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النقاط األساسية
•
•
•
•
•
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المنطق المضبب
النظم المعرفية المعاصرة للتعليم
قياس جودة النظم المعرفية المعاصرة للتعليم
أسلوب جمع البيانات و التحليل الرياضي
النتائج و التوصيات

مشكلة البحث
يعتبر إختيار أو تقييم نظام معرفي أو تعليمي من أالمور ألمهمة للمؤسسة ألتعليمية حيث أنه سيؤثر
بشكل كبير على رؤيتها و رسالتها للمجتمع  ,كما أن عملية ألتقييم بحد ذأتها تعتبر عملية بشرية
تعتمد بشكل كبير على إختيارأت غير دقيقة تتخذ نوأحي قد تكون غير محايدة و تحتوي على
متغيرأت و بيانات لغوية قابلة ال ك ثر من تفسير  ,ولغرض تفسير تلك ألبيانات و ألمتغيرأت أللغوية و
ألوصول ألى درجة عالية من جودة ألتقييم كان البد من إستخدأم أساليب رياضية بحتة للخروج
بنتائج أك ثر دقة .
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أهمية ألبحث
تكمن أهمية ألبحث بانه محاولة لوضع إطار عام لقياس جودة ألنظم ألمعرفية في ألمؤسسات
ألتعليمية من خالل تطبيق ألمنطق ألمضبب إلزألة ألغموض عن بعض ألمتغيرأت أللغوية و
ألبيانات ألغامضة .
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هدف ألبحث
يهدف ألبحث ألى تحقيق ألنقاط ألتالية :
 .1ألتعرف على أهم ألنظم ألمعرفية ألمعاصرة في ألتعليم و أهدأفها و مبادئها و ألمعايير
ألمستخدمة في تحديد جودتها.
 .2ألتطرق ألى ألمنطق ألمضبب و مفهومه و أدوأته بشكل مبسط وبما يرفد ألقارئ بالمعلومات
ألضرورية لفهم أسلوب ألتقييم .
 .3تقديم درأسة عملية لقياس جودة ألنظم ألمعرفية ألمستخدمة في ألجامعات ألعرأقية .
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فرضية ألبحث
يبنى لبحث على فرضية مفادها " أن إستخدأم ألمنطق ألمضبب يقلل من أإلجتهاد ألشخصي في قياس جودة ألنظم
ألمعرفية في ألتعليم عند وجود قرأرأت مبنية على معايير لغوية  ,مما يقدم قرأ ًرأ ذأ نزأهة شبه مطلقة وبعيدة عن
ألتحيز ".
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منهج ألبحث
إعتمد ألباحث في صياغة ألبحث على ألمنهج ألوصفي من خالل ألرجوع ألى ألمصادر ذأت ألعالقة ,فضال عن
إستخدأم إستمارة إستبيان الغرأض أإلطالع على أرأء أال كاديميين وألطلبة ألخريجين فيما يخص ألمثال ألعملي ألمقدم
ضمن ألبحث .
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ألنتائج
.1
.2
.3
.4
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ً
وأضحا من ألنتائج أعاله أن ألتعليم ألمبني على ألك فايات مطبق في ألجامعات ألعرأقية بشكل أفضل من ألتعليم ألمبني على
يصبح
ألمعايير و أفضل بك ثير من ألتعليم ألمبني على ألمخرجات .
إن ألتقارب ألكبير مابين جودة ألتعليم ألمبني على ألك فايات و ألتعليم ألمبني على ألمعايير كان بسبب تبني ألجامعات ألعرأقية
للتعليم ألمبني على ألمعايير حتى زمن قريب (. )2003
إن أإلنفتاح ألخجول على ألنظم ألتعليمية ألعالمية أدى ألى إنخفاض نسبة جودة ألتعليم ألمبني على ألمخرجات  ,وألذي قد يبدأ
باإلزدياد مع ألزمن  ,بسبب ألزماالت و ألمنح ألدرأسية لخارج ألعرأق .
إن نسبة جودة إستقاللية ألمؤسسة ألتعليمية ألمنخفضة كانت بسبب ألظروف ألسياسية ألتي تحدث أ ًنيا في ألعرأق .

ألتوصيات
.1

.2
.3

.4
.5
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أإلهتمام بتقييم جودة ألنظم ألمعرفية ألمعاصرة من خالل تاسيس لجنة متخصصة بمتابعة ألنظم ألمعرفية ألمعمول بها و محاولة
أإلطالع على ألتجارب أإلقليمية و ألدولية .
ً
نموذجا ً
فريدأ يساهم في تطوير
درأسة أسباب إرتفاع أو إنخفاض نسب جودة ألتعليم في ألمؤسسات ألتعليمية بما يسمح بتطوير
مخرجات تلك ألمؤسسات .
ألعمل على تشجيع ألمؤسسات و ألجهات ألمستفيدة من مخرجات ألمؤسسات ألتعليمية بالتعاون و إرفادها بالمعلومات ألضرورية و
ألهامة حول إحتياجاتها.
ألتعاون مع ألمؤسسات ألتعليمية أإلقليمية و ألدولية و مؤسسات أإلختبارأت ألدولية و عمل ورش عمل وندوأت من أجل تبادل
ألخبرأت .
يوصي ألباحث بإجرأء بحث أك ثر ً
شموال لقياس جودة ألمعلومات من خالل زيادة وتنويع أالسئلة ألمطروحة و وزيادة ألعينة قيد
ألدرأسة .

شكراً لكم
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