ا دراسهة اتهيم ن 
( فهههي محورهههها 2011اليهههة ن وال تت هههل أيضههها مهههع دراسهههة ا األسهههطل ن هي هههة التهههدريس ن  ذ جهههاوت بدرجهههة أهميهههة ع

وال تت ههل كههذلك مههع دراسههة ا جبههارة وال قيههإ ن   الخههاص ب عضههاو هي ههة التههدريس ن  ذ جههاوت بدرجههة أهميههة كبيههرة ن
( في محورها الخاص باألستاذ الجامعي ن التي جاوت بدرجة أهمية كبيرة ن وال تت ل كذلك مع دراسة اأبهو  2019

( في محورها الخاص ب عضاو هي ة التدريس ن الذ  جاو بدرجهة أهميهة كبيهرة ن وال تت هل كهذلك مهع 2016اشم ن ه
( في محورهها الخهاص بالمدرسهون وطهرل التهدريس ن الهذ  جهاو بدرجهة أهميهة منخ ضهة ن  2009دراسة ا نواس ن 

والمم مة لألداو التدريسهي ن الهذ  جهاو  ( في درجة أهمية االداة ككل 2015وال تت ل كذلك مع دراسة ا الجعافرة ن 
 بدرجة أهمية كبيرة . 



 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األهداف العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               267 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  لفقرات المحور السادس )أععاء ىيئة  (00جدول )
 التدريس(

ر . 
 الفقرات م

متوسط 
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 الترتيب األثر

0 
ييتم ععو التدريس بحعور الطمبة 

 0 كبيرة %71.4 1.93 3.53 .لممحاعرات

0 
يمتزم ععو ىيئة التدريس بالحعور إلى 

 0 كبيرة %71.4 1.87 3.50 قاعة المحاعرات في الوقت المحدد.

3 

يدير ععو ىيئة التدريس محاعرتو 
بطريقة فاعمة ويعمل جاىدا عمى 

االستفادة القصوى من الوقت المخصص 
 لممحاعرة .

 5 متوسطة 64.1% 1.93 3.01

يشجع ععو ىيئة التدريس طمبتو عمى  4
 المناقشة والحوار .

 3 كبيرة 69.1% 1.99 3.45

أغمب أععاء ىيئة التدريس مؤىمين  5
  .تربوياً 

 4 متوسطة 66.4% 1.95 3.30

6 
يراعي ويتفيم ععو ىيئة التدريس 

الفروق الفردية بين الطمبة وخصائصيم 
 الشخصية .

 9 متوسطة 57.0% 1.87 0.85

7 
يحدد ععو ىيئة التدريس أوقات معينة 

رشاد طمبتو .  01 متوسطة %53.6 1.93 0.68 لتوجيو وا 

8 
يبني ععو ىيئة التدريس عالقتو مع 
طمبتو عمى الصراحة والوعوح واإلحترام 

 المتبادل .
 6 متوسطة 59.1% 1.77 0.95

الطمبة في يساعد ععو ىيئة التدريس  9
 8 متوسطة %57.0 1.85 0.86 اختيار مشكمة البحث .

01 
يتعاون أععاء ىيئة التدريس مع الطمبة 

عند تحكيم أدوات الدراسة الخاصة 
 بأطروحاتيم .

 7 متوسطة 57.6% 1.84 0.88

  متوسطة %60.5 1.89 3.00 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 اإلشراف األكاديمي : –المحور السابع  -7
( المتوسههههطات الحسههههابية واالنحرافههههات المعياريههههة ل قههههرات المحههههور السههههادس اا شههههراف 13يبههههين الجههههدول رقههههم ا   

( والتهي تهنص عمه  " يهتووم تخصهص المشهرف مهع موضهوع الرسهالة التهي 1األكاديمي( ن حيث جاوت ال قرة رقم ا
( ن تمت ههها فهههي المرتبهههة 0.87  ا( وانحهههراف معيهههار 3.50يشهههرف عمي ههها " فهههي المرتبهههة األولههه  ن وبمتوسهههط حسهههابي ا

( والتي تنص عمه  " العوقهة بهين المشهرف والطاله  قا مهة عمه  االحتهرام المتبهادل والتعهاون " 12ال انية ال قرة رقم ا
( والتي تنص عم  2( ن تمت ا في المرتبة ال ال ة ال قرة رقم ا0.93( وانحراف معيار  ا3.39بمتوسط حسابي بمأ ا
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شرف لمرسهالة والحصهول عميهإ  يعتمهد عمه  العوقهات الشخصهية " بمتوسهط حسهابي بمهأ " صعوبة الحصول عم  م
( والتهههي تهههنص عمههه  " توجهههد بالقسهههم األكهههاديمي 3( ن بينمههها جهههاوت ال قهههرة رقهههم ا1.16( وانحهههراف معيهههار  ا3.38ا

ي بمههأ المخههتص ضههوابط محههددة لتعيههين المشههرفين عمهه  أطروحههات الطمبههة " فههي المرتبههة األخيههرة ن وبمتوسههط حسههاب
( ن وقههد بمههأ المتوسههط الحسههابي لتقههديرات الطمبههة والخههريجين عمهه  هههذا المحههور 0.98( وانحههراف معيههار  ا2.77ا

( ن وهو يقابل التقدير بدرجة  أهميهة متوسهطة ن 0.89( وانحراف معيار  ا3.13ككل اا شراف األكاديمي( نحو ا
رفين عمه  رسهها م م العمميهة ن وقهد يعههز  ذلهك  لهه  وتعكهس ههذ  النتيجههة عهدم رضها طمبههة الدراسهات العميها عمهه  المشه

ضههيل الوقههت ن وزيههادة األعبههاو لههد  المشههرف األكههاديم  ن وعههدم وضههوح األدوار األكاديميههة لههد  بعههض المشههرفين 
المتم مة في عدم وجود الية واضحة تحدد عوقة المشرف بالطال  ن تتحدد في ها حقهول وواجبهات كهل طهرف ن كمها 

 ل  صعوبة الحصول عم  مشرف داخل الكمية ن والتي يالبا  ما يكون لمعوقهات الشخصهية تعز  من ناحية أخر  
في هها دورا  كبيههرا  ن وتعههز  أيضهها   لهه   فتقههاد ا ليههة الواضههحة  شههراك المشههرفين مههن خههارج الكميههة  ن وقههد تعههز  هههذ  

لهه  تر  اخههي بعههض المشههرفين ن نتيجههة النتيجههة كههذلك  لهه  ك ههرة عههدد الرسهها ل التههي يشههرف عمي هها المشههرف الواحههد ن وا 
( لدرجهة األداة 2019عدم سداد مستحقات م المالية لسنوات عديدة ن وتت ل هذ  النتيجة مع نتا ا دراسة االحربهي ن 

( فههي محورههها الخههاص  2019ككههل ن المم مههة لواقههع ا شههراف العممههي ن كمهها وتت ههل مههع دراسههة ا جبههارة و ال قيههة ن 
( في محورها الخاص با شهراف العممهي ن وتت هل  2016مع دراسة ا أبو هاشم ن با شراف العممي ن وتت ل كذلك 

ن لهألداة ككهل المم مهة لرتيهة الطهو  لإلشهراف العممهي نكمها  Naim & Dhanapa (2015 )كهذلك مهع دراسهة  
ي ن ( فهي محورهها الخهاص با شهراف العممه 2019وتت ل  ل  حد ما مع نتها ا دراسهة مهع دراسهة ا جبهارة وال قيهإ ن 

( ن فههي محورههها الخههاص بالههدور ا نسههاني لممشههرف  2016كمهها وتت ههل هههذ  النتيجههة  كههذلك مههع دراسههة ا السههكران ن
األكههاديمي ن ولكن هها التت ههل فههي محوري هها الخاصههين بالههدور األكههايمي  والههدور ا دار  لممشههرف األكههاديمين المههذين 

 ذ  ن  ( Tahir & Ghani & Atek& Manaf , 2012)سهجو درجهة أهميهة ضهعي ة ن وال تت هل مهع دراسهة 
جاوت درجة األداة ككل والمم مهة لواقهع ا شهراف األكهاديمي بدرجهة أهميهة كبيهرة جهدا  ن وال تت هل كهذلك مهع دراسهة ا 

 ( في محورها الخاص با شراف األكاديمي الذ  جاو بدرجة أهمية كبيرة .  2004الحولي و أبو دقة ن 
واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية   لفقرات المحور السادس )اإلشراف المتوسطات الحسابية  (03جدول )

 األكاديمي(
ر. 
متوسط  الفقرات م

 االستجابة
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االستجابة

درجة 
 الترتيب األثر

يتالءم تخصص المشرف مع موعوع الرسالة  0
 0 كبيرة %71.1 1.87 3.51 التي يشرف عمييا .

0 
الحصول عمى مشرف لمرسالة صعوبة 

والحصول عميو  يعتمد عمى العالقات 
 الشخصية .

 3 متوسطة 67.6% 0.06 3.38

3 
توجد بالقسم األكاديمي المختص عوابط 
محددة لتعيين المشرفين عمى أطروحات 

 الطمبة .
 00 متوسطة 55.4% 1.98 0.77

ال يترك لطالب الدراسات العميا الحرية الختيار  4
 01 متوسطة %57.0 0.00 0.86 األكاديمي .المشرف 
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يحدد المشرف موعدا منعبطًا لمقاء الطالب  5
 00 متوسطة %56.0 1.60 0.80 الذي يشرف عميو .

يخصص المشرف الوقت الكافي لمقابمة  6
 9 متوسطة %57.0 1.80 0.87 الطالب المشرف عميو .

يساعد المشرف الطالب في التغمب عمى  7
 8 متوسطة %61.1 1.90 3.11 تواجيو .الصعوبات التي 

يعطي المشرفون الطمبة الحرية في اختيار  8
 4 متوسطة %66.0 1.81 3.30 مواعيع أطروحاتيم .

يتابع المشرف الطالب في جميع مراحل كتابة  9
 5 متوسطة %63.6 1.80 3.09 األطروحة .

ينمي المشرف لدى الطالب قيمة البحث  01
 6 متوسطة %63.6 1.70 3.08 عمييا .العممي المتعارف 

00 
يسمح المشرف لمطالب بالتعبير عن آرائو 

 7 متوسطة %61.1 1.94 3.01 والتي قد تختمف عن رأيو .

00 
العالقة بين المشرف والطالب قائمة عمى 

 0 متوسطة %67.8 1.93 3.39 االحترام المتبادل والتعاون .

  متوسطة %60.5 1.89 3.03 المجال ككل
 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 

 النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني : -ثانيًا 

والههذ  يههنص عمهه  : هههل هنههاك فههرول ذات داللههة  حصهها ية بههين متوسههط  جابههات أفههراد العينههة عنههد مسههتو  الداللههة  
( حهول تقههويم بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة ن تعههود 0.05ا

 اسي ن التخصص( ؟لممتغيرات المستقمة  االنوع ن المعدل التراكمي ن الوضع الدر 
لإلجابههة عمههه  ههههذا التسهههاتل ن ولبيهههان ال هههرول ا حصههها ية بهههين المتوسهههطات الحسهههابية تهههم تطبيهههل تحميهههل التبهههاين    

( فهي جميههع المجهاالت الخاصههة بتقهويم بههراما  الدراسهات العميهها فهي كميههات االقتصهاد والتجههارة MANOVAالمتعهدد ا
دراسهة االنهوع ن المعهدل التراكمهي ن الوضهع الدراسهي ن التخصهص( ن بالجامعات الميبية محهل الدراسهة ن لمتغيهرات ال

 (  :   120 - 118ن  2010حيث تم  ختيار هذا النوع من التحميل ا حصا ي لألسبا  ا تية ا دودين ن 
  ن دراسة عدة متغيرات تابعة في ن س الوقت يعط  وص ا  أشمل لمظاهرة قيد البحث أو الدراسة .  -1
قد يكون من المكمف من حيث الوقت أو الج د  جراو مقارنة بين عهدة مجموعهات عمه  كهل متغيهر تهابع لوحهد   -2

 مقارنة بإجراو التجربة مرة واحدة بإستخدام المتغيرات التابعة جميع ا وفي ن س الوقت .
ل قيمههة أل هها أكبههر مههن زيههادة عههدد المقارنههات ال رديههة يزيههد مههن  حتمههال الخطهه  مههن النههوع األول ن وبالتههالي تصههب -3

( متغيههرات تابعههة  ا التسههجيل والقبههول ن الخطههط والمقههررات 7( ن وفههي هههذ  الدراسههة توجههد ا0.05القيمههة المتوقعههة ا
الدراسية ن طرل التعميم والتعمم ن أسالي  التقويم المتبعهة ن الخهدمات الجامعيهة ن أعضهاو هي هة التهدريس ن ا شهراف 

تقمة بمستويات متعددة االنوع ن المعدل التراكمي ن الوضع الدراسهي ن التخصهص( ( متغيرات مس4األكاديمي ( ن  ا
( والههذ  يتعامههل مههع هههذ  المتغيههرات التابعههة MANOVAن وب ههرض أنههإ بههدال  مههن تطبيههل  ختبههار التبههاين المتعههدد ا
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مه و ( ن فإنهإ  المسهتقل وعمه  متغيهر مسهتقل واحهد بمسهتويين االنهوع (Tالسبعة في ن س الوقت ن تم تطبيهل  ختبهار ا
( ن وبالتالي تكون نسهبة عهدم حهدوث الخطه  مهن T(  ختبارات ا7في وجود السبع متغيرات ن يتطم  األمر  جراو  ا

  (    )ن وفهي سهبع مهرات فهإن عهدم حهدوث الخطه  ههو  (0.95=0.05-1)النوع األول في كهل مهرة تسهاو  

( 0.05( ن ولهيس ا0.30( أ  ا0.70 -1و  ان وبالتالي فإن  حتمال حدوث الخطه  مهن النهوع األول يسها      
 ن  ذ أصبل  حتمال الخط  أكبر بك ير من القيمة المتوقعة .

  ختبار التباين المتعدد ي خد في ا عتبار العوقة بين المتغيرات التابعة في التحميل . -4
 بشكل عام ا ختبار المتعدد أقو   حصا يا  من ا ختبار األحاد  . -5

( ن حيهث يظ هر به ن هنهاك فروقها  ظاهريهة بهين MANOVA( يبين نتا ا تحميل التباين المتعدد ا14والجدول رقم ا 
المتوسطات الحسابية  لمجاالت تقويم براما الدراسات العميها فهي كميهات االقتصهاد والتجهارة بالجامعهات الميبيهة محهل 

اكمي ن الوضع الدراسي ن التخصص( ن في حين أن الجداول الدراسة ن تبعا  لمتغيرات الدراسة االنوع ن المعدل التر 
ن بغهرض  (Scheffe's Testا ( تتضهمن القهيم الخاصهة با ختبهار البعهد  ا  ختبهار شهي يإ (25(  له  ا15مهن ا

الكشف عن ال رول بين المتوسهطات لتقهويم بهراما الدراسهات العميها فهي كميهات االقتصهاد والتجهارة بالجامعهات الميبيهة 
راسة ن تعز  لممتغيرات المسهتقمة ا النهوع ن المعهدل التراكمهي ن الوضهع الدراسهي ن التخصهص ( ن ذلهك أنهإ محل الد

(  لهه  أن هنههاك فروقهها  ذات داللههة  حصهها ية تعههز   لهه  مسههتويات   اختبههار عنههدما تشههير نتهها ا تحميههل التبههاين ا
الهذ  يتصهف  شهي يإ ختبار ن حيث يعد ات  جراو المقارنات ا حصا ية بين المتوسطن فإن األمر يتطم   المعالجة

ن  2011ا النعيمهي و عنها  ن  ا حصا ية ودرجة التح ظ العالية ن األنسه  فهي م هل ههذ  الحهاالت والقوةمرونة بال
 ( ن وبتحميل بيانات الجداول المذكورة أعو  تتبين الحقا ل ا تية :179

لمجههال الخطههط والمقههررات الدراسههية ن   (=0.05)وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة    -1
نقاط( ن حيهث بمهأ المتوسهط الحسهابي السهتجابات ههذ   3.5تعز  لمتغير المعدل التراكمي ن لصالل ف ة اأك ر من 

( ن ويعههزو الباحههث هههذ  النتيجههة  لهه  أن هههذ  ال  ههة األك ههر ت وقهها  وحرصهها  عمهه  التحصههيل العممههي 3.08ال  ههة نحههو ا
مال دراست م ن األمر الذ  يجعهل الركهون  له  النتيجهة التهي توصهمت  لي ها ههذ  الدراسهة فيمها يخهص وريبة في  ستك

محورالخطط و المقررات الدراسية  ن والتي جاوت ب همية متوسطة ن كما ظ رت فرول ذات داللة  حصا ية لمجال 
راسهي ن لصهالل ف هة االسهنة ن تعهز  لمجهال الوضهع الد (=0.05)الخطط والمقررات عند مسهتو  داللهة  حصها ية 

( ن ويعههز  3.17األولهه  مههن دبمههوم الدراسههات العميهها ( ن حيههث بمههأ المتوسههط الحسههابي السههتجابات هههذ  ال  ههة نحههو ا
ذلك  ل  أن هذ  ال  ة هي األك ر معاناة في التعامل واالستجابة ل ذ  الخطط والمقررات ن بسب  كون م في بهدايات 

ن ومهها يرافق هها مههن صههعوبات التكيههف مههع األسههمو  الجديههد فههي العمميههة التعميميههة ن خوضهه م لبههراما الدراسههات العميهها 
بماتتضمنإ من ا عتمهاد عمه  الهن س ن والهتعمم الهذاتي ن والبحهث العممهي ن كمها ظ هرت فهرول ذات داللهة  حصها ية 

تعهههز  لمتغيهههر التخصهههص لصهههالل ف هههة اتخصهههص   (=0.05)لمجهههال الخطهههط والمقهههررات عنهههد مسهههتو  الداللهههة 
( ن ويعهزو ذلهك ربمها  له  الصهعوبات 3.17االقتصاد ( ن حيث بمأ المتوسط الحسابي الستجابات ههذ  ال  هة نحهو ا

حصها ية ن ولهم تظ هر فهرول  التي تواج  ا ههذ  ال  هة فهي بعهض المقهررات التهي تحتهاج  له  خم يهة رياضهية وكميهة وا 
 ز  لمتغير النوع . لن س المجال تع (=0.05)ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة  

لمجههال التسههجيل والقبههول تعههز  لمتغيههر  (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  -2
الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  مهن دبمهوم الدراسهات العميها( ن حيهث بمهأ المتوسهط الحسهابي ل هذ  ال  هة 
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 ل   عدم درايت م بإجراوات التسجيل والقبول والموا ل المنظمة ل ذ   ( ن ويعزو الباحث هذا األمر لربما2.95نحو ا
البههراما ن كههون م فههي بههدايات  نخههرط م ب ههذ  البههراما  ن ولههم تظ ههر فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  

(=0.05) . لن س المجال االتسجيل والقبول  ( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن التخصص 
لمجههال ا طههرل التعمههيم والههتعمم ( تعههز   (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  -3

لمتغير الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  من دبموم الدراسات العميا( ن حيث بمأ المتوسط الحسابي ل هذ  
الصههعوبات التههي مههن شهه ن ا أن تحههد مههن تقبههل ( ن ويعههزو الباحههث هههذ  النتيجههة  لهه  وجههود بعههض 3.03ال  ههة نحههو ا

وت  م و استيعا  وتكيف هذ  ال  ة لطرل التعميم والتعمم في براما الدراسات العميا ن كهون ههذ  الطهرل جديهدة عمه  
هذ  ال  ة ولم يع دوها في مرحمة البكالوريس ن والتي كانت تعتمد بشهكل كبيهر عمه  ا لقهاو والتمقهين ن بعكهس طهرل 

تعمم فههي مرحمههة الدراسههات العميهها ن التههي ترتكههز بشههكل أساسههي عمهه  التعمههيم الههذاتي ن وحمقههات البحههث  ن التعمههيم والهه
واسهتخدام التقنيهات الحدي هة فهي عهرض المهواد العمميهة ن ولههم تظ هر فهرول ذات داللهة  حصها ية عنهد مسهتو  الداللههة  

(=0.05)  ن والمعدل التراكمي ن التخصص .لن س المجال اطرل التعميم والتعمم ( تعز  لمتغيرات النوع 
لمجههال ا الخههدمات الجامعيههة ( تعههز   (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  - 4

لمتغيهههر الوضهههع الدراسهههي ن لصهههالل ف هههة اطالههه  معتمهههدة خطهههة بح هههإ وفهههي مرحمهههة البحهههث( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط 
هذ  النتيجة ن كون هذ  ال  ة األك ر معاناة  نكهون م فهي مرحمهة  ( ن ويعزو الباحث2.34الحسابي ل ذ  ال  ة نحو ا

البحث ن وما يواج  م من عدم توفر التج يزات المناسبة لعممية البحث ن مهن قمهة تهوفر المراجهع والهدوريات الحدي هة 
تبههات ن ن وضههعف أو  نعههدام تههوفر شههبكة ا نترنههت بمكتبههة الكميههة أو الجامعههة ن وعههدم مرونههة الههنظم الخاصههة بالمك

كههنظم  عههارة الكتهه  والمراجههع ن ونظههام دوام المكتبههة  الههذ  يقتصههر عمهه  ال تههرة الصههباحية فقههط ن وفههي أحيههان ك يههرة 
ن وجهدت تكهون بإسهعار  تكون أبوا  المكتبهة مغمقهة ن  ضهافة  له  عهدم تهوفر االت النسهخ والتصهوير بالمكتبهات ن وا 

لههههن س المجههههال االخههههدمات  (=0.05)  الداللههههة  مرت عههههة ن ولههههم تظ ههههر فههههرول ذات داللههههة  حصهههها ية عنههههد مسههههتو 
 الجامعية( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن التخصص .

لمجهال ا أعضهاو هي هة التهدريس ( تعهز   (=0.05) وجود فرول ذات داللهة  حصها ية عنهد مسهتو  الداللهة  - 5
سات العميا( ن حيث بمأ المتوسط الحسابي ل هذ  لمتغير الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  من دبموم الدرا

( ن ويعزو الباحث هذ  النتيجة ن لربما  ل  وجهود بعهض الصهعوبات التهي مهن شه ن ا أن تحهد مهن 3.45ال  ة نحو ا
ا نسجام والتواصل بين هذ  ال  ة و أعضاو هي ة التدريسن كون م في بداية  لتحاق م ب ذ  البراما ن وما يرافل هذ  

من تخوف وقمل ورهبة تجا  مدرسي م ن وخوف من ال شل في  سهتكمال البرنهاما نكمها ظ هرت فهرول ذات  البدايات
لمجههال ا أعضههاو هي ههة التههدريس ( تعههز  لمتغيههر التخصههص ن  (=0.05) داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة 

( ويعهزو الباحهث ههذا 3.34لصهالل ف هة اتخصهص  دارة أعمهال ( ن حيهث بمهأ المتوسهط الحسهابي ل هذ  ال  هة نحهو ا
األمر لربما  ل  وجهود بعهض الصهعوبات التهي مهن شه ن ا أن تحهد مهن فاعميهة التواصهل بهين أعضهاو هي هة التهدريس 

لهن س المجهال اأعضهاو  (=0.05)وطمبة هذا القسم ن ولم تظ ر فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة  
 هي ة التدريس( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي  .

لمجههال ا ا شههراف األكههاديمي ( تعههز   (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  -6
( 3.31لمتغير التخصص ن لصالل ف ة اتخصص  دارة أعمال ( ن حيهث بمهأ المتوسهط الحسهابي ل هذ  ال  هة نحهو ا

ن  األمر الذ  يتكد ما توصمت  ليإ النقطة السابقة من نتيجة فيما يخص هذ  ال  ة ا تخصهص  دارة األعمهال ( ن 
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لهن س المجهال اا شهراف األكهاديمي( تعهز   (=0.05)ولم تظ ر فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللهة  
 لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن والوضع الدراسي .

لمجال األداة ككل ا تقهويم بهراما الدراسهات  (=0.05) وجود فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة  -7
العميا ( تعز  لمتغير الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  من دبموم الدراسات العميا( ن حيث بمهأ المتوسهط 

نتيجههة  له  الصههعوبات التههي تواجههإ هههذ  ال  ههة فههي جميههع ( ن ويعههزو الباحههث هههذ  ال3.03الحسهابي ل ههذ  ال  ههة نحههو ا
المجاالت الخاصة بعممية تقويم براما الدراسات العميهان كهون م فهي بدايهة  لتحهاق م ب هذ  البهراما نكمها ظ هرت فهرول 

لههن س مجههال األداة ككههل ا تقههويم بههراما الدراسههات العميهها ( (=0.05) ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة 
متغيهههر التخصهههص ن لصهههالل ف هههة اتخصهههص االقتصهههاد ( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط الحسهههابي ل هههذ  ال  هههة نحهههو تعهههز  ل

لهههن س المجهههال  االداة ككهههل  (=0.05)( ن ولهههم تظ هههر فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية عنهههد مسهههتو  الداللهههة  2.96ا
 اتقويم براما الدراسات العميا( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي.

فهههي أسهههالي  التقهههويم المتبعهههة تعهههز   =0.05)فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية عنهههد مسهههتو  الداللهههة ا لهههم تظ هههر -8
لمتغيرات االنهوع ن المعهدل التراكمهي ن الوضهع الدراسهي ن التخصهص( ن ويعنهي ذلهك  ت هال ههذ  ال  هات عمه  مجهال 

     سطة .أسالي  التقويم المتبعة في براما الدراسات العميا والتي جاوت بدرجة  ستجابة متو 
 (MANOVAنتائج تحميل التباين المتعدد ) (04جدول  )

لمكشف عن الفروق في آليات تقويم الدراسات العميا تعزى لممتغيرات المستقمة ) النوع , المعدل التراكمي , الوعع 
 الدراسي , التخصص (

متغيرات 
 الدراسة

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  (Fقيمة )
 االحصائية

 النوع

 

 

 0.18 1.88 0.36 1 0.37 التسجيل والقبول

 0.72 0.13 0.03 1 0.03 الخطط والمقررات الدراسية

 0.33 0.96 0.27 1 0.27 طرق التعميم والتعمم

 0.69 0.17 0.06 1 0.06 أساليب التقويم المتبعة

 0.24 1.43 0.53 1 0.53 الخدمات الجامعية

 0.59 0.30 0.11 1 0.11 ىيئة التدريسأععاء 

 0.88 0.022 0.004 1 0.004 اإلشراف األكاديمي

 0.40 0.72 0.07 1 0.07 األداة ككل

المعدل 
 التراكمي

 0.19 1.72 0.33 2 0.65 التسجيل والقبول

 0.03 3.79 0.87 2 1.75 الخطط والمقررات الدراسية
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 0.06 3.04 0.85 2 1.70 طرق التعميم والتعمم

 0.40 0.93 0.32 2 0.64 أساليب التقويم المتبعة

 0.22 1.59 0.58 2 1.17 الخدمات الجامعية

 0.86 0.15 0.05 2 0.11 أععاء ىيئة التدريس

 0.38 1.01 0.20 2 0.41 اإلشراف األكاديمي

 0.13 2.19 0.22 2 0.43 األداة ككل

الوعع 
 الدراسي

 0.03 3.27 0.62 3 1.86 التسجيل والقبول

 0.002 6.02 1.38 3 4.15 الخطط والمقررات الدراسية

 0.050 2.77 0.77 3 2.32 طرق التعميم والتعمم

 0.07 2.48 0.86 3 2.56 أساليب التقويم المتبعة

 0.02 4.02 1.48 3 4.43 الخدمات الجامعية

 0.03 3.54 1.25 3 3.76 أععاء ىيئة التدريس

 0.07 2.56 0.52 3 1.56 األكاديمياإلشراف 

 0.00 8.31 0.82 3 2.46 األداة ككل

 التخصص

 0.16 1.83 035 3 1.04 التسجيل والقبول

 0.03 3.44 0.79 3 2.37 الخطط والمقررات الدراسية

 0.77 0.37 0.11 3 0.32 طرق التعميم والتعمم

 0.09 2.31 0.79 3 2.39 أساليب التقويم المتبعة

 0.19 1.65 0.61 3 1.82 الخدمات الجامعية

 0.03 3.54 1.25 3 3.75 أععاء ىيئة التدريس

 0.04 3.03 0.62 3 1.84 اإلشراف األكاديمي

 0.01 5.02 0.49 3 1.48 األداة ككل

 الخطأ
   0.19 295 6.45 التسجيل والقبول

   0.23 295 7.81 الخطط والمقررات الدراسية
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   0.27 295 9.49 والتعممطرق التعميم 

   0.35 295 11.72 أساليب التقويم المتبعة

   0.36 295 12.49 الخدمات الجامعية

   0.35 295 12.02 أععاء ىيئة التدريس

   0.20 295 6.89 اإلشراف األكاديمي

   0.09 295 3.34 األداة ككل

 المجموع

    305 344.92 التسجيل والقبول

    305 394.92 والمقررات الدراسيةالخطط 

    305 379.03 طرق التعميم والتعمم

    305 372.63 أساليب التقويم المتبعة

    305 182.45 الخدمات الجامعية

    305 449.32 أععاء ىيئة التدريس

    305 441.11 اإلشراف األكاديمي

    305 361.20 األداة ككل

المجموع 
 المصحح

    304 9.96 التسجيل والقبول

    304 14.27 الخطط والمقررات الدراسية

    304 13.90 طرق التعميم والتعمم

    304 16.57 أساليب التقويم المتبعة

    304 19.69 الخدمات الجامعية

    304 19.00 أععاء ىيئة التدريس

    304 10.38 اإلشراف األكاديمي

    304 7.03 األداة ككل

 .SPSSالمصدر : من إعداد الباحث اعتمادًا  لمخرجات برنامج 
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يوعح نتيجة إختبار شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال الخطط والمقررات الدراسية  حسب  (05جدول )
 متغير المعدل التراكمي

 العدد المعدل التراكمي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 
 الخطط والمقررات الدراسية

 
 

 - 2.7315  نقطة 3وأقل من  0أكثر من 

 - 2.9167  نقطة 3.5إلى  3من 
 - 3.0784  نقطة 3.5أكثر من 

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق *

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال التسجيل والقبول حسب متغير  يوعح نتيجة إختبار (06جدول )
 الوعع الدراسي

 العدد الوعع الدراسي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 
 

 التسجيل والقبول
 
 

 - 0.95  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 - 0.74  السنة الثانية من دبموم الدراسات العميا

طالب معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة 
 - 0.76  البحث

 - 0.45  طالب خريج

 
Sig.         

 (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال الخطط والمقررات الدراسية حسب  يوعح نتيجة إختبار (07جدول )
 متغير الوعع الدراسي

 العدد الوعع الدراسي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 
 

الخطط والمقررات 
 الدراسية
 
 

 3.1742 -  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 3.0521 3.0521  الدراسات العميا السنة الثانية من دبموم

طالب معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة 
 2.8030 2.8030  البحث

 - 2.4722  طالب خريج

 
Sig.               

  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال طرق التعميم والتعمم  حسب متغير  يوعح نتيجة إختبار (08جدول )
 الوعع الدراسي

 Subset for alpha = 0.05 العدد الوعع الدراسي البعد



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
 ) طرابمس , الزيتونة , المرقب , األسمرية , الزاوية , غريان( أنموذجاً 
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1 2 

 
 

 طرق التعميم والتعمم
 
 

 - 3.0341  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 - 3.0156  العميا السنة الثانية من دبموم الدراسات

طالب معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة 
 - 2.7727  البحث

 - 2.4375  طالب خريج

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال الخدمات الجامعية حسب متغير  يوعح نتيجة إختبار (09جدول )
 الوعع الدراسي

 العدد الوعع الدراسي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 
 الخدمات الجامعية

 
 

 1.8409 1.8409  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 1.9141 1.9141  العمياالسنة الثانية من دبموم الدراسات 

طالب معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة 
 2.3409   البحث

 - 1.3333  طالب خريج

 Sig.               
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال أععاء ىيئة التدريس حسب  يوعح نتيجة إختبار (01جدول )
 متغير الوعع الدراسي

 العدد الوعع الدراسي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 
 

أععاء ىيئة 
 التدريس
 
 

 3.4455 -  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا
 3.1750 3.1750  العمياالسنة الثانية من دبموم الدراسات 

طالب معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة 
 3.0273 3.0273  البحث

 - 2.6000  طالب خريج

 Sig.               
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

 شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لألداة ككل حسب متغير االوعع الدراسي يوعح نتيجة إختبار (00جدول )

 العدد الوعع الدراسي البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 3.0290 -  السنة األولى من دبموم الدراسات العميا 
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 األداة ككل

 
 

 2.9045 -  السنة الثانية من دبموم الدراسات العميا
معتمدة خطتو البحثية وفي مرحمة  طالب

 البحث
 2.7778 2.7778 

 - 2.4144  طالب خريج

 Sig.               
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال الخطط والمقررات الدراسية حسب  يوعح نتيجة إختبار (00جدول )
 متغير التخصص

 العدد التخصص البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 
الخطط والمقررات 

 الدراسية
 

 - 2.7222  محاسبة
 - 2.7917  .تمويل ومصارف

 - 3.1759  اقتصاد
 - 3.0245  إدارة أعمال

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

يوعح نتيجة إختبار شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال أععاء ىيئة التدريس حسب  (03جدول )
 متغير التخصص

 العدد التخصص البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 

أععاء ىيئة 
 التدريس
 
 

 - 2.7750  محاسبة
 - 3.0500  تمويل ومصارف

 - 3.2444  اقتصاد
 - 3.3412  إدارة أعمال

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

 

شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال اإلشراف األكاديمي حسب متغير  يوعح نتيجة إختبار (04جدول )
 التخصص

 العدد التخصص البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 
 

 أععاء ىيئة التدريس
 
 

 - 2.9375  محاسبة
 - 2.9722  تمويل ومصارف

 - 3.1389  اقتصاد
 - 3.3137  إدارة أعمال

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
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يوعح نتيجة إختبار شيفيو لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات لمجال ااألداة ككل حسب متغير  (05جدول )
 التخصص

 العدد التخصص البعد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
 

أععاء ىيئة 
 التدريس
 
 

 - 2.6285  محاسبة
 - 2.7801  تمويل ومصارف

 - 2.9614  اقتصاد
 - 2.9387  إدارة أعمال

 Sig.         
  (α =0.05) . الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق*

 النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث : -ثالثًا 
والههذ  يههنص عمهه  " مهها أهههم سههبل االرتقههاو ببههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة 
محههل الدراسههة ن واليههات تقويم هها وتطويرههها ؟ . لإلجابههة عمهه  هههذا التسههاتل ن فههإن الدرسههة تقتههرح جممههة مههن ا ليههات 

سهتجابة المسهتجيبين ا طمبهة و خهريجين ( عمه  األداة وا جهراوات التهي مهن شه ن ا توفهي القصهور الهذ  ظ هر فهي ا
المسههتخدمة فهههي تقههويم بهههراما الدراسههات العميههها فههي كميهههات االقتصههاد والتجهههارة بالجامعههات الميبيهههة محههل الدراسهههة فهههي 

 مجاالت ا المختم ة ن بغية تطويرها واالرتقاو ب ا ن كو  في المجال الخاص ب ا : 
 تقترح اإلجراءات اآلتية :مجال القبول والتسجيل , حيث  – 0

 عهههداد دليهههل لنظهههام القبهههول ببهههراما الدراسهههات العميههها ن يوضهههل شهههروط القبهههول ن ونظهههام الدراسهههة والمقهههررات  -أ 
 الدراسية ن ونظام التقويم ونظام التنزيل وا سقاط وا ضافة وا نسحا  ن ونوعية البراما المقدمة .

المطموبهههة لمتقهههدم وا لتحهههال بهههالبراما ن واليهههة التقهههديم ن واليهههة  تحديهههد موعهههد  ابهههت لمواعيهههد تقهههديم األورال -  
 مراجعة واألورال والمستندات المطموبة .

العمههل عمهه   جههراو ورش العمههل والمقههاوات التعري يههة ن بشههكل دور  بههين  دارة الدراسههات العميهها والطههو   -جههه 
يل ن ولمناقشههههة مشههههكوت نظههههام القبههههول المسههههجمين ببههههراما الدراسههههات العميهههها ن لمتعريههههف بنظههههام القبههههول والتسههههج

 والتسجيل ن وسبل عوج ا. 
 عهداد خطهة طويمهة المهد  ن تعمهل عمه  تحديهد أعههداد المقبهولين فهي كهل برنهاما مهن البهراما  المقدمههة  ن  -د 

 وفقا  لإلمكانات البشرية والمادية المتاحة. 
 اآلتية :مجال الخطط والمقررات الدراسية , حيث تقترح اإلجراءات  – 0

تشكيل لجان دا مة في مختمف أقسام الدراسات العميا م مت ا فحص ومراجعهة ههذ  المقهررات بشهكل دور   -أ 
ن والعمهههل عمههه  تطهههوير ههههذ  المقهههررات وكسهههر جمودهههها وتعهههديم ا بمههها يواكههه  التطهههورات الحدي هههة ن ومسهههايرت ا 

 لمختمف التغيرات المستحد ة في مختمف التخصصات .
اما العمميههة فههي المقههررات الدراسههية التههي تعمههل عمهه  تنميههة م ههارات الطمبههة فههي التعامههل مههع  دراج  البههر  -  

 التقنيات الحدي ة ن ورفع م ارة الطمبة في التعامل مع البراما االحصا ية والقياسية والكمية .
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رات الدراسهية فهي االطوع عم  براما الدراسات العميا العربية واألجنبيهة لإلسهت ادة من ها فهي تطهوير المقهر  -جه 
 براما الدراسات العميا.

 دراج القضهههايا والمشهههكوت المجتمعيهههة ا سياسهههية ن اقتصهههادية ن  داريهههة ( فهههي بهههراما الدراسهههات العميههها ن  –د 
 بغرض توعية طمبة الدراسات العميا بقضاياهم المجتمعية ن وحت م عم   يجاد الحمول ل ا مستقبو  . 

 , حيث تقترح اإلجراءات اآلتية :مجال طرق التعميم والتعمم  – 3
العمل عم  تضمين قيم التعميم الذاتي في طرل التعميم والهتعمم المعتمهدة ن وترسهيخ ا لهد  طمبهة الدراسهات  –أ 

 العميا .
 التركيز عم  الطرل والتقنيات الحدي ة في العممية التدريسية . –  
شههعار أعضههاو هي ههة التههدريس ب هميههة ا طههوع عمهه   -جههه  التقنيههات التربويههة الحدي ههة ن واسههتخدام ا فههي حههث وا 

 العممية التعميمية .
زيههادة فعاليههة التعمههيم ا لكترونههي فههي الجامعههات الميبيههة ومتسسههات التعمههيم العههالي ن وربط هها بالجامعههات   -د 

 العربية والعالمية. 
 مجال أساليب التقويم المتبعة , حيث تقترح اإلجراءات اآلتية : – 4

ك ههاوة ال نيههة ألعضههاو هي ههة التههدريس فههي  سههتخدام األسههالي  التربويههة الحدي ههة خاصههة فههي مجههال تطههوير ال -أ 
 القياس والتقويم .

حههث أعضههاو هي ههة التههدريس بضههرورة العمههل بمبههدأ التقههويم المسههتمر ن وتزويههد الطمبههة بنتههانا ادا  ههم فههي  -  
 االمتحانات ومناقشت م في ا .

راجعهههة فهههي عمميهههة التقيهههيم واالسههت ادة من ههها ن وتوظي  ههها فهههي تطهههوير األداو الت كيهههد عمههه  أهميهههة التغذيههة ال -جههه 
 المستقبمي ألعضاو ال ي ة التدريسية .

التنويههع فههي اسههتخدام أسههالي  التقههويم مههن قبههل أعضههاو هي ههة التههدريس ن مههع التركيههز عمهه  أسههالي  التقههويم  –د 
 حالة .التي ت تم بالتدريبات العممية والمشاريع البح ية ن ودراسة ال

 مجال الخدمات الجامعية , حيث تقترح اإلجراءات اآلتية : – 5
توفير كافة الوسا ل الممكنة لمساعدة طمبة الدراسات العميا فهي البحهث العممهي ن كقاعهات البحهث المج هزة  –أ 

 بههالمراجع والههدوريات الحدي ههة ن وشههبكة ا نترنههت واالت النسههخ والتصههوير ن عمهه  أن تكههون متاحههة عمهه  مههدار
 األربع وعشرين ساعة ن أسوة بالنظام المتبع في الجامعات العالمية .

العمل عم   نشاو مراكهز لإلستشهارات البح يهة والتدريبيهة بالكميهات والجامعهات ن تخهتص بشهتون الترجمهة  –  
 م .والتدري  والتحميل ا حصا ي والقياسي والكمي ن ومساعدة طمبة الدراسات العميا في تصميم وتحكيم بحو  

العمهل عمه   نشهاو دوريهات محكمهة عمه  مسهتو  األقسهام والكميهات والجامعهات ن تخهتص بنشهر األبحهاث  -جه 
 المحكمة ن وممخصات الرسا ل العممية ن ألعضاو هي ة التدريس وطمبة الدراسات العميا .

ي  الطمبههههة  العمههههل عمهههه   شههههراك الجامعههههات فههههي محركههههات البحههههث ا لكترونيههههة العربيههههة واألجنبيههههة ن وتههههدر  –د 
 وأعضاو هي ة التدريس عم  حسن االست ادة من ا .

 مجال أععاء ىيئة التدريس , حيث تقترح اإلجراءات اآلتية : – 6
تطههوير أداو أعضههاو هي ههة التههدريس مههن خههول دورات متطههورة فههي مجههال أسههالي  التههدريس وأدوات التقههويم  -أ 

 العوقة بالتخصص .والتعميم ا لكتروني والبرمجيات الحدي ة ذات 



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
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تح يببز أعضاو هي ة التهدريس فهي الدراسهات العميها بتسهديد مسهتحقات م الماليهة نظيهر التهدريس وا شهراف  –  
 في براما الدراسات العميا .

العمهههل عمههه   عهههداد وتن يهههذ بهههراما تدريبيهههة ألعضهههاو هي هههة التهههدريس ن تتعمهههل بجوانههه  تنميهههة العوقهههات  -جهههه 
راسات العميا وأعضاو هي ة التدريس ن بحيهث تعهد ههذ  البهراما مطمبها  أساسهيا  لمتهدريس ا نسانية بين طو  الد

 في براما الدراسات العميا .
العمل عم  التواصل مع الشبكات العممية العالمية المتخصصة في مجال التطوير الم ني ألعضاو هي هة  –د 

 التدريس .
 ت اآلتية :مجال اإلشراف األكاديمي , حيث تقترح اإلجراءا -7
 يجاد الية واضحة وقوانين خاصة توضل عوقة المشرف بالطاله  ومسه ولية كهل مهن م ن ويهتم ذلهك مهن خهول  –أ 

وضههع كتيهه  يوضههل أهههداف ا شههراف األكههاديمي ن وم ههام المشههرف ن وواجبههات الطالهه  ن واألنظمههة المرتبطههة 
ع العمهل عمه  تحسهين جهودة ا شهراف العممهي بالدراسات العميا ن وضوابط  عهداد البحهوث والرسها ل العمميهة ن مه

 من خول  يجاد رقابة أكاديمية عم  مشرفي الرسا ل العممية في براما الدراسات العميا .
  يجهاد نههوع مههن الضهوابط الخاصههة بتعيههين المشهرفين عمهه  الرسهها ل العمميههة لطمبهة الدراسههات العميهها ن والعمهل -  

ن وعهدم  قتصهار ا شهراف عمه  الرسها ل العمميهة بمشهرف واحهد ن مهع المشهترك عمه  الرسها ل العمميهة  با شراف
 يجاد نوع من المعايير الخاصة با شراف المشترك عم  الرسا ل العممية فيما بين األقسام العممية ن والكميات ن 

 والجامعات األخر  .
المختم ههة بالدراسههات العميهها ن  متابعههة سههير عمميههة ا شههراف ومتابعههة تقههارير المشههرفين مههن قبههل  دارات األقسههام –جههه 

 وتقنين عدد الرسا ل العممية لممشرف الواحد ن بما يس م في جودة ا شراف العممي بالدراسات العميا .
تنميهههة م هههارات ا شهههراف لهههد  المشهههرفين األكهههاديميين بواسهههطة الهههدورات التدريبيهههة ن وورش العمهههل ن والنهههدوات  -د 

دريس لإلنخهههراط ب هههذ  ال عاليهههات مهههن خهههول  عطهههاو عمميهههة ا شهههراف والمهههتتمرات ن وتشهههجيع أعضهههاو هي هههة التههه
األكاديمي وزن عند تقييم األداو الوظي ي أو الترقية  العممية ألعضاو هي ة التدريس ن من حيهث جهودة البحهوث 

 ومدة  نجاز بحوث الطمبة .

 النتائج والتوصيات : - 4
 النتائج  :     4-0

 دراسة تم مت في ا تي :أهم النتا ا التي توصمت  لي ا ال

أظ رت نتا ا الدراسة وجهود درجهة متوسهطة  السهتجابات الطمبهة والخهريجين عمه  بهراما الدراسهات العميها   4-1-1
في كميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبيهة محهل الدراسهة ن ولجميهع مجهاالت الدراسهة باسهت ناو مجهال الخهدمات 

طمبهههة وخريجهههي الدراسهههات العميههها فهههي كميهههات الجامعيهههة الهههذ  جهههاو بدرجهههة أهميهههة ضهههعي ة ن ممههها يعنههه  عهههدم رضههها 
االقتصههاد والتجههارة بالجامعههات الميبيههة محههل الدراسههة عههن بههراما الدراسههات العميهها فههي مجاالت هها المختم ههة ا التسههجيل 
والقبول ن الخطط والمقررات الدراسية ن طرل التعميم والتعمم ن أسالي  التقويم المتبعة ن الخدمات الجامعية نأعضاو 

 تدريس ن ا شراف االكاديمي ( . هي ة ال
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لمجال الخطط والمقهررات الدراسهية   (=0.05)وجود فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة    4-1-2 
نقطههة( ن كمهها ظ ههرت فههرول ذات داللههة  حصهها ية  3.5ن تعههز  لمتغيههر المعههدل التراكمههي ن لصههالل ف ههة اأك ههر مههن 

تعههز  لمجههال الوضههع الدراسههي ن لصههالل ف ههة  (=0.05)لههة  حصهها ية لمجههال الخطههط والمقههررات عنههد مسههتو  دال
( ن 3.17االسههنة األولهه  مههن دبمههوم الدراسههات العميهها ( ن حيههث بمههأ المتوسههط الحسههابي السههتجابات هههذ  ال  ههة نحههو ا

تعهز  لمتغيهر   (=0.05)كما ظ هرت فهرول ذات داللهة  حصها ية لمجهال الخطهط والمقهررات عنهد مسهتو  الداللهة 
( ن 3.17صص لصالل ف ة اتخصص االقتصاد ( ن حيث بمأ المتوسط الحسابي الستجابات هذ  ال  هة نحهو االتخ

 لن س المجال تعز  لمتغير النوع .  (=0.05)ولم تظ ر فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة  

يل والقبههول  تعههز  لمجههال التسههج (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  4-1-3 
لمتغير الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  من دبموم الدراسات العميا( ن حيث بمأ المتوسط الحسابي ل هذ  

لهههن س المجهههال  (=0.05)( ن ولهههم تظ هههر فهههرول ذات داللهههة  حصههها ية عنهههد مسهههتو  الداللهههة  2.95ال  هههة نحهههو ا
 لمعدل التراكمي ن التخصص .االتسجيل والقبول  ( تعز  لمتغيرات النوع ن وا

لمجههال ا طههرل التعمههيم والههتعمم (  (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة   4-1-4
تعهههز  لمتغيهههر الوضهههع الدراسهههي ن لصهههالل ف هههة االسهههنة األولههه  مهههن دبمهههوم الدراسهههات العميههها( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط 

لهن س  (=0.05)فرول ذات داللة  حصها ية عنهد مسهتو  الداللهة  ( ن ولم تظ ر 3.03الحسابي ل ذ  ال  ة نحو ا
 المجال اطرل التعميم والتعمم ( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن التخصص .

لمجهال ا الخهدمات الجامعيهة ( تعهز   (=0.05) وجود فرول ذات داللة  حصا ية عنهد مسهتو  الداللهة  4-1-5
لل ف هههة اطالههه  معتمهههدة خطهههة بح هههإ وفهههي مرحمهههة البحهههث( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط لمتغيهههر الوضهههع الدراسهههي ن لصههها

لهن س  (=0.05)( ن ولم تظ ر فرول ذات داللة  حصها ية عنهد مسهتو  الداللهة  2.34الحسابي ل ذ  ال  ة نحو ا
 المجال االخدمات الجامعية( تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن التخصص. 

لمجههال ا أعضههاو هي ههة التههدريس (  (=0.05) داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  وجههود فههرول ذات 4-1-6
تعهههز  لمتغيهههر الوضهههع الدراسهههي ن لصهههالل ف هههة االسهههنة األولههه  مهههن دبمهههوم الدراسهههات العميههها( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط 

لهن س (=0.05) ( نكما ظ هرت فهرول ذات داللهة  حصها ية عنهد مسهتو  الداللهة 3.45الحسابي ل ذ  ال  ة نحو ا
المجههال ا أعضههاو هي ههة التههدريس ( تعههز  لمتغيههر التخصههص ن لصههالل ف ههة اتخصههص  دارة أعمههال ( ن حيههث بمههأ 

( ن ولهههههم تظ ههههر فهههههرول ذات داللههههة  حصههههها ية عنههههد مسهههههتو  الداللهههههة  3.34المتوسههههط الحسهههههابي ل ههههذ  ال  هههههة نحههههو ا
(=0.05) معدل التراكمي .لن س المجال اأعضاو هي ة التدريس( تعز  لمتغيرات النوع ن وال 

لمجال ا ا شهراف األكهاديمي ( تعهز   (=0.05) وجود فرول ذات داللة  حصا ية عند مستو  الداللة  4-1-7
( 3.31لمتغير التخصص ن لصالل ف ة اتخصص  دارة أعمال ( ن حيهث بمهأ المتوسهط الحسهابي ل هذ  ال  هة نحهو ا

لههن س المجههال اا شههراف األكههاديمي(  (=0.05)  ن ولههم تظ ههر فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة
 تعز  لمتغيرات النوع ن والمعدل التراكمي ن والوضع الدراسي .

لمجههال األداة ككههل ا تقههويم بههراما  (=0.05) وجههود فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة  4-1-8
الدراسات العميا ( تعز  لمتغير الوضع الدراسي ن لصالل ف ة االسنة األول  من دبموم الدراسات العميا( ن حيث بمأ 
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 ( ن نكمهها ظ ههرت فههرول ذات داللههة  حصهها ية عنههد مسههتو  الداللههة 3.03المتوسههط الحسههابي ل ههذ  ال  ههة نحههو ا
(=0.05)كهههل ا تقهههويم بهههراما الدراسههههات العميههها ( تعهههز  لمتغيهههر التخصهههص ن لصهههالل ف ههههة لهههن س مجهههال األداة ك

( ن ولهههم تظ هههر فهههرول ذات داللهههة 2.96اتخصهههص االقتصهههاد ( ن حيهههث بمهههأ المتوسهههط الحسهههابي ل هههذ  ال  هههة نحهههو ا
لههههن س المجههههال  االداة ككههههل اتقههههويم بههههراما الدراسههههات العميهههها( تعههههز   (=0.05) حصهههها ية عنههههد مسههههتو  الداللههههة  

 يرات النوع ن والمعدل التراكمي .لمتغ

فههي أسهالي  التقهويم المتبعهة تعههز   =0.05)لهم تظ هر فهرول ذات داللهة  حصهها ية عنهد مسهتو  الداللهة ا 4-1-9
 لمتغيرات االنوع ن المعدل التراكمي ن الوضع الدراسي ن التخصص( .

تصهاد والتجهارة بالجامعهات الميبيهة محهل أبرز وأهم سبل االرتقهاو ببهراما الدراسهات العميها فهي كميهات االق  4-1-10
 الدراسة ن التي  قترحت ا الدراسة ن تم مت في ا تي:  

 عداد دليل لنظام القبول ببهراما الدراسهات العميها ن يوضهل شهروط القبهول ن ونظهام الدراسهة والمقهررات الدراسهية ن  -
 ة البراما المقدمة .ونظام التقويم ونظام التنزيل وا سقاط وا ضافة وا نسحا  ن ونوعي

تشههكيل لجههان دا مههة فههي مختمههف أقسههام الدراسههات العميهها م مت هها فحههص ومراجعههة هههذ  المقههررات بشههكل دور  ن  -
والعمههل عمهه  تطههوير هههذ  المقههررات وكسههر جمودههها وتعههديم ا بمهها يواكهه  التطههورات الحدي ههة ن ومسههايرت ا لمختمههف 

 التغيرات المستحد ة في مختمف التخصصات .
رسههيخ ا لههد  طمبههة الدراسههات العمههل عمهه  تضههمين قههيم التعمههيم الههذاتي فههي طههرل التعمههيم والههتعمم المعتمههدة ن وت -1

 .العميا
تطوير الك اوة ال نية ألعضاو هي ة التدريس في  ستخدام األسهالي  التربويهة الحدي هة خاصهة فهي مجهال القيهاس  -2

 والتقويم .
بههة الدراسههات العميهها فههي البحههث العممههي ن كقاعههات البحههث المج ههزة تههوفير كافههة الوسهها ل الممكنههة لمسههاعدة طم -3

بههالمراجع والههدوريات الحدي ههة وشههبكة ا نترنههت واالت النسههخ والتصههوير ن عمهه  أن تكههون متاحههة عمهه  مههدار األربههع 
 وعشرين ساعة ن أسوة بالنظام المتبع في الجامعات العالمية .

ورات متطورة في مجال أسالي  التدريس وأدوات التقويم والتعمهيم تطوير أداو أعضاو هي ة التدريس من خول د -4
 ا لكتروني والبرمجيات الحدي ة ذات العوقة بالتخصص .

 يجاد الية واضحة وقوانين خاصة توضل عوقة المشرف بالطال  ومسه ولية كهل مهن م ن ويهتم ذلهك مهن خهول  -5
رف ن وواجبههههات الطالهههه  ن واألنظمههههة المرتبطههههة وضههههع كتيهههه  يوضههههل أهههههداف ا شههههراف األكههههاديمي ن وم ههههام المشهههه

 بالدراسات العميا ن وضوابط  عداد البحوث والرسا ل العممية .
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 التوصيات : 4-0
استنادا  ل  النتا ا التي توصمت  لي ا الدراسهة ن فإنهإ  ضهافة لممقترحهات الخاصهة بسهبل االرتقهاو ببهراما الدراسهات  

 العميا في كميات االقتصاد والتجارة بالجامعات الميبية موضع الدراسة ن فإنإ يوص  كذلك با تي :

ة ن تشهرف عمي ها  دارة خاصهة ب هذا الشه ن ن وضع  ستراتيجية لمدراسات العميا في الجامعات محهل الدراسه 4-2-1
وذلك مهن خهول  عهداد خطهط أكاديميهة ا قصهيرة المهد  ن متوسهطة المهد  ن طويمهة المهد ( لكهل جامعهة بمها يعهزز 

 دورها البح ي ن وبما يووم احتياجات المجتمع الحالية و المستقبمية .

ت العميا ن لتطوير فعاليات ا وأنشطت ا ن لموصول العمل عم   زيادة المخصصات المالية لبراما الدراسا  2- 4-2
  ل  الميزة التنافسية ل ذ  البراما . 

التح يز الماد  والمعنو  ألعضاو هي ة التدريس ن لت عيل دورهم في التدريس والبحث وا رشاد وا شهراف  4-2-3
 وخدمة المجتمع .

ن وم ههارات اسههتخدام تكنولوجيهها المعمومهههات  تطههوير م ههارات أعضههاو هي هههة التههدريس فههي المغههات األجنبيهههة 4-2-4
والتعميم ن وعم  وجإ الخصوص تقنية ا نترنت ن وم ارات البحث العممي ن وتيسير فرص ترقيت م  ل  رت  عممية 
 عالية ن األمر الذ  يعزز مستو  براما الدراسات العميا في الجامعات الميبية ن ويدعم مصداقيات ا محميا  ودوليا . 

او بههراما الدراسههات العميهها بمقههررات وأنشههطة تههربط الجانهه  المعرفههي بالجانهه  التطبيقههي ن وخاصههة فههي   ههر  4-2-5
مجاالت تخطيط البحهث العممهي وتصهميم أدواتهإ ن وم هارات البحهث عهن مصهادر المعمومهات عبهر شهكة األنترنهت ن 

 مع ا هتمام ب ن يكون محتو  المقررات منسجما  مع متطمبات سول العمل .

عادة النظر في الموا ل المنظمة لمدراسات العميها ن مهن حيهث قبهول الطمبهة األك هاو ن والتهوازن بهين أصهالة   4-2-6
جازت ها ن وطبيعهة  الخطط الدراسية وحدا ت ا ن واليات تسجيل الخطط البح يهة ن وضهوابط مناقشهة الرسها ل العمميهة وا 

  .ي تحقيل أهداف المجتمع المنشودةدولية ن بما يس م فالعوقات األكاديمية بين منظمات التعميم العالي المحمية وال

خ ههض عههدد الطمبههة فههي المقههررات التطبيقيههة ا ا حصههاو التطبيقههي ن االقتصههاد القياسههي التطبيقههي ن طههرل  4-2-7
 البحث العممي ( بحيث ال يزيد عدد الطمبة في المسال الواحد عن عشرون طالبا  .

الدراسههات العميهها مههن خههول المههنل والجههوا ز العمميههة التشههجيعية ن التههي دعههم البحههوث والبههاح ين مههن طمبههة  4-2-8
 تح ز الطال  الباحث عم  ا بداع  العممي والبح ي ن وتمييز الطال  الباحث عن يير  من الطمبة .

العمل عم  تحسين البي ة الجامعية المح زة لمبحث العممي ن وذلك من خول التقميل من الع و التدريسي  4-2-9
جهراو البحهوث العمميهة ن لع ضو هي ة التدريس ن لتمكينإ من الوقت الكافي لإلشراف عمه  طمبهة الدراسهات العميها ن وا 

 وتحسين وسا ل االتصال لمحصول عم  المعمومات الوزمة لمبحث العممي وتوفير كافة مستمزماتإ .

يههة والبي يههة واالقتصههادية والتنميههة توجيههإ بحههوث طمبههة الدراسههات العميهها لحههل المشههكوت والقضههايا المجتمع 4-2-10
 المستدامة .
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العمل عمه  عقهد مهتتمرات عمميهة سهنوية وتشهجيع طمبهة الدراسهات العميها عمه  الحضهور والمشهاركة فهي   4-2-11
ي اد طمبة الدراسات العميا  لي ا .  المتتمرات الخارجية ن وعقد االت اقيات العممية مع الجامعات العالمية ن وا 

رار في  جراو عمميات تقويم براما الدراسات العميا بشكل دا م ن ب دف تحدي  ا وتطويرهها ن عمه  ا ستم 4-2-12
 أن تكوان عممية التقويم ذاتية ن وخارجية ن حس  طبيعة البرناما . 

 : المراجع
 المراجع العربية : -أواًل 

( .بههراما الدراسههات العميهها ن واقههع وتطمعههات مههن وج ههة نظههر طمبههة الدراسههات 2009ن رنهها حمههد ا  ا أبههوزعرور -1
 ن عم  شبكة ا نترنت : 2020أيسطس  2ن زيارة  D Space Repository العميا .

  https://hdl.handle.net/20.500.11888/96416 
( . تصور مقترح لبراما الدراسات العميها بكميهة التربيهة فهي جامعهة الممهك خالهد 2016أبونعير ن ندير واخرون ا -2

ن عمهادة البحهث العممهي ن  495-469( ن 43العموم التربويهة ن ا-في ضوو الجودة النوعية والتميز. مجمة دراسات
 الجامعة األردنية ن عمان ن األردن .

( .تقههويم برنههاما ماجسههتير عمههم الههن س بكميههة التربيههة بجامعههة الممههك سههعود مههن 2016ن السههيد محمههد ا أبوهاشههم -3
( ن 24وج ة نظر الطمبة في ضوو معايير ا عتماد األكاديمي . المجمة العربية لضمان جودة التعمهيم الجهامعي ن ا

 ن اليمن . 201-219
ويم برنهههاما ماجسهههتير المنهههاها وطهههرل التهههدريس فهههي  بريهههل( .تقههه 20-19ن 2011األسهههطل ن  بهههراهيم حامهههد ا -4

"الدراسات العميا ودورهها فهي المجتمهع " عمهادة   30الجامعة ا سومية بقطاع يزة من وج ة نظر الطمبة نالمتتمر 
 . 121-79يزة ن ص ص–الدراسات العميان الجامعة ا سومية 

ا فههي ليبيهها بعههد  و ههين عامهها  ن دراسههة قياسههية ( .مخرجههات الدراسههات العميهه2009أطموبههة .عبههدالمطيف عيسهه  ا  -5
 عم  شبكة ا نترنت : 2020مارس  20لوحتياجات والمتوفر .زيارة 

 https://www.academia.edu/39997557 

يهة التربيهة جامعهة الممهك خالهد فهي بكم ( . تقهويم بهراما الدراسهات العميها2015ال سه ران ن محمهد حسهن سهعيد ا -6
ضههو معههايير الجههودة واالعتمههاد األكههاديمي مههن وج ههة نظههر أعضههاو هي ههة التههدريس وطمبههة الدراسههات العميهها . مجمههة 

 ن عمادة البحث العممي ن الجامعة األردنية ن عمان ن األردن . 872-847( ن 3العموم التربوية ن ا –دراسات 
( . ك ههاوة أعضههاو هي ههة التههدريس فههي بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههات 2017 اباسههعيد ن  بتسههام بنههت عبههدا  -7

الدراسههات ا نسههانية النسههها ية بجامعههة الممهههك سههعود مهههن وج ههة نظهههر الطالبههات . مجمهههة رسههالة التربيهههة وعمههم الهههن س 
 ن الجمعية السعودية لمعموم التربوية والن سية ن الرياض . 55-35( ن 59نا
( . حهههول اقتصهههاديات التعمهههيم العهههالي ودور الجامعهههات الخاصهههة ن األردن أنموذجههها . 2015بهههدران ن  بهههراهيم ا -8

 ن متسسة متمنون بو حدود لمدراسات واألبحاث ن الرباط ن المغر  .    56-44( ن 12مجمة ذوات ن ا
متتهة مهن وج هة نظهر أعضهاو ( .معوقات البحث العممي وسبل االرتقاو بهإ فهي جامعهة 2007بطاح ن أحمد  ا -9

 جامعة قطر ن الدوحة ن القطر .-ن كمية التربية  277-225( ن 12هي ة التدريس في ا. مجمة العموم التربوية ن ا

https://hdl.handle.net/20.500.11888/96416
https://hdl.handle.net/20.500.11888/96416
https://www.academia.edu/39997557
https://www.academia.edu/39997557
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( . واقههع البحههث العممههي فههي الجامعههة االردنيههة مههن 2017بههن طريههف ن عههاطف و الطويسههي ن زيههاد أحمههد ا -10
 ن اليمن . 132-113( ن 29العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ن اوج ة نظر طمبة الدراسات العميا . المجمة 

يوليو ( .اراو طمبهة الدراسهات العميها فهي األداو التدريسهي ألعضهاو هي هة التهدريس  16ن 2009تيم ن حسن ا  -11
مسههطين فههي كميههة الدراسههات العميهها بجامعههة النجههاح الوطنيههة ن وقهها ع مههتتمر استشههرال مسههتقبل الدراسههات العميهها فههي ف

 الذ  نظمتإ جامعة النجاح الوطنية ن نابمس ن فمسطين .
( . واقههع ا شههراف العممههي عمهه  األبحههاث التربويههة فههي بههراما الدراسههات 2017جههانن خديجههة محمههد سههعيد ا -12

( 175مكة المكرمة من وج ة نظر الدارسين في ضو التخصص . مجمة كميهة التربيهة ن ا–العميا بجامعة أم القر  
 ن  كمية التربية ن جامعة األزهر .   302-263ن 
( . تقههويم بههراما الدراسههات العميهها فههي كميههة التربيههة 2019جبههارة ن سههميرة قاسههم و ال قيههإ ن عبههد الباسههط سههعيدا -13

ن الجمعيهههة الدوليهههة لإلستشهههارات والتهههدري   92-80( ن 7بجامعهههة تعهههز . المجمهههة التربويهههة الدوليهههة المتخصصهههة ن ا
 عمم الن س ن عمان ن األردن .والجمعية األردنية ل

( . فاعميههة أداو أعضههاو هي ههة التههدريس فههي جامعههة الزرقههاو مههن وج ههة 2015الجعههافرة ن عبدالسههوم يوسههف ا -14
ن الجامعههة  155-139( ن 1نظههر طمبت هها فههي ضههوو معههايير جههودة التعمههيم . مجمههة دراسههات ن العمههوم التربويههة ن ا

 األردنية ن عمان ن األردن .
( . واقههههع ا شههههراف العممههههي عمهههه  طمبههههة الدراسههههات العميهههها تخصههههص تعمههههيم 2019ن  بههههراهيم سههههميم ا الحربههههي -15

ن مكهة المكرمهة  218-189( ن 2رياضيات بجامعة أم القر  . مجمة جامعهة أم القهر  لمعمهوم التربويهة والن سهية ن ا
 ن السعودية .

تقهههويم بهههراما الدراسهههات العميههها فهههي الجامعهههة ( . 2004الحهههولي ن عميهههان عبهههدا  و أبودقهههة ن سهههناو  بهههراهيم ا  -16
( ن 2ا سهههومية بغهههزة مهههن وج هههة نظهههر الخهههريجين.  مجمهههة الجامعهههة ا سهههومية ا سمسهههمة الدراسهههات ا نسهههانية (ن ا

 ن يزة ن فمسطين . 391-424
(.  مكانهههات البحهههث والتطهههوير فهههي بمهههدان عربيهههة مختهههارة  . مجمهههة القادسهههية  2010ن نهههزار كهههاظم ا الخيكهههاني -17

 ن جامعة القادسية ن العرال . 118-98( ن 1لمعموم ا دارية والمالية ن ا
. األردن ن عمهان : دار   SPSS( . التحميهل ا حصها ي المتقهدم باسهتخدام 2010دوديهن ن حمهزة محمهد ا  -18

 المسيرة .
( . تقييم جودة البراما األكاديمية من وج ة نظهر طمبهة 2019زاهرن بسام حسن و جنبوط ن مادلين محمد ا -19

العمههوم االقتصهههادية  –دراسههة ميدانيههة فهههي كميههة االقتصههاد بجامعههة تشههرين ن مجمهههة جامعههة تشههرين -الدراسههات العميهها
 الجم ورية العربية السورية .ن كمية االقتصاد ن جامعة تشرين ن  268-252( ن 5والقانونية ن ا

( . رتيهههة تطويريهههة لهههدور المشهههرف األكهههاديمي عمههه  الرسههها ل العمميهههة 2016السهههكران ن عبهههد ا  بهههن فهههالل ا -20
والبحههوث التكميميههة لطههو  الدراسههات العميهها فههي أقسههام التربيههة بجامعههة ا مههام محمههد بههن سههعود ا سههومية . مجمههة 

 معة ا مام محمد بن سعو ا سومية ن الرياض ن السعودية .ن جا 70-19( ن 6العموم التربوية ا
فبرايهههر( . المهههتتمر العهههام السهههادس التحهههاد الجامعهههات العربيهههة ن واقهههع التعمهههيم  16ن 1988سهههنقرن صهههالحة ا  –21

 ن جامعة صنعاو ن اليمن . 2000االجامعي والعالي في الوطن العربي سنة 



 

 بكميات االقتصاد والتجارة  آليات تقويم برامج الدراسات العميا في ليبيا من وجية نظر الطمبة والخريجين
 ) طرابمس , الزيتونة , المرقب , األسمرية , الزاوية , غريان( أنموذجاً 

 / جامعة الزيتونة د. عمر فرج القيزاني ا
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.تقويم براما الدراسات العميا بقسم التربية االسومية والمقارنة في  (2017السيد ن محمد عبد الرتوف عطيةا -22
ن جامعههة ا مههام محمههد بههن  97-19( ن 9جامعههة أم القههر  مههن وج ههة نظههر الخههريجين . مجمههة العمههوم التربويههة ن ا

 سعود االسومية ن الرياض ن السعودية .
ا فهي كميتهي التربيهة فهي جهامعتي متتهة واليرمهوك ( . تصورات طمبة الدراسات العمي2010الشرمان ن منيرة ا   -23

 ن جامعة دمشل ن دمشل ن سوريا . 558-527( ن4لممشكوت التي تواج  م . مجمة جامعة دمشل ن ا
( . اليات مقترحة لتقهويم بهراما الدراسهات العميها .مجمهة عجمهان لمدراسهات والبحهوث 2011الشريف ن فاتنة ا  -24
 العربية المتحدة . ن عجمان ن ا مارات22-7( ن 1ا

( . تقههويم جههودة الدراسههات العميهها فههي  حههد  2013الطهها ي ن رعههد و قاسههم ن صههبيحة و الههواد  ن محمههود ا  -25
( ن 11كميات جامعة بغداد في ضو بعض العوامل المت رة في ا . المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ن ا

 ن اليمن . 63-94
( . تقههههويم األداو التدريسههههي ألعضههههاو هي ههههة التههههدريس بقسههههم ا دارة 2018محمههههد ا الطشههههون ن العنههههود بنههههت  -26

 178جامعة األزههر ن ا–التربوية بجامعة الممك سعود من وج ة نظر طالبات الدراسات العميا . مجمة كمية التربية 
 ن جامعة األزهر ن مصر . 460-417الجزو األول ( ن 

( . واقهع البي هة الداخميهة لمدراسهات العميها بكميهة التربيهة بالمنيها . زيهارة 2016عبد الحكم محمد ن وا هل عهادل ا -27
  عم  شبكة ا نترنت : 2020يونيو  20

https://www.minia.edu.eg/edu/images/Scientific-Journal/Forth-volume-2016/Wael.doc 
دارت ههها ن مجمهههة  تحهههاد الجامعهههات العربيهههة ن 1983عبهههد الموجهههود ن عهههزت ا -28 ( . الدراسهههات العميههها ن طبيعت ههها وا 
 ن  تحاد الجامعات العربية ن القاهرة . 98-57( ن 19ا

( . التعمهههيم العهههالي وأعهههداد هي هههة التهههدريس ن المجمهههة العربيهههة لمتربيهههة ن المجمهههد 1998عبهههد الموجهههود ن عهههزت ا -29
 ال اني .

( . تقويم برناما الدراسات العميا في كميات التربية األساسية عمه  وفهل معهايير 2016عبيد ن رياض هاتف ا -30
ن جامعهة بابهل ن  436-418(ن 28ة ااالعتماد األكهاديمي . مجمهة كميهة التربيهة األساسهية لمعمهوم التربويهة وا نسهاني

 العرال .
(. تقويم براما كميهة التربيهة بجامعهة نجهران فهي ضهو 2012العتيبي ن منصور نايف و الربيع ن عمي أحمد ا - 31

والتههدري   ن الجمعيههة الدوليههة لإلستشههارات 586-559( ن 9. المجمههة التربويههة المتخصصههة ن ا NCATEمعههايير 
 والجمعية األردنية لعمم الن س ن عمان ن األردن .

( البحث العممي التطبيقي ال ادف ن خطوة لترصين التعمهيم العهالي 2016العيس  ن عبد الرزال عبد الجميل ا -32
 والبحث العممي  ن بغدادن مركز البنيان لمدراسات والتخطيط  .

معهههايير الجهههودة الشهههاممة فهههي الدراسهههات العميههها فهههي الجامعهههات  ( . مسهههتو  تطبيهههل2017القهههدرة نحهههاد نعهههيم ا -33
ن صهههنعاو ن 78-55( ن 29ال مسهههطينية فهههي محافظهههات يهههزة . المجمهههة العربيهههة لضهههمان جهههودة التعمهههيم الجهههامعي ن ا

 اليمن .
أكتوبر( .معوقات البحث العممي في الجامعهات الميبيهة وسهبل االرتقهاو  9-7ن  2018القيزاني ن عمر فرج ا  -34
إ مههههن وج ههههة نظههههر أعضههههاو هي هههة التههههدريس ن وقهههها ع المههههتتمر العممههههي ال هههاني لكميههههة االقتصههههاد والتجههههارة ن ال ههههورة بههه

 التكنولوجية ا اقتصاديات القرن الحاد  والعشرين ( ن جامعة المرق  ن ليبيا .

https://www.minia.edu.eg/edu/images/Scientific-Journal/Forth-volume-2016/Wael.doc
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دمة مهن قبهل ( . اراو طمبهة الدراسهات العميها نحهو أسهالي  التقهويم المسهتخ2011كيال ن نادية صالل عويضة ا-35
أعضاو هي ة التدريس في جامعة بيرزيهت . رسهالة ماجسهتير فهي ا دارة التربويهة ييهر منشهورة  ن جامعهة بيرزيهت ن 

 بيرزيت ن فمسطين .
ديسههههمبر( . القههههدرة التنافسههههية لوقتصههههاد الميبههههي ن  وقهههها ع مههههتتمر القههههدرة  24ن  2011المحجههههوبي ن خالههههد ا -36

 اتيجيات تدعيم ا ن مع د التخطيط ن طرابمس ليبيا .   التنافسية لوقتصاد الميبي واستر 
ينههاير( .التجربههة الميبيههة فههي مجههال تقيههيم  30ن 2012مههرجين ن حسههين سههالم و الشركسههي ن عههادل محمههد ا  -37

الجودة واالعتماد األكاديمي في براما الدراسات العميا ن وقا ع المهتتمر العربهي ال هاني لضهمان جهودة التعمهيم العهالي 
 جامعة الخميجية ن البحرين .ن ال
( . تقهويم بهراما الدراسهات العميها فهي جامعهة القادسهية مهن 2007مظمومن حسين جدوع و خمهفن كهريم بوسهما -38

ن جامعهة القادسهية ن  309-284( ن4-3وج ة نظر الطمبة . مجمة القادسية في ا دا  والعموم التربوية العهددان ا
 العرال .

 ( ن واقع التعميم العالي في ليبيا .2016ياسات وا ستراتيجيات االمنظمة الميبية لمس -39
( . اسههتخدام الطههرل ا حصهها ية فههي تصههميم 2011النعيمههي ن محمههد عبههد العههال و عنهها  ن عمههار عههادل ا -40

 البحث العممي . األردن ن عمان : ن دار اليازور  لمنشر. 
  العميا في برناما ماجستير المغة العربية ن مشكوت وحمول( . واقع الدراسات 2009نواس ن ك اح  براهيم ا -41

ن عم  شبكة ا نترنت :2020يوليو  25ن زيارة    D Space Repository   
https://hdl.handle.net/20.500.11888/9641 
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