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 الرتبية لكليات الشامل االختبار وإجراءات ولوائح أنظمة
 "مقارنة دراسة" واألمريكية السعودية اجلامعات يف

ىدفت الدراسة الحالية إلى المقارنة بيف أنظمة كلكائح  _الممخص
االختبار الشامؿ في كميات التربية التابعة لمجامعات السعكدية 
كاألمريكية، كتحديد أىـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ التي 
تطبقيا كميات التربية في الجامعات األمريكية حيث يمكف االستفادة 

في كميات التربية بالجامعات السعكدية. كتككّنت  منيا لتطكير نظيرتيا
عينة الدراسة مف كميات التربية في الجامعات السعكدية كاألمريكية 

( كمية. كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف لتحقيؽ 32كعددىا )
أىدافيا. كخمصت الدراسة لعدة نتائج أىميا: المركزية الشديدة ألنظمة 

كميات التربية بالجامعات السعكدية كلكائح االختبار الشامؿ في 
كقصكر إجراءاتو التنفيذية؛ بينما تمتاز نظيرتيا في كميات التربية 
بالجامعات األمريكية بالمركنة كالقكة التي يمكف االستفادة منيا لتطكير 
ما يماثميا في كميات التربية بالجامعات السعكدية. كأكصت الدراسة 

لشامؿ كتطكيرىا بما يتالءـ كالتغيرات بتقييـ أنظمة كلكائح االختبار ا
المستمرة في أنظمة التعميـ العالي، كتكحيد إجراءاتو التنفيذية في 
الجامعات، كمنح األقساـ األكاديمية الصالحيات الالزمة إلدارة كتنظيـ 
االختبار الشامؿ، كتكفير بدائؿ متنكعة لالختبار تسيـ في مراعاة 

 .الفركؽ الفردية بيف الطمبة
: التعميـ العالي، أنظمة كلكائح الدراسات العميا، ممات المفتاحيةالك

 االختبارات التحصيمية.
 . المقدمة1

تقـك الجامعات بدكر ميـ كمؤثر ضمف منظكمة مؤسسات    
المجتمع التي تعتمد عمييا األمـ لتحقيؽ غاياتيا كتطمعاتيا، 
 كالكصكؿ إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة في المجاالت االقتصادية
كالتعميمية كالصناعية، كذلؾ مف منطمؽ كظائفيا الرئيسة التي 
ترّكز عمى التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع، كما يصاحب 
ىذه الكظائؼ مف برامج أكاديمية في مختمؼ التخصصات النظرية 

 كالعممية كخاصة ما يتعمؽ منيا ببرامج الدراسات العميا. 
 ّف برامج الدراسات العميا مف أرقىكيرل خبراء التعميـ العالي بأ   

مستكيات التعميـ، كذلؾ مف منطمؽ أّف مؤسسات التعميـ العالي 
البرامج إثراء البحث العممي كزيادة المعرفة  تيدؼ مف طرحيا ليذه

 . كاإلسياـ في حؿ مشكالت المجتمع
كنظران ألّف الدراسات العميا حجر األساس لفيـ التغيرات   

االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كاإلسياـ في تأىيؿ العالمية 
؛ أخذت الجامعات [1] الككادر البشرية التي يحتاجيا المجتمع

السعكدية بإقرار برامج لمدراسات العميا كتكسعت في تقديميا 
 لشريحة كبيرة مف الطمبة الذيف تزايدت أعدادىـ عامان بعد عاـ. 

اسات العميا التي تقدميا كلّما كاف التكسع في برامج الدر    
الجامعات يتطمب أف يرافقو تقييـ مستمر حتى تحقؽ ىذه البرامج 
أىدافيا في خدمة المجتمع كنمكه؛ فإّف برامج الدراسات العميا التي 
تقدميا كميات التربية بمختمؼ الجامعات السعكدية مف أكلى البرامج 

و كميات المطمكب خضكعيا لمتقييـ المستمر، خاصة كأّف ما تقدم
التربية مف مخرجات تتجو غالبان لمعمؿ في مجاؿ التعميـ، كما تقـك 
بو مف أبحاث كدراسات تصب في النياية لصالح العممية التربكية 

ثراء المعرفة كتطكر المجتمع في مختمؼ المجاالت كىك ما ، كا 
يحّتـ أف يككف التحسيف المستمر لبرامج الدراسات العميا كما يتعمؽ 

جراءات كبالتالي تحقيؽ التمّيز ىدفان بحد بيا مف أنظ مة كلكائح كا 
 .[2]ذاتو 
لقد أسيمت قناعة الجامعات العالمية بأىمية الدكر الذم     

 .[3]تسيـ بو برامج الدراسات العميا لتأىيؿ كتخريج طمبة عالمييف 
الجامعات السعكدية ىذا التكجو حيث طرحت  مف ىنا فقد تبنت

ددان مف برامج الدراسات العميا في مختمؼ أقساـ ككميات التربية ع
التخصصات األكاديمية، تمنح درجات الدبمـك كالماجستير 
كالدكتكراه، كقطعت الجامعات العريقة شكطان كبيران في ىذا المجاؿ، 
كما بدأت الجامعات الناشئة في إقرار برامج لمدراسات العميا إدراكان 
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مخرجات الدراسات العميا منيا لمدكر الميـ الذم يمكف أف تقـك بو 
 لخدمة المجتمع. 

كخالؿ السنكات الخمس األخيرة حصمت كميات التربية في     
بعض الجامعات السعكدية عمى االعتراؼ األكاديمي لبرامج 

كالماجستير بعد استيفاء ىذه البرامج لممتطمبات  البكالكريكس
كالعالمية التي أقرتيا عدد مف الييئات كالمجالس الكطنية  كالمعايير

المتخصصة بتقييـ كميات التربية، كلعّؿ مف أىـ ىذه المعايير أف 
يككف لدل الجامعة نظاـ فعاؿ لضماف أّف جميع البرامج تطابؽ 
أعمى مستكيات التعميـ كالتعمـ كذلؾ مف خالؿ رصد األداء، كأف 

محددة بكضكح بما يتماشى مع متطمبات  تككف نتائج تعمـ الطمبة
كتقكيـ معايير التعّمـ مف خالؿ عمميات  سة المينيةالعمؿ أك الممار 

 .[4]مناسبة يتـ قياسيا مقابؿ المعايير المرجعية الخارجية 
أف تتمتع المؤسسة بنظاـ كما تجدر اإلشارة إليو أنو يجب      

تقكيمي كاختبارات قكية تستطيع أف تجمع البيانات عف الدارسيف 
ىميـ لمزاكلة المينة كأدائيـ بعد التخرج أبيا فيما يخص درجة ت

النيائية ليذه الييئات  تضمنت التقارير مف ىنا فقد ،[5]
كالمجالس إشارات ميمة لضركرة تطبيؽ االختبار الشامؿ لبرامج 
الماجستير في كميات التربية أسكة ببرامج الدكتكراه، كتحديث 

تميز ليذه بما يسيـ في تحقيؽ ال [6]لكائحيا كأنظمتيا باستمرار 
البرامج كينعكس أثره عمى الطمبة، كصكالن إلى تحسيف المخرجات 
النيائية لمجامعات السعكدية بما يؤىميا لمنافسة نظيراتيا في 

 الجامعات العالمية. 
كميات التربية في الجامعات  أقّرتكفي ذات السياؽ؛       

رطان االختبارات الشاممة بمختمؼ تخصصاتيا باعتبارىا ش األمريكية
لمتخرج في برامج الدراسات العميا، حيث تعمؿ ىذه االختبارات 
عمى تحسيف أداء الطمبة كتأىيميـ أكاديميان لاللتحاؽ ببرامج 
عداد خططيـ كرسائميـ العممية كفؽ أعمى  الماجستير كالدكتكراه كا 

  [7]. معايير اإلتقاف كالجكدة
امة كتطّبؽ االختبارات الشاممة عمى شكؿ اختبارات ع    

كتابية، أك دراسات ميدانية بيدؼ استيفاء متطمبات الحصكؿ عمى 
الدكتكراه، أك الترشح لمقبكؿ في برامج الماجستير، كيدخؿ ىذا النكع 

مف االختبارات ضمف منظكمة كبيرة مف أساليب تقييـ طمبة 
الدراسات العميا التي تتضمف: التقييـ الفصمي كالسنكم، كتقييـ 

  [8].لمستمرالكفاءة، كالتقييـ ا
كاالختبار الشامؿ نشاط تكاممي ييدؼ إلى تجميع المعمكمات     

مف المصادر العممية المتنكعة لتطبيقيا عمى المشاكؿ أك القضايا 
المحددة في أسئمة االختبار، كىك كذلؾ كسيمة إلظيار قدرة الطمبة 
عمى التكامؿ المعرفي كتطبيؽ المعرفة السابقة، كدعـ لتجاربيـ 

 . [9]ـ في مجاؿ التخصص كخبراتي
كتتصؼ االختبارات الشاممة بخصائص أساسية تميزىا عف      

األنكاع األخرل مف االختبارات لعّؿ مف أىميا: تركيزىا عمى تقييـ 
الحصيمة المعرفية لدل الطمبة أكثر مف تركيزىا عمى تقييـ 
مياراتيـ كخبراتيـ، كتقييـ المعارؼ العامة في مجاؿ التخصص 

إلى أّف االختبارات الشاممة كالمجاالت البحثية المقترحة، إضافة 
جراءاتيا لطبيعة المكائح كاألنظمة  تخضع في أىدافيا كأنكاعيا كا 

 [10].التي تتبعيا مؤسسات التعميـ العالي، 
كما تتمّيز االختبارات الشاممة بأّف ليا طرقان مختمفة لتقييـ      

عداده لمبدء في أطركحتو العممية كفقان  معرفة الطالب كخبراتو كا 
 [11].ا ط القسـ األكاديمي كمتطمباتيلشرك 
 Comprehensiveيتضح مما سبؽ بأّف االختبار الشامؿ      

Exam  ىك أحد األساليب المتقدمة ألداء الطمبة، كىك عرؼ
أكاديمي شائع لدل كميات التربية بمختمؼ الجامعات المحمية 
كالعالمية، حيث يرّكز عمى تقييـ ما درسو طمبة الدراسات العميا 
خالؿ مدة الدراسة المنيجية في مجاؿ المعمكمات العامة 

 عممي. كالمتخصصة، إضافة إلى تطكير ميارات البحث ال
كقد أقرت الجامعات االختبارات الشاممة لتحديد أىمية الطالب      

لمكاصمة الدراسة في برامج الدراسات العميا، كتحقيؽ أىداؼ 
البرنامج األكاديمي في المجاالت األساسية كالتخصص الدقيؽ، 
إضافة إلى التأكد مف استيعاب الطمبة لممعارؼ كالخبرات التي 

 [12].يـ، كتطبيقيا في العالـ الحقيقي اكتسبكىا خالؿ دراست
كاليدؼ الرئيس مف االختبار الشامؿ ىك " معرفة قدرة الطالب      

عمى استيعاب تخصصو كمدل متابعتو لما يستجد فيو، كتقييـ 
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قدرتو عمى التأمؿ كالتحميؿ كاالستنباط كالتمكف مف ميارات البحث 
الحصيمة العامة ، إضافة إلى تقييـ [13]العممي كسالمة المغة " 

لمطالب مف المكضكعات الرئيسة كالثانكية كفحص معمكماتو الدقيقة 
، كدمج التقييـ األكاديمي بالعمميات [11]في مجاؿ تخصصو 

المؤسسية، كاالستفادة مف بيانات التقييـ لتطكير العمميات التنظيمية 
. [14]كتحسينيا، إضافة إلى إسيامو في تحسيف تعّمـ الطمبة 

ف ىذه االختبارات محاكاة المتطمبات المينية التي كالغرض م
ستكاجو طالب الدراسات العميا عند مزاكلتو لمبحث العممي خالؿ 

ظيار المعرفة العامة بالمكاد الدراسية، كتشجيع [15]دراستو  ، كا 
الطمبة إلثبات قدراتيـ عمى العرض كالمناقشة كالدفاع عف قناعاتيـ 

األدلة كالحجج العممية الكاضحة ذات الفكرية كاألكاديمية، كدعميا ب
 . [16]األصالة 

كاالختبار الشامؿ كسيمة لتشجيع الطمبة الذيف ىـ عمى كشؾ       
التخرج الكتشاؼ المجاالت المينية ذات الصمة بمجاؿ تخصصيـ 
األكاديمي، كىك يساعد أيضا أعضاء ىيئة التدريس في تحديد 

لحصكؿ عمى دركس الطمبة الذيف يحتاجكف إلى تركيز أكثر كا
 [17].    إضافية قبؿ أف يتـ منحيـ الدرجة العممية

كتسعى االختبارات الشاممة إلى منح طمبة الدراسات العميا      
الفرصة إلظيار قدرتيـ عمى دمج المعارؼ كالبحكث النظرية 
بأفضؿ الممارسات العممية، إضافة إلى مراجعة األدبيات في مجاؿ 

لميارات التفكير  Bloomبمـك  تخصصيـ، كتطبيؽ مستكيات
  [18].العميا التي تتضمف التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ

 استيعاب عمى الطمبة قدرة قياس الشامؿ االختبار كيستيدؼ   
 الفرعية، كالقدرة عمى كالتخصصات مكضكعات التخصص الرئيس

حداث التحميؿ  الحمكؿ المفاىيـ، كاالستنتاج كاقتراح بيف التكامؿ كا 
، كما ييتـ بتقييـ [19]مف أسئمة  عمييـ يعرض لما المناسبة

ثبات تمكنيـ مف  ميارات التفكير الناقد كالمستقؿ لدل الطمبة، كا 
تخصصيـ الدراسي، كفحص ميارات الكتابة كالمغة كالتحميؿ 

، كالقدرة عمى تحميؿ األسئمة، كتنظيـ [14]النقدم كدقة التكثيؽ 
البركتكككالت القياسية لمكتابة االستجابات المناسبة باستخداـ 

 [7].األكاديمية، كدمج التنظير بالممارسة العممية 

كبالنظر إلى ما سبؽ؛ فإّف االختبارات الشاممة تستيدؼ       
تدريب الطمبة عمى التأمؿ كالتحميؿ كاالستنباط كتطبيؽ ميارات 

، كتقييـ قدراتيـ كتمكنيـ مف ميارات البحث العممي، التفكير العميا
كدمج المعرفة النظرية بأفضؿ الممارسات العممية كفقان لعدد مف 

 األنظمة كالمكائح كاإلجراءات المنّظمة ليذا النكع مف االختبارات. 
الجامعات السعكدية إلى نظاـ تعميمي مركزم في  كتخضع     

كثير مف الجكانب اإلدارية كالمالية كاألكاديمية، كىك ما يمقي 
بظاللو عمى آلية تنفيذ األنظمة كالمكائح التي تنظـ عمؿ الجامعات 
الحككمية كاألىمية كيفرض عمى الكميات كاألقساـ األكاديمية 

 و مجالس ىذه الكميات كاألقساـ. االلتزاـ بيا بدقة، كفقان لما تكصي ب
أصدرت األمانة العامة لمجمس  2007ق/1428كخالؿ العاـ    

التعميـ العالي الالئحة المكحدة لمدراسات العميا في الجامعات، 
كالتي تضمنت عددان مف المكاد المتعمقة باالختبار الشامؿ، حيث 

الذم  ( مف ىذه المكاد إلى أّف مجمس الجامعة ىك2تشير الفقرة )
يقّر القكاعد التنظيمية كاإلجرائية لالختبار الشامؿ بناء عمى تكصية 

، [20]مجمس القسـ كمكافقة مجمس الكمية كعمادة الدراسات العميا 
كىك ما يؤّكد مسؤكلية الجامعة كالكميات كاألقساـ تجاه تطبيؽ ىذه 

 األنظمة كالمكائح بما يتكاءـ مع أنظمتيا الداخمية. 
لالئحة؛ تتكلى كميات التربية بالجامعات السعكدية كفي ضكء ىذه ا

دارة  تنفيذ عدد مف األنظمة كالمكائح الداخمية ذات العالقة بتنظيـ كا 
 االختبار الشامؿ، لعّؿ مف أىميا: 

الدكتكراه،  لمرحمة الطمبة جميع عمى إلزامي الشامؿ االختبار -
تقّره المجالس  ما كفؽ اختياريان  ذلؾ فيككف الماجستير أما مرحمة
 المختصة. 

يعقد االختبار الشامؿ مرة كاحدة خالؿ المدة مف األسبكع  -
الرابع كحتى األسبكع العاشر مف كؿ فصؿ دراسي، عمى أف 

 تككف بينيما مدة زمنية ال تقؿ عف أسبكعيف. 
إذا أخفؽ الطالب في االختبار، أك في جزء منو يمكنو إعادتو  -

يف، فإف أخفؽ يمغى قيده بناء مرة كاحدة خالؿ فصميف دراسي
( مف الالئحة المكحدة لمدراسات 26( مف المادة )8عمى الفقرة )

 ادة ػػػػة عمػػػػػة، كمكافقػػػػـ كالكميػػػػػي القسػػػػة مف مجمسػػػػا، كبتكصيػػػالعمي
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 الدراسات العميا. 
( 100تحسب الدرجة الكاممة لالختبار الشامؿ بمائة درجة ) -

( درجة الختبار 50( درجة لالختبار العاـ المشترؾ ك)30منيا )
 ( درجة لممقابمة الشخصية. 20التخصص ك)

ال تدخؿ درجات االختبار الشامؿ ضمف مجمكع الدرجات  -
الفصمية لمطالب، أك المعدؿ التراكمي، كترصد الدرجة التي 

 Not Pass، أك )لـ يجتز( Passمييا بػػ )اجتاز( حصؿ ع
[21,22]. 

كتعمؿ كميات التربية عمى تأىيؿ منسكبي مؤسسات التعميـ     
العاـ كالعالي كتطكير قدراتيـ األكاديمية كاإلدارية؛ كمف ىذا 

المنطمؽ أخذت الجامعات السعكدية بالتكسع في افتتاح كميات 
ىا خالؿ العاـ الجامعي كأقساـ جديدة لمتربية حتى كصؿ عدد

، فضالن عف [23]( قسمان ككمية 35ق إلى )1436 – 1435
( كمية 18طرح العديد مف برامج الدراسات العميا فيما يقرب مف )

كقسـ تقّدـ مختمؼ التخصصات التربكية المكجّية إلعداد 
المعمميف كتدريب القيادات التربكية في المدارس كالجامعات، 

ممتغيرات كالحاجات التربكية كالتنمكية كذلؾ استجابة منيا ل
( 1النابعة مف أىداؼ المجتمع كتطمعاتو. كيكّضح الجدكؿ )

كميات كأقساـ التربية التي تقّدـ برامج لمدراسات العميا في 
 الجامعات السعكدية. 

 1 جدول
 ه *1436 – 1435في الجامعات السعودية لمعام الجامعي  العمياكميات وأقسام التربية التي تقّدم برامج لمدراسات 

 األقسام  -الكميات  م األقسام -الكميات  م
 قسـ التربية بالجامعة اإلسالمية 10 كمية التربية بجامعة أـ القرل 1
 كمية التربية بجامعة نجراف 11 كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد 2
 كمية التربية بجامعة األميرة نكره 12 كمية التربية بجامعة طيبة 3
 كمية العمـك االجتماعية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد 4

 )تضـّ سبعة أقساـ لمتربية تقّدـ برامج لمدراسات العميا(.
 كمية التربية بجامعة الدماـ 13

 كمية التربية بجامعة سطاـ 14 كمية التربية بجامعة الممؾ عبدالعزيز 5
 كميات التربية بجامعة الطائؼ 15 بجامعة الممؾ فيصؿ كمية التربية 6
 كمية التربية بجامعة الباحة 16 كمية التربية بجامعة الممؾ خالد 7
 كمية التربية بجامعة تبكؾ 17 كمية التربية بجامعة جازاف 8
 كمية التربية بجامعة حائؿ 18 كمية التربية بجامعة القصيـ 9
 ]23كزارة التعميـ ]*

كنتيجة لتنكع البرامج كالتخصصات األكاديمية التي تقدميا      
كميات التربية في الجامعات السعكدية؛ فقد أقرت مجالسيا 
المختصة عددان مف اإلجراءات التنفيذية لالختبارات الشاممة التي 

 :يمكف إيجازىا فيما يأتي
مجمس الكمية تشكيؿ لجاف لالختبار الشامؿ في األقساـ يتكلى  -

األكاديمية، كتتكلى ىذه المجاف مسؤكلية إدارة كتنظيـ االختبارات 
 .كمتابعة فعالياتيا

 .تتكلى األقساـ األكاديمية تحديد محاكر االختبار الشامؿ -
يتككف االختبار الشامؿ مف ثالث مراحؿ، األكلى: كيتـ  -

المعمكمات العامة التي درسيا الطمبة طكاؿ التركيز فييا عمى 
فصكؿ البرنامج األكاديمي. الثانية: كيقّيـ فييا تحصيؿ الطمبة 

في مجاؿ التخصص الدقيؽ. أّما المرحمة الثالثة فيي عبارة عف 
 .اختبار شفكم، أك مقابمة شخصية مع أعضاء لجنة االختبار

( 5تككف مدة االختبار التحريرم في التخصص الرئيس ) -
( ثالث ساعات لكؿ تخصص 3خمس ساعات كحد أدنى، ك)

( ساعتيف عمى 2فرعي )إف كجد(، كيخصص لالختبار الشفكم )
 .األقؿ، عمى أاّل يككنا في يـك كاحد

تتكلى لجاف االختبار الشامؿ في األقساـ األكاديمية تنظيـ  -
كتنسيؽ اإلجراءات اإلدارية كاألكاديمية المتعمقة باالختبار، 

عداد األسئمة كتصحيحيا، كرصد النتائج  كتحديد المكاعيد، كا 
عالنيا لمطمبة  .كا 

% عمى 70يعّد الطالب مجتازان لالختبار إذا حصؿ عمى  -
 .األقؿ في أجزاء االختبار
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تصدر المجنة قرارىا في مدة أقصاىا أسبكع مف تاريخ انعقاد  -
 .االختبار الشفيي كيككف قراراىا نيائيان ال يقبؿ االعتراض

تعرض المجنة نتيجة االختبار عمى مجمس القسـ إلقرارىا،  -
كتبمغ عمادة الدراسات العميا بالنتيجة خالؿ أسبكعيف عمى األكثر 

 .مف تاريخ اعتمادىا مف عميد الكمية
يجكز لمطالب أف يؤجؿ االختبار مدة فصؿ دراسي كاحد لعذر  -

 .يقبمو مجمس القسـ مع إشعار عمادة الدراسات العميا
إذا تخمؼ الطالب عف االختبار أك عف شؽ منو بغير عذر  -

 .تقبمو المجنة يعد راسبان 
يخطر رئيس القسـ عمادة الدراسات العميا بنتيجة االختبار  -

الشامؿ خالؿ أسبكعيف عمى األكثر مف تاريخ اتخاذ لجنة 
 .  [13,19,21]االختبار لمقرار المتعمؽ بالنتائج النيائية

ذه اإلجراءات مف كمية ألخرل تبعان كيالحظ تفاكت ى     
لإلمكانات اإلدارية كاألكاديمية المتكفرة، إضافة إلى نكعية 

 .كتخصصات برامج الدراسات العميا التي تقدميا كؿ كمية
كفي ذات السياؽ؛ فإّف كميات التربية التابعة لمجامعات     

 األمريكية تعّد مف أعرؽ الكميات كأكثرىا انتشاران، حيث يتجاكز

( منيا عمى االعتماد 552( كمية، حصمت )1200عددىا )
 2014-2013المؤسسي كاألكاديمي خالؿ العاـ الجامعي 

[24 .] 
كتسيـ ىذه الكميات في تأىيؿ المعمميف كتدريبيـ لمعمؿ      

بالتدريس في مؤسسات التعميـ العاـ، إضافة إلى إعداد القادة 
ف؛ فضالن عف تقديـ كتدريب مديرم المدارس كالمشرفيف التربكيي

دارية عّده،  برامج الدراسات العميا في تخصصات تربكية كا 
كالمناىج كطرؽ التدريس، كالقيادة التربكية كاإلدارة التعميمية 
كاإلشراؼ التربكم، كالسياسة التعميمية، كعمـ النفس التربكم، 

[، حيث 25كالتعميـ الخاص كاإلرشاد الطالبي، كتقنيات التعميـ ]
التنكع األكاديمي ألف تصبح جامعاتيا مطمحان ألفضؿ  شّجع ىذا

الطمبة مف مختمؼ أنحاء العالـ لمدراسة كالبحث العممي، كأف 
تنافس مؤسسات المجتمع عمى استقطاب خريجييا لمعمؿ بيا، 
إضافة إلى ترّبع جامعاتيا عمى قمة التصنيؼ العالمي ألفضؿ 

 .الجامعات
ميات التربية في ( تصنيؼ أفضؿ ك2كيكضح الجدكؿ )     

 .2015الجامعات األمريكية لمعاـ 
 2جدول 

 * 2015أفضل كميات التربية في الجامعات األمريكية لمعام 
 الجامعة الكمية / القسم م الجامعة الكمية / القسم م
 أكستف تكساسجامعة  كمية الدراسات العميا 10 جامعة جكف ىكبكنز كمية التربية 1
 جامعة ميتشغاف )آف آربر( كمية التربية 11 جامعة ىارفارد كمية التربية كالدراسات العميا 2
 جامعة أكريغكف قسـ التربية 12 جامعة ستانفكرد كمية التربية كالدراسات العميا 3
 جامعة ميتشغاف كمية التربية 13 جامعة فاندر بميت كمية التربية كالتنمية البشرية 4
 جامعة كاليفكرنيا لكس أنجمكس كمية التربية 14 جامعة كسيكنسكف ميمكاكي كمية التربية 5
 جامعة أكىايك ستيت كمية التربية كالعمـك اإلنسانية 15 جامعة كاشنطف كمية التربية 6
 جامعة جنكب كاليفكرنيا كمية التربية 16 جامعة بنسمفانيا كمية التربية 7
 جامعة أريزكنا كمية التربية 17 جامعة نكرث كيسترف كالسياسة االجتماعيةكمية التربية  8
 جامعة كاليفكرنيا بيركمي كمية التربية 18 جامعة ككلكمبيا كمية إعداد المعمميف 9

[25] Best Education Schools Rankings * 
التربية بالجامعات كتخضع االختبارات الشاممة في كميات      

 :األمريكية لعدد مف األنظمة كالمكائح، كمنيا
يشترط لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه اجتياز االختبارات  -

 .الشاممة التي تقرىا مجالس كميات التربية

 .تطبؽ االختبارات الشاممة عمى جميع طمبة الدراسات العميا -
الطالب لكحدات تشترط أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ اجتياز  -

( ساعة ليتمكف بعدىا مف التقدـ ليذا 36دراسية ال تقؿ عف )
 .النكع مف االختبارات

 ة الماجستيرػػػػح طمبػػػػػػرط لترشيػػػػؿ شػػػػػػػار الشامػػػػػػاز االختبػػػػػػػاجتي -



 " 
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 .لاللتحاؽ ببرامج الدكتكراه 
مرة إذا لـ يتمكف الطالب مف اجتياز االختبار الشامؿ في ال -

األكلى يمنح فرصة ثانية لإلعادة بعد فصؿ أك فصميف دراسييف، 
ذا لـ يجتز االختبار يفصؿ مف البرنامج  .كا 

تشترط بعض األقساـ عمى طمبة برنامج الدكتكراه إجراء  -
سمسمة مف االختبارات التراكمية المكتكبة حكؿ مكضكع دراستيـ 

 .في السنة األكلى، أك السنة الثانية مف البرنامج
تشترط لكائح بعض الجامعات مكافقة أعضاء ىيئة التدريس  -

في الكمية عمى المحاكر المقترحة مف األقساـ األكاديمية 
لالختبار الشامؿ، كقياـ الطالب بإعداد بحث أساسي أك مشترؾ 
يككف منشكران في إحدل المجالت المتخصصة قبؿ إجراء 

 .االختبار الشامؿ
مؿ االلتزاـ بتقييـ المعارؼ يجب عمى لجنة االختبار الشا -

األكاديمية كالميارات البحثية كالمينية التي تمّيز طالب الدراسات 
 .العميا عف الطمبة المبتدئيف

ال يسمح لمطالب بدخكؿ االختبار الشامؿ إال بعد اعتماد  -
خطة البحث المقترحة ألطركحة الدكتكراه مف كمية الدراسات 

ط اإلدارية كاألكاديمية، كحصكؿ العميا، كاستيفائيا لجميع الشرك 
الطالب عمى التمكيؿ الالـز إلنجاز أطركحتو، كعمى الطالب أف 
يككف مستعدان لمدفاع عف خطتو التي تتـ مناقشتيا خالؿ عقد 

 .االختبار الشامؿ الشفكم
 يجب أف تكافؽ لجنة االختبار الشامؿ عمى قبكؿ التماسات -

الطمبة لمحصكؿ عمى أية استثناءات ال تتعارض مع األنظمة 
  [11,26].كالمكائح المعتمدة

كتمنح أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ في بعض الجامعات      
األمريكية لمطمبة أحقية اختيار عضك كاحد عمى األقؿ مف 
أعضاء لجنة االختبار الشامؿ لو دراية كافية بالتخصص 

كأسئمة االختبار الشامؿ بالتنسيؽ مع  كالحصكؿ عمى محاكر
أعضاء المجاف المتخصصة في الكميات كاألقساـ األكاديمية، 
كأف يككف االختبار التحريرم منزليان، أّما االختبار الشفكم فيتـ 
عمى شكؿ نقاش بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس في المجنة 

 لمدفاع عف اإلجابات التي قدميا الطالب خالؿ االختبار
 ].27] التحريرم

كعمى الرغـ مف ىامش الحرية األكاديمية التي تتمتع بيا      
كميات التربية؛ إال أّف شكؿ االختبار الشامؿ كمتطمباتو العامة 
جراءاتو التنفيذية تختمؼ كفقان لألنظمة التعميمية كالقسـ  كا 
األكاديمي كالدرجة العممية المطمكبة؛ لكنيا تتضمف عادة 

رفة العامة، كاختبارات المجاالت ذات الصمة اختبارات المع
بالتخصص، كتتيح بعض الكميات لطمبتيا تقديـ كرقة عممية 
تتضمف ممخصان ألبحاث الطالب التي أنجزىا خالؿ مدة دراستو 
المنيجية، عمى أف تككف ىذه الكرقة أساسان لمقترح أطركحة 
ى الدكتكراه، كبديالن عف االختبار الشامؿ، ىذا باإلضافة إل

االختبار الشفكم الذم يقـك الطالب خاللو بالدفاع عف مقترحو 
[. كتستند االختبارات الشاممة عمى قائمة القراءة 10,15البحثي ]

التي يتفؽ عمييا أعضاء المجنة المشّكمة ليذا الغرض، كتضـ في 
عضكيتيا المشرؼ األكاديمي الرئيس كعدة مستشاريف كأساتذة 

ىذه القائمة عشرات أك مئات  في الجامعة، كيمكف أف تشمؿ
الكتب. كما يمكف أف تتخذ ىذه االختبارات عددان مف األشكاؿ، 
كعقد اجتماع غير رسمي لبضع ساعات مع الطالب، 
كاالستعراض النقدم لمساعات الدراسية التي اجتازىا خالؿ 
الفصؿ الدراسي، كتقديـ خطة بحث التخرج التي قد تستغرؽ عدة 

تياز سمسمة مف االختبارات في المقررات شيكر إلعدادىا، أك اج
[. كتتألؼ 26الدراسية تصؿ ساعاتيا إلى ست كثالثيف ساعة ]

االختبارات الشاممة في بعض كميات التربية األمريكية مف اختبار 
كتابي يختبر المعرفة العامة لدل الطالب مع التركيز عمى 

ة، التخصص كاختبار شفكم مصمـ لتقييـ ميارات الطالب البحثي
كمدل قدرتو عمى تصميـ كتطكير كتنفيذ مشركع البحث األصمي 

[. كتعمد بعض كميات التربية إلى 28الذم اختاره لمدراسة ]
لرسالتو العممية،  Proposed تكميؼ الطالب بتقديـ مقترح بحثي

كالدفاع عنو أماـ لجنة تشّكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ليذا 
ناسبان ليككف مكضكعان الغرض، يتـ بعدىا اعتماده إف كاف م

[. كيحتاج 15ألطركحة الدكتكراه، أك تكميفو بتقديـ مقترح جديد، ]
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الطالب الجتياز االختبار الشامؿ في بعض األقساـ األكاديمية 
النجاح في أربعة اختبارات كتابية لمدة خمس ساعات، إضافة 
إلى االختبارات الشفكية التي تحرص كميات التربية عمى إجراءىا 

نياية االختبارات التحريرية مباشرة مراعاة لمصمحة الطمبة بعد 
حيث يتـ بعدىا الترشيح لاللتحاؽ ببرنامج الماجستير، أك القياـ 
بعرض مقترح أطركحة الدكتكراه في مدة زمنية ال تتجاكز ثالثة 
أشير، كيتاح لطمبة برنامج الدكتكراه اختيار التطبيؽ العممي 

لة في أحد المقررات الدراسية بدالن الميداني، أك إجراء دراسة حا
[. كتقـك لجاف االختبار الشامؿ 11مف أداء االختبار الشامؿ ]

في كميات التربية بالجامعات األمريكية بمياـ تشكيؿ لجنة 
بالغ  االختبار كمراجعة إجراءاتو كالتصكيت عمى نتائجو، كا 

لؾ الطمبة بنتائجو كالتنسيؽ مع الذيف لـ يتمكنكا مف اجتيازه كذ
بتحديد نقاط الضعؼ في إجاباتيـ، كاختيار الخطكات المناسبة 
لتأىيميـ إلعادة االختبار التحريرم كالشفكم، كتعبئة نماذج 
التسجيؿ اإللكتركني لالختبار الشامؿ كخطة البحث المقترحة 

[. كعكضان عف إجراء االختبار الشامؿ؛ فإّف بعض كميات 26]
تفي بأف يقّدـ طمبة برنامج التربية في الجامعات األمريكية تك

يكضح التطكرات األكاديمية  Portfolio الدكتكراه ممفان لإلنجاز
كالخبرات كالميارات التي تحققت طكاؿ مدة دراسة البرنامج 
كيتضمف الممؼ السيرة الذاتية لمطالب، كمشركع أطركحة 
الدكتكراه، كتقارير التقييـ الفصمية، كاألبحاث كأكراؽ العمؿ، 

مكحدات الدراسية التي أنجزىا، عمى أف يقـك كؿ طالب كنماذج ل
بعرض ىذا الممؼ كمناقشتو أماـ لجنة االختبار الشامؿ، إلظيار 
شخصيتو كمياراتو كخبراتو األكاديمية كالبحثية، كبعدىا يبّمغ 
رسميان باجتياز االختبار، أك الفشؿ كىك ما يتطمب الجمكس مع 

كعالجيا كمساعدة  المرشد األكاديمي لبحث جكانب القصكر
 الطمبة لتحسيف قدراتيـ المعرفية كاالستعداد ألطركحة الدكتكراه

[29.[ 
كيتـ تقييـ إجابات االختبار الشامؿ كفقان لعدة معايير منيا:     

التركيز عمى المحتكل، كمناقشة األفكار الرئيسة كالمعمكمات 
رتيب التفصيمية الداعمة ليا، كتكثيؽ االقتباسات كالمراجع، كالت

المنطقي لإلجابة كالكتابة المنظمة، كاالبتعاد عف االختصار 
المخّؿ، أك االسياب الممؿ، كااللتزاـ بقكاعد المغة كعالمات 
الترقيـ، كتجنب األخطاء اإلمالئية كاالىتماـ بجكدة األداء 

 ].12] كسالمة المغة خالؿ االختبار الشفكم
لتي تقـك بيا الكمية أّما فيما يتعمؽ باإلجراءات النظامية ا     

بعد انتياء المرحمة األكلى مف االختبار الشامؿ فإّف الطالب يتـ 
إخطاره بنتيجة االختبار الشامؿ مف قبؿ عميد الكمية مباشرة، 
كيمكف لمطالب االعتراض كالتظمـ عند عدـ رضاه عف النتيجة، 
كما تؤّكد أنظمة الكمية بأّنو ال يجكز فصؿ الطمبة الذيف ال 

االختبار بنجاح، بؿ تعقد ليـ برامج إرشادية لعالج  يكممكف
جكانب القصكر، كمنحيـ فرصة أخرل لدخكؿ االختبار، كلذلؾ 
فإّف أسئمة االختبار الشامؿ كاإلجابات كالنتائج تصبح جزءان دائمان 
مف ممؼ الطالب بعد اعتماد النتائج يمكف الرجكع إليو كاالستفادة 

 ].9مف معمكماتو في أم كقت ]
 :الدراسات السابقة

اطمع الباحث عمى بعض الدراسات السابقة حكؿ مكضكع      
االختبار الشامؿ تطرقت لعدد مف جكانبو الميمة؛ حيث ىدفت 

[ إلى تحديد العكامؿ التي تؤدم إلى تسرب 30دراسة الشباني ]
الطالب مف برنامج ماجستير المحاسبة في كمية إدارة األعماؿ 

خمصت الدراسة إلى أّف متطمب االختبار بجامعة الممؾ سعكد، ك 
الشامؿ جاء في المرتبة الثانية مف العكامؿ ذات االرتباط 
المباشر بظاىرة التسرب ككنو يشّكؿ مصدر قمؽ كبير لمطالب 
كيركنو عقبة في طريؽ إنياء متطمبات البرنامج، ما يدفع 
الكثيريف منيـ لالنسحاب منو خكفان مف الفشؿ، بينما يعتقد كثير 
مف الطالب أّف االختبار الشامؿ يحقؽ العديد مف الفكائد، كالتي 
، كأكصى الباحث  مف أىميا تركيزه عمى النظرة الشمكلية لمعمـك
بإلغاء االختبار الشامؿ في برامج الماجستير، كالتركيز عمى 
جدية المكاد المقررة في البرنامج، كالتأكد مف اتقاف الطالب ليا 

 .اؿمف خالؿ تقييـ جاد كفعّ 
عمى ضركرة تبني معايير حديثة  [14كأّكدت دراسة براكف ]     

لتطكير أساليب تقييـ أداء الطمبة بحيث تسيـ ىذه المعايير في 
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تحسيف أدائيـ، كينعكس إيجابان عمى المؤسسة التعميمية بشكؿ 
عاـ، كأكصت بأف يتـ دمج التقييـ في العمميات اليكمية لمتعميـ 

ليب التقييـ متكافقة مع أىداؼ البرامج كالتعّمـ، كأف تككف أسا
كأحد بدائؿ   Portfolioاألكاديمية، كاعتماد ممؼ اإلنجاز

 .االختبارات الفصمية كالسنكية لطمبة الدراسات العميا
[ إلى التعرؼ عمى كاقع 31كما سعت دراسة جرادات ]     

اختبار الكفاءة المعرفية كالشامؿ لطمبة الدراسات العميا في 
ليرمكؾ مف كجية نظرىـ كمقترحات تطكيرىما، كبينت جامعة ا

الدراسة أّف كجيات نظر طمبة الدراسات العميا تجاه مجاالت 
االختبار الشامؿ كانت بدرجة )متكسطة(، حيث جاء مجاؿ إدارة 
االختبار بالمرتبة األكلى، كتاله مجاؿ الجكانب الفنية كأسئمة 

اؿ أىدافو كسياساتو االختبار بالمرتبة الثانية، في حيف جاء مج
بالمرتبة الثالثة كاألخيرة، كأكصت الباحثة بعقد لقاءات مع الطمبة 
لمتعريؼ بأىداؼ االختبار الشامؿ كسياساتو كزيادة ساعاتو بما 
يتكافؽ مع قدرات الطمبة، كالتركيز عمى الجكانب المعرفية 

 .كالتطبيقية عند إعداد أسئمة االختبار الشامؿ
[ حكؿ تحديد العكامؿ التي 15كاستك ]كتكصمت دراسة      

تسيـ في انسحاب طمبة الدراسات العميا مف برنامج الدكتكراه 
خالؿ االختبارات الشاممة إلى أّف معظـ الطمبة يتعرضكف 
لمضغكط كالرغبة في االنسحاب مف البرنامج نتيجة لقمقيـ مف 
االختبارات الشاممة خالؿ السنكات األخيرة لدراستيـ، مقارنة 

مبة السنكات األكلى الذيف ىـ أقؿ عرضة لذلؾ، كأكصى بط
الباحث بأف ترتبط محاكر االختبار الشامؿ بمكضكع الرسالة 
العممية التي يعمؿ عمييا الطالب، كىك ما سيشكؿ حافزان لو 

 .لممضي قدمان لخكض االختبار دكف ضغكط
[ حكؿ تشخيص برامج 6أّما دراسة عمادة الدراسات العميا ]     
اسات العميا بجامعة الممؾ سعكد؛ فقد ىدفت إلى تطكير أداء الدر 

برامج الدراسات العميا بما يتناسب مع رؤية الجامعة كما يتكقعو 
المجتمع منيا، كتقديـ مخرجات ذات نكعية عالية كمتميزة، 

( 123( مؤشران لتشخيص )13كاعتمدت لتحقيؽ ذلؾ عمى )
ة إلى مراجعة القكاعد برنامجان، كأكصت الدراسة بأف تبادر الجامع

كاإلجراءات التنظيمية كالتنفيذية ليذه البرامج، كاعتماد مؤشرات 
لألداء ترّكز عمى إعداد قكاعد منظمة كمحّدثة لالختبار الشامؿ 

 .لمرحمتي الماجستير كالدكتكراه
 مشكمة الدراسة. 2

تعّد كميات التربية مف أكثر كميات التعميـ العالي انتشاران      
المجتمع المستمرة إلى المعمميف الجدد كالقادة التربكييف، لحاجة 

ا كمتابعة لتجكيد مخرجاتيا  مما جعؿ ىذه الكميات األكثر حرصن
 ].24] كلتحقيؽ تطمعات المجتمع

كانطالقان مف حرص كميات التربية في الجامعات السعكدية     
عمى تحسيف مخرجاتيا مف المعمميف كالقيادات التربكية؛ فقد 

ت طمبة الدراسات العميا باالختبارات الشاممة حسب ما كرد ألزم
( مف الالئحة المكحدة لمدراسات 40( مف المادة )3في الفقرة )

إذا  –العميا التي جاء نّصيا كما يمي: " يجتاز طالب الماجستير 
كطالب الدكتكراه بعد إنيائيما  –اقتضى برنامج دراستو ذلؾ 
تحريران كشفكيان شامالن تعقده لجنة  جميع المقررات المطمكبة اختباران 

متخصصة كفؽ قكاعد يقرىا مجمس الجامعة بناءن عمى تكصية 
مجمس القسـ كمكافقة مجمس الكمية المختصة كمجمس عمادة 
الدراسات العميا، كيككف ىذا االختبار في التخصص الرئيس 
لمطالب كالتخصصات الفرعية إف كجدت، كيعّد الطالب مرشحان 

ة إذا اجتاز االختبار مف المرة األكلى، أما إف أخفؽ لنيؿ الدرج
فيو أك في جزء منو فيعطى فرصة كاحدة خالؿ فصميف دراسييف، 

 ].20] "فإف أخفؽ يمغى قيده
لقد أصبحت آلية تطبيؽ أنظمة كلكائح االختبارات الشاممة      

جراءاتيا التنفيذية في كميات التربية تشّكؿ عبئان إضافيان عمى  كا 
الدراسات العميا، كذلؾ العتمادىا أسمكب المركزية كاإلغراؽ طمبة 

في التفاصيؿ كصعكبة اتخاذ القرارات، فضالن عف تقديـ ىذه 
االختبارات بأساليب تقميدية ترّكز عمى الحفظ كاسترجاع 
المعمكمات، دكف أف يسبؽ ذلؾ القياـ بخطكات مناسبة لتييئة 

التسييالت النظامية  الطمبة ليذا النمط مف االختبارات، كتقديـ
التي يمكف أف تساعدىـ عمى خكض غمار االختبار الشامؿ 

 .كاجتيازه دكف خكؼ أك قمؽ
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[ ككنتيجة 30كفي ىذا السياؽ؛ فقد أكصت دراسة الشباني ]     
لمصعكبات التي تكاجو طمبة الدراسات العميا في بعض كميات 

بالتركيز جامعة الممؾ سعكد بإلغاء االختبار الشامؿ كاستبدالو 
عمى جدية المكاد الدراسية المقررة في البرنامج األكاديمية كالتأكد 
مف اتقاف الطالب ليذه المقررات مف خالؿ تقييـ جاد كفّعاؿ 

 .لممعارؼ كالميارات
[ عمى ضركرة عقد لقاءات 31كأّكدت دراسة جرادات ]     

مسبقة لتكضيح سياسات كأىداؼ كمجاالت االختبارات الشاممة 
ة الدراسات العميا، كالعمؿ عمى تطكير اإلجراءات اإلدارية لطمب

 .كالفنية المتعمقة بيا
فقد خمصت إلى أّف االختبارات  [15] كاسكتك أّما دراسة    

الشاممة في الجامعات األمريكية تستنزؼ طاقة بدنية كعقمية 
كبيرة مف طمبة الدراسات العميا منذ السنكات األكلى لدراستيـ، ما 

بعضيـ لالنسحاب منيا قبؿ نيايتيا، كىك ما يتطمب أف يضطر 
تتبنى األقساـ األكاديمية إجراءات مرنة لتطبيؽ االختبار الشامؿ 
بحيث ترتبط مكاضيعو كأسئمتو بخطط الرسائؿ العممية التي ينكم 
الطمبة تقدمييا الستكماؿ متطمبات التخرج، أك االكتفاء بما أنجزه 

ية لتككف بديالن عف االختبار الطالب مف أبحاث كأكراؽ عمم
 .الشامؿ
كنظران لما تكاجيو كميات التربية في الجامعات السعكدية مف      

انتقادات كمشكالت تصاحب عقد االختبارات الشاممة، كخاصة 
مف طمبة الدراسات العميا، كفي ظؿ ندرة الدراسات المحمية ذات 

جراءات االختبار ال شامؿ؛ فإّف العالقة بتقكيـ أنظمة كلكائح كا 
ذلؾ يتطمب إجراء مزيد مف الدراسات التي تتناكلو مف كافة 
جكانبو التنظيمية كاإلجرائية، كاالستفادة مف خبرات كتجارب 
الجامعات العالمية، كصكالن لتطكير كؿ ما يتعمؽ بيذه االختبارات 
لتحقؽ أىدافيا كتصبح كسيمة لتحسيف األداء األكاديمي لمطمبة، 

 .غاية في حد ذاتيا بدالن مف أف تككف
كتأسيسان عمى ما سبؽ؛ تتحدد مشكمة الدراسة في المقارنة      

بيف أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ في كميات التربية بالجامعات 
السعكدية، ككميات التربية في الجامعات األمريكية لالستفادة منيا 

 لتطكير اإلجراءات التنفيذية لالختبارات الشاممة التي تقدميا
كميات التربية في الجامعات السعكدية كتجكيدىا بما يتكاكب مع 
التغييرات كالتجديدات المستمرة في مجاؿ التعميـ العالي محميان 

 .كعالميان 
 أسئمة الدراسةأ. 
 :يمكف تحديد أسئمة الدراسة فيما يمي 
ما أىـ أكجو المقارنة بيف أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ في . 1

  بالجامعات السعكدية كاألمريكية؟كميات التربية 
ما أىـ أكجو المقارنة بيف اإلجراءات التنفيذية لالختبار . 2

  الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية؟
ما أىـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ التي تطبقيا . 3

ادة منيا كميات التربية في الجامعات األمريكية كالتي يمكف االستف
  لتطكير نظيرتيا في كميات التربية بالجامعات السعكدية؟

 أهداف الدارسةب. 
 :سعت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

التعرؼ عمى أىـ أكجو المقارنة بيف أنظمة كلكائح االختبار . 1
 .الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية

أكجو المقارنة بيف اإلجراءات التنفيذية  الكقكؼ عمى أىـ. 2
لالختبار الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية 

 .كاألمريكية
تحديد أىـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ التي تطبقيا . 3

كميات التربية في الجامعات األمريكية كالتي يمكف االستفادة منيا 
 .التربية بالجامعات السعكديةلتطكير نظيرتيا في كميات 

 أهمية الدراسةج. 
تتضح أىمية الدراسة مف منطمؽ الحاجة المستمرة إلى      

تطكير األنظمة كالمكائح المتعمقة بالدراسات العميا في الجامعات 
السعكدية، كاالستفادة مف خبرات الجامعات العالمية الرائدة في 

مكف االستفادة منيا ىذا المجاؿ؛ حيث يتكقع أف تخرج بنتائج ي
جراءاتيا التنفيذية في  لتطكير أنظمة كلكائح االختبارات الشاممة كا 
كميات التربية بالجامعات السعكدية، كالتي لـ تجر عمييا أم 
دراسات لتطكيرىا، أك تغييرىا منذ أف أقرت مف مجمس التعميـ 
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العالي كمجالس الجامعات، كمف المؤمؿ أف تسيـ الدراسة 
تي تعّد الدراسة المحمية األكلى "عمى حّد عمـ الباحث" الحالية كال

في تطكير األنظمة كالمكائح كاإلجراءات المتعمقة باالختبارات 
 .الشاممة

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت حدكد الدراسة الحالية عمى مقارنة أنظمة كلكائح       

جراءات االختبار الشامؿ في ) ( كمية مف كميات التربية في 18كا 
( كمية مف كميات التربية في 18الجامعات السعكدية، ككذلؾ )

 .الجامعات األمريكية
 مصطمحات الدراسةه. 

 :اعتمدت الدراسة المصطمحات اآلتية
 Regulations  األنظمة كالمكائح

تعّرؼ األنظمة بأنّيا: " مجمكعة مف القكاعد التي تأتي بشكؿ  
ة العميا في مجمؿ متضمنة الخطكط العامة، كتصدر مف السمط

الدكلة. أما المكائح فيي مجمكعة مف القكاعد التفصيمية لما كرد 
في األنظمة حيث تنص عمى الجزئيات التي لـ تتطرؽ إلييا 

 ].32] " األنظمة
كيقصد باألنظمة كالمكائح في الدراسة الحالية: القكاعد العامة 
كالتفصيمية المكحدة المنظمة لمدراسات العميا في الجامعات 

 .السعكدية، كالتي صدرت عف مجمس التعميـ العالي كالجامعات
 procedures  اإلجراءات

طريقة العمؿ، أك سمسمة المراحؿ : "تعّرؼ اإلجراءات بأنّيا
المعتمدة التي يجب اتباعيا لتنفيذ، أك تطبيؽ األنظمة كالمكائح 

 ].32المعتمدة " ]
الخطكات كيقصد باإلجراءات في الدراسة الحالية: المراحؿ ك  

النظامية التنفيذية التي تنفذىا كميات التربية كأقساميا األكاديمية 
 .إلدارة كتنظيـ كؿ ما يتعمؽ باالختبارات الشاممة

  Comprehensive Exam االختبار الشامؿ
االختبار الذم يغطي قاعدة كاسعة : "يعّرؼ االختبار الشامؿ بأنو

رات التي تساعد الطمبة مف المكاد الدراسية، كيقّيـ المعارؼ كالقد
[، كىك" أحد أساليب 10] "لمحصكؿ عمى درجة جامعية معينة

التقييـ مف أجؿ التعمـ، كأحد الطرؽ التي يمكف استخداميا لمتقييـ 
 ].8] "التككيني لتعزيز التعمـ كاإلنجاز في التعميـ العالي

كيقصد باالختبار الشامؿ في الدراسة الحالية: تقييـ المعارؼ  
ات العامة لطمبة الدراسات العميا )الماجستير كالدكتكراه( كالخبر 

 .في الكميات التربكية بالجامعات السعكدية كاألمريكية
  Study Comparative دراسة المقارنة

ىي مجمكعة مف اإلجراءات كالعمميات التي يقـك بيا الباحث 
لمكشؼ عف أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الظكاىر كالمتغيرات 

ت المختمفة، ككشؼ العكامؿ المشتركة كصكر االرتباط كالكحدا
 ].33كالتداخؿ بيف كال المكضكعيف مكضع المقارنة" ]

كيقصد بدراسة المقارنة في الدراسة الحالية: تحميؿ أنظمة      
جراءات االختبارات الشاممة لطمبة الدراسات العميا في  كلكائح كا 

كمقارنتيا بنظيرتيا في كميات التربية بالجامعات السعكدية، 
كميات التربية بالجامعات األمريكية، بيدؼ اكتشاؼ أكجو التمّيز 
فييا، كاالستفادة منيا لتحسيف اإلجراءات اإلدارية كاألكاديمية 

 .لالختبارات الشاممة لطمبة الماجستير كالدكتكراه
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
ىدافيا استخدـ الباحث في ضكء تساؤالت الدراسة كأ      

لمكشؼ عف أكجو  Comparative Method المنيج المقارف
التشابو كاالختالؼ بيف الظكاىر المختمفة، كتحديد جكانب القكة 
كأكجو القصكر كالعكامؿ المشتركة كصكر االرتباط كالتداخؿ بيف 

 .المكضكعيف محؿ المقارنة، كدراسة أسباب االختالؼ بينيما
 عينة الدراسةب. 
اقتصرت عينة الدراسة عمى أقساـ ككميات التربية في      

الجامعات السعكدية التي تقّدـ برامج لمدراسات العميا كعددىا 
( قسمان 18(، كنظيرتيا في الجامعات األمريكية كعددىا )18)

ككمية التي حصمت عمى مراكز متقدمة في التصنيؼ السنكم 
 .2015ألفضؿ كميات التربية األمريكية لمعاـ 

 :إجراءات الدراسةج. 
 :اتبعت الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتية
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جراءات االختبار الشامؿ التي  - االطالع عمى أنظمة كلكائح كا 
تطبقيا عدد مف كميات التربية في الجامعات السعكدية، كنظيرتيا 
في الجامعات األمريكية، كتكظيفيا في اإلطار النظرم لمدراسة 

 .كالمقارنة
ظمة كالمكائح كاإلجراءات، كالقياـ بالمقارنة تصنيؼ األن -

كتكظيؼ أدكاتيا لتحديد أكجو التشابو كاالختالؼ، إضافة إلى 
 .جكانب القكة كالضعؼ في كؿ منيا

دراسة كتحميؿ الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، كتكظيفيا  -
 .لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

جراءات االختبار الشامؿ في  - االستفادة مف أنظمة كلكائح كا 
 الجامعات األمريكية لتطكير اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ 

 .في كميات التربية بالجامعات السعكدية
 نتائج ومناقشتها. ال5

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ
الشامؿ في ما أىـ أكجو المقارنة بيف أنظمة كلكائح االختبار 

  كميات التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية؟
يمكف تحديد أىـ أكجو المقارنة بيف أنظمة كلكائح االختبار      

الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية باألخذ 
في االعتبار عدد مف جكانب القكة كالقصكر كالتشابو كاالختالؼ 

نظاـ الدراسة، كمستكل الحرية األكاديمية في النظاـ التعميمي، ك 
جراءاتو. كىك ما  لمجامعة، إضافة إلى أنماط االختبار الشامؿ كا 

 (.3يكّضحو الجدكؿ )
 3 جدول

 أوجه مقارنة أنظمة ولوائح االختبار الشامل في كميات التربية بالجامعات السعودية واألمريكية
 كميات التربية بالجامعات األمريكية كميات التربية بالجامعات السعودية المقارنةأوجه 

 ال مركزم مركزم النظاـ التعميمي
 نظاـ الساعات سنكم  –فصمي  نظاـ الدراسة

 متكفرة لمطمبة كأعضاء ىيئة التدريس محدكدة جدان  الحرية األكاديمية
 .إلزامي لطمبة برامج الدكتكراه - إلزامية االختبار الشامؿ كفقان لالئحة

إلزامي لطمبة الماجستير إذا اقتضت الخطة  -
 .الدراسية ذلؾ

 .اجتيازه شرط إلعداد أطركحة الدكتكراه -
 .اجتيازه شرط اللتحاؽ طمبة الماجستير ببرنامج الدكتكراه -

د عمى تكظيؼ التقنية كتقيس المعارؼ اختبارات مكضكعية تعتم اختبارات تحريرية كشفكية تقميدية أنماط االختبار الشامؿ
 كالميارات كالخبرات

اإلجراءات المتبعة تجاه مف لـ يجتز 
 االختبار

التقّيد الحرفي بما نصت عميو الالئحة المكحدة 
 لمدراسات العميا

إجراءات عديدة لمساعدة الطمبة المتعثريف كعالج نقاط ضعفيـ 
 .كتعكيض ما أنجزكه خالؿ دراستيـ

تزكيد الجامعات بالئحة مكحدة ألنظمة كلكائح  جكانب القكة
 الدراسات العميا

 .ال مركزية النظاـ التعميمي -
مشاركة األقساـ كالكميات في صناعة كاتخاذ القرارات اإلدارية  -

 .كاألكاديمية المتعمقة باالختبار الشامؿ
 .الحرية األكاديمية المنضبطة -
 .كفقان لقدراتيـنظاـ الدراسة يساعد الطمبة عمى التقدـ  -
االختبار الشامؿ كسيمة لتطكير ميارات البحث العممي كيشّكؿ قيمة  -

 .مضافة لمطمبة كليس غاية لتحديد مستقبميـ
 .المركزية الشديدة - جكانب القصكر

كثرة اإلجراءات اإلدارية كطكؿ الكقت  -
 .المخصص إلنجازىا عبر المجالس المختصة

 .التقادـ كعدـ التطكير -
 .تكفر الحرية األكاديمية الكافية عدـ -
صعكبة تفكيض الصالحيات كاتخاذ  -

 .القرارات لمجالس الكميات كاألقساـ األكاديمية
 .تقميدية أنماط االختبار كأساليبو -

 .عدـ كجكد أنظمة كلكائح مكحدة لالختبار الشامؿ -
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أنظمة كلكائح االختبار ( أّف 3يتضح مف خالؿ الجدكؿ )     
الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية تخضع 
لبيركقراطية شديدة تعّطؿ الكثير مف أعماليا، كيعزل ذلؾ إلى 
مركزية النظاـ التعميمي، كطبيعة الييكؿ التنظيمي، ككثرة 
المجالس كالمجاف كتعدد االختصاصات، حيث تتطمب ىذه 

الس عدة داخؿ أكرقة كزارة التعميـ األنظمة كالمكائح المركر بمج
لحيف إقراراىا، فضالن عف المجالس المختصة داخؿ الجامعة 
التي ال تتمتع بقدر كاؼ مف االستقاللية اإلدارية كالحرية 
األكاديمية ما أسيـ في إضفاء شيء مف الركتيف كتعقد 
اإلجراءات التنفيذية المتعمقة باالختبار الشامؿ في كميات 

ساميا األكاديمية، إضافة إلى النظاـ السنكم الجامعة كأق
كالفصمي لمدراسة الذم يحّد مف قدرات الطمبة كال يراعي الفركؽ 
الفردية بينيـ ككنو ممـز لمجميع بقكالب محددة الختيار أكقات 
المحاضرات كالمقررات الدراسية كاألساتذة، كقد شّكمت ىذه 

ار الشامؿ العكامؿ جكانب لمقصكر في أنظمة كلكائح االختب
انعكست عمى نظرة طمبة الدراسات العميا تجاىو كاعتباره منعطفان 
صعبان يحدد مستقبميـ الدراسي في ىذه المرحمة، كىك ما يتفؽ مع 

[ التي تكصمت إلى أّف إدارة االختبار الشامؿ 31دراسة جرادات ]
كأىدافو كسياساتو جاءت في مرتبة متقدمة مف العكامؿ المؤثرة 

ت طمبة الدراسات العميا، ككذلؾ دراسة الشباني عمى اىتماما
[ التي أشارت إلى أّف متطمب االختبار الشامؿ جاء في 30]

المرتبة الثانية مف العكامؿ ذات االرتباط المباشر بظاىرة التسرب 
مف البرنامج ككنو يشّكؿ مصدر قمؽ كبير ليـ كيركنو عقبة في 

 .طريؽ إنياء متطمبات التخرج
يض مف ذلؾ؛ فإّف أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ كعمى النق     

في كميات التربية بالجامعات األمريكية تحظى بالعديد مف 
جكانب القكة كالمركنة كالفاعمية، كيعكد ذلؾ إلى خضكعيا لنظاـ 
تعميمي ال مركزم يعّد عالمة بارزة في األنظمة التعميمية 

اذ القرارات، العالمية، ككنو يتيح لمجامعات استقاللية في اتخ
فضالن عف اليياكؿ التنظيمية كاإلدارية المرنة كمجمس أمناء 

الجامعة الذم يتمتع بصالحيات إدارية كحرية أكاديمية كافية 
صدار المكائح كاألنظمة المتعمقة  تمكّنو مف رسـ السياسات كا 
باالختبار الشامؿ، كفقان لمتكصيات التي تقّرىا المجالس المختصة 

قساـ األكاديمية، إضافة إلى اعتماد نظاـ في الكميات كاأل
الساعات الذم يتيح لمطمبة مساحة كبيرة مف الحرية األكاديمية 
الختيار المقررات كالساعات الدراسية كاألساتذة كفقان لظركفيـ 
مكاناتيـ، كىك ما أسيـ في أف يشّكؿ االختبار الشامؿ قيمة  كا 

 .لطمبة الدراسات العميا Added Value مضافة
كفيما يتعمؽ بأكجو التشابو العامة في أنظمة كلكائح      

االختبار الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية 
كاألمريكية تقتصر عمى إلزامية االختبار الشامؿ لطمبة برامج 
الدكتكراه ككذلؾ أجزاء االختبار الشامؿ )تحريرم في التخصص 

إلى تطبيؽ ما نصت  العاـ كالفرعي، كاالختبار الشفكم( إضافة
عميو الالئحة مف إجراءات لمتعامؿ مع الطمبة عند االخفاؽ في 
اجتيازه، كىي في مجمميا أكجو تشابو لجكانب تنظيمية أساسية 
تشترؾ الجامعات السعكدية كاألمريكية في تنفيذىا؛ لكّف كميات 
التربية بالجامعات األمريكية تختمؼ عنيا بالمشاركة في رسـ 

قرارىا كتنفيذىا بالتنسيؽ السياسات ال متعمقة باالختبار الشامؿ كا 
كالتشاركية كالتكامؿ بيف مجمس أمناء الجامعة كالمجالس ذات 

 .العالقة في الكميات كاألقساـ األكاديمية
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

ما أىـ أكجو المقارنة بيف اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ 
  التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية؟في كميات 

يمكف تحديد أىـ أكجو المقارنة بيف اإلجراءات التنفيذية       
لالختبار الشامؿ في كميات التربية بالجامعات السعكدية 
كاألمريكية باألخذ في االعتبار عدد مف جكانب القكة كالقصكر 

ار في كالتشابو كاالختالؼ في أسمكب إدارة إجراءات االختب
الكميات كاألقساـ األكاديمية، كالصالحيات المتاحة لممجالس 
المختصة كلجاف االختبار الشامؿ كمكاعيده كبدائمو المتاحة 

 (.4لمطمبة، كىك ما يكضحو الجدكؿ )
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 4جدول 
 بالجامعات السعودية واألمريكيةمقارنة اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامل في كميات التربية 

 كميات التربية بالجامعات األمريكية كميات التربية بالجامعات السعودية أوجه المقارنة
أسمكب إدارة إجراءات االختبار الشامؿ 

 في الكميات كاألقساـ األكاديمية
 االستقاللية كتفكيض الصالحياتقيادة تشاركية تعتمد عمى  إدارة تقميدية فردية غالبان ال تممؾ صالحيات

كؿ مجمس مرتبط بمجالس أعمى داخؿ  مجالس الكميات كاألقساـ األكاديمية
الجامعة كال تممؾ صالحيات إدارية 

 كأكاديمية كافية

تتخذ قراراتيا باستقاللية تامة كتعتمدىا مف عمادة الدراسات العميا 
 كمجمس أمناء الجامعة

دة جدان كقراراتيا ال تقبؿ صالحياتيا محدك  لجاف االختبار
 االعتراض مف الطمبة

 تمتمؾ صالحيات كاسعة كيمكف لمطمبة االعتراض عمى قراراتيا.

 عقد لقاءات تعريفية باالختبار. - الخدمات المساندة لمطمبة قبؿ االختبار
 تحديد المحاكر العامة لالختبار. -

 باالختبارالمشاركة في صناعة العديد مف القرارات المتعمقة  -
 اختيار أعضاء لجنة االختبار. -
 عقد لقاءات متكررة مع لجنة االختبار. -

( إلى األسبكع 4خالؿ المدة مف األسبكع ) المكاعيد المحددة لعقد االختبار
 ( مف كؿ فصؿ دراسي10)

 طكاؿ العاـ الجامعي، كيجكز أف يعقد خالؿ اإلجازة الصيفية

مكاناتيـ ال يكجد بدائؿ مطمبةبدائؿ االختبار الشامؿ المتاحة ل  بدائؿ متنكعة تتيح لمطمبة االختيار بما يتالءـ كقدراتيـ كا 
 ثالث مرات في العاـ الجامعي مرة كاحدة في العاـ الجامعي عدد مرات عقد االختبار
تسجؿ الدرجة باالجتياز أك االخفاؽ كال  احتساب درجة االختبار

 تدخؿ ضمف المعّدؿ التراكمي
 الدرجة ضمف المعدؿ التراكمي كالفصميتحسب 

لكتركنيان. جكانب القكة  الصالحيات الكاسعة المتاحة لممجالس كالمجاف. - اإلجراءات التنفيذية منشكرة كرقيان كا 
 الحرية األكاديمية كاالستقاللية في اتخاذ القرارات. -
 مركنة اإلجراءات. -

 تقميدية أساليب اإلدارة. - جكانب القصكر
 الصالحيات. قمة -
 تعّقد اإلجراءات. -
 عدـ تكفر بدائؿ لالختبار. -

االكتفاء باالختبارات الشاممة الكتابية كالشفكية التقميدية في بعض 
 الكميات.

( أّف اإلجراءات 4يتضح مف خالؿ بيانات الجدكؿ )     
الجامعات السعكدية التنفيذية لالختبار الشامؿ في كميات التربية ب

يعترييا نكع مف القصكر، كقد يعزل ذلؾ إلى تفاكت تطبيقيا مف 
جامعة ألخرل عمى الرغـ مف أنيا تستمد خطكطيا العريضة مف 
الالئحة المكحدة لمدراسات العميا، كمف أمثمة ىذا التفاكت، تحديد 
بعض الكميات مراجع معينة لالختبار الشامؿ كتغيير مكاعيد 

عالف نتائجو بخالؼ ما ىك محدد في الالئحة، ما عقده كمدتو  كا 
يسيـ في تذمر الطمبة كتكترىـ جراء شعكرىـ بعدـ المساكاة مع 
طمبة الكميات الذيف يحظكف بيذه التسييالت ككذلؾ تقميدية 
الممارسات اإلدارية في مجالس الكميات كاألقساـ التي ترتبط 

رتباطان مباشران، بمجمس عمادة الدراسات العميا كمجمس الجامعة ا
كبالتالي فيي ال تممؾ الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات 

المتعمقة بالنكاحي التنظيمية لالختبار، بؿ تمتـز بتنفيذ إجراءات 
االختبار الشامؿ كالمقرة مف المجالس المختصة دكف تقييميا، أك 
التكصية بتطكيرىا بما يتالءـ كالتغييرات المستمرة في مجاؿ 

العالي عامة، كالدراسات العميا عمى نحك خاص، إضافة  التعميـ
إلى عدـ تكفر بدائؿ مناسبة لالختبار الشامؿ تراعي ظركؼ 

مكاناتيـ  .الطمبة كا 
كفي ذات السياؽ؛ تتسـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار      

الشامؿ في كميات التربية بالجامعات األمريكية بالعديد مف 
ف خالؿ أساليب القيادة الحديثة التي جكانب القكة، كيتضح ذلؾ م

تنتيجيا الكميات كاألقساـ األكاديمية، حيث تتاح لممجالس 
كالمجاف المختصة صالحيات كاسعة لممشاركة في اتخاذ القرارات 
دارة إجراءات االختبار الشامؿ، كما يمكف  المتعمقة بتنظيـ كا 



 " 
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فة لمطمبة اختيار أعضاء لجنة االختبار كمحاكره العامة، إضا
إلى الخدمات المساندة كالبدائؿ المختمفة لالختبار الشامؿ التي 
تحقؽ أغراضو، كتسيـ في مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة، 
كاستثمار المعارؼ كالميارات التي اكتسبكىا خالؿ دراستيـ في 
الحياة العممية، كجميعيا عكامؿ مؤثرة تصب في مصمحة الطالب 

بار الشامؿ دكف التعرض لضغكط كتأخذ بيده الجتياز االخت
نفسية، أك الخكؼ مف التعثر كاالنسحاب مف برامج الدراسات 

 .العميا
كبشكؿ عاـ؛ فإّف اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ في       

كميات التربية بالجامعات السعكدية تتشابو مع نظيرتيا في كميات 
لمطمبة مع أعضاء التربية بالجامعات األمريكية في عقد لقاءات 

لجنة االختبار الشامؿ قد ال تزيد عف لقاء كاحد في معظـ 
 .األقساـ األكاديمية، إضافة إلى تحديد المحاكر العامة لالختبار

كمف جانب آخر؛ فإّف إجراءات االختبار الشامؿ المطبقة      
في كميات التربية بالجامعات األمريكية تختمؼ عف نظيرتيا في 

بالجامعات السعكدية بالتأكيد عمى أىمية األقساـ  كميات التربية
األكاديمية كصالحياتيا ضمف المنظكمة الجامعية، حيث تنطمؽ 
مف مجالسيا القرارات كالتكصيات المتعمقة باالختبار الشامؿ 
باستقاللية تسيـ بشكؿ كبير في سرعة اتخاذ القرارات كمركنة 

أعضاء ىيئة اإلجراءات المنظمة لالختبار، كتتيح لمطمبة ك 
التدريس مساحة كبيرة مف الحرية األكاديمية تمكنيـ مف 
المشاركة في صناعة العديد مف القرارات المتعمقة باالختبار 
الشامؿ، دكف أف يؤثر ذلؾ في عمميات التنسيؽ مع كمية 
الدراسات العميا التي يقتصر دكرىا عمى اإلشراؼ كالرقابة 

 .جامعةكتحقيؽ التكامؿ بيف أقساـ ككميات ال
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

ما أىـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ التي تطبقيا كميات 
التربية في الجامعات األمريكية التي يمكف االستفادة منيا لتطكير 

  نظيرتيا في كميات التربية بالجامعات السعكدية؟
في كميات تنفرد اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ      

التربية بالجامعات األمريكية بعدد مف الجكانب اإليجابية كنقاط 

القكة التي أسيمت في تحكيؿ االختبار الشامؿ إلى كسيمة 
لالرتقاء باألداء األكاديمي لطمبة الدراسات العميا، كتييئة البيئة 
المناسبة ليـ لتكظيؼ المعرفة في ممارسات عممية كاقعية، بدالن 

 .ذا االختبار غاية في حد ذاتومف أف يككف ى
كعمى الرغـ مف االختالفات الجكىرية بيف نظامي التعميـ      

العالي في المممكة العربية السعكدية كالكاليات المتحدة األمريكية، 
كخاصة فيما يتعمؽ بالمركزية كالالمركزية، كالحرية األكاديمية، 

فيذية لالختبار كنظاـ الدراسة؛ فإّف ىناؾ عدد مف اإلجراءات التن
الشامؿ التي تطبقيا كميات التربية في الجامعات األمريكية يمكف 
االستفادة منيا لتطكير ما يقابميا في كميات التربية بالجامعات 

 :السعكدية، مف أىميا ما يمي
منح المجاف العاممة في األقساـ كالكميات صالحيات كاسعة . 1

لمتعمقة بإدارة كتنظيـ التخاذ القرارات اإلدارية كاألكاديمية ا
 .االختبار الشامؿ

تقديـ االختبار بأساليب حديثة، كمنيا: االختبارات . 2
 Online المكضكعية، االختبار باستخداـ الحاسب اآللي

 Open book  كاختبار الكتاب المفتكح
تكفير خدمات مساعدة لمطمبة قبؿ االختبار الشامؿ، كمنيا: . 3

الرئيسة لالختبار كتحديد مراجعو  المشاركة في اقتراح المحاكر
العامة، االطالع عمى نماذج ألسئمة االختبار كنماذج اإلجابات 
كأفضؿ الطرؽ لإلجابة، كعقد لقاءات متكررة بيف الطمبة كالمجنة 

 .المختصة لمناقشة كؿ ما يتعمؽ باالختبار
 :إتاحة بدائؿ متنكعة لالختبار الشامؿ، كمنيا. 4
، كالدفاع عنو أماـ لجنة مف Proposed تقديـ مقترح بحثي -

 .أعضاء ىيئة التدريس في الكمية
يتضمف جميع األبحاث   Portfolioتقديـ ممؼ اإلنجاز -

كاألنشطة األكاديمية التي قاـ بيا الطالب خالؿ البرنامج، أك 
 .تقديـ كرقة عممية في التخصص الرئيس لمطالب

  Homework إجراء االختبار الشامؿ منزليان  -
إجراء دراسة ميدانية أك دراسة حالة في أحد مكاضيع البرنامج  -

 .األكاديمي
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تقديـ ممخص لألبحاث التي أعّدىا الطالب في مجاؿ  -
 .تخصصو طكاؿ دراستو المنيجية

تحميؿ كنقد خطة كمقررات البرنامج التي درسيا الطالب  -
 .كمقترحاتو لتطكيرىا

الذيف لـ يتمكنكا مف تطبيؽ إجراءات ميسرة لمساعدة الطمبة . 5
 :اجتياز االختبار، كمنيا

تشكيؿ لجنة مف األساتذة المتخصصيف لمساعدة الطمبة  -
عادة تأىيميـ  المتعثريف الكتشاؼ جكانب القصكر كعالجيا، كا 

 .لمتقّدـ لالختبار الشامؿ ثانية
تعكيض نقص درجات االختبار التحريرم بدرجات بديمة مف  -

 .االختبار الشفكم
 .رجة الدبمـك في التخصص بدالن مف درجة الدكتكراهمنح د -

 :ممخص نتائج الدراسة كتكصياتيا
 :يمكف إيجاز أىـ نتائج الدراسة فيما يمي

اشتممت أكجو المقارنة بيف أنظمة كلكائح االختبار الشامؿ . 1
في كميات التربية بالجامعات السعكدية كاألمريكية عمى طبيعة 

نظيمي، كمستكل الحرية األكاديمية، النظاـ التعميمي كىيكمو الت
إضافة إلى أنماط االختبار الشامؿ؛ حيث تخضع األنظمة 
كالمكائح في كميات التربية بالجامعات السعكدية لبيركقراطية 
شديدة نتيجة لمركزية النظاـ التعميمي؛ بينما تتصؼ نظيرتيا في 

كتتشابو كميات التربية األمريكية بالمركنة كالفاعمية كاالستقاللية، 
ىذه األنظمة كالمكائح في إلزامية االختبار الشامؿ لطمبة الدكتكراه 
كأنماطو، إضافة إلى أنظمة التعامؿ مع الطمبة عند االخفاؽ في 
اجتيازه لممرة األكلى، كما تتمّيز كميات التربية بالجامعات 
األمريكية بمشاركتيا في رسـ كتنفيذ السياسات المتعمقة 

 .باالختبار
سـ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ في كميات التربية تتّ . 2

بالجامعات السعكدية بالضعؼ في أساليب القيادة، كقمة الخدمات 
المساندة كالصالحيات الممنكحة لمكميات كاألقساـ األكاديمية 
كلجاف االختبار؛ بينما تّتسـ نظيرتيا في كميات التربية 

شاركية كتفكيض الصالحيات، بالجامعات األمريكية بالقيادة الت

كتقديـ أفضؿ الخدمات المساندة لمطمبة، كتتشابو ىذه اإلجراءات 
في عقد لقاءات لمطمبة مع أعضاء لجنة االختبار الشامؿ، 
كتحديد المحاكر العامة لالختبار؛ لكّف إجراءات االختبار الشامؿ 
المطبقة في كميات التربية بالجامعات األمريكية تختمؼ عف 

يا في كميات التربية بالجامعات السعكدية بالتأكيد عمى نظيرت
 .أىمية األقساـ األكاديمية كمنحيا الصالحيات الكافية

يمكف االستفادة مف اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ . 3
التي تطبقيا كميات التربية في الجامعات األمريكية لتطكير 

السعكدية، كخاصة ما نظيرتيا في كميات التربية بالجامعات 
يتعمؽ منيا بتفكيض صالحيات اتخاذ القرارات اإلدارية 
كاألكاديمية الالزمة إلدارة كتنظيـ االختبار الشامؿ، كتقديـ 
ضافة خدمات متنكعة  االختبار الشامؿ بأساليب غير تقميدية، كا 
تاحة بدائؿ متنكعة لالختبار، كتطبيؽ  لمساعدة الطمبة، كا 

 .دة الطمبة الذيف لـ يتمكنكا مف اجتيازهإجراءات ميسرة لمساع
 التوصيات .6

في ضكء النتائج التي خمصت إلييا الدراسة، يكصي الباحث     
 :بما يمي

االستفادة مف أكجو التمّيز ألنظمة كلكائح االختبار الشامؿ . 1
التي تطبقيا كميات التربية بالجامعات األمريكية، كالتي تتكافؽ 

 :ممكة، مف خالؿ تنفيذ اآلليات التاليةمع أنظمة التعميـ بالم
إتاحة الفرصة لمجالس الجامعات كالكميات كاألقساـ لممشاركة  -

في سّف السياسات المتعمقة باالختبار الشامؿ كتطكيرىا بما 
 .يتالءـ كالتغيرات المستمرة في أنظمة التعميـ العالي العالمية

الكافية لتنفيذ منح مجالس األقساـ األكاديمية الصالحيات  -
نجاز ذلؾ بعيدان عف المركزية  لكائح كأنظمة االختبار الشامؿ كا 

  .كالبيركقراطية
اختيار أفضؿ اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ في . 2

كميات التربية بالجامعات األمريكية لتطبيقيا في كميات التربية 
 :بالجامعات السعكدية، مف خالؿ تنفيذ اآلليات التالية

تشجيع مجالس الكميات كاألقساـ األكاديمية عمى ممارسة - 
 راراتػػػػػػػأساليب القيادة التشاركية كتفكيض الصالحيات، كاتخاذ الق
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 .المتعمقة باالختبارات الشاممة
تفكيض مجالس األقساـ الصالحيات اإلدارية كاألكاديمية  -

دارة كؿ ما يتعمؽ باالختبار الشامؿ،  ابتداء مف الكافية لتنظيـ كا 
عالنيا  .إعالف مكاعيده، كانتياء باعتماد نتائجو كا 

االستفادة مف اإلجراءات التنفيذية لالختبار الشامؿ المطبقة . 3
في كميات التربية بالجامعات األمريكية لتطكير نظيرتيا في 

 :كميات التربية بالجامعات السعكدية، مف خالؿ اآلليات التالية
ذية لالختبار الشامؿ التي تطبقيا تكحيد اإلجراءات التنفي -

كميات التربية في الجامعات السعكدية كالتي تتفاكت إجراءاتيا 
مف كمية ألخرل، كيتـ ذلؾ بالتنسيؽ بيف كزارة التعميـ، كبيف 
الجامعات الختيار أفضؿ الممارسات في ىذا المجاؿ، كاالستفادة 
ـّ مف خبرات كميات التربية في الجامعات األمريكية، كمف ث

لكتركنيان   .تعميميا عمى الجامعات كرقيان كا 
اعتماد األقساـ األكاديمية لتككف المنطمؽ األكؿ لمتكصيات  -

كالقرارات المتعمقة بإدارة كتنظيـ االختبار الشامؿ، كيتـ ذلؾ بمنح 
مجالسيا كلجانيا المختصة الصالحيات اإلدارية كاألكاديمية 

ريعة كفّعالة تسيـ في الكافية التي تتيح ليا اتخاذ قرارات س
سيكلة اإلجراءات التنفيذية لالختبار كمركنتيا، دكف الحاجة 
لمرجكع إلى مجالس الكمية كالدراسات العميا كالجامعة إال لمتنسيؽ 

 .كتحقيؽ التكامؿ معيا
تكفير بدائؿ متنكعة لالختبار الشامؿ تراعي الفركؽ الفردية  -

التقميدية لالختبار  بيف الطمبة، كيتـ ذلؾ باستبداؿ األساليب
جراء  بأساليب حديثة كاالختبارات المكضكعية، كممؼ االنجاز كا 
دراسة حالة ميدانية في أحد مكاضيع برامج الدراسات العميا، بما 
يسيـ في تقييـ مستكيات التفكير العميا لدل الطمبة كتطكير 

 .مياراتيـ البحثية، كيشّكؿ قيمة مضافة ليـ
في اجتياز االختبار الشامؿ لممرة  تعكيض الطالب الذم فشؿ -

الثانية، كذلؾ بأف يمنح درجة الدبمـك في التخصص لتككف بديالن 
 .عف سنكات الدراسة المنيجية

إجراء دراسات مستقبمية حكؿ تقييـ كاقع االختبارات الشاممة  -
 مف كجية نظر طمبة الدراسات العميا في الجامعات السعكدية.

 المراجع
 العربيةأ. المراجع 

معايير ضماف الجكدة ىػ(. 1435كزارة التعميـ العالي. ) [4]
. الرياض، الييئة كاالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي
 الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي. 

، تقرير حالة التعميـ العاليق(. 1434كزارة التعميـ العالي. ) [6]
 الرياض، ككالة الكزارة لمتخطيط كالمعمكمات. 

الالئحة المكحدة لمدراسات ق(. 1432الجامعة اإلسالمية. ) [13]
، المدينة، العميا في الجامعات السعكدية كقكاعدىا التنفيذية

 )د. ف(. 

الالئحة المكحدة ق(. 1432جامعة الممؾ عبدالعزيز. ) [19]
لمدراسات العميا في الجامعات السعكدية كقكاعدىا التنفيذية 

 الدراسات العميا. ، جدة، عمادة في الجامعة

أنظمة كلكائح مجمس ق(. 1428التعميـ العالي. ) مجمس [20]
، الرياض، األمانة العامة لمجمس التعميـ العالي كالجامعات

 (. 3التعميـ العالي، ط )

الالئحة المكحدة ق(. 1432جامعة الممؾ سعكد. ) [21]
لمدراسات العميا في الجامعات السعكدية كالقكاعد 

لتنظيمية كالتنفيذية لمدراسات العميا في كاإلجراءات ا
 ، الرياض، عمادة الدراسات العميا. الجامعة

الالئحة المكحدة لمدراسات ق(. 1433جامعة أـ القرل. ) [22]
، مكة العميا في الجامعات السعكدية كقكاعدىا التنفيذية

 المكرمة، عمادة شؤكف أعضاء ىيئة التدريس. 

التقرير اإلحصائي لمجامعات ق(. 1436كزارة التعميـ. ) [23]
 ، الرياض، األمانة العامة لمجمس التعميـ العالي. الحككمية

(. في ظالؿ الخطة االستراتيجية ـ2014عبابنو، صالح. ) [24]
لمجامعة األردنية: جكدة أداء كمية العمـك التربكية في ضكء 
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 التخطيطكرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر ، معايير "إنكيت"
. 29/5/2014-28، االستراتيجي في التعميـ العالي

 ألردف، جامعة مؤتة. ا

ق(. أسباب تسرب طالب ماجستير 1428الشباني، كليد. ) [30]
مجمة البحكث العمـك في المحاسبة في جامعة الممؾ سعكد. 

المحاسبية، الجمعية السعكدية لممحاسبة، جامعة الممؾ 
 ، الرياض. 28 – 9 (،1، المجمد الثامف، ع )سعكد

امتحاف الكفاءة المعرفية ـ(. 2009جرادات، صفاء. ) [31]
كالشامؿ لطمبة الدراسات العميا في جامعة اليرمكؾ مف 

. رسالة ماجستير، قسـ كجية نظرىـ كمقترحات تطكيرىما
 اإلدارة كالتربية، كمية التربية، األردف، جامعة اليرمكؾ. 

شبكة المحاميف ـ(. 2014ظمة السعكدية. )مكسكعة األن [32]
مف الرابط:  2015فبراير  15. تـّ استرجاعو في السعكدييف

http: //www. mohamoon-ksa. com . 
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REGULATIONS, RULES, AND PROCEDURES OF 

COMPREHENSIVE EXAM FOR COLLEGES OF 

EDUCATION IN SAUDI AND AMERICAN 

UNIVERSITIES "A COMPARATIVE STUDY" 

MOHAMMED. M. ALHARBI 

King Saud University 

College Of Education 

 

ABSTRACT: The study aimed to compare between the comprehensive Exam regulations in colleges of 

education in Saudi and American universities, identify the important operational procedures of the 

comprehensive Exam applied by education colleges in American universities. The study sample was (32) 

education colleges in Saudi and American in universities, and used comparative method. The study results 

including: centralization of comprehensive Exam regulations in education colleges in Saudi universities; 

while its counterpart in education colleges in American universities is characterized by flexibility and 

power that could be used to develop its counterpart in education colleges in Saudi universities. The study 

recommended to assessing regulations of the comprehensive Exam, developing it to suit the changes in 

higher education, unifying its executive procedures in universities. Providing a variety of alternatives for 

the Exam contributes in considering the individual differences. 

KEY WORDS: Higher Education, rules and regulations of graduate studies, achievement exams.  
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