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 مستخمص البحث
ىدف البحث إلى تقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في جامعة الممك  

خالد في ضوء معايير مقترحة، وتقديم تصور مقترح لتطوير البرنامج، ولتحقيق ذلك استخدم 
لمسحي، وكانت أداة البحث استبانة تم تصميميا بناء عمى معايير البحث المنيج الوصفي ا

( فقرة، موزعة عمى 34اقترحتيا الباحثة باإلفادة من األدبيات التربوية السابقة، وتضمنت االستبانة)
استراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج، وخطة البرنامج، خمسة محاور ىي: رسالة البرنامج وأىدافو، و 

ويم البرنامج، واإلشراف العممي والخدمات البحثية ، تم تطبيقيا عمى عينة البحث وطرق وأساليب تق
( طالبة تخرجن في البرنامج خالل األعوام الخمسة الماضية، وتوصمت 43التي تكونت من )

النتائج إلى توفر المعايير في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد 
، وجاءت رسالة البرنامج وأىدافو في المرتبة األولى بدرجة كبيرة، وجاءت الخدمات بدرجة كبيرة 

البحثية واإلشراف العممي في المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة، وأوصت الباحثة بإعادة النظر في 
فعاليتيا  أنأساليب وطرق تقويم البرنامج و الخدمات البحثية المقدمة فيو؛ حيث أظيرت النتائج 

 ة.متوسط
   ماجستير المناىج وطرق التدريس العامةالكممات المفتاحية: 
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Summary of the research 
      The aim of the research is to evaluate the Master of Curricula and 

General Teaching Methods Program at King Khalid University in light of 
the proposed criteria, and to provide a proposed vision for the 
development of the program, and to achieve this, the research used the 
descriptive survey approach, and the research tool was a questionnaire 
designed based on criteria proposed by the researcher, taking advantage 
of previous educational literature The questionnaire included (43) 
paragraphs, divided into five axes: the program’s mission and objectives, 
the program’s teaching and learning strategies, the program’s plan, 
methods and methods of program evaluation, scientific supervision and 
research services, which were applied to the research sample that 
consisted of (37) students who graduated from the program. During the 
past five years, the results reached the availability of standards in the 
Master of Curricula and General Teaching Methods Program at King 
Khalid University to a large degree, and the mission and objectives of the 
program came in the first place to a large degree, and the research 
services and scientific supervision came in the last place with a moderate 
degree, and the researcher recommended to reconsider the methods 
Methods for evaluating the program and the research services provided 
therein; The results showed that its effectiveness is moderate. 
Key words: Master of Curricula and General Teaching Methods . 
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 مقدمة البحث
في عصر تتدفق فيو المعرفة بشكل ىائل، ويتسارع فيو التطور التكنولوجي والثقافي بشكل 
لحظي، تولي النظم التعميمية برامجيا أىميُة كبيرًة، لتواكب ىذا التطور وتستطيع مسايرة الحديث 

تمعيا المتغير، في مجاالتو المختمفة، وتقوم البرامج التعميمية في مختمف مراحميا عمى فمسفة مج
فيي بحاجة الى التقويم والتطوير بشكل مستمر، وتمثل البرامج التعميمية في الدراسات العميا رافًدا 
ميما لمجامعات تقدم عن طريقيا لممجتمع نخبة من الخريجين الذين يفترض أن يمتمكون من 

 ع.الميارات والقدرات ما يحقق آمال المؤسسة التربوية ويمبي متطمبات المجتم
 رؤيتو ورسالتو وأىدافو عمى رؤية المجتمع وفمسفتو،لذلك يقوم البرنامج التعميمي في   

ولتوضيح مفيوم البرنامج التعميمي يتطمب ابتداًء التعريف بالبرنامج وىو" مجموعة من النشاطات 
المؤسسة والمخطط ليا والمستمرة واليادفة إلى تزويد القوى البشرية بمعارف معينة وتحسين 

(.أما البرنامج التعميمي 423، ص7343تطوير قدراتيا بشكل ايجابي")الفايز والممحم والتركي ، و 
فيو "المجيود المنظم والمخطط والمستمر والذي صمم ليحل مشكمة تربوية أو ليحسن أوضاعًا 

 (. 421،ص2172تربوية")الحربي ودرندري،
تعميمية المختمفة؛ فإن البرنامج وحيث تعد البرامج التعميمية ركيزة تقوم عمييا النظم ال

التعميمي يقوم عمى نظرية موضحة في خطة البرنامج وىي أول مكونات البرنامج التعميمي كما 
( حيث ذكرا أن أول خطوة في فيم برنامج تعميمي ىو فيم نظريتو 2114وضح روسي ولبسي)

منطقي لمطريقة التي أي" إيجاد وصف لممفاىيم واالفتراضات والتوقعات التي  تكون األساس ال
يشكل بيا البرنامج ويشغل بيا ، وتكون واضحة دائما في ىيكمتو وعممياتو وقميال ما تكتب بشكل 

(، وينبع عن نظرية البرنامج الخطة التنظيمية لمبرنامج التعميمي 742مفصل في وثائقو")ص
البية أو خدمية، باعتباره نظاما تتنوع مدخالتو بين مدخالت بشرية سواء أكانت تدريسية أو ط

ومدخالت مادية، وأخرى فنية مثل الكتب واألجيزة والتجييزات، ومدخالت ثابتو مثل األبنية 
والمرافق والحرم الجامعي وغيره، ويمر البرنامج التعميمي بوصفو نظاما بعدد من العمميات 

عممين، وما اكتسبوه واالجراءات وصواًل إلى المخرجات المتمثمة في ما تم فيمو ومعرفتو بالنسبة لممت
من اتجاىات وميارات، إضافة إلى االنتاج البحثي لمبرنامج، ويمخص الجبوري وأحمد وعزيز 

( ثمرة جودة البرنامج التعميمي في أن يكون المتخرج في البرنامج التعميمي: قادًرا 2173وجاسم )
م بالمتغيرات عمى التفكير الناقد بذاتو بحيث يستطيع وصف تعممو بمصطمحات عامة والقيا

المناسبة لذلك، وقادرًا عمى أن يفيم كيفية تطبيق القوانين واالرشادات والتعميمات ألي عمل وكيفية 
وضع الخطط لحميا، وقادرًا عمى التحميل والتفكير العممي والتعمم والميارات الدراسية، وقادرًا عمى 

 (.74شرح ووصف تخصصو العممي والمفاىيم الخاصة بو)ص
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االت البرنامج التعميمي إلى ثالثة مجاالت: المجال المعرفي متضمنا مستويات وتتنوع مج
المعرفة والفيم، والمجال الوجداني وىو ما يشتمل عميو البرنامج من ميارات ذىنية وتفكيرية، 
والمجال الحركي وىو ما يشتمل عميو البرنامج من قدرات وميارات ذاتية ومكتسبة سواء ما يقتصر 

 ال التخصص أو ما يتعدا أثرىا  لمجاالت أخرى. أثرىا عمى مج
وتعد برامج الدراسات العميا أىم البرامج التعميمية التي تقدميا الجامعات حيث تمثل امتدادا 

(: "الدراسات المتخصصة من التعميم 2177لمتعميم الجامعي وىي كما يوضح زوين وىاشم )
عة األولية مثل برامج  الدبموم العالي العالي وتشمل كافة الدراسات التي تمي دراسة الجام

(، وىي برامج تقدميا الجامعات لمحاصمين عمى الدرجة الجامعية في 33والماجستير والدكتوراه")ص
شكل فرص تعميمية إضافية تحتوي برامج متخصصة وعامة ذات مستوى أعمى لمنح المتقدمين 

دكتوراة ولضمان التعمم المستمر الحصول عمى درجات عممية إضافية، متمثمة في الماجستير وال
ليم وتيدف برامج الدراسات العميا في أول أىدافيا إلى تمبية احتياجات المجتمع بتقديم كفاءات 
بشرية وعقول مبدعة ومفكرة تسيم في بناء المجتمع وحل مشكالتو ، كما تيدف إلى االنتاج 

األمم ورقييا حيث يقاس تقدم  العممي عن طريق دعم البحث العممي الذي ال يخفى أثره في تقدم
(أىم أىداف برامج الدراسات العميا في: 7344المجتمعات بمدى إنتاجيا العممي، ويمخص السيد )

ثراء المعرفة اإلنسانية عن طريق  االىتمام بالدراسات اإلسالمية والعربية ودعم أبحاثيا ونشرىا، وا 
حقائق جديدة وتقديم إضافات  األبحاث والدراسات المتخصصة والدقيقة من أجل الكشف عن

عداد  عممية، ومنح الطالب المتميزين فرصة استمرار التعميم عن طريق استكمال دراساتيم العميا، وا 
الكفاءات العممية المتخصصة بحيث يحصمون عمى تأىل عالي في مجاالت المعرفة المتنوعة، 

نولوجيا وتوجيييم لإلبداع وتشجيع الكفاءات العممية عمى مواكبة التطور السريع معرفيا وتك
 واالبتكار والبحث العممي. 

وتأكيدا عمى ما سبق فإن البرنامج التعميمي يمثل  مجموع األنشطة المخطط ليا لتقدم في  
فترة زمنية محددة، وتمثل عممية التقويم متطمب أساسي لكل برنامج تعميمي، حيث تخضع البرامج 

حقق من صالحيتيا، وبغية تحسين جوانب الضعف فييا التعميمية لمتقويم بشكل مستمر وذلك لمت
حيث يقصد بالتقويم معرفة قيمة الشيء وتحديد نواحي القصور والضعف بغية تحسينيا ومعالجتيا 
فيو في طبيعتو "عممية منظمة ومركبة تقوم عمى أسس عممية تتم من خالل جمع بيانات 

نف وتحمل بواسطة أساليب وأدوات معينة، ومعمومات كمية وكيفية عن الشيء المراد تقويمو ثم تص
ومن خالل النتائج يتم صياغة أحكام وقرارات تقويمية تسيم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط 

  ( .4، ص2173الضعف" )القميزي، 
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وعطًفا عمى ما ورد فإن تقويم البرنامج التعميمي يسعى إلى معرفة مدى تحقيق ىذه 
يز جوانب القوة فييا ومعالجة القصور، ويالحظ بأن التقويم ال يقتصر االنشطة ألىدافيا سعًيا لتعز 

صدار األحكام، ويشمل البيانات  عمى تقدير قيمة الشيء ووزنو، بل يتعدا ذلك إلى اقتراح الحمول وا 
والمعمومات بجانبييا الكمي والنوعي، كما يتضمن تعزيز لجوانب القوة ومعالجة لجوانب الضعف، 

(بأن: "التقويم الجيد لن تبرز أىميتو ولن تتحقق 7344ما أشار إليو السيد) وتتفق الباحثة مع
ال كانت النتائج  األىداف المرجوة منو إال إذا كان القائمون بعممية التقويم عمى وعي بما يقومون، وا 

 (.  45ال تتسم بالصدق والموضوعية")
تنصب كميا في الرغبة في ولذلك فإن البرامج التعميمية تخضع لمتقويم لعدد من األسباب، 

تطوير البرامج وتحسينيا بقصد رفع كفاءتيا وبالتالي رفع كفاءة مخرجاتيا، عن طريق تشخيص 
واقع البرنامج لتعرف جوانب قوتو وجوانب ضعفو بغية تحسينو، سعيًا لمواكبة التطور العممي 

ا أشار إليو أبو دقة ولتحقق النظم التعميمية أىدافيا ورؤى مجتمعاتيا، ومن أسباب التقويم م
( حيث ذكر أن أىم أسباب التقويم ىو التوسع والتنوع اليائل الذي شيدتو نظم التعميم 2115)

العالي ومؤسساتو، وزيادة إدراك كثير من الحكومات، ومؤسسات التعميم العالي، والمنظمات، 
مضوابط، والممارسات والجيات الوطنية، واإلقميمية، والدولية ذات الصمة بأمر التعميم العالي ل

حاجة المؤسسات  واألساليب والمعايير األكاديمية التقميدية المستخدمة في التقويم، إضافة إلى
العاممة تحت مظمة التعميم العالي إلى تقويم طرق أدائيا في األنشطة؛ لكي تضبط المدخالت، 

 فتظير المخرجات بصورة جمية.
الدراسات العميا لتتمكن من مواكبة التغيرات العالمية وىذا ما يؤكد أىمية القيام بتقويم برامج 

في شتى المجاالت حيث يعد التقويم أداة الحكم عمى جودة ىذه البرامج ومدى تحقيقيا ألىدافيا 
          ( إلى عدد من االمور التي تستدعي االىتمام بتقويم برامج الدراسات 7344ويشير السيد )

 العميا ومنيا:
العالمية مثل ثورة االتصاالت والتكنولوجيا والتدفق اليائل لممعرفة حيث تمثل  تزايد المتغيرات (7

 ىذه المتغيرات أىم عوامل التنافس االقتصادي بين األمم.
تحقيق متطمبات سوق العمل من الخريجين المؤىمين كما وكيفا الذين يسيمون بدورىم في تنمية  (2

 المجتمع وتقدمو ثقافيا واقتصاديا وسياسيا.
برامج الدارسات العميا لممجتمع العقول المبدعة والمفكرة التي تسيم في حل مشكالت  تقدم (4

           مجتمعيا وحيث ىذه المجتمعات تتسم بالتغير المستمر فاألحرى تقويم وتطوير ىذه
 البرامج باستمرار.
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ة ليظير يؤدي التقويم المستمر لبرامج الدراسات العميا إلى إقامة التعميم عمى أسسو العممي (3
 تأثيره الفعال في المجتمع عمى كافة المستويات التخطيطية منيا والتنفيذية والتقويمية.

تقوم برامج الدراسات العميا من أجل إعداد الباحثين القادرين عمى إجراء البحوث التي تتطمبيا  (3
 عممية التنمية.

ن لمبرامج وبناؤىا عمى ترسيخ العموم وتأصيميا وتأسيسيا عن طريق التقويم والتطوير والتحسي (2
 أحدث الدراسات واالفادة من نتائج األبحاث.

ويعد من أسباب التقويم أيضا تزايد أعداد الطالب في برامج الدراسات العميا وتزايد االقبال         
عمى برامجيا الذي أدى إلى اتساع قاعدة التعميم الجامعي مما يستمزم مضاعفة الجيد في تقديم 

 رار تقويميا.البرامج واستم
وحيث يعد تقويم البرامج التعميمية عممية متتابعة يمكن ترتيبيا في ثالثة مراحل ذكرىا 

(: مرحمة التخطيط التي يتم فييا تصنيف المعمومات ذات الصمة بموضوع التقويم، 2174سموى)
ات ومرحمة الحصول عمى المعمومات، متمثمًة في االجراءات التي يتم عن طريقيا جمع المعموم

التي تم اختيارىا وتحديدىا في المرحمة األولى ويراعى في ذلك أن تتم ىذه االجراءات بدقة 
وموضوعية سواء أكانت ىذه االجراءات تتم بطريقة االختبارات أو االستبانات أو غيرىا من أدوات 

ي تم القياس األخرى، ثم مرحمة توفير المعمومات التخاذ الحكم وىي مرحمة تحميل البيانات الت
 جمعيا ووصفيا بيدف تزويد صانعي القرار بنتائج واضحة ومفيومة.

وتمر عممية تقويم البرامج التعميمية بمراحميا الثالث وذلك لمقيام بوظائف التقويم التي 
( وظائف 2172يؤدييا لتحقيق أىداف عممية التقويم ويؤدي التقويم كما ذكر العتيبي والربيع )

العام والمخرجات المتوقعة وتعديميا، وتحديد نواحي القوة والضعف  كثيرة منيا: مراجعة اليدف
ومعالجتيا كما أن التقويم يوجو عممية التعميم، إضافة لكونو وسيمة فعالة لتقديم التغذية الراجعة في 

(، وتمثل عممية التقويم الركيزة األساسية في إيضاح القيمة الحقيقية 327عممية التعميم والتعمم")ص
، حيث تكون في مجمميا عممية تساعد عمى الحصول عمى المعمومات الميمة التي تمكن لمبرامج

( إلى أن 7331من استخداميا لمحكم عمى صالحية البرنامج، كما أشار الفايز والممحم والتركي )
"تقويم البرامج األكاديمية ييدف إلى معرفة مدى مالئمة البرامج الدراسية الحتياجات المجتمع 

مل ومتطمبات التنمية، ومعرفة مدى ارتباط المقررات والمناىج برسالة المؤسسة وسوق الع
وفمسفتيا، ومعرفة مدى مواكبة المناىج الدراسية لمتطمبات العصر، ومعرفة مدى توافر نظم محددة 
ومعمنة وعادلة لتقييم أداء الطمبة، ومعرفة مدى مالئمة البرامج الدراسية لمتطمبات إعداد خريج لديو 

قدرة عمى التحميل والتفكير المنطقي واإلبداع والعمل  ضمن الفريق وتحمل المسؤولية والتعامل ال
 (. 423مع الوسائل التكنولوجية الحديثة" )ص
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وفي ظل تمك األىداف فإن تقويم البرامج التعميمية يرتبط بالحاجة لمبرنامج ولتوظيف ذلك 
( إلى خمسة أنواع: أوليا التقويم 7344السيد )تنوعت مصادر تقويم البرامج التعميمية كما وضحيا 

من خالل التقارير وممفات االنجاز واالداء، وثانييا التقويم الذاتي، وثالثيا التقويم من وجية نظر 
أساتذة البرنامج، ورابعيا التقويم من وجية نظر األقران، وخامسيا التقويم من وجية نظر 

 المستفيدين من البرنامج. 

اسات يجد كثيًرا من الدراسات تم فييا التقويم من وجية نظر الخريجين مثل والمتتبع لمدر 
(، في حين تم التقويم في بعض الدراسات من وجية نظر طالب 2172دراسة العتيبي وربيع )

 (.7344( والسيد)7343الدراسات العميا واعضاء ىيئة التدريس مثل دراسة الثبيتي)

ر والمؤشرات، وتبرز أىمية المعايير لتقويم البرامج ويتم التقويم في ضوء عدد من المعايي
( إلى أن المعايير 2173التعميمية في تناول عدد من الباحثين والتربويين ليا كما يشير األكمبي )

تعد مدخال ميما لمحكم عمى جودة ما يعرفو المتعممون، وجودة البرنامج الذي يتيح ليم الفرصة في 
م البرنامج وجودة الممارسات التقويمية، كما تعين المعايير عمى رفع التعمم وجودة النظام الذي يدع

مستوى األداء الحالي إلى المستوى المرغوب، وتحتوي المعايير التي يمكن الحكم بيا عمى أداء 
(عمى: "الحاجة إلى متطمبات المستيدفين 2114البرنامج كما أّكد روسي وليبسي وفريمان )

لمحددة، والمعايير التخصصية والمتطمبات الرسمية، والقيم األخالقية بالخدمة، وأىداف البرنامج ا
والعدالة والمساواة، وألداء السابق والمعمومات التاريخية، وآراء الخبراء ، واألحوال المتوقعة في حال 

 (.34عدم قيام البرنامج، والتكاليف ،أو التكاليف النسبية" )ص

الكثير من الرؤى نحو ىذه المعايير فقد تناولت وفي ذات السياق فاألدب التربوي يحتوي  
عدد من األدبيات التربوية بالشرح والتفصيل والتنوع باختالف وجية النظر التي تناولتيا و منيا: 

،حيث أظيرت دراسة   NCATEمعاير االعتماد االكاديمي لممجمس الوطني إلعداد المعممين 
ج كمية التربية بجامعة نجران في ضوئيا وأظيرت ( التي ىدفت لتقويم برام2172العتيبي والربيع)

نتائجيا توافر ىذه المعايير بدرجة متوسطة وىي ستة معايير: المعرفة والميارات واالتجاه نحو 
المينة، ونظام التقويم واالمتحانات، والخبرات الميدانية والممارسات العممية، والتنوع، ومؤىالت 

 الميني، واإلدارة والموارد.أعضاء ىيئة التدريس واألداء والنمو 
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في حين تتجو بعض الدراسات لتقويم البرنامج التعميمي وفق معايير الجودة الشاممة 
واالعتماد األكاديمي الذي يراد بو مجموعة اجراءات تقوم بيا ىيئة االعتماد لمتأكد من أن المؤسسة 

معايير معينة اكتسبت االعتراف  التعميمية تطبق معايير الجودة وتمتزم بيا، فإذا ما حققت المؤسسة
الذي يكسبيا المكانة األكاديمية بين غيرىا من المؤسسات ويخضع الحكم عمى البرامج األكاديمية 

( ألحد الوسائل المتبعة وىي: االعتماد، وىو عبارة عن إخضاع 2173كما يوضح الزياني )
ير أو عدميا، والتدقيق، وىو البرنامج لمعايير محددة واإلعالن عن مدى مطابقتيا ليذه المعاي

عبارة عن تقييم لمدى قوة وسائل تطبيق الجودة أو ضعفيا لنشاطات البرنامج وخدمتيا، والتقييم، 
وييدف بالدرجة األولى إلى تطوير البرنامج، حيث يجري تقييم جميع األعمال اإلدارية، 

ة والخدمات، باإلضافة إلى برامج واستراتيجيات اإلدارة واتخاذ القرار، والعمميات المالية واإلداري
 التعميم والخطط البحثية.

ومن زاوية أخرى تم تقويم البرامج التعميمية في بعض الدراسات وفقا لنماذج منيجية لمتقويم 
( حيث ىدفت 2172مثل نموذج روسي وليبسي و فريمان الذي اعتمدتو دراسة الحربي ودرندري )

في المدارس األىمية السعودية، واستخدمت المنيج الوصفي  إلى تقويم البرامج التعميمية الدولية
لمتقويم في ضوء ىذا النموذج الذي يحتوي عمى خمسة مجاالت، تتناول تقويم الحاجة لمبرنامج، ثم 
تصميم المنطق والحاجة لمبرنامج، يمييا تقويم تصميم ومنطق البرنامج، والنظرية التي يبنى عمييا 

والكيفية التي ينفذ بيا البرنامج، ثم تقويم نواتج البرنامج ومدى تأثيره،  ثم تقويم عمميات البرنامج،
 خموصًا إلى تقويم تكاليف البرنامج وفعاليتو. 

وتناولت دراسات موضوع التقويم في ضوء معايير مقترحة يبنييا الباحث بناء عمى عدد 
ى تقويم برامج الدكتوراه ( التي ىدفت إل7343من األدبيات التربوية حيث أظيرت دراسة الثبيتي )

في األقسام التربوية بجامعة االمام محمد بن سعود من خالل ستة أبعاد ىي تقويم األىداف وطرق 
التدريس، وخطة البرنامج، وأساليب وطرق التقويم، واإلشراف العممي، والخدمات البحثية واستخدم 

أعضاء ىيئة التدريس وكشفت الباحث المنيج الوصفي حيث طبقت االداة عمى طالب الدكتوراه و 
 الدراسة عن توافر المعايير بدرجة متوسطة. 
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والمتتبع لمدراسات التقويمية التي تناولت برامج الدراسات العميا بالجامعات السعودية يمحظ  
( التي ىدفت إلى تقويم برامج 7344تطبيقيا لممعايير بدرجة متوسطة، كما أظيرت دراسة السيد )

قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بكمية التربية في جامعة أم القـرى من وجية نظر الدراسات العميا ب
الخريجين، وأظيرت أن المقررات التي تقدميا مرحمة الدراسات العميا ميمة، وأفادت العينة وترتبط 
بالتخصص بدرجـة كبيرة، ولكنيا حققت نواتج التعمم التي يسعى ليا القسم بدرجة متوسطة، ويقوم 

 ضاء ىيئة التدريس باألدوار المنوطة بيم بدرجة متوسطة.أع

بناء عمى ما سبق يالحظ تناول األدبيات التربوية لموضوع التقويم من زوايا مختمفة 
وباستخدام معايير متنوعة ومؤشرات متباينة تتفق في مجمميا عمى السعي لتقويم البرنامج التعميمي 

ضعفو بغية تحسينو سعيًا لمواكبة التطور العممي وتشخيص واقعو لتعرف جوانب قوتو وجوانب 
 ولتحقق النظم التعميمية أىدافيا ورؤى مجتمعاتيا.

ويعد برنامج ماجستير التربية في تخصص المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك 
خالد أحد البرامج التعميمية التي تسعى إلعداد باحث متميز في المجال التربوي من خالل خطة 

( ساعة معتمدة تشمل مجموعة متنوعة من المقررات التربوية، ويخضع 44برنامج التي تحوي)ال
كغيره من البرامج لدراسات تقويمية بيدف الكشف عن مدى صالحيتو وتعزيز مواطن القوة 

( عن ظيور معايير الجودة في 2173ومعالجة مواطن الضعف، حيث كشفت دراسة ال سفران )
بكمية التربية في جامعة الممك خالد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  برامج الدراسات العميا

بدرجة متوسطة، وتمخصت المعايير في تسعة جوانب تناولت مواصفات البرنامج التعميمي، 
دارة البرنامج، واإلمكانات  والموائح والنظم التعميمية، والتعميم والتعمم، وتقويم تعمم الطالب، وا 

 البشرية، وخدمة المجتمع، وضمان جودة البرنامج، والتحسين المستمر. المادية، واإلمكانات

تقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس تأكيًدا عمى ماسبق يأتي ىذا البحث ليعتمد 
العامة بجامعة الممك خالد، في ضوء معايير مقترحة بنتيا الباحثة باإلفادة مما ورد في األدبيات 

التي تم عرضيا لمتوصل إلى المعايير التالية وىي تتناول التقويم في خمسة التربوية و الدراسات 
مجاالت ىي: رسالة البرنامج وأىدافو، واستراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج، وخطة البرنامج، وطرق 

 وأساليب تقويم البرنامج، واإلشراف العممي والخدمات البحثية. 
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 مشكمة البحث:
لتغيير األمثل الذي تنيجو النظم التعميمية المتقدمة، حيث يمثل يعد التقويم الفاعل مسار ا

تقويم البرامج التربوية والتعميمية حاجة ممحة لموقوف عمى مدى فاعميتيا، ومدى تحقيقيا لألىداف 
الرئيسة لمبرامج؛ وىو السبيل األمثل لموقوف عمى نقاط القوة والضعف لمبرامج، وتحديد مسارات 

 التطوير والتحسين.
حيث تعد برامج الدراسات العميا في األقسام التربوية  رافًدا ميما لخدمة التعميم، وتمبية و 

( إلى أن البرامج والمقررات التربوية يجب أن تكون 2173متطمبات المجتمع، كما يشير القميزي )
متناسبة مع فمسفة المجتمع ومتغيرات العصر، مما يحتم ضرورة التقويم والمراجعة الشاممة 

لمستمرة ليذه البرامج والمقررات، لتستوعب طبيعة العصر في ظل تحدياتو المختمفة وقضاياه وا
المعاصرة، وتشير عدد من الدراسات التي تم تناوليا إلى حاجة ىذه البرامج لمتقويم المستمر كما 

 (. 7344؛ السيد،7343تشير دراسة كل من ) الثبيتي، 
ىج وطرق التدريس في جامعة الممك خالد ييدف وتأكيدا عمى ما سبق فإن برنامج  المنا

تقديم الباحثين المتميزين في المجال التربوي في ضوء المعايير العالمية لمبحث العممي إلى 
، وال يخفى أىمية تقويم ىذا البرنامج ليواكب المتغيرات استجابة لحاجات المجتمع السعودي

ج، وأىمية ما يقدمو في مجال البحث العممي المتسارعة في المجتمع؛ وذلك نظًرا ألىميتو كبرنام
( 2173والتربوي، وحاجتو كما أثبتت الدراسات لمزيد من التقويم والتطوير كدراسة )ال سفران، 

ولذلك تأتي ىذه الدراسة لتشارك بتقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في جامعة 
 الممك خالد في ضوء معايير مقترحة.

 بحثأسئمة ال
برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك  ما المعايير المقترحة لتقويم -7

 خالد؟
في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة ما مستوى توافر المعايير المقترحة  -2

 بجامعة الممك خالد؟
 عة الممك خالد؟برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامما التصور لتطوير  -4

 أهداف البحث
التعرف إلى المعايير المقترحة لتقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة  .7

 بجامعة الممك خالد.
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التعرف إلى مستوى توفر المعايير المقترحة في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس  .2
 العامة بجامعة الممك خالد.

 اجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد.تقديم تصور لتطوير برنامج م .4
 أهمية البحث

 تقديم قائمة بمعايير مقترحة لتقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة. .7
تقديم تصور لتطوير برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في ضوء نتائج  .2

 البحث.
ير المناىج وطرق التدريس بجامعة الممك خالد بنتائج إفادة المسؤولين عن برنامج ماجست .4

 قد تسيم في عممية تطوير البرنامج وتحسينو.
 حدود البحث

 اقتصر البحث عمى  الحدود اآلتية:
 تقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في ضوء معايير مقترحة. .7
يس العامة خالل األعوام الخمسة عينة من الطالبات المتخرجات في قسم المناىج وطرق التدر  .2

 الماضية.
 جامعة الممك خالد.  .4
 ه.7337الفصل الدراسي الثاني لمعام  .3

 مصطمحات البحث
 معايير مقترحة :

(  معايير تقويم البرنامج التعميمي بأنيا: "عبارات تحدد شروطا 2173عرف األكمبي )
المعايير الشيء أو العمل ومواصفات ومتطمبات قياسية لشيء أو عمل أو أداء ما بحيث تصف 

 (.322أو االداء في أكمل صورة في ظل ظروف وسياقات معينة")ص 
( بأنيا:" مستويات تحدد بقيم تقديرية لما يراد تقويمو يتم االتفاق 2173وعرفيا ال سفران )

عمييا من قبل المتخصصين وفقا لتعرف مدى إتباع الخطوات التي تؤدي إلى نواتج حددت 
 (.434سمفا")ص

وتعرفيا الباحثة بأنيا: المواصفات والشروط والمتطمبات التي اقترحتيا الباحثة بناء عمى 
األدبيات التربوية السابقة، ويمزم توفرىا في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة، لمحكم 

 عمى ىذا البرنامج أو لمعرفة مدى تحقيق أىدافو.
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 تقويم البرامج التعميمية:

( تقويم البرنامج التعميمي: بأنو "مجموعة األنشطة 2172ودرندري ) عرف الحربي
المستخدمة في جمع المعمومات عن كيفية تنفيذ وتأثير السياسات والبرامج والمناىج والمقررات 

 (.421الدراسية والبرمجيات وغيرىا من المواد التعميمة التخاذ القرار")ص

ية التي يتم عن طريقيا دراسة البرامج (بأنو: "االجراءات المنيج2174وعرفو سموى )
والسياسات القائمة لمتثبت من درجة فاعميتيا في تحقيق األىداف والعناصر التي تتضمنيا برامج 

 (.733محددة")ص

وتعرفو الباحثة بأنو: عممية منظمة تيدف لتحديد جوانب القوة والضعف في مجموعة 
ستير المناىج وطرق التدريس العامة، والمقدمة االنشطة المرتبطة ببعضيا والتي تمثل برنامج ماج

خالل فترة زمنية محددة ، بيدف صياغة تصورات تقويمية تسيم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة 
 نقاط الضعف.

 منهج البحث 
استخدم البحث المنيج الوصفي المسحي لوصف واقع برنامج ماجستير المناىج وطرق 

ناء عمى مسح استجابات الخريجين والخريجات في القسم ، التدريس العامة بجامعة الممك خالد ب
وذلك لفيم وتحميل واقع البرنامج بناء عمى الوصف الكمي والكيفي لو والوصول الى استنتاجات 
تساعد في تطويره ، حيث يعتمد المنيج الوصفي المسحي عمى وصف الموضوع المراد دراستو 

ج لموصول إلى توصيات ومقترحات تسيم بصورة وجمع بيانات دقيقة عنو بيدف استخالص النتائ
 واقعية في تعديل البرنامج وتحسينو.

 مجتمع البحث
يتكون مجتمع البحث من الطالب المتخرجين في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس 

 العامة خالل األعوام الخمسة الماضية.

 عينة البحث
البحث وىم الطالبات المتخرجات في قسم تم انشاء استبانة الكترونية ونشرىا لجميع مجتمع 

المناىج وطرق التدريس العامة خالل األعوام الخمسة الماضية، واستردادىا وكان مجمل الردود 
 ( استجابة. 43)
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 مواد البحث
 تمثمت مواد البحث في :

قائمة معايير مقترحة لتقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في جامعة  -7
 لد.الممك خا

تصور مقترح لتطوير برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة في ضوء معايير  -2
 مقترحة.

 أدوات البحث
أعدت الباحثة أداة البحث وىي: استبانة قائمة عمى معاير مقترحة لتقويم برنامج ماجستير المناىج 

ة من األدبيات التربوية وطرق التدريس العامة في جامعة الممك خالد: وقد صممتيا الباحثة باإلفاد
والدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع، حيث اعتمدت الباحثة عمى استقراء المعايير المستخدمة 

؛ زوين 7343في تقويم برامج الدراسات العميا في الكميات التربوية مثل دراسة كل من )الثبيتي، 
مشتممة عمى خمسة محاور  (، لتصل الباحثة إلى معايير مقترحة7344؛ السيد، 2177وىاشم، 

 تضمنت ما يمي :
 المحور األول: رسالة البرنامج وأىدافو، ويندرج تحتو تسع عبارات.

 المحور الثاني: استراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج، ويندرج تحتو تسع عبارات.
 المحور الثالث:خطة البرنامج، ويندرج تحتو تسع عبارات.

 البرنامج، ويندرج تحتو سبع عبارات. المحور الرابع:طرق وأساليب تقويم
 المحور الخامس:اإلشراف العممي والخدمات البحثية ، ويندرج تحتو تسع عبارات.

 صدق أداة البحث
وذلك من خالل عرض الصورة األولية لمقائمة عمى مجموعة من المحكمين والمختصين 

ك من أجل أخذ وجية نظر ( محكمين وذل2في التربية والمناىج وطرق التدريس وقد بمغ عددىم )
كل منيم في فقرات القائمة من حيث: انتماء الفقرات لكل محور، ووضوح الفقرات، وسالمة المغة 
والصياغة، وذلك من خالل إبداء أي تعديالت يرونيا مناسبة، وبعد جمع اقتراحات المحكمين 

غويًا، وتعديل البعض منيا، وآرائيم حول محاور القائمة وفقراتيا، أعيدت صياغة بعض الفقرات ل
ودمج البعض باآلخر، باإلضافة إلى حذف بعض الفقرات غير ذات الصمة، وذلك في ضوء آراء 

  واقتراحات المحكمين، وبالتالي تمكنت الباحثة من الخروج بصورة نيائية لمقائمة.
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 ثبات أداة البحث
لعينة األساسية ؛ ثم  تم لمتأكد من ثبات األداة تم عرض االستبانة عمى طالبتين خارج ا 

حساب معامل الثبات  )نسب االتفاق بين استجابات الطالبتين( باستخدام معادلة )ىوليستي(  
(، ويظير 1.43حيث ُيحكم عمى ارتفاع ثبات االستبانة إذا كان المعامل مساويًا أو يفوق : )

 الجدول التالي نسبة الثبات:

 معامل الثبات =
 عدد مرات االتفاق

 مرات االتفاق + عدد مرات االختالفعدد 

 ( نتيجة تحميل الثبات1جدول)

 درجة معامل ىوليستي

43 (÷43+2 =  )1.42 

 ويتضح من الجدول السابق من درجة المعامل أن درجة الثبات مرتفعة. 
 تنفيذ البحث

 جرى تنفيذ البحث وفق الخطوات التالية:
 رية والدراسات السابقة.( جمع المادة العممية ومراجعة األدبيات النظ7
( تحديد قائمة بالمعايير المقترحة لتقويم برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة 2

 الممك خالد.
( إعداد استبانة لتعرف مدى تطبيق برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة لممعايير 4

 المقترحة.
 ارة من مجتمع البحث.( تطبيق االستبانة عمى العينة المخت3
 ( جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا والخموص لمنتائج ثم وضع التصور المقترح.3

 أساليب البحث االحصائية
 لقياس ثبات األداة تم استخدام المعالجة االحصائية ب معادلة ىوليستي. -7
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ن لحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور م SPSSتم استخدام برنامج  -2
محاور األداة لمحكم عمى ترتيب المتوسطات الحسابية لمفقرات، وتحميل التباين األحادي  

 لمفقرات الستخالص النتائج. 
ويوضح الجدول التالي الطريقة التي اعتمدتيا الباحثة في الحكم عمى مدى استجابات العينة      

 بالوزن النسبي.
 ( توضيح مستوى ومدى كل استجابة.0جدول )

 المدى االستجابة  مستوى
 7.41إلى  7.11من  ضعيف جدا
 2.21إلى  7.47من  ضعيف
 4.31إلى 2.27من  متوسط
 3.21إلى  4.37من كبير

 3.11إلى  3.27من  كبير جدا

 نتائج البحث وتفسيرها:
أوال: نتيجة السؤال األول: والذي نصه ما المعايير المقترحة لتقويم برنامج ماجستير       

 وطرق التدريس العامة في جامعة الممك خالد:المناهج 

وقد تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في االطار النظري وفي أداة البحث باستقراء عدد من 
؛ 2177؛ زوين وىاشم، 7343الدراسات واألدبيات التربوية وباإلفادة من دراسة كل من )الثبيتي، 

( فقرة  34ة عمى خمسة محاور تضمنت)(، لتصل الباحثة إلى معايير مقترحة مشتمم7344السيد، 
 موزعة عمى المحاور التالية :

 رسالة البرنامج وأىدافو، ويندرج تحتو تسع عبارات. .7
 استراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج، ويندرج تحتو تسع عبارات. .2
 خطة البرنامج، ويندرج تحتو تسع عبارات. .4
 طرق وأساليب تقويم البرنامج، ويندرج تحتو سبع عبارات. .3
 اإلشراف العممي والخدمات البحثية ، ويندرج تحتو تسع عبارات. .3
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ثانيا: نتيجة السؤال الثاني: والذي نصه ما مستوى توفر المعايير المقترحة في برنامج      
 ماجستير المناهج وطرق التدريس العامة في جامعة الممك خالد:

 يتم عرض نتائج البحث عمى الترتيب التالي:

 صة باستجابات أفراد العينة مجممة عمى االستبانة ومحاورها ككل:( النتائج الخا1
أوضحت نتائج االستجابات أن اجمالي الوزن النسبي عمى استبانة تقويم برنامج ماجستير 

( أما محاور 4.35المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد بجميع محاورىا، بمغ )
( لممحور الخامس، 4.24( لممحور األول إلى )4.32ن )االستبانة فتراوح الوزن النسبي ليا م

 والجدول التالي يوضح ذلك:
 ترتيب المحاور (3جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور م

 7.12 4.32 رسالة البرنامج وأىدافو 7
 1.53 4.24 استراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج 2

 7.14 4.35 خطة البرنامج 4

 7.74 4.23 ويم البرنامجطرق تق 3

 7.41 4.24 اإلشراف العممي والخدمات البحثية 3

 7.14 4.35 االجمالي  

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة أي خريجات قسم المناىج وطرق التدريس يرون      
 توفر المعايير بدرجة كبيرة بصورة اجمالية، أما تفصيال فكانت استجاباتيم كالتالي:

غت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المحور األول: تقويم رسالة البرنامج بم -
( مما يعني أن المعايير المتعمقة بتقويم رسالة 7.12( واالنحراف المعياري )4.32وأىدافو )

البرنامج وأىدافو ظيرت لكامل المحور بدرجة كبيرة، وذلك ُيفسر إلى أن البرنامج ينطمق من 
 الة واضحة ومعمنة ويراعي في أىدافو التوجيات والقضايا المعاصرة.رس
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بمغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المحور الثاني: تقويم استراتيجيات  -
( مما يعني أن المعايير المتعمقة 7.4( واالنحراف المعياري )4.24تعميم وتعمم البرنامج )
م وتعمم البرنامج ظيرت لكامل المحور بدرجة كبيرة، وُيفسر ذلك بأن بتقويم استراتيجيات تعمي

البرنامج باستراتيجياتو وطرق تدريسو يشجع عمى التعمم الذاتي ويواكب المتغيرات التربوية 
 الحديثة.

بمغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المحور الثالث: تقويم خطة البرنامج  -
( مما يعني أن المعايير المتعمقة بتقويم خطة البرنامج 1.53نحراف المعياري )( واال4.35)

ظيرت لكامل المحور بدرجة كبيرة، و يفسر ذلك بأن البرنامج يتبع خطة محكمة تنمي 
محتوياتيا العممية ميارات الطالبات البحثية، وتواكب التوجيات العالمية وتفرد لكل مقرر من 

( 2172ة، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العتيبي وربيع)مقرراتيا خطة زمنية واضح
 التي كشفت عن توفر المعايير في البرامج المقدمة بدرجة كبيرة . 

بمغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المحور الرابع: طرق تقويم البرنامج  -
ي الفئة الثالثة من المقياس أي أن ( مما يعني وقوعيا ف7.74( واالنحراف المعياري )4.23)

المعايير المتعمقة بطرق تقويم البرنامج ظيرت لكامل المحور بدرجة متوسطة، وذلك يفسر 
إلى أن  طرق وأساليب تقويم البرنامج بحاجة إلى مزيد من التطوير، وقد يعود السبب في 

تفق ىذه النتيجة مع ذلك إلى أن الطالبات ال يشتركون في اختيار أساليب وطرق التقويم وت
( التي كشفت عن توفر المعايير المتعمقة بعمميات التقويم بدرجة 7343نتيجة دراسة الثبيتي )

 متوسطة. 
بمغت قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المحور الخامس: تقويم اإلشراف  -

ا يعني وقوعيا في الفئة ( مم7.41( واالنحراف المعياري )4.24العممي والخدمات البحثية )
الثالثة من المقياس أي أن المعايير المتعمقة بتقويم اإلشراف العممي والخدمات البحثية ظيرت 
لكامل المحور بدرجة متوسطة وذلك يفسر إلى أن البرنامج بحاجة إلى العناية بالخدمات 

 البحثية المقدمة وعمميات اإلشراف العممي. 
 أفراد العينة عمى عبارات المحور األول:رسالة البرنامج وأهدافه: (النتائج الخاصة باستجابات0

أوضحت الدراسة أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس يحقق المعايير المتعمقة برسالة      
( وتتراوح قيمة متوسط 4.32البرنامج وأىدافو بدرجة كبيرة حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي )

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:3.11( و)4.32ر بين )الحسابي لعبارات المحو 
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 ( المحور األول رسالة البرنامج وأهدافه4الجدول)

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

 7 1.43 3.11 أىداف البرنامج واضحة ودقيقة 2

تؤكد أىداف البرنامج عمى تنمية  3
 2 7.11 4.43 الميارات البحثية لمطالب

تتناول أىداف البرنامج القضايا  2
 4 7.14 4.43 المستجدة والمعاصرة.

 3 7.15 4.47 رسالة البرنامج واضحة ومعمنة 7

تُنمي أىداف البرنامج التعمم  5
 3 1.53 4.47 الذاتي.

 2 7.71 4.23 أىداف البرنامج قابمة لمتنفيذ 4

تمبي أىداف البرنامج متطمبات  3
 3 7.14 4.35 المجتمع.

تجمع األىداف بين الجوانب  3
 4 7.77 4.33 النظرية والتطبيقية

ُتمبي أىداف البرنامج حاجات   4
 5 7.12 4.32 الطالب.

 7.12 4.32 المتوسط العام 

يتضح من الجدول السابق أن أكثر عبارات المحور األول تقويم رسالة البرنامج وأىدافو  تحقًقا     
 التدريس من وجية نظر أفراد العينة ىي العبارات التالية : في برنامج ماجستير المناىج وطرق

 (3.11أىداف البرنامج واضحة ودقيقة، بمتوسط بمغ ) -
 (4.43تؤكد أىداف البرنامج عمى تنمية الميارات البحثية لدى الطالب، بمتوسط بمغ ) -

لعينة ىي كما يتضح أن أقل عبارات تقويم رسالة البرنامج وأىدافو تحقًقا من وجية نظر ا    
 العبارات التالية :

 (4.33تجمع األىداف بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بمتوسط بمغ ) -
 (4.32)  ُتمبي أىداف البرنامج حاجات الطالب، بمتوسط بمغ -
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في حين تقع بقية العبارات بينيما مما يعني أن جميع عبارات المحور األول تحققت بدرجة       
المناىج وطرق التدريس من وجية نظر العينة، وقد يعزى السبب في كبيرة في برنامج ماجستير 

ذلك إلى أن البرنامج ينطمق من رؤية واضحة وأىداف وضعت بدقة، مبنية عمى تمبية حاجات 
المجتمع وحاجات المتعممين، وىذا يتوافق مع طبيعة برامج الدراسات العميا، وتتفق ىذه الدراسة مع 

         أكدت عمى توفر مؤشر تنمية الميارات البحثية لدى الطالب( التي 7343دراسة الثبيتي )
 بدرجة كبيرة.   

(النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور الثاني : استراتيجيات تعميم 3
 وتعمم البرنامج:

ر أوضحت نتائج الدراسة أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يحقق المعايي
المتعمقة باستراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج بدرجة كبيرة حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي 

( والجدول التالي 3.14( و)4.22( وتتراوح قيمة متوسط الحسابي لعبارات المحور بين )4.24)
 يوضح ذلك:

 ( المحور الثاني: استراتيجيات تعمم وتعميم البرنامج5الجدول)

المتوسط  العبارة م
 الرتبة االنحراف المعياري الحسابي

 7 1.53 3.14 تحفز طرق التدريس عمى البحث واالستقصاء 4
 2 1.57 4.53 تدعم طرق التدريس الحوار والمناقشة 2
 4 1.23 4.53 تعزز أساليب التدريس مشاركة الطالب الفعالة 5
 3 1.54 4.42 تشجع طرق التدريس التعمم الذاتي 2
 3 1.42 4.43 س التقنية الحديثةتوظف طرق التدري 3
 2 7.14 4.33 تعتمد طرق التدريس عمى إثارة التفكير 7
 3 7.11 4.33 تتناسب طرق التدريس مع طبيعة المحتوى 3
 4 7.72 4.22 تجعل أساليب التدريس عممية التعمم ممتعة 4
 5 7.13 4.22 تتناسب طرق التدريس مع ميول الطالب 3
 1.53 4.24 المتوسط العام 
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يتضح من الجدول السابق أن أكثر عبارات المحور الثاني: استراتيجيات تعميم وتعمم 
البرنامج تحقًقا في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من وجية نظر أفراد العينة ىي: تحفز 

( كما يتضح أن أقل عبارات ىذا 3.14طرق التدريس عمى البحث واالستقصاء، بمتوسط بمغ )
 ( ىي العبارتين التالية:4.22تحققًا من وجية نظر العينة بنسبة ) المحور

 تجعل أساليب التدريس عممية التعمم ممتعة -
 تتناسب طرق التدريس مع ميول الطالب -

في حين تقع بقية العبارات بينيما مما يعني أن جميع عبارات المحور الثاني تحققت بدرجة 
تدريس من وجية نظر العينة عدا عبارتين تحققتا كبيرة في برنامج ماجستير المناىج وطرق ال

 بدرجة متوسطة وىما:

 (4.22تجعل أساليب التدريس عممية التعمم ممتعة، بمتوسط بمغ )  -
 (.4.22تتناسب طرق التدريس مع ميول الطالب، بمتوسط بمغ ) -

ويفسر ذلك إلى أن استراتيجيات تعمم وتعميم البرنامج تيتم بجوانب البحث واالستقصاء، 
غير أنيا كما وضحت استجابة أفراد العينة تفتقد لمجوانب التي تراعي ميول الطالب، أو تجعل 
عممية التعمم ممتعة وقد يعود السبب في ذلك إلى أن طرق التدريس تستيدف البحث العممي بدرجة 

لتي ( ا2172كبيرة وُتغفل غيره من الميارات ، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  زوين وىاشم )
 أظيرت توافر المعايير بدرجة متوسطة.  

 ( النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور الثالث  : خطة البرنامج:4

أوضحت نتائج الدراسة أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يحقق المعايير 
( وتتراوح قيمة 4.35متوسط الحسابي )المتعمقة بخطة  البرنامج بدرجة كبيرة حيث بمغت قيمة ال

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:4.53( و)4.41متوسط الحسابي لعبارات المحور بين )
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 ( المحور الثالث: خطة البرنامج6الجدول )

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.42 4.53 توجد خطة لكل مقرر دراسي 3

 2 1.54 4.42 الزمنية لمبرنامج تالئم الخطة المدة 3
 4 1.53 4.23 تتناسب خطة البرنامج مع أىدافو 4
 3 7.12 4.22  تتسم مقررات الخطة بالتكامل المعرفي فيما بينيا 4

 3 7.14 4.33 ينمي المحتوى العممي القدرة عمى التفسير لدى الطالب 3
 2 7.12 4.37 .ينمي المحتوى العممي القدرة عمى التحميل لدى الطالب 2
 3 7.74 4.35 تواكب خطة البرنامج التطورات التربوية 2
 4 7.73 4.43 تناسب خطة البرنامج االتجاىات العالمية الحديثة 7

تمكنُت من االستفادة من مقررات الخطة عند إعداد رسالة  5
 الماجستير

4.41 7.72 5 

 7.14 4.35 المتوسط العام 

ثر عبارات المحور الثالث: خطة البرنامج  تحقًقا في يتضح من الجدول السابق أن أك
 برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من وجية نظر أفراد العينة ىي:

 (4.53توجد خطة لكل مقرر دراسي، بمتوسط بمغ ) -
 (4.42تالئم الخطة المدة الزمنية لمبرنامج، بمتوسط بمغ ) -

الخطة الزمنية وتحقق األىداف  ويفسر ذلك إلى أن خطة البرنامج وضعت بدقة لالئم
 المرجوة، كما يتضح أن أقل عبارات ىذا المحور تحققًا من وجية نظر العينة ىي:

 (4.43تناسب خطة البرنامج االتجاىات العالمية الحديثة، بمتوسط بمغ ) -
 (4.41تمكنُت من االستفادة من مقررات الخطة عند إعداد رسالة الماجستير، بمتوسط بمغ ) -

قع بقية العبارات بينيما مما يعني أن جميع عبارات المحور الثالث تحققت بدرجة في حين ت
كبيرة في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من وجية نظر العينة عدا عبارتين تحققتا 

 بدرجة متوسطة وىما:
 تناسب خطة البرنامج االتجاىات العالمية الحديثة -
 ة عند إعداد رسالة الماجستير تمكنُت من االستفادة من مقررات الخط -
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    ويفسر ذلك إلى ضعف إسيام مقررات الخطة في إفادة الطالب في إعداد رسالتو، وقد
 يعود السبب في ذلك إلى أن المقررات التي قدمتيا الخطة ال تشتمل عمى الميارات الميمة إلعداد 

 رسالة الماجستير.
 عبارات المحور الرابع: طرق تقويم البرنامج: ( النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة عمى5

أوضحت نتائج الدراسة أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يحقق المعايير 
( وتتراوح 4.23رق تقويم البرنامج بدرجة متوسطة حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي )بطالمتعمقة 

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:4.35)( و2.32قيمة متوسط الحسابي لعبارات المحور بين )

 ( المحور الرابع: طرق تقويم البرنامج7الجدول)

المتوسط  العبارة م
 الرتبة االنحراف المعياري الحسابي

 7 7.71 4.35 ترتبط عمميات التقويم مع أىداف البرنامج 2
 2 7.14 4.37 تتصف عمميات تقويم البرنامج بالموضوعية 7
 4 7.14 4.32 لبرنامج باالستمراريةتتصف عمميات تقويم ا 4
 3 7.73 4.42 تتصف عمميات تقويم البرنامج بالشمول لممجاالت الميارية 3
 3 7.13 4.42 ُتوظف التقنيات الحديثة في عمميات تقويم البرنامج 3
 2 7.23 2.43 تسمح أساليب التقويم لي بتقويم أعمالي ذاتياً  3
 3 7.42 2.32 ويم البرنامجأشارك كطالب/ة في اختيار طرق تق 2
 7.74 4.23 المتوسط العام 

يتضح من الجدول السابق أن أكثر عبارات المحور الرابع: طرق تقويم البرنامج  تحققًا في 
 برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من وجية نظر أفراد العينة ىي:

 (4.35ترتبط عمميات التقويم مع أىداف البرنامج، بمتوسط بمغ ) -
 (4.37تتصف عمميات تقويم البرنامج بالموضوعية، بمتوسط بمغ ) -

وذلك يفسر إلى أن عمميات تقويم البرنامج موضوعية بدرجة متوسطة، وىي بحاجة إلى 
 مزيد من التطوير والتحسين لتشمل الجوانب الميارية وتوظف التقنيات الحديثة. 

 ظر العينة هي:كما يتضح أن أقل عبارات هذا المحور تحققًا من وجهة ن
 (2.43تسمح أساليب التقويم لي بتقويم أعمالي ذاتيًا، بمتوسط بمغ ) -
 (2.32أشارك كطالب/ة في اختيار طرق تقويم البرنامج ، بمتوسط بمغ ) -
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في حين تقع بقية العبارات بينيما مما يعني أن جميع عبارات المحور الرابع تحققت بدرجة 
طرق التدريس من وجية نظر العينة عدا ثالث عبارات متوسطة في برنامج ماجستير المناىج و 

 تحققت بدرجة كبيرة وىي:
 ترتبط عمميات التقويم مع أىداف البرنامج  -
 تتصف عمميات تقويم البرنامج بالموضوعية -
 تتصف عمميات تقويم البرنامج باالستمرارية -

يم، وعدم وقد يعود السبب في ذلك إلى ضعف توظيف التقنيات الحديثة في عمميات التقو 
إشراك الطالب في اختيار طرق وأساليب التقويم أو إتاحة الفرصة ليم بتقويم أعماليم ذاتيًا وتتفق 

( التي أظيرت ضعف إشراك الطالب في اختيار 2172ىذه النتيجة مع دراسة زوين وىاشم )
 طرق التقويم. 

: اإلشراف العممي ( النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور الخامس6
 والخدمات البحثية:

أوضحت النتائج أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يحقق المعايير 
بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي  البحثية  والخدماتاإلشراف العممي  المتعمقة 

 كما بالجدول: (4.33( و)2.33( وتتراوح قيمة متوسط الحسابي لعبارات المحور بين )4.24)
 ( المحور الخامس: اإلشراف العممي والخدمات البحثية8جدول)

 
 م

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 7.47 4.33 يتالءم تخصص المشرف العممي مع الموضوع البحثي 3
 2 7.22 4.37 يتابع المشرف العممي الطالب في جميع مراحل بحثو 4
 4 7.22 4.32 .الطالب في تجاوز الصعوبات التي تواجيو يساعد المشرف 5
 3 7.23 4.37 أحصل عمى التوجييات البحثية المناسبة 2

 3 7.27 4.41 يقدم البرنامج فرصة إلشباع حاجات الطالب البحثية 4

 2 7.37 4.75 ُيعين المشرف العممي لمطالب وفق ضوابط محددة 3
 3 7.47 4.75 لمممتحقين بالبرنامجتتوفر مراجع ومصادر حديثة متاحة  7

 4 7.42 2.52 يتاح لمباحث خدمة تحميل احصائي لمبيانات 3

 5 7.34 2.33 يشارك الطالب في اختيار المشرف العممي 2

 7.41 4.24 المتوسط العام 
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يتضح من الجدول السابق أن أكثر عبارات المحور الخامس : اإلشراف العممي والخدمات 
 في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من وجية نظر أفراد العينة ىي: البحثية  تحققاً 

 (4.33يتالءم تخصص المشرف العممي مع الموضوع البحثي ) -
 (4.37يتابع المشرف العممي الطالب في جميع مراحل بحثو ) -

 كما يتضح أن أقل عبارات هذا المحور تحققًا من وجهة نظر العينة هي:
 (2.52مة تحميل احصائي لمبيانات )يتاح لمباحث خد -
 (2.33يشارك الطالب في اختيار المشرف العممي ) -

وتشير قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة نحو عبارات 
المحور الخامس اإلشراف العممي والخدمات البحثية، إلى تباينيا ما بين درجة كبيرة ودرجة 

 يفة عمى النحو التالي: متوسطة إلى درجة ضع
 أن درجة استجابة أفراد العينة كانت  كبيرة نحو أربع عبارات وهي:-1
 يتالءم تخصص المشرف العممي مع الموضوع البحثي -
 يتابع المشرف العممي الطالب في جميع مراحل بحثو  -
 يساعد المشرف الطالب في تجاوز الصعوبات التي تواجيو. -
 المناسبة.أحصل عمى التوجييات البحثية  -

ويشير ذلك إلى أن برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يعطي موضوعات 
اإلشراف البحثي أىمية كبيرة، وأن أعضاء ىيئة التدريس الذين يتولون اإلشراف عمى الطالبات 

 يمنحونين التوجييات البحثية المناسبة ويذلمون ليم الصعاب في سبيل انجاز مياميم.
 استجابة أفراد العينة كانت متوسطة نحو أربع عبارات وهي:أن درجة  -0
 يقدم البرنامج فرصة إلشباع حاجات الطالب البحثية -
 ُيعين المشرف العممي لمطالب وفق ضوابط محددة -
 تتوفر مراجع ومصادر حديثة متاحة لمممتحقين بالبرنامج -
 يتاح لمباحث خدمة تحميل احصائي لمبيانات  -

مج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة يقدم تنوعًا في ويفسر ذلك إلى أن برنا
المقررات واألعمال البحثية المنوطة بالطالب والتي تشبع الرغبة في البحث لدييم، لكن تقديم 
خدمات التحميل االحصائي ليست بالشكل الواجب، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة زوين وىاشم 

 اإلشراف العممي بدرجة متوسطة.  ( والتي توصمت إلى توفر معايير 2177)
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أن درجة استجابة أفراد العينة كانت ضعيفة نحو العبارة التالية: "يشارك الطالب في اختيار  -4
المشرف العممي" وقد ُيفسر ذلك كون القسم يتبع طريقة معينة في توزيع اإلشراف العممي 

تيجة مع نتيجة دراسة الثبيتي لمطالب، دون منحيم فرصة المشاركة في االختيار وتتفق ىذه الن
 ( والتي أثبتت ضعف مشاركة الطالب في اختيار المشرف العممي.7343)

ثالثًا: نتيجة السؤال الثالث: والذي نصه ما التصور المقترح لتقويم برنامج ماجستير المناهج 
 وطرق التدريس العامة في جامعة الممك خالد:

قترح لتطوير برنامج ماجستير المناىج في ضوء نتائج البحث وضعت الباحثة تصور م
 وطرق التدريس العامة عمى النحو التالي:

أوال: أهداف برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس العامة بما يتوافق مع التوجهات العالمية 
 الحديثة عمى النحو التالي:

 بيقي .إعادة صياغة أىداف البرنامج لتجمع بين الجانب النظري والجانب العممي التط .7
 إعادة النظر في اشتقاق أىداف البرنامج لتراعي حاجات الطالب المختمفة. .2

 ثانيًا: استراتيجيات تعميم وتعمم البرنامج عمى النحو التالي:

تطوير أساليب وطرق التدريس المستخدمة في البرنامج الستراتيجيات متنوعة تعتمد عمى  .7
 ركة الطالب وفعاليتو.التوجيات التربوية الحديثة المنادية بتعزيز مشا

تنويع األساليب وطرق التدريس المستخدمة لتجعل عممية التعمم ممتعة بما يتناسب مع ميول  .2
 الطالب.

االعتماد عمى طرق وأساليب التدريس التي تثير التفكير بما يتناسب مع طبيعة المحتوى  .4
 العممي لمقررات البرنامج.

 ا بما يحقق األمور التالية:ثالثًا: تعديل خطة البرنامج وتطوير مقرراته

 إثراء خطة البرنامج بالمحتوى العممي الذي ينمي القدرة عمى التحميل لدى الطالب. .7
تضمين خطة البرنامج الجوانب المعرفية، والعممية الميارية، التي يحتاج إلييا الطالب إلعداد  .2

 رسالة الماجستير في المناىج وطرق التدريس العامة.
 يب تقويم البرنامج بما يحقق األهداف عمى النحو التالي:رابعًا: تطوير أسال
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الزام أعضاء ىيئة التدريس باستخدام أساليب وطرق تقويم عمى درجة عالية من الموضوعية  .7
 تشمل تقويم المجاالت المعرفية والميارية.

التوجيو بضرورة توظيف التقنيات الحديثة في عمميات تقويم البرنامج بما يسمح لممتعممين  .2
 تقويم أعماليم البحثية ذاتيًا.ب

 اتاحة الفرصة لممتعممين ليشاركون بإيجابية في  اختيار طرق وأساليب التقويم.  .4
 خامسًا: تحسين الخدمات البحثية المقدمة في البرنامج وعمميات اإلشراف العممي:

تطوير عمميات اإلشراف العممي بما يضمن تعيين المشرف العممي لمطالب بضوابط محددة  .7
تاحة الفرصة لممتعمم ليشارك في اختيار مشرفو العممي.و   ا 

توفير المراجع والمصادر الحديثة وتدريب المتعممين عمى أسرع الطرق في الحصول عمييا  .2
 بالتقنيات البحثية الحديثة بما يشبع حاجات المتعممين البحثية.

ر األساليب توفير وحدة تحميل احصائي متكاممة، تعمل عمى إعانة الباحثين في اختيا .4
 االحصائية المناسبة ألبحاثيم وتنفيذىا. 

 توصيات البحث:
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي:

إعادة النظر في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد  .7
وخصوصا جانب أساليب وطرق التقويم وجانب الخدمات البحثية حيث أظيرت النتائج أن 

 فعاليتيا متوسطة.
تدريب أعضاء ىيئة التدريس في قسم المناىج وطرق التدريس العامة عمى توظيف التقنية  .2

 الحديثة، واستخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة. 
تدريب المتعممين في قسم المناىج وطرق التدريس عمى بعض التقنيات وطرق البحث السريع  .4

 التي توصميم ألحدث المراجع والمصادر.
توظيف مقررات وخطط البرنامج بتضمين المعارف والميارات التي تعين الطالب في إعداد   .3

 رسالة الماجستير في المناىج وطرق التدريس.
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 المراجع
(.تقويم البرامج التعميمية القائمة عمى الوسائط المتعددة في مواد 2173األكمبي، سعيد) .7

عربية السعودية في ضوء المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بالمممكة ال
-321(،3) 724،مجمة التربية جامعة األزىرالمعايير التربوية والتقنية، 

334. 
(.تقويم برامج الدكتوراه في األقسام التربوية بجامعة اإلمام محمد بن 7343الثبيتي، خالد) .2

 . 51-74،75،مجمة العموم التربويةسعود االسالمية، 
(. جودة البرنامج 2173ز، ماىر؛ جاسم، فرح)الجبوري، باسمة؛ أحمد، محمد؛ عزي .4

 ، الجامعة التكنولوجية.التعميمي
(.تقويم البرامج التعميمية الدولية في المدراس 2172الحربي، خميل؛ درندري، إقبال) .3

، مجمة العموم األىمية السعودية باستخدام نموذج روسي وزمالئو لمتقويم
 . -473(،2)24،التربوية

ناء أنموذج لتقويم برنامج التربية العممية لكميات التربية من (.ب2173، شذى)الحيالي .3
مجمة كمية وجية نظر المدرسين عمى وفق معايير الجودة العالمية، 

 .413-223(،7)723،التربية جامعة األزىر
(.تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية 2115دقة، سناء) أبو .2

 .773-43(،2)71،العموم التربوية والنفسية مجمةنظر الخريجين، 
(. تقويم برامج الدراسات العميا بجامعة الكوفة من 2177زوين، محمود؛ ىاشم، أميرة) .3

-45، 77،مجمة مركز دراسات الكوفةوجيتي نظر أساتذتيا وطمبتيا، 
43. 

ألداء (. دور التقويم التربوي الذاتي لمبرامج األكاديمية في تحسين ا2173الزياني، منى) .4
األكاديمي لمؤسسات التعميم العالي وتفعيل دورىا في تحقيق أىداف 

المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم التنمية الشاممة في المجتمع، 
 . 33-47(، 21)4، العالي

(. تقويم برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممك خالد 2173آل سفران، محمد) .5
دة واالعتماد األكاديمي، من وجية نظر أعضاء في ضوء معايير الجو 

، مجمة دراسات العموم التربيةىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا، 
32(4،)433-437 . 

(. تقويم البرامج في ضوء المعايير والنماذج قراءة تشخيصية في 2174سموى، عزوز) .71
-734، 7،المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةاألدبيات النظرية، 

724. 
مجمة (.التقويم وعالقتو بجودة البرامج التعميمية في الجامعات، 2171سميمان، خالد) .77

 .732-744، 74، النادي األدبي بتبوك
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(. تقويم برامج الدراسات العميا بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة في 2175، محمد)السيد .72
-5،75، لتربويةمجمة العموم اجامعة أم القرى من وجية نظر الخريجين. 

44. 
(. تقويم برامج كمية التربية في جامعة نجران في 2172، منصور؛ الربيع، عمي )العتيبي .74

المجمة التربوية الدولية  ،NCATEضوء معايير 
 . 343-335(،5)7،المتخصصة

(.تقويم البرامج المقدمة في 7331الفايز، فايز؛ الممحم، عبد المطيف؛ التركي، عبداهلل) .73
ت التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الممك فيصب في ضوء كمية الدراسا

مجمة العموم  أىدافيا كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس والطالب،
 .422-473، 75،التربوية

نماذج وتجارب في تقويم البرامج والمقررات التربوية في (. 2173القميزي، حمد) .73
في التعميم ، سجل األبحاث المحكمة لندوة التقويم الجامعات العالمية

 الجامعي مرتكزات وتطمعات، جامعة الجوف.
  
 


