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امللدص:
هدفت الدراسة إلى رصد المشكالت المتعمةة بباا وتطوير الخطط الدراسية مف
وجهه اظر أعضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد ,وقد اعتمدت الدراسة
عمى الماهج الوصفي ,وتـ باا

استبااه طبةت عمى عياة مف أعضا

هيئة التدريس

المشاركيف في لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد و بمغ عددهـ (,)54
وأسفرت الاتائج عف وجود مشكالت متعمةة بتصميـ الخطط وتطوير المااهج الدراسية ماها
تركيز عممية باا أو تطوير الخطط الدراسية عمى جااب المعرفة أكثر مف التركيز عمى تامية
المهارات ,وتكرار المعمومات بالمةررات وعدـ مواكبتها لمتغيرات الحديثة وعدـ الموائمة مع
سوؽ العمؿ ,وعدـ االهتماـ بدفع الطالب لإلبداع والتعمـ الذاتي ,كما توجد مشكالت متعمةة
بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط الدراسية ماها ضعؼ الةدرة عمى تحةيؽ االتساؽ بيف
استراتيجيات التدريس و أساليب طرؽ التةويـ و المحتوى ,عدـ توفير الدعـ المالي والحوافز
ألعضا

لجاف الخطط والبرامج الدراسية وعدـ وجود برامج تدريبية متعمةة بآليات تطوير

المااهج الدراسية

باإلضافة إلى ادرة الخبرات المتعمةة بباا

مشكالت إدارية ماها زيادة العب

وتطوير الخطط ,كما توجد

التدريسي ,واألعماؿ اإلدارية ألعضا

لجاف الخطط

والبرامج  ,وصعوبة إج ار مةاراات مرجعية وصعوبة التواصؿ مع جهات التوظيؼ والهيئات
العممية ,وفى ضو الاتائج تـ وضع مجموعة مف المةترحات.
الكممات المفتاحية  :التطوير –الماهج  -البراامج الدراسي -لجاة الخطط والبرامج – اإلطار
الوطاي لممؤهالت.
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Abstract
Problems related to curriculum development
From the viewpoint of the members of the committees of Academic
Plans and Programs at King Khalid University
By
Dr. Ghada Hamza Elshrbeni

Abstract: The current study aimed to determined the problems related to
the construction and development of the curriculum from the point of
view of the members of the committees of Academic Plans and Programs at
King Khalid University. The study was based on the descriptive approach
and a questionnaire was built on a sample of faculty members
participating in the committees of Academic Plans and Programs at King
Khalid University. (43). The results show there was problems related to
the design of plans and the development of curricula, such as focusing the
process of building or developing study plans on the knowledge side,
rather than focusing on skills development, repetition of information by
courses and failure to cope with recent changes and lack of compatibility
with the labor market. There are also problems related to the skills of
those who develop study plans, including the weakness of the ability to
achieve consistency between teaching strategies and methods of assessment
and content, lack of financial support and incentives for members of the
committees of plans and programs of study and the absence of As well as
the scarcity of expertise related to the construction and development of
plans. There are also administrative problems, including increasing the
teaching burden, administrative work of the members of the committees of
plans and programs, the difficulty of making reference comparisons and
the difficulty of communicating with the employment agencies and the
scientific bodies. Of the proposals.

Keywords: Development - Curriculum - committees of
Plans and Programs - National Qualifications Framework.
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مكدمة:
يعد التعميـ العالي في أي مجتمع مف المجتمعات هو المرآة التي تعكس التطورات
الهائمة في مختمؼ جوااب الحياة ,وال يمكف تصور التعميـ العالي إال مرتبطا ارتباطا وثيةا
بالخطة الشاممة لمتامية االجتماعية واالقتصادية والثةافية ,وفى ذات الوقت يعد إصالح التعميـ
وتجديده آلية مف آليات الاهضة والتةدـ لما يترتب عمى ذلؾ مف تامية متطورة لخريجيه الذيف
يشكموف الطاقة المتحركة لمسيرة التامية الشاممة والمتواصمة ,واالستجابة الفاعمة لمتحديات
والمتغيرات الداخمية والخارجية ,فطالب اليوـ هـ قادة الغد وعمماؤه ومفكروه وصااعو مستةبمه
المهاي والثةافي والعممي ,ولهذا يجب ترجمة متطمبات التامية إلى مضموف تعميمي يحةؽ
أهدافها.
ولما كاات المااهج الدراسية أداة التربية ووسيمتها ,بؿ أاها تمثؿ جوهر العممية
التعميمية  ,وبدوف المااهج الدراسية تفرغ التربية مف المكوف الحةيةي لها ,اظ ار ألاها تتضمف
المعمومات والحةائؽ والةواايف والمعايير االجتماعية والةيـ األخالقية التي ياشأ عميها المتعمـ
أيا كاات المرحمة الدراسية المةيد عميها المتعمـ ,وأيا كاف مصدر هذه التربية:الماهج المدرسي
أو المعمـ أو المااخ التعميمي العاـ.
واذا كاا اعيش في عالـ يموج بالتغ يرات والتحوالت بشكؿ مستمر ,فإف السياسة التعميمية
وسياسة تطوير المااهج أحد مرتكزاتها األساسية هي التغيير وفؽ أسس عممية بعيدة عف
العشوائية وبعيدة عف الثبات والجمود لفترة طويمة" ,وتاطمؽ فكرة التطوير مف أف المستوى
لشي ما قد يبدو دوف غيره مف المستويات خاصة إذا قورف بما يااظره في بعض المجتمعات
األخرى األكثر تةدما ,بمعاى اإلحساس بوجود اةص ما في المخرجات التعميمية ,ثـ وجود
مصمحة ما تحتـ عممية التطوير ,باعتبار أف هذا الواقع ال يمبى حاجات المجتمع ,وال يسعفه
في تحةيؽ طموحاته وآماله(".عطا )96: ,2::3 ,
ويعتبر التطوير عممية عممية بالدرجة األولى,تابع مف سياسة عممية تـ وضعها مف قبؿ
متخصصيف وخب ار  ,واذا كاات سمة السياسة في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة اإلاسااية أف
يمحةها بعض التغيير أو كمه وهذا لألصمح ,فإف التغيير والتطوير في مجاؿ المااهج الدراسية
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مستمر ,ااطالقا مف التطور الطبيعي لمجريات الحياة وضمااا لتمبية
ا
البد وأف يكوف عمال
عممية التامية التي ياشدها المجتمع.
مف هاا يأتي االهتماـ بباا وتطوير المااهج الدراسية بالجامعات السعودية لمسايرة
الخطة المستةبمية لمتعميـ الجامعي (آفاؽ) ,وكذلؾ لمسايرة رؤية  ,3040باإلضافة إلى
االتساؽ مع اإلطار الوطاي لممؤهالت ومعايير االعتماد الصادرة مف الهيئة الوطاية لمتةويـ
واالعتماد األكاديمي ,وكذا متطمبات سوؽ العمؿ ,واستجابة لمتغذية الراجعة-المستةاة مف
استطالعات رأي كافة المستفيديف مف التعميـ الجامعي مثؿ الطالب والخريجيف وأرباب العمؿ-
حوؿ مدى فعالية تمؾ المااهج ,وكذلؾ التغذية الراجعة الااتجة مف عمميات الم ارجعة الخارجية
محفز مه ًما احو تطوير المااهج
ًا
لمبرامج األكاديمية ,كما أف المستجدات التةاية والعممية تعد
الدراسية ,ويضاؼ إلى ذلؾ أف التطوير ُيعد أم ارً ضرورياً عاد استكماؿ مسارات دراسية في

المستويات األعمى لمبرامج الحالية ,مف هاا تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة التركيز عمى
دراسة المشكالت المتعمةة بباا وتطوير الخطط الدراسية مف وجهه اظر أعضا لجاف الخطط
والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد.

مشهلة الدراسة:
إف مسألة االرتجاؿ في باا وتطوير المااهج الدراسية لممرحمة الجامعية دوف االستااد
إلى معايير وأسس ومبادئ واضحة ومحددة يترؾ أث ار سمبيا عمى الخريجيف ,والمجتمع,
وعمميات تحةيؽ التامية الشاممة,وتشير اتائج بعض الدراسات السابةة و ماها دراسة عبد
الحميد(300:ـ) إلى أف البرامج الدراسية تحتاج إلى إعادة اظر مف حيث الجااب االستراتيجي
لتأكيد الصمة بيف الجامعات والمؤسسات المهاية وضرورة تطوير المةررات والبرامج الدراسية
بما يتال ـ مع متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ,كما تشير د ارسة أبو حساف ( 3026ـ ) إلى
أف الخطط بصورتها الحالية تحتاج إلى إعادة اظر خاصة في مفرداتها وأهدافها,وأف هااؾ
غياب لمتاسيؽ الكامؿ بيف الجامعات في موضوع الخطط الدراسية كما أف كثير مف توصيفات
المةررات ال يتال ـ مع طبيعة البرامج ,وعمى ذلؾ تركز الدراسة الحالية عمى دراسة المشكالت
المتعمةة بباا وتطوير الخطط الدراسية مف وجهه اظر أعضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية
بجامعة الممؾ خالد,وذلؾ مف خالؿ محاولة اإلجابة عف التساؤالت التالية:
- 406 -

المشكالت المتعلقة ببناء وتطوير الخطط الدراسية ........................

 )2ما أهمية باا وتطوير الخطط الدراسية؟.
 )3ما األسس والمبادئ التي تةوـ عميها عممية باا وتطوير الخطط الدراسية؟.
 )4ما واقع عممية باا وتطوير الخطط الدراسية في جامعة الممؾ خالد؟.
 )5ما المشكالت المتعمةة بتصميـ وباا وتطوير الخطط الدراسية مف وجهة اظر أعضا
لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد؟.
 )6ما المشكالت المتعمةة بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط والمااهج مف وجهه اظر
أفراد عياة الدراسة الحالية
 )7ما المشكالت اإلدارية المتعمةة بتطوير الخطط والمااهج مف وجهه اظر أفراد عياة
الدراسة الحالية
 )8ما المةترحات المةدمة لمواجهة المشكالت المتعمةة بباا وتطوير الخطط الدراسية في
جامعة الممؾ خالد؟.

أٍداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرؼ إلى:

 )2أهمية باا وتطوير الخطط الجامعية.
 )3األسس والمبادئ التي تةوـ عميها عممية باا وتطوير الخطط الدراسية.
 )4واقع عممية باا وتطوير الخطط الدراسية في جامعة الممؾ خالد.
 )5المشكالت المتعمةة بباا وتطوير الخطط الدراسية مف وجهة اظر أعضا لجاف الخطط
والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد.
 )6مةترحات وسبؿ مواجهة المشكالت المتعمةة بباا وتطوير الخطط الجامعية بجامعة الممؾ
خالد.

أٍنية الدراسة:

تتمثؿ أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

 )2كواها تركز عمى دراسة واقع عممية باا وتطوير الخطط الدراسية في جامعة الممؾ خالد.
 )3تركز الدراسة الحالية عمى أهمية وجود معايير لمجودة تتعمؽ بباا الخطط الدراسية
والتأكيد األخذ بها عاد باا الخطط الدراسية الجديدة.
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 )4تةديـ مةترحات يمكف أف تفيد الةائميف عمى تطوير الخطط الدراسية في تجاب المشكالت
التي تواجههـ.

ميَر البحح :
اعتمدت الدراسة الحالية عمى ال ماهج الوصفي التحميمي المعاى بتحميؿ واستةصا
الظاهرة التربوية وجمع المعمومات حولها والكشؼ عف جواابها المتعددة ,واتباعا لهذا الماهج
سيتـ االطالع عمى الدراسات السابةة واألدبيات ذات العالقة وذلؾ لإلفادة ماها في باا اإلطار
الاظري لمدراسة الحالية وأداة الدراسة وهى االستبااة وتطبيةها وتحميؿ البيااات ومف ثـ
وتفسير اتائج الدراسة الميدااية وصياغة المةترحات المااسبة.

حدود الدراسة:

تـ إج ار الدراسة الحالية وفؽ الحدود اآلتية:

أ-حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى محاولة التعرؼ عمى المشكالت المتعمةة
بباا وتطوير الخطط الدراس ية مف وجهه اظر أعضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة
الممؾ خالد.
ب -الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى عياة مف أعضا هيئة التدريس العامميف بمجاف
الخطط والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد.
ج -الحدود الزماية :تـ جمع البيااات في اوفمبر 3028ـ.

مصطلحات الدراسة:

استخدمت الدراسة المصطمحات التالية:

الربىامر الدراسي  :مجموعة متاوعة مف المةررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية يتـ
ترتيبها في مستويات محددة خالؿ الفترة الزماية لعمر البراامج ,والتي تشكؿ مف مجموع
ساعاتها المعتمدة متطمبات التخرج التي يجب عمى الطالب اجتيازها باجاح لمحصوؿ عمى
الدرجة العممية (ااتظاماً أو ااتساباً) في التخصص المحدد(.الزيادات3008 ,ـ ,ص)627 :

التطوير :عرؼ المةااي ( ,2::7ص)79:التطوير بأاه عممية ذات شةيف األوؿ متعمؽ بجمع
البيااات حوؿ الماهج وهو ما يطمؽ عميه تةويـ الماهج ,والثااي يتعمؽ بعممية إصدار الة اررات
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بشأف المواضيع التي تحتاج إلى تطوير ,وهو عممية ليست عشوائية أو ارتجالية ,وااما هي
عممية تةوـ عمى األدلة العممية والدراسات التحميمية المتأاية.
امليَر  :الخطط المصاوعة لتوجيه التعميـ في الجامعة ,أو عادة ما يتمثؿ في وثيةة قابمة
لالسترجاع عمى عدة مستويات مف العمومية ويتـ تحةيؽ هذه الخطط بالصؼ الدراسي,كما
يعيشها المتعمموف تجريبيا وتسجؿ مف قبؿ المالحظة ,وتتـ هذه الخبرات في بيئة
تعميمية,تؤثر بدورها فيما يتعمـ (.زكى ,2:90 ,ص ,)307 :ويعرفه (المةااى ,3004 :ص:
) 234بأاه " مجموعة متاوعة مف الخبرات,التي يتـ تشكيمها ,والتي يتـ اتاحة الفرص لممتعمـ
لممرور بها ,وهذا يتضمف عمميات التدريس التي تظهر اتائجها فيما يتعممه الطالب وقد يكوف
هذا مف خالؿ المدرسة ومؤسسات اجتماعية أخرى ,تجمؿ مسؤولية التربية ويشترط في هذه
الخبرات أف تكوف ماطةية وقابمة لمتطبيؽ والتأثير.
وتةصد الباحثة هاا بتطوير الخطط الدراسية  :عممية ماهجية تستهدؼ مراجعة شاممة
وتةييـ لمبرامج الدراسية الحالية في ضو معايير عممية معياة توضع مف قبؿ الجامعة أو عمى
المستوى الوطاي لموقوؼ عمى مدى مالئمة محتواها وعممياتها ومخرجاتها لممستجدات
الحالية والحتياجات سوؽ العمؿ ,ومف ثـ تحديد اةاط الةوة الحالية ,وأوجه الةصور فيها التي
تفرض ضرورة التطوير والتحديث.

جلاٌ اخلطط والربامر الدراسية باألقشاو األنادميية جبامعة امللو خالد:

هي إحدى

المجاف الفرعية التي تتبع إدارة الخطط والبرامج الدراسية بالجامعة وتختص باستحداث خطة
دراسية جديدة أو تطوير الخطط الحالية باا عمى الحاجة لهذا التخصص ويتـ التةدـ بها
لمجمس الةسـ وبعد الموافةة يرفع إلى مجمس الكمية وماها إلى لجاة المراجعة ثـ المجاة
الدائمة لمخطط الدراسية بوكالة الجامعة لمشؤوف األ كاديمية والتعميمية.
اإلطار الوطين للنؤٍالت  :هو وثيةة تحدد طبيعة وكمية ومستويات أو معايير التعمـ الالزـ
لماح الدرجات األكاديمية والمهاية ,ويهدؼ إلى ضماف اتساؽ معايير اواتج تعمـ الطمبة في
المممكة بغض الاظر عف المؤسسة التي درس بها الطالب ,كما يهدؼ لضماف تكافؤ هذه

ِ
مؤسسات التعميـ العالي في شتى أاحا العالـ,
المعايير مع معايير الشهادات التي تماحها
ُ
والعااصر األساسية التي باي عميها إلطار الوطاي لممؤهالت هي :المستويات ,الساعات
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المعتمدة ,مجاالت اواتج التعمـ المستهدفة(.اإلطار الوطاي لممؤهالت لمتعميـ العالي في
المممكة العربية السعودية ,300:,ص)5:

الخطوات اإلجرائية لمدراسة:

تسير الدراسة الحالية وفةا لمخطوات اآلتية:

أوال :اإلطار اليظري ويشنل:

أهمية باا وتطوير الخطط الدراسية ,وأسس ومبادئ باا

وتطوير الخطط الدراسية ,وواقع عممية باا وتطوير الخطط الدراسية ,ثـ عرض الدراسات
السابةة.

أٍنية بياء وتطوير اخلطط الدراسية باملرحلة اجلامعية:
يشير مفهوـ الماهج أاه عبارة عف حصيمة تفاعؿ عضوي مستمر لمجموعة متشابكة
مف العوامؿ تشمؿ المجتمع بثةافته وفمسفته ومشكالته ,والطالب مف حيث الاظر إلى أساليب
تعممه ,كما تشمؿ العصر الذي يحيا فيه الطالب باتجاهاته ومااشطة وآفاقه ,ويعد الماهج هو
الوسيمة الفعالة لتحةيؽ خطط التامية المختمفة الشاممة لممجتمع عمى المدى الةصير وعمى
المدى الطويؿ ,فالماهج يةوـ بسد احتياجات متعدد لممجتمع ولمفرد عمى السوا  ,ولعؿ أبرز
هذه االحتياجات مسألة تحةيؽ التكيؼ الافسي واالجتماعي لمفرد مع مجتمعه ,ومساعدة الفرد
عمى تفهـ قضايا ومشكالت مجتمعه الحاضرة والمةبمة ,وتأهيؿ الفرد لمتمهف في مهاة معياة
تااسبه ويحتاجها المجتمع ,تعويض الفرد عما فاته مف تربية أسرية غير كافية أو غير
سوية ,وتحةيؽ طموحات الفرد والمجتمع المختمفة في ظؿ عالـ سريع التغير وشديد التطور
(مازف  ,2:::,ص ):4:
وترجع أهمية تطوير وباا الخطط والبرامج الدراسية إلى أسباب عدة ماها:
 .2التحديات التي تواجه التعميـ العالي في العالـ العربي والتي مف بياها:
أ-المعموماتية:والتحدي هاا ليس في إاتاج المعمومة أو الحصوؿ عميها ,إاما في كيفية
استغاللها لخدمة أهداؼ التامية والتطوير مف خالؿ وضع آليات وادارة ااسيابها ,وأف الدخوؿ
الصحيح إلى مجتمع الةرف الحادي والعشريف يكمف في تطويع ثورة المعمومات لتتال ـ مع
الخصوصية الثةافية لكؿ مجتمع ,وتسمح بمةارعة حيثيات التحوؿ الالزـ لمحصوؿ عمى
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متطمبات التعايش في زمف الماافسة العالمية وتوفر إمكااية المحاؽ بركب الحضارة (.السابؿ
 ,3003:ص)42 :
وتؤكد( محمد ,3009 ,ص )279 :عمى أهمية تفاعؿ التعميـ العالي مع المعموماتية
مف خالؿ العمؿ عمى تطوير وتجديد أهدافه ووسائمه وطرقه وسياساته ,وهذا يتطمب جهد
واالقتصادييف والتربوييف والسياسييف ومؤسسات المجتمع المداي

األكاديمييف الجامعييف

والمفكريف والباحثيف لموصوؿ إلى البدائؿ المؤدية لمتجديد والتطوير ,باإلضافة إلى ذلؾ يؤكد
(الفاروؽ ,2::: ,ص )229 :عمى أف تحديات العولمة تتطمب العمؿ عمى تطوير الماظومة
التعميمية بصفة شاممة ,وبالاسبة لممااهج فإاها تتعرض ألشد ضغوط العولمة سوا مف جااب
أسسها الفكرية أو مف جااب آلياتها ,وخاصة مف حيث تحكمها في مصادر المعمومات
المعاصرة ,وعمى ذلؾ يصبح مف الضروري إعادة الاظر في المااهج الحاضرة.
ب -تداي اوعية مخرجات مؤسسات التعميـ العالي وعدـ مؤامتها الحتياجات سوؽ العمؿ
وخطط التامية في معظـ البمداف العربية عمى حد سوا  ,وأف كثير مف برامج وتخصصات هذه
المؤسسات لـ تعد تشكؿ ذات أولوية لحاجة المجتمع وأصبح سوؽ العمؿ المحمى مشبعا ماها
وتعااى مخرجاتها مف البطالة ,وخاصة في التخصصات اإلاسااية واالجتماعية ,ويشترط
الةطاع الخاص لتوظيؼ هذه الاوعية مف الخريجيف توفر المهارات اإلضافية األخرى مثؿ المغة
األجابية

والةدرة

عمى

استخداـ

الحاسب

اآللي

إضافة

إلى

المهارات

الشخصية(.محمد,3023,ص.)980-97: :
 .3أشار تةرير الشراكة لمهارات الةرف الحادي العشريف لمتعميـ والتاافسية إلى ضرورة إصالح
واعادة صياغة األاظمة التعميمية وذلؾ لألسباب التالية:
 التحوؿ احو االقتصاد المعرفي والمعموماتية . الحاجة إلى األ يدي العاممة المدربة والمتخصصة ذات الجودة العالية الةادرة عمى التكيؼمع متطمبات العصر .
 الةدرة عمى التاافس مع الدوؿ المتةدمة عمميا وصااعيا واقتصاديا والحاجة إلى امتالؾمهارات التفكير اإلبداعي الااقد وأسموب حؿ المشكالت لتطبيةها في مواقؼ الحياة(.بخش
وآخروف300:,ـ ,ص)3 :
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 .4توصيات العديد مف مؤتمرات الجودة وماها المؤتمر العربي الخامس لضماف جودة التعميـ
العالي( 3026ـ )والذي أوصى بضرورة مراجعة البرامج والمةررات األكاديمية وتحديد اواتج
التعمـ عمى ضو معايير الجودة وحاجات المجتمع المحمية والعالمية,بما يحةؽ المسؤولية
المهاية واألخالقية والمجتمعية لمجامعات ,وكذلؾ توصيات المؤتمر العربي السابع لضماف
جودة التعميـ العالي(3028ـ) ,والذي أ كد عمى أف فمسفة التعميـ قد تغيرت في اآلواة األخيرة
وأصبحت مهمتها األساسية هي تخريج طالب مساهـ في إاتاج فرص العمؿ وليس مستهمكاً
وهذا يستوجب إحداث اةمة اوعية في البرامج التعميمية والدراسية بحيث تركز عمى تامية

المهارات التي تتفؽ مع متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ مما يسهـ في وضع الدوؿ العربية
بجامعاتها العريةة في مصاؼ الدوؿ المتةدمة.
ولعؿ ما سبؽ يشير إلى وجود حاجة ممحة إليجاد خطط وبرامج دراسية متكاممة تفي
باألهداؼ الماشودة ,وتتوا ـ مع احتياجات سوؽ العمؿ ,وتحةؽ رسالة مؤسسات التعميـ
العالي ,وتسهـ في إحداث التامية الشاممة وتحةؽ رؤية .3040

أسص بياء وتطوير اخلطط الدراسية.
أشار (الدمرداش  ,2:93,ص )2:: :إلى حدوث تطور في مفهوـ التربية فمـ تعد التربية
عممية تعميـ واكتساب خبرة وق ار ة كتب وحفظ معمومات بةدر ما هي عممية إعداد الفرد لمحياة
قاصر عمى المةررات والكتب التي
ا
مف الوجوه كافة ,وعمى ذلؾ اختمؼ مفهوـ الماهج فمـ يعد
تحفظ ,وااما هو جميع ما تةدمة المدرسة لتحةيؽ رسالتها ,ويضاؼ إلى ذلؾ طرؽ التدريس
والوسائؿ والتكاولوجيا الجديدة والاظاـ والعمؿ والعادات والعالقات والوسائؿ واألدوات والمبااي
والمرافؽ والمعمـ كؿ ذلؾ أصبح مف مةومات الماهج .
كما تطورت عممية باا وتطوير المااهج في التعميـ العاـ ,فةديما كاات ترتكز عمى
تشكيؿ لجاف مف العامميف في الميداف يةترحوف موضوعات أو يةتبسواها أو ياةموها مف كتب
دوؿ أخرى ثـ تؤلؼ ماها الكتب وتوزع عمى التالميذ ,وماذ بداية الةرف العشريف ظهر اتجاه
جديد لتطوير المااهج عمى يد جوف ديوي وكمبترؾ فبدال مف الماهج المفروض صار ماهجا
يشارؾ الطالب فيه ,فالمدرس يدخؿ الفصؿ ويسأؿ تالميذه عف رغبتهـ في دروس اليوـ ,ثـ
جا دالتوف بطريةة المةررات الدراسية والعةود فيةدـ لمطالب مشكمة أو موضوع ومراجعها
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فيعتمد عمى افسه ,وهكذا توالت األفكار الفردية لتطوير المااهج ,ولذلؾ كاف أثرها محدود ولـ
يتـ تةييـ أثرها ,ولـ يبدأ التخطيط لباا المااهج بأسموب عممي إال بعد الحرب العالمية الثااية,
لتاةؿ عممية باا المااهج مف الفردية واالرتجالية إلى العممية الماظمة (.الدمرداش ,مرجع
سابؽ  ,ص)302-300:
وعمى صعيد التعميـ العالي تطورت عممية باا المااهج بعد أف بةيت ثابتة لفترة طويمة
مف الوقت ,بدأت بظهور التفكير التحميمي والتركيبي والاظرة الشمولية لمماهج في أواخر الةرف
السابع عشر واستمر إلى أوائؿ الةرف العشريف ,وظهرت عمى أثر ذلؾ فروع جديدة مف العموـ
والتي كاف لها أثر واضح عمى المااهج الجامعية في الاصؼ الثااي مف الةرف الماضي ,ففي
مرحمة ما قبؿ السبعياات ظهرت فكرة المفاهيـ الواحدة ( ,)Unifying conceptsومف ثـ
ظهرت فكرة المااهج الموحدة التي تهدؼ إلى خمؽ ماهج مترابط يشمؿ عدة فروع مف
العموـ,ومف ثـ تـ إعادة تاظيـ المااهج الجامعية عمى أساس الاظرة الشمولية لممةررات ,ثـ
حدث في مرحمة السبعياات رفض لفكرة العموـ الموحدة وساد اعتةاد بضرورة العودة إلى باا
المااهج عمى أساس تامية المهارات األساسية في كافة مراحؿ التعميـ ,أما مرحمة الثمااياات
فتعتبر بمثابة الجسر بيف عصر الصااعات والتكاولوجيا وعصر خمؽ إدارة واةؿ المعمومات,
وااعكاسا لذلؾ ظهرت دعوات بتطوير المااهج أدت إلى خمؽ االتجاه الباائي والذي اادي بأف
المااهج يجب أ ف توظؼ تةاية الحاسوب وتركز عمى التطبيةات العممية والحياتية واعتماد
أسموب حؿ المشكالت ,وتصميـ محتوى مرف ,أما مرحمة التسعياات فشهدت ااعةاد العديد
مف الحمةات الدراسية لتحديث المااهج والتي أوصت بضرورة األخذ بالمبادئ اآلتية:
 ربط التعميـ باحتياجات الطالب وتوظيؼ العموـ في حؿ المشاكؿ التي تعترضه في
الدراسة في الدراسة والتطبيؽ.
 تةديـ العموـ في شكؿ خاليا تعميمية متكاممة ومةررات ماهجية مرتبطة تؤدى إلى
اكتساب الحد األداى مف المعمومات وتعمؿ عمى محو األمية التةاية في فروعها
المختمفة .
 العمؿ عمى تامية المهارات واستخداـ الحسف والتفكير الماطةي لتكويف مهارات
عةمية.
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 تحديد دقيؽ لاوعية الطالب ومف ثـ تصميـ الماهج وفؽ مواصفات ذلؾ الطالب .
 ضرورة اكتساب التةايات التربوية في التعمـ لكؿ مف يتولى هذه المهاة.
 إيجاد أ ساليب تربوية ومصادر تعميـ حديثة تامى حوافز لمتعمـ وتساعد الطالب عمى
حب الماافسة الشريفة والحوار الهادؼ واالبتعاد عف التمةيف وأسموب المحاضرة
التةميدية(.الةاللى ,3005 ,ص)244-242 :
وعمى ذلؾ صارت عممية تطوير الخطط الدراسية مراعية مبادئ عدة مف بياها :
 .2مسايرة التطوير لالتجاهات العالمية وروح العصر ,وأف تكوف شاممة ومتوازاة في
افس الوقت.
 .3أف يتـ التطوير بتعاوف مف كؿ مف له عالقة بالماهاج ويتأثر به مثؿ أعضا هيئة
التدريس والطالب وأرباب العمؿ وأوليا األمور.
 .4تستثمر كؿ اإلمكااات المادية والبشرية.
 .5تاطمؽ مف مبادئ تربوية وافسية باي الماهاج عمى أساسها وقد تخضع هي افسها
لعممية التغيير أو اإلضافة أو الحذؼ .
 .6تتـ عممية التطوير بعد التأكد مف تهيئة المشاركيف والتأكد مف توافر الةدرات
واالستعداد والدافعية لديهـ.
 .7تحةيؽ التكامؿ بيف فروع المعرفة المختمفة وتتمشى مع الامو العةمي والافسي
والفسيولوجي لمطالب (.شماس ,3003 ,ص)64-63 :
وقد قدـ تةرير( Connecticut State Board of Trustees of
Community-Technical Colleges, Hartford.(2000).

معمومات عف

المبادئ اإلرشادية ومتطمبات تطوير البرامج األكاديمية في كميات المجتمع التةاية ,وقد
وأوضح أاه يجب ربط أي تطوير لمبراامج بمهمة الاظاـ ,ويجب أف تاطمؽ أسباب تطوير
البراامج مف قوة المبادرات والشعور بالحاجة الممحة له في المجتمع ,واهتماـ الطالب بشكؿ
مباشر ,و تتـ مراجعة خطط تأسيس براامج جديد مف قبؿ أفراد ومجموعات مختمفة لغرض
التحةؽ مف الحاجة لممااهج وتةييـ جودتها وازاهتها ,وتؤكد بشكؿ عاـ عمى المهارات
المطموبة لمتوظيؼ ,و يجب أف يحدد إعالف البراامج األولي أهداؼ براامج الجديد ,والمةررات
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في البراامج المةترح  ,والموارد الجديدة المطموبة  ,وتاريخ البد المتوقع ,تتطمب المةترحات
لتعديؿ البراامج مراجعة مالئمة مف قبؿ لجاة السياسات األكاديمية وشؤوف الطالب ,وموافةة
مجمس األماا  ,يجب تةديـ المةترحات إلاها اعتماد البرامج مف وزارة التعميـ العالي.
كما أشار تةرير( Hawaii Univ., Honolulu. Kapiolani Community
 )Coll.(1997).إٌٝ
أف عممية التخطيط والتطوير هي اهج شامؿ يسعى إلى دمج تخطيط البراامج األكاديمي,
ووضع ميزاايته مف خالؿ عممية تشاركيه تشمؿ أعضا هيئة التدريس ,والموظفيف ,والطالب,
مشير إلى أاه سيكوف هااؾ تحوالت وتحسياات كبيرة في كيفية توفير التوجيه في الفاوف
ًا
الحرة والعموـ الصحية والبرامج التةاية.
مف هاا اجد أف عممية تصميـ المااهج الدراسية تاظر إلى هذه المبادئ أو األسس في
إطار عالقاتها المتشابكة ويجرى باا المااهج الحديثة في خطوات تبدأ بتحديد األهداؼ
تحديدا واضحا ,وتحديد الموضوعات األساسية في المةررات الدراسية تحديدا عمميا ,ثـ يختار
مف هذه األساسيات أكثرها فائدة لمطالب مف حيث مساعدته في اإلسهاـ في حؿ مشكالت
مجتمعه ,ومواجهه مشكالت حياته الخاصة ,واشباع حاجاته وتامية ميوله ,وتكويف اتجاهاته,
ثـ تهيأ الظروؼ واإلمكااات الجامعية المااسبة لتحةيؽ األهداؼ التي وضعت هذه المااهج مف
أجمها ,ومف هاا اجد أف أركاف تصميـ المااهج تتمثؿ في المادة الدراسية ,والدارس,
والمجتمع ,والعصر(.السيد  , 3024:ص)6:-69 :
وقد حدد اإلطار الوطاي لممؤهالت عدد مف المعايير المرتبطة بباا الخطط األ كاديمية ماها:
 .2أف يتطابؽ مسمى المؤهؿ مع اإلطار الوطاي لممؤهالت ,وأف تستخدـ مسميات
الةطاع التعميمي ,ومستوى التأهيؿ ,ومجاؿ
المؤهالت التي تصؼ بوضوح ودقة
َ
الدراسة أو التخصص.
 .3االلتزاـ بالحد األداى مف الساعات المعتمدة المطموبة لممؤهؿ المةصود.
 .4أف تهتـ أهداؼ البراامج بتطوير اواتج التعمـ في جميع مجاالت التعمـ المطموبة
(المعرفة ,المهارات اإلدراكية,

مهارات التعامؿ مع اآلخريف وتحمؿ المسؤولية,
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ومهارات التواصؿ وتةاية المعمومات والمهارات العددية ,والمهارات الحركية الافسية
عادما تكوف ذات عالقة بالبراامج).
 .5أف تكوف المستويات التي يتـ تحةيةها في كؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ متسةة مع
مواصفات خصائص الخريجيف ,ومواصفات اواتج التعمـ لكؿ مستوى مف مستويات
المؤهالت.
 .6أف يكوف هااؾ دليؿ عمى أف المستويات (المعايير) المطموبة لاواتج التعمـ لممؤهؿ
المطموب قد تحةةت في كؿ واحد مف تمؾ المجاالت.
 .7ال يةؿ العب الدراسي لمفصؿ الدراسي الواحد عف  26ساعة وال يزيد عف 29
ساعة.
 .8ال تةؿ فترة الدراسة لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس عف  5ساوات وال تزيد عف 6
ساوات ,وتستثاى مف ذلؾ بعض البرامج المهاية.
 .9الساعة المعتمدة تمثؿ محاضرة اظرية

أسبوعية ( 60دقيةة) عمى مدى 26

أسبوعاً.

 .:الساعة المعتمدة في التدريب المعممي تااظر لةا اً أسبوعياً مدته ساعتاف عمى مدى
 26أسبوعاً ,تااظر في التدريب الحةمي أو اإلكميايكي لةا اً أسبوعياً مدته ثالث

.20

ساعات عمى مدى  26أسبوعاً.

يابغي أف يؤخذ في االعتبار عاد تصميـ البراامج تخصيص ساعات كافية .لالستذكار

بما ال يةؿ عف ساعة استذكار لكؿ ساعة معتمدة.
.22

أف ترقى المةررات األكاديمية لمستوى التعميـ الجامعي.

.23

اسبة المةررات التخصصية في الخطة ال تزيد عف  %60أو .%70

.24

بةية المةررات إلكساب الطمبة خمفيات مااسبة في العموـ األساسية ذات العالقة(.

اإلطار الوطاي لممؤهالت)300:,

واقع عنلية بياء وتطوير اخلطط الدراسية يف دامعة امللو خالد :
اظ ار ألهمية الخطط والبرامج الدراسية في عممية تحسيف وضماف الجودة فةد حرصت
جامعة الممؾ خالد عمى التطوير المستمر لخططها وبرامجها األ كاديمية عمى اختالؼ
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تخصصاتها ,وباا خطط وبرامج دراسية جديدة حيت تمت الموافةة عمى إاشا وكالة الخطط
والبرامج الدراسية بعمادة التطوير األكاديمي والجودة وذلؾ في 2546 / 8 / 27هػ بهدؼ
تطوير وباا الخطط والبرامج الدراسية وفؽ معايير اإلطار الوطاي لمؤهالت لمتعميـ العالي في
المممكة العربية السعودية ومعايير ضماف الجودة واالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي الصادرة
مف الهيئة الوطاية لالعتماد األكاديمي .
وقد سعت وكالة الخطط والبرامج الدراسية بعمادة التطوير األكاديمي والجودة ماذ إاشائها
عمى دراسة أوضاع البرامج األكاديمية بالجامعة وفحص ومتابعة الخطط الدراسية الةائمة في
ضو دليؿ تـ إعداده بغرض لتطوير الوضع الراهف ,وفى عاـ  2549هػ تـ إعادة الهيكمة
اإل دارية في الجامعة وااتةمت وكالة الخطط والبرامج الدراسية التابعة لعمادة التطوير األكاديمي
والجودة إلى وكالة الجامعة لمشؤوف التعميمية واأل كاديمية لتصبح لها إدارة جديدة عرفت بإدارة
الخطط والبرامج الدراسية وقد وضعت هيكؿ تاظيمي لمجاف الخطط والبرامج الدراسية عمى
الاحو التالي:
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اهليهل التيظيني للذاٌ اخلطط والربامر الدراسية
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية

لجنة الخطط والبرامج الدراسية بالكليات

لجنة مراجعة الخطط الدراسية والمقررات

كليات نظرية

الكليات الصحية

الكليات العلمية

كليات المجتمع
ادارة
مكتبية

التربية
الشريعة

الطب

طب االسنان

الهندسة

المجتمع بنات ابها
برمجة
وتشغيل

علوم الحاسب

محاسبة
العلوم االدارية

اللغات

العلوم االنسانية

لجان الخطط والبرامج
على مستوى البرامج

الصيدلة

التمريض

العلوم

المجتمع بخميس

االقتصاد

نظم
معلومات

العلوم الطبية
االلتطبيقية
لجان الخطط والبرامج على
مستوى البرامج

لجان الخطط والبرامج
على مستوى البرامج
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ويشير الهيكؿ التاظيمي تسمسؿ المجاف بد مف المجاة الدائمة وصوال إلى المجاف عمى
مستوى البرامج الدراسية بالكميات ,وقد حددت مهاـ كؿ لجاة وفةا لممستوى الذي تتبعه,
فالمهمة الرئيسة لمجاة الخطط والبرامج عمى مستوى البراامج تطوير الخطة الدراسية وفةا
لمخطوات التي حددها دليؿ باا وتطوير الخطط الدراسية ,وعمى مستوى الكمية تكوف مهمة
المجاة فحص الخطة المطورة وفحص مدى مطابةتها لمخطوات المعماة بدليؿ الخطط ومف ثـ
رفعها إلى لجاة فحص الخطط والبرامج عمى مستوى الجامعة والتي تةوـ بمراجعة الخطة مف
الااحية الفاية وردها إلى الكمية في حاؿ وجود تعديالت ,أو رفعها لمجاة الدائمة العتمادها في
حاؿ استيفا كافة المعايير واإلج ار ات المطموبة.

الدراسات الشابكة:

إف مسألة استعراض الدراسات السابةة المرتبطة بموضوع الدراسة تتيح

لمباحث التعرؼ عمى األدوات التي تـ استخدمها والمااهج العممية التي تـ تطبيةها في
الدراسات السابةة ,وأدوات جمع البيااات وطرؽ المعالجة اإلحصائية لهذه البيااات ,وفيما يمي
عرض لمدراسات السابةة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي:
أجرى الجميعابى ( :)3026دراسة بعاواف آليات تطوير المااهج التعميمية لمواجهه
التحديات المعاصرة ,سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى التحديات المجتمعية التي تواجه المااهج
التعميمية وآليات تطويرها لمواجهه هذه التحديات ,وقد أكدت الدراسة عمى ضرورة التفاعؿ مع
العولمة وفؽ مبادئها وآليات التعامؿ معها بهدؼ إدراكها مف الداخؿ والوقوؼ عمى معطياتها
اإليجابية والعمؿ عمى استثمارها ,إدخاؿ التكاولوجيا الحديثة بشكؿ شمولي والتركيز عمى
اإلعال مف قيمة اإل اساف وعةمه وتطوير أساليب تفكيره وتدريبه عمى التفكير الااقد.
وأجرى ابف مسعود( 3023ـ) دراسة بعاواف إستراتيجية تطوير المااهج التعميمية مف
ماظور واقعي ,هدفت الدراسة إلى تحديد الفمسفة ومخطط معيف يمكف أف يسهـ في تحسيف
الماهج التعميمي في ليبيا ,وقد أكدت الدراسة عمى ضرورة اإلسراع بتطوير المااهج التعميمية
والعمؿ عمى تحةيؽ االتفاؽ التاـ بيف األهداؼ التعميمية وبيف الكفايات ,والعمؿ عمى ربط
محتوى المااهج باألهداؼ المخططة.
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كما قدـ السيد (3024ـ) :دراسة بعاواف تصميـ المااهج الجامعية,هدفت الورقة إلى
تحديد مفهوـ الماهج الجامعي وأهداؼ المااهج الجامعية ,وطريةة تصميـ المااهج
الجامعية,ومست مزمات التافيذ ,وأكدت أف الماهج الجامعي هو مجموعة مف األج از

أو

المكواات التي ترتبط فيما بياها ارتباطا عضويا وثيةا ,بحيث يؤثر كؿ ماها عمى غيره ويتأثر
به .
أما المطوع (300:ـ) :فةدـ دراسة بعاواف إستراتيجية تغيير المااهج التربوية ,وقد حددت
الدراسة معالـ إستراتيجية التغيير التربوي ,وأهمية التغيير في الماهج الدراسي واتجاهات
المعمميف احو التغيير ومدى استجاباتهـ.
أما دراسة أبو دقة ( 300:ـ) فةد هدفت إلى تةويـ جودة البرامج األ كاديمية بالجامعة
اإل سالمية بغزة مف وجهه اظر الخريجيف ,وقد أوضحت اتائج الدراسة أف تةديرات أفراد العياة
التةويـ بخصوص مساقات التخصص كاات تتراوح ما بيف%66إلى  %89وفى مجاؿ عالقة
المدرسيف بالطمبة كاات التةديرات ما بيف %77إلى %8:وفى مجاؿ أدا الكمية كاات ما بيف
%83إلى %93وفى مجاؿ التدريب الميدااي كاات ما بيف %73إلى %8:كما بيات الاتائج
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي في مجاؿ التخصص
وعالقة المدرسيف بالطمبة وأدا الكمية وكذلؾ لتةديرات التةويـ ألفراد العياة لةدراتهـ وامكاااتهـ
لصالح الكميات التطبيةية والشرعية مةاراة بالكميات اإل اسااية.
أيضا دراسة الشرعي (300:ـ) استهدفت الةياـ بدراسة مسحية وصفية لمعرفة جوااب
الةوة والضعؼ لبراامج إعداد المعمـ بكمية التربية بجامعة السمطاف قابوس باا ً عمى متطمبات
الجودة واالعتماد األكاديمي .واشتممت العياة عمى  300طالباً وطالبة في الساة األخيرة مف

البراامج ,واستخمصت الاتائج في وجود عدد مف األمور الهامة بالبراامج مف وجهة اظر

الطالب التي تحتاج إلى تطوير خاصة مف حيث محتوى البراامج الدراسي ,كما أف االاطباع
العاـ لدى الطالب أفراد العياة اتسـ بالرضا ,وأوصت الدراسة بأهمية توفير مصادر تعمـ
متاوعة لتحفيز العممية التعميمية ,االستفادة مف تةويـ الخريجيف لمبراامج ,العمؿ عمى تاوع
البراامج مف حيث الجااب العممي التطبيةي باإلضافة إلى الجااب الاظري.
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كما أجرى الةاللى ( 3005ـ) دراسة بعاواف المااهج الجامعية :حاضرها ومستةبمها,
اهتمت الدراسة بموضوع المااهج الجامعية ورصد بعض المالحظات حولها وتحديد مالمح
الماهج في العةود الةادمة ,وحددت إج ار ات تطوير المةررات الجامعية وفؽ مجموعة مف
المؤشرات ماها االرتةا بالعموـ والتةاية والتطوير والتجديد في مجاؿ التعميـ .

التعليل على الدراسات الشابكة:
 -2هااؾ دراسات اهتمت بتطوير المااهج ووضع استراتيجيات خاصة بعممية التطوير ماها
دراسة الجميعابى (3026ـ) ,ودراسة مسعود (3023ـ) ,والمطوع (300:ـ) ,وقد
استفادت الدراسة الحالية مف هذه الدراسات في تحديد خطوات باا وتطوير المااهج.
 -3دراسات أخرى ركزت عمى طريةة تصميـ المااهج الجامعية وماها دراسة السيد(3024
ـ) ,ودراسات أخرى اهتمت بتةويـ المااهج والبرامج األكاديمية وماها دراسة أبو دقة(
 300:ـ) ,ودراسة الشرعي (300:ـ) ,وقد استفادت الدراسة الحالية مف هذه الدراسات
في الوقوؼ عمى معوقات باا وتصميـ المااهج واةاط الضعؼ في البرامج الدراسية
الةائمة.
 -4تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابةة في اتخاذها موضوع المااهج الدراسية مجاال
لدراستها ولكاها تميزت عف سابةتها بتركيزها عمى دراسة المشكالت المتعمةة بتطوير
وباا الخطط الدراسية مف وجهه اظر أعضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة
الممؾ خالد.

ثاىيا :الطريكة واإلدراءات:
ميَر الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية عمي الماهج الوصفي التحميمي كواه أاسب المااهج
البحثية لطبيعة الدراسة الحالية.
دلتنع و خصائص عيية الدراسة :يتكوف مجتمع العياة مف أعضا هيئة التدريس المشاركيف
في عضوية لجاف الخطط والبرامج الدراسية ببعض البرامج األكاديمية بجامعة الممؾ خالد في
الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ األكاديمي 254:/2549هػ ,وتـ اختيار عياة الدراسة بشكؿ
عشوائي ,الجدوؿ التالي رقـ ( )2يوضح خصائص أفراد عياة الدراسة البالغ عددها( ) 54
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مف أ عضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية بجامعة الممؾ خالد تبعا لبعض المتغيرات كالاوع
(ذكور /إااث) ,والتخصص (عممي /اظري) ,والرتبة (أستاذ /أستاذ مشارؾ /أستاذ مساعد/
محاضر/معيد).
جذٚي (  ) 1تٛص٠غ أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ تجؼب ٌٍٕٛع ٚاٌتخصص (ػٍّٔٚ ٟظشٚ )ٞاٌشتجخ ٚػذد عٕٛاد
اٌخجشح.
اٌّتغ١ش

إٌٛع
أٔخٝ
روش

اٌؼذد
إٌغجخ
اٌّئ٠ٛخ

23
.2.
%2

11
35.
%2

اٌتخصص
ػٍّٔ ٟظشٞ
15
22.
%9

32
25.
%1

أعتبر

أعتتتتتتتتتتبر
ِشبسن

1
3.2
%

3
%2..

اٌشتجخ
أعتتتتتتبر
ِغبػذ

ِذبظش

ِؼ١ذ

32
55.2
%

15
22.9
%

1
3.2
%

اٌخجشح
ألتتتتً ِتتتتتٓ ِ 5تتتتتتتتتٓ -5
11
عٕٛاد
5
%11.2

32
%2105

أػٍتتتتتتٝ
ِتتتتتتتتتتتٓ
11
13
3...
%

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اآلتي:
 .2غالبيػػػػػة أفػػػػػراد العياػػػػػة إاػػػػػاث باسػػػػػبة مئويػػػػػة ( ,)%85.5فػػػػػي حػػػػػيف بمغػػػػػت اسػػػػػبة
الذكور( )%36.7ولعؿ ذلؾ يرجع إلى ارتفاع اسبة أعضا هيئة التدريس مف اإلاػاث
عف أعضا هيئة التدريس مف الذكور بالجامعة.
 .3غالبيػػة أفػراد العياػػة مػػف التخصصػػات الاظريػػة باسػػبة ( ,)%76.2فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد
األعضا بالتخصصات العممية ( ,)%45.:وهذا مؤشر طبيعي حيث أف عػدد أعضػا
هيئة التدريس بالتخصصات الاظرية بالجامعة أعمى مف التخصصات العممية.
 .4غالبية أفراد عياة الدراسة برتبة أستاذ مساعد وبمغت اسبتهـ ( ,)%66.9ثـ تميها
اسبة المحاضريف(.)%45.:
 .5أعداد أفراد العياة الذيف لديهـ خبرة أقؿ مف  6ساوات ( ,)%22.7واسبة مف لديهـ
خبرة مف  20-6ساوات ( ,)%70.6بياما اسبة مف خبرتهـ أعمى مف  20ساوات
(.)%38.8
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أدوات الدراسة:

ٍ
بشكؿ عاـ وباا وتطوير المااهج و
بمراجعة األدبيات التربوية في مجاؿ الجودة

ٍ
بشكؿ أكثر خصوصية قامت الباحثة بإعداد أداة مااسبة
البرامج الدراسية حسب معايير الجودة
لإلجابة عف تساؤالت البحث والتي جا ت في شكؿ استبااة تضمات اآلتي:
الكشه األول :يحتوي عمى معمومات عامة تتعمؽ بعضو هيئة التدريس مف حيث الاوع ,الرتبة
العممية ,التخصص ,الخبرة التدريسية.
الكشه الجاىي :تتعمؽ بفةرات االستبااة والتي يبمغ عددها  40فةرة,وقد وزعت عمى محاور
ثالثة عمى الاحو التالي :
احملور األول :المشكالت المتعمةة بواقع عممية تصميـ الخطط الدراسية وعدد فةراته (.)28
احملور الجاىي :المشكالت المتعمةة بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط والبرامج وعدد فةراته
(.)24
احملور الجالح :مشكالت إدارية وعدد فةراته (.)20
واعتمدت االستبااة عمى مةياس ليكرت ذي التدريج الثالثي حيث تتـ اإلجابة عاها مف خالؿ
اختيار الرقـ المااسب مف  4-2بحيث يمثؿ الرقـ( )4أوافؽ )3(,موافؽ إلى حد ما والرقـ ()2
ال أوافؽ.

صدم أداة الدراسة:
صدؽ االستبااة يعاى التأكد مف أاها سوؼ تةيس ما أعدت لةياسه
(العساؼ ,3004,ص  ,)53::كما يةصد بالصدؽ "شموؿ أداة الدراسة لكؿ العااصر التي
يجب أف تحتويها الدراسة مف ااحية ,وكذلؾ وضوح فةراتها ومفرداتها مف ااحية آخري ,بحيث
تكوف واضحة لمف يستخدمها (عبيدات وآخروف ,3002,ص )28: :ولةد تـ التأكد مف
صدؽ االستبااة عمى الاحو التالي:
(أ) الصدؽ الظاهري (صدؽ المحكميف) :تـ عرض االستبااة عمى مجموعة مف المحكميف
المختصيف في المااهج وطرؽ التدريس وممف لديهـ الخبرة في هذا المجاؿ ,وعددهـ
( ,)6وقد أجمع المحكموف بمااسبة فةرات االستبااة لهدؼ الدراسة بعد مع إج ار بعض
- 433 -

المشكالت المتعلقة ببناء وتطوير الخطط الدراسية ........................

المالحظات المغوية والتعديالت عمى فةرات االستبااة ,وجا ت اسبة االتفاؽ بيف المحكميف
.%:4
ثبات االستبااة عف طريؽ معامؿ الفا كرواباخ  :يةصد بثبات أداة الدراسة إلى أي درجة
يعطي االستبااة ق ار ات متةاربة عاد كؿ مرة يستخدـ فيها ,تـ التأكد مف ثبات االستبااة عف
طريؽ حساب معامؿ ألفا-كرواباخ alpha- Cronbachلدرجات المحاور الثالثة لالستبااة,
وذلؾ عف طريؽ حساب معامالت ألفا -كرواباخ لالستبااة ككؿ ,ولكؿ محور مف المحاور

وي ُّ
عد معامؿ ألفا-كرواباخ مف أهـ مةاييس االتساؽ الداخمي لالستبااة
الثالثة عمى حدةُ ,
المكوف مف درجات مركبة ,ومعامؿ ألفا -كرواباخ يربط ثبات االستبااة بتبايف فةراته ,فازدياد
اسبة تباياات الفةرة بالاسبة إلى التبايف الكمي يؤدي إلى ااخفاض معامؿ الثبات(مةدـ,
 ,)3004وقد تحةةت الباحثة مف ثبات االستبااة بحساب معامؿ ألفا كرواباخ (Cronbach's
).Alpha
اٌجذٚي سلُ (ٛ٠)3ظخ ِؼبًِ اٌفبوشٔٚجبر ٌم١بط اٌخجبد ف ٟوً ِذٛس ِٓ ِذبٚس االعتجبٔخ
اٌّذٛس
َ
ِشىالد ِتؼٍمخ ثٛالغ ػٍّ١خ تصّٚ ُ١تط٠ٛش
1
اٌخطػ اٌذساع١خ اٌذبٌ١خ.
ِشىالد ِتؼٍمخ ثّٙبساد اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝتط٠ٛش
3
اٌخطػ ٚاٌجشاِج(ػٍّ١خ ٚفٕ١خ) .
ِشىالد إداس٠خ.
2
اٌخجبد اٌىٍٝ

ػذد اٌؼجبساد
1.

اٌفب وشٔٚجبر
1.2111

12

1.521

11
22

10232
10221

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف االستبااة تتمتع بثبات مةبوؿ إحصائيا,حيث بمغت
قيمة معامؿ الثبات ( ,)06772وتتراوح قيـ معامؿ ثبات المحاور ما بيف  0.672و .0.934
المعالجة اإلحصائية :لتحةيؽ أهداؼ الدراسة واإلجابة عف السؤاؿ الرابع وهو ما المشكالت
المتعمةة بباا وتطوير البرامج الدراسية مف وجهة اظر أعضا لجاف الخطط والبرامج الدراسية
بجامعة الممؾ خالد؟.
تـ االعتماد عمى المتوسطات الحسابية لتمؾ اإلجابات والاسبة المئوية واالاحراؼ
المعياري والترتيب ,ويوضح الجدوؿ رقـ( )4يوضح وصؼ المتوسطات الحسابية عمى الاحو
التالي:
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جذٚي( ٚ )2صف اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ
اٌّتٛعطبد

اٌّم١بط اٌؼذدٞ

ػبٌ١خ

2-3

ِتٛعطخ

1.99-1

ظؼ١فخ

صفش1.99-

اليتائر:
وفيما يمي عرض لاتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة الحالية وهو:ما
المشكالت المتعمةة بواقع عممية تصميـ وتطوير الخطط الدراسية مف وجهه اظر أفراد عياة
الدراسة الحالية؟ ولإلجابة عف هذا التساؤؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالاحراؼ
المعياري الستجابات أفراد عياة الدراسة حوؿ المشكالت المتعمةة بواقع عممية تصميـ وتطوير
الخطط الدراسية

ىتائر احملور األول:املشهالت املتعلكة بواقع عنلية تصنيه وتطوير اخلطط الدراسية احلالية:
َ

1
3
2
2
5

اٌجذٚي سلُ ()2اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بس ٞالعتجبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ دٛي
اٌّشىالد اٌّتؼٍمخ ثٛالغ ػٍّ١خ تصّٚ ُ١تط٠ٛش اٌخطػ اٌذساع١خ
اٌتشت١ت
ال أٚافك اٌّتٛع االٔذشا
ِٛافك ِٛافك
اٌؼجبسح
ف
غبد
إٌ ٝدذ
اٌّؼ١بس
ِب
ٞ
13
1..9
3.1
25..
ِؼب١٠ش ثٕبء أ ٚتط٠ٛش اٌجشاِج 22.1 32.3
%
%
اٌذساع١خ غ١ش ٚاظذخ ٌذ ٜثؼط %
أػعبء ٘١ئخ اٌتذس٠ظ.
11
1..2
3.13
31.9
اٌّّبسعبد اٌذبٌ١خ ٌتط٠ٛش اٌجشاِج ال 22.5 23.2
%
%
تٛاوت اٌذذاحخ ٚاٌتطٛس اٌز٠ ٞؼ١شٗ %
اٌطبٌت .
11
1..5
3.12
31.9
ثؼط اٌّمشساد اٌذساع١خ ال تٕبعت 21.9 2..3
%
%
%
ٌٍّشدٍخ اٌجبِؼ١خ .
ِ12تٛعػ
1.22
1.22
22.3
تٛجذ ِمشساد ال تّخً إظبفخ ٌٍطبٌت 3..9 3..9
%
%
%
ف٘ ٟزٖ اٌّشدٍخ.
2
1.21
3.25
%.
ِّبسعبد اٌتط٠ٛش ال تٛاصْ ث51.3 21.9 ٓ١
%
ِذت ٜٛاٌجشٔبِج  ٚادت١بجبد عٛق %
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2
.
2
9
11

11

13
12
12
15
12
1.

اٌؼًّ.
اٌّّبسعبد اٌذبٌ١خ ٌتط٠ٛش اٌجشاِج ال
تذفغ ثبٌطبٌت إٌ ٝاٌتؼٍُ اٌزاتٟ
ٚاإلثذاع ٚاالثتىبس.
ٛ٠جذ ثبٌّمشساد  (ٚاٌتٛص١فبد)
أخطبء ػٍّ١خ .
٠فتمذ اٌجشٔبِج اٌؼٍّ ٟإٌ ٝسؤ٠خ
ٚاظذخ تٛجٗ ِغبس اٌؼًّ ٚاٌغشض
األوبد.ِٕٗ ّٟ٠
ػٍّ١خ تط٠ٛش اٌجشاِج اٌذساع١خ تخعغ
الجتٙبداد اٌمغُ ٚأػعبئٗ .
ٙ٠تُ اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝتصّ ُ١إٌّب٘ج
ثبٌتشو١ض ػٍ ٝوُ اٌّٛظٛػبد اٌتٟ
٠جت أْ تذسط ثبٌّمشساد أوخش ِٓ
اال٘تّبَ ثٕٛػ١خ ِب ٠طشدٗ اٌّمشس
ػٍّ١خ ثٕبء اٌجشاِج اٌذساع١خ تؼتّذ
ػٍ ٝتشوض ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد أوخش ِٓ
اٌتشو١ض ػٍ ٝتّٕ١خ اٌمذساد ٚاٌّٙبساد
اٌؼٍ١ب ٌٍتفى١ش.
اٌجشاِج اٌّطٛسح تفتمذ إٌ ٝاٌّشٔٚخ فٟ
تجذ٠ذ اٌّؼٍِٛخ ٚتذذ٠خٙب.
ٛ٠جذ تىشاس ف ٟغشح ثؼط
اٌّٛظٛػبد د ْٚاٌتٛعغ ف ٟػشض
تٍه اٌّٛظٛػبد .
ظؼف اٌتىبًِ اٌؼع ٞٛث ٓ١جٍّخ
اٌّمشساد/إٌّب٘ج اٌذساع١خ اٌتٟ
تشىً اٌجشٔبِج األوبد.ّٟ٠
ٚظغ ِمشساد تذًّ ِغّ١بد دذ٠خخ
ِٚتمذِخ إال أّْ ِعّٙٔٛب خالف رٌه.
ِذت ٜٛثؼط اٌّمشساد ال ٠تٕبعت ِغ
غج١ؼخ اٌجشٔبِج اٌذساع.ٟ
تم ُ١١اٌطالة اٌخش٠جٌ ٓ١جٛدح اٌجشاِج
تفتمذ إٌ ٝاٌذ١بد٠خ ِّب ٠ؤحش عٍج١ب ػٍٝ
ػٍّ١خ تط٠ٛش اٌجشٔبِج .
اٌتمذ٠ش اٌىٌٍٍّ ٟذٛس

22.3
%

29.5
%

12.2
%

3.32

1..2

2

22.3
%
11.2
%

21.3
%
21.3
%

35.2
%
52.1
%

3.19

1.23

9

1.52

1..1

ِ1.تٛعػ

22.5
%
21.9
%

2..3
%
22.3
%

12.2
%
%12

3.21

1..2

5

3.32

1..1

.

29.5
%

23.2
%

35.2
%

3.22

2...

1

31.9
%
29.5
%

51.3
%
21.9

3..9
%
12.2
%

1.92

1..1

ِ15تٛعػ

3.31

1..2

2

12.2
%

21.5
%

32.2
%

1.92

1.22

ِ12تٛعػ

23.2
%
31.9
%
51.3
%

22.9
%
21.9
%
22.5
%

3..9
%
2..3
%
%1.1

3..3

2.29

3

1.22

1..5

ِ12تٛعػ

3.53

1.51

2

22
%

%21

%35

3.19

1.11

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف المحور األوؿ المعاوف بالمشكالت المتعمةة بواقع عممية
تصميـ وتطوير المااهج الدراسية الحالية يتضمف  28فةرة جا ت متوسطاتها عالية باستثاا
الفةرات( 9 ,5و23و25و 27جا ت متوسطة ,وترتب أكثر الفةرات ارتفاعا في المتوسطات
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الفةرات تاازليا طبةا لرقمها بالجدوؿ عمى الاحو التالي:العبارة رقـ( )22جا ت في الترتيب
األوؿ حيث أشار %:6مف المفحوصيف عمى أف عممية باا المااهج تركز عمى المعمومات
أكثر مف التركيز عمى تامية الةدرات والمهارات العميا لمتفكير ,وكاف المتوسط الحسابي لهذه
العبارة  ,3.97ثـ جا العبارة رقـ( )26في الترتيب الثااي حيث أشار  %:2مف المفحوصيف
أف مضمواها خالؼ ذلؾ ,وكاف
يؤكد أاه يتـ وضع مةررات تحمؿ مسميات حديثة ومتةدمة إال ّ
المتوسط الحسابي لهذه العبارة ,3.83ثـ جا في الترتيب الثالث العبارة رقـ ( )28حيث
أوضح  %95مف المفحوصيف أف تةييـ الخريجيف غير حيادي مما يؤثر سمبا عمى عممية
تطوير البراامج ,وجا في الترتيب الرابع العبارة رقـ ( )6والتي أوضحت أف %89.44مف
المفحوصيف يؤكدوف عمى أف ممارسات التطوير ال توازف بيف محتوى البراامج واحتياجات
سوؽ العمؿ وكاف المتوسط الحسابي لهذه العبارة( ,)3.46كما احتمت العبارة رقـ( ):الترتيب
الخامس فةد وافؽ  % 88مف المفحوصيف عمى أف عممية تطوير المااهج تخضع الجتهادات
الةسـ و األعضا

و ال ترتكز عمى أساس عممي ,وكاف المتوسط الحسابي لهذه

العبارة( ,)3.40كما احتمت العبارة رقـ( )7الترتيب السادس حيث أكد  %87مف المفحوصيف
عمى أف الممارسات الحالية لتطوير المااهج ال تدفع بالطالب إلى التعمـ الذاتي و اإلبداع و
االبتكار ,وجا في الترتيب السابع العبارة رقـ( )20حيث أشار  %87مف المفحوصيف إلى
اهتماـ الةائميف عمى تصميـ المااهج بالتركيز عمى الكـ ال عمى اوعية ما يطرح بالمةرر مف
موضوعات  ,وكاف متوسط العبارة,3.39كما جا في الترتيب الثامف العبارة ( )24حيث أشار
 %85مف المفحوصيف إلى إعادة طرح وتكرار بعض الموضوعات في عدة مةررات دوف
التعمؽ والتوسع في عرض تمؾ الموضوعات ,وكاف متوسط العبارة  ,3.32وفى الترتيب
التاسع جا ت العبارة ( )8حيث أوضح %84مف المفحوصيف وجود أخطا عممية بالمااهج و
التوصيفات ,وكاف متوسط هذه العبارة  ,3.2:أما في الترتيب العاشر جا ت العبارة رقـ()4
حيث أشار  %83مف المفحوصيف إلى ضعؼ درجة تااسب المةررات الدراسية لممرحمة
الجامعية ,وفى الترتيب الحادي عشر جا ت العبارة( )22حيث أوضح  %80.8مف
المفحوصيف أف تطوير المااهج ال يواكب الحداثة ,وفى الترتيب الثااي عشر جا ت العبارة
( )2حيث أكد  %80مف المفحوصيف أف معايير باا

الخطط غير واضحة لدى بعض

األعضا  ,ولعؿ ما سبؽ يشير إلى وجود إشكالية واضحة متعمةة بتصميـ وتطوير المااهج
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الدراسية وهى أف عممية باا

المااهج تركز عمى جااب المعرفة أكثر مف التركيز عمى

المهارات  ,وعدـ االتساؽ بياها وبيف متطمبات سوؽ العمؿ وعدـ التركيز عمى دعـ ممارسات
التعمـ الذاتي لدى الطالب ,المشكمة األخرى تتعمؽ بافتةار أعضا لجاف الخطط والبرامج
لممهارات الالزمة لتطوير أو باا الخطط لذلؾ فهـ يمارسوف عممهـ بشكؿ يفتةد إلى المهاية
مما يجعؿ هااؾ مةررات ال تااسب المرحمة الجامعة وتفتةد إلى المهاية ,ولعؿ هذا يتفؽ مع
اتيجة دراسة أبو حساف ( )3026والتي أشارت إلى أف الخطط الدراسية الحالية بحاجة إلى
إعادة اظر ,وأف هااؾ مةررات ال تتفؽ مع طبيعة البراامج وكذلؾ دراسة عبد الحميد( )300:
التي أكدت عمى أهمية إعادة الاظر في الخطط الدراسية لتال ـ احتياجات سوؽ العمؿ.
كما أشارت الاتائج بالجدوؿ السابؽ إلى أف تةييـ الخريجيف غير حيادي مما يؤثر سمبيا
عمى عمميات تطوير المااهج الدراسية  ,ولعؿ هذا يتفؽ مع دراسة الشرعي ( )300:والتي
أشارت إلى أهمية االستفادة مف تةييمات الخريجيف في تطوير البرامج الدراسية.
وجا في الترتيب األخير الفةرات25و 23و27و  ,9و5مما يشير إلى أف درجة اتفاؽ أفراد
عياة الدراسة حوؿ مضموف هذه الفةرات جا بدرجة متوسطة ,ولعؿ هذا يشير إلى ضعؼ
التكامؿ بيف مةررات البراامج وعدـ وجود قدر مف المرواة يسمح بتجديد المعمومة بالمااهج,
وأف محتوى المةررات ال يااسب البراامج ,وأف البراامج العممي يفتةد إلى ورؤية واضحة توجه
مسار العمؿ والغرض األكاديمي.

احملور الجاىي :مشهالت متعلكة مبَارات الكائنني على تطوير اخلطط والربامر (علنية وفيية):
وفيما يمي عرض لاتائج اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة الحالية
وهو:ما المشكالت المتعمةة متعمةة بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط والبرامج(عممية
وفاية) مف وجهه اظر أفراد عياة الدراسة الحالية؟ ولإلجابة عف هذا التساؤؿ تـ حساب
ا لمتوسطات الحسابية واالاحراؼ المعياري الستجابات أفراد عياة الدراسة حوؿ المشكالت
المتعمةة بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط والبرامج(عممية وفاية)
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1
3
2
2
5
2
.
2
9
1
1
1
1
1
3
1
2

اٌجذٚي ()5
اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بس ٞالعتجبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ دٛي ِشىالد ِتؼٍمخ ثّٙبساد
اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝتط٠ٛش اٌخطػ ٚاٌجشاِج(ػٍّ١خ ٚفٕ١خ)
اٌتشت١ت
االٔذشا
اٌّتٛ
ال
ِٛافك ِٛافك
اٌؼجبسح
ف
عػ
إٌ ٝدذ ِب أٚافك
اٌّؼ١بسٞ
2
ٔذسح ِٙبساد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟتط٠ٛش أ ٚثٕبء اٌخطػ 1.21 3.32 31.9 %21.3 22.5
%
%
اٌذساع١خ .
2
تغٕذ ػٍّ١خ تط٠ٛش ثٕبء اٌخطػ اٌذساع١خ إٌ1..9 3.1. 32.2 %22.9 29.5 ٝ
%
أػعبء ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّ ٟثغط إٌظش ػٓ %
خجشات ُٙاٌغبثمخ أ ٚدسجبت ُٙاٌؼٍّ١خ .
9
ظؼف ِٙبساد ص١بغخ أ٘ذاف اٌّمشس ٚتذذ٠ذ 1.2. 3.1. %12 %51.3 21.3
%
اٌّذت ٜٛإٌّبعت ٌذ ٜاٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝرٌه
1
1.22 3..2
ٔذسح اٌذٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼٕ٠ٛخ ٌتشج١غ أػعبء 3.2 %12.2 .2..
%
%
ٌجبْ اٌخطػ ٚاٌجشاِج ػٍ ٝاٌؼًّ ثفؼبٌ١خ .
11
1.29
تٛجذ صؼٛثخ ف ٟإدذاث اتغبق ث ٓ١اعتشات١ج١بد 3.1 12.2 %51.3 3..9
%
اٌتذس٠ظ ٚأعبٌ١ت ٚغشق اٌتمِ ُ٠ٛغ اٌّذت% . ٜٛ
11
تٛجذ صؼٛثخ ف ٟتصِّ ُ١مشساد تؼبٌج لعب٠ب 1..2 3.1. 12.2 %22.3 22.9
%
%
ج٘ٛش٠خ ف ٟاٌّجتّغ.
ِ13تٛع
ػذَ اٌتّ١١ض ث ٓ١األ٘ذاف ٚاٌّخشجبد ػٕذ 1..2 1.92 21.3 %29.5 3..9
غ
%
%
اٌص١بغخ.
.
اعتشات١ج١بد اٌتذس٠ظ ٚاٌتم ُ٠ٛاٌّذذدح 1.29 3.32 %12 %22.5 2..3
%
ثبٌتٛص١ف تتغُ ثبٌتمٍ١ذ٠خ ٚال تشاػ ٝاٌتٕٛع.
3
1.51 3..3
ٔذسح اٌجشاِج اٌتذس٠ج١خ اٌّتؼٍمخ ثآٌ١بد إػذاد 3.2 %32.2 .2.2
%
%
ٚتط٠ٛش اٌخطػ ٚاٌجشاِج .
2
1.22 3.21
ٛ٠جذ ظؼف فِٙ ٟبسح اعت١فبء ِصفٛفخ 9.2 %22.2 29.5
%
ِخشجبد تؼٍُ اٌجشٔبِج ِغ ِخشجبد تؼٍُ %
اٌّمشساد.
ِ12تٛع
ظؼف دسجخ االٌتضاَ ثتطج١ك ِب ٚسد ثبإلغبس 1..1 1.21 22.9 %22.5 12.2
غ
%
اٌٛغٌٍّٕ ٟؤ٘الد ِخً ػذد اٌغبػبد اٌّخصصخ %
ٌٍجشٔبِج ٌٍّٚمشساد.
2
ص١بغخ ِخشجبد اٌتؼٍُ ٌٍجشٔبِج أٌٍّ ٚمشساد تتُ 2.12 3.25 3..9 %52.5 12.2
%
%
د ْٚاالعتششبد ثبالشتشاغبد اٌّذذدح ٌزٌه.
5
ٛ٠جذ ظؼف ف ٟدسجخ االعتفبدح ِٓ ٔتبئج تم1.22 3.21 11.2 %22.3 21.9 ُ١١
%
اٌطالة ٌجٛدح اٌّمشساد ٚجٛدح اٌجشٔبِج ٚجٛدح %
اٌخجشح ف ٟاٌذ١بح اٌجبِؼ١خ ف ٟتط٠ٛش اٌجشاِج.
1.2. 3.35 19.2
%21 29.3
اٌتمذ٠ش اٌىٌٍٍّ ٟذٛس
%
%

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المحور الثااي و المعاوف بالمشكالت المتعمةة
بمهارات الةائميف عمى تطوير الخطط والبرامج (عممية وفاية)يتضمف  24فةرة جا ت
متوسطاتها عالية باستثاا فةرتيف جا ت متوسطة وهما( 8و ,)22و ترتب الفةرات تاازليا
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طبةا لرقـ الفةرة بالجدوؿ السابؽ عمى الاحو التالي :الفةرة ()5جا ت في الترتيب األ وؿ حيث
أشار  %:3مف المفحوصيف إ لى ادرة الحوافز المادية و المعاوية لتشجيع أعضا
المجاف,وفى الترتيب الثااي جا ت الفةرة():حيث يؤكد %:2مف المفحوصيف عمى عدـ وجود
تدريب يتعمؽ بآليات إعداد و تطوير المااهج ,وفى الترتيب الثالث جا ت الفةرة (%89 )23
مف المفحوصيف يؤكد عمى أف عممية صياغة المخرجات تتـ دوف االسترشاد باالشتراطات
المحددة لذلؾ ,وفى الترتيب الرابع جا ت الفةرة ()20حيث أكد %88مف المفحوصيف عمى
عدـ استيفا مصفوفة مخرجات تعمـ البراامج مع مخرجات تعمـ المةررات ,أما الفةرة رقـ
( )24جا ت في الترتيب الخامس حيث يؤكد  %88مف المفحوصيف عمى ضعؼ درجة
االستفادة مف اتائج تةييـ الطالب لجودة المةررات في تطوير البراامج ,وفى الترتيب السادس
جا ت الفةرة ( )2حيث يؤكد %86مف المفحوصيف عمى اةص مهارات العامميف في تطوير
باا المااهج ,وفى السابع جا ت الفةرة ( )9حيث يؤكد  %86مف المفحوصيف عمى التركيز
عمى أساليب تةميدية في التةويـ ,أما الفةرة ( )3جا ت في الترتيب الثامف ويشير %83مف
المفحوصيف عمى أف الةائميف عمى باا الخطط و المااهج تاةصهـ الخبرة و عدـ مراعاة
الدرجات العممية ,والفةرة( )4جا ت في الترتيب التاسع حيث أشار  %83مف المفحوصيف
عمى ضعؼ مهارات صياغة األهداؼ ,وفى الترتيب العاشر جا ت الفةرة()7حيث أكد %83
مف المفحوصيف عمى صعوبة وضع مةررات تعالج قضايا جوهرية في المجتمع ,أما في
الترتيب الحادي عشر جا ت الفةرة ()6حيث أشار %80مف المفحوصيف عمى وجود صعوبة
في إحداث االتساؽ بيف استراتيجيات التدريس و أساليب طرؽ التةويـ مع المحتوى.
مما سبؽ يعكس وجود إشكالية في توفير الدعـ المالي والحوافز ألعضا المجاف الخطط
والبرامج الدراسية وعدـ وجود برامج تدريبية متعمةة بآليات تطوير المااهج الدراسية وصياغة
األهداؼ ومخرجات التعمـ واستيفا مصفوفة اتساؽ مخرجات التعمـ لمبراامج مع مخرجات
التعمـ لممةررات وأساليب التةويـ الحديثة التي تحةؽ اتساؽ مع استراتيجيات التدريس
ومخرجات التعمـ باإلضافة إلى ادرة الخبرات المتعمةة بباا وتطوير المااهج , ,ولعؿ هذه
الاتيجة تتفؽ مع اتائج دراسة رمضاف( )300:والتي أشارت إلى اختالؼ محتوى مةررات
كمية التربية مع احتياجات سوؽ العمؿ ,وأبرزت الدراسة أهمية اشر ثةافة الجودة والتدريب
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ألعضا

هيئة التدريس وأكدت كذلؾ عمى أهمية الدعـ المالي والمعاوي ألعضا

هيئة

التدريس ومساادتهـ.
وفى الترتيب الثااي عشر جا ت الفةرة ()8حيث أكد %77مف المفحوصيف عمى عدـ
التمييز بيف األهداؼ و المخرجات عاد الصياغة ,أما في الترتيب األخير جا ت الفةرة
()22حيث أشار  %70مف المفحوصيف إلى ضعؼ درجة االلتزاـ بتطبيؽ ما ورد باإلطار
الوطاي.
المحور الثالث :المشكالت اإلدارية المتعمةة بتطوير الخطط والمااهج.
وفيما يمي عرض لاتائج اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة الحالية وهو :ما
المشكالت اإلدارية المتعمةة بتطوير الخطط والمااهج مف وجهه اظر أفراد عياة الدراسة
الحالية؟ ولإلجابة عف هذا التساؤؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالاحراؼ المعياري
الستجابات أفراد عياة الدراسة حوؿ المشكالت المتعمةة حوؿ المشكالت اإلدارية المتعمةة
بتطوير الخطط والمااهج.
جذٚي ( )2اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بس ٞالعتجبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ دٛي اٌّشىالد اإلداس٠خ
اٌّتؼٍمخ ثتط٠ٛش اٌخطػ ٚإٌّب٘ج.
اٌٛص
اٌّتٛعػ االٔذشا
ِٛافك ِٛافك ال
اٌؼجبسح
ْ
ف
إٌ ٝدذ أٚافك
اٌّؼ١بس ٞإٌغ
ِب
ثٟ
2
1.55
3..3
ٔمص اٌذػُ اٌّبد ٞاٌالصَ ٌؼشض 2.. 12.2 .2..
1
%
%
اٌخطخ ثؼذ ثٕبئٙب أ ٚتط٠ٛش٘ب ػٍ% ٝ
ِذىّ ٓ١خبسج.ٓ١١
3
1.2.
3..9
إجشاءاد اػتّبد اٌخطػ ثؼذ تط٠ٛش٘ب 3.2 12.2 21.2
3
ً
%
%
غ٠ٛال.
تغتغشق ٚلتًب
.
1.22
3.22
ٔذسح اٌّذىّ ٓ١اٌّتخصص ٓ١إلثذاء 9.2 2..3 52.5
2
%
%
%
اٌشأ ٞدٛي اٌخطػ اٌّطٛسح.
11
1.25
3.25
9.2 22.5 22.3
صؼٛثخ تمذ٠ش ادت١بجبد اٌجشاِج
2
%
%
%
اٌّطٛسح ِٓ اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ
ٚاٌجشش٠خ
9
1.29
اعتّشاس تطج١ك ٌٛائخ غ١ش ِٕبعجخ 3.21 11.2 2..3 51.3
5
%
%
%
ٌؼٍّ١خ اٌتط٠ٛش.
2
1.22
3.5.
صؼٛثخ اٌتٛاصً ِغ جٙبد اٌتٛظ١ف 9.2 32.2 25.1
2
%
%
العتطالع آسائ ُٙدٛي اٌتطٛساد %
اٌجذ٠ذح ثبٌجشاِج .
2
1.2.
صؼٛثخ اٌتٛاصً ِغ اٌخش٠ج3.23 11.2 22.9 52.5 ٓ١
.
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2

9

11

ٌّتبثؼخ تٛظ١فِٚ ُٙذ ٜسظب أسثبة %
اٌؼًّ ػٓ ِٙبسات ٚ ،ُٙاعتطالع
آسائ ُٙف ٟاٌخطػ اٌّطٛسح.
وخشح األػجبء اإلداس٠خ ٚاٌتذس٠غ١خ ػٍ22.. ٝ
أػعبء ٘١ئخ اٌتذس٠ظ ٠جؼٍ ُٙغ١ش %
ِغتؼذٌٍّ ٓ٠شبسوخ اٌفؼبٌخ ف ٟتط٠ٛش
إٌّب٘ج.
صؼٛثخ إجشاء ِمبسٔبد ِشجؼ١خ .2..
ٌؼٍّ١بد تط٠ٛش اٌخطػ ِغ ثشاِج %
أوبد١ّ٠خ ِٕبظشح راد عّؼخ دغٕٗ أٚ
دبصٍخ ػٍ ٝاالػتّبد .
صؼٛثخ اٌتٛاصً ِغ اٌ١ٙئبد اٌؼٍّ١خ 25.1
راد اٌؼاللخ ٌٍتؼشف ػٍ ٝاالدت١بجبد %
اٌذبٌ١خ ِٓ اٌجشاِج األوبد١ّ٠خ.
25.1
اٌتمذ٠ش اٌىٌٍٍّ ٟذٛس
%1

%

%

12.2
%

1.1
%

3.22

1.2.

1

12.2
%

%.

3..1

1.21

2

23.2
%

3.2
%

3.22

1.52

5

32.2
%

2.59
%

3.5.

1.52

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف المحور الثالث المعاوف بالمشكالت اإلدارية المتعمةة
بواقع عممية تصميـ وتطوير الخطط الدراسية الحالية يتضمف  20فةرة جميعها ذات متوسطات
عالية ,وقد جا ترتيبها تاازليا طبةا لرقـ الفةرة بالجدوؿ عمى الاحو التالي :الفةرة رقـ ()9
احتمت الترتيب األوؿ بمتوسط ( )3.95حيث أكد  %:6مف المفحوصيف عمى كثرة األعبا
اإلدارية والتدريسية عمى أعضا هيئة التدريس يجعمهـ غير مستعديف لممشاركة الفعالة في
تطوير المااهج ,الفةرة ( )3احتمت الترتيب الثااي حيث أشار %:4مف المفحوصيف عمى
طويال وكاف متوسط  ,3.8:والفةرة ()2
إج ار ات اعتماد الخطط بعد تطويرها تستغرؽ وقتًا
ً
احتمت الترتيب الثالث حيث أوضح  %:2مف المفحوصيف أف هااؾ اةص في الدعـ المادي
لعرض الخطة بعد تطويرها عمى المحكميف ,كما جا ترتيب العبارة رقـ ( ):في الترتيب الرابع
حيث أشار %:0مف المفحوصيف إلى صعوبة إج ار ات مةاراات مرجعية ,أما في الترتيب
الخامس جا ت الفةرة رقـ ( )20حيث أشار  %99مف المفحوصيف إلى صعوبة التواصؿ مع
الهيئات العممية ,وفى الترتيب السادس جا ت العبارة ()7حيث أشار  %97مف المفحوصيف
إلى صعوبة التواصؿ مع جهات التوظيؼ ,وفى الترتيب السابع جا ت الفةرة ( )4أشار%92
مف المفحوصيف إ لى صعوبة التواصؿ مع الخريجيف لمتابعة توظيفهـ ,وفى الترتيب الثامف
جا ت الفةرة ( )8حيث أوضح  %92مف المفحوصيف عمى صعوبة التواصؿ مع الخريجيف
لمتابعة توظيفهـ ,أما الترتيب التاسع جا ت الفةرة ( )6حيث أوضح  %90مف المفحوصيف
- 442 -

المشكالت المتعلقة ببناء وتطوير الخطط الدراسية ........................

أاه يتـ تطبيؽ لوائح غير مااسبة ,كما جا ت في الترتيب األخير الفةرة ( )5حيث أوضح
 %89مف المفحوصيف أف هااؾ صعوبة في تةدير االحتياجات المادية و البشرية .
ولعؿ الاتائج السابةة تؤكد عمى وجود مشاكؿ إدارية إذ يصعب عمى أعضا المجاة
تجاوزها دوف الرجوع لإلدارة فمسألة تخفيؼ العب التدريسي أو األعماؿ اإلدارية عف أعضا
لجاف الخطط والبرامج يحتاج إلى ق اررات وموافةة رؤسا العمؿ ,أيضا تعطؿ اعتماد الخطط بعد
تطويرها يرجع إلى المرور بمسار إداري ال يمكف تجاوزه ,وكذلؾ مسألة إج ار مةاراات مرجعية
والتواصؿ مع جهات التوظيؼ ,والهيئات العممية تحتاج إلى مخاطبات رسمية مما يشكؿ في
لاهاية مشكمة تواجه باا وتطوير المااهج الدراسية.
جذٚي (  ) .اٌّتٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بس ٞالعتجبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ دٛي اٌّذبٚس اٌخالحخ
ٌالعتجبٔخ
اٌٛصْ
االٔذشاف
ِٛافك إٌ ٝال أٚافك اٌّتٛعػ
ِٛافك
اٌّذٛس
إٌغجٟ
اٌّؼ١بسٞ
دذ ِب
2
1.11
3.19
%35
%21
%22
 1اٌّذٛس
األٚي
3
2

اٌّذٛس
اٌخبٟٔ
اٌّذٛس
اٌخبٌج

%29.3

%21

%25.11

%32.2

19.2
%
2.59
%

3.35

1.2.

3

3.5.

1.52

1

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف أقؿ قيمة لالاحراؼ المعياري جا ت في المحور الثالث (
 ) 0.69لذلؾ يعتبر أكثر المحاور أهمية أي أف أكثر المشكالت المتعمةة بباا الخطط و
المااهج تكمف في المشكالت اإلدارية ,ثـ تأتي بعد ذلؾ المشكالت مهارات الةائميف عمى
تطوير الخطط و المااهج حيث كاف االاحراؼ المعياري (  , ) 0.98و أخي ارً المشكالت

المتعمةة بتصميـ و تطوير الخطط الدراسية االاحراؼ المعياري ( . ) 2.22

ار في كؿ محور:
وفيما يمى شكؿ بيااي يوضح المشكالت األكثر تكر ا
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شىً ث١بٔٛ٠ ٟظخ اٌّشىالد االوخش أّ٘١خ
3.5
3
2.5
المتوسط

2
1.5
1
0.5
0
الممارسات الحالية لتطوير المناهج ال تواكب…

ممارسات التطوير ال توازن بين اإلعداد لسوق…

يوجد بالمناهج و( التوصيفات) أخطاء علمية وال…

يهتم القائمين على تصميم المناهج بالتركيز على كم…

وضع مقررات تحمل مسميات حديثة ومتقدمة إال…

تسند عملية تطوير بناء المناهج الدراسية إلى…

ندرة الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع أعضاء…

توجد صعوبة في وضع مناهج تعالج قضايا…

غالبا ما تتم صياغة مخرجات التعلم للبرنامج أو…

إجراءات اعتماد الخطط بعد تطويرها تستغرق…

صعوبة تقدير احتياجات المناهج المطورة من…

صعوبة التواصل مع جهات التوظيف الستطالع…

كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية على أعضاء هيئة…

صعوبة التواصل مع الهيئات العلمية ذات العالقة…

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 1210 9 8 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المحورالثاني

المحور االول

المحور الثالث

المتوسط

مف الشكؿ البيااي السابؽ يتبف أف كؿ محور مف محاور االستبااة تضمف عدة مشكالت
ار في كؿ محور وأيضا عمى مستوى المحاور الثالثة ,
إال أف هااؾ مشكالت كاات أكثر تكر ا
وماها في المحور األوؿ الفةرة رقـ ():عممية باا المااهج الدراسية تركز عمى جااب المعرفة
أكثر مف التركيز عمى تامية الةدرات والمهارات العميا لمتفكير ,وفى المحور الثااي الفةرة رقـ
( ) 5ادرة الحوافز المادية والمعاوية لتشجيع أعضا لجاف الخطط والبرامج عمى العمؿ بفعالية,
وفى المحور الثالث الفةرة رقـ ( )9كثرة األعبا التدريسية عمى أعضا هيئة التدريسية
تجعمهـ غير مستعديف لممشاركة الفعالة في تطوير الخطط.
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اخلالصة:
في ض و ما تةدـ اجد أف هااؾ مشكالت متاوعة متعمةة بعممية باا الخطط الدراسية
بجامعة الممؾ خالد ماها ما هو متعمؽ بعممية تصميـ الخطط ,وأخرى متعمةة بمهارات الةائميف
عمى تطوير الخطط ,باإلضافة إلى وجود مشكالت إدارية وعمى ذلؾ تةدـ الباحثة المةترحات
التالية:

مكرتحات لبياء وتطوير اخلطط الدراسية:
إف مسألة تطوير الخطط الدراسية ليست بالعمؿ اليسير ,ولكاها تتطمب جهد كبير وعمؿ
مستمر ,وذلؾ كوف عممية التطوير يترتب عميها تبعات العممية التعميمية بأسرها ,وفى ضوئها
تكوف سالمة العممية التعميمية ,مف هاا وفى ضو الاتائج السابةة تةدـ الدراسة الحالية
المةترحات اآلتية:
 .2عمى الجامعات والبرامج األكاديمية تباى رؤية وفمسفة واضحة لمتطوير.
 .3تحديد الهدؼ مف التطوير في ضو اتائج تةييمات البرامج الحالية.
 .4تحديد معايير لتطوير المااهج وأساليب تةويمها.
 .5اعتماد ماهجية التكامؿ والتوازف والمالئمة داخؿ التخصصات.
 .6تحديد ركائز يتـ عمى أساسها اختيار أساليب التدريس وأساليب التةويـ الخاصة بكؿ
مخرج مف مخرجات التعمـ سوا لمبراامج أو لممةررات بحيث يتـ التركيز عمى العمميات
العةمية العميا والتعمـ الذاتي والتعمـ الاشط والتطبيؽ العممي.
 .7وضع مااهج تعمؿ عمى تجديد المعمومة وتحديثها وادخاؿ موضوعات جديدة تواكب
المستحدثات.
 .8إحداث توازف بيف الجوااب الاظرية والتطبيةية في المااهج المطورة.
 .9تحديد مواصفات المستفيد في ضو المستجدات والتطورات المحمية والعالمية.
 .:باا مااهج تدفع بالمتعمـ إلى الت فكير في إيجاد حموؿ لممشاكؿ والصعوبات التي تواجه
الفرد والمجتمع.
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.20

الةياـ بمسح دوري الحتياجات سوؽ العمؿ كؿ ثالث ساوات وتوفير اتائج هذا المسح
لمةائميف عمى تطوير البرامج الدراسية في الجامعات.

.22

تحديد مهارات الحياة التي يجب أف يتةاها الخريجيف وتضمياها في المةررات الدراسية
المطورة.

.23

التركيز عمى المةررات التي تمكف الطالب مف مهارات الحياة وتحةؽ الموا مة مع
احتياجات سوؽ العمؿ.

.24

تدريب أعضا هيئة التدريس عمى آلية باا وتطوير المااهج الجامعية.

.25

التركيز عمى أشراؾ ذوى الخبرة في باا المااهج الجامعية والبرامج األ كاديمية.

.26

توفير الدعـ المادي الالزـ لعرض الخطط الدراسية الجديدة عمى المحكميف مف ذوى
االختصاص.

.27

تطوير المااهج التعميمية يجب أف يعكس ما يعيشه العالـ اآلف مف عصر التكاولوجيا
وذلؾ مف خال ؿ تفعيؿ التةايات التربوية التي يمكف استخدامها وتوظيفها بفاعمية في
المواقؼ التدريسية.

.28

تطويع عممية الباا لطرؽ التعمـ المتةدمة.

.29

تةايف كـ المعمومات وتركيزها ,والغا ماال لزوـ له.

.2:

استجابة المااهج لمتطمبات المجتمع والتغييرات التي تط أر عميه.

.30

وضع معايير لباا وتطوير المااهج تستاد إلى عدة محددات ماها:
أ -االتساؽ مع اإلطار السعودي لممؤهالت.
ب -كفا ة الةائميف عمى تطوير المااهج.
ت -بياف دواعي التطوير (المستجدات والمتغيرات في المجتمع  -اتائج تةييـ -سوؽ
العمؿ).
ث -المةاراات المرجعية.
ج -تحكيـ المااهج واقرارها.
ح -وفرة الدعـ المالي.
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مكرتحات ببحوخ دديدة :تكرتح الدراسة احلالية إدراء البحوخ التالية:
 .2معايير مةترحة لباا المااهج الجامعية.
 .3موائمة المااهج الدراسية مع المااهج العالمية ومع احتياجات سوؽ العمؿ.
 .4تةويـ عمميات باا وتطوير المااهج الجامعية.
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املرادع :
 .2ابف مسعود ,الطاهر محمد ( .)3023بعاواف إستراتيجية تطوير المااهج التعميمية مف
ماظور واقعي ,الساة التاسعة,العدد  ,27مجمة الجامعة األسمرية اإلسالمية  ,الجامعة
األسمرية اإلسالمية زليتيف ,ليبيا.

 .3أبو دقة ,ساا إبراهيـ (300:ـ).تةويـ جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
مف وجهه اظر الخريجيف ,مجمة العموـ التربوية والافسية )3( 20 ,يوايو.

 .4بحوث المؤتمر العربي الدولي الخامس لضماف جودة التعميـ العالي( 3026ـ) .دولة
اإلمارات العربية المتحدة,جامعة الشارقة3026/4/6-4(,ـ).

 .5بخش ,هالة و ياسيف ,اواؿ(300:ـ).تصور مةترح لسمات معمـ التعميـ العاـ في ظؿ

تحديات العولمة والتاافسية االقتصادية والثةافية ,بحث مةدـ إلى المؤتمر العممي الثااي دور

المعمـ في عصر التدقيؽ المعرفي,جامعة جرش الخاصة  ,األردف.

 .6توصيات المؤتمر العربي السابع لضماف جودة التعميـ العالي()3028جمهورية مصر
العربية,جامعة أسيوط .3028/3/33-30,

 .7الجميعابى ,جميمة اور الدائـ الطيب ( .)3026آليات تطوير المااهج التعميمية لمواجهه
التحديات المعاصرة ,مجمة الدراسات العميا  ,كمية الدراسات العميا  ,جامعة الايميف ,

السوداف.)9( 3 ,

 .8الدمرداش ,سرحاف ( .)2:93دور البحث التربوي في تطوير المااهج,محاضرات في تطوير
المااهج  ,مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ,المركز العربي لمبحوث التربوية.

 .9الديوهجى ,سعد سعيد(.)2::8أسس باا

وتطوير مفردات ومااهج التعميـ التطبيةي

المستمر في الجامعات العربية ,مجمة اتحاد الجامعات العربية ,األردف,)43(,يااير.

 .:الزيادات ,ممدوح(3008ـ).تطوير الخطط والمساقات الدراسية لةسـ التسويؽ وعالقتها

بسوؽ العمؿ,ورقة عمؿ مةدمة في المؤتمر العربي األوؿ بعاواف :الجامعات العربية
:التحديات واآلفاؽ المستةبمية  ,الرباط  ,المغرب ( 24-:ديسمبر).

 .20زكى ,بدوى أحمد ( .)2:90معجـ مصطمحات التربية والتعميـ ,الةاهرة,دار الفكر العربي .

 .22رمضاف ,محمد جابر(.)300:بعض معوقات ضماف الجودة واالعتماد بكمية التربية الاوعية

بةاا (دراسة ميدااية).كمية التربية الاوعية بالماصورة,المؤتمر الساوي الدولي األوؿ -العربي
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الرابع حوؿ االعتماد االكاديمى لمؤسسات وبرامج التعميـ العالي الاوعي في مصر والعالـ

العربى الواقع والمأموؿ,الفترة مف  :-9ابريؿ.

 .23السيد ,محمود أحمد (3024ـ) .تصميـ المااهج الجامعية ,التعريب,سوريا.)55(,34 ,

 .24السابؿ ,عبد العزيز عبد اهلل(.)3003التربية والتعميـ في الوطف العربي عمى مشارؼ الةرف
العشريف ,دار المريخ,السعودية.

 .25الشرعي ,بمةيس غالب (300:ـ) :دراسة تةويمية لبراامج إعداد المعمـ بكمية التربية جامعة

السمطاف قابوس وفؽ متطمبات معايير االعتماد األكاديمي ,المجمة العربية لضماف جودة

التعميـ الجامعي.)5( 3 ,

 .26شماس ,سالـ (.)3003التعميـ الثااوي بيف التةميد و التجديد ,رسالة التربية(العدد ,)3وزارة
التربية والتعميـ ,سمطاة عماف.

 .27اإلطار الوطاي لممؤهالت لمتعميـ العالي في المممكة العربية السعودية (300:ـ).الهيئة
الوطاية لمتةويـ واالعتماد األكاديمي.

 .28العساؼ ,صالح محمد(3004ـ).المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية ,الرياض,مكتبة
العبيكاف.

 .29عبد الحميد ,إيماف صالح الديف(300:ـ).تطوير البرامج الدراسية الجامعية في ضو أاظمة

الجودة التعميمية إلمداد سوؽ العمؿ بمخرجات تعميمية قادرة عمى مواجهه التحديات

العالمية,كمية التربية الاوعية بالماصورة ,المؤتمر الساوي الدولي األوؿ  -العربي الرابع

"االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميـ العالي الاوعي في مصر والعالـ العربي الواقع

والمأموؿ ,الفترة مف  :-9أبريؿ.

 .2:عبيدات ,ذوقاف و عدس عبد الرحمف ,عبد الحؽ,كايد(3002ـ).البحث العممي ,مفهومه
,أدواته ,أساليبه ,عماف,دار الفكر.

 .30عطا ,إبراهيـ محمد (.)2::3سياسة تطوير المااهج بيف الواقع والمأموؿ ,المؤتمر الثااي
عشر (السياسات التعميمية في الوطف العربي) ,رابطة التربية الحديثة ,وكمية التربية جامعة

الماصورة ,المجمد الثااى.

 .32الفاروؽ ,عمر(.)2:::ضوابط تطوير المااهج في ظؿ العولمة ,كتاب المؤتمر الةومي
الساوي الحادي عشر ,العولمة ومااهج التعميـ  ,مصر .

 .33المطوع  ,مريـ عمى محمد (.)300:إستراتيجية تغيير المااهج التربوية ,مجمة التطوير
التربوي ,سمطاة عماف.)64(9 ,
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 .34مازف ,حساـ الديف محمد(.)2:::الحاجة إلى مااهج عصرية لمواجهه التغيرات العالمية

في مطمع قرف جديد ,كتاب المؤتمر الةومي الساوي الحادي عشر ,العولمة ومااهج التعميـ

,مصر .

 .35محمد ,دعا

ماصور أبو المعاطي(3023ـ).جودة مؤسسات التعميـ العالي والتعميـ

المستمر وتحديات مجتمع المعرفة ,المؤتمر العربي الدولي الثااي لضماف جودة التعميـ

العالي .

 .36محمد,اواؿ إبراهيـ(.)3009المااهج الدراسية الجامعية :الواقع والمستةبؿ /مةترحات لمتطوير

في ضو متطمبات المعموماتية,المؤتمر العممي األوؿ لكمية العموـ التربوية بجامعة جرش
(مستةبؿ التربية في الوطف العربي في ضو الثورة المعموماتية,األردف.

 .37مةدـ ,عبد الحفيظ (3004ـ) .اإلحصا والةياس الافسي والتربوي ,ط ,5دار المطبوعات
الجامعية ,الجزائر.

 .38المةااي ,أحمد حسيف وآخروف(2::7ـ).معجـ المصطمحات التربوية في المااهج وطرؽ
التدريس ,الةاهرة ,عالـ الكتب ,ط.2

 .39المةااى ,أحمد حسيف(3004ـ).معجـ المصطمحات التربوية المعرفية في المااهج وطرؽ
التدريس ,الةاهرة ,عالـ الكتب ,ط.4

 .3:الةاللي ,عبد السالـ(.)3005المااهج الجامعية حاضرها ومستةبمها ,مجمة الجامعي ,الاةابة
العامة ألعضا هيئة التدريس الجامعي بميبيا ,العدد السادس ,مارس.
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