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 الملخص

ىدف البحث الحالي إلى تقويم برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة 
التدريس، ومن  بجامعة الممك خالد من خالل آراء أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق

ثم وضع تصور مقترح لمعالجة القصور إن وجد في البرنامج، ولتحقيق ذلك تم استخدام 
( عضو 44المنيج الوصفي من خالل أداة البحث)استبانة( عمى عينة البحث والمكونة من )

، وقد كانت نتائج البحث 4244-3665ىيئة تدريس من قسم المناىج وطرق التدريس لمعام 
ق محور مكونات البرنامج المرتبة األولى من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالتالي: حق

، بينما جاء في المرتبة الثانية محور الييئة التدريسية واإلدارية ;:58بمتوسط حسابي قدره 
8 وعمى النقيض حصل محور المكتبة ومصادر التعمم والبنية 58:7بمتوسط حسابي قدره 

بينما كان محور عمميات التدريس  5898خيرة بمتوسط قدره التحتية عمى المرتبة قبل األ
8 وبناًء عمى ذلك تم وضع 5882واالشراف األكاديمي بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

تصور مقترح لمعالجة المؤشرات ذات األقل توافر من وجية نظر أعضاء القسم وتم طرح 
 بعض من التوصيات8

 امج دكتوراه المناىج وطرق التدريس، أعضاء ىيئة التدريس8الكممات المفتاحية: تقويم، برن
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Evaluation of  the doctoral program in the curriculum and 

general teaching method  sat King Khalid University through 

the point of view of faculty members 
ABSTRACT: 

The current research aims to evaluate the doctoral program in 

the curriculum and general teaching methods, at King Khalid 

University through the point of view of faculty members at the 

Department of Curriculum and Instruction, and then develop a 

proposed vision to address the shortcomings (if any) of the program.  

To achieve this, the descriptive approach was used through the 

research tool (questionnaire), and the sample consisted of (22) 

faculty members from the Department of Curriculum Instruction at 

the academic year 1443-2022.  The results indicate that the 

dimension of components of the program ranked at the first place 

from the point view of the faculty with an average of (3.89), while the 

dimension of the faculty and management ranked at second place 

with an average of (3.85).  In contrary, the dimension of library, 

learning sources and infrastructure ranked penultimate with an 

average of (3.76), while the dimension of teaching and academic 

supervision was in the last place with an average of (3.60).  

Accordingly, a proposed vision has been developed to enhance low-

availability items from the point of view of the faculty members, 

finally, recommendations were presented. 

Key words: evaluation, the PhD program general curricula and 

teaching methods at King Khalid University, The Faculty Staff 
Members  
 
 
 
 
 
 
 
 



 م 4244أكتوبر (    35دد  ).........                                             عتقويم برنامج الدكتوراه في المناهج

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  275 -الصفحة - 

 مقدمة: 

يعد التعميم الركيزة األساسية لبناء ونيضة المجتمعات، وىو من أبرز االىتمامات التي 
توليو الدول العظمى مكانة خاصة، حيث ُخصصت وزارة متكاممة في معظم الدول لمعناية بو 
والتخطيط لنجاحو؛ وال يتم نجاح التعميم إال عن طريق مراحل متسمسمة ومتكاممة، ويعد تحديد 

توى ما يتم تقديمو في الموقف التعميمي ىو أحد أىم تمك المراحل والذي يعرف موضوعات ومح
 بالبرنامج التعميمي8 

وتتنوع البرامج التعميمية ما بين برامج التعميم العام بمراحمو المختمفة والتعميم العالي 
بمستوياتو )البكالوريوس، الدراسات العميا(، وسيتم التركيز في ىذا البحث عمى جانب 

لدراسات العميا والتي تعرف عمى أنيا "ما تقدمو الجامعات من فرص تعميمية إضافية من ا
خالل برامج متخصصة وعامة موجية لمحاصمين عمى الدرجة العممية األولى، استجابة 
الحتياجات المجتمع وسوق العمل من ناحية، وحثًا عمى التعمم المستمر من ناحية أخرى" 

سبق يجدر القول بأن برامج الدراسات العميا ىي برامج (، ومما 49،ص4239)السيد، 
أكاديمية غير إلزامية)باستثناء المؤسسات التعميمية التي تشترط الحصول عمييا( إال أنيا تعود 
بالنفع عمى صاحبيا وتكسبو العديد من المعارف والميارات التي تزيد من حصيمتو المعرفية 

واجتماعًيا من جية أخرى، وأشار كل من دايزن  من جية وتعطيو المنازل الرفيعة مينياً 
( إلى أن"تزايد اإلقبال عمى  (Dizon, Sagun,Alfiler,2011,p227وسيقن والفايمر 

الدراسات العميا عالميا بغرض الترفيع الوظيفي وتحسن الراتب وتحقيق الذات والتنمية المينية 
 المستدامة وغيرىا من الخصائص"8

لعميا إلى برنامجين أساسيين: وىي برنامج الماجستير والذي يمي وتقسم برامج الدراسات ا
مرحمة البكالوريوس مباشرة، وتختمف أىداف ومعايير القبول في كل برنامج باختالف 
التخصص والجامعة، وأما البرنامج اآلخر فيو برنامج الدكتوراه والذي يشترط الحصول عمى 

ؤىل الفرد ليصبح أكاديميا ومينيا وباحثًا درجة الماجستير كمطمب أساسي لمقبول فيو، وي
 عمميًا متمكنًا8

وحرصًا عمى جودة تمك البرامج واستمرارية فعاليتيا، فإن ذلك يتطمب تحسينيا وتطويرىا 
بشكل مستمر لتحقيق األىداف المرجوة، وترجمة ذلك تكمن في تقويم البرامج التعميمية والتي 
بات من الضرورًي الحكم عمى صالحيتيا لرفع مستوى جودتيا ونفعيتيا، وبرامج الماجستير 
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حد أبرز البرامج األكاديمية التي تتطمب تقويم مستمر لمتحقق من جودة مخرجاتيا، والدكتوراه أ
 وأىدافيا، وتناسبيا مع سوق العمل والتغيرات العالمية المتسارعة8 

وبالتأمل في المعايير التي من خالليا يتم الحكم عمى البرامج من قبل الباحثين 
في ضوء معايير الجودة، والبعض اعتمد في والمتخصصين نجد أنيا تتفاوت فقد يكون التقويم 

تقويم البرامج عمى معايير المجمس الوطني العتماد إعداد المعممين، ومنيم من اعتمد 
( ومن 4234؛العتيبي والربيع، 4237؛ الحيالي،4237المعايير التربوية والتقنية)االكمبي،

في البحث الحالي، الدراسات من اكتفت بالتقويم وفق آراء أعضاء ىيئة التدريس كما 
وبمراجعة الدراسات السابقة التي تناولت تقويم برنامج دكتوراه مناىج وطرق التدريس العامة 
بجامعة الممك خالد، توصمت الباحثة إلى أن الدراسات تناولت التقويم من خالل معايير 

، مما يؤكد تفّرد الجودة، ومعايير االعتماد االكاديمي، ومعايير ىيئة البرامج التربوية األمريكية
البحث الحالي في كونو استخدم معايير مقترحة لمتقويم شاممة عمى مدخالت وعمميات 

 ومخرجات برنامج الدكتوراه من خالل آراء أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج8
؛ الثبيتي، 4237واستنادا لمدراسات ذات الصمة والتي تحمل الطابع التقويمي )االكمبي،

( تم تحديد مجموعة من البنود المقترحة الالزم توافرىا في برنامج 4238، لقوقي، 4238
دكتوراه المناىج وطرق التدريس العام بجامعة الممك خالد، حيث تم تصنيفيا إلى مدخالت 
والتي احتوت عمى)طبيعة مكونات البرنامج والييئة التدريسية واإلدارية واإلشراف عمى األبحاث 

البنية التحتية  ومحتوى مقررات المناىج وطرق التدريس(، وعمميات والمكتبة ومصادر التعمم و 
واحتوت عمى )طبيعة عمميات التدريس والتقويم واإلشراف األكاديمي(، ومخرجات واحتوت عمى 

 )طبيعة الطالب الخريج(، والتي سيتم استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس في ضوءىا8
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 مشكلة البحث:

التي تواجو مؤسسات التعميم، وفي مقدمتيا برامج التعميم العالي  في عصر التحديات
المسؤولة عن إعداد الكفاءات التعميمية، المؤىمة تأىيال شامال ومناسبا لتمك التطورات 
المتالحقة تأتي أىمية تقويم تمك البرامج لمعرفة نقاط القوة والضعف والتطوير بناء عمى ذلك، 

ق التدريس العامة بجامعة الممك خالد ، يشترك مع البرامج وبرنامج دكتوراه المناىج وطر
المثيمة لو في المممكة العربية السعودية كونو برنامجا تعميميا، نتاجاتو معتمدة أكاديميا و ليا 
درجة عممية  تتعدى الكفايات، إلى إعداد القوى البشرية المؤىمة لسوق العمل، والمتمكنة من 

ون التي تتطمبيا خطط التنمية المستدامة وبرامج التحول الوطني ميارات القرن الواحد والعشر 
لتضع المممكة في مقدمة دول العالم تعميمًيا، وذلك في تخصص ميم ولو تأثير وخاصة مع 
استمرار النتاجات الطالبية )بالتعميم العام( غير المرضية في االختبارات العالمية كما أوردىا 

 (8 4242تقويم التعميم والتدريب، )ىيئة;423تقرير اختبارات تيمز 
( ضرورة حاجة برنامج دكتوراه جامعة 4237وقد أظيرت نتائج دراسة القحطاني ) 

الممك خالد إلى تحديث وتطوير بعض بنوده والتوصية بإعادة الدراسة لمعرفة التطور في 
 البرنامج، والذي لم يتم تقويمو في الخمس سنوات األخيرة عمى حد عمم الباحثة8

( بضرورة سعي الباحثين إلى :423استنادا لما سبق مع ما ورد في دراسة سموى)و 
استحداث معايير ونماذج متجددة لمتقويم وذلك لتحقيق األىداف المنشودة، وفي ظل عدم 
وجود دراسات سابقة، لتقويم البرنامج وفق آراء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم، فقد تم دمج 

 لمعايرة البرنامج من خالل آراء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم8 عدد من المعايير االنتقائية
 أسئلة البحث:

 سعى البحث لإلجابة عن األسئمة التالية:
( ما مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد عن برنامج الدكتوراه في 3

 المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد؟
وير برنامج دكتوراه المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك ( ما التصور المقترح لتط4

 خالد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس؟
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 أهداف البحث: 

 ييدف البحث الحالي إلى: 
تقويم برنامج الدكتوراه لقسم مناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد من خالل  -3

 أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس8آراء 
تقديم تصور مقترح لتطوير برنامج دكتوراه المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك  -4

 خالد من خالل وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس8
 أهمية البحث: 

 لتحقيق ما يمي:كمنت أىمية البحث في مدى االستفادة من نتائجو 
السعي إلى االصالح التربوي من خالل تحسين برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق  -3

 التدريس العامة بجامعة الممك خالد 
تطوير برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد من خالل  -4

والمحمية ومتطمبات سوق تشخيص مواطن القوة والضعف لمواكبة التغيرات العالمية 
 العمل8

قمة األبحاث حول تقويم برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة  -4
 الممك خالد، مما يعطي البحث أىمية8

تزود المسؤولين عن برنامج الدكتوراه في جامعة الممك خالد عن واقع البرنامج التخاذ  -6
 قرارات بشأنو

قرار بمدى تحقيق برنامج الدكتوراه بجامعة الممك خالد لألىداف التعميمية تزويد ُصّناع ال -7
 والتربوية والرؤية والرسالة المحددة لمبرنامج

 حدود البحث:

 اقتصر البحث عمى الحدود التالية:
 الحدود البشرية: 

عينة من أعضاء ىيئة التدريس برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة 
 ( عضواً 44الممك خالد والذي بمغ عددىم )

 الحدود الموضوعية: 
 برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد
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 الحدود الزمنية: 
  3665/ 4244الفصل الدراسي الثاني من العام 

 مصطلحات البحث:

 تضمنت مصطمحات البحث التعريفات التالية:
( التقويم عمى أنو إصدار حكم عن موقف أو ظاىرة أو 4239التقويم عرف جوده وحرب)

، :423سموك من خالل تحميل وتفسير وتصنيف المعمومات كمًا وكيفًا8  وعرفو الثبيتي )
(عمى أنو " إصدار حكم عمى قيمة األشياء أو الموضوعات أو المواقف أو األشخاص 559ص

عينة"، ويعرف التقويم إجرائيًا في البحث الحالي عمى أنو اعتمادا عمى معايير ومحكات م
تشخيص مواطن القوة والضعف في برنامج الدكتوراه بجامعة الممك خالد تخصص المناىج 

 وطرق التدريس العامة8
( عمى أنو "مجموعة من األطر أو 4:، ص4237البرنامج التعميمي عرفو السيد) 

يا وتصميميا وبرمجتيا لتكوين وحدات تعميمية أو األجزاء الصغيرة التي يتم ترتيب تتابع
مقررات دراسية"8 وتم تعريفو أيضا عمى أنو مجموعة من الخطوات واإلجراءات يقوم المتعمم 
بتعمميا داخل الحجرة الدراسية وخارجيا، في مدة زمنية محددة، وىذه اإلجراءات في مجمميا 

(8 وأما تقويم البرنامج فتم 4239تيالج،تعد خطة تعميمية لصف تعميمي، أو مؤسسة تعميمية )
تعريفو عمى أنو" عممية دراسة األىداف المرجوة وتحديد مدى الفائدة التي تم تحقيقيا وذلك 

، 4237بغية الوصول إلى قرارات محددة إما باإللغاء أو التعديل أو االستمرار")سموى، 
عمى أنو برنامج الدكتوراه في (، ويعرف البرنامج التعميمي في البحث الحالي إجرائيًا 377ص

 المناىج وطرق التدريس العامة والتابع لجامعة الممك خالد8 
وتم تعريف تقويم برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك 
خالد إجرائيا عمى أنو البحث والتقصي عن مواطن الضعف والقوة لبرنامج دكتوراه المناىج 

لعامة بجامعة الممك خالد بيدف العمل عمى تحسينيا وتطويرىا واالستفادة وطرق التدريس ا
 منيا أو اإلبقاء عمييا في حالة جودة فعاليتيا8
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 اإلطار النظري للبحث:
 أوال: المحور األول: تقويم البرامج التعليمية

حددة ُتعرف البرامج التعميمية عمى أنيا تمك "البرامج التي تيدف إلى تقديم معمومات م
إلى فئات مستيدفة من الجميور بيدف اكسابو معمومة أو ميارة خاصة في الحياة")عبد 

(، والبرامج التعميمية تشمل جانبين، برامج تختص بالتعميم العام، 8;، ص4233الصاحب،
وتشمل برنامج متخصص لكل مرحمة دراسية سواًء كان في التعميم االبتدائي أو المتوسط أو 

وي البرنامج الواحد لكل مرحمة عمى أىداف تربوية وتعميمية وسموكية الثانوي، حيث يحت
وتوصيف ُيدرج في أدلة المعممين ُيمخص كل ما ُيطمب من المعمم والطالب إنجازه في فترة 

 زمنية معمومة، وتوضيح كل ما يتم استخدامو في جميع عناصر المنيج8
و التعميم الجامعي )درجة وأما الجانب اآلخر فيشمل برامج التعميم العالي بشّقي

صالح تمك البرامج وتطويرىا  البكالوريوس( والدراسات العميا)برامج الماجستير والدكتوراه(، وا 
أصبح حاجة ممحة لمواجية التحديات العالمية وتحديات القرن الحادي والعشرين، وال يتم ذلك 

لتطوير وتعديل وتحسين أي إال من خالل تقويم تمك البرامج، حيث إن التقويم ىو حجر الزاوية 
(، وبما أن البرامج تحتاج إلى تطوير بشكل عام فإنو من 4232برنامج تعميمي)سميمان، 

الواجب  أن يتم تقويميا بشكل مستمر، فالبرامج التي تعد جيدة اليوم قد ال تكون كذلك في 
كتشاف الضعف السنوات القادمة تبعًا لمتغيرات العالمية الحاصمة، ومن خالل التقويم يتم ا

والقوة الموجودة في البرنامج، والعديد من الدراسات أثبتت تدني البرامج التعميمية والحاجة إلى 
 (8;423؛ الفايز والممحم والتركي،4239تقويميا)السيد،

(، 4239(، السيد )4233وبالتأمل في الدراسات مثل دراسة كل من زوين وىاشم)
م كان األداة البارزة في تحديد نقاط القوة والضعف في ( نجد أن التقوي4233العتيبي والربيع)

كل برنامج، ويأتي التقويم بثالثة معاني، أوليا: التعديل ومعالجة االعوجاج، وثانييا: تحديد 
قيمة الشيء سواًء المادية أو المعنوية، وثالثيا: إصدار الحكم عمى الشيء المراد 

ىو العممية التي نحكم بيا عمى مدى (8 ويقصد أيضا بالتقويم" 4232تقويمو)مصطفى، 
( ومن جانب آخر عرف كٌل ;38،ص4236النجاح في تحقيق األىداف المرجوة")الخميفة، 

( التقويم في العممية التعميمية عمى أنو عبارة عن عممية تحدد 4225من المقاني والجمل)
حديدىا مسبقًا مدى نجاح المعمم في تحقيق أىدافو عن طريق العديد من األدوات التي يتم ت

كاالختبارات ومقاييس االتجاه وغيرىا8 كما يعد التقويم من أبرز مكونات العممية التعميمية فيو 
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الذي يحدد نقاط قوة وضعف مختمف جوانب الموقف التعميمي ويقيس مدى تحقيق العممية 
التربوية ألىدافيا، فيو يعد وسيمة وليس غاية، ويشمل جميع عناصر المنيج)الراجح 

( في تشخيص العممية 4239(، وتكمن أىمية التقويم كما أوردىا القميزي);422لعمراني،وا
التربوية والتعميمية بناًء عمى أسس عممية لمعرفة القصور ومن ثم تقديم طرق عالجية 
مناسبة، وأيًضا يسيم في التعديل واالصالح، ويربط بين كل خطة وىدفيا وىل تمت بالشكل 

 مدى النجاح الذي يتم تحقيقو8المطموب أم ال ومعرفة 
ومن جانب آخر يعرف تقويم البرنامج عمى أنو "الجمع المنتظم لممعمومات حول أنشطة 
وخصائص ونتائج البرامج إلصدار األحكام حول البرنامج، وتطوير أو تحسين فعالية البرنامج، 

)الحربي والتخاذ قرارات صائبة حول البرامج المستقبمية، أو لتعميق فيم البرنامج"
(8 وبالتالي فإن تقويم البرامج التعميمية تعني البحث والتقصي عن ;53،ص4238ودرندري،

مواطن الضعف والقوة لمبرامج التعميمية التي تم تطبيقيا بيدف العمل عمى تحسينيا وتطويرىا 
باطًا واالستفادة منيا أو اإلبقاء عمييا في حالة جودة فعاليتيا، وتكون ىذه البرامج مرتبطة ارت

وثيقا بالعممية التعميمية، والتقويم عندما يتم ألي برنامج تعميمي فإنو ال يكون عشوائيا، بل 
منظما وفق أسس معينة، أو محكات تنظم سير العممية التقويمية،  وتعد مرجعا تخطيطيا 
ب لعممية التقويم، كما أنو قد يتم التقويم وفقا آلراء خبراء، أو أعضاء ىيئة التدريس أو طال

 الدكتوراه أنفسيم حيث إنيم ىم المرآه الحقيقية لمبرامج التعميمية8
ومن زاوية أخرى فاالىتمام بالتقويم باستمرار ينعكس عمى جودة البرامج التعميمية 

(  إلى أن االىتمام بجودة التعميم أصبح ىو المطمب 4232ومخرجاتيا8 حيث أشار فرحو)
فير التعميم فقط، وتبّني معايير الجودة لمحكم عمى أي االجتماعي األول بدال عن االىتمام بتو 

برنامج سيحقق أعمى درجات التحسن لذلك البرنامج، ويحقق أىدافو وفقا لغايات ذلك 
(، ويقصد ىنا بالجودة " جممة المعايير والخصائص التي ينبغي أن 4237البرنامج)الحيالي، 

سواء تتعمق تمك المعايير بالمدخالت أو  تتوافر في جميع عناصر العممية التعميمية بالجامعة،
العمميات أو المخرجات وتمبي حاجات المجتمع ومتطمباتو ورغبات المتعممين وحاجاتيم 
وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة")أبو دقة، 

أن  Malcom Frazer,1994)(، ومن زاوية أخرى يرى مالكوم فريزر ):;،ص;422
 تقويم برامج الدراسات العميا يسعى لمتأكد من الجودة النوعية لمخرجات التعميم العالي8
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والسعي في تجويد البرامج التعميمية يكسب المؤسسة  االعتماد األكاديمي، فتصبح تمك 
( االعتماد األكاديمي 4237المؤسسة محققة لمعايير االعتماد محمًيا وعالمًيا، وعرف الحيالي)

ى أنو سمسمة االجراءات التي تقوم بيا ىيئات االعتماد لمتأكد من أن المؤسسة التعميمية عم
تطبق معايير الجودة، وبتحقيق المعايير تصبح تمك المؤسسة التعميمية أو الكمية قادرة عمى 
تخريج طالب قادرين عمى مزاولة المينة بالشكل المطموب، ويضفي عمى الكمية المعتمدة 

 ية عالية لتصبح محل ثقة الراغبين في االلتحاق بيا8 مكانة أكاديم
 المحور الثاني: برنامج دكتوراه المناهج وطرق التدريس العامة

يّعد برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد أحد البرامج 
ه ;363عام  التي يتم السعي إلى تقويميا باستمرار، حيث إن جامعة الممك خالد نشأت

عندما تم دمج جامعة فرع جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية وفرع جامعة الممك سعود 
بأبيا تحت مسمى جامعة الممك خالد، وعمييا تم دمج األقسام المتناظرة لتصبح كمية التربية 

اىج شاممة عمى قسم المناىج وعمم النفس والتربية الخاصة، وبدأ برنامج الدكتوراه في المن
ىـ )القرشي 55/3656وطرق التدريس العامة بقبول أول دفعة مع بداية العام الجامعي 

( حيث إن رسالة البرنامج تيدف إلى تطوير القيادات التربوية، واالضطالع 4243والقحطاني، 
بالبحث العممي، وتقديم الخدمات المينية والفنية والثقافية العامة والتخصصية، التي تحتاج 

ات التربية العامة والحكومية والخاصة من قطاعات المجتمع، وفتح آفاق جديدة إلى قطاع
ورؤى مبتكرة في مجال التخصص، وتوظيف أمثل التقنيات المعرفية وفق معايير الجودة 

مستويات  6( مقرر دراسي معتمد إجباري موزعة عمى :3الشاممة، ويتكون البرنامج من )
ساعة دراسية،  62بة الممتحقين بالبرنامج8 وخصص ليا دراسية وىي مواد يدرسيا جميع الطم

محاور رئيسية ) المحور  5ومن ثم يتم االنتقال إلى مرحمة االختبار الشامل والذي يقسم إلى 
العام، والمحور الخاص، ومحور مناىج البحث واإلحصاء( ولمنجاح فيو يتطمب من الطالب 

تاح لمطالب تقديم خطتو البحثية  درجة لممحاور الثالث ، ومن ثم ي 92الحصول عمى 
( ساعة دراسية معتمدة، حيث يقوم 42والشروع في الرسالة العممية والتي خصص ليا )

الطالب بإعداد رسالة عممية كجزء من متطمبات الحصول عمى درجة الدكتوراه في المناىج 
ين في التربية وطرق التدريس العامة 8 ومن زاوية أخرى تبرز أىمية البرنامج في حاجة العامم

براز دور جامعة الممك خالد في تطوير المجتمع  لى مخرجاتو من الباحثين، وا  والتعميم إليو وا 
 المحمي من خالل تأىيل العاممين بالتربية والتعميم في مجال المناىج وطرق التدريس8
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وفي المقابل يحتوي برنامج الدكتوراه لجامعة الممك خالد عمى العديد من األىداف 
ايات كما تم إدراجيا في موقع الجامعة وىي كالتالي: دراسة المشكالت التربوية بعامة، والغ

ومشكالت المناىج وطرق التدريس بخاصة والتي تنشأ نتيجة لبعض الممارسات التربوية 
الخاطئة واقتراح الحمول المناسبة ليا، باإلضافة إلى استشراف المستقبل ووضع الخطط 

تاحة العممية والعممية التي  تمبي احتياجات المجتمع في مجال المناىج وطرق التدريس وا 
الفرص أمام الكوادر البشرية من التخصصات ذات الصمة في المممكة لمواصمة دراساتيم العميا 
والحصول عمى درجة الدكتوراه، باإلضافة إلى اإلسيام في سد احتياجات المجتمع من 

 المؤىمين تربويًا8 
 إجراءات البحث:

: لتحقيق ىدف البحث تم استخدام المنيج الوصفي بصورتو المسحية بيدف البحثمنهج 
تشخيص واقع برنامج دكتوراه المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد لمعرفة 
مدى رضا أعضاء ىيئة التدريس عن برنامج المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك 

 خالد 
البحث من أعضاء ىيئة تدريس برنامج دكتوراه المناىج  يتكون مجتمع مجتمع البحث:

عضو ىيئة تدريس ممن  62وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد والذي بمغ عددىم 
 كما يبين ذلك الجدول التالي:4244-3665يحممون درجة الدكتوراه  فما فوق لمعام الدراسي 

 ذ ٔطشق انتذسٚظ( ثٛبٌ ثؼذد أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ثمغى انًُب1ْرذٔل)

 
 انًزًٕع أعتبر أعتبر يشبسن أعتبر يغبػذ

11 11 11 04 

 عينة البحث: 

عضو من أعضاء ىيئة تدريس قسم المناىج وطرق  44تكونت عينة البحث من 
، تم اختيارىم اعتمادًا عمى الحد األقصى من االستجابات التي  4244-3665التدريس لمعام 

 البحث بواسطة أداة البحث8تم الحصول عمييا من مجتمع 
 أدوات البحث:

لإلجابة عن السؤال األول لمبحث والذي يتضمن مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس  
جامعة الممك خالد عن برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك 

دكتوراه المناىج  خالد، تم بناء أداة البحث والتي تتمثل في استبانة بيدف تقويم برنامج
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وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد، حيث تم تصنيفيا إلى مدخالت والتي احتوت عمى 
)طبيعة مكونات البرنامج والييئة التدريسية واإلدارية واإلشراف عمى األبحاث والمكتبة 

حتوت ومصادر التعمم والبنية التحتية ومحتوى مقررات المناىج وطرق التدريس(، وعمميات وا
عمى)طبيعة عمميات التدريس والتقويم واإلشراف األكاديمي  (، ومخرجات واحتوت عمى 

 )طبيعة الطالب الخريج(8
 خطوات بناء تصميم األداة: 

لتحقيق ىدف البحث وجمع البيانات المراد جمعيا لإلجابة عن أسئمة البحث، تم االطالع 
( والذي اعتمد عمى المعايير 4237الكمبي)عمى األدبيات ذات الصمة لبناء األداة ومنيا بحث ا

(، والذي اىتم فقط بالمعايير المرتبطة 4238التربوية والتقنية لمبرامج، وبحث الثبيتي)
بالبرنامج كسياسة القبول وادارة البرنامج والبنى التحتية وما يختص باألعضاء والطالب و 

عرضو، حيث تم االستفادة ( والتي ركزت عمى معايير اختيار المحتوى و 4238بحث لقوقي)
من تمك األدبيات في اشتقاق مؤشرات االستبانة، والتي تم مراعاة صياغتيا بصورة قابمة 
لممالحظة، كما تم مراعاة انعكاسيا عمى الصفات الجيدة الواجب توافرىا في البرنامج 

ألداة األكاديمي، حيث تم دمج بعٍض من العناصر، وحذف ما ال يخدم8 حتى تم التوصل إلى ا
مجاالت رئيسية والتي تم  8معيار فرعي يندرج تحت  :7بصورتيا األولية والتي شممت عمى 

توزيعيا ما بين مدخالت وعمميات ومخرجات، وتم بناء االستبانة خماسية التقسيم بناء عمى 
مقياس ليكرت وتوظيف المعايير التي تم اختيارىا بداخميا، بحيث أن موافق بشدة يأخذ القيمة 

، وغير موافق 4، وغير موافق يأخذ القيمة 5، ومحايد يأخذ القيمة 6وموافق يأخذ القيمة ، 7
 عند حساب المتوسطات لكل مؤشر3بشدة يأخذ القيمة 

 صدق وثبات األداة:

لمتحقق من صدق االستبانة؛ تم عرضيا لمتحكيم لمتأكد من سالمة صياغة المؤشرات، 
أخذ المقترحات المقدمة، وتم تعديل االستبانة من ومناسبة كل مؤشر لمجالو الرئيسي، مع 

مؤشرات موزعة بين المجاالت المختمفة، وأصبحت األداة في صورتيا النيائية  7خالل إضافة 
 كما في اآلتي:
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 (: يزبالد ٔأثؼبد األداح1)رذٔل 
 ػذد انًئششاد انجؼذ انًزبل

 انًذخالد

 11 يكَٕبد انجشَبيذ

ٔاإلداسٚخ ٔاإلششاف ػهٗ انٓٛئخ انتذسٚغٛخ 

 األثحبث
14 

 8 انًكتجخ ٔيظبدس انتؼهى ٔانجُٛخ انتحتٛخ

يحتٕٖ يمشساد ثشَبيذ انًُبْذ ٔطشق انتذسٚظ 

 انؼبيخ
14 

 10 ػًهٛبد انتذسٚظ ٔانتمٕٚى ٔاإلششاف األكبدًٚٙ انؼًهٛبد

 14 انطبنت انخشٚذ انًخشربد

 16 انًزًٕع

وتم اختبار ثبات االستبانة عن طريق إعادة التحميل، وحساب االتفاق باستخدام معادلة 
* عدد الفئات المتفق عمييا/ مجموع عدد 4ىولستي والتي تنص عمى معامل االتفاق= 

 (، كما في الجدول التالي: 4237الفئات في مرتي التحميل )فتح اهلل،
 ْٕنٛغتٙ (: لٛبط حجبد األداح ثٕاعطخ يؼبدنخ6)رذٔل 

 يؼبيم انخجبد َمبط االختالف َمبط االتفبق انًحٕس
انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 %81 4.8 1 9 يكَٕبد انجشَبيذ

انٓٛئخ انتذسٚغٛخ ٔاإلداسٚخ ٔاإلششاف 

 ػهٗ األثحبث
7 6 4.7 74% 

 %144 1 4 8 انًكتجخ ٔيظبدس انتؼهى ٔانجُٛخ انتحتٛخ

يحتٕٖ يمشساد انًُبْذ ٔطشق تذسٚظ 

 انؼبيخ
8 1 4.8 84% 

ػًهٛبد انتذسٚظ ٔانتمٕٚى ٔاإلششاف 

 األكبدًٚٙ
14 0 4.7 71% 

 %74 4.7 6 7 انطبنت انخشٚذ

 %74 4.7 انًتٕعظ انكهٙ

% ويعد درجة ثبات عالية كما أوردىا 92حيث اتضح من الجدول أن نسبة الثبات الكمية 
 (8 45، ص4234السردي)

 أساليب البحث االحصائية: 

التكرارات والنسب المئوية، المتوسط الحسابي لكل محور من محاور األداة، ومعادلة 
 ىوليستي لثبات األداة8 
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 عرض النتائج ومناقشتها: 

عرض نتائج السؤال األول: نص السؤال األول عمى ما يمي: ما مستوى رضا أعضاء 
ىج وطرق التدريس العامة ىيئة التدريس جامعة الممك خالد عن برنامج الدكتوراه في المنا

 بجامعة الممك خالد ؟ 
من خالل استجابات أفراد العينة فقد تم حساب النسبة المئوية والتكرارات لكل بند من 
بنود االستبانة وتم استخراج المتوسطات الحسابية لكل بند عمى حدة، ولكل محور بشكل عام، 

االستبانة كما أوضحيا  ويوضح الجدول التالي مستوى ومدى أىمية كل استجابة في
 (:;6،ص4239السيد)

 (: انًذٖ نكم اعتزبثخ فٙ يمٛبط نٛكشد0)رذٔل
 انًذٖ يغتٕٖ االربثخ

 5-0.11 كجٛش رذا

 0.14-6.01 كجٛش

 6.04-1.11 يتٕعظ

 1.14 -1.81 ضؼٛف

 1.84- 1 ضؼٛف رذا

 وسيتم عرض ما توصمت اليو متوسطات االستجابات كما في اآلتي:
 انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس األٔل(: 5)رذٔل

 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

 يكَٕبد انجشَبيذ

 4.27 سإٚخ انجشَبيذ يتغمخ يغ سعبنتّ ٔأْذافّ -1

أْذاف انجشَبيذ حذٚخخ ٔتؼكظ انتحذٚبد ٔانتغٛشاد انؼبنًٛخ  -1

 ػهٗ االَظًخ انتؼهًٛٛخ
3.86 

 4 ثُٛٓبيمشساد انجشَبيذ راد ػاللخ تكبيهٛخ فًٛب  -6

 4 انًمشساد يشتجطخ ثبنتخظض انؼبو -0

 4.17 أْذاف انجشَبيذ تتفك يغ يؼبٚٛش االػتًبد األكبدًٚٙ -5

 4.04 انًمشساد راد فبئذح فٙ ثُبء انشعبنخ انؼهًٛخ -1

 3.77 انجشَبيذ ٚهجٙ االحتٛبربد انتًُٕٚخ -7

 4.28 عٛبعخ لجٕل انطالة ٔاضحخ فٙ انجشَبيذ -8

 2.73 االحتٛبربد انخبطخ ٚتى يشاػبتٓى فٙ انجشَبيذرٔ٘  -9

يكَٕبد انجشَبيذ شبيهخ ػهٗ انًٓبساد انتٙ ٚحتبد انٛٓب  -14

 انطبنت
3.95 

يتبثؼخ انجشَبيذ يٍ لجم انمبئًٍٛ ػهّٛ يٍ خالل يئششاد  -11

 أداء يحذدح
3.72 

 3.89  نكهٙاانًتٕعظ 

(، مما يعني أن ;:58( أن متوسط محور مكونات البرنامج يساوي)7ويوضح جدول )
مكونات البرنامج عالية في جودتيا، وتراوحت بين عدم الموافقة والموافقة بشدة، حيث حصل 
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اتساق البرنامج مع الرؤية، ووضوح سياسة قبول الطالب في البرنامج عمى أعمى بنود 
المقابل أظيرت النتائج ضعف مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة االتفاق بين عينة البحث، وفي 

 في البرنامج
 (: انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس انخب1َٙ)رذٔل 

 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

انٓٛئخ 

انتذسٚغٛخ 

ٔاإلداسٚخ 

ٔاإلششاف ػهٗ 

 األثحبث

 4.36 أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ حبطهٍٛ ػهٗ دسرخ أعتبر يشبسن ٔ أعتبر -11

 4.04 تُٕٚغ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ نهخجشاد انتٙ تمذو نهطالة -16

 3.64 اتبحخ انظالحٛبد نألػضبء ثتطٕٚش يب ٚهضو -10

 3.55 تٕفٛش آنٛبد نتمٕٚى أداء األػضبء ٔفك يؼبٚٛش ٔاضحخ -15

 3.55 انجشَبيذ ٚتى تحغُّٛ عُٕٚب يٍ خالل خطظ دٔسٚخ -11

 3.86 انجحخٛخٚتى تضٔٚذ انطبنت ثبنًٕالغ  -17

ٚتى تضٔٚذ انطالة ثبنًطجٕػبد انشعًٛخ انتٙ تُّؼشف ثبنزبيؼخ  -18

 ٔخذيبتٓب ْٔٛئبتٓب
3.77 

 3.86 انًششف يتبثغ  نخطخ انجحج يُز ثذاٚتٓب -19

انًششف ٚتشن انحشٚخ كبيهخ نهطبنت فٙ اختٛبس يب ٚشٚذ أٌ ٚجحج -14

 ػُّ
3.86 

 4.05 تحكٛى أدٔاد انجبحجأػضبء ْٛئخ انتذسٚظ يغبًٌْٕ فٙ  -11

 3.85  انًتٕعظ انكهٙ

( أن متوسط توافر محور الييئة التدريسية واإلدارية واإلشراف عمى 8ويوضح جدول )
(، وتعتبر نسبة كبيرة، حيث حصل بند امتالك أعضاء ىيئة التدريس 58:7األبحاث يساوي)

% تقريبا من 2;حيث بمغت أستاذ مشارك( عمى أعمى نسبة توافر  -لمدرجات العممي )أستاذ
عينة البحث، ومن زاوية أخرى حصل بند البرنامج يتم تحسينو سنويا من خالل خطط دورية 

 % تقريبا728عمى أقل توافر من بين البنود بنسبة 
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 (: انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس انخبنج7)رذٔل 
 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

انًكتجخ ٔيظبدس 

 انتؼهى ٔانجُٛخ

 انتحتٛخ

 4.14 انًكتجخ يتبحخ انخذيبد نزًٛغ انطالة -11

 4.5 ٔرٕد انًكتجبد اإلنكتشَٔٛخ انًزبَٛخ  -16

 3.5 ٔرٕد أرٓضح حبعٕثٛخ يٓٛؤح نطالة انذساعبد انؼهٛب  -10

 3.95 احتٕاء انمبػبد ػهٗ شجكبد نهتٕاطم يغ األػضبء يٍ انشربل -15

 4 ثبنجشٔركتش لبػبد انذساعخ يضٔدح  -11

 3.77 ٔرٕد لبػبد يخظظخ نطالة انذكتٕساِ -17

ٔرٕد رٓخ يخظظخ يغئٔنخ ػٍ تٕفٛش انكتت ٔاالنتضايبد  -18

 3.36 انجحخٛخ نهطبنت 

 2.59 ٔرٕد يتشرى أٔ أشخبص يخٕنٍٛ نتظحٛح تشرًخ انطبنت  -19

 3.73  انًتٕعظ انكهٙ

ومصادر التعمم والبنية التحتية ( أن متوسط محور المكتبة 9ويوضح جدول )
(، وتعتبر نسبة التوافر عالية، حيث حصل بند وجود مكتبات الكترونية مجانية 5895يساوي)

% ما بين االتفاق واالتفاق بشدة، وعمى النقيض تماما في بند وجود مترجم 322عمى نسبة 
أقل نسبة في  أو أشخاص مخولين لمساعدة الطالب عمى الترجمة، حيث حصل ىذا البند عمى

 عدم التوافر8
 (: انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس انشاثغ8)رذٔل 

 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

يحتٕٖ يمشساد 

 انجشَبيذ

 4.14 يشتجظ ثؤْذاف انًُٓذ -64

 3.95 يشتجظ ثحبربد انًتؼهى  -61

 3.55 يشتجظ ثًٕٛل انًتؼهى  -61

 3.68 يشاػٙ نهفشٔق انفشدٚخ -66

 3.91 نهتٕاصٌ ثٍٛ انشًٕل ٔانؼًكيحمك  -60

 3.91 يحمك نهتًُٛخ انشبيهخ نهفشد -65

 3.82 يحمك نًجذأ االعتًشاسٚخ -61

 4.05 يحمك نًجذأ انتكبيهٛخ  -67

 3.95 يحمك نًجذأ انتتبثؼٛخ -68 

 3.41 ٚتى تمٕٚى يحتٕٖ انًمشساد ثشكم دٔس٘  -69 

 3.84  انًتٕعظ انكهٙ

(، حيث 58:6( أن متوسط محور محتوى مقررات البرنامج يساوي):ويوضح جدول )
تعتبر النسبة عالية، ونال بند تحقيق التكاممية لمحتوى المقررات أعمى نسبة حيث حصل عمى 

% تقريبا، وفي المقابل حصل بند تقويم محتوى المقررات بشكل دوري عمى أقل 8:نسبة 
 % تقريًبا8 77توافر بنسبة 
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 (: انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس انخبيظ9رذٔل )
 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

ػًهٛبد انتذسٚظ 

ٔانتمٕٚى ٔاإلششاف 

 األكبدًٚٙ  

 3.78 طشق انتذسٚظ انًتجؼخ يتُٕػخ  -04

 4.05 طشق انتذسٚظ تشزغ ػهٗ انتؼهى انزاتٙ -01

 3.27 شبيهخ ػهٗ أَشطخ احشائٛخ -01

 3.45 تؼضٚض األػًبل انًزتًؼٛخ  -06

 3.68 ٔعبئم انتؼهى يتُٕػخ -00

 4 ٔعبئم انتؼهى تشتًم ػهٗ انتمُٛخ  -05

 3.91 حظٕل انًتؼهى ػهٗ تغزٚخ  انشارؼخ -01

 3.73 انًًٓبد ٔانتكهٛفبد تاليظ يٕٛل انطبنت  -07

 2.73 اػطبء انحشٚخ فٙ اختٛبس انًششف األكبدًٚٙ -08 

 2.73 اتبحخ انفشطخ نهطبنت فٙ اإلششاف انًشتشن -09 

 3.82 أعبنٛت انتمٕٚى يتُٕػخ -54 

 3.78 أعبنٛت انتمٕٚى شبيهخ -51 

 3.5 ٚتى األخز ثآساء انطالة فٙ طشٚمخ انتمٕٚى نهًمشس انذساعٙ -51 

 3.86 طشق انتمٕٚى يٕضٕػٛخ ٔٔاضحخ نهطبنت -56 

 3.60  انًتٕعظ انكهٙ

أن متوسط محور عمميات التدريس والتقويم واإلشراف األكاديمي ( ;ويوضح جدول )
(، وىو يعتبر مدى عالي القيمة، ونال بند مساىمة طرق التدريس في التشجيع 5882يساوي)

% تقريًبا، بينما بند إعطاء الحرية في اختيار 8:عمى التعمم الذاتي عمى أعمى توافر بنسبة 
تاحة الفرصة لمط الب في اإلشراف المشترك، عمى أقل نسبة توافر، حيث المشرف األكاديمي، وا 

% لعدم توافر االشراف المشترك و 322حصل كل بند عمى نسبة عدم التوافر تتراوح ما بين 
 % لحرية اختيار المشرف االكاديمي98
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 (: انًتٕعظ انحغبثٙ نهًحٕس انغبدط14)رذٔل 
 انًتٕعظ انحغبثٙ انجُذ انًحٕس

 انخشٚذانطبنت 

 3.68 خشٚزٕ انجشَبيذ نذٚٓى يزبل نهؼًم فٙ عٕق انؼًم -50

خشٚزٕ انجشَبيذ ًٚتهكٌٕ انكفبءح انؼبنٛخ نًًبسعخ  -55

 انتخظض ثفبػهٛخ
3.82 

 3.86 انخشٚذ نذّٚ يٓبساد انتٕحٛك انؼهًٙ -51

لذسح انخشٚذ ػهٗ تظًٛى أدٔاد ثحخٛخ فٙ يزبل  -57

 انتخظض
4 

 4.40 لذسح انخشٚذ ػهٗ انتفكٛش اإلثذاػٙ  -58

 4 لذسح انخشٚذ ػهٗ انتؼبيم يغ انجشايذ انتكُٕنٕرٛخ  -59

 3.04 لذسح انخشٚذ ػهٗ كتبثخ األثحبث ثبنهغخ االَزهٛضٚخ -14

لذسح انخشٚذ ػهٗ اعتخذاو انجشايذ االحظبئٛخ يخم  -11

spss 
3.41 

 3.82 لذسح انخشٚذ ػهٗ انُشش انؼهًٙ -11 

 4.18 لذسح انخشٚذ ػهٗ ثهٕسح انفكشح انجحخٛخ  -16 

 3.82  انًتٕعظ انكهٙ

(، حيث يعتبر 58:4( أن متوسط محور الطالب الخريج يساوي)32ويوضح جدول )
عالي القيمة أيضًا في مستوى التوافر، فحصل بند قدرة الخريج عمى بمورة الفكرة البحثية 

% 95% ، 3:عمى أعمى نسبة توافر وىي عمى التوالي )والقدرة عمى التفكير اإلبداعي 
(تقريًبا ما بين االتفاق واالتفاق بشدة، وعمى العكس  في بند قدرة الخريج عمى كتابة أبحاث 
بالمغة اإلنجميزية، وبند القدرة عمى استخدام برامج االحصاء والذي حصل كل منيما عمى 

التوافر8 ومما سبق تم عرض مستوى كل % تقريًبا في نسبة عدم 85% ، ;7التوالي عمى  
 (:33محور في البرنامج من حيث التوافر بشكل تصاعدي، كما في جدول )
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 (: تمذٚش انًتٕعظ انكهٙ نكم يحٕس ٔتشتٛج11ّ)رذٔل
 انشتجخ انتمذٚش انًتٕعظ انكهٙ انًحٕس

 1 )كجٛش(0.14-6.01 6.89 يكَٕبد انجشَبيذ

 انٓٛئخ انتذسٚغٛخ ٔاإلداسٚخ

 ٔاإلششاف ػهٗ األثحبث
 1 )كجٛش(6.01-0.14 6.85

يحتٕٖ يمشساد انًُبْذ ٔطشق 

 تذسٚظ
 6 )كجٛش(6.01-0.14 6.80

 0 )كجٛش(0.14-6.01 6.81 انطبنت انخشٚذ

انًكتجخ ٔيظبدس انتؼهى ٔانجُٛخ 

 انتحتٛخ
 5 )كجٛش(6.01-0.14 6.71

ػًهٛبد انتذسٚظ ٔانتمٕٚى 

 ٔاإلششاف األكبدًٚٙ
 1 )كجٛش(6.01-0.14 6.14

 عرض نتائج السؤال الثاني
لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص عمى: ما التصور المقترح لتطوير برنامج الدكتوراه في 
المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد من خالل وجية نظر أعضاء ىيئة 

 التدريس جامعة الممك خالد ؟ 
تم وضع تصور مقترح لتطوير البرنامج وذلك بناًء عمى وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 

 كما في اآلتي: 
تعديل صياغة أىداف البرنامج بحيث تعكس التحديات والتغيرات العالمية عمى االنظمة  -3

 التعميمية
 مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة في البرنامج8 -4
 التنموية من خالل البرنامجالسعي في تمبية االحتياجات  -5
 متابعة البرنامج من قبل القائمين عميو من خالل مؤشرات أداء محددة -6
 إتاحة الصالحيات لألعضاء بتطوير ما يمزم -7
 السعي في تحسين البرنامج من خالل خطط دورية  -8
تييئة المشرف األكاديمي لمتابعة الطالب منذ بداية العمل عمى الخطة وتوجييو  -9

 لكوتخصيص وقت لذ
 إعادة النظر في الخدمات المقدمة لمطالب والسعي إلى توفيرىا8 -:
 السعي في ربط محتويات المقررات بميول الطالب وبما يراعي فروقيم الفردية -;

 السعي في تحقيق مبدأ االستمرارية لمحتويات المقررات  -32
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 تنويع طرق التدريس المتبعة في البرنامج وتنويع وسائل التعمم -33
 عمال المجتمعيةالسعي في تعزيز األ -34
 تزويد الطالب بالمطبوعات الرسمية التي ُتّعرف بالجامعة وخدماتيا وىيئاتيا -35
 إعطاء الحرية في اختيار المشرف االكاديمي -36
 إتاحة الفرصة لمطالب في اإلشراف المشترك -37
 توفير مترجم أو أشخاص مخولين لتصحيح ترجمة الطالب -38
وبمراعاة فروقيم الفردية وبالتنمية الشاممة ربط محتوى المقررات بميول المتعمم،  -39

 والسعي إلى تكاممو وتتابعو واستمراريتو8
تنويع طرق التدريس والوسائل المتبعة وتوفير االنشطة اإلثرائية وتعزيز األعمال  -:3

 المجتمعية في عمميات التدريس8
 مراعاة تنويع أساليب التقويم وشموليتيا وأخذ آراء الطالب فييا8 -;3
إكساب الطالب ميارات التفكير االبداعي، والتعامل مع التكنولوجيا، وتطوير المغة  -42

 االنجميزية لديو، وتطوير تعاممو مع األساليب االحصائية8
 إكساب الطالب ميارات النشر العممي  -43

 مناقشة النتائج:

الممك بالنسبة لمسؤال األول والذي تناول مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس جامعة 
خالد عن برنامج الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس العامة بجامعة الممك خالد، فإن نتيجة 
ىذا البحث أثبت أن محور مكونات البرنامج كان لو النصيب االكبر من حيث التوافر حيث 
كانت معاييره متحققة بدرجة كبيرة، يمييا بقية المحاور والتي أيضا حصمت جميعيا عمى درجة 

 افر عالية8تو 
المحور األول مكونات البرنامج جاءت نتيجة توافره بدرجة عالية جدا، حيث تركز 
التقصير فيو عمى قمة دعمو لالحتياجات الخاصة وضعف متابعتو بشكل دوري، وتم تعميل ذلك 
بسبب عدم تقدم طالب من ذوي االحتياجات الخاصة لمبرنامج، واعتماد خطط مكررة طيمة 

( والذي أكد عمى 4237ية، وتتفق النتيجة السابقة مع نتيجة بحث القحطاني)السنوات الدراس
أن مواصفات مكونات برامج الدراسات العميا بجامعة الممك خالد تتوافر فييا معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي بشكل مرتفع من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات 

 العميا8
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الذي تمحور حول الييئة التدريسية واإلدارية واإلشراف عمى األبحاث أما المحور الثاني و 
فقد حقق درجة التوافر لمعاييره بدرجة كبيرة، والضعف الموجود فيو كان لقمة تحسين البرنامج 

 سنويا8
أما المحور الثالث والذي تمحور حول المكتبة ومصادر التعمم والبنية التحتية فكان 

( في استعدادية البرنامج لتوفير 4237يتقاطع مع دراسة القحطاني)متحقق بدرجة عالية وىذا 
قاعات مخصصة لطمبة الدراسات العميا مما يحقق قوة البنية التحتية، إال أن الضعف فيو كان 

 من أجل عدم وجود مترجم أو أشخاص مخولين لمساعدة الطالب عمى الترجمة8
ت البرنامج فأيًضا جاءت درجة تحققو وبالنسبة لممحور الرابع والذي تناول محتوى مقررا

 بمستوى عالي، وكان الضعف فيو من حيث ضعف تقويم محتوى المقررات بشكل دوري8
وأما المحور الخامس والذي تمحور حول عمميات التدريس والتقويم واإلشراف األكاديمي 

لمشترك فكان نسبة توافره عالية أيضا وكان الضعف فيو متمثاًل في عدم إتاحة اإلشراف ا
 وعدم إعطاء الطالب الحرية الكافية الختيار المشرف لبحثو 

والمحور األخير كان من نصيب الطالب الخريج والذي أيضا تحقق بدرجة عالية والضعف 
كان من نصيب عدم القدرة عمى كتابة األبحاث بالمغة االنجميزية والضعف في استخدام برامج 

 اإلحصاء8
ناول وضع تصور مقترح لمعالجة جوانب القصور أو الضعف وأما السؤال الثاني والذي ت

لمبرنامج، فقد تم حصر جميع المؤشرات التي حصمت عمى مستوى ضعيف أو محايد وأخذ 
آراء أعضاء ىيئة التدريس في التصور المقترح بغرض التحسين أو التطوير، ويتفق البحث 

ر مقترح لتطوير برنامج ( في بناء تصو 4238الحالي مع بحث خميل وآل كردم والبدوي)
( 4238الدكتوراه في جامعة الممك خالد، إال أن دراسة أبو نعير وخميل وآل كردم والبدوي)

 شممت عمى برامج الدراسات العميا بشقييا )الماجستير والدكتوراه(
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 التوصيات:

 من خالل نتائج البحث تم التوصل إلى اآلتي:
ن ذوي االحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن دعم طالب وطالبات الدراسات العميا م -

 مخصصة ليم وتسييل كل ما يتعمق بالتحاقيم بالبرنامج
 السعي في تحسين البرنامج بشكل دوري بحيث يؤخذ فيو رأي أعضاء ىيئة التدريس8 -
توفير جيات مخصصة لمساعدة طالب الدراسات العميا عمى تحسين لغتيم اإلنجميزية  -

 كاديمية الصحيحة8ومساعدتيم عمى الترجمة األ 
 إتاحة االشراف المشترك مع الجامعات العالمية8 -
 إعطاء المزيد من الحرية الختيار المشرف الدراسي -
 االستفادة من التصور المقترح المرفق في البحث الحالي8 -

 المقترحات: 

إجراء دراسات مقارنة بين برنامج المناىج في جامعة الممك خالد وبرامج في جامعات  -
 بيدف التحسين والتطوير8عالمية 

إجراء دراسات تقويمية لبرامج جامعة الممك خالد وفق معايير مختمفة ومن وجية نظر  -
 الجيات المستفيدة من البرنامج8 
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  المراجع
 أوالً: المراجع العربية:

الدراسات (. تصور مقترح لبرامج 6105أبو نعير، نذير؛ خميل، محمد؛ آل كردم، مفرح؛ البدوي، أمل)
العميا بكمية التربية في جامعة الممك خالد في ضوء المؤشرات الجودة النوعية والتميز، دراسات 

 384-358(، 6)34العموم التربوية، 
(. تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة االسالمية بغزة من وجية نظر 6118أبو دقة، سناء) 

 004-67(، 6)01، جامعة البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسيةالخريجون، 
(. تقويم البرامج التعميمية القائمة عمى الوسائط المتعددة في مواد المغة العربية 6104االكمبي، سعيد)

 مجمة التربية،بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير التربوية والتقنية، 
 347-361(، 054)3جامعة االزىر، 

اقتراح برنامج تعميمي لتنمية التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لتالميذ السنة ).6106ج، نوارة. )تيال
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االجتماعية واالنسانية جامعة محمد لمين الثانية ابتدائي، 

 دباغين، الجزائر.
م التربوية بجامعة األمام محمد بن سعود (. تقويم برامج الدكتوراه في االقسا6108الثبيتي، خالد)

 81-07(، 07، )مجمة العموم التربويةاالسالمية، 
(. أساليب التقويم التي يتبعيا أعضاء ىيئة التدريس وعالقتيا بجودة نواتج التعمم 6107الثبيتي، عمر)

 .444-460، 40،، المجمة التربويةلدى طالب جامعة شقراء
تقويم كتاب الرياضيات لمصف الثاني االساسي من المنياج  (.6106جوده، موسى؛ حرب، سعيد)

مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الفمسطيني الجديد في ضوء معايير الجودة، 
 .018-83(، 63)7، التربوية

(. تقويم برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممك خالد في ضوء معايير 6104ال سفران، محمد)
الجودة واالعتماد االكاديمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا، 

 760-736(، 4)36دراسات العموم التربوية، 
(. تقويم البرامج التعميمية الدولية في المدارس األىمية 6105الحربي، خميل؛ درندري، زين العابدين)

 .436-406(، 6)67، مجمة العموم التربويةويم، السعودية باستخدام نموذج روسِّي وزمالئو لمتق
(. بناء أنموذج لتقويم برنامج التربية العممية لكميات التربية جامعة بغداد من وجية 6104الحيالي، شذى)

، جامعة مجمة التربيةنظر الطمبة والمدرسين عمى وفق معايير الجودة العالمية، 
 413-654(، 053)0االزىر،
 ، الرياض: مكتبة الرشد.المنيج المدرسي المعاصر(. 6103الخميفة، حسن)
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(. تقويم برنامج اعداد معممات الرياضيات في كمية التربية قسم 6118الراجح، نوال؛ العمراني، ىيا)
مجمة القراءة الرياضيات التابع لجامعة االميرة نورة من وجية نظر طالبات ىذا البرنامج، 

 47-03(، 76، )والمعرفة
(. تقويم برامج الدراسات العميا بجامعة الكوفة من وجيتي نظر 6100م ، أميرة)زوين، محمد؛ ىاش

 48-73(، 00، )مجمة مركز دراسات الكوفةأساتذتيا وطمبتيا، 
(. تقويم أدوات البحث المستخدمة في البحوث التربوية لدى طمبة الدراسات العميا 6106السردي، ىمام)

  045-000(، 5التربوية، ) في الجامعة االسالمية بغزة، مجمة العوم
قراءة تشخيصية في االدبيات  -(. تقويم البرامج في ضوء المعايير والنماذج6107سموى، عزوز)

 057-044(، 0، )المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةالنظرية، 
(، 07، )نمجمة أفنا(. التقويم وعالقتو بجودة البرامج التعميمية في الجامعات، 6101سميمان، شاىر)

047-035 
أم نة في جامعة رلمقاوابية  رلتا ملعميا بقست اسارادلامج ارإلسالمية با ميو(.  تق6106السيد، محمد)

 86-06(، 8، )مجمة العموم التربوية، نيجيرلخا ظرجية نو نمى رلقا
، مجمة الباحث االعالمي(. البرامج التعميمية معالجة الفشل االداري، 6100عبد الصاحب، أحمد)

4(04 ،)80-017 . 
(. تقويم برامج كمية التربية بجامعة نجران في ضوء معايير 6106العتيبي، منصور؛ الربيع، عمي)

NCATE ،474-448(، 8)0، المجمة التربوية الدولية المتخصصة 
(. تقويم البرامج المقدمة في كمية الدراسات 6108الفايز، فايز؛ الممحم، عبدالمطيف؛ التركي، عبداهلل)

التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الممك فيصل في ضوء أىدافيا كما يراىا أعضاء ىيئة 
 455-405(، 08، )مجمة العموم التربويةالتدريس والطالب، 

(. تقويم برنامج دكتوراه المناىج وطرق التدريس العامة 6160حمد)القرشي، عبدالرحمن؛ القحطاني، م
بجامعة الممك خالد في ضوء معايير ىيئة البرامج التربوية االمريكية)الكيب(، دراسات عربية في 

 301-476، 046التربية وعمم النفس، 
 : دار النشر الدولي.(. تحميل محتوى كتب العموم )المفاىيم والتطبيقات(. الرياض6104فتح اهلل، مندور)

 ، عمان: دار اليازوري العممية.أساليب تدريس الرياضيات(. 6103فرج اهلل، عبدالكريم)
(. دراسة تقويمية لجودة البرامج التعميمية المقدمة بجامعة الطائف، مجمة دراسات في 6101فرحو، نجاة)

 .384-347(، 68)0الخدمة االجتماعية والعموم االنسانية ، 
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(. تقويم برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممك خالد 6104القحطاني ، محمد حسن سعيد. )
في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة 

  Dirasat: Educational Sciences، 42(4.)الدراسات العميا. 
جارب في تقويم البرامج والمقررات التربوية في الجامعات العالمية، ندوة (. نماذج وت6106القميزي، حمد)

 التقويم في التعميم الجامعي، جامعة الجوف. 
، معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق التدريس(. 6114المقاني، أحمد؛ الجمل، عمي)
 القاىرة: عالم الكتب.

عميمي مقترح في تنمية كفايات تخطيط دروس الرياضيات (. فاعمية برنامج ت6104مدين، السيد )
-60(، 0)41،مجمة كمية التربيةوتصميميا باستخدام الوسائط المتعددة لدى طالب كمية التربية، 

034. 
 ، عمان: دار البداية.استراتيجيات التقويم في التعميم(. 6101مصطفى، نوال)

، تم االسترجاع من 6108(. تقرير تيمز 6161ىيئة تقويم التعميم والتدريب)
https://www.etec.gov.sa/ar/Researchers/Research-

Studies/Documents/TIMSS%202019.pdf 
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