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درجةات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها 
من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف مدينة الريا�س

د.غازي حممد خ�شر 
 ق�سم الإدارة الرتبوية بجامعة امللك �سعود

ملخ�س
هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد درجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها 
من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض. وتكون جمتمع الدرا�سة من امل�سرفني الرتبويني وامل�سرفات 
الرتبويات يف مدار�ض مدينة الريا�ض للعام الدرا�سي 2011/2010م حيث بلغ العدد )300( م�سرف، ومت اختيار 
وم�سرفة،  م�سرفا   )80( امل�ستجيبني  عدد  بلغ  وقد   ،%33 وبن�سبة  الع�سوائية  بالطريقة  وم�سرفة  م�سرف   )100(
 )%25( مقدارها  بن�سبة  اأي  ا�ستبانة،   )76( واعتمدت  اكتمالها،  لعدم  ا�ستبانات  اأربع  ا�ستجاباتهم  من  ا�ستثني 
 11 من  مكونة  ا�ستبانة  وهي  الدرا�سة  اأداة  الباحث  بنى  الدرا�سة.  متغريات  ح�سب  موزعة  الدرا�سة  جمتمع  من 
معيارا و 80 موؤ�سرا موزعة عليها، وقام الباحث بالإجراءات ال�سيكومرتية لالأداة بحيث مت التحقق من ال�سدق 
الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  اإح�سائيا.  النتائج  SPSS يف حتليل  الإح�سائي  الربنامج  الباحث  وا�ستخدم  والثبات، 
اأن درجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة كانت كبرية، كما اأظهرت عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية يف درجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها تعزى ملتغري 
اجلن�ض، اأو متغري نوع الإ�سراف الرتبوي،كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل 
العلمي ل�سالح ذوي موؤهل البكالوريو�ض، كما تبني وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف تقديرات اأفراد العينة تعزى ملتغري 
اخلربة ل�سالح امل�سرفني من ذوي اخلربة )6-10 �سنوات(. ويف �سوء نتائج الدرا�سة اأو�سى الباحث باأهمية العمل 
باملعايري الواردة للمناهج العامة وعنا�سرها الفرعية والعمل على تطوير املناهج يف اجلوانب التي جاءت جودتها 
متو�سطة اأو اأدنى من ذلك مثل )جودة الو�سائل التعليمية، فاعلية اأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف املناهج املدر�سية، 
جودة التقنيات التعليمية، جودة مراكز التدريب و�سالت العر�ض الفني والريا�سي، وجود رحالت تعليمية تربوية 

خمططة(، كما اأو�سى الباحث بو�سع معايري ملناهج املواد الدرا�سية ،واإجراء املزيد من الدرا�سات عليها.

Abstract
This study aimed to determine the degree of Applicability Saudi public school 

curriculum standards and quality indicators from viewpoint of the educational super�
visors in Riyadh city. The study population consisted of supervisors Educationalists 
in the schools of Riyadh city for the academic year 1431/1432, where the total num�
ber (300) has been chosen (supervisors) (and randomly, The number of respondents 
(76) educational supervisors or by the amount (25 %) of the sample. The study popu�
lation distributed according to the study variables .Researcher built a tool of  study is 
a questionnaire consisting of 11 domains (standards) and  80 paragraph (indicator), 
distributed it, and the researcher psychometric procedures so that the tool has been 
verified and stability, and the researcher used the statistical system SPSS in analyzing 
the results statistically .The study results showed that degree of Applicability school 
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درجة ات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف مدينة الريا�س

curricula Saudi public quality standards were great, and showed no statistically sig�
nificant differences in the degree of Application school curricula Saudi public qual�
ity standards and indicators is attributable to the gender variable, or variable type of 
educational supervision, as shown results and there are significant differences attrib�
utable to the variable of educational qualification for those with bachelor›s degree, 
also found statistically significant differences in the estimates of the sample due to 
the variable experience for supervisors experienced (6-10) years.In the light of the 
results of this study, researcher recommended the importance of working the criteria 
set for the curriculum of public and sub�elements and work on curriculum develop�
ment in the aspects that made the quality of medium (such as the quality of teaching 
aids, effectiveness of evaluation methods used in school curricula, the quality of edu�
cational technology, quality training centers, galleries, art and sports, and a planned 
educational trips educational).

مقدمة
م���ن املعل���وم اأن املنهاج مل يعد مق�س���ورا على املقررات الدرا�س���ية فق���ط كما كانت 
ت�س���ري بع�ض التعاريف التقليدية للمنهج الدرا�سي، واإمنا اأ�سبح املنهج ي�سمل كل ما يقدم 
للطالب من خربات تربوية خمططة ومنظمة داخل املدر�س���ة اأو خارجها تت�سمنها الكتب 
املدر�سية،والأن�س���طة الثقافية والرتويحية،والرحالت والزيارات وامل�ساركات الفنية مثل 
التمثيليات وامل�سرحيات وغري ذلك، بهدف بناء النمو املتكامل وال�سامل ل�سخ�سية الطالب 
علميا ونف�سيا واجتماعيا وج�سميا وانفعاليا. وهذه النظرة جاءت ب�سبب النفجار املعريف 
والتطور التكنولوجي الكبري الذي ترتب عليه زيادة امل�س���وؤوليات والواجبات على وا�سعي 
املناهج،ومن هنا وجب اأن يو�س���ع للمناهج والكتب املدر�س���ية معايري ت�سبط جودتها.ول 
�سك اأن املعايري تتطلب جهدا كبريا من املتخ�س�سني الرتبويني ومن جميع املتعاملني كما 
يقول غي�س���كي )Guskey, 2001( فعملية ت�س���ميم املعايري تاأخذ كثريا من اجلهد والوقت 
لأنه���ا تتطل���ب من املربني حتديد لي�ض فقط اأهداف التعلم بل امل�س���تويات املنا�س���بة التي 
تتطلبه���ا ه���ذه املعايري من التعلم  للمع���ارف واملهارات والقي���م والجتاهات،ويف املناهج 
حتتاج للم�س���تويات املثلى من الت�سميم والبناء والإخراج والكتابة والت�سوير. وتاأتي هذه 
الدرا�س���ة للبحث يف معايري اجلودة وموؤ�س���رات اأدائها التي يجب اأن تت�س���ف بها املناهج 
احلديثة عند بنائها،و�س���عت لتحديد درجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة 

مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض.
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د. غازي حممد خ�صر 

م�صكلة الدرا�صة
تعد املناهج اأحد اأهم عنا�س���ر العمليتني التعليمية والرتبوية بعد املعلم،ولأن املنهاج 
ب�س���كل عام هو الإطار الرئي�ض الذي تدور حوله املدر�س���ة مبعلميها ومديريها وم�سرفيها 
والعامل���ني فيها وطالبها وجمتمعها املحلي، فهو من الأهمية بحيث يحتاج ليكون منهاجا 
وفق موا�سفات خا�سة حتقق الأهداف التي �سعى املجتمع لبنائها لدى اأبنائه واملكونة من 
جمموعة املعارف واملهارات والقيم والجتاهات والتي ت�س���كل �سخ�سية الطالب الفرد يف 
املجتمع ليكون لبنة قوية يف البناء املجتمعي املتما�س���ك لتحقيق فل�س���فة الدولة واملجتمع، 
وكم���ا ي���رى دوهرتى ال���وارد يف همبت���ون )1999( فاإن اجلودة ال�س���املة حتت���اج ملناهج 
حتقق معايريها.وهذا التطوير يف جودة املناهج املدر�س���ية يجب اأن ل ين�س���ب فقط على 
املعلومات واإمنا يجب اأن يتعداها اإىل طرق التدري�ض وال�س���رتاتيجيات واأ�ساليب التقومي 
وكل ما يخ�ض التلميذ نف�سه كُمخرج رئي�ض )الوكيل،1997(.وقد جاءت التو�سية الأوىل 
من تو�س���يات اللقاء ال�سنوي اخلام�ض ع�سر للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية 
)ج�س���نت،2010(«تطوير التعليم: روؤى ومناذج ومتطلبات«طالبة العمل على بناء معايري 
http://www.جلمي���ع جوان���ب العملية التعليمية مت�س���منة معايري التعل���م واملعايري المهني��ة
gesten.org.وق���د لح���ظ الباحث خالل متابعاته للمناهج ال�س���عودية العامة ومناق�س���اته 

وحوارات���ه م���ع اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض يف اجلامعة،وامل�س���رفني الرتبوي���ني يف امليدان 
الرتبوي، ومديري املدار�ض يف اأثناء الزيارات واللقاءات بهم يف مدار�سهم، لحظ خالفا 
واختالفا وا�س���عني بني اأطراف عملية التعليم من اأ�س���اتذة جامعات، وم�سرفني تربويني، 
ومدي���ري مدار�ض،ومعلمني وطلبة حول مدى ج���ودة هذه املناهج، وظهرت حاجة امليدان 
ما�ّس���ة ملعاي���ري ُيحتكم اإليه���ا يف احلكم على ج���ودة املناهج،مما دعا الباح���ث للعمل يف 
درا�سته لقيا�ض درجة ات�ساف هذه املناهج بها، مما ا�ستلزم واأوجب بناء معايري اجلودة 
وموؤ�س���رات اأدائها اأول،ومن ثم اإجراء عملية القيا�ض،ومن هنا جاءت م�س���كلة الدرا�س���ة 
متمثلة يف البحث يف درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العام���ة بهذه املعايري 

واملوؤ�سرات.

هدف الدرا�صة واأ�صئلتها
هدف���ت هذه الدرا�س���ة اإىل البحث يف درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية 
العام���ة مبعاي���ري اجلودة وموؤ�س���راتها، وذل���ك لالإجابة عن ال�س���وؤال الرئي����ض التايل: ما 
درجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها من وجهة 
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نظر امل�س���رفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض؟وتفرع عنه ال�س���وؤال الثاين:هل هناك فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند م�س���توىالدللةa0.05≤ يف درجة ات�ساف املناهج املدر�سية 
ال�س���عودية العام���ة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها م���ن وجهة نظر امل�س���رفني الرتبويني يف 

مدينة الريا�ض تعزى ملتغريات اجلن�ض،املوؤهل العلمي،نوع الإ�سراف الرتبوي، اخلربة؟
فر�س���يات الدرا�س���ة: اعتمدت الدرا�س���ة الفر�س���ية ال�س���فرية وهي:ل توجد فروق 
ذات دللة اإح�س���ائية عند م�ستوى الدللةa0.05≤ يف درجة ات�ساف املناهج املدر�سية 
ال�س���عودية العام���ة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها م���ن وجهة نظر امل�س���رفني الرتبويني يف 

مدينة الريا�ض تعزى للجن�ض اأو املوؤهل اأو اخلربة اأو نوع الإ�سراف. 

امل�صطلحات
اجلودة: عّرف جابلون�سكي)Jabloniski ,1991 ( اجلودة باأنها تلك ال�سفات املميزة 
ملنتج اأو خدمة ما والتي يقرن امل�س���تفيد بها قيمة هذه ال�سفات باجلودة،ويعرفها جوران 
)Juran( الوارد يف )عليمات،2004: 27(كما تعني املالءمة لال�ستعمال مع عدم احتوائها 
للعي���وب، ويعّرف الباحث جودة املناهج اإجرائيا مبدى ات�س���اف املناهج مبعايري اجلودة 

وموؤ�سراتها ح�سب اأداة الدرا�سة.
املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة: يعّرفها الباحث اإجرائيا اأنها جمموعة اخلربات 
والن�س���اطات الرتبوي���ة املخطط���ة التي ت�س���عى لإ�س���راك الطال���ب فيها والتفاع���ل معها، 
بهدف اإك�س���ابه املعارف واخلربات واملهارات والقيم والجتاهات الرتبوية التي حتقق له 
�سخ�س���ية متوازن���ة نامية يف جمتمعه، جتعل���ه قادرا على التكيف م���ع احلياة ومتغرياتها 

احلالية وامل�ستقبلية.
املعايري: املعيار لغة: ورد يف ل�سان العرب،لبن منظور: وَعريَّ الديناَر: واَزَن به اآخر.
َرهما نظر ما  وَعريَّ امليزان واملكيال وعاَوَرهما وعاَيَرُهما وعاَيَر بينهما ُمعاَيَرة وِعيارًا: قدَّ
بينهما،وعّرف جاندال وفرانك)Gandal & ranek,2001( املعايري باأنها الأفكار الوا�سحة 
التي تدور حول ما يجب اأن يتعلمه الطلبة يف مدار�س���هم، واأورد احلاج واآخرون)2008(
تعري���ف املعهد الأمريكي للمعايري باأنها جملة ال�س���مات واخل�س���ائ�ض للمنتج اأو اخلدمة 
التي جتعله قادرا على الوف���اء باحتياجات معينة،وعّرفها الباحث اإجرائيا باأنها عبارات 
تبداأ بالفعل امل�س���ارع اأو امل�س���در وت�س���ف م�س���توى جودة املنهاج العام وعددها يف اأداة 

الدرا�سة )11(معيارا وهي بذلك اأدوات لقيا�ض جودة املنهاج.

درجة ات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف مدينة الريا�س
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ر: اأَوَماأَ بالكفِّ  املوؤ�صرات: املوؤ�صر لغة:ورد يف ل�سان العرب يف باب �سور اأَ�سار اإِليه و�َسوَّ
والعني واحلاجب، اأَن�سد ثعلب:

ر بيده اأَي   ُن�ِس���رُّ الَه���َوى اإِلَّ اإِ�س���اَرة حاِجٍب...ُهناك، واإِلَّ اأَن ُت�ِس���ري الأَ�س���اِبُع، و�َس���وَّ
اأَ�س���اَر،وهي جمموعة من املقايي�ض الكمّية والنوعّية ت�س���تخدم لتتب���ع الأداء مبرور الوقت 
لال�ستدلل على مدى تلبيته مل�ستويات الأداء املتفق عليها وهي تعترب نقاط الفح�ض التي 
تراق���ب التق���دم نحو حتقيق املعايري)احل���اج واآخرون، 2008(. ويعرف الباحث املوؤ�س���ر 
اإجرائيا باأنه عبارة موجزة ودقيقة تبداأ بالفعل امل�س���ارع اأو امل�سدر ت�سف م�ستوى جودة 
ج���زء من املنهاج وعددها يف اأداة الدرا�سة)80(موؤ�س���را موزعة على )11( معيارا وهي 

بذلك اأدوات لقيا�ض جودة فروع املنهاج،وحتقق جمموع املوؤ�سرات املعيار الرئي�ض.
امل�صرف الرتبوي:هو خبري فني وظيفته الرئي�سة م�ساعدة املعلمني على النمو املهني، 
وحل امل�سكالت التعليمية التي تواجههم، بالإ�سافة اإىل تقدمي اخلدمات الفنية، لتح�سني 
اأ�س���اليب التدري�ض وتنفي���ذ املناهج، وتوجيه العملية الرتبوية الوجهة ال�س���حيحة)وزارة 
املعارف، 1419( فامل�س���رف الفني قائد تربوي يعمل كمر�س���د وم�ست�سار للمعلمني ومثري 
لن�س���اطهم يف حماولتهم لتح�س���ني العملي���ة التعليمية، ويعرف البحث امل�س���رف الرتبوي 
اإجرائيا باأنه ال�سخ�ض املعنّي)ذكرا كان اأو اأنثى( يف وزارة الرتبية والتعليم/اإدارة تعليم 

الريا�ض يف هذه الوظيفة ويعمل عليها يف العام 2010/ 2011.

حدود الدرا�صة
اقت�سرت هذه الدرا�س���ة على: )1( معايري اجلودة وموؤ�سراتها يف املناهج املدر�سية 
ال�س���عودية العامة. )2( اآراء امل�س���رفني الرتبويني العامل���ني يف وزارة الرتبية والتعليم يف 

اململكة العربية ال�سعودية/مدينة الريا�ض ذكورا واإناثا للعام الدرا�سي2011/2010.

جمتمع الدرا�صة
وتكون جمتمع الدرا�س���ة من امل�س���رفني الرتبويني وامل�س���رفات الرتبويات يف مدار�ض 

مدينة الريا�ض للعام الدرا�سي 2011/2010 وبلغ عددهم )300( م�سرف.

عّينة الدرا�صة
بل���غ  الع�س���وائية وبن�س���بة 33%،وق���د  مت اختيار100م�س���رف وم�س���رفة بالطريق���ة 
ع���دد امل�ستجيبني80م�س���رفا وم�س���رفة، ا�س���تثني م���ن  ا�س���تجاباتهم 4 ا�س���تبانات لعدم 
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ا�ستكمالها،واعتمد76ا�س���تبانة اأي بن�س���بة مقداره���ا 25%م���ن جمتمع الدرا�س���ة موزعة 
ح�سب املتغريات.

اأداة الدرا�صة
بن���ى الباح���ث اأداة الدرا�س���ة وهي ا�س���تبانه مكونة من 11 جم���ال و80 فقرة موزعة 
عليها. ملحق )1(،وقام الباحث بالإجراءات ال�س���يكومرتية لالأداة ومت التحقق من ثبات 
الأداة با�س���تخدام معادل���ة كرونباخ )األفا( لالت�س���اق الداخلي، من خ���الل تطبيق الأداة 
على 20 م�س���رفًا تربويًا من جمتمع الدرا�س���ة، ومن خارج عينتها، ثم التاأكد من الت�ساق 
الداخلي لفقرات ال�س���تبانة با�س���تخدام معادلة كرونباخ )األفا(، وقد بلغت قيمة معامل 
الثبات لال�ستبانة الكلية 0.89،وهذه القيمة مرتفعة ومنا�سبةلأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

ثبات ال�صتبانة
مت التحقق من ثبات ال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ )الفا( لالت�ساق الداخلي، 
من خالل تطبيق الأداة على 20 م�س���رفًا تربويًا من جمتمع الدرا�سة، ومن خارج عينتها، 
ثم التاأكد من الت�س���اق الداخلي لفقرات ال�ستبانة با�س���تخدام معادلة كرونباخ )الفا(، 

وقد بلغت قيمة معامل الثبات لال�ستبانة الكلية 0.89 وهي منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.

متغريات الدرا�صة
ولها ثالثة متغريات م�س���تقلة ومتغري تابع واحد،واملتغريات امل�س���تقلة: )1( اجلن�ض 
وله م�س���تويان: ذك��ر، اأنث�ى. )2( اخلربة ولها ثالثة م�ستويات: اأقل من5 �سنوات، من6-

10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات. )3(. املوؤهل العلمي وله م�ستويان: بكالوريو�ض+دبلوم، 
ماج�س���تري فما فوق. واملتغري التابع: تقديرات امل�سرفني الرتبويني وامل�سرفات الرتبويات 
لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها، واجلدول 

)1( يو�سح توزيع عينة الدرا�سة وفقًا ملتغريات الدرا�سة.
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الن�صبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغريات

اجلن�ض
72.4%55ذكر
27.6%21اأنثى

100%76املجموع

املوؤهل العلمي
75.0%57بكالوريو�ض

25.0%19ماج�ستري فما فوق
100%76املجموع

نوع الإ�سراف الرتبوي
61.8%47اإداري
38.2%29فني

100%76املجموع

اخلربة

22.4%117-5 �سنوات
36.8%628-10 �سنوات

40.8%31اأكرث من 10 �سنوات
100%76املجموع

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
بداأ الهتمام باملعايري بعد ن�س���ر كتاب اأمة يف خطر)Nation At Risk( يف وا�س���نطن 
بعد عام 1983، والذي �سكل دفعة ودعوةقويتني لالإ�سالح الرتبوي، وكانت املعايري ت�سكل 
 Scherer,( اأمال يف حت�س���ني اأداء الطلبة باعتبارها جتعل متطلبات التخرج �س���ارمة جدا
2001(،وق���د تبنت الولي���ات املتحدة اأجندة املعاي���ري لدرجة اأنها اعتربته���ا املخلِّ�ض يف 

حينه���ا وذل���ك لأنها ا�س���تخدمت التقييم لتقارن بني ج���ودة املدار����ض، واأعطت نوعا من 
الإ�س���اءة املن�س���فة، و�س���اعدت على رفع م�س���تويات حت�س���يل الطلبة، ولقت ا�ستح�سانا 
واإقبال �س���ديدين كما ذكر جان���دال وفران���ك )Gandal & Vranek, 2001(.ويرى كل من 
ماكرباي���ن وبران���دت )McBrien, & Brandt, 1997( اأن املعاي���ري حت���دد م���ا ال���ذي على 
الطالب اأن يتعلموه ويعرفوه ويظهر على �سلوكهم،ويكونوا قادرين على اأدائه وفعله، وترى 
الكعبي )2004( اأن املعايري توفر لغة م�سرتكة وهدفا عاما ي�سعى اإىل حتقيقه الرتبويون 
واملجتمع املحلي واأولياء الأمور، وقد تكون هذه املعايري اأحد العنا�س���ر الرئي�س���ة امل�ساءلة 
حول اأداء املوؤ�س�س���ات، وتعرب املعايري عن م�ستوى الأداء اأو م�ستوى اجلودة املتوقع وحتدد 
 م�س���توى كفاية اأداء الطال���ب عند اختباره يف املع���ارف وامله���ارات والقيم،يقول رافيت�ض
)Ravitch, 1995(:اأن املعاي���ري ه���ي �س���مان النج���اح والتميز والكف���اءة يف التعليم،ويرى 
ويّجنز) ،Wiggins( 1995اأن املعايري العالية �س���واء لالأ�س���خا�ض واملوؤ�س�س���ات تنعك�ض من 
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خالل ا�س���تقاللية الف���رد وا�س���تقامته وتنظيمه لذاته و�س���يطرته التامة عليه���ا بعاطفته 
ووجدانه باعتباره فّنانا ذا حرفيه عالية جدا،وي�سيف اأنه يوجد للمدر�سة معايري عندما 

يكون لديها توقعات عالية جلميع طلبتها ويف جميع  املواد وال�سفوف.
اأنــواع املعايــري:اأورد ماكرباي���ن وبران���دت )McBrien, &  Brandt, 1997( ثالثة اأنواع 
للمعاي���ري الرتبوية هي:معايري املحتوىوهي تو�س���ح ما الذي على الط���الب اأن يتعلموه من 
املواد الدرا�س���ية املختلفة مثل اللغات الريا�س���يات والعلوم، ومعايري الأداء وحتدد م�ستوى 
الأداء املقب���ول للتعلم،ومعاي���ري فر�ض التعل���م وحتدد ظروف التعلم وم�س���ادره التي تقدم 
للطلبة فر�سا مت�ساوية للو�سول اإىل معايري الأداء املقبول، بينما ترى الكعبي)2004( اأنواع 
املعايري كما يلي:معايري املحتوى الأكادميي،ومعايري الأداء الأكادميي، ومعايري الكفاءة،اأما 
فاْر�ض وجيم�ض )Vars &James. A, 2000( فقد �س���نفا املعايري يف ثالثة جمالت هي جمال 

الأهداف املدر�سية، وجمال املعايري املحورية،وجمال املهارات احلياتية.
 Gandal & Vranek,( يرى كل من جاندال وفرانك:)ة املعايري موا�صفات املعايري)َمْعرَيَ
 Straut,( وكذلك كلوث و�س���رتوت )( والكعبي )2004Ravitch, 1995( ورافيت����ض )2001

kluth &2001( اأن للمعايري موا�س���فات )معايري(يجب اأن تت�س���ف بها لتكون يف متناول 

جمي���ع اأط���راف العملية التعليمية التعلمية وهي كما يلي: )1( حمددة وخمت�س���رة وداّلة 
بدقة. )2( قابلة للقيا�ض والتقومي)و�س���فيا اأوكمّي���ا(. )3( قوية تتحدى قدرات الطلبة. 
)4( منتمي���ة للتعلي���م ويف �س���لب النواحي الأكادميي���ة. )5( مقبول���ة ومتوافق عليها من 
اجلميع. )6( متوازنة ومتما�سكة ومتكاملة فيما بينها. )7( مت�سقةمعا)لي�ست متناق�سة 
بع�س���ها م���ع بع����ض(. )8( وا�س���حة ومفي���دة وممكنة التطبي���ق. )9( مالئم���ة منائيا و 
تطوريا للطلبة. )10( مو�سوعة جلميع الطلبة. )11( �ساملة للمواد الأكادميية واملناهج 

وحمتوياتها من املعارف واملهارات والقيم والجتاهات.
مفهوماملنهاج:املنهاج/املنهج)لغة(:الطريق الوا�سح)…ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم �ِسْرَعًة 
َوِمْنَهاج���ًا( )املائدة 48(،ورد يف تف�س���ري الطربي)ج10،�ض387( ع���ن ابن عبا�ض:«لكل 
جعلنا منكم �سرعة ومنهاًجا«، قال:�سنة و�سبيال.وجاء يف القرطبي)ج6،�ض211(  )لكل 
جعلنا منكم �س���رعة ومنهاجا( وال�س���رعة وال�س���ريعة الطريقة الظاهرة التي يتو�سل بها 
اإىل النجاة.وال�س���ريعة يف اللغة: الطريق الذي يتو�سل منه اإىل املاء، يقول: �سبيال و�ُسّنة. 
وجاء يف تف�س���ري اجلاللني)بدون(ما ن�سه:)�سرعة( �سريعة )ومنهاجا( طريقا وا�سحا 
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يف الدين مي�سون عليه.انتهى كالم الإمامني اجلاللني.واملنهاج هو اخلطة املر�سومة ومنه 
منهاج الدرا�س���ة ومنهاج التعليم ونحوهما مناهج-حمدثة كما يذكر يف املعجم الو�سيط 
)ال���رازي، ج1995،2(. ويرى الفرحان ومرعي)1990(اأن املنهاج حديثا يعني جمموعة 
اخلربات والن�س���اطات الرتبوية املخططة التي توفرها املدر�سة لطلبتها بغية م�ساعدتهم 
عل���ى حتقيق اأهداف تربوية حمددة تظهر على �س���كل نتاج���ات تعلمية ميكن مالحظتها 
على �س���لوك املتعلم واأدائه وميكن تقوميها، وتت�سف هذه اخلربات والن�ساطات الرتبوية 
باأنها تتفق وخ�سائ�ض الطلبة النمائية، وتعمل على تلبيتها باأف�سل قدر ممكن.ويت�سمن 
هذا املنهاج اخلفي )املعارف واخلربات والجتاهات والقيم واملهارات( املكت�س���بة خارج 
املنه���اج املعلن،وي���رى امل�س���ري)2007( اأن املنه���اج، مبفهوم���ه العام، هو حلم���ة الأداء 
املدر�سي،وي�س���كل م�س���مون املنهاج واأ�س���اليب تدري�س���ه والو�س���ائل التعليمية املرافقة له 
والأن�س���طة ال�س���فية والال�س���فية التي تتكامل معه ت�سكل العن�س���ر الرئي�ض يف مدخالت 
العملي���ة التعليمي���ة التعلمية.يرى رافت����ض )Ravitch, 1995( يف درا�س���ته اأنه عندما يبنى 
املنهاج على معايري قوية، لكي يطبقها جميع الطلبة، فاإنها توفر قوة لربنامج املدر�س���ة. 
اإنها توقعات وا�س���حة لفريق املدر�س���ة،وتقود اإىل حتديد اأولويات املدر�سة، فاملعايري هي 
�س���مان النجاح والتميز والكف���اءة يف التعليم، وهي تظهر القدرات الريا�س���ية للطالب، 
وحت�سن جودة التعليم واأداء الطالب الأكادميي، اإن املعايري تعّرف كل الطلبة بحقهم يف 
ا�ستثمار فر�ض التعليم. ويرى مرعي واحليلة)2007( اأنه ميكن تق�سيم املناهج اإىل الأنواع 
التالية:املنهاج الر�سمي ويعني وثيقة املنهاج الر�سمية املقررة من وزارة الرتبية،واملنهاج 
اخلفي وهو جمموعة املعارف واملهارات والجتاهات والقيم التي يكت�س���بها املتعلم خارج 
املنهاج الر�س���مي طواعية نتيجة تفاعل املتعلم مع الآخرين، واملنهاج الواقعي وهو املنهاج 
الذي ميكن تطبيقه واقعيا على الطلبة.وملا كان املنهج و�سيلة الرتبية يف حتقيق اأهدافها 
فال بد له اأن يت�سمن ما يحقق اأهداف الرتبية،وملا كانت اأهداف الرتبية متغرية متطورة 
تبعا لتطور احلياة وتعقدها ل�س���يما يف ع�س���رنا احلا�س���ر فقد ترت���ب على ذلك وجوب 
تطوير اأهداف املنهج با�ستمرار وهذا يتواءم مع مفهوم اجلودة ال�ساملة لكونه يقوم على 
اأ�س���ا�ض التح�س���ني والتطوير امل�س���تمرين )عطية،2008(،ودعت املنظمة العربية للرتبية 
والثقاف���ة والعلوم )2008( اإىل تطوير التعلي���م يف الوطن العربي من خالل الرتكيز على 
اأربع���ة جوان���ب هامة يبنى عليها تطوي���ر املناهج هي: )1( التعليم م���ن اأجل بناء القدرة 
ال�س���املة للمتعلم وتكوين �سخ�س���يته ومتكينها من التحكم باأدوات التعلم وتطوير مهارات 
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التفكري وحل امل�س���كالت. )2( التعليم من اأجل املمار�س���ة والعمل وحتقيق الإنتاجية �سمن 
املجتمع الب�سري. )3( التعليم من اأجل التعاي�ض امل�سرتك وفهم املجتمع الإن�ساين واملواطنة 
فيه اإيجابيا. )4( التعليم من اأجل بناء ال�سخ�سية الإن�سانية وممار�سة احلقوق والواجبات 
واإجن���از اللتزامات كمواطن منت���ج مبدع.وقد ذكر وولف ورفاقه )wolf & elt,   2006 )اأنه 
عند بناء خطة لتطوير املنهج التعليمي العام ل بد اأول من و�سع الأهداف العامة،ثم اختيار 
وحتديد املحتوى واخلربات الأ�سا�س���ية،ثم حتديد اأهداف كل مقرروحمتواه واأن�س���طته،ثم 

اأهداف كل در�ض وحمتواه واأن�سطته، ثم حتديد اأ�ساليب التقومي واآلياته.

معايري جودة املناهج ب�صكل عام
ميكن اأن تت�س���ف املناهج باجلودة وفق املعايري التالية: )1( تلبية املناهج التعليمية 
حلاجات الطلبة واملجتمع املحلي بكامل خ�سائ�سهم واحتياجاتهم. )2( و�سوح اأهداف 
املناهج للجميع. )3( حداثة الربامج والأهداف واملعلومات. )4( القدرة على ا�س���تيعاب 
التحديات العاملية يف التقدم التقني )التكنولوجي( املت�سارع. )5( ال�سمول املعريف الالزم 
لكل مرحلة درا�س���ية. )6( التكامل فيما بني مناهج ال�س���ف الواحد ومناهج ال�س���فوف 
واملواد املختلفة يف ن�س���ق واح���د. )7( التنوع يف املعارف وامله���ارات والقيم والجتاهات. 
)8( الواقعي���ة والقابلية للتطبيق احلياتي. )9( اجلمالية يف الكتابة وال�س���ور واللوحات 

واللغة واخلطوط والو�سائل. )10( الخت�سار يف الكم  حل�ساب النوع.
عنا�صر املنهاج الرئي�صة: يتكون املنهاج من العنا�س���ر الرئي�س���ة التالية: )الأهداف، 
املحتوى، الأن�سطة والو�سائل واملعينات الب�سرية وال�سمعية)تكنولوجيا التعليم(،واأ�ساليب 

التقومي(.
العن�صــر الأول- الأهداف:وهي املحور الرئي�ض للمناهج، وعليها ت�س���مم الأن�س���طة 
والتدريب���ات واملعارف وامله���ارات والقيم والجتاه���ات، وبناء عليه ف���اإن اأهداف املنهاج 
التعليمي ينبغي اأن تخ�س���ع ملعايري اجلودة ال�س���املة، يقول عطية )2008(: اإن الأهداف 
ل تك���ون جيدة ملجرد ا�س���تنادها اإىل فل�س���فة تربوي���ة،اأو مراعاتها خل�س���ائ�ض املتعلمني 
، لكنه���ا اإمنا ت�س���تمد جودتها من م���دى متثيلها لرغب���ات املتعلمني وتلبيته���ا حلاجاتهم 
وحاجات املجتمع وجميع امل�س���تفيدين منه، يرى ويجنز)Wiggins 1995( يف درا�س���ته اأن 
و�س���ع املعايري يف املدار�ض يبداأ باأهداف حم���ددة وخطط عامة لتقلي�ض فروقات الأداء، 
لتحقيق جودة املدار�ض،ويرى �ست�س���رير )Scherer, 2001( يف درا�س���ته عندما نوؤ�س����ض اأهداف 
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تعلم وا�س���حة اأو معايري فاإننا نكون بذلك عادلني يف اإعطاء درجات �سادقة جلميع الطلبة لأن 
التقدير املبني على املعايري يتطلب معلومات مهمة ودقيقة حول حت�سيل الطلبة واأدائهم. واإذا 
كانت التفا�سيل كافية فان املعلومات �ستكون مفيدة يف اأغرا�ض التقييم والت�سخي�ض والو�سف.
العن�صــر الثاين معايري جــودة  حمتوى الكتاب املدر�صــي: تركز هذه املعايري على جودة 
حمت���وى الكتاب املدر�س���ي كم���ا يلي: )1( جودة �س���كل الكت���اب املدر�س���ي واإخراجه. )2( 
الرتباط بني الكتب وحتقيقها لأهداف املناهج. )3( البناء املنطقي والت�سل�س���لي للمعارف 
واملهارات والجتاهات والقيم الواردة فيها. )4( مراعاتها ملبادئ التعلم املعروفة كل ح�سب 
مكان وزمان لزومه وهي)التعلم من اجلزء اإىل الكل،التعلم من ال�س���هل اإىل ال�س���عب،من 
املعل���وم اإىل املجهول،التعل���م م���ن املح�س���و�ض اإىل �س���به املح�س���و�ض اإىل املجرد،التعلم من 
الب�س���يط اإىل املركب(. )5( انتماء ال�سور والو�سائل ملحتوى املناهج. )6( مراعاته لواقع 
املجتمع وارتباطه بح�سارته. )7( الدقة العلمية والرتبوية واللغوية. )8( البناء والت�سكيل 
احلل���زوين اللولب���ي. )9( مراعاة التباي���ن يف الثقافات والبيئات للمجتم���ع. )10( اأهمية 
وجود اإر�س���ادات للمعل���م والطالب. )11( تنوع اأ�س���اليب التقومي وجودته���ا ودقتها. )12( 

ارتباط حمتوى املنهاج بحاجات �سوق العمل. )13( التجديد يف متطلبات �سوق العمل.
معايري جودة اأدلة املعلمني للمناهج: ل بد من توافر اأدلة املعلمني وفق معايري اجلودة  
التالي���ة: )1( قدرة الدليل على اإفادة كل املعلمني. )2( الواقعية يف التطبيقات املقدمة. 
)3( التجدي���د يف الط���رق وال�س���رتاتيجيات. )4( �س���غر احلجم وال���ورق. )5( جمالية 

الطباعة والتن�سيق والإخراج. )7( توافر الفهار�ض واملراجع للتو�سع البحثي.
العن�صــر الثالــث- الأن�صطــة: يرى بلقي����ض )1996( اأن لالأن�س���طة املرافقة للمنهاج 
اأهمية وقيمة تربوية كبرية تتمثل يف تنمية �سخ�سية املتعلم ب�سكل متوازن ومتكامل،وكذلك 
تنمية الجتاهات واملهارات واملعايري الجتماعية،وتنمية امليول والهتمامات الالزمة مللء 
اأوقات الفراغ لدى الطلبة، وميكن ا�ستق�ساء معايري اجلودة للن�ساطات املرافقة للمناهج 
املدر�س���ية كما يلي: )1( منا�س���بتها مليول الطلب���ة وارتباطها بحاجاته���م. )2( حداثتها 
وِجّدتها يف �سد انتباه الطلبة. )3( كفايتها وتنوعها. )4( حتدي الن�ساط لقدرات الطلبة 
ب�سكل معقول. )5( تنوع الأن�سطة ومراعاتها ملعظم الطلبة. )6( ظهور دور الطلبة فيها. 
)7( ارتباطها مبا�س���رة باأهداف املنهاج وم�سامينه. )8( مراعاتها للفروق الفردية بني 
الطلبة. )9( انتماوؤها للمنهاج. )10( مراعاتها ل�سالمة الطلبة �سّحّيا ونف�سّيا وُخُلِقّيا.
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معايــري جــودة الرحــالت املدر�صيــة كاأن�صطــة مدر�صية:الرحل���ة عب���ارة ع���ن عملية 
خمططة ومنظمة لزيارة هادفة خارج حجرة الدرا�سة وقد تكون هذه الزيارة داخلية يف 
نف�ض املدينة اأو القرية اأو خارجية يف البيئة املجاورة اأو البعيدة، وتوؤكد بع�ض الدرا�س���ات 
على اأن القدرة على احلفاظ على املعلومات وا�س���رتجاعها ل يتجاوز 5% عند ا�س���تخدام 
طرائق التدري�ض املبا�س���رة واملعتمدة على التلقني وخا�س���ة يف غرفة ال�سف، بينما تقفز 
هذه الن�س���بة اإىل 85% عند ا�س���تخدام ا�س���رتاتيجيات تعلم تفاعلية معتمدة على املتعلم 
)SCUP, 2004(. وه���ذه ال�س���رتاجتيات التفاعلي���ة مل تع���د تقت�س���ر عل���ى التعلم داخل 
 Learning Space ال�سفوف الدرا�سية، بل جتاوزتها اإىل ما يعرف الآن »بالف�ساء التعلمي
» واملق�سود به كما يحدده فيرب �Webr الوارد يف جالفاني�ض )Glavanis ,2004( هو املكان 
الذي يجتمع فيه املعلم واملتعلم للعمل والتعلم يوميا �س���واء كان يف املدر�س���ة اأو خارجها، 
وميك���ن تبني معايري اجلودة التالية لها: )1( حتقق ر�س���ا الطلب���ة واأهداف املنهاج معا. 
)2( هادفة تعليميا وتربويا. )3( منتمية للمنهاج. )4( مرتبطة بحاجات الطلبة وملّبية 
حلاجاتهم. )5( ترفيهية ممتعة وحمببة. )6( اآمنة �س���حيا وج�سميا ونف�سيا واأخالقيا.
ويرى اإّليت)Ellett( الوارد يف دانيل�س���ون )2001( اأن ا�سرتاك الطالب يف عملية التعليم 
والتعلم اأمر مطلوب وله اأهميته، ومما يذكره يف هذا املعنى قوله:«يف �سبيل تعلم الطالب 
التفكري يبنى وي�س���تخدم املعلمون- بوعي منهم-اأ�س���اليب تدري�س���ية، ومهام تعليمية من 
�س���اأنها اأن ت�س���رك وبفعالية الطالب يف فر����ض تعلم وافرة ت�س���اعدهم ليطوروا مفاهيم 

ومهارات ي�ستخدمونها يف اإنتاج وت�سكيلها واإعادة بنائها«.
الو�صائــل والتقنيــات) تكنولوجيــا لتعليم(:هي اأجه���زة واأدوات ومواد ي�س���تخدمها 
املعلم لتح�س���ني عملية التعليم والتعلم وحت�س���ني الفهم، وتو�س���يح املعاين،وامل�س���اعدة يف 
�س���رح الأفكار للو�سول بطلبته اإىل فهم اأعمق للحقائق العلمية ال�سحيحة حتقيق الرتبية 
القومية ب�س���رعة ودقة واخت�س���ار. وميكن ا�ستق�س���اء معاي���ري اجلودة التالية للو�س���ائل 
والتقنيات)تكنولوجي���ا التعلي���م(: )1( انتم���اء تقنيات التعليم للمنهاج املدر�س���ي. )2( 
وجود دليل ا�س���تخدام مراف���ق لها. )3( حداثة معلومات الو�س���ائل ودقتها العلمية. )4( 
مدى توافر ال�س���المة والأمن فيها فنيا ونظريا. )5( �سهولة احلمل والنقل وال�ستخدام. 
)6( توافر خمتربات للحا�سوب والتلفاز الرتبوي. )7(  كفاية عدد خمتربات احلا�سوب 
والنرتن���ت. )8( كفاي���ة �س���عة خمت���ربات احلا�س���وب والنرتن���ت. )9( كفاية الإ�س���اءة 
يف املخت���ربات. )10( نظاف���ة املختربات. )11( ال�س���المة والأمن م���ن اأخطار الكهرباء 

وغريها. )12( ال�سالمة والأمن من اأخطار املواقع الإلكرتونية املف�سدة.
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العن�صــر الرابــع :اأ�صاليب التقومي الرتبــوي: التقومي ماأخوذة م���ن الفعل قّوم: بيان 
قيمة ال�س���يء، وبنف�ض املدلول قّيم:بيان قيمة ال�س���يء، و لغة مّكة: قّوم الب�ساعة:اأعطاها 
ثمن���ا وحدد لها قيمة )الرازي - خمتار ال�س���حاح  -490(. والتق���ومي الرتبوي والتقييم 
الرتبوي لهما  تقريبّا نف�ض الدللة، لكن كلمة التقومي اأعم واأ�سمل، و يفّرق البع�ض بينهما 
باأن عملية التقييم تعني اإ�س���دار حكم بقيمة رقمية اأو كمية والتقومي: ت�س���حيح ما اإْعَوّج 
وهم���ا عمليت���ان متتابعتان وغالب���ا متالزمتان.ويرى اأب���و ع���اّلم)2005( املعايري التالية 
للتقومي: )1( حتديد الأولويات يف عملية التقومي. )2( انتماء و�س���يلة التقومي لالأغرا�ض 
التي ي�س���عى التقومي لتحقيقها. )3( تنويع اأ�س���اليب التقومي. )4( �س���مولية التقومي لكل 
عنا�سر التعلم)املنهاج(. )5( ال�س���تخدام الفني ال�سليم لو�سائل التقومي. )6( الدراية 

الكافية بنواحي قوتها و�سعفها، وق�سورها وقدرتها.

الدرا�صات ال�صابقة
راج���ع الباحث الدرا�س���ات ذات العالق���ة التي اأمكن الو�س���ول اإليها وتب���ني له ندرة 
وجود درا�س���ات م�س���ابهة يف املو�سوع مبا�س���رة، وكانت اأقرب الدرا�س���ات لهذه الدرا�سة 
الدرا�س���ات التالية:درا�س���ة املهنا)2002(بعن���وان العوام���ل املوؤثرة عل���ى فاعلية تطبيق 
اجل���ودة ال�س���املة يف اإدارة التعلي���م مبنطق���ة الريا�ض، وهدف���ت الدرا�س���ة اإىل حماولة 
تع���رف العوام���ل املوؤثرة عل���ى فعالية تطبي���ق مبادئ اجل���ودة ال�س���املة يف اإدارة التعليم 
مبنطق���ة الريا����ض، وقد ا�س���تخدم الباحث املنهج الو�س���في التحليلي باأ�س���لوب درا�س���ة 
احلالة،وكان���ت اأهم نتائج الدرا�س���ة اأن درج���ة فاعلية مبادئ اجلودة ال�س���املة يف اإدارة 
التعلي���م مبنطقة الريا�ض تراوحت بني فّعالة اإىل حد ما وفّعاله بدرجة متو�سطة.درا�س���ة 
�سميت،وت�سي،وماكنايت )Schmidt& Chi& McKnight,2005( بعنوان«متا�سك املناهج: 
درا�سة معايري حمتوى الريا�سيات والعلوم يف الوليات املتحدة من منظور دويل«،وهدفت 
الدرا�س���ة ملعرفة مدى متا�سك املناهج يف الريا�سيات والعلوم والتزامها مبعايري املحتوى 
للمناه���ج يف ال�س���نوات الأخرية التي اأك���دت فيها الوليات املتحدة على �سيا�س���ة مفاهيم 
املناهج الدرا�س���ية امل�ستندة اإىل املعايري يف الريا�س���يات والعلوم. وحاولت هذه الدرا�سة 
ا�ستك�س���اف البيانات اخلا�س���ة مبعايري حمتوى مناهج الريا�س���يات والعلوم واأثرها على 
نتائج الطلبة يف الختبار الدويل للريا�س���يات والعلوم )ِتيْم�ض- TIMSS(،وتو�س���لت اإىل 
اأن وج���ود معاي���ري املحتوى للمناهج لي�س���ت كافية ل�س���مان الإجناز واجل���ودة التي توؤدي 
اإىل تعلي���م عال اجلودة ح�س���ب الت�س���نيف الدويل لختبار )تيم����ض- TIMSS(، يف حني 
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اأن معاي���ري املحتوى اأ�س���بحت ج���زءا ل يتجزاأ من تطوي���ر املناهج الدرا�س���ية الأمريكية 
واإ�س���الحها،ومع ذلك فاإنهامل تعك�ض الرتابط الذي اأ�س���بح �س���مة مالزم���ة للبلدان التي 
حققت اأف�س���ل بكثري من الوليات املتحدة يف اإختبار تيْم�ض �)TIMSS( الدويل. درا�س���ة 
زان بيت���ي)Zan, Betty,2005(بعن���وان »مدى العتماد واجل���ودة العالية ملناهج مرحلة ما 
قبل املدر�سة«، حيث قامت الباحثة بتحليل املبادئ التوجيهية احلالية ب�ساأن اعتماد نتائج 
العتماد واجلودة ملناهج مرحلة ما قبل املدر�س���ة ،والتقارير الواردة عن التقييم الأخري 
من ف�س���ول ما قبل املدر�سة، وكانت الدرا�سة حل�س���اب اجلمعية الوطنية لتعليم الأطفال 
ال�س���غار )NAEYC( املعتم���دة. وجاءت درجة العتماد واجل���ودة ملناهج مرحلة ما قبل 
املدر�س���ة من درجة متو�س���طة اإىل ممتازة على  بنود املناهج ذات ال�س���لة على تدرج من 
)1-3( باعتب���ار الواحد ميثل درجة قليلة ،واثنان درجة متو�س���طة،وثالث درجة ممتازة 
. واأو�س���ت الدرا�س���ة مبزي���د من حت�س���ني معايري العتماد ل�س���مان ج���ودة عالية ملناهج 
مرحلة ما قبل املدر�س���ة كما اأو�س���ت ب�س���اأن اأهمية م�س���تقبل العتماد اخلا�ض باجلمعية 
الوطنية لتعليم الأطفال ال�سغار)NAEYC(.درا�س���ة ال�س���بيعي )2007( بعنوان معايري 
مناهج التعليم العام امل�س���تقبلي يف اململكة العربية ال�س���عودية يف �سوء التفاعل الإيجابي 
مع العوملة،وهدفت الدرا�س���ة اإىل تعرف ماهية العوملة،  وطبيعتها وح�سر لأهم املتغريات 
املعا�س���رة التي اأدت اإىل ن�سوء العوملة، بالإ�سافة اإىل تعرف واقع النظام الرتبوي احلايل 
يف اململكة العربية ال�س���عودية، مع ا�س���تخال�ض لأهم التحديات التي فر�ستها العوملة على 
وجه اخل�س���و�ض ما يرتبط باملنهج، ومن ثم اقرتاح لبع�ض املعايري التي ينبغي اأن تلتزم 
به���ا مناهج التعلي���م العام حتى تتمكن من التفاعل الإيجابي م���ع النظام العاملي اجلديد 
)العوملة(. وا�س���تخدمت املنهج الو�سفي التحليلي يف الدرا�سة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
جمموعة من اخل�س���ائ�ض واملعايري التي ينبغي اأخذه���ا بعني العتبار عند اإعداد املنهج 
يف �س���وء التفاع���ل الإيجابي مع العومل���ة من اأهمها: بناء مناهج تر�س���خ عقي���دة الإميان 
ب���اهلل والقيم الإ�س���المية،والبعد القيمي الأخالقي الوجداين،والهتم���ام باللغة العربية 
وبتعلي���م لغة اأجنبية اأخرى بجانبها،واأن املتعلم ه���و حمور العملية التعليمية، واأن النظام 
املدر�س���ي يقوم على ال�سورى والدميقراطية، اأن تقوم طرق وا�سرتاتيجيات التدري�ض على 
احل���وار والنقا����ض والتفاعل الإيجابي م���ن قبل املتعلم، اأن يكون حمت���وى املنهج وظيفيًا، 
واأن يت�س���من بع�س���ًا من ثقافة الآخرين،وتفعيل دور املكتبة، والهتمام بالرتبية البدنية، 
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واملمار�س���ة العملي���ة، والأن�س���طة التعليمية،والهتمام بربامج اإع���داد املعلمني، وتاأهيلهم  
والهتمام باملبدعني واملوهوبني، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم امل�ستمر،ويف �سوء 
ما تو�س���لت اإليها الدرا�س���ة من نتائج، اأو�س���ت الباحثة بعقد موؤمت���رات وندوات من قبل 
الرتبويني واملتخ�س�س���ني ملناق�سة ق�سية تطوير مناهج التعليم العام، وبناء اإ�سرتاتيجية 
تعليمي���ة تربوي���ة هادفة ملقابلة خماط���ر وحتديداتها العوملة، وحم���اكاة الواقع الفعلي يف 
الوقت نف�سه.درا�س���ة حّل�ض )2007( بعنوان معايري جودة الكتاب املدر�س���ي وموا�سفاته 
لتالميذ املرحلة الأ�سا�س���ية الدنيا،وهدفت الدرا�س���ة للحكم على جودة الكتاب التعليمي 
واأهميته باعتباره اأ�س���ا�ض املنهاج املدر�س���ي لتالميذ املرحلة الأ�سا�سية الدنيا خا�سة من 
خالل الك�س���ف عن اخل�سائ�ض العامة واملوا�سفات الرتبوية الواجب توافرها يف الكتاب 
املدر�س���ي، وتع���رف معايري اجل���ودة الالزمة لتقومي الكت���اب املدر�س���ي وحتليله، وتقدمي 
اأمن���وذج  ملعاي���ري اجلودة ميكن ال�س���تفادة منها يف تقومي الكتاب املدر�س���ي يف جمتمعنا 
التعليمي الفل�س���طيني.وقد تو�س���لت الدرا�س���ة لأمن���وذج معايري اجلودة لكت���اب املرحلة 
الدنيا.درا�س���ة اأب���و عزيز)2009( بعنوان )معايري اجلودة يف ت�س���ميم واإنتاج الو�س���ائل 
والتكنولوجيا يف التعليم مبراكز الإنتاج بغزة( وهدفت الدرا�سة اإىل اإعداد قائمة ملعايري 
جودة ت�س���ميم واإنتاج الو�س���ائل والتكنولوجيا يف التعليم مبراكز اإنتاج الو�سائل التعليمية 
بغزة وتقوميها، واعتمد الباحث املنهج الو�سفي التحليلي وكذلك املنهج البنائي،وتو�سلت 
الدرا�سة اأن هذه الو�سائل تراعي بدرجة كبرية معايري ت�سميم الو�سائل التعليمية بن�سبة 
)88.56%(. اأما بالن�س���بة ملعايري الإنتاج فقد وجد اأنها اأي�سًا تتمتع بدرجة كبرية بن�سبة 
)81،55%( وه���ي بذل���ك تك���ون على درج���ة كبرية من مراع���اة معايري اجلودة.درا�س���ة 
خواج���ي)2009( بعنوان )مدى حتقق معايري اجلودة يف حمتوى كتابي الأحياء لل�س���ف 
الثالث الثانوي يف كل من اليمن وال�س���عودية( درا�س���ة و�سفية حتليلية،وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن حمتوى كتابي الأحياء لل�سف الثالث الثانوي يف اليمن وال�سعودية قد اقرتبا نوعا 
م���ا م���ن حتقيق معاي���ري اجلودة،كما تبني وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية حول ن�س���بة 
حتق���ق املعايري يف حمتوى كتابي الأحياء لل�س���ف الثالث الثانوي وذلك ل�س���الح حمتوى 

كتاب ال�سعودية.
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قراءة يف الدرا�صات ال�صابقة
مبراجعة الدرا�سات ال�سابقة الواردة يالحظ تركيز بع�سها على جزء من املنهاج مثل 
درا�س���ة اأبو عزيز)2009( اأو معايري جودة الكتاب املدر�سي مثل درا�سة خواجي)2009(
 Zan,( ودرا�س���ة زان بيتي )اأو كت���ب مرحلة درا�س���ية حمددة مثل درا�س���ة حّل����ض )2007
 ،)،Schmidt& Chi& McKnight  2005(ودرا�س���ة �سميت ،وت�سي،وماكنايت )Betty,2005

بينما كانت درا�سة ال�سبيعي )2007( ملعايري للمناهج ال�سعودية العامة يف �سوء التفاعل 
الإيجابي مع العوملة، لتكون هذه الدرا�سة متفردة يف مو�سوعها.

اأداة  بتطبي���ق  الباح���ث  ق���ام  الدرا�س���ة  اأ�س���ئلة  ع���ن  البيانات:لالإجاب���ة  حتليــل 
الدرا�سة)ال�س���تبانة( عل���ى العّين���ة امل�س���تهدفة م���ن امل�س���رفني الرتبويني،وبع���د جم���ع 
البيانات مت اإجراء املعاجلات الإح�س���ائية با�س���تخدام برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم 
الجتماعي���ة)SPSS( ولأغرا����ض حتلي���ل البيانات، اعتم���د الباحث ترتيب املتو�س���طات 
احل�سابية والن�سب املئوية للفقرات، ومت حتديد درجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية 
العامة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها ح�س���ب املحكات التالية: كبرية جدا: من50، 4 – 5. 
كبرية:م���ن50، 3 – اأقل من50، 4. متو�س���طة:من50، 2 - اأقل من50، 3.   قليلة:من50، 

1- اأقل من50، 2.  قليلة جدا:اأقل من50، 1.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها وتف�صريها
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س���وؤال الأول وين�ض على:ما درجة ات�س���اف املناهج 
املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني 
يف منطقة الريا�ض التعليمية؟« لالإجابة عن هذا ال�س���وؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي، 
والنحراف املعياري والرتتيب لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري 
اجلودة من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني، ثم ملوؤ�سرات كل معيار من املعايري الواردة يف 

الإ�ستبانة، ويبني اجلدول ) 2 ( ذلك.
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اجلدول )2(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية، لدرجةات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية 

العامة مبعايري اجلودة من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني
ح�صب معايري الدرا�صة مرتبة تنازليا

املتو�صط املعايريم
احل�صابي

النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

الت�صاف
كبرية3.960.561جودة اإخراج وت�سميم ال�سكل اخلارجي للكتاب املدر�سي1
كبرية3.750.532جودة حمتوى املناهج املدر�سية ب�سكل عام2
كبرية3.670.763مراعاة بناء حمتوى املناهج وفق مبادئ التعلم3
كبرية3.650.544فاعلية املناهج املدر�سية العامة4
كبرية3.620.565تنوع اأهداف املناهج وتكاملها مبا يحقق ر�سالتها وروؤيتها5
كبرية3.560.646جودة اأدلة املعلمني للمناهج املدر�سية6

جودة الو�سائل التعليمية من )بطاقات، لوحات، 7
متو�سطة3.340.857خرائط، �سور..الخ(

جودة تقنيات )تكنولوجيا التعليم � احلا�سوب 8
متو�سطة3.300.678والنرتنت والتلفاز الرتبوي واملواد...(

متو�سطة3.290.659فاعلية اأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف املناهج املدر�سية9
متو�سطة3.250.7210وجود رحالت تعليمية تربوية خمططة10
متو�سطة3.230.6111جودة مراكز التدريب و�سالت العر�ض الفني والريا�سي11

كبرية3.520.47الكل��ي )الإ�ستبانة(

يظهر اجلدول )2( اأن درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�سعودية العامة مبعايري 
اجلودة من وجهة نظر امل�س���رفني الرتبويني على الإ�س���تبانة الكلية جاءت بدرجة كبرية، 
ومبتو�س���ط ح�س���ابي )3.52( وانحراف معي���اري )0.47(، ورمبا يع���ود ذلك لالهتمام 
الكب���ري ال���ذي تبذل���ه وزارة الرتبية والتعلي���م يف اململكة لتح�س���ني خمرج���ات العمليتني 
الرتبوي���ة والتعليمية من خ���الل التطوير الدائم وامل�س���تمر للمناهج املدر�س���ية ، واتفقت 
ه���ذه النتيج���ة مع نتيجة درا�س���ة فتح اهلل)2010( ودرا�س���ة اأبو عزيز)2009( ودرا�س���ة 
خواجي )2009(.«وجاء معيار جودة اإخراج وت�سميم ال�سكل اخلارجي للكتاب املدر�سي« 
يف الرتتي���ب الأول مبتو�س���ط ح�س���ابي )3.96( وانح���راف معي���اري )0.56( وبدرج���ة 
كب���رية وياأت���ي ذلك لهتمام الوزارة بالطباعة والت�س���ميم وفق عطاءات عالية امل�س���توى 
واملوا�سفات، وجاء معيار »جودة حمتوى املناهج املدر�سية ب�سكل عام« يف الرتتيب الثاين، 
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مبتو�س���ط ح�س���ابي )3.75( وانح���راف معي���اري )0.53( وبدرجة كب���رية، وحّل معيار 
»مراع���اة بناء حمتوى املناهج وفق مبادئ التعلم« يف الرتتيب الثالث مبتو�س���ط ح�س���ابي 
)3.67( وانحراف معياري )0.76( وبدرجة كبرية. اأما اأقل املعايري ات�سافا فقد كانت 
املعيار »جودة مراكز التدريب و�سالت العر�ض الفني والريا�سي » الذي جاء يف الرتتيب 
احلادي ع�س���ر والأخري مبتو�سط ح�س���ابي )3.23( وانحراف معياري )0.61( وبدرجة 
متو�س���طة. ثم املعيار »وجود رحالت تعليمية تربوية خمططة« وجاء يف الرتتيب العا�س���ر 
وقبل الأخري مبتو�س���ط ح�س���ابي »3.25« وانحراف معياري )0.72( وبدرجة متو�سطة، 
ثم جاء  املعيار » فاعلية اأ�س���اليب التقومي امل�س���تخدمة يف املناهج املدر�سية » يف الرتتيب 

التا�سع ومبتو�سط ح�سابي »3.29« وانحراف معياري )0.65( وبدرجة متو�سطة.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الثاين: هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية 
عن���د م�س���توى الدللةa0.05≤يف درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة 
مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض تعزى 

ملتغريات اجلن�ض،املوؤهل العلمي،نوع الإ�سراف الرتبوي، اخلربة ؟
متغــري اجلن�ــس: لالإجابة عن هذا ال�س���وؤال وبهدف الك�س���ف عن دلل���ة الفروق بني 
املتو�س���طات احل�س���ابية، لتقديرات العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�سعودية 
العامة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها، مت ا�س���تخراج املتو�سطات احل�س���ابية والنحرافات 
املعياري���ة، لإجابات اأف���راد العينة على ال�س���تبانة الكلية، كما مت ا�س���تخدام اختبار »ت« 

للعينات امل�ستقلة Independent Samples t-test، وكانت النتائج كما يف اجلدول )3(.
اجلدول )3(

نتائج اختبار  »ت« للك�صف عن دللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�صاف 
املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة

مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها تبع املتغري اجلن�س

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

553.530.500.28740.77ذكر 213.490.39اأنثى
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ت�س���ري املتو�سطات احل�س���ابية يف اجلدول )3( اإىل وجود فروق ظاهرية يف تقديرات 
اأف���راد العين���ة لدرجة ات�س���اف املناه���ج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة مبعاي���ري اجلودة 
وموؤ�س���راتها، وبا�س���تكمال قراءة نتائج اإجراء اختبار »ت« يف نف�ض اجلدول للك�س���ف عن 
دللة الفروق بني املتو�سطات احل�س���ابية لتقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�ساف املناهج 
املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها تبعا ملتغري اجلن�ض، حيث اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���طات تقدي���رات اأفراد العينة، 
حيث بلغت قيمة »ت« املح�س���وبة )0.28( وهذه القيمة غري دالة اإح�س���ائيا عند م�ستوى 
الدللة )a ≤ 0.05(. مبعنى اأن تقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية 
ال�س���عودية العام���ة مبعايري اجل���ودة وموؤ�س���راتها ل تتاأثر مبتغ���ري اجلن�ض،باعتبار عامل 
اجلن�ض هنا لي�ض ذا عالقة فارقة اأو فا�سلة يف النظرة جلودة املناهج، لعتبارات ت�سابه 

التعليم والتدريب والثقافة للجن�سني على حد �سواء.
متغــري املوؤهــل العلمي:لالإجابة عن هذا املتغري، وبهدف الك�س���ف ع���ن دللة الفروق 
بني املتو�س���طات احل�سابية، لتقديرات العينة لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية 
العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها تبعا ملتغري املوؤهل العلمي فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية، لإجابات اأفراد العينة على ال�ستبانة الكلية التي تقي�ض 
لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها، كما مت 
ا�س���تخدام اختبار »ت« للعين���ات امل�س���تقلة Independent Samples t-test، والنتائج كما يف 

اجلدول )4(.
اجلدول ) 4(

نتائج اختبار »ت« للك�صف عن دللةالفروق يف تقديرات اأفراد العينة لدرجةات�صاف 
املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها تبعا ملتغري املوؤهل العلمي

املتو�صط العدداملوؤهل العلمي
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

0.026*573.590.462.2774بكالوريو�ض 193.310.44ماج�ستري فما فوق

* دالةاإح�سائيا

د. غازي حممد خ�صر 
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ت�سري املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )4( اإىل وجود فروق ظاهرية يف تقديرات اأفراد 
العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها، وقد 
مت اإجراء اختبار »ت« للك�س���ف عن دللة الفروق بني املتو�س���طات احل�سابية لتقديرات اأفراد 
العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها تبعا 
ملتغري املوؤهل العلمي، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
تقدي���رات اأفراد العينة تعزى ملتغ���ري املوؤهل العلمي، اإذ بلغت قيمة »ت« املح�س���وبة )2.27( 
وهذه القيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )a ≤ 0.05(. حيث كانت الدللة ل�سالح ذوي 
املوؤهل العملي بكالوريو�ض حيث بلغ املتو�س���ط احل�س���ابي لتقديراتهم )3.59( وهو اأعلى من 
املتو�سط احل�سابي لتقديرات ذوي املوؤهل العلمي ماج�ستري فاأكرث والذي بلغ )3.31(،ورمبا 
يعود ذلك حلجم التوقعات العايل لدى حملة البكالوريو�ض باعتبارهم م�ستجدون ومتحم�سون 

مل�ستويات عليا من املعايري واملوا�سفات.
متغــري نــوع الإ�صــراف الرتبــوي: لالإجابة عن هذا املتغري وبهدف الك�س���ف عن دللة 
الفروق بني املتو�س���طات احل�س���ابية، لتقديرات العينة لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية 
ال�س���عودية العام���ة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها تبع���ا ملتغري نوع الإ�س���راف الرتبوي فقد 
مت ا�س���تخراج املتو�س���طات احل�س���ابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأف���راد العينة على 
 ،Independent Samples t-test ال�ستبانة الكلية ومت ا�ستخدام اختبار«ت« للعينات امل�ستقلة
وكانت النتائج كما يف اجلدول )5(حيث ت�س���ري املتو�س���طات احل�س���ابية اإىل وجود فروق 
ظاهرية يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة 
مبعاي���ري اجلودة وموؤ�س���راتها، وقد مت اإجراء اختبار »ت« للك�س���ف ع���ن دللة الفروق بني 
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية 
العام���ة مبعاي���ري اجلودة وموؤ�س���راتها تبعا ملتغري نوع الإ�س���راف الرتب���وي، حيث اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���طات تقدي���رات اأفراد العينة، 
حيث بلغت قيمة »ت« املح�س���وبة )0.95( وهذه القيمة غري دالة اإح�س���ائيا عند م�ستوى 
الدللة )a ≤ 0.05(. مبعنى اأن تقديرات اأفراد العينة درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية 
ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�س���راتها ل تتاأثر بنوع اإ�س���رافهم الرتبوي،باعتبار 
امل�س���رفني الرتبوي���ني الإداري���ني والفنيني نالوا تدريب���ا وتعليما مت�س���ابهني لدرجة كبرية 

،وروؤيتهما ملعايري املناهج متوافقة باعتبار اأدوات احلكم لديهما مت�سابهة.

درجة ات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف مدينة الريا�س
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اجلدول )5(
 نتائج اختبار ”ت“ للك�صف عن دللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�صاف 

املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها تبعا ملتغري نوع الإ�صراف
نوع الإ�صراف 

املتو�صط العددالرتبوي
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

473.560.490.95740.341اإداري 293.450.44فني

متغري اخلربة: لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، وبهدف اختبار دللة الفروق بني املتو�سطات 
احل�س���ابية لتقديرات العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�سعودية العامة مبعايري 
اجل���ودة وموؤ�س���راتها، تبعًا ملتغ���ري اخلربة )1-5 �س���نوات، 6-10 �س���نوات، اأكرث من 10 
�س���نوات(، مت ا�س���تخراج املتو�س���طات احل�س���ابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد 
العينة على ال�س���تبانة، التي تقي�ض درجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة 

مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها، وكانت النتائج كما يف اجلدول )6(.
اجلدول ) 6 (

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية والرتتيب، لدرجة ات�صاف املناهج ال�صعودية 
مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها تبعا ملتغري اخلربة

اخلربة
املجموعاأكرث من 10 �صنوات6-10�صنوات1-5 �صنواتالإح�صاءات الو�صفية

3.533.683.373.52املتو�سط احل�سابي
0.540.410.450.47النحراف املعياري

17283176العدد

يت�س���ح من اجلدول )6( وجود فروق )ظاهرية( بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات 
العين���ة لدرج���ة لدرج���ة ات�س���اف املناه���ج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة مبعاي���ري اجلودة 
وموؤ�س���راتها يف �س���وء متغ���ري اخل���ربة، وملعرفة م�س���توى الدلل���ة الإح�س���ائية للفروق يف 
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات العينة، وفقًا ملتغري اخلربة )1-5 �سنوات، 6-10 �سنوات، 
 ،)One Way ANOVA( ت�م ا�س���تخدام حتليل التباي���ن الأح����ادي ،)اأك���رث من 10 �س���نوات

وكانت النتائج كما يف اجلدول )7(.

د. غازي حممد خ�صر 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



154

اجلدول )7(
نتائج حتليل التباين الأحادي للك�صف عن دللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة 

ات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها تبعا ملتغري اخلربة

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

1.39920.69بني املجموعات
3.386*0.039 15.076730.20داخل املجموعات

16.47475املجموع

* دالةاإح�سائيا
ت�س���ري النتائج يف اجل���دول )7( اإىل وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا يف تقديرات اأفراد 
العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها 
تبعًا ملتغري اخلربة، حيث بلغت قيمة »ف« املح�سوبة )3.38(، وهذه القيمة دالة اإح�سائيا 
عند م�ستوى الدللة )a ≤ 0.05(. وللك�سف عن م�سدر الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
تبعًا ملتغري اخلربة يف تقديرات اأفراد العينة لدرجة ات�ساف املناهج املدر�سية ال�سعودية 
العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها، مت اإجراء مقارنات بعدية با�ستخدام اختبار »�سيفيه« 

كما يف اجلدول )8(.
اجلدول )8(

نتائج املقارنات البعدية باختبار ”�صيفيه“ للك�صف عن م�صدر الفروق يف تقديرات اأفراد 
العينة تبعًا ملتغري اخلربة

اأكرث من 10 �صنوات6-10�صنوات1-5�صنواتاخلربة
3.533.683.37�س-

0.150.16-13.53-5�سنوات
0.31*--63.68-10�سنوات

---3.37اأكرث من 10 �سنوات
* دالةاإح�سائيا�ض- = املتو�سطاحل�سابي

تبني النتائج يف اجلدول )8( اأن م�سدر الفروق الدالة اإح�سائيا يف تقديرات اأفراد 
العينة لدرجة ات�س���اف املناهج املدر�س���ية ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها 

درجة ات�صاف املناهج املدر�صية ال�صعودية العامة مبعايري اجلودة وموؤ�صراتها من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف مدينة الريا�س
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تبعا ملتغري اخلربة، كانت بني امل�سرفني من ذوي اخلربة )6-10 �سنوات( من جهة، وبني 
امل�س���رفني من ذوي اخلربة )اأكرث من 10 �سنوات(، مبعنى اأن امل�سرفني من ذوي اخلربة 
)6-10 �س���نوات(، قّيموا  ات�س���اف املناهج املدر�سية ال�س���عودية العامة مبعايري اجلودة 
وموؤ�س���راتها بدرجة اأكرب من امل�س���رفني من ذوي اخلربة )اأكرث من 10 �س���نوات(، ورمبا 
يعود ذلك لأن اأ�س���حاب اخلربة )6-10 �س���نوات(  قد اكت�س���بوا خربات جيدة يف احلكم 

ومل ي�سبهم الإعياء وامللل بعد فجاءت اأحكامهم وفق اأحوالهم.

التو�صيات
يف �س���وء نتائج هذه الدرا�س���ة اأو�س���ى الباحث مبا يلي: )1( اأهمية العمل باملعايري 
الواردة للمناهج العامة وعنا�س���رها الفرعية وال�ستفادة منها يف تطوير املناهج لحقا. 
)2( العمل على تطوير املناهج والرتكيز على حت�سني م�ستوى املعايري ب�سكل عام وحت�سني 
املعايريالتي جاءت جودتها متو�سطة  على وجه اخل�سو�ض مثل:جودة الو�سائل التعليمية، 
فاعلية اأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف املناهج املدر�سية، جودة التقنيات التعليمية،جودة 
مراكز التدريب و�س���الت العر�ض الفني والريا�س���ي، جودة الرح���الت التعليمية تربوية 
املخططة. )3( يو�س���ي الباحث بو�سع معايري جودة وموؤ�س���راتها ملناهج املواد الدرا�سية 
املختلفة. )4( يو�س���ي الباحث مبزيد من الدرا�س���ات يف قيا�ض م�س���توى ات�ساف مناهج 

املواد الدرا�سية املتخ�س�سة يف التعليم العام مبعايري اجلودة وموؤ�سراتها.

د. غازي حممد خ�صر 
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