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 من الطبئف جببمعة فيذيالتن املبجستري بزامج تقىيم
 فيه الدارسني والطلبة التدريس هيئة أعضبء نظز وجهة

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقويم برامج الماجستير التنفيذي  _ممخصال
بجامعة الطائف )برنامج إدارة األعمال، وبرنامج إدارة الخدمات 

قين الصحية والمستشفيات، وبرنامج تعميم المغة اإلنجميزية لغير الناط
بيا( وذلك من خالل التعرف عمى وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
والطمبة الدارسين فيو، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء 
مقياسين لمتعرف عمى وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، والطمبة 
الدارسين في البرامج الثالثة، واشتمل كل مقياس عمى سبعة محاور، 

( عضو ىيئة 31( طالبًا وطالبة، و)132بمغت ) وطُبقا عمى عينة
تدريس. أشارت النتائج إلى توفر جميع مؤشرات محاور المقياس لدى 
عينة الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في برامج الماجستير التنفيذي 
بجامعة الطائف، وكان مستوى التقييم يتراوح من مرتفع إلى مرتفع 

ة: برنامج ماجستير إدارة جداً. كما أن مستوى تقييم كل من طمب
%(، وماجستير إدارة الخدمات الصحية بمغ 77.3األعمال بمغ )

%(. في 80.14%(، وماجستير تعمم المغة اإلنجميزية بمغ )68.46)
حين كان مستوى تقييم أعضاء ىيئة التدريس برنامج ماجستير إدارة 

 %(، وفي برنامج إدارة الخدمات الصحية84.18) األعمال
%(. 92.36وفي برنامج تعمم المغة اإلنجميزية بمغ ) %(،83.42)

وجاء محور أعضاء ىيئة التدريس في مقدمة تقييم الطمبة في البرامج 
ما جاء محور القبول والتسجيل في مقدمة تقييم أعضاء بين الثالثة، 

دارة الخدمات الصحية، في  ىيئة التدريس في برنامج إدارة األعمال وا 
م أعضاء ىيئة التدريس برنامج المغة حين كان في مقدمة تقيي

االنجميزية محور أىداف البرنامج. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
طالب وطالبات في تقييم برامج الماجستير  بينذات داللة إحصائية 

بجامعة الطائف لصالح الطالبات. وعدم وجود فروق في تقييم برامج 
ينة أعضاء ىيئة التدريس الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف لدى ع

ترجع إلى تخصصاتيم. وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 
الذكور واإلناث من أعضاء ىيئة التدريس في تقييميم لبرامج  بين

 .الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف
 .: برامج الماجستير، جامعة الطائفالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
مصدر الرئيس إلنتاج ونشر المعرفة تمثل الجامعات ال      

عداد الكوادر المؤىمة لقيادة المجتمع في مختمف مجاالت العمم  وا 
والفكر والتنمية الشاممة. ويتم ذلك عن طريق ما تقوم بو 
الجامعات ومؤسسات التعميم العالي من بحوث وتدريس وتدريب، 
وما تسيم بو من خبرات مباشرة في خدمة المجتمع. وتعتبر 

ج الدراسات العميا أىم المستويات التي تسيم بإنتاج المعرفة برام
عداد الكوادر المؤىمة لقيادة التطور في مجال التربية  وتطبيقيا وا 

 .نفسيا في مختمف الميادين األخرى
 
 
 

وتشير العديد من الدراسات إلى أىمية تقويم برامج      
عت من الدراسات العميا لمعرفة مدى تحقيقيا لألىداف التي وض

، أنو يجب تقويم Oliva and Gordon [1] أجميا. حيث ذكر
المقررات التي يتضمنيا البرنامج بشكل مستمر. ويجب أن يكون 
التقويم شاماًل لجميع اتجاىات المقررات وأن تكون اإلجراءات 
مناسبة، وعندما تكتشف عيوب في البرنامج يجب إصالحيا، 

مج من العناصر الميمة أن تقويم البرا Mizikaci [2] كما ذكر
لتحديد جودة الممارسات في البيئة التعميمية والمخرجات، ويفضل 
استخدام المنيج الكمي والنوعي لجمع بيانات متنوعة عن 
البرنامج؛ عمى أن يتم تحميميا بعمق لمحصول عمى نتائج تدعم 

[ 28تطوير البرامج، وىذا ما أكد عميو اتحاد الجامعات العربية ]
التقويم الكمي لمبرامج من خالل توزيع االستبيانات من أىمية 

عمى المتعممين؛ وكذلك أىمية التقويم النوعي لمحصول عمى 
البيانات المتنوعة لمعرفة اتجاىات المتعممين نحو البرامج، كما 
أشارت الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي بالمممكة 

البرامج في المؤسسات [ إلى أىمية تقويم 3العربية السعودية ]
التعميمية ومعرفة آراء الطالب والخرجين نحو تحقيق البرنامج 

 احتياجاتيم من الميارات والمعارف التي تمكنيم من العمل في
 .تخصصاتيم بالقطاعات المتنوعة

 
 
 

وتسعى جامعة الطائف إلى تطوير برامجيا أكاديمية      
ات والمعارف، وكيفية باستمرار لتمبية حاجة المتعممين من الميار 

التعامل مع المتغيرات المستمرة في بيئات األعمال المتنوعة، 
وتمثل برامج الماجستير التنفيذي التي تقدميا جامعة الطائف من 
برنامج إدارة األعمال، وبرنامج إدارة الخدمات الصحية 
والمستشفيات، وبرنامج تعميم المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا، 

الحالي لمجامعات عالميًا حيث بدأت الكثير من الجامعات  التوجو
العالمية عرض ىذا النوع من البرامج، وتطمح جامعة الطائف 
بأن تكون برامج الماجستير التنفيذي من البرامج المتميزة التي 
تقدميا. وتؤكد األدبيات عمى ضرورة تقويم البرامج األكاديمية 



5122016 

350 

يا، ومن ىنا فإن الدراسة من وقت ألخر لضمان استمرارية جودت
الحالية ىي تقويم لبرامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف 

 .ومن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الدارسين فييا
 مشكمة الدراسة. 2

إن التطور في البيئات العالمية واإلقميمية والمحمية يمثل      
مية التغيير ضغطًا عمى البرامج بالجامعات لالستمرار في عم

وبما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في البيئات المتنوعة حتى 
تكون قادرة عمى االستمرار في إعداد المخرجات التي لدييا القدرة 
عمى المشاركة في التنمية المتنوعة في ضوء المتغيرات الحديثة، 
وفي إطار توجيات جامعة الطائف نحو التطوير بوجو عام 

اسات العميا عمى وجو الخصوص كان البد وتطوير برامج الدر 
من الوقوف عمى نواحي القوة والضعف في البرامج الحالية، حتى 
يتم تعزيز اإليجابيات وتالفي السمبيات. وبما أن منذ بدء برامج 
الماجستير التنفيذي لم تجر أي مراجعة حقيقة ليا، لذا فإن 

 .رامجالدراسة الحالية تسعى إلى الوقوف عمى واقع ىذه الب
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الدراسة التقويمية لبرامج 
الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف أمر غاية في األىمية؛ 
حيث يوفر معمومات تشخيصية حول مواطن القوة والضعف في 
ىذه البرامج وىذا بدوره سيمكن القائمين عمى ىذه البرامج من 

خمل، وبناًء عميو فإن وضع الخطط التي تقود إلى إصالح ال
الدراسة الحالية تركز عمى التعرف عمى تقويم برامج الماجستير 
التنفيذي بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
ومن وجية نظر الطمبة الدارسين، واإلجابة عمى التساؤل 

ما مستوى تقييم برامج الماجستير التنفيذي بجامعة  :الرئيس
ر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الدارسين الطائف من وجية نظ

من حيث )أىداف البرنامج، والمحتوى التعميمي وتدريسو، 
وأساليب التقويم، وتقييم أعضاء ىيئة التدريس، وتقييم الطمبة، 

 والقبول والتسجيل، وبيئة التعمم، واإلشراف العممي(؟
 أ. أسئمة الدراسة

قد أخذ في االعتبار بصورة أكثر تحديدًا بناء ىذه الدراسة      
 :اإلجابة عن األسئمة الرئيسة التالية

ما مستوى تقييم برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي  -
 بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة؟

ما مستوى تقييم برنامج ماجستير إدارة الخدمات الصحية  -
جية نظر أعضاء والمستشفيات التنفيذي بجامعة الطائف من و 

 التدريس والطمبة؟ ىيئة
 د اختالف في مستوى تقييم برامج الماجستير التنفيذي ـل يوجــى -

 بجامعة الطائف باختالف: )الجنس، ونوع الدراسة(؟
 أىداف الدراسةب. 

تيدف ىذه الدراسة إلى تقويم برامج الماجستير التنفيذي       
برنامج إدارة الخدمات بجامعة الطائف، برنامج إدارة األعمال، و 

الصحية والمستشفيات، وبرنامج تعميم المغة اإلنجميزية لغير 
 :الناطقين بيا، ولتحقيق ىذا اليدف ركزت الدراسة عمى ما يمي

التعرف عمى مستوى برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي  -
 .بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة

ى مستوى تقييم برنامج ماجستير إدارة الخدمات التعرف عم -
الصحية والمستشفيات التنفيذي بجامعة الطائف من وجية نظر 

 .أعضاء ىيئة التدريس والطمبة
التعرف عمى مستوى تقييم برنامج ماجستير إدارة الخدمات  -

 الصحية والمستشفيات التنفيذي بجامعة الطائف من وجية نظر 
 .طمبةأعضاء ىيئة التدريس وال

إذا كان مستوى تقييم برامج الماجستير  التعرف عمى ما -
 .التنفيذي بجامعة الطائف يختمف باختالف الجنس، والتخصص

 أىمية الدراسةج. 
تقديم معمومات ميمة عن واقع برامج الماجستير التنفيذي  -1

بجامعة الطائف، والكشف عن مواطن القوة والضعف فييا، وىذا 
ن في الجامعة من تعزيز اإليجابيات وتالفي بدوره يمكن المعنيي

السمبيات يساعد في وضع الخطط التي تقود لتطوير ىذه البرامج 
 .والتوسع فييا وفتح برامج لمدكتوراه

أنيا تقدم أساسًا عمميًا واقعيًا يمكن االعتماد عميو عن وضع  -2
ىذه البرامج من خالل وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ووجية 

بة الدارسين في ىذه البرامج، وىذا بدوره يساعد في نظر الطم
تقديم تغذية راجعة لممسئولين في الجامعة عن ىذه البرامج من 
حيث األىداف، والمحتوى التعميمي وتدريسو وأساليب التقويم، 
وممارسات أعضاء ىيئة التدريس والطمبة وبيئة التعمم وإلشراف 

 .العممي
دة منيا في تقييم مدى توفير أطر مرجعية يمكن اإلفا -3

التحسن عند مقارنتيا مع بيانات دراسات مستقبمية عن ىذه 
 .البرامج أو برامج أخرى في الجامعة

 مصطمحات الدراسة د. 
يشير إلى "عممية إصدار أحكام والوصول إلى قرارات  :التقويم

بالنسبة إلى قيمة خبرة من الخبرات من خالل التعرف عمى 
ييا، وعمى ضوء األىداف التربوية نواحي القوة والضعف ف

 .[4] د تحسين عممية التعميم والتعمم"المقبولة، بقص
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ويقصد بيذا المصطمح في ىذه الدراسة بأنو: عممية منظمة  
تيدف إلى معرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في برامج 

 .الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف
البرنامج:  [5]جت عرف رويس وبادي :برامج الماجستير التنفيذي

"بأنو عبارة عن مجموعة من األنشطة المنظمة مصممة لتحقيق 
أىداف معينة". ويعرف إجرائيًا بأنيا درجات أكاديمية خاصة 
بالدراسات العميا تمنح بعد عامين دراسيين )أربعة فصول 
دراسية(، ويتطمب الحصول عمى درجة الماجستير في كل من 

مج إدارة الخدمات الصحية برنامج إدارة األعمال، وبرنا
والمستشفيات، وبرنامج تعميم المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا، 

 .إكمال عدد من الوحدات الدراسية
 حدود الدراسةه. 
أجريت الدراسة عمى الطالب والطالبات الممتحقين ببرامج      

الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف: برنامج إدارة األعمال، 
دارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وبرنامج تعميم وبرنامج إ

المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا، وأعضاء ىيئة التدريس الذين 
يقومون بالتدريس في ىذه البرامج وذلك خالل الفصل األول من 

 .ىـ1437العام الدراسي 
  اإلطار النظري. 3

 :التقويم
اإلجراءات التي بأنو" مجموعة التقويم [ 6يعرف طعيمة ]      

يتم بواسطتيا جمع بيانات خاصة بفرد أو مشروع أو بظاىرة 
ودراسة ىذه البيانات بأسموب عممي لمتأكد من مدى تحقيق 
أىداف محددة سمفًا من أجل اتخاذ قرارات معينة". ويعرفو صبري 

[ بأنو: "عممية منيجية تقوم عمى أسس عممية 7والرافعي ]
وضوعية عمى مدخالت وعمميات تستيدف إصدار الحكم بدقة وم

ومخرجات أي نظام تربوي، ومن ثم تحديد جوانب القوة والقصور 
في كل منيا، تمييدًا التخاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم 

 [8]الكشف عنو من نقاط الضعف والقصور" ويشير الصمادي 
 :بأن عممية التقويم تشتمل عمى ما يمي

طاء قيمة لمشيء أو السمة المراد إعداد المقاييس المناسبة إلع -
 .تقويميا

 .تفسير المعمومات التي جمعيا -
 .إصدار األحكام بناء عمى البيانات التي جمعيا -
 .توظيف األحكام في اتخاذ القرارات -
والتقويم بيذا المعنى يصبح عممية مستمرة وشاممة ال تقف عند   

درجة أو  مرحمة معينة من مراحل التعميم وال تقف عند إعطاء

تقدير إنما ترتبط بإصدار أحكام عمى ضوء أىداف أو معايير 
محددة، ويمعب التقويم دوره الواضح باعتباره أحد مكونات 
المنظومة التعميمية ويقوم بميمة التغذية الراجعة وليس مجرد 

[، أن المعنى 9] االقتصار عمى إصدار الحكم، ويذكر حبيب
عميم والتدريب ىو الحكم عمى مدى المباشر لمتقويم في التربية والت

تحقيق األىداف باعتبارىا التغيرات المتوقعة في سموك الدارسين 
 .أو المتعممين

 :أىمية التقويم في العميمة التعميمية
[، وىاشم 11[، والحريري ]10تناول كل من سيد وسالم ]      

 :[، أىمية التقويم في العممية التعميمية وىي12والخميفة ]
يحدد اتجاه المنظمة التعميمية في تحقيق أىدافيا ويحدد ما إنو  •

اتجاه نمو المتعمم  بينأنجزتو من تقدم في ىذا المجال، كما ي
باإلضافة إلى مدى نجاح المعمم في أداء عممو وقدرتو عمى 
التنوع في استخدام طرق التدريس الفعالة واألنشطة المصاحبة 

 .وأدوات التقويم المختمفة
فاعمية المحتوى، وطرق التدريس، والوسائل،  يوضح مدى •

 .واألنشطة في تحقيق اليداف التعميمية
يقدم تغذية راجعة لممتعمم من خالل الوقوف عمى مدى نجاحو  •

في المواقف التعميمية المختمفة ونقاط الضعف لديو تمييدًا 
 .لعالجيا

يدرب المتعمم عمى التقويم الذاتي والحكم عمى األمور بنفسو  •
 .معرفة اتجاىاتو، وقدراتو، وتقدير مدى تحقيقو ألىدافوو 
تقديم معمومات ميمة عن واقع عممية التعميم والتعمم والكشف  •

عن مواطن القوة والضعف وىذا بدوره سيكمن المسؤولين من 
وضع الخطط التي تقود إلى إصالح الخمل وترفع مستوى إنجاز 

 .مطموبالنظام التعميمي لموصول بو إلى المستوى ال
وعميو فإن أىمية عممية التقويم في العممية التعميمية تنبع       

من تقديم معمومات ضرورية من خالل نتائجو التي توفر 
معمومات ىامة لكل عنصر من عناصر العممية التعميمية 

 .والمعمم والمتعمم، والبيئة التعميمة
 :برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف

ج تخضع إلشراف عمادة الدراسات العميا بجامعة ىي برام      
الطائف ويطبق عمييا لوائح الدراسات العميا من حيث القبول 
والتسجيل والتخرج، وتمنح درجة الماجستير بعد إتمام الطالب 
عامين دراسيين )أربعة فصول دراسية( يتم خالليا إنياء عدد من 

 :الوحدات الدراسية، ضمن التخصصات التالية
 :: برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة العمالأوالً 
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يعتبر ىذا البرنامج موجو عمى وجو الخصوص لكل من        
اإلداريين ممن يرغبون في تنمية معارفيم وميارتيم وصقل 
قدراتيم مع اختالف المسميات، ويتطمب الحصول عمى درجة 

   ( وحدة48األعمال إكمال )الماجستير التنفيذي في إدارة 
 ].13]دراسية 

ثانيًا: برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الخدمات الصحية 
 :والمستشفيات

يعتبر ىذا البرنامج موجو وجو الخصوص لكل من      
اإلداريين والموظفين في مجال الخدمات الصحية والمنظمات 
ذات الصمة ممن يرغبون في تنمية معارفيم وميارتيم وصقل 

مياتيم، ويتطمب الحصول عمى درجة قدراتيم مع اختالف مس
الماجستير التنفيذي في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات 

 ].14( وحدة دراسية ]48إكمال )
 :ثالثًا: برنامج ماجستير تعميم المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا

يتطمب الحصول عمى درجة الماجستير التنفيذي في تعميم       
( وحدة دراسية. 42إكمال ) ر الناطقين بياالمغة اإلنجميزية لغي

وييدف ىذا البرنامج إلى تطبيق ميارات الطالب التعميمية 
وفيميم لعمميات التعميم من أجل العمل بكفاءة في تعميم المغة 
اإلنجميزية لمناطقين بغيرىا، ليكونوا ممارسين مكتممين في مجال 

 ].15تعميم المغة اإلنجميزية لمناطقين بغيرىا ]
 الدراسات السابقة. 4

دراسة  16أجرى كل من الصوفي والحدابي والفياض ]      
ىدفت إلى تقويم برامج الدراسات العميا في جامعة صنعاء من 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة، وتكونت العينة من 

( طالبًا وطالبة في مختمف كميات الجامعة 98( عضوًا، و)48)
ويم البرامج الدراسات العميا، وأظيرت تق استبانةوطبقت عمييم 

النتائج أن برامج الدراسات العميا في جامعة صنعاء تركز عمى 
أساليب تقويم الطالب عمى االختبارات المقالية النيائية، والتركيز 
عمى الجانب المعرفي، وأن الكتب والمراجع التي تستخدم في ىذه 

 .البرامج متوافرة بدرجة متوسطة
[، ىدفت إلى تحديد 17] اسة أجراىا رينولدزوفي در       

تصورات العاممين الطمبة بشأن البرامج المطروحة اليادفة إلى 
مقابمة احتياجات الطمبة بمساقات الدراسات العميا، توصمت إلى 

 .أن الطمبة يرون ترابط المساقات وأنيا ممتعة
[، بدراسة ىدفت إلى تقويم برامج 18وقام الحولي ودقة ]      

لدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر ا
( خريجًا، وأظيرت النتائج أن 91الخرجين، وتكونت العينة )

برامج الدراسات العميا تمبي احتياجات الطالب بكفاءة عالية، وان 
خرجي ىذه البرامج يرون كفاءة في اإلشراف األكاديمي وفعالية 

بيا، وكذلك في استخدام في طرق التدريس المستخدمة وأسالي
ت الدراسة وجود فروق بين التقنيات الحديثة في التعميم، كما 

ذات داللة إحصائية في محور تمبية برامج الدراسات العميا 
ما ال توجد بين لحاجات الطمبة، ترجع لكل من النوع والعمر، 

فروق دالة إحصائيًا في جميع المحاور ترجع لمتغير المعدل 
 .التراكمي

[، دراسة ىدفت عمى بناء 19وأجرى خميفة وأبو قمر ]      
معايير ينبغي توافرىا في برامج الماجستير تخصص مناىج 

مراعاة برامج الماجستير في  وطرق تدريس، والتعرف عمى مدى
الجامعات الفمسطينية ليذه المعايير، وتوصمت الدراسة إلى أن 

وى العممي ىناك رضا من الخرجين عن الخطة الدراسية والمحت
واألساليب واألنشطة التي يستخدميا المحاضرون وأساليب 

 .التقويم
وفي دراسة أجراىا كل من السالمي والصارمي والمخالفي       
[، ىدفت إلى تقويم برنامج الماجستير بكمية التربية جامعة 20]

( 70) قابوس من وجية نظر المتخرجين، عمى عينة بمغت
ة الدراسة سبعة محاور)األىداف متخرج ومتخرجة، وشممت أدا

جراءات القبول والتسجيل ومناقشة  والمحتوى والطرائق والتقويم، وا 
الرسالة والخدمات(، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

تقديرات أفراد العينة لعناصر األداة تعزى لمتغير  بينإحصائية 
الجنس في محور القبول والتسجيل ومحور الرسالة، وذلك 

تقديرات  بينلح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصا
أفراد العينة لعناصر األداة تعزى لمتغير القسم )اإلدارة والمناىج( 
 .في محور القبول والتسجيل ومحور الرسالة لصالح قسم المناىج

[ بدراسة ىدفت إلى تقويم برنامج الماجستير 21وقام الزعبي ]  
التربية بجامعة الممك سعود حسب  في طرق تدريس العموم بكمية

رأي الخرجين وطالب، وتوصمت الدراسة إلى ىناك تقييم إيجابي 
طرق التدريس  - )اإلشراف لمبرنامج بشكل عام ولممحاور

ما كان بين الخطة الدراسية والمقررات(،  - والتقنيات المستخدمة
ىناك تقييم سمبي لمحور أساليب التقويم التي يستخدميا أعضاء 

 .ئة التدريسىي
[، إلى معرفة واقع الدراسات 22وىدفت دراسة الزىراني ]      

العميا في الجامعات السعودية والتعرف عمى أىم المشكالت التي 
تواجييا، وأظيرت الدراسة الحاجة لتدريب طمبة الدراسات العميا 

 م العممية، ومحدودية االستفادة من ـوثيــي بحــب فــاســف الحــلتوظي
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 .سائل العمميةالر 
[، دراسة ىدفت إلى تقويم برنامج 23وأجرى الضمعان ]       

ماجستير طرق تدريس الرياضيات في قسم المناىج وطرق 
التدريس بجامعة الممك سعود من وجية نظر الدارسين 
والخرجين، وأظيرت الدراسة جودة المقررات والخطة الدراسية، 

يات غير الجيدة، وكان ما أساليب التقويم واستخدام التقنبين 
 .رضا الخرجين عن البرنامج بشكل عام متوسطاً 

[، واقع برامج الدراسات العميا في 24وتناول الحربي ]       
كمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظر طمبة الدراسات 

( عضوًا 83العميا وأعضاء ىيئة التدريس، وتكونت العينة من )
( طالبًا وطالبة بمرحمتي 113و)من أعضاء ىيئة التدريس، 

تشمل ثالثة محاور،  استبانةالماجستير والدكتوراه، طبق عمييم 
واقع برامج الدراسات العميا في األقسام األكاديمية، وتحميل برامج 
الدراسات العميا، والتصور المقترح لتطوير برامج الدراسات العميا. 

رات محور واقع وأظيرت النتائج أن تقديرات عينة الدراسة لعبا
البرامج كانت متوسطة، وكذلك لعبارات تحميل البرامج 

ما جاءت التقديرات بين )المدخالت، العمميات( كانت متوسطة، 
المتعمقة بالمخرجات ضعيفة. أما التقديرات لعبارات التصور 

 .المقترح فكانت عالية
[، 25وفي دراسة أجراىا كل من عيسى وأبو المعاطي ]       

امج الماجستير بكمية التربية بجامعة الطائف من وجية حول برن
نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب عن وجود بعض القصور 
في محاور سياسة القبول والتسجيل والموائح الجامعية، وأىداف 
برنامج الدراسات العميا، والمقررات الدراسية ومحتواىا، 

واإلرشاد واستراتيجيات التعمم والتعميم وأساليب التقويم، 
 .األكاديمي، والخدمات والتسييالت البحثية

[، بدراسة ىدفت إلى تقويم برنامج 26وقام أبو ىاشم ]       
ماجستير عمم النفس بكمية التربية بجامعة الممك سعود من وجية 
نظر الطمبة عمى ضوء معايير االعتماد األكاديمي، وتكونت 

رات البرنامج. ( طالبًا وطالبة في جميع مسا76العينة من )
طبقت عمييم استبانو تشمل سبعة محاور رئيسة تمثل جوانب 
الجودة في برامج الدراسات العميا وىي: أىداف البرنامج، والتعمم 
والتعميم، والمقررات الدراسية، واإلشراف العممي، وأعضاء ىيئة 
التدريس، إجراءات القبول والتسجيل، والمرافق والتجييزات، 

ارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وباستخدام التكر 
%( يرون أن 50أظيرت النتائج أن مستوى تقييم البرنامج )

ممتاز،  %(7.9%( جيد، )38البرنامج جيد جدًا في مقابل )

%( 77.6%( ضعيف، وأن درجة الرضا عن البرنامج )3.9)
%( غير راضين عن 22.4راضين عن البرنامج في مقابل )

 .البرنامج
[ تقويم برنامج الماجستير في 27وتناول العيطوي ]       

تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة الممك سعود في عصر 
مجتمع المعرفة من وجية نظر الخرجين والخريجات، وتألفت 

( خريجًا وخريجة وتناولت أداة الدراسة ثالث 139العينة )
ستير محاور، ركز المحور األول عمى مدى تحقيق برنامج الماج

احتياجات المتعممين في مجتمع المعرفة وكان المتوسط الحسابي 
( وبالتالي حقق مستوى "عال" 3.12الستجابات عينة الدراسة )

ما ركز المحور الثاني عمى التنوع في استخدام أدوات تقويم بين 
المتعممين في الصف الدراسي، وكان المتوسط الحسابي 

التالي حقق مستوى "عال" ( وب3.06) الستجابات عينة الدراسة
وركز المحور الثالث عمى واقع دمج تقنيات التعميم بواسطة 
عضو ىيئة التدريس أثناء البرنامج، وكان المتوسط الحسابي 

 .(، وحقق مستوى متوسطاً 2.27)
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

بتقويم وتطوير برامج الدراسات العميا  اىتمت الدراسات السابقة -
)اإلشراف، طرق التدريس،  امعات وتناولت المحاورفي الج

والتقنيات المستخدمة، وأساليب التقويم، والخطة الدراسية 
 (.والمقررات

ما أظيرت بعض الدراسات رضا الطمبة عن المحتوى بين  -
[، 19] العممي وأساليب التقويم مثل دراسة خميفة وأبو قمر

ى إلى إن [، توصمت دراسات أخر 18ودراسة الحولي ودقة ]
[ 21ىناك تقييم سمبي لمحور أساليب التقويم مثل دراسة الزعبي ]

 ].23] والضمعان
أشارت بعض الدراسات لوجود فروق ذات داللة إحصائية في  -

بعض المحاور تبعًا لمتغير الجنس والنوع والعمر مثل دراسة 
[، ودراسة الحولي ودقة 20السالمي والصارمي والمخالفي ]

[18.[ 
ت الفئة المستيدفة بالدراسة فبعضيا أستيدف أعضاء تباين -

ىيئة التدريس، ودراسات أخرى استيدفت الطالب والطالبات، 
 .وقميل منيا استيدف الخرجين

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منيج الدراسة .أ
إن طبيعة الدراسة الحالية وأىدافيا فرضت استخدام المنيج       

مى تقييم برامج الوصفي، ومن خاللو يمكن الحصول ع
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الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس والطمبة الدارسين من حيث: )أىداف البرنامج، 
المحتوى التعميمي وتدريسو، وأساليب التقويم، وتقييم أعضاء 
ىيئة التدريس، وتقييم الطمبة، والقبول والتسجيل، وبيئة التعمم، 

 (.واإلشراف العممي
 مجتمع الدراسة والعينة ب.
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة برنامج الماجستير      

التنفيذي والذي يتضمن إدارة األعمال وبرنامج إدارة الخدمات 
الصحية والمستشفيات، وبرنامج المغة االنجميزية ويبمغ عدد 

( طالبًا وطالبة، وجميع أعضاء ىيئة التدريس 175الطمبة )

في التخصصات الثالثة سابقة الذكر وبمغ عدد  الذين يدرسون
( عضو ىيئة 38أعضاء ىيئة التدريس في ىذه البرامج )

 .تدريس
وتم اختيار عينة الدراسة األساسية والتي تكونت من         
% من  75.43طالبًا وطالبة بطريقة عشوائية بنسبة  132

مفة مجتمع الدراسة، بتوزيع عينة الدراسة عمى التخصصات المخت
 31والنوع )ذكور، إناث(، أما عينة أعضاء ىيئة التدريس بمغت 

% من العدد الكمي 81.6عضو ىيئة التدريس والتي مثمت 
ألعضاء ىيئة التدريس والعينة موزعة عمى التخصصات والنوع، 

 :كما موضحة في الجدول التالي
 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة من الطمبة طبقًا لمتخصص والنوع
بةمالط           أعضاء ىيئة التدريس  

 المجموع النوع المجموع النوع التخصص
 إناث ذكور إناث ذكور

 10 4 6 60 18 42 إدارة أعمال
 8 4 4 22 8 14 لغة إنجميزية

 13 3 10 50 15 35 إدارة مستشفيات
 31 11 20 132 41 91 المجموع

 الدراسة أدوات ج.
 :دراسةال ألداتي السيكومترية الخصائص

 النظري اإلطار عمى االطالع بعد الباحثة أعدت      
 :العميا الدراسات برامج بمجال المرتبطة السابقة والدراسات

 الطائف جامعة في التنفيذي الماجستير برامج تقويم مقياس -1
 أىداف: )ىي أبعاد سبعة عمى أشتمل الطمبة نظر وجية من

 أعضاء التقويم، ساليبأ وتدريسو، التعميمي المستوى البرنامج،
( العممي اإلشراف التعمم بيئة والتسجيل، القبول التدريس، ىيئة

 أوافق) خماسي تدرج عبارة كل أمام عبارة( 35) من وتكونت
 تأخذ والتي ،(بشدة أوافق ال أوافق، ال متأكد، غير أوافق، بشدة،

 الدرجة وتعني الترتيب عمى( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) الدرجات
  ةـــضـفـخـنـمـال ةــدرجـــوال ةـــاليــع ةـــدرجــب يتحقق لمؤشرا أن المرتفعة

 .ضعيفة بدرجة يتحقق المؤشر أن تعني
 :المقياس صدق
 :ومنيا طرق بعدة المقياس صدق من التأكد تم    

 محكمين 7 عدد عمى المقياس عرض تم: المحكمين صدق -
 صياغة تعديل وتم النفسي والقياس النفس وعمم التربية مجال في

 .إلييا أشاروا التي المفردات بعض
 المؤشر ارتباط معامل حساب عن عبارة وىو: التكوين صدق -

 اإلبقاء وتم المؤشر، درجة حذف بعد إليو ينتمي الذي بالمحور
 عند إحصائياً  دال االرتباط معامل ليا التي المؤشرات عمى

 تم حيث 28 الحرية درجة عند 0.01 أو ،0.05 مستوى
 طالباً  30 عددىا والبالغ االستطالعية العينة عمى التطبيق
 :النتائج ىذه يوضح التالي والجدول وطالبة،

 2 جدول
 الطمبة نظر وجية من التنفيذي الماجستير برنامج تقويم لمقياس االرتباط داللة ومستوى إليو ينتمي الذي بالمحور المؤشر ارتباط معامل

 معامل االرتباط رقم المؤشر معامل االرتباط ررقم المؤش معامل االرتباط رقم المؤشر
 القبول والتسجيل أساليب التقويم أىداف البرنامج

1 0.838** 14 0.799** 24 0.702** 
2 0.888** 15 0.757** 25 0.714** 
3 0.895** 16 0.651** 26 0.518** 
4 0.786** 17 0.818** 27 0.638** 
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 بيئة التعمم **0.748 18 **0.769 5
 *0.331 28 **0.883 19 المحتوى التعميمي وتدريسو

 **0.762 29 أعضاء ىيئة التدريس **0.763 6
7 0.686** 20 0.690** 30 0.454** 
8 0.680** 21 0.743** 31 0.604** 
 اإلشراف العممي **0.883 22 **0.685 9
10 0.802** 23 0.831** 32 0.914** 
11 0.681**  33 0.978** 
12 0.822**   34 0.919** 
13 0.792**   35 0.949** 

 ، 0.01قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى  **
 0.05* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 

( أن جميع المؤشرات ترتبط 2يتضح من خالل الجدول )  
بالمحاور التي تنتمي إلييا ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى 

فردة واحدة فقط كان معامل االرتباط دال ما عدا م 0.01داللة 
(، وأن جميع معامالت 28) وىي المفردة 0.05عند مستوى 

. وىذا يؤكد 0.978- 0.331 بيناالرتباط مرتفعة وتتراوح ما 

عمى أن المقياس يتمتع بصدق مرتفع مما يتيح استخدامو في 
 .الدراسة الحالية
 :ثبات المقياس

ج الماجستير التنفيذي بجامعة تم حساب ثبات مقياس تقويم برام
- الطائف من وجية نظر الطمبة بطريقتين وىما طريقة ألفا

      كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية كما ىو موضح في
 (:3الجدول )

 3جدول 
 معامالت ثبات مقياس تقويم برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف وأبعاده من وجية نظر الطمبة

 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ لمؤشراتعدد ا المحاور
 0.969 0.935 5 أىداف البرنامج

 0.931 0.92 8 المحتوى التعميمي وتدريسو
 0.944 0.918 6 أساليب التقويم

 0.908 0.88 4 أعضاء ىيئة التدريس
 0.88 0.818 4 القبول والتسجيل

 0.78 0.737 4 بيئة التعمم
 0.933 0.916 4 اإلشراف العممي

 0.983 0.966 35 المقياس ككل
يتضح من خالل الجدول ان معامالت الثبات سواء بطريقة      

لألبعاد وىذه  0.935 – 0.737كرونباخ والتي تراوحت  - ألفا
مما يدل عمى أنيا معامالت ثبات  0.7القيم جميعيا أعمى من 

مرتفعة، وبمغت معامالت الثبات بالتجزئة النصفية لألبعاد 
وىي معامالت  0.7وىي أيضًا أعمى من  0.969 -0.780

 0.983، 0.966ثبات مرتفعة، اما معامل ثبات المقياس ككل 
كرونباخ والتجزئة النصفية عمى الترتيب وىي  - بطريقتي ألفا

مما يدل عمى  0.9معامالت ثبات مرتفعة جدًا ألنيا أعمى من 
 .صالحية المقياس الستخدامو في الدراسة الحالية

مقياس قويم برامج الماجستير التنفيذي في جامعة الطائف  -2
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وقد أشتمل عمى سبعة 
أبعاد ىي: )أىداف البرنامج، المستوى التعميمي وتدريسو، 

أساليب التقويم، الطمبة، القبول والتسجيل، بيئة التعمم اإلشراف 
ارة تدرج خماسي ( عبارة أمام كل عب35) العممي( وتكونت من

)أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، 
( عمى الترتيب وتعني 1، 2، 3، 4، 5والتي تأخذ الدرجات )

الدرجة المرتفعة أن المؤشر يتحقق بدرجة عالية والدرجة 
 .المنخفضة تعني أن المؤشر يتحقق بدرجة ضعيفة

 :صدق المقياس
 :مقياس بعدة طرق ومنياتم التأكد من صدق ال    

محكمين  7صدق المحكمين: تم عرض المقياس عمى عدد  -
في مجال التربية وعمم النفس والقياس النفسي وتم تعديل صياغة 

 .بعض المفردات التي أشاروا إلييا
 ارة عن حساب معامل ارتباط المؤشر ــو عبــن وىــويـدق التكــص -
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جة المؤشر، وتم اإلبقاء بالمحور الذي ينتمي إليو بعد حذف در 
عمى المؤشرات التي ليا معامل االرتباط دال إحصائيًا عند 

حيث تم  12عند درجة الحرية  0.01، أو 0.05مستوى 

عضو ىيئة  14التطبيق عمى العينة االستطالعية والبالغ عددىا 
 :تدريس، والجدول التالي يوضح ىذه النتائج

 4جدول 
 الذي ينتمي إليو ومستوى داللة االرتباط لمقياس تقويم برنامج الماجستير التنفيذي معامل ارتباط المؤشر بالمحور 

 معامل االرتباط رقم المؤشر معامل االرتباط رقم المؤشر معامل االرتباط رقم المؤشر
 القبول والتسجيل أساليب التقويم أىداف البرنامج

1 0.781** 14 0.851** 24 0.759** 
2 0.771** 15 0.799** 25 0.839** 
3 0.843** 16 0.498* 26 0.499* 
4 0.859** 17 0.845** 27 0.566* 
 بيئة التعمم **0.791 18 **0.816 5

 **0.759 28 **0.755 19 المحتوى التعميمي وتدريسو
 **0.839 29 الطمبة **0.617 6
7 0.780** 20 0.875** 30 0.578** 
8 0.826** 21 0.851** 31 0.566* 
 اإلشراف العممي **0.894 22 *0.516 9
10 0.800** 23 0.839** 32 0.805** 
11 0.863**  33 0.925** 
12 0.721**   34 0.731** 
13 0.837**   35 0.929** 

 ،0.01قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى  **
  0.05* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 

( 30ن معظم المؤشرات )( أ4يتضح من خالل الجدول )       
مؤشر يرتبط بالمحاور التي تنتمي إلييا ارتباط دال إحصائيًا عند 

( مؤشرات كان معامل االرتباط 5ما عدا ) 0.01مستوى داللة 
(، وأن 31، 27، 26، 16، 9وىي ) 0.05دال عند مستوى 

- 0.498 بينجميع معامالت االرتباط مرتفعة وتتراوح ما 

أن المقياس يتمتع بصدق مرتفع مما . وىذا يؤكد عمى 0.929
 .يتيح استخدامو في الدراسة الحالية

 :ثبات المقياس
تم حساب ثبات مقياس تقويم برامج الماجستير التنفيذي       

بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بطريقتين 
كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية كما ىو  - وىما طريقة ألفا

 :التاليموضح في الجدول 
 5 جدول

 معامالت ثبات مقياس تقويم برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف وأبعاده من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
 التجزئة النصفية معامل الفا كرونباخ عدد المؤشرات المحاور

 0.939 0.923 5 أىداف البرنامج
 0.938 0.924 8 المحتوى التعميمي وتدريسو

 0.954 0.904 6 قويمأساليب الت
 0.978 0.940 4 الطمبة

 0.860 0.797 4 القبول والتسجيل
 0.860 0.797 4 بيئة التعمم

 0.926 0.924 4 اإلشراف العممي
 0.983 0.966 35 المقياس ككل

 سواء الثبات معامالت أن الجدول خالل من يتضح       
 0.940 – 0.797 تراوحت والتي كرونباخ - ألفا بطريقة

 أنيا عمى يدل مما 0.7 من أعمى جميعيا القيم وىذه بعادلأل
 بالتجزئة الثبات معامالت وبمغت مرتفعة، ثبات معامالت
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 0.7 من أعمى أيضاً  وىي 0.978 -0.860 لألبعاد النصفية
 ككل المقياس ثبات معامل أما مرتفعة، ثبات معامالت وىي

 يةالنصف والتجزئة كرونباخ - ألفا بطريقتي 0.983 ،0.966
 من أعمى ألنيا جداً  مرتفعة ثبات معامالت وىي الترتيب عمى
 الدراسة في الستخدامو المقياس صالحية عمى يدل مما 0.9

 .الحالية
 :المقاييس تصحيح
 طول: التالية المعادلة استخدام تم المدى طول لتحديد     
 .الفئات عدد/  قيمة أقل – قيمة أعمى = المدى

 :يمي ما وفق االستجابات ييمتق يمكن وبالتالي  0.8 = 5-1/5
 أو من أعمى) الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا: جداُ  مرتفع: أوالً 

 (.%84.0 يساوي أو من أعمى مئوية بنسبة أو 4.20 يساوي
 بين فيما تتراوح الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا: مرتفع: ثانياً 
 أقل بين فيما تتراوح مئوية بنسبة أو 3.40 – 4.20 من أقل)

 (.%68.0 – 84.0 من
  بين فيما تتراوح الحسابي المتوسط قيمة انتك إذا: طـــوســمت: ثالثاً 

 أقل بين فيما تتراوح مئوية بنسبة أو 2.60 – 3.40 من أقل)
 (.%52.0 – 68.0 من
 من أقل) بين فيما تتراوح الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا: اً عراب

 52.0 من أقل بين فيما تتراوح مئوية بنسبة أو 1.80 – 2.60
– 36.0%.) 

 من أقل) الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا: جداً  ضعيف: خامساً 
 (.%36.0 من أقل مئوية بنسبة أو 1.80

 . النتائج6
 األعمال إدارة ماجستير برنامج تقييم مستوى ما: األول السؤال
 التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من الطائف بجامعة التنفيذي
 واالنحراف المتوسط حساب تم السؤال ىذا عن ؟ولإلجابة والطمبة
 والترتيب االستجابة ومستوى لممتوسط المئوية والنسبة المعياري

 األعمال إدارة ماجستير برنامج تقييم مقياس من مؤشر لكل
 بالنسبة وكذلك الطمبة نظر وجية من الطائف بجامعة التنفيذي
 :يمي فيما موضح كما مستقمة عينة كل التدريس ىيئة ألعضاء

 6 جدول
 وجية من وأبعاده الطائف بجامعة التنفيذي أعمال إدارة ماجستير برنامج تقييم مقياس لمؤشرات المئوية ونسبيا المتحققة الحسابية المتوسطات

 (59 = ن) الطمبة نظر
 المتوسط المؤشرات م المحاور

 الحسابي
النسبة المئوية 

 لممتوسط
 االنحراف
 المعياري

ترتيب 
 المؤشر

 عمى المحور

مستوى 
 التقويم

أىداف 
 البرنامج

 

 مرتفع جداً  3 0.928 80.68 4.034 تتميز أىداف البرنامج بالوضوح. 1
 مرتفع 4 1.068 74.24 3.712 الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2
 مرتفع جداً  1 0.848 85.42 4.271 ترتبط األىداف بسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. 3
 مرتفع 2 0.985 83.4 4.170 تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية. 4
توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج )نشرات، الموقع اإللكتروني  5

 لمجامعة(.
 مرتفع 5 1.136 73.56 3.678

المحتوى 
التعميمي 
 وتدريسو

مم في البرنامج ضمن مسار يوجد توصيف واضح لنواتج التع 6
 التخصص.

 مرتفع 4 0.790 77.62 3.881

 مرتفع 5 0.726 75.94 3.797 يا.بينتتسم المقررات الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما  7
 مرتفع 6 0.872 75.60 3.780 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
مقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة تتناسب ال 9

 لتدريسيا.
 مرتفع 3 1.119 78.30 3.915

 مرتفع 7 1.135 69.84 3.492 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 متوسطة 8 1.172 63.06 3.153 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية  تيتم 12

 التعميمية.
 مرتفع 1 0.749 81.70 4.085

 مرتفع 2 0.881 80.34 4.017 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13
أساليب 
 التقويم

يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تخدم تحقيق نواتج التعمم  14
 المطموبة.

 مرتفع 4 0.861 79.64 3.982
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 مرتفع 6 0.906 75.94 3.797 الطمبة. بينتراعي أساليب التقويم الفروق الفردية  15
 مرتفع 3 0.799 80.34 4.017 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
رتفعم 5 0.845 77.96 3.898 يتم تزويد الطمبة بتغذية راجعة بمستوى تقدميم في المقرر. 17  
 مرتفع 1 0.860 82.72 4.136 تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات المقرر. 18
 مرتفع 2 0.753 81.02 4.051 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

أعضاء 
ىيئة 
 التدريس

 مرتفع جداً  4 0.980 85.42 4.271 يتوفر أعضاء ىيئة تدريس ذو خبرات عممية عالية. 20
 مرتفع جداً  1 0.876 91.18 4.559 متزم أعضاء ىيئة التدريس بمواعيد المحاضرات.ي 21
 مرتفع جداً  3 1.087 86.10 4.305 يتناسب عدد أعضاء ىيئة التدريس في المسار مع أعداد الطمبة. 22
يوجد أعضاء ىيئة التدريس في أوقات محددة لتقديم المساعدة  23

 لمطمبة.
رتفع جداً م 2 0.876 86.12 4.306  

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع 3 1.008 83.72 4.186 توجد قواعد واضحة ومعمنة لقبول الطمبة بالبرنامج. 24
 مرتفع جداً  2 0.756 85.08 4.254 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 26
 مرتفع جداً  1 0.863 86.78 4.339 مدة الدراسة المحددة لمبرنامج مناسبة وكافية. 27
 مرتفع 4 1.006 75.26 3.763 إجراءات التأجيل والحذف واالنسحاب والتحويل مناسبة. 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع 1 1.304 75.26 3.763 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
 متوسط 3 1.206 63.40 3.170 تجييز القاعات يتيح استخدام التقنيات الحديثة أثناء الشرح. 29
 مرتفع 2 1.150 70.50 3.525 متاح لمطمبة استخدام المكتبة والمصادر اإللكترونية. 30
تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات  31

 الدراسية.
 متوسط 4 1.050 60.68 3.034

اإلشراف 
 العممي

شرف وفقًا لقواعد يتم إعطاء الطمبة قدرًا من الحرية الختيار الم 32
 محددة

 متوسط 4 1.186 63.06 3.153

 مرتفع 2 1.056 70.84 3.542 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 مرتفع 1 0.784 74.58 3.729 يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية لمطالب في البرنامج. 34
سام أو الكميات توجد معايير واضحة لإلشراف المشترك مع األق 35

 األخرى
 مرتفع 3 0.935 70.50 3.525

( ان المحور األول وىو 6دول )يتضح من خالل الج        
أىداف البرنامج "والتي كانت قيمة المتوسطات لمؤشراتو تتراوح "

 بينوالتي تقابل نسب مئوية ما  4.271 – 3.678 بينما 
 بينوىذه النسب تقع في مستوى يتراوح ما  85.42 – 73.56

 = ، ع3.973مرتفع إلى مرتفع جدًا، أما المتوسط العام لممحور 
 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور 0.760

المحتوى التعميمي وتدريسو " قيمة المتوسطات المحور الثاني "
والتي تقابل نسب  4.085 – 3.151بين لمؤشراتو تتراوح ما 

ستوى وىذه النسب تقع في م 81.70 – 63.06 بينمئوية ما 
متوسط إلى مرتفع، أما المتوسط العام لممحور  بينما  يتراوح

 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور 0.654 = ، ع3.765
المحور الثالث " أساليب التقويم" قيمة المتوسطات لمؤشراتو 

والتي تقابل نسب مئوية ما  4.136 – 3.797 بينتتراوح ما 
ي مستوى مرتفع، وىذه النسب تقع ف 82.72 – 75.136 بين

مما يؤكد  0.615 = ، ع3.980أما المتوسط العام لممحور 
 .توفر جميع مؤشرات المحور

المحور الرابع " أعضاء ىيئة التدريس " قيمة المتوسطات 
والتي تقابل نسب  4.559 – 4.271 بينلمؤشراتو تتراوح ما 

وىذه النسب تقع في مستوى  91.18 – 85.42 بينمئوية ما 
 0.729 = ، ع4.360، أما المتوسط العام لممحور مرتفع جداً 

 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور
 ات لمؤشراتو وسطــة المتــالمحور الخامس " القبول والتسجيل " قيم

والتي تقابل نسب مئوية ما  4.339 – 3.763 بينتتراوح ما 
وىذه النسب تقع في مستوى مرتفع إلى  86.78 – 75.26 بين

 0.692 = ، ع4.136ا المتوسط العام لممحور مرتفع جدًا، أم
 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور

وبالتالي نجد أن جميع المحاور تتوفر مؤشراتيا مما يؤكد      
أن تقييم الطمبة لبرنامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف 

 .تخصص إدارة أعمال
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 7 جدول
اجستير إدارة أعمال التنفيذي بجامعة الطائف وأبعاده من وجية المتوسطات الحسابية المتحققة ونسبيا المئوية لمؤشرات مقياس تقييم برنامج م
 (11 = )ن نظر أعضاء ىيئة التدريس

 المؤشرات م المحاور
 المتوسط
 الحسابي

النسبة 
 المئوية
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

 ترتيب المؤشر
 عمى المحور

مستوى 
 التقويم

أىداف 
 البرنامج
 

 مرتفع جداً  1 0.527 90.00 4.500 تتميز أىداف البرنامج بالوضوح. 1
 مرتفع 4 0.667 80.00 4.000 الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2
 مرتفع جداً  2 0.516 88.00 4.400 ترتبط األىداف بسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. 3
 مرتفع جداً  3 0.483 86.00 4.300 تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية. 4
توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج)نشرات، الموقع اإللكتروني  5

 لمجامعة(.
 مرتفع 5 0.817 80.00 4.000

المحتوى 
التعميمي 
 وتدريسو

يوجد توصيف واضح لنواتج التعمم في البرنامج ضمن مسار  6
 التخصص.

 مرتفع 6 0.876 78.00 3.900

 مرتفع جداً  1 0.675 86.00 4.300 ىا.بين ات الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما تتسم المقرر  7
 مرتفع جداً  2 0.483 86.00 4.300 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
 مرتفع جداً  3 0.483 86.00 4.300 تتناسب المقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة لتدريسيا. 9
 مرتفع 7 0.823 74.00 3.700 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 مرتفع 8 0.823 74.00 3.700 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
تيتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية  12

 التعميمية.
 مرتفع جداً  4 0.422 86.00 4.300

 مرتفع جداً  5 0.675 84.00 4.200 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13

أساليب 
 التقويم

يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تخدم تحقيق نواتج التعمم  14
 المطموبة.

 مرتفع جداً  2 0.316 86.00 4.300

 مرتفع 5 0.316 78.00 3.900 الطمبة. بينقويم الفروق الفردية تراعي أساليب الت 15
 مرتفع 6 0.876 78.00 3.900 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
 مرتفع 4 0.943 80.00 4.000 يتم تزويد الطمبة بتغذية راجعة بمستوى تقدميم في المقرر. 17
 مرتفع جداً  1 0.516 92.00 4.600 لمقرر.تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات ا 18
 مرتفع 3 568 82.00 4.100 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

 الطمبة

 مرتفع جداً  4 0.789 84.00 4.200 مستوى الطمبة مناسب لممعمومات والميارات التي تقدم ليم. 20
الذي يرغبون لدى الطمبة الحماس والدافعية لاللتحاق بالتخصص  21

 فيو.
 مرتفع جداً  3 0.823 86.00 4.300

 مرتفع جداً  2 0.516 88.00 4.400 يبادر الطمبة بالمشاركة أثناء المحاضرة. 22
 مرتفع جداً  1 0.675 94.00 4.700 يناقش الطمبة عضو ىيئة التدريس عن أي غموض في المقرر. 23

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع جداً  2 0.707 90.00 4.500 قبول الطمبة بالبرنامج.توجد قواعد واضحة ومعمنة ل 24
 مرتفع جداً  1 0.483 94.00 4.700 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 25
 مرتفع جداً  3 0.972 90.00 4.500 مدة الدراسة المحددة لمبرنامج مناسبة وكافية. 26
 مرتفع جداً  4 675 86.00 4.300 ف واالنسحاب والتحويل مناسبة.إجراءات التأجيل والحذ 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع جداً  2 0.527 90.00 4.500 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
 مرتفع جداً  1 0.422 96.00 4.800 تجييز القاعات يتيح استخدام التقنيات الحديثة أثناء الشرح. 29
 مرتفع جداً  3 0.483 86.00 4.300 تخدام المكتبة والمصادر اإللكترونية.متاح لمطمبة اس 30
 مرتفع جداً  4 0.789 84.00 4.200 تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات الدراسية. 31

اإلشراف 
 العممي

يتم إعطاء الطمبة قدرًا من الحرية الختيار المشرف وفقًا لقواعد  32
 محددة

 مرتفع 4 1.179 70.00 3.500
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 مرتفع 3 0.843 72.00 3.600 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 مرتفع 1 0.568 82.00 4.100 يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية لمطالب في البرنامج. 34
توجد معايير واضحة لإلشراف المشترك مع األقسام أو الكميات  35

 األخرى
 مرتفع 2 0.943 80.00 4.000

( أن المحور األول وىو 7يتضح من خالل الجدول )       
أىداف البرنامج "والتي كانت قيمة المتوسطات لمؤشراتو تتراوح "

 بينوالتي تقابل نسب مئوية ما  4.500 – 4.00 بينما 
 بينوىذه النسب تقع في مستوى يتراوح ما  90.00 – 80.00

 = ، ع4.240المتوسط العام لممحور مرتفع إلى مرتفع جدًا، أما 
 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور 0.227

المحور الثاني " المحتوى التعميمي وتدريسو " قيمة المتوسطات 
والتي تقابل نسب  4.300 – 3.700 بينلمؤشراتو تتراوح ما 

وىذه النسب تقع في مستوى  86.00 – 74.00 بينمئوية ما 
ى مرتفع جدًا، أما المتوسط العام لممحور مرتفع إل بينيتراوح ما 
 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور 0.387 = ، ع4.088

المحور الثالث " أساليب التقويم" قيمة المتوسطات لمؤشراتو 
والتي تقابل نسب مئوية ما  4.600 – 3.900 بينتتراوح ما 

وىذه النسب تقع في مستوى مرتفع إلى  92.00 – 78.00 بين
 0.358 = ، ع4.133جدًا، أما المتوسط العام لممحور  مرتفع

 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور

 بينالمحور الرابع " الطمبة" قيمة المتوسطات لمؤشراتو تتراوح ما 
 – 84.00 بينوالتي تقابل نسب مئوية ما  4.700 – 4.200
وىذه النسب تقع في مستوى مرتفع جدًا، أما المتوسط  94.00
مما يؤكد توفر جميع  0.428 = ، ع4.400لممحور العام 

 .مؤشرات المحور
المحور الخامس " القبول والتسجيل " قيمة المتوسطات لمؤشراتو 

والتي تقابل نسب مئوية ما  4.700 – 4.300بين تتراوح ما 
وىذه النسب تقع في مستوى مرتفع إلى  94.00 – 86.00 بين

 0.553 = ، ع4.500ر مرتفع جدًا، أما المتوسط العام لممحو 
 .مما يؤكد توفر جميع مؤشرات المحور

وبالتالي نجد أن جميع المحاور تتوفر مؤشراتيا مما يؤكد أن     
تقييم أعضاء ىيئة التدريس لبرنامج الماجستير التنفيذي بجامعة 

 = الطائف تخصص إدارة أعمال حيث بمغ المتوسط العام
 .0.280 = ، ع4.209

 :ويمكن تمخيص نتائج السؤال األول في الجدول التالي     

 8 جدول
 وسطات وترتيبيا لدى عينة الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس تخصص إدارة أعمالالمت

 11 = عينة أعضاء ىيئة التدريس ن 59= عينة الطمبة ن
 النسبة المئوية المتوسط المحاور النسبة المئوية المتوسط المحاور

 84.80 4.240 أىداف البرنامج 79.46 3.973 أىداف البرنامج
 81.76 4.088 المحتوى التعميمي وتدريسو 75.30 3.765 ريسوالمحتوى التعميمي وتد

 82.66 4.133 أساليب التقويم 79.60 3.980 أساليب التقويم
 88.00 4.400 الطمبة 87.20 4.360 أعضاء ىيئة التدريس

 90.00 4.500 القبول والتسجيل 82072 4.136 القبول والتسجيل
 89.00 4.450 بيئة التعمم 67.46 3.373 بيئة التعمم

 76.00 3.800 اإلشراف العممي 69.74 3.487 اإلشراف العممي
 84.18 4.209 المقياس ككل 77.30 3.865 المقياس ككل

 لجميع المتوسط قيم جميع أن( 9) الجدول من يتضح      
 في تقع التدريس ىيئة وأعضاء الطمبة عينة لدى المحاور
 .اً جد المرتفع إلى المرتفع بين ما يتراوح مستوى
 الخدمات إدارة ماجستير برنامج تقييم مستوى ما: الثاني السؤال
 نظر وجية من الطائف بجامعة التنفيذي والمستشفيات الصحية
 تم السؤال ىذا عن ؟ولإلجابة والطمبة التدريس ىيئة أعضاء

 لممتوسط المئوية والنسبة المعياري واالنحراف المتوسط حساب
 برنامج تقييم مقياس من مؤشر لكل والترتيب االستجابة ومستوى
 بجامعة التنفيذي والمستشفيات الصحية الخدمات إدارة ماجستير
 ىيئة ألعضاء بالنسبة وكذلك الطمبة نظر وجية من الطائف
 :يمي فيما موضح كما مستقمة عينة كل التدريس
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 11 جدول
 بجامعة التنفيذي والمستشفيات الصحية الخدمات إدارة ماجستير جبرنام تقييم مقياس لمؤشرات المئوية ونسبيا المتحققة الحسابية المتوسطات

 (51 = ن) الطمبة نظر وجية من وأبعاده الطائف
 المتوسط المؤشرات م المحاور

 الحسابي
النسبة 
 المئوية
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

 ترتيب المؤشر
 عمى المحور

مستوى 
 التقويم

أىداف 
 البرنامج
 

 مرتفع 3 0.971 71.60 3.580 بالوضوح.تتميز أىداف البرنامج  1
 متوسط 4 1.035 66.00 3.300 الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2
 مرتفع 2 0.849 77.60 3.880 ترتبط األىداف بسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. 3
 مرتفع 1 0.922 78.40 3.920 ة.تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمي 4
)نشرات، الموقع اإللكتروني  توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج 5

 لمجامعة(.
 متوسط 5 1.006 65.20 3.260

المحتوى 
التعميمي 
 وتدريسو

يوجد توصيف واضح لنواتج التعمم في البرنامج ضمن مسار  6
 التخصص.

 مرتفع 2 1.014 69.20 3.460

 متوسط 4 1.204 64.00 3.020 ىا.بين الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما تتسم المقررات  7
 متوسط 6 1.224 63.60 3.180 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
 طمتوس 5 1.143 64.00 3.200 تتناسب المقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة لتدريسيا. 9
 متوسط 7 1.030 62.80 3.140 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 ضعيف 8 1.072 51.20 2.560 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
 مرتفع 1 1.015 69.60 3.480 تيتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية التعميمية. 12
 مرتفع 3 1.110 68.80 3.440 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13

أساليب 
 التقويم

 مرتفع 4 1.110 68.80 3.440 يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تخدم تحقيق نواتج التعمم المطموبة. 14
 متوسط 5 1.135 64.48 3.240 الطمبة. بينتراعي أساليب التقويم الفروق الفردية  15
 مرتفع 3 0.923 72.40 3.620 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
 متوسط 6 1.035 62.00 3.100 يتم تزويد الطمبة بتغذية راجعة بمستوى تقدميم في المقرر. 17
 مرتفع 1 0.948 77.20 3.860 تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات المقرر. 18
 مرتفع 2 872 73.20 3.660 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

أعضاء 
ىيئة 
 التدريس

 مرتفع 2 1.161 74.40 3.720 يتوفر أعضاء ىيئة تدريس ذو خبرات عممية عالية. 20
 مرتفع جداً  1 0.850 94.00 4.700 يمتزم أعضاء ىيئة التدريس بمواعيد المحاضرات. 21
 مرتفع 4 1.301 73.60 3.680 عدد أعضاء ىيئة التدريس في المسار مع أعداد الطمبة. يتناسب 22
 مرتفع 3 1.216 74.00 3.700 يوجد أعضاء ىيئة التدريس في أوقات محددة لتقديم المساعدة لمطمبة. 23

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع 2 0.856 80.80 4.040 توجد قواعد واضحة ومعمنة لقبول الطمبة بالبرنامج. 24
 مرتفع 3 1.141 72.40 3.620 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 26
 مرتفع جداً  1 0.863 86.00 4.300 مدة الدراسة المحددة لمبرنامج مناسبة وكافية. 27
 رتفعم 4 0.909 70.40 3.520 إجراءات التأجيل والحذف واالنسحاب والتحويل مناسبة. 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع 1 1.224 76.40 3.820 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
 متوسط 3 1.240 57.60 2.880 تجييز القاعات يتيح استخدام التقنيات الحديثة أثناء الشرح. 29
 متوسط 2 1.298 58.00 2.900 متاح لمطمبة استخدام المكتبة والمصادر اإللكترونية. 30
 ضعيف 4 1.199 49.60 2.480 تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات الدراسية. 31

اإلشراف 
 العممي

 متوسط 4 1.266 55.60 2.780 يتم إعطاء الطمبة قدرًا من الحرية الختيار المشرف وفقًا لقواعد محددة 32
 متوسط 2 1.229 62.80 3.140 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 متوسط 1 1.125 64.00 3.200 يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية لمطالب في البرنامج. 34
 متوسط 3 1.187 59.6 2.980 توجد معايير واضحة لإلشراف المشترك مع األقسام أو الكميات األخرى 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5122016 

362 

 

"  وىو األول المحور أن( 10) الجدول خالل من يتضح      
 تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة كانت والتي" البرنامج افأىد
 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 3.920 – 3.260 بين ما

 بين ما يتراوح مستوى في تقع النسب وىذه 78.40 – 65.20
 = ع ،3.588 لممحور العام المتوسط أما مرتفع، إلى متوسط
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.722
 المتوسطات قيمة"  وتدريسو التعميمي المحتوى"  الثاني المحور
 نسب تقابل والتي 3.480 – 2.560 بين ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في تقع النسب وىذه 69.60 – 51.20 بين ما مئوية
 فقط واحد مؤشر يوجد ولكن مرتفع، إلى ضعيف بين ما يتراوح

"  التعميم يف الحديثة التقنيات توظيف"  بـ يتعمق والذي ضعيف
 العام المتوسط أما والمرتفع، المتوسط بين تقع المؤشرات بقية أما

 مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.866 = ع ،3.185 لممحور
 .المحور
 تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة" التقويم أساليب" الثالث المحور

 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 3.860 – 3.100 بين ما
 متوسط بين ما مستوى في تقع النسب وىذه 77.20 – 62.00
 مما 0.740 = ع ،3.487 لممحور العام المتوسط أما ومرتفع،
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد
 توسطاتـمـال ةـــمــيـق"  ســدريــالت ةــئــيـــى اءــضــأع"  عــــرابــال ورـــالمح

 نسب تقابل والتي 4.700 – 3.680 بين ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في تقع النسب وىذه 94.00 – 73.60 بين ما مئوية
 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع إلى مرتفع بين ما يتراوح

 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.787 = ع ،3.950
 لمؤشراتو المتوسطات قيمة"  والتسجيل القبول"  الخامس المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.300 – 3.520 بين ما تتراوح
 إلى مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 86.00 – 70.40 بين

 0.623 = ع ،3.870 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما

 تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة"  التعمم بيئة"  السادس المحور
 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 3.820 – 2.480 بين ما

 إلى ضعيف مستوى في تقع النسب وىذه 76.40 – 49.60
"  وىي ضعيف مستوى عمى حصل الذي الوحيد والمؤشر مرتفع،
 لممقررات العممية الجوانب لتغطية وأجيزة مختبرات تتوفر

 عامة الطمبة ولكن قميل احتياجيا يكون قد والتي"  الدراسية
 ،3.020 لممحور العام المتوسط أما العممية، الجوانب يفضمون

 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.954 = ع
 أن يؤكد مما مؤشراتيا تتوفر المحاور جميع أن نجد وبالتالي
 الطائف بجامعة التنفيذي الماجستير لبرنامج الطمبة تقييم

 .0.656 = ع ،3.423 = م مستشفيات إدارة تخصص
 11 جدول

 بجامعة التنفيذي والمستشفيات الصحية الخدمات إدارة ماجستير جبرنام تقييم مقياس لمؤشرات المئوية ونسبيا المتحققة الحسابية المتوسطات
 (13 = ن) التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من وأبعاده الطائف

 المتوسط المؤشرات م المحاور
 الحسابي

النسبة 
 المئوية
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

ترتيب 
 المؤشر

 عمى المحور

مستوى 
 التقويم

أىداف 
 البرنامج
 

 مرتفع 1 0.801 83.08 4.154 اف البرنامج بالوضوح.تتميز أىد 1
 مرتفع 5 1.144 76.92 3.846 الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2
 مرتفع 2 0.899 83.08 4.154 ترتبط األىداف بسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. 3
 مرتفع 3 0.954 81.54 4.077 طمبات التنمية.تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومت 4
 مرتفع 4 1.291 80.00 4.00 توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج)نشرات، الموقع اإللكتروني لمجامعة(. 5

المحتوى 
التعميمي 
 وتدريسو

 مرتفع جداً  1 0.725 84.62 4.231 يوجد توصيف واضح لنواتج التعمم في البرنامج ضمن مسار التخصص. 6
 مرتفع 3 1.068 83.08 4.154 ىا.بين تتسم المقررات الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما  7
 مرتفع 5 0.817 80.00 4.00 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
 مرتفع 4 1.068 83.08 4.154 تتناسب المقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة لتدريسيا. 9
 مرتفع 6 1.038 78.46 3.923 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 مرتفع 7 1.256 78.46 3.923 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
 مرتفع 8 0.862 78.46 3.923 تيتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية التعميمية. 12
 مرتفع جداً  2 0.927 84.62 4.231 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13
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أساليب 
 التقويم

 مرتفع جداً  2 0.725 84.62 4.231 يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تخدم تحقيق نواتج التعمم المطموبة. 14
 مرتفع 3 0.862 81.54 4.077 الطمبة. بينروق الفردية تراعي أساليب التقويم الف 15
 مرتفع 4 1.038 81.54 4.077 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
 مرتفع 5 0.707 80.00 4.000 يتم تزويد الطمبة بتغذية راجعة بمستوى تقدميم في المقرر. 17
 مرتفع جداً  1 1.198 89.24 4.462 تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات المقرر. 18
 مرتفع 6 0.707 80.00 4.000 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

 مرتفع جداً  1 0.967 89.24 4.462 مستوى الطمبة مناسب لممعمومات والميارات التي تقدم ليم. 20 الطمبة
 مرتفع 4 1.115 78.46 3.923 رغبون فيو.لدى الطمبة الحماس والدافعية لاللتحاق بالتخصص الذي ي 21
 مرتفع 3 0.899 83.08 4.154 يبادر الطمبة بالمشاركة أثناء المحاضرة. 22
 مرتفع جداً  2 1.013 84.62 4.231 يناقش الطمبة عضو ىيئة التدريس عن أي غموض في المقرر. 23

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع جداً  3 0.660 89.24 4.462 رنامج.توجد قواعد واضحة ومعمنة لقبول الطمبة بالب 24
 مرتفع جداً  1 0.506 92.30 4.615 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 25
 مرتفع جداً  4 0.927 84.62 4.231 مدة الدراسة المحددة لمبرنامج مناسبة وكافية. 26
 مرتفع جداً  2 0.660 90.78 4.539 حويل مناسبة.إجراءات التأجيل والحذف واالنسحاب والت 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع جداً  3 0.439 84.62 4.231 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
 مرتفع جداً  1 0.599 95.38 4.769 تجييز القاعات يتيح استخدام التقنيات الحديثة أثناء الشرح. 29
 مرتفع 4 1.038 81.54 4.077 والمصادر اإللكترونية.متاح لمطمبة استخدام المكتبة  30
 مرتفع جداً  2 0.947 86.16 4.308 تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات الدراسية. 31

اإلشراف 
 العممي

 فعمرت 2 1.038 81.54 4.077 يتم إعطاء الطمبة قدرًا من الحرية الختيار المشرف وفقًا لقواعد محددة 32
 مرتفع 4 1.155 80.00 4.00 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 مرتفع 3 1.038 81.54 4.077 يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية لمطالب في البرنامج. 34
 جداً  مرتفع 1 1.166 84.62 4.231 توجد معايير واضحة لإلشراف المشترك مع األقسام أو الكميات األخرى 35

 وىو األول المحور أن( 11) الجدول خالل من يتضح     
 تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة كانت والتي" البرنامج أىداف"
 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.154 – 3.846بين  ما

 أما مرتفع، مستوى في تقع النسب وىذه 83.08 – 76.92
 توفر يؤكد مما 0.857 = ع ،4.046 لممحور العام المتوسط
 .المحور مؤشرات جميع

 المتوسطات قيمة"  وتدريسو التعميمي المحتوى"  الثاني المحور
 نسب تقابل والتي 4.231 – 3.923 بين ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في تقع النسب وىذه 84.62 – 78.46 بين ما مئوية
 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع إلى مرتفع بين ما يتراوح

 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.710 = ع ،4.067
 لمؤشراتو المتوسطات قيمة" التقويم أساليب"  الثالث المحور
 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.462 – 4.00 بين ما تتراوح

 إلى مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 89.24 – 80.00
 0.710 = ع ،4.141 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما

 بين ما تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة" الطمبة"  الرابع المحور
 – 78.46 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.462 – 3.923
 إلى مرتفع بين ما يتراوح مستوى في تقع النسب وىذه 89.24
 0.873 = ع ،4.141 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما

 لمؤشراتو المتوسطات قيمة"  والتسجيل القبول"  الخامس المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.615 – 4.231 بين ما تتراوح
 مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 92.30 – 84.62 بين
 مما 0.548 = ع ،4.462 لممحور العام المتوسط أما جدًا،
 .المحور مؤشرات جميع وفرت يؤكد
 أن يؤكد مما مؤشراتيا تتوفر المحاور جميع أن نجد وبالتالي    
 بجامعة التنفيذي الماجستير لبرنامج تدريس ىيئة أعضاء تقييم

 حيث والمستشفيات الصحية الخدمات إدارة تخصص الطائف
 .0.681 = ع ،4.171 = العام المتوسط بمغ

 :التالي الجدول في الثاني لالسؤا نتائج تمخيص ويمكن     
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 12 جدول
 والمستشفيات الصحية الخدمات إدارة تخصص التدريس ىيئة وأعضاء الطمبة عينة لدى وترتيبيا المتوسطات

 11 = عينة أعضاء ىيئة التدريس ن 51 = عينة الطمبة ن
النسبة  المتوسط المحاور

 المئوية
النسبة  المتوسط المحاور

 المئوية
 80.92 4.046 أىداف البرنامج 71.76 3.588 جأىداف البرنام

 81.34 4.067 المحتوى التعميمي وتدريسو 63.70 3.185 المحتوى التعميمي وتدريسو
 82.82 4.141 أساليب التقويم 69.74 3.487 أساليب التقويم

 83.84 4.192 الطمبة 79.00 3.950 أعضاء ىيئة التدريس
 89.24 4.462 ل والتسجيلالقبو  77.40 3.870 القبول والتسجيل

 86.92 4.346 بيئة التعمم 60.40 3.020 بيئة التعمم
 81.92 4.096 اإلشراف العممي 60.50 3.025 اإلشراف العممي
  4.171 المقياس ككل  3.423 المقياس ككل

 لجميع المتوسط قيم جميع أن (12) الجدول من يتضح       
 بين ما اوحيتر  مستوى في تقع الطمبة عينة لدى المحاور
 المرتفع إلى المرتفع بين ما تتراوح مابين  .المرتفع إلى المتوسط

 .التدريس ىيئة أعضاء لدى جداً 
 المغة تعميم ماجستير برنامج تقييم مستوى ما: الثالث السؤال

 وجية من الطائف بجامعة التنفيذي بيا الناطقين لغير اإلنجميزية

 السؤال ىذا عن ابة؟ولإلج والطمبة التدريس ىيئة أعضاء نظر
 لممتوسط المئوية والنسبة المعياري واالنحراف المتوسط حساب تم

 برنامج تقييم مقياس من مؤشر لكل والترتيب االستجابة ومستوى
 بجامعة التنفيذي بيا الناطقين لغير اإلنجميزية المغة ماجستير
 ىيئة ألعضاء بالنسبة وكذلك الطمبة نظر وجية من الطائف
 :يمي فيما موضح كما مستقمة عينة كل التدريس

 13 جدول
 بجامعة التنفيذي بيا الناطقين لغير اإلنجميزية المغة ماجستير برنامج تقييم مقياس لمؤشرات المئوية ونسبيا المتحققة الحسابية المتوسطات

 (22 = ن) الطمبة نظر وجية من وأبعاده الطائف
 المتوسط المؤشرات م المحاور

 الحسابي
النسبة 

مئويةال  
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

ترتيب 
 المؤشر

 عمى المحور

مستوى 
 التقويم 

أىداف 
 البرنامج

 

 مرتفع 5 0.798 80.00 4.000 تتميز أىداف البرنامج بالوضوح. 1
الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2  مرتفع 3 0.596 81.74 4.087 
لتعميم في المممكة العربية السعودية.ترتبط األىداف بسياسة ا 3  مرتفع 4 0.706 80.88 4.044 
 مرتفع 1 0.626 82.60 4.130 تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية. 4
 مرتفع 2 0.900 81.74 4.087 توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج)نشرات، الموقع اإللكتروني لمجامعة(. 5

المحتوى 
التعميمي 

دريسووت  

 مرتفع 3 0.694 82.60 4.130 يوجد توصيف واضح لنواتج التعمم في البرنامج ضمن مسار التخصص. 6
ىا.بين تتسم المقررات الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما  7  مرتفع 4 0.949 81.74 4.087 
 مرتفع 5 0.976 79.14 3.957 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
 مرتفع 8 1.054 74.78 3.739 تتناسب المقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة لتدريسيا. 9
 مرتفع 7 0.887 76.52 3.826 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 مرتفع 6 0.825 79.14 3.957 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
 مرتفع جدا 1 0.635 86.08 4.304 تيتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية التعميمية. 12
 مرتفع جدا 2 0.752 85.22 4.261 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13

أساليب 
 التقويم

نوعة تخدم تحقيق نواتج التعمم المطموبة.يتم استخدام أساليب تقويم مت 14  مرتفع 3 0.767 80.88 4.044 
الطمبة. بينتراعي أساليب التقويم الفروق الفردية  15  مرتفع 6 0.869 77.40 3.870 
 مرتفع 4 0.928 79.14 3.957 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
وى تقدميم في المقرر.يتم تزويد الطمبة بتغذية راجعة بمست 17  مرتفع 5 0.996 78.26 3.913 
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 مرتفع 2 0.626 82.60 4.130 تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات المقرر. 18
 مرتفع جدا 1 0.600 84.34 4.217 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

أعضاء 
ىيئة 
 التدريس

ة عالية.يتوفر أعضاء ىيئة تدريس ذو خبرات عممي 20  مرتفع جدا 2 0.590 91.30 4.565 
 مرتفع جدا 1 0.573 93.04 4.652 يمتزم أعضاء ىيئة التدريس بمواعيد المحاضرات. 21
 مرتفع جدا 3 0.590 91.30 4.565 يتناسب عدد أعضاء ىيئة التدريس في المسار مع أعداد الطمبة. 22
قديم المساعدة لمطمبة.يوجد أعضاء ىيئة التدريس في أوقات محددة لت 23  مرتفع جدا 4 0.511 90.44 4.522 

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع 1 0.706 80.88 4.044 توجد قواعد واضحة ومعمنة لقبول الطمبة بالبرنامج. 24
 مرتفع 3 0.834 76.52 3.826 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 26
محددة لمبرنامج مناسبة وكافية.مدة الدراسة ال 27  مرتفع 2 0.668 78.26 3.913 
 مرتفع 4 0.898 69.56 3.478 إجراءات التأجيل والحذف واالنسحاب والتحويل مناسبة. 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع 1 0.900 81.74 4.087 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
ات الحديثة أثناء الشرح.تجييز القاعات يتيح استخدام التقني 29  مرتفع 2 0.668 81.74 4.087 
 مرتفع 3 0.900 81.74 4.087 متاح لمطمبة استخدام المكتبة والمصادر اإللكترونية. 30
 مرتفع 4 0.926 73.92 3.696 تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات الدراسية. 31

اإلشراف 
 العممي

طمبة قدرًا من الحرية الختيار المشرف وفقًا لقواعد محددةيتم إعطاء ال 32  متوسط 4 0.885 66.96 3.348 
 متوسط 3 0.891 67.82 3.391 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 مرتفع 1 0.896 68.70 3.435 يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية لمطالب في البرنامج. 34
ير واضحة لإلشراف المشترك مع األقسام أو الكميات األخرىتوجد معاي 35  مرتفع 2 0.896 68.70 3.435 

 
 
 
 

 وىو األول المحور أن( 13) الجدول خالل من يتضح      
 تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة كانت والتي "البرنامج أىداف"
 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.130 – 4.00 بين ما

 أما مرتفع، مستوى في تقع لنسبا وىذه 82.60 – 80.00
 توفر يؤكد مما 0.559 = ع ،4.091 لممحور العام المتوسط
 .المحور مؤشرات جميع

 المتوسطات قيمة"  وتدريسو التعميمي المحتوى"  الثاني المحور
 نسب تقابل والتي 4.304 – 3.739 بين ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في تقع النسب وىذه 86.08 – 74.78 بين ما مئوية
 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع إلى مرتفع بين ما يتراوح

 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.475 = ع ،4.102
 لمؤشراتو المتوسطات قيمة" التقويم أساليب"  الثالث المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.217 – 3.870 بين ما تتراوح
 بين ما مستوى في تقع النسب وىذه 84.34 – 77.40 بين

 = ع ،4.068 لممحور العام المتوسط أما ومرتفع، متوسط
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما 0.565
 المتوسطات قيمة"  التدريس ىيئة أعضاء"  الرابع المحور
 نسب تقابل والتي 4.652 – 4.522 بين ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في عتق النسب وىذه 93.04 – 90.44 بين ما مئوية
 0.511 = ع ،4.557 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما

 لمؤشراتو المتوسطات قيمة"  والتسجيل القبول"  الخامس المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.044 – 3.478 بين ما تتراوح
 أما ع،مرتف مستوى في تقع النسب وىذه 80.88 – 69.56 بين

 توفر يؤكد مما 0.668 = ع ،3.807 لممحور العام المتوسط
 .المحور مؤشرات جميع
 يؤكد مما مؤشراتيا تتوفر المحاور جميع أن نجد وبالتالي      

 الطائف بجامعة التنفيذي الماجستير لبرنامج الطمبة تقييم أن
 .0.353 = ع ،4.007 = م مستشفيات إدارة تخصص

 
 
 
 
 
 
 



5122016 

366 

 14 جدول
 بجامعة التنفيذي بيا الناطقين لغير اإلنجميزية المغة ماجستير برنامج تقييم مقياس لمؤشرات المئوية ونسبيا المتحققة الحسابية المتوسطات

 (8 = ن) التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من وأبعاده الطائف
 المتوسط المؤشرات م المحاور

 الحسابي
النسبة 
 المئوية
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

ترتيب 
 المؤشر

 عمى المحور

مستوى 
تقويمال  

أىداف 
 البرنامج

 

 مرتفع جداً  3 0.463 95.00 4.750 تتميز أىداف البرنامج بالوضوح. 1
 مرتفع جداً  1 0.354 97.50 4.875 الجوانب النظرية والتطبيقية. بينتراعي األىداف التوازن  2
 مرتفع جداً  2 0.354 97.50 4.875 ترتبط األىداف بسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. 3
 مرتفع جداً  4 0.463 95.00 4.750 تمبي األىداف احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية. 4
 مرتفع جداً  5 0.916 87.50 4.375 )نشرات، الموقع اإللكتروني لمجامعة(. توفر وسائل لنشر أىداف البرنامج 5

المحتوى 
التعميمي 
 وتدريسو

 مرتفع جداً  1 0.354 97.50 4.875 ي البرنامج ضمن مسار التخصص.يوجد توصيف واضح لنواتج التعمم ف 6
 مرتفع جداً  3 0.744 92.50 4.625 ىا.بين تتسم المقررات الدراسية بالتكامل والتسمسل المنطقي فيما  7
 مرتفع جداً  2 0.463 95.00 4.750 تراعي المقررات الدراسية تنوع قدرات الطمبة واىتماماتيم العممية. 8
 مرتفع جداً  6 0.756 90.00 4.500 تتناسب المقررات الدراسية مع الفترة الزمنية المخصصة لتدريسيا. 9
 مرتفع جداً  8 0.744 87.75 4.375 تراعي المقررات الدراسية المستجدات العممية في التخصص. 10
 مرتفع جداً  4 0.744 92.50 4.625 يتم توظيف التقنيات الحديثة في عممتي التعمم والتعميم. 11
 مرتفع جداً  7 0.926 90.00 4.500 تيتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العممية التعميمية. 12
 مرتفع جداً  5 0.744 92.50 4.625 طرق التدريس المستخدمة تناسب مرحمة الدراسات العميا. 13

أساليب 
 التقويم

 مرتفع جداً  3 0.756 90.00 4.500 دم تحقيق نواتج التعمم المطموبة.يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تخ 14
 مرتفع جداً  4 0.756 90.20 4.510 الطمبة. بينتراعي أساليب التقويم الفروق الفردية  15
 مرتفع جداً  5 0.756 90.60 4.530 يتم إعطاء الطمبة نتائج تقويميم دون تأخير. 16
 مرتفع جداً  6 0.744 87.50 4.375 جعة بمستوى تقدميم في المقرر.يتم تزويد الطمبة بتغذية را 17
 مرتفع جداً  1 0.518 92.50 4.625 تتوزع الدرجات بتوازن عمى تكميفات المقرر. 18
 مرتفع جداً  2 0.518 92.50 4.625 تتناسب أساليب التقويم مع الوقت المخصص ليا. 19

 مرتفع جداً  2 0.756 90.00 4.500 والميارات التي تقدم ليم.مستوى الطمبة مناسب لممعمومات  20 الطمبة
 مرتفع جداً  4 0.756 89.10 4.455 لدى الطمبة الحماس والدافعية لاللتحاق بالتخصص الذي يرغبون فيو. 21
 مرتفع جداً  1 0.756 90.48 4.524 يبادر الطمبة بالمشاركة أثناء المحاضرة. 22
 مرتفع جداً  3 0.755 90.00 4.500 التدريس عن أي غموض في المقرر.يناقش الطمبة عضو ىيئة  23

القبول 
 والتسجيل

 مرتفع جداً  2 0.744 92.50 4.625 توجد قواعد واضحة ومعمنة لقبول الطمبة بالبرنامج. 24
 مرتفع جداً  1 0.463 95.00 4.750 يتوفر دليل إرشادي يتيح معمومات كافية عن القبول في البرنامج. 26
 مرتفع جداً  3 0.518 92.50 4.625 مدة الدراسة المحددة لمبرنامج مناسبة وكافية. 27
 مرتفع جداً  4 0.535 90.00 4.500 إجراءات التأجيل والحذف واالنسحاب والتحويل مناسبة. 27

بيئة 
 التعمم

 مرتفع جداً  4 0.535 90.00 4.500 القاعات الدراسية مناسبة ألعداد الطمبة. 28
 مرتفع جداً  3 0.744 92.50 4.625 تجييز القاعات يتيح استخدام التقنيات الحديثة أثناء الشرح. 29
 مرتفع جداً  1 0.463 95.00 4.750 متاح لمطمبة استخدام المكتبة والمصادر اإللكترونية. 30
 مرتفع جداً  2 0.707 95.00 4.750 تتوفر مختبرات وأجيزة لتغطية الجوانب العممية لممقررات الدراسية. 31

اإلشراف 
 العممي

 مرتفع جداً  4 0.535 90.00 4.500 يتم إعطاء الطمبة قدرًا من الحرية الختيار المشرف وفقًا لقواعد محددة 32
 مرتفع جداً  3 0.463 95.00 4.750 يتم تحديد مسؤوليات كل من المشرف والطالب 33
 مرتفع جداً  2 0.463 95.04 4.752 مطالب في البرنامج.يتم توضيح إجراءات اعتماد الخطة البحثية ل 34
 مرتفع جداً  1 0.354 97.50 4.875 توجد معايير واضحة لإلشراف المشترك مع األقسام أو الكميات األخرى 35

 وىو األول المحور أن( 14) الجدول خالل من يتضح      
ين ب ما لمؤشراتو المتوسطات قيم تتراوح والتي" البرنامج أىداف"

 – 87.50 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.875 – 4.375
 المتوسط أما جدًا، مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 97.50
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 جميع توفر يؤكد مما 0.427 = ع ،4.725 لممحور العام
 .المحور مؤشرات
 المتوسطات قيمة"  وتدريسو التعميمي المحتوى"  الثاني المحور
 نسب تقابل والتي 4.875 – 4.375بين  ما تتراوح لمؤشراتو
 مستوى في تقع النسب وىذه 97.50 – 87.75 بين ما مئوية
 0.541 = ع ،4.609 لممحور العام المتوسط أما جدًا، مرتفع
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد مما

 لمؤشراتو المتوسطات قيمة" التقويم أساليب"  الثالث المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.625 – 4.375بين  ما تتراوح
 مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 92.50 – 87.50 بين
 مما 0.614 = ع ،4.521 لممحور العام المتوسط أما جدًا،
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد

بين  ما تتراوح لمؤشراتو المتوسطات قيمة" الطمبة"  الرابع المحور
 – 89.10 بين ما مئوية نسب تقابل والتي 4.524 – 4.455

 المتوسط أما جدًا، مرتفع مستوى في تقع النسب وىذه 90.48
 جميع توفر يؤكد مما 0.551 = ع ،4.500 لممحور العام

 .المحور مؤشرات
 لمؤشراتو المتوسطات قيمة"  والتسجيل القبول"  الخامس المحور
 ما مئوية نسب تقابل والتي 4.750 – 4.500بين  ما تتراوح
 مرتفع مستوى في تقع النسب هوىذ 95.00 – 90.00 بين
 مما 0.500 = ع ،4.625 لممحور العام المتوسط أما جدًا،
 .المحور مؤشرات جميع توفر يؤكد

 أن يؤكد مما مؤشراتيا تتوفر المحاور جميع أن نجد وبالتالي
 بجامعة التنفيذي الماجستير لبرنامج التدريس ىيئة أعضاء تقييم

 = العام المتوسط بمغ حيث أعمال إدارة تخصص الطائف
 .0.446 = ع ،4.618
 :التالي الجدول في الثالث السؤال نتائج تمخيص يمكنو       

 15 جدول
 بيا الناطقين لغير انجميزية لغة تخصص التدريس ىيئة وأعضاء الطمبة عينة لدى وترتيبيا الحسابية المتوسطات

 8عينة أعضاء ىيئة التدريس ن =  22 عينة الطمبة ن =
النسبة  توسطالم المحاور النسبة المئوية المتوسط المحاور

 المئوية
 94.50 4.725 أىداف البرنامج 81.82 4.091 أىداف البرنامج

 92.12 4.606 المحتوى التعميمي وتدريسو 82.04 4.102 المحتوى التعميمي وتدريسو
 90.42 4.521 أساليب التقويم 81.36 4.068 أساليب التقويم

 90.00 4.500 الطمبة 91.14 4.557 أعضاء ىيئة التدريس
 92.50 4.625 القبول والتسجيل 76.14 3.807 القبول والتسجيل

 93.12 4.656 بيئة التعمم 78.86 3.943 بيئة التعمم
 94.38 4.719 اإلشراف العممي 66.60 3.330 اإلشراف العممي
  4.618 المقياس ككل  4.007 المقياس ككل

أن جميع قيم المتوسط لجميع  (15يتضح من الجدول )       
ر لدى عينة الطمبة تقع في مستوى يتراوح ما بين المحاو 

المتوسط إلى المرتفع جدًا، بينما تقع في مستوى مرتفع جدًا لدى 
 .أعضاء ىيئة التدريس

السؤال الرابع: ىل يوجد اختالف في مستوى تقييم برامج 
الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف باختالف: )الجنس، ونوع 

 الدراسة(؟
 اث ـور واإلنــالسؤال تمت المقارنة بين الذك ولإلجابة عن ىذا     

الطمبة باستخدام اختبار: ت "، كما تمت المقارنة بين من 
التخصصات المختمفة لمطمبة في درجاتيم عمى مقياس تقييم 
برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف باستخدام تحميل 

، كما تمت المقارنة بين الذكور واإلناث من ANOVA التباين
ويتني " نظرًا  –نة ىيئة التدريس باستخدام اختبار " مان عي

لصغر حجم العينة، وتمت المقارنة بين تخصصات أعضاء 
 Kruskal ىيئة التدريس باستخدام اختبار " كروسكال والس

Wallis Test"  كما موضح فيما يمي: 
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 16جدول 
 (132لماجستير التنفيذي من وجية نظر الطمبة )ن = نتائج اختبار " ت " لمفروق بين الذكور واإلناث في تقييم برامج ا

 مستوى الداللة ت دح ع م ن النوع
 غير دالة 0.134 1.473- 130 19.603 128.429 91 الذكور
 23.307 134.195 41 اإلناث

 الذكور بين فروق وجود( 16) الجدول من يتضح        
 ائفالط بجامعة التنفيذي الماجستير برامج تقييم في واإلناث
 اإلناث شطر في األعداد قمة إلى ذلك يرجع وقد اإلناث لصالح
 مقابل 18 ،15 ،8 الثالثة البرامج في اإلناث عدد كان حيث

 الدراسة نوع بين الفروق ولتحديد. الذكور من 41 ،35 ،14
 كما االتجاه أحادي التباين تحميل استخدام تم الطمبة عينة لدى
 :يمي فيما موضح ىو

 17 جدول
 الطائف بجامعة التنفيذي الماجستير برامج تقييم درجات في المعياري واالنحراف توسطالم

 ع م ن التخصصات
 18.126 135.288 59 إدارة األعمال

 22.968 119.800 50 إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
 12.182 139.870 23 لغة انجميزية
 20.906 130.220 132 المجموع

 18 جدول
 لمفروق بين التخصصات الثالثة في تقييم برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف ANOVA استخدام

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات د ح مجموعات المربعات مصدر التباين
 0 12.166 4543 2 9085.9 بين المجموعات
 373.4 129 48169 داخل المجموعات

  131 57255 المجموع
( أنو توجد فروق دالة 18لجدول )يتضح من خالل ا     

إحصائيًا في تقييم برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف 
بين التخصصات: إدارة األعمال، إدارة الخدمات الصحية 

والمستشفيات، لغة انجميزية لغير الناطقين بيا ولتوجيو الفروق تم 
استخدام طريقة " شيفيو " لممقارنات البعدية كما موضح في 

 :دول التاليالج
 19جدول 

 المقارنات البعدية بين التخصصات باستخدام طريقة " شيفيو "
 دمات الصحيةإدارة الخ م التخصصات

 والمستشفيات
 المغة االنجميزية

 4.581- *15.488 135.288 إدارة األعمال
 *20.070-  119.800 إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات

   139.870 قين بياالمغة االنجميزية لغير الناط
( أنو توجد فروق دالة في تقييم 19يتضح من الجدول )       

برامج الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف تبعًا لمتخصص حيث 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين تخصص إدارة أعمال إدارة 
الخدمات الصحية والمستشفيات لصالح إدارة األعمال، كما توجد 

تخصص إدارة مستشفيات وتخصص  فروق دالة إحصائيًا بين

لغة انجميزية لغير الناطقين بيا لصالح تخصص لغة انجميزية 
وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الخطة الدراسية التي وضعت لكل 
تخصص كما قد يرتبط بمستقبل وطبيعة العمل بالماجستير 

 .وفرص الترقي في مجال عمميم
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 21جدول 
  باستخدام لتخصصاتيم طبقاً  التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التنفيذي لماجستيرا برامج تقييم في التخصصات بين الفروق

مربع كاي متوسط الرتب ن نوع الدراسة
2

 مستوى الداللة د ح 

 0.117 2 4.284 13 10 إدارة أعمال
 21.56 8 المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا
 14.88 13 إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات

  31 المجموع
( أنو ال توجد فروق في تقييم برامج 20يتضح من الجدول )     

الماجستير التنفيذي بجامعة الطائف لدى عينة أعضاء ىيئة 
عمال، المغة اإلنجميزية التدريس ترجع إلى تخصصاتيم )إدارة أ

 (.لغير الناطقين بيا، إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
 21 جدول

 الفروق بين التخصصات في تقييم برامج الماجستير التنفيذي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس طبقًا لمنوع )ذكور، إناث(
 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن النوع
 0.476 0.723- 92.50 337.50 16.88 20 الذكور
 158.50 14.41 11 اإلناث
   31 المجموع

عدم وجود فروق بين الذكور ( 21من الجدول )يتضح      
برامج الماجستير  قييمتواإلناث من أعضاء ىيئة التدريس في 

 .التنفيذي بجامعة الطائف
 مناقشة النتائج. 7

ات محاور المقياس لدى أظيرت النتائج توفر جميع مؤشر      
الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في الماجستير إدارة األعمال عينة 

بجامعة الطائف، وكان مستوى التقييم مرتفع، وجاء في مقدمة 
تقييم الطمبة بالنسبة لمحاور المقياس أعضاء ىيئة التدريس 

%، وىذا يشير إلى تميز أعضاء ىيئة التدريس 87.2بنسبة 
لطمبة عن أساتذتيم، وجاء في المرتبة الثانية البرنامج ورضا ا

%، ثم أساليب التقويم بنسبة 82.7القبول والتسجيل بنسبة 
% مما يدل عمى رضا الطمبة عمى إجراءات القبول 79.6

وأساليب التقويم، ثم جاءت أىداف البرنامج، بيئة التعمم، ثم 
ن المحتوى التعميمي وتدريسو، وأخيرًا اإلشراف العممي. في حي

كان في مقدمة ترتيب تقييم أعضاء ىيئة التدريس الماجستير 
التنفيذي إلدارة األعمال بالنسبة لمحاور المقياس القبول 

يميو بيئة التعمم، ثم الطمبة، وأىداف  %،88والتسجيل بنسبة 
البرنامج، أساليب التقويم، المحتوى التعميمي وتدريسو، واإلشراف 

عميمي وتدريسو رغم أنو جاء في العممي. ويالحظ أن المحتوى الت
المرتبة السادسة في تقييم أعضاء ىيئة التدريس إال أن نسبتو 

% مما يشير إلى ارتفاع مستوى التقييم لدى 81.76بمغت 
 .أعضاء ىيئة التدريس

 وى التقييم لدى عينة الطمبة ـج أن مستــائــت النتــحـا أوضــكم      

الصحية وأعضاء ىيئة التدريس في الماجستير إدارة الخدمات 
والمستشفيات بجامعة الطائف بالنسبة لمحاور المقياس كان 
يتراوح من مرتفع إلى مرتفع جدًا، وكان أعضاء ىيئة التدريس 

%، يميو القبول والتسجيل 79في مقدمة تقييم الطمبة بنسبة 
%، وىذه النتيجة تتفق مع نتائج تقييم طمبة الماجستير 77.4

بة الثالثة أىداف البرنامج تخصص إدارة أعمال، وجاء في المرت
ثم أساليب التقويم وفي المرتبة الخامسة المحتوى التعميمي، بينما 
كان تقييم أعضاء ىيئة التدريس التخصص نفسو في المرتبة 

%، وفي المرتبة الثانية بيئة 89.2األولى القبول والتسجيل بنسبة 
ة تتفق مع تقييم الطمب %، وىذه النتيجة ال86.9التعمم بنسبة 

حيث جاءت بيئة التعمم في مرتبة متأخرة ولعل عضو ىيئة 
التدريس يرى كفاية ومناسبة بيئة التعمم الحالية مع ما يحتاجو 
طالب الماجستير، وجاء تقييم أعضاء ىيئة التدريس لمحور 

%، وىذا يدل عمى رضا 83.84الطمبة في المرتبة الثالثة بنسبة 
ىم بوجو عام جاءت أعضاء ىيئة التدريس عن طمبتيم ومستوا

محاور أساليب التقويم واإلشراف العممي والمحتوى التعميمي 
وأىداف البرنامج في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 

 .عمى التوالي
وبينت النتائج أن مستوى التقييم لدى عينة الطمبة وأعضاء       

ىيئة التدريس في الماجستير تخصص لغة انجميزية لغير 
الطائف كان يتراوح من مرتفع إلى مرتفع  طقين بيا بجامعةالنا

جدًا لمحاور المقياس وكان في مقدمة تقييم الطمبة أعضاء ىيئة 
%، وىذه النتيجة تتفق مع تقييم طمبة 91التدريس بنسبة 
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دارة الخدمات الصحية  الماجستير تخصص إدارة أعمال وا 
قطب والمستشفيات وىذا يدلل عمى أن جامعة الطائف تست

األساتذة المتميزين لتدريس برامج الماجستير التنفيذي. وكان 
تقييم أعضاء ىيئة التدريس لمحاور المقياس مرتفع جدًا حيث 

%، يمييا 94.5أخذت أىداف البرنامج المرتبة األولى بنسبة 
%، 93%، ثم بيئة التعمم بنسبة 94.38اإلشراف العممي بنسبة 

ى التوالي القبول والتسجيل، وفي المرتبة الرابعة والخامسة عم
 .والمحتوى العممي وتدريسو

 التوصيات. 8
السعي إلى تطوير المحتوى التعميمي وتدريسو في البرامج  •

الثالثة حيث أنو بالرغم من ارتفاع نسبة تقييمو من قبل الطمبة 
 .وأعضاء ىيئة التدريس إال انو جاء في مراتب متأخرة

ستخدمة من قبل ىيئة التدريس التنوع في أساليب التقويم الم •
 .المطموبة لدى طمبة الماجستيرم التعم نواتج حقيقت تخدم التي
العمل عمى الحصول عمى االعتماد األكاديمي في برامج  •

نشاء قاعدة بيانات تحوي كافة  الماجستير بجامعة الطائف، وا 
البيانات الخاصة بالبرامج بمجرد اتخاذ قرار البدء في إجراءات 

 .عمى االعتماد األكاديمي لموفاء بمتطمباتو الحصول
إجراء دراسة تقويمية لبرامج الدراسات العميا بجامعة الطائف  •

 في ضوء الجودة واالعتماد األكاديمي.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
ىـ(: 1433) الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي [3]

مي لمؤسسات معايير ضمان الجودة واالعتماد األكادي
 التعميم العالي.

(: موسوعة التدريس، الجزء 2004إبراىيم، مجدي عزيز ) [4]
 الثاني، دار المسيرة لمطباعة والنشر، عمان: األردن.

طعيمة، رشدي، والناقة، محمود، ويونس، فتحي، وحنورة،  [6]
"وزارة  (: طرق تدريس المغة العربية1999أحمد حسن )

اك مع الجامعات المصرية، برنامج التربية والتعميم باالشتر 
تأىيل معممي التعميم األساسي، مشروع تدريب المعممين 

 غير التربويين.
 (:2008) محب محمود والرافعي، صبري، ماىر إسماعيل، [7]

جراءاتو، الرياض، مكتبة الرشد.  التقويم التربوي، أسسو وا 
(: استراتيجيات التدريس 2010) الصمادي، محارب عمي [8]

 .النظرية والتطبيق، عمان، دار قنديل بين

(: التقويم والقياس في 2000حبيب، مجدي عبدالكريم ) [9]
التربية وعمم النفس، المجمد الثاني، القاىرة، مكتبة النيضة 

 .1ط المصرية،
(: التقويم في 2005) حمد محمدأعمي أحمد، وسالم،  سيد، [10]

 .2المنظومة التربوية، الرياض، مكتبة الرشد، ط
(: التقويم التربوي، عمان، دار 2008الحريري، رافدة ) [11]

 المناىج.
      حسن جعفر ىاشم، كمال الدين محمد، والخميفة، [12]

(: التقويم التربوي، مفيومو، وأساليبو، مجاالتو، 2011)
 .3ط توجياتو الحديثة، الرياض، مكتبة الرشد،

األعمال التنفيذي الدليل اإلرشادي لبرنامج ماجستير إدارة  [13]
ىـ(، كمية خدمة المجتمع والتعميم 1435بجامعة الطائف )

 المستمر بالتعاون مع كمية العموم اإلدارية والمالية.
الدليل اإلرشادي لبرنامج ماجستير إدارة الخدمات الصحية  [14]

ىـ(، كمية 1435والمستشفيات التنفيذي بجامعة الطائف )
بالتعاون مع كمية العموم  خدمة المجتمع والتعميم المستمر

 اإلدارية والمالية.
الدليل اإلرشادي لبرنامج ماجستير تعميم المغة اإلنجميزية  [15]

ىـ(، كمية 1435لمناطقين بغيرىا التنفيذي بجامعة الطائف )
خدمة المجتمع والتعميم المستمر بالتعاون مع كمية العموم 

 اإلدارية والمالية.
بي، داود، والفياض، ابتسام الصوفي، محمد، والحدا [16]

تقويم برامج الدراسات العميا بجامعة صنعاء من  (:1998)
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة، مجمة اتحاد 

 .96-68(،33) الجامعات العربية،
(: تقويم برامج 2004الحولي، عميان، وأبو دقة، سناء ) [18]

وجية نظر الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية بغزة من 
 مجمة الجامعة اإلسالمية، الدراسات اإلنسانية، الخريجين،

12(2،)391-424. 
(: تقويم برامج 2004خميفة، عمي، وأبو قمر، باسم ) [19]

ماجستير التربية تخصص المناىج وطرق التدريس في 
الجامعات الفمسطينية، مؤتمر تكوين المعمم، الجمعية 

 قاىرة.المصرية لممناىج وطرق التدريس، ال
السالمي، أحمد، والصارمي، عبداهلل، والمخالفي، محمد  [20]

)الماجستير( بكمية  (: تقويم برنامج الدراسات العميا2006)
      التربية جامعة قابوس من وجية نظر المتخرجين، مجمة 

 .90-61(،51) القراءة والمعرفة،
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في  ىـ(: تقويم برنامج الماجستير1427) الزغبي، فيد سالم [21]
طرق تدريس العموم بجامعة الممك سعود، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية، كمية التربية.
ىـ(: الدراسات العميا في 1428الزىراني، عمي عبدالقادر) [22]

الجامعات السعودية دراسة تحميمية في ضوء متغيرات 
، قسم الجودة والتقنية والتمويل، رسالة دكتوراه غير منشورة

 اإلدارة التربوية، كمية التربية، جامعة الممك سعود.
 الماجستير برنامج تقويم(: 1428) محمد بدر الضمعان، [23]

 وجية من سعود الممك بجامعة الرياضيات تدريس طرق في
 منشورة، غير ماجستير رسالة والخرجين، الدارسين نظر

 .يةالسعود العربية المممكة الرياض، سعود، الممك جامعة
ىـ(: واقع برامج الدراسات 1432الحربي، محمد محمد ) [24]

العميا في كمية التربية في جامعة الممك سعود من وجية 
نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس، المجمة السعودية 
لمتعميم العالي، وزارة التعميم العالي، المممكة العربية 

 .127-94ص السعودية،
(: تقويم 2011طي، وليد )عيسى، محمد، وأبو المعا [25]

برنامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الطائف من 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب، مجمة بحوث 

 .43- 2 التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر،
(: تقويم برنامج ماجستير 2016أبو ىاشم، السيد محمد ) [26]

مك سعود من وجية نظر عمم النفس بكمية التربية جامعة الم

الطمبة عمى ضوء معايير االعتماد األكاديمي، المجمة 
 (.24)9العربية لضمان الجودة، 

(: تقويم برنامج 2016) العطيوي، صالح بن محمد [27]
الماجستير في تقنيات التعميم بكمية التربية بجامعة الممك 
سعود في عصر مجتمع المعرفة من وجية نظر الخرجين 

 ، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس،والخريجات
 .230 -181مصر، 

ىـ(: دليل ضمان جودة 1434اتحاد الجامعات العربية ) [28]
البرامج األكاديمية في كميات الجامعات العربية، عمان: 

 األردن.
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ABSTRACT_ The present study aims to evaluate the master programs of Business Administration, 

Health Services Management, and Teaching English to Non-Native Speakers from the perspectives 

of the teaching staff and students at Taif University. To achieve this, the researcher developed an 

instrument to identify the perceptions of the teaching staff and students in the three programs. 

Each instrument consists of seven domains administered on132 students and 31 teaching staff. The 

study revealed the following results: All the indicators of the instrument’s domains are available 

in the sample of the teaching staff and students in the master program at Taif University. The 

average was high. The evaluation level of the students in Business administration was (77.3%), 

(68.46% in Health Services Management, and (80. 14%) in the English Program. Meanwhile, the 

evaluation level of the teaching staff in Business administration was (84.18%), (83.42% in Health 

Services Management, and (92.36%) in the English Program. The teaching staff domain came first 

in students’ evaluation in the three programs. The admission and registration domain came first in 

the teaching staff evaluation in the programs of Business Administration and Health Services 

Management. Meanwhile, the domain of program objectives came first in the teaching staff 

evaluation of the English Teaching Program. There are statistically significant differences 

between male and female evaluations of the master programs in favor of the females. There are no 

statistically significant differences in the evaluation of the master programs from the teaching staff 

perspectives due to their specializations. And there are no statistically significant differences 

between male and female teaching staff in their evaluation of the master programs. 

KEY WORD: master programs, Taif University. 

 
 
 


