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 جامعت يف الرتبىيت القيادة ماجستري برنامج أداء تقىيم
 طالبه نظر وجهت من الباحت

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أداء برنامج ماجستير  مخص_الم
القيادة التربوية في جامعة الباحة من وجية نظر طالبو، ولتحقيق 

ي، ىدف الدراسة اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصف
وأجريت الدراسة عمى عينة من طالب برنامج ماجستير القيادة 

( طالبة، تم اختيارىم بطريقة 51( طالباً، و)45) التربوية، وبمغ عددىم
العينة المتاحة، وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة 

 :الدراسة، وكان من أىم نتائج الدراسة ما يأتي
بدرجة متوسطة عمى واقع الخطة  أفراد عينة الدراسة موافقون -

 .الدراسية والمقررات بالبرنامج
وافق أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة عمى أساليب التدريس  -

 .والتقنيات المستخدمة بالبرنامج
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى أساليب التقويم   -

 .المستخدمة
منخفضة عمى واقع الخبرات  أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة  -

 .الميدانية
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى واقع اإلشراف عمى  -

 .الرسائل العممية بالبرنامج
وكان من أىم توصيات الدراسة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة  -

يجاد آلية لالستفادة من المكتبة  لوضع الموائح المنظمة لمعمل وا 
ة في الفترة المسائية وخصخصة الخدمات التعميمية المساندة المركزي

وفق ضوابط تضمن الجودة والتكمفة، واالستعانة بمشرفين عمى رسائل 
الطمبة من جامعات أخرى والقيام بدراسات وافية حول سبل تطوير 

 .برنامج ماجستير القيادة التربوية
 .: تقويم األداء، القيادة التربويةالكممات المفتاحية

 . المقدمة1
البرامج التعميمية والتربوية ليا دور ميم في تشكيل       

المعارف والميارات وتغيير السموك لمتعمميا، وتعتمد ىذه البرامج 
عمى أدوات ووسائل وطرق تدريس تساعد المتعمم عمى االستفادة 
منيا بأقصى درجة ممكنة، لذلك من الطبيعي أن يكون ىناك 

رامج منذ البداية لمتأكد من مطابقتيا فحص وتقييم ليذه الب
لممواصفات والمعايير المطموبة منيا، وكذلك يستمر ىذا التقييم 
أثناء تقديم البرنامج وحتى االنتياء منو لمتعرف عمى الجوانب 
المتميزة من أجل تعزيزىا، وكذلك جوانب القصور ليتم معالجتيا، 

و المستفيد األول وبما أن الطالب ىو محور العممية التعميمية، وى
من ىذه البرامج التي تقدم، وكذلك كون طالب ىذه البرامج 
موضع الدراسة من طالب الدراسات العميا، فمن األولى التعرف 
عمى وجية نظره التي ينظر بيا إلى ىذه البرامج، سواء كان من 
ناحية المحتوى العممي، أو الطرق المتبعة في تقديم البرامج، أو 

 .الذي ينعكس عمى الواقع العممي لمطالباألثر العممي 
 مشكمة الدراسة. 2

رغم الطمب الكبير والمتزايد من المجتمع عمى مؤسسات      
التعميم العالي من أجل تزويده بالكفاءات القادرة عمى تمبية 
حاجاتو، إلى درجة أن الطمب أصبح أكثر من المقاعد المتوفرة 

ت بقيت ميتمة بجودة في ىذه المؤسسات، إال أن ىذه المؤسسا
برامجيا وخدماتيا المقدمة. وتعتمد كفاءة التعميم العالي عمى ما 
يحققو من منجزات عممية وما يحققو الخريجين من ميارات 
تساعد في تنمية المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع وعمى ما 
يحققو التعميم العالي من تحديث مستمر في برامجو وتخصصاتو 

طورات العممية والتقنية العالمية. وقد ذكر بما يتالءم مع الت
[ أن الجامعة ىي المؤسسة التي يتمثل من خالليا 1األسعد ]

التعميم العالي، السيما في مرحمة الدراسات العميا، فأنيا تعد 
كوادر عممية وتقنية ذات مؤىالت تخصصية عالية قادرة عمى 

محة، وبحوثيا تمبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية الم
موجية لمعالجة المشكالت العممية لممجتمع، كذلك ما لمدراسات 
العميا من آثار ايجابية عمى تحسين نوعية األداء في دراسات 
الجامعة. وىذا ينعكس عمى أداء خريجييا وتمبيتيم لحاجات 
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سوق العمل ونظرة المجتمع إلييم، وبما أن الطالب ىم الذين 
التي تتم في مؤسسات التعميم العالي يترجمون جميع العمميات 

إلى واقع مشاىد، وما يبنى عمى ذلك من سمعة لممؤسسات التي 
خرجت ىؤالء الطالب، لذلك كان من الضروري التعرف عمى 
وجية نظر الطالب في البرامج المقدمة ليم، لمتعرف عمى مدى 
مناسبتيا ليم ولقدراتيم، وىل تمبي حاجاتيم ورغباتيم التي 

ينضمون ليذه البرامج في ىذه المؤسسات من جانب، و جعمتيم 
من جانب آخر ماذا يمكن أن يقدموا لمجتمعيم من خدمات، 
بناء عمى محتوى ىذه البرامج المقدمة ليم. لذلك جاءت ىذه 
الدراسة لتقوم بتقويم أداء برنامج ماجستير القيادة التربوية في 

ب والطالبات كمية التربية بجامعة الباحة من وجية نظر الطال
لمتعرف عمى ما يقدمو البرنامج ليم والتأكد من أن البرنامج يسير 
باالتجاه الصحيح خصوصًا وأن البرنامج ال يزال في بداياتو. 
وكذلك تقديم التوصيات الالزمة لممسؤول والتي قد تساعد عمى 

 .تحقق البرنامج ألىدافو المرجوة منو عمى أكمل وجو
 أسئمة الدراسةأ. 
معايير تقويم برنامج ماجستير القيادة التربوية من حيث:  ما -1

)الخطة الدراسية والمقررات، أساليب التدريس والتقنيات 
المستخدمة، أساليب التقويم التي يستخدميا أعضاء ىيئة 
التدريس، الخبرات الميدانية، اإلشراف عمى الرسائل العممية 

 (.لمطمبة
نامج ماجستير القيادة ما المقترحات المناسبة لتطوير بر  -2

 .التربوية
 أىداف الدراسةب. 

 :يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية
تحديد معايير تقويم برنامج ماجستير القيادة التربوية من  -1

حيث )الخطة الدراسية والمقررات، أساليب التدريس والتقنيات 
المستخدمة، أساليب التقويم التي يستخدميا أعضاء ىيئة 

تدريس، الخبرات الميدانية، اإلشراف عمى الرسائل العممية ال
 (.لمطمبة

 .تحديد مقترحات لتطوير برنامج ماجستير القيادة التربوية -2

 أىمية الدراسةج. 
يجعل الطالب في مؤسسات التعميم العالي قادر عمى تقويم  -1

البرامج التي تقابمو سواء في مرحمة الدراسة أو في حياتو العممية 
 .حقاً ال
يفيد في تقديم تغذية راجعة لمؤسسات التعميم العالي من  -2

أجل تحسين وتطوير برامجيا بما يناسب إمكانات طالبيا وحاجة 
 .المجتمع وسوق العمل الحقاً 

يفيد البحث الحقًا في إيجاد مرجعية لتقويم البرامج المقدمة  -3
دة في مؤسسات التعميم العالي بناء عمى معايير ومؤشرات محد

 .من وجية نظر الطالب

 حدود الدراسةد. 
 .الحدود الموضوعية: تقويم أداء برنامج ماجستير القيادة التربوية

الحدود المكانية: قسم اإلدارة التربوية بكمية التربية في جامعة 
 .الباحة

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 .ىـ1436

 مصطمحات الدراسةه. 
[ بأنو: "العمميات التي بواسطتيا يتم 2ويم: عرفو الزىراني ]التق

جمع وتفسير المعمومات المناسبة بطريقة منظمة لتكون أساس 
الحكم العقالني عمى نتيجة أو جدارة أو تأثير برنامج أو 

 ."إجراءات أو فرد معين
ُيعّرف تقويم األداء بأنو: "عممية تشخيصية عالجية لتحديد 

انب الضعف في البرنامج، من أجل تعزيز نقاط جوانب القوة وجو 
القوة وعالج نقاط الضعف، وترتبط باإلطار العام لسياسة 

 ].3المؤسسة ويؤدي إلى تحسين األداء" ]
والتعريف اإلجرائي لتقويم األداء ىو: عممية منظمة لتشخيص 
واقع برامج مؤسسات التعميم العالي استنادًا لمعايير ومؤشرات 

داء المطموب من البرامج، لمكشف عن نقاط تحدد مستوى األ
القوة ودعميا، ومعالجة نقاط الضعف، وذلك من أجل التحسين 

 .والتطوير لتحقيق األىداف المنشودة من ىذه البرامج
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
ُتعد البرامج األكاديمية أحد المحاور الرئيسة اليامة بالنسبة      

التعميم العالي بصفة خاصة، مما يؤكد الحاجة لمتعميم عامة، و 
 ].4إلى تقييميا وتطويرىا بصورة مستمرة ]

[، أن البرامج التعميمية تعبر عن خطة 5ويرى أنداره وأنبيو ]     
التعميم، ويتم بواسطتيا تزويد الطالب بمجموعة من الفرص 
التعميمية التي تعمل عمى تحقيق أىداف المجتمع، ومن ىنا كان 

مًا عمى الجامعات والتعميم العالي االىتمام بيا والتخطيط ليا لزا
 .عمى أسس عممية

كما أن تقييم البرامج التعميمية يشتمل عمى تقييم المؤسسة      
التعميمية وأداءىا وسير العممية التعميمية والتربوية بيا، ثم تقييم 
عضو ىيئة التدريس بيا، إضافة إلى تقييم الخريج كمنتج واقعي 

 ].6حقيقي لمبرنامج التعميمي ]
والتقويم ىو الركن أو األسموب أو األداة التي بواسطتيا      

نستطيع أن نحصل عمى معمومات عن مدى مناسبة أو تحقيق 
األركان الثالثة األخرى: األىداف، والمحتوى، واألنشطة، عممًا 
بأن ىذه األركان األربعة مرتبطة بعضيا بالبعض اآلخر، ويؤثر 

 ].7منيا في اآلخر ]كل 
وُتعرف عممية تقويم برامج مؤسسات التعميم الجامعي كما      

[، بأنيا: "الطريقة التي يتم بواسطتيا إصدار 8ذكرىا القرني ]
الحكم عمى فاعمية وكفاءة وقيمة برنامج أكاديمي محدد في حقل 
معين في ضوء األىداف الموضوعة لو، وتحديد مدى تناسب 

اتو وطريقة تنفيذه، ويؤدي ذلك إلى مساعدة مدخالتو مع مخرج
متخذي القرارات عمى تحسين وتطوير فاعمية ذلك البرنامج 

 ".بطرق عممية
 :أىمية تقييم البرامج األكاديمية

[ بأن أىمية تقييم البرامج األكاديمية يعود إلى عدة 9يرى آستين ]
 :عوامل، منيا

 .مج األكاديميةإسيام التقييم في زيادة فعالية وتحسين البرا -
 .يساعد التقييم عمى وضوح اليداف التعميمية لمبرنامج -
 يساعد عمى وضوح األىداف الخاصة التي يسعى الطالب  -

 .إلى تحقيقيا
يسيم في تقديم تعميم أفضل لمطالب يعتمد عمى قدرتو ومدى  -

 .إنجازه
[، أن تقييم كفاءة البرامج األكاديمية بدقة 10كما يذكر النجار ]

 :وضوعية يؤدي إلى العديد من الفوائد، منياوم
عادة توزيع الموارد  - االستفادة من نتائج التقييم في تحديد وا 

 .البشرية والمالية
تعزيز أعضاء ىيئة التدريس العاممين في أقسام وكميات  -

 .الجامعة
استقطاب الطالب المتميزين لممشاركة في البرامج األكاديمية  -

 .بالجامعة
الطالب في عممية اتخاذ القرارات المناسبة في حياتيم مساعدة  -

 .األكاديمية بالجامعة
االستفادة من نتائج التقييم في االعتراف بالبرامج األكاديمية  -

 .التي تقدميا الجامعة
 .االرتقاء بالمكانة العممية لمكمية أو القسم -

ين كما تظير أىمية تقييم برامج التعميم العالي كما ذكرىا البابط
 :[، فيما يمي11]
 .التعرف عمى مدى تحقيق البرامج ألىدافيا -
الوقوف عمى نقاط القوة والضعف في المحتوى وأساليب  -

 .التدريس
 .تحديد المستوى النوعي لمخرجات التعميم -
التعرف عمى مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس في مجال  -

 .التدريس والبحث العممي
البشرية لمعمل في مؤسسات التعميم انتقاء أفضل الكفاءات  -

 .العالي
 :أىداف تقييم البرامج األكاديمية

ييدف تقييم البرامج األكاديمية إلى معرفة ما إذا كانت      
البرامج األكاديمية تحقق الغرض منيا في دعم تعمم الطالب 
وتطوير مياراتيم، ويركز التقويم األكاديمي عمى البرامج 

قتصار عمى فرادى الطالب أو المواد ومخرجاتيا ككل دون اال
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الدراسية، ويعطي التقويم معمومات عن ما إذا كان المنيج ككل 
يحقق أىدافو من خالل تزويد الطالب بالمعرفة، والميارات، 
والقيم الالزمة لكل خريج ألداء ميمتو في الحياة بنجاح بما يتفق 

رنة األداء مع رسالة الجامعة وأىدافيا التعميمية، إضافة إلى مقا
 ].12التربوي بالتوقعات التربوية لمجامعة ]

كذلك يسعى التقييم إلى معرفة درجة النجاح أو اإلخفاق في      
تحقيق أىداف البرنامج من أجل تحسينيا والرقي بيا، وعميو فإن 
عممية التقييم ال تقف عند مستوى تشخيص نواحي الضعف 

براز أوجو القوة والقصور، بل تتضمن اكتشاف طرق العالج وا  
 ].11وتعزيزىا ]

 :الخصائص التي ُيفضل توفرىا في البرامج األكاديمية الجيدة
تتسم البرامج األكاديمية الجيدة بعدة خصائص كما ذكرىا     

 :[، وىي كما يمي2الزىراني ]
 .المرونة والتجديد لمسايرة تجدد المعرفة -
 .م لمتعممقدرة البرنامج عمى جذب الطمبة وتعزيز دافعيتي -
 .تكامل األىداف والمحتوى واألساليب والتقييم -
 .التكامل بين الجانب النظري والعممي في المنيج -
التفوق في مجال التخصص من خالل التعميم المستمر مدى  -

 .الحياة
[، أن الخصائص التي يجب توفرىا 6كما يذكر القوصي ]    

 :في تقييم البرامج األكاديمية ىي
 .الشمولية -
 .االستمرارية -
استخدام أدوات قياس تتسم بالصدق والثبات وسيولة  -

 .االستخدام
وضوح األىداف والمعايير المحددة التي تتسم بالواقعية وقابمية  -

 .التحقيق
أن يكون التقييم جزءًا ال يتجزأ من العممية التربوية وأحد  -

 .متغيراتيا األساسية
القة بيذه العممية بما في أن يشارك في التقييم كل من لو ع -

 .ذلك الطالب أنفسيم

 .كفاءة وخبرة ونزاىة القائمين عمى عممية التقييم وحياديتيم -
 .المتابعة واالستفادة من نتائج التقييم في تحسين األداء -

 :الدراسات السابقة
[ والتي ىدفت إلى تقويم جودة البرامج 13] دراسة أبو دقة     

إلسالمية )بغزة( من وجية نظر الخريجين األكاديمية بالجامعة ا
مع دراسة ما إذا كانت ىناك فروق تعزى لمتغيرات الجنس 
والتخصص األكاديمي، ولتحقيق ذلك تم توزيع أداة الدراسة 

م عمى عينة 2005/2006)بطاقة الخريج( في العام الدراسي 
عشوائية ممثمة من الخريجين في التخصصات المختمفة بمغت 

بينت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة (، وقد 858)
التقويمية بخصوص مساقات التخصص، كانت تتروح ما بين 

%، وفي مجال عالقة المدرسين بالطمبة كانت 78% إلى 55
%، وفي مجال أداء الكمية 79% إلى 66التقديرات ما بين 

% عند تقويم 80%، وأعمى من 82% إلى 72كانت ما بين 
م وقدراتيم، كما بينت النتائج وجود فروق ذات الطمبة لمياراتي

داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي في مجال 
مساقات التخصص وعالقات المدرسين بالطمبة، وأداء الكمية، 
مكاناتيم  وكذلك لمتقديرات التقويمية ألفراد العينة لقدراتيم وا 

 .اإلنسانية لصالح الكميات التطبيقية والشرعية مقارنة بالكميات
[ فقد ىدفت إلى تقويم برنامج إعداد 14أما دراسة الجالد ]     

معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا في شبكة جامعة عجمان 
لمعموم والتكنولوجيا من وجية نظر الطمبة، وفي ضوء متغيرات 
جنس الطمبة، ومستواىم الدراسي، وتقديرىم العام، وقد تكونت 

( طالبًا وطالبة من مستوى السنتين 176عينة الدراسة من )
الثالثة والرابعة الذين يدرسون تخصص )المغة العربية والتربية 
اإلسالمية(، وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أىداف 
الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة، تم التأكد من صدقيا 

مجاالت، ( فقرة موزعة عمى ثالث 44وثباتيا، وقد تكونت من )
ىي: أىداف البرنامج، المكون النظري لمبرنامج، والمكون 
التطبيقي لمبرنامج، وأظيرت نتائج الدراسة أن المتوسطات 
الحسابية لممجاالت مجتمعة جاءت بدرجة عالية، وقد احتل 
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المجال الثاني )المكون النظري لمبرنامج( الرتبة األولى، في حين 
مج( في الرتبة الثانية وبتقدير جاء المجال األول )أىداف البرنا

عال لكمييما، وجاء المجال الثالث )المكون التطبيقي لمبرنامج( 
في الرتبة الثالثة وبتقدير متوسط، وأوصت الدراسة بما يمي: 
أىمية متابعة التطورات العممية والتجديدات التربوية وتضمينيا 

لذاتي عند في المناىج الدراسية، واالىتمام بتعزيز مبادئ التعمم ا
الطمبة من خالل الممارسات واألنشطة التعميمية، وتضمين 
البرنامج المزيد من الفرص والنشاطات التدريبية والتطبيقية التي 

 .تمكن الطمبة من وضع ما تعمموه نظريًا موضع التطبيق
[ إلى ىذه الدراسة إلى التعرف 15وىدفت دراسة الجفري ]     

عميا في األداء التدريسي ألعضاء عمى آراء طالبات الدراسات ال
ىيئة التدريس في جامعة أم القرى، استخدمت الباحثة استبانة 

طالبة من  298من إعدادىا، طبقتيا عمى عينة مكونة من 
طالبات مرحمة الماجستير في ست كميات في جامعة أم القرى 
)التربية، العموم االجتماعية، العموم التطبيقية، المغة العربية، 

يعة، الدعوة(، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود الشر 
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات 
الطالبات حول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس من 
الذكور واإلناث في الكميات المختمفة، ماعدا كميتي المغة العربية 

حصائية بين تمك والدعوة، وعدم وجود فروق ذات داللة إ
المتوسطات حول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس اإلناث 
تعزى الختالف الكميات، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول األداء 
التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس الذكور تعزى الختالف 

 .الكميات
[ فقد ىدفت الدراسة إلى التعرف 16لمحبوب ]أما دراسة ا     

عمى األداء التدريسي لألستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة 
الممك فيصل من خالل تقديرات الطمبة لمممارسات التدريسية. 

( 273استخدم الباحث استبانة طبقت عمى عينة مكونة من )
طمبة طالبًا وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات ال

لألداء التدريسي لألستاذ الجامعي كانت أكبر من تقديرات 

الطالبات، كما كشفت الدراسة أن تقديرات طمبة التخصص 
األدبي لمميارات التدريسية لألستاذ الجامعي أكبر من تقديرات 

 .طمبة التخصص العممي
[ لتيدف إلى معرفة كيفية إدراك 17وجاءت دراسة عميان ]     

ألردنية لعممية تقييميم ألداء أعضاء ىيئة طمبة الجامعة ا
التدريس، وكذلك معرفة ما إذا كان ىناك عالقة بين نوع الدراسة 
)إنسانية أو عممية( وأنماط استجابات طمبة الجامعة األردنية 
 عمى فقرات نموذج التقييم، ولتحقيق أىداف الدراسة تم اختيار

ييا من قبل الطمبة ( مادة من المواد التي تم تقييم التدريس ف37)
 6إلى  3، بواقع 95/96في الفصل الثاني من العام الجامعي 

مواد من كل كمية، شكل طمبة ىذه المواد عينة الدراسة، وبمغ 
( من الكميات اإلنسانية، 514( طالبًا وطالبة، )1456) عددىم

( من الكميات العممية، طبق عمى ىذه العينة استبانة 942و)
% 67. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ( فقرة14) مكونة من

من الطمبة يعتقدون أن تقييميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس 
% من الطمبة أنيم  33يؤدي إلى تحسين أدائيم بينما يعتقد

يتأثرون بعوامل ليس ليا عالقة بالتدريس عند تقييميم ألداء 
% منيم أنيم يحاولون إرضاء 20عضو ىيئة التدريس، ويعتقد 

ىيئة التدريس أثناء تقييميم لو، كما يعتقد طمبة الكميات  عضو
 - طب األسنان - الزراعة – اليندسة –العموم ) العممية

التمريض( أنيم جادون وموضوعيون ودقيقون وعادلون في 
تقييميم ألداء عضو ىيئة التدريس أكثر نسبيًا مما يعتقده طمبة 

الرياضة(،  - تصاداالق – التربية – اآلداب) الكميات اإلنسانية
كما أبدى طمبة الكميات العممية رغبة أكبر نسبيًا في تقييم جميع 
المقررات التي يدرسونيا، وكان اعتقاد طمبة الكميات اإلنسانية أن 
ىذه العممية تزودىم بأسموب فعال لتقييم التدريس أعمى نسبيًا من 

 .اعتقاد طمبة الكميات العممية
دفت الدراسة إلى التعرف عمى [ ى18دراسة الغامدي ]      

مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية المعممين بالرياض 
( 261من وجية نظر طالبيم. وقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )

طالبًا من األقسام العممية واألدبية، ومن مستويات دراسية 



                                
 

107 

مختمفة. وتوصمت الدراسة إلى أن أداء عضو ىيئة التدريس أقل 
ستوى المطموب، وأن مستوى تقييم الطالب ألداء عضو من الم

ىيئة التدريس يختمف باختالف كل من التخصص والمستوى 
 .الدراسي، والمعدل التراكمي ليؤالء الطالب

 تواإلجراءاالطريقة . 4
 منيج الدراسةأ. 

استخدم الباحثان المنيج الوصفي المسحي الذي يعتمد عمى      
من خالل وصف الموضوع المراد الدراسة الوصفية المسحية 

دراستو وجمع البيانات الدقيقة عنو واستخالص النتائج من أجل 

الخروج بتوصيات ومقترحات يمكن االستفادة منيا بصورة واقعية 
 .من الناحية العممية أو التطبيقية

 مجتمع الدارسةب. 
طالب الماجستير قسم اإلدارة التربوية في كمية التربية بجامعة 

  ة.وطالبطالبًا  102وعددىم  الباحة
 عينة الدراسةج. 

طالب الماجستير بقسم اإلدارة التربوية في كمية التربية بجامعة 
الباحة وىي عينة متاحة أي تم أخذ كافة أفراد المجتمع كعينة 

 .( طالبة51( طالب و )45) وعددىم
 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الصفة
 لنسبةا التكرار الصفة
 46.9 45 طالب
 53.1 51 طالبة
 %100 96 المجموع

( من أفراد عينة 51( أن )1يتضح من الجدول رقم )     
% من إجمالي أفراد عينة 53.1الدراسة يمثمون ما نسبتو 

الدراسة طالبات وىم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما 

ي أفراد عينة % من إجمال46.9( منيم يمثمون ما نسبتو 45)
 .الدراسة طالب

 2جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير اخر مستوى دراسي تم الحصول عميو

 النسبة التكرار اخر مستوي دراسي
 9.4 9 االول
 3.1 3 الثاني
 9.4 9 الثالث
 25.0 24 الرابع
 53.1 51 متخرج
 %100 96 المجموع

( من أفراد عينة 51( أن )2يتضح من الجدول رقم )     
% من إجمالي أفراد عينة 53.1الدراسة يمثمون ما نسبتو 

الدراسة خريجين وىم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما 
% من إجمالي أفراد عينة 25.0( منيم يمثمون ما نسبتو 24)

( 9الدراسة اخر مستوى دراسي تحصموا عميو المستوى الرابع، و)
% من إجمالي أفراد عينة الدراسة 9.4بتو منيم يمثمون ما نس

( منيم 9اخر مستوى دراسي تحصموا عميو المستوى االول، و)
% من إجمالي أفراد عينة الدراسة اخر 9.4يمثمون ما نسبتو 

( منيم 3مستوى دراسي تحصموا عميو المستوى الثالث، و)
% من إجمالي أفراد عينة الدراسة اخر 3.1يمثمون ما نسبتو 

 .راسي تحصموا عميو المستوى الثانيمستوى د
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 3جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة

 النسبة التكرار الوظيفة
 81.3 78 العمل في المجال التربوي

داريالعمل في المجال اإل  3 3.1 
عملأال   15 15.6 

%100 96 المجموع  
نة ( من أفراد عي78( أن )3يتضح من الجدول رقم )     

% من إجمالي أفراد عينة 81.3الدراسة يمثمون ما نسبتو 
الدراسة وظيفتيم العمل في المجال التربوي وىم الفئة األكثر من 

% 15.6( منيم يمثمون ما نسبتو 15أفراد عينة الدراسة، بينما )
( منيم يمثمون ما 3من إجمالي أفراد عينة الدراسة ال يعممون، و)

اد عينة الدراسة وظيفتيم العمل في % من إجمالي أفر 3.1نسبتو 
 .المجال االداري

 أداة الدراسةد. 
قام الباحثان باستخدام أداة الدراسة التي تم تصميميا      

عدادىا من طالبة الدراسات العميا إيمان عمي الغامدي في قسم  وا 
اإلدارة التربوية بكمية التربية بجامعة الممك سعود، والتي قامت 

مميًا لمتأكد من صدقتيا وثباتيا، وقد قامت بتحكيم األداة ع
بتطبيق اإلدارة عمى برنامج اإلدارة التربوية الموازي بجامعة 
الممك سعود، بينما قام الباحث بداية )باالستئذان من الباحثة من 

وبعد الموافقة تم تطبيق األداة  أجل استخدام أداتيا وتطبيقيا(
 .ازي بجامعة الباحةعمى طمبة برنامج القيادة التربوية المو 

 :حيث تكونت االستبانة من جزأين رئيسين
 الجزء األول: معمومات عامة

 :الجزء الثاني: محاور الدراسة وتكون من المحاور التالية
المحور األول: معايير تقويم برنامج ماجستير القيادة التربوية 
وينقسم إلى خمسو مجاالتو ىي مجال الخطة الدراسية 

ال أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة، والمقررات، ومج
ومجال أساليب التقويم التي يستخدميا أعضاء ىيئة التدريس، 
ومجال الخبرات الميدانية، ومجال اإلشراف عمى الرسائل 

 .العممية
المحور الثاني: محور مقترحات لتطوير برنامج ماجستير القيادة 

 .التربوية
 

 نتائج. ال5
ال األول: ما معايير تقويم برنامج ماجستير النتائج المتعمقة بالسؤ 

القيادة التربوية من حيث: )الخطة الدراسية والمقررات، أساليب 
التدريس والتقنيات المستخدمة، أساليب التقويم التي يستخدميا 
أعضاء ىيئة التدريس، الخبرات الميدانية، اإلشراف عمى الرسائل 

 العممية لمطمبة(؟
اسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة أواًل: واقع الخطة الدر 

 :التربوية
لمتعرف عمى واقع الخطة الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير 
القيادة التربوية تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة 

لخطة الدراسية والمقررات الدراسة عمى عبارات محور واقع ا
ببرنامج ماجستير القيادة التربوية وجاءت النتائج كما يوضحيا 

 :الجدول التالي
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 4جدول 
متوسطات  استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور واقع الخطة الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة التربوية مرتبة تنازليًا حسب

 الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

% 

أوافق 
بدرجة 
 عالية

أوافق 
بدرجة 

 متوسطة

أوافق 
بدرجة 

 منخفضة

ال أوافق 
 مطمقا

10 
ينّمي البرنامج العالقات اإلنسانية ويدعم 

)أعضاء ىيئة  ين فيــولغة الحوار لممشارك
 (تدريس وطالب

 0.897 2.88 6 27 36 27 ك
1 

% 
28.1 37.5 28.1 6.3 

11 
ُيكِسب البرنامج الطمبة ميارات عميا مثل: 
 تحميل الموقف، التعمم الذاتي، اتخاذ القرار

 0.716 2.84 - 33 45 18 ك
2 

% 18.8 46.9 34.4 - 

4 
 0.772 2.81 6 21 54 15 ك يتم توصيف المقررات بشكل دقيق

3 
% 15.6 56.3 21.9 6.3 

2 
يرتبط محتوى البرامج مع التوجيات 

 العالمية لمتخصص
 0.871 2.75 6 33 36 21 ك

4 
% 21.9 37.5 34.4 6.3 

9 
يتسم محتوى المقررات بالعمق المعرفي 

 في مجال التخصص
 0.795 2.75 3 36 39 18 ك

5 
% 18.8 40.6 37.5 3.1 

1 
ومعمنة توجد أىداف مكتوبة لمبرنامج 

 لمطمبة
 0.948 2.72 12 24 39 21 ك

6 
% 21.9 40.6 25.0 12.5 

7 

يسمح البرنامج لمطمبة بالتعرف عمى طرق 
جمع المعمومات وتبويبيا وتوثيقيا 
واستخدام تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت وتوظيفيا

 0.850 2.69 9 27 45 15 ك

7 
% 

15.6 46.9 28.1 9.4 

8 
 1.024 2.66 15 27 30 24 ك رات الطمبة مينياتنمي المقر 

8 
% 25.0 31.3 28.1 15.6 

5 
يكسب البرنامج الطمبة ميارات البحث 

 العممي
 0.906 2.53 12 36 33 15 ك

9 
% 15.6 34.4 37.5 12.5 

6 
تساعد المقررات الطمبة في اختيار 

 المشاريع البحثية
 0.785 2.38 12 42 36 6 ك

10 
% 6.3 37.5 43.8 12.5 

3 
تتميز المقررات بالتسمسل المنطقي 

 والتوزيع المتناسب بين الفصول الدراسية
 0.961 2.34 21 33 30 12 ك

11 
% 12.5 31.3 34.4 21.9 

 0.619 2.67 المتوسط العام
( يتضح أن 4من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

قون بدرجة متوسطة عمى واقع الخطة أفراد عينة الدراسة مواف
الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة التربوية بمتوسط 

( وىو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات 4.00من  2.67)
( وىي الفئة التي تشير 3.25إلى  2.51من ) المقياس الرباعي

 .إلى خيار أوافق بدرجة متوسطة عمى أداة الدراسة
 ( يتضح 4خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )ومن       

أن ىناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة عمى واقع الخطة 
الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة التربوية حيث 
تراوحت متوسطات موافقتيم عمى واقع الخطة الدراسية والمقررات 

( 2.88 إلى 2.34) ببرنامج ماجستير القيادة التربوية ما بين
وىي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية والثالثة من فئات 

أوافق بدرجة منخفضة / ) المقياس الرباعي والمتان تشيران إلى
أوافق بدرجة متوسطة( عمى أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في 
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موافقة أفراد عينة الدراسة عمى واقع الخطة الدراسية والمقررات 
ج ماجستير القيادة التربوية حيث يتضح من النتائج أن ببرنام

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى تسعة من 
مالمح الخطة الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة 

( 9، 2، 4، 11، 10التربوية أبرزىا تتمثل في العبارات رقم )
عينة الدراسة عمييا والتي تم ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة أفراد 

 :بدرجة متوسطة
يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة     

منخفضة عمى اثنين من مالمح الخطة الدراسية والمقررات 
، 6ببرنامج ماجستير القيادة التربوية تتمثالن في العبارتان رقم )

الدراسة ( والمتان تم ترتيبيما تنازليًا حسب موافقة أفراد عينة 3
 :عمييما بدرجة منخفضة كالتالي

( وىي" تساعد المقررات الطمبة في 6جاءت العبارة رقم ). 1
اختيار المشاريع البحثية " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد 

 (.4من  2.38عينة الدراسة عمييا بدرجة منخفضة بمتوسط )
ل ( وىي" تتميز المقررات بالتسمس3جاءت العبارة رقم ). 2

المنطقي والتوزيع المتناسب بين الفصول الدراسية " بالمرتبة 
الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا منخفضة 

 (.4من  2.34بمتوسط )
كذلك يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم       

( أن أبرز مالمح الخطة الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير 4)

تربوية تتمثل في ينّمي البرنامج العالقات اإلنسانية القيادة ال
ويدعم لغة الحوار لممشاركين فيــو )أعضاء ىيئة تدريس 
وطالب( وتفسر ىذه النتائج بأن المشاركة في البرنامج تعزز من 
العالقات بين األطراف المشاركة ولذلك نجد أن مالمح الخطة 

التربوية تتمثل في  الدراسية والمقررات ببرنامج ماجستير القيادة
ينّمي البرنامج العالقات اإلنسانية ويدعم لغة الحوار لممشاركين 

 (.فيــو )أعضاء ىيئة تدريس وطالب
[، والتي 13وتتفق ىذه النتائج مع نتيجة دراسة أبو دقة ]     

بينت أن تقديرات أفراد العينة التقويمية بخصوص مساقات 
%، وفي مجال 78% إلى 55التخصص، كانت تتروح ما بين 

% إلى 66عالقة المدرسين بالطمبة كانت التقديرات ما بين 
%، 82% إلى 72%، وفي مجال أداء الكمية كانت ما بين 79

 .% عند تقويم الطمبة لمياراتيم وقدراتيم80وأعمى من 
ثانيًا: واقع أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج 

 :ماجستير القيادة التربوية
عمى واقع أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج  لمتعرف

ماجستير القيادة التربوية تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات 
أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور واقع أساليب التدريس 

ستير القيادة التربوية وجاءت والتقنيات المستخدمة ببرنامج ماج
 :النتائج كما يوضحيا الجدول التالي

 5جدول 
ازليًا استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور واقع أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة التربوية مرتبة تن

 حسب متوسطات الموافقة
لمتوسط ا درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
النسبة 

% 
أوافق 
بدرجة 
 عالية

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 منخفضة

ال أوافق 
 مطمقا

يستخدم أسموب التدريس المصغر حيث  5
يعرض الطمبة بعض مفردات المقرر عمى 

 زمالؤىم

 1 0.868 3.06 6 15 42 33 ك
% 34.4 43.8 15.6 6.3 

يتواجد أعضاء ىيئة التدريس في أوقات  6
 محددة لتقديم المشورة لمطمبة

 2 0.833 2.53 9 39 36 12 ك
% 12.5 37.5 40.6 9.4 

تعتمد طرق التدريس عمى إثارة التفكير  2
 الناقد

 3 0.940 2.53 15 30 36 15 ك
% 15.6 37.5 31.3 15.6 
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دمة تتناسب استراتيجيات التدريس المستخ 1
 مع نواتج التعمم المستيدفة

 4 0.753 2.47 9 39 42 6 ك
% 6.3 43.8 40.6 9.4 

تستخدم التقنيات التعميمية المتنوعة في  3
 التدريس.

 5 1.019 2.31 27 24 33 12 ك
% 12.5 34.4 25.0 28.1 

 0.688 2.58 المتوسط العام
( يتضح 5م )من خالل النتائج الموضحة في الجدول رق      

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى أساليب 
التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة التربوية 

( وىو متوسط يقع في الفئة الثالثة 4.00من  2.58بمتوسط )
( وىي الفئة 3.25إلى  2.51من ) من فئات المقياس الرباعي
 .بدرجة متوسطة عمى أداة الدراسة التي تشير إلى خيار أوافق

( 5وأيضًا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )     
يتضح أن ىناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة عمى 
أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة 
التربوية حيث تراوحت متوسطات موافقتيم عمى أساليب التدريس 

 تقنيات المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة التربوية ما بينوال
( وىي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية 3.06 إلى 2.31)

أوافق ) والثالثة من فئات المقياس الرباعي والمتان تشيران إلى
بدرجة منخفضة / أوافق بدرجة متوسطة( عمى أداة الدراسة مما 

اد عينة الدراسة عمى أساليب يوضح التفاوت في موافقة أفر 
التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة التربوية 
حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة 
متوسطة عمى ثالثة من أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة 

، 6، 5ببرنامج ماجستير القيادة التربوية تتمثل في العبارات رقم )
( والتي تم ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا 2

 .بدرجة متوسطة
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون       

بدرجة منخفضة عمى أثنين من أساليب التدريس والتقنيات 
المستخدمة ببرنامج ماجستير القيادة التربوية تتمثل في العبارتين 

 ( والمتان تم ترتيبيما تنازليًا حسب موافقة أفراد عينة 3، 1) رقم

  .الدراسة عمييما بدرجة منخفضة
كذلك يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم      

( أن أبرز أساليب التدريس والتقنيات المستخدمة ببرنامج 5)
ماجستير القيادة التربوية تتمثل في استخدام أسموب التدريس 

مصغر حيث يعرض الطمبة بعض مفردات المقرر عمى ال
زمالؤىم وتفسر ىذه النتائج بأن القائمين عمى أمر برنامج 
ماجستير القيادة التربوية يحرصون عمى تعزيز استفادة الطمبة 
من خبرات ومعارف بعضيم البعض ولذلك نجدىم يستخدمون 
أسموب التدريس المصغر حيث يعرض الطمبة بعض مفردات 

 .ر عمى زمالؤىمالمقر 
[، والتي 13وتتفق ىذه النتائج مع نتيجة دراسة أبو دقة ]     

بينت أن تقديرات أفراد العينة التقويمية بخصوص مساقات 
%، وفي مجال 78% إلى 55التخصص، كانت تتروح ما بين 

% إلى 66عالقة المدرسين بالطمبة كانت التقديرات ما بين 
%، 82% إلى 72ما بين  %، وفي مجال أداء الكمية كانت79

 .% عند تقويم الطمبة لمياراتيم وقدراتيم80وأعمى من 
ثالثًا: واقع أساليب التقويم التي يستخدميا اعضاء ىيئة التدريس 

 :ببرنامج ماجستير القيادة التربوية
لمتعرف عمى واقع أساليب التقويم التي يستخدميا اعضاء ىيئة 

تربوية تم حساب التكرارات التدريس ببرنامج ماجستير القيادة ال
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور واقع 
أساليب التقويم التي يستخدميا اعضاء ىيئة التدريس ببرنامج 
ماجستير القيادة التربوية وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول 

 :ليالتا
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 6جدول 
بوية استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور واقع أساليب التقويم التي يستخدميا اعضاء ىيئة التدريس ببرنامج ماجستير القيادة التر 

 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
أوافق بدرجة  النسبة %

 عالية
أوافق بدرجة 

 متوسطة
أوافق بدرجة 

 منخفضة
ال أوافق 

 مطمقا
يحتسب النشاط البحثي ضمن  10

 درجات األعمال الفصمية
 1 0.612 3.44 - 6 42 48 ك
% 50.0 43.8 6.3 - 

يتضّمن تقييم الطمبة طريقتين أو  2
أكثر مثل )االختبارات العممية، 

 ة، اختبارات تحريرية(.عروض شفيي

 2 0.748 3.41 3 6 36 51 ك
% 53.1 37.5 6.3 3.1 

توضح إجراءات التقييم لمطمبة عند  1
 بداية تدريس المقررات

 3 0.638 3.31 - 9 48 39 ك
% 40.6 50.0 9.4 - 

تتناسب إجراءات التقويم مع طبيعة  3
 المقرر

 4 0.751 2.94 3 21 51 21 ك
% 21.9 53.1 21.9 3.1 

يتم إعطاء الطمبة تغذية راجعة  7
 مباشرة عن أدائو ونتائج تقويميم

 5 0.799 2.84 6 21 51 18 ك
% 18.8 53.1 21.9 6.3 

 6 0.823 2.78 9 18 54 15 ك يتسم تقويم تحصيل الطمبة بالشمولية 4
% 15.6 56.3 18.8 9.4 

لة م تقويم تحصيل الطمبة بالعدايتس 5
 بالموضوعيةو 

 7 0.927 2.66 12 27 39 18 ك
% 18.8 40.6 28.1 12.5 

يتسم تقويم تحصيل الطمبة بمراعاة  6
 الفروق الفردية

 8 0.819 2.66 6 36 39 15 ك
% 15.6 40.6 37.5 6.3 

تقيس االختبارات القدرات العقمية  9
العميا مثل الربط والتحميل واالستنتاج 

 د الطمبةوالتقويم عن

 9 0.865 2.59 6 45 27 18 ك
% 18.8 28.1 46.9 6.3 

8 
 

تعتبر األبحاث الفصمية كافية لتقويم 
 قدرة الطمبة عمى البحث العممي

 2.53 12 33 39 12 ك
 

0.870 
 

10 
% 12.5 40.6 34.4 12.5 

م أعضاء ىيئة التدريس أساليب  12 يقوِّ
تقويميم عن طريق طالبيم في كل 

 ل دراسيفص

 11 1.005 2.47 18 33 27 18 ك
% 18.8 28.1 34.4 18.8 

تكون محكات وعمميات التظمم  11
 األكاديمي معروفة لمطمبة

 12 0.981 2.28 24 33 27 12 ك
% 12.5 28.1 34.4 25.0 

 0.555 2.83 المتوسط العام 
 يتضح( 6) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من      

 أساليب عمى متوسطة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن
 ماجستير ببرنامج التدريس ىيئة اعضاء يستخدميا التي التقويم
 في يقع متوسط وىو( 4.00 من 2.83) بمتوسط التربوية القيادة
( 3.25 إلى 2.51 من) الرباعي المقياس فئات من الثالثة الفئة
  أداة عمى متوسطة بدرجة فقأوا خيار إلى تشير التي الفئة وىي

 .الدراسة

( 6) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من وكذلك     
 عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في تفاوتاً  ىناك أن يتضح
 ببرنامج التدريس ىيئة اعضاء يستخدميا التي التقويم أساليب

 عمى موافقتيم متوسطات تراوحت حيث التربوية القيادة ماجستير
 ببرنامج التدريس ىيئة اعضاء يستخدميا التي التقويم ساليبأ

 وىي( 3.44 إلى 2.28) بين ما التربوية القيادة ماجستير
 فئات من والرابعة الثانية الفئتين بين ما تتراوح متوسطات
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/  منخفضة بدرجة أوافق) إلى تشيران والمتان الرباعي المقياس
 في التفاوت يوضح مام الدراسة أداة عمى( عالية بدرجة أوافق
 يستخدميا التي التقويم أساليب عمى الدراسة عينة أفراد موافقة
 حيث التربوية القيادة ماجستير ببرنامج التدريس ىيئة اعضاء
 عالية بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح
 ىيئة اعضاء يستخدميا التي التقويم أساليب من ثالثة عمى

 رقم العبارات في تتمثل التربوية القيادة ماجستير نامجببر  التدريس
 عينة أفراد موافقة حسب تنازلياً  ترتيبيا تم والتي( 1 ،2 ،10)

 .عالية بدرجة عمييا الدراسة
 بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح كما

 اعضاء يستخدميا التي التقويم أساليب من سبعة عمى متوسطة
 في تتمثل أبرزىا التربوية القيادة ماجستير ببرنامج دريسالت ىيئة

 حسب تنازلياً  ترتيبيا تم والتي( 6 ،5 ،4 ،7 ،2) رقم العبارات
 .متوسطة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة
 موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح كما     
 يستخدميا لتيا التقويم أساليب من اثنين عمى منخفضة بدرجة
 تتمثالن التربوية القيادة ماجستير ببرنامج التدريس ىيئة اعضاء

  حسب تنازلياً  ترتيبيما تم والمتان( 11 ،12) رقم العبارتان في
 .منخفضة بدرجة عمييما الدراسة عينة أفراد موافقة

( 6) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح أيضاً 
 التدريس ىيئة اعضاء يستخدميا التي التقويم أساليب أبرز أن

 النشاط احتساب في تتمثل التربوية القيادة ماجستير ببرنامج
 بأن النتائج ىذه وتفسر الفصمية األعمال درجات ضمن البحثي
 يحرصون التربوية القيادة ماجستير برنامج أمر عمى القائمين

 يحرصون نجدىم ولذلك الطمبة لدى البحث ميارات تعزيز عمى
 .الفصمية األعمال درجات ضمن البحثي النشاط احتساب عمى

[ 17] عميان خميل دراسة نتيجة مع النتائج ىذه وتتفق      
 ألداء تقييميم أن يعتقدون الطمبة من% 67 أن بينت والتي

 ىذه تختمف بينما أدائيم تحسين إلى يؤدي التدريس ىيئة أعضاء
 أداء أن بينت والتي[ 18] الغامدي دراسة نتيجة مع النتائج
 .المطموب المستوى من أقل التدريس ىيئة عضو
 :التربوية القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات واقع: رابعاً 

 القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات واقع عمى لمتعرف
 والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم التربوية
 عينة أفراد الستجابات والرتب اريةالمعي واالنحرافات الحسابية
 ببرنامج الميدانية الخبرات واقع محور عبارات عمى الدراسة

 الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت التربوية القيادة ماجستير
 :التالي

 7 جدول
 الموافقة متوسطات حسب تنازلياً  مرتبة بويةالتر  القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات واقع محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
أوافق بدرجة  النسبة %

 عالية
أوافق بدرجة 

 متوسطة
أوافق بدرجة 

 منخفضة
ال أوافق 

 مطمقا
ُيقدم البرنامج لمطالب تعميماً تطبيقيًا عمميًا  1

 ميدانيًا(. ً )تدريبا
 1 0.973 2.47 18 30 33 15 ك
% 15.6 34.4 31.3 18.8 

يترجم البرنامج نظريات ومفاىيم المقررات  5
 إلى واقع تطبيقي عممي.

 2 0.955 2.31 9 39 36 12 ك
% 12.5 37.5 40.6 9.4 

يحدد البرنامج لوائح تنظيمية لمتدريب  2
 الميداني يتحدد من خالليا الضوابط

 والمسؤوليات

 3 1.079 2.31 27 30 21 18 ك
% 18.8 21.9 31.3 28.1 

ُيحدد البرنامج ميام وأدوار الطمبة في  3
 التدريب الميداني بصورة واضحة وُمعمنة

 4 0.897 2.22 21 36 27 12 ك
% 12.5 28.1 37.5 21.9 

يوفر البرنامج دليل لمخبرات الميدانية في  4
 الكمّية.

 5 0.904 2.06 30 36 24 6 ك
% 6.3 25.0 37.5 31.3 

 0.838 2.27 المتوسط العام
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 يتضح( 7) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من      
 واقع عمى منخفضة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن

 بمتوسط التربوية القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات
 فئات من الثانية الفئة في يقع متوسط ىوو ( 4.00 من 2.27)

 تشير التي الفئة وىي( 2.50 إلى 1.76 من) الرباعي المقياس
 .الدراسة أداة عمى منخفضة بدرجة أوافق خيار إلى

( 7) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من وأيضاً      
 واقع عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في تجانس ىناك أن يتضح
 تراوحت حيث التربوية القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية تالخبرا

 ببرنامج الميدانية الخبرات واقع معايير عمى موافقتيم متوسطات
 وىي( 2.47 إلى 2.06) بين ما التربوية القيادة ماجستير
 والتي الرباعي المقياس فئات من الثانية الفئة في تقع متوسطات

 يوضح مما الدراسة أداة عمى( منخفضة بدرجة أوافق) إلى تشير
 الخبرات واقع عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في التجانس
 من يتضح حيث التربوية القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية
 عمى منخفضة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج
 القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات مالمح من خمسة
 تم والتي( 4 ،3 ،2 ،5 ،1) رقم العبارات في تمثلت التربوية
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازلياً  ترتيبيا

 .منخفضة
  

 أن( 7) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح    
 التربوية القيادة ماجستير ببرنامج الميدانية الخبرات مالمح أبرز
 تدريباً ) عممياً  تطبيقياً ًً  تعميما مطالبل البرنامج تقديم في تتمثل
 برنامج أمر عمى القائمين بأن النتائج ىذه وتفسر( ميدانياً 

 الميارات تعزيز عمى يحرصون التربوية القيادة ماجستير
 البرنامج تقديم عمى يحرصون نجدىم ولذلك الطمبة لدى التطبيقية
 (.ميدانياً ًً  تدريبا) عممياً  تطبيقياً ًً  تعميما لمطالب
 والتي ،[13] دقة أبو دراسة نتيجة مع النتائج ىذه وتتفق     
 مساقات بخصوص التقويمية العينة أفراد تقديرات أن بينت

 مجال وفي ،%78 إلى% 55 بين ما تتروح كانت التخصص،
 إلى% 66 بين ما التقديرات كانت بالطمبة المدرسين عالقة
 ،%82 إلى% 72 بين ما كانت الكمية أداء مجال وفي ،79%

 .وقدراتيم لمياراتيم الطمبة تقويم عند% 80 من وأعمى
 ماجستير ببرنامج العممية الرسائل عمى االشراف واقع: خامساً 
 :التربوية القيادة
 ببرنامج العممية الرسائل عمى االشراف واقع عمى لمتعرف

 المئوية والنسب التكرارات حساب تم التربوية القيادة ماجستير
 الستجابات والرتب المعيارية واالنحرافات ابيةالحس والمتوسطات

 عمى االشراف واقع محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد
 النتائج وجاءت التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية الرسائل

 :التالي الجدول يوضحيا كما
 8 جدول

 حسب تنازلياً  مرتبة التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية رسائلال عمى االشراف واقع محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات
 الموافقة متوسطات

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
النسبة 

% 
أوافق 
بدرجة 
 عالية

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 منخفضة

ال أوافق 
 مطمقا

 1 0.751 3.44 - 15 24 57 ك النقاش ضرورية لتوجيو خطط الطمبةتعتبر حمقة  4
% 59.4 25.0 15.6 - 

 2 0.871 3.00 6 18 42 30 ك تعتبر الفترة الزمنية إلعداد خطة البحث مناسبة. 5
% 31.3 43.8 18.8 6.3 

يتيح المشرفون لمطمبة الحرية في اختيار  3
 موضوعات بحوثيم وفق اىتماماتيم

 3 0.921 2.81 9 24 39 24 ك
% 25.0 40.6 25.0 9.4 

تعتبر المدة الزمنية المخصصة لمطمبة إلنجاز  9
 الرسالة مناسبة

 4 0.997 2.78 15 15 42 24 ك
% 25.0 43.8 15.6 15.6 
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يجد الطمبة تعاونًا من أعضاء ىيئة التدريس في  8
 تحكيم أدوات الدراسة

 5 1.058 2.78 18 12 39 27 ك
% 28.1 40.6 12.5 18.8 

يستفيد الطمبة من خدمات مركز البحوث في الكمية  6
 لتحميل نتائج أبحاثيم

 6 1.032 2.41 24 24 33 15 ك
% 15.6 34.4 25.0 25.0 

يتوفر بالقسم عدد كاٍف من المرشدين والمشرفين  1
 عمى الرسائل العممية

 7 1.058 2.22 30 30 21 15 ك
% 15.6 21.9 31.3 31.3 

 8 1.079 2.19 36 18 30 12 ك يختار الطمبة المشرفين عمى رسائميم بأنفسيم 2
% 12.5 31.3 18.8 37.5 

 9 1.069 2.16 33 30 18 15 ك يحدد المشرفون موعدًا أسبوعيًا ثابتًا لمقاء الطمبة 7
% 15.6 18.8 31.3 34.4 

 0.570 2.64 المتوسط العام
 يتضح( 8) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من      

 واقع عمى متوسطة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن
 التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية الرسائل عمى االشراف
 الثالثة الفئة في يقع متوسط وىو( 4.00 من 2.64) بمتوسط

 الفئة وىي( 3.25 إلى 2.51 من) الرباعي المقياس فئات من
 .الدراسة أداة عمى متوسطة بدرجة أوافق خيار إلى تشير التي

 يتضح( 8) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل ومن      
 االشراف واقع عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في تفاوت ىناك أن

 حيث التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية الرسائل عمى
 الرسائل عمى االشراف واقع عمى موافقتيم وسطاتمت تراوحت
 إلى 2.16) بين ما التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية
 من والرابعة الثانية الفئتين بين ما تتراوح متوسطات وىي( 3.44
 بدرجة أوافق) إلى تشيران والمتان الرباعي المقياس فئات

 يوضح مما راسةالد أداة عمى( متوسطة بدرجة أوافق/  منخفضة
 عمى االشراف واقع عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في التفاوت
 يتضح حيث التربوية القيادة ماجستير ببرنامج العممية الرسائل

 عمى عالية بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من
 ببرنامج العممية الرسائل عمى االشراف واقع مالمح من واحدة

 تعتبر" وىي( 4) رقم العبارة في تتمثل التربوية دةالقيا ماجستير
 3.44) بمتوسط"  الطمبة خطط لتوجيو ضرورية النقاش حمقة
 (.4 من

 موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح كما     
 عمى االشراف واقع مالمح من اربعة عمى متوسطة بدرجة

 في تتمثل ويةالترب القيادة ماجستير ببرنامج العممية الرسائل
 حسب تنازلياً  ترتيبيا تم والتي( 8 ،9 ،3 ،5) رقم العبارات
 .متوسطة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة
 موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح كما     
 عمى االشراف واقع مالمح من اربعة عمى منخفضة بدرجة

 في تتمثل التربوية دةالقيا ماجستير ببرنامج العممية الرسائل
 حسب تنازلياً  ترتيبيا تم والتي( 7 ،2 ،1 ،6) رقم العبارات
 .منخفضة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة
 رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح أيضاً      

 ببرنامج العممية الرسائل عمى االشراف واقع مالمح أبرز أن( 8)
 ضرورية النقاش حمقة اعتبار في تتمثل بويةالتر  القيادة ماجستير
 أمر عمى القائمين بأن النتائج ىذه وتفسر الطمبة خطط لتوجيو
 فيم تعزيز عمى يحرصون التربوية القيادة ماجستير برنامج
 اعتبار عمى يحرصون نجدىم ولذلك البحثية لموضوعاتيم الطمبة
 .الطمبة خطط لتوجيو ضرورية النقاش حمقة
 والتي ،[13] دقة أبو دراسة نتيجة مع النتائج ذهى وتتفق     
 مساقات بخصوص التقويمية العينة أفراد تقديرات أن بينت

 مجال وفي ،%78 إلى% 55 بين ما تتروح كانت التخصص،
 إلى% 66 بين ما التقديرات كانت بالطمبة المدرسين عالقة
 ،%82 إلى% 72 بين ما كانت الكمية أداء مجال وفي ،79%

 .وقدراتيم لمياراتيم الطمبة تقويم عند% 80 من وأعمى
 ماجستير برنامج لتطوير المناسبة المقترحات ما: الثاني السؤال
  التربوية؟ القيادة
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 التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات عمى لمتعرف
 الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم

 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات لرتبوا المعيارية واالنحرافات

 التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات محور عبارات
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت

 9 جدول
 لموافقةا متوسطات حسب تنازلياً  التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
النسبة 

% 
أوافق 
بدرجة 
 عالية

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 منخفضة

ال أوافق 
 مطمقا

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة لوضع  4
 الموائح المنظمة لمعمل

 1 0.540 3.66 - 3 27 66 ك
% 68.8 28.1 3.1 - 

إيجاد آلية لالستفادة من المكتبة المركزية في  5
 الفترة المسائية

 2 0.693 3.66 3 3 18 72 ك
% 75.0 18.8 3.1 3.1 

تخصيص ساعات مكتبية في الفترة المسائية  6
 ألعضاء ىيئة التدريس

 3 0.708 3.56 3 3 27 63 ك
% 65.6 28.1 3.1 3.1 

برنامج القيادة التربوية باحتياج المؤسسات  ربط 1
 التربوية

 4 0.870 3.47 6 6 21 63 ك
% 65.6 21.9 6.3 6.3 

خصخصة الخدمات التعميمية المساندة وفق  7
 ضوابط تضمن الجودة والتكمفة

 5 0.819 3.34 3 12 30 51 ك
% 53.1 31.3 12.5 3.1 

يقوم بيا أن يكون اليدف من المشاريع التي  8
 الطمبة النشر في المجالت العممية

 6 0.842 3.28 3 15 30 48 ك
% 50.0 31.3 15.6 3.1 

االستعانة بمشرفين عمى رسائل الطمبة من  9
 جامعات أخرى

 7 1.019 3.19 12 6 30 48 ك
% 50.0 31.3 6.3 12.5 

االقتصار في قبول الطالب المستجدين عمى  2
 جال التربويالعاممين في الم

 8 1.036 3.00 15 6 39 36 ك
% 37.5 40.6 6.3 15.6 

رفع مستوى معايير القبول في البرنامج بحيث ال  3
 يقل عن)ممتاز(

 9 1.164 2.81 24 3 36 33 ك
% 34.4 37.5 3.1 25.0 

 0.488 3.33 المتوسط العام
 تضحي( 9) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من      

 معايير عمى عالية بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن
 بمتوسط التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات

 فئات من الرابعة الفئة في يقع متوسط وىو( 4.00 من 3.33)
 تشير التي الفئة وىي( 4.00 إلى 3.26 من) الرباعي المقياس

 .لدراسةا أداة عمى عالية بدرجة أوافق خيار إلى
( 9) رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من وأيضاً       
 عمى الدراسة عينة أفراد موافقة في تفاوت ىناك أن يتضح

 تراوحت حيث التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات
 ماجستير برنامج تطوير مقترحات عمى موافقتيم متوسطات

 متوسطات وىي( 3.66 إلى 2.81) بين ما التربوية القيادة
 الرباعي المقياس فئات من والرابعة الثالثة الفئتين بين ما تتراوح
( عالية بدرجة أوافق/  متوسطة بدرجة أوافق) إلى تشيران والمتان
 عينة أفراد موافقة في التفاوت يوضح مما الدراسة أداة عمى

 التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات عمى الدراسة
 بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح ثحي

 القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات من ستة عمى عالية
 والتي( 7 ،1 ،6 ،5 ،4) رقم العبارات في تتمثل أبرزىا التربوية

 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازلياً  ترتيبيا تم
 .عالية
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 موافقون الدراسة عينة أفراد أن نتائجال من يتضح كما     
 ماجستير برنامج تطوير مقترحات من ثالثة عمى متوسطة بدرجة
 تم والتي( 3 ،2 ،9) رقم العبارات في تتمثل التربوية القيادة
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازلياً  ترتيبيا

 .متوسطة
 رقم الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح كذلك      

 التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير مقترحات أبرز أن( 9)
 المتقدمة الدول تجارب من االستفادة عمى العمل في تتمثل
 عمى العمل بأن النتائج ىذه وتفسر لمعمل المنظمة الموائح لوضع

 المنظمة الموائح لوضع المتقدمة الدول تجارب من االستفادة
  في يسيم مما الالزمة الخبرات من ستفادةاال في يفيد لمعمل
 .التربوية القيادة ماجستير برنامج تطوير تفعيل
 والتي ،[14] الجالد دراسة نتيجة مع النتائج ىذه وتتفق     

 التربوية والتجديدات العممية التطورات متابعة بأىمية أوصت
 التعمم مبادئ بتعزيز واالىتمام الدراسية، المناىج في وتضمينيا

 التعميمية، واألنشطة الممارسات خالل من الطمبة عند الذاتي
 التدريبية والنشاطات الفرص من المزيد البرنامج وتضمين
 موضع نظرياً  تعمموه ما وضع من الطمبة تمكن التي والتطبيقية
 .التطبيق

 . التوصيات6
 القيادة ماجستير برنامج تطوير في يسيم ما كل عمى العمل -1

 .التربوية
 لوضع المتقدمة الدول تجارب من االستفادة عمى العمل -2

 .لمعمل المنظمة الموائح
 الفترة في المركزية المكتبة من لالستفادة آلية إيجاد -3

 .المسائية
 ىيئة ألعضاء المسائية الفترة في مكتبية ساعات تخصيص -4

 .التدريس
 ىيئة ألعضاء المسائية الفترة في مكتبية ساعات تخصيص -5

 .يسالتدر 

 تضمن ضوابط وفق المساندة التعميمية الخدمات خصخصة -6
 .والتكمفة الجودة

 .أخرى جامعات من الطمبة رسائل عمى بمشرفين االستعانة -
 في العاممين عمى المستجدين الطالب قبول في االقتصار -

 .التربوي المجال
 عن يقل ال بحيث البرنامج في القبول معايير مستوى رفع -
 (.ممتاز)
 ماجستير برنامج تطوير سبل حول وافية بدراسات القيام -

 .التربوية القيادة
 المراجع
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 العربية لمتنمية اإلدارية، المممكة المغربية، الرباط.



4122015 
 

118 

م(. معايير تقويم برامج 2008القوصي، عالء الدين أحمد. ) [6]
التعميم العالي في جامعة أسيوط، ورقة عمل مقدمة إلى 
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 الظيران.

 الجامعي والتقويم الجامعي التعميم(. م2001) حسن، شحاتو [7]
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Abstract_ The study tends to identify the performance of the Master Degree Program in 

Educational Leadership Al-Baha University from the point of view of its students, to achieve the 

study goals, the researcher adopted, the descriptive approach and was applied to study sample of 

the Student of the Master Degree Program in Educational Leadership, of (45) boy students, and 

(51) girl students, chosen randomly, and it applied the questionnaire as a tool to collect data from 

the study sample, and the most important results of the study comes to be: 

- The study sample moderately agree on the reality of the study plan and program syllabus. 

- The study sample moderately agree on teaching methods, techniques used for the program.  

- As well the study sample agree moderately on the evaluation used methods.  

- The study sample low-grade agree on the reality of field experiences.  

- The study sample moderately agree on the reality of Supervision of the scientific Theses of the 

program.  

- The most important for this study recommendation is the benefit from the experiences of 

developed countries for the development of the work regulations, create a mechanism to take 

advantage of the central library in the evening, allocation of educational support services in 

accordance with regulations to ensure quality and cost and the use of supervisors for Students' 

Theses from other universities, and do enough studies on ways to develop Master Educational 

Leadership Program. 

Key words: Performance Evaluation ،Educational Leadership. 

  

 

 


