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فاعهية نظاو املقررات باملرحهة انثانىية انسعىدية
ين وجهة نظر انطالب واملعهًني

إعداد

د /زعم بن شالل انعنسي

درجة اندكتىراه يف انرتبية وعهى اننفص ـ ختصص قياش وتقىيى،

املًهكة انعربية انسعىدية
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فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف
زعؿ بف شالؿ العنزم
تخصػػػص سيػػػاس كتقػػػكيـ ،درجػػػة الػػػدكتكراي فػػػب التربيػػػة كعمػػػـ الػػػن س ،المممكػػػة العربيػػػة
السعكدية.

البريد االلكتركنبzaal-55@hotmail.com :

الممخص:
هدفت الدراسة تعرؼ فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر

الطالب كالمعمميف ،كاستخدمت المنهج الكص ب ،كاعتمدت عمى االستبانة فب جمع

البيانات ،كطبقت عمى عينة مككنة مف ( )651منهـ ( )208معمـ ،ك( )443طالب
بالمرحمة الثانكية ،كتكصمت إلى ما يمب :أف فاعمية أهداؼ نظاـ المقررات مف كجهة نظر

عينة الدراسة جاءت مرت عة ،كأف فاعمية محتكل نظاـ المقررات مف كجهة نظر عينة
الدراسة جاءت متكسطة ،كأف فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ بيف

التخصصات جاءت متكسطة ،كأف فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ

بيف الطالب جاءت مرت عة ،كأف فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاال نسجاـ بيف
المعمميف جاءت مرت عة ،كأف الدرجة الكمية ل اعمية نظاـ المقررات مف كجهة نظر عينة

الدراسة جاءت متكسطة ،كما تبيف مف خالؿ النتائج أنه ال تكجد فركؽ فب استجابات

عينة الدراسة تعزل لمتغير النكع (ذككر – إناث) بينما تكجد فركؽ تعزل لمتغير الدرجة

العممية (معمـ – طالب) لصالح المعمميف.

الكممات الم تاحية :ال اعمية ،نظاـ المقررات ،التكامػؿ بػيف التخصصػات ،المرحمػة الثانكيػة

السعكدية.
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The Effectiveness of Saudi Secondary School Curriculum System
from the Viewpoints of the Students and Teachers
Zaal bin Shallal Al-Anzi
Education and Psychology, Assessment and Evaluation, KSA.
Email: zaal-55@hotmail.com

ABSTRACT:
The current study aimed to identify the effectiveness of the
curriculum system in the Saudi secondary stage schools from the
viewpoints of the students and teachers. The study made use of the
descriptive method, and utilized a questionnaire for collecting the
study data. The study was administered to a sample consisting of
651 individuals (208 teachers and 443 students in the secondary
stage). The results of the study revealed high effectiveness of the
curriculum system from the viewpoints of the study participants,
average effectiveness of the content of the curriculum system from
the viewpoints of the study participants, high effectiveness of the
curriculum system in achieving harmony and interaction among
teachers, high effectiveness of the curriculum system in achieving
harmony and interaction among teachers and average total degree
of the effectiveness of the curriculum system from the viewpoints
of the study participants. The results of the study revealed that
there were no differences in the responses of the study
participants due to the gender variable (males - females) while
there were differences attributed to the variable of scientific
degree (teacher - student) in favor of teachers.
Keywords: Effectiveness, curriculum system, interdisciplinary
integration, Saudi Secondary School.
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المقدمة:

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

إف تطكر شعكب العالـ فب شتى المجاالت مرهكف بدرجة كبيرة بمدل تطكر
أنظمتها التعميمية ،حيث أف التعميـ يزكد المجتمع بالطاسات البشرية التب تسهـ فب تحقيؽ
أهدافه المنشكدة .كلذلؾ تنامى اإلحساس بضركرة تطكير نظاـ التعميـ لدل المسئكليف عف
التعميـ فب المممكة العربية السعكدية .فمنذ بداية التسعينات الهجرية كالقائمكف عمى
التعميـ فب المممكة العربية السعكدية ي كركف بجدية فب تطكيري عمى كافة المستكيات،
فعمى المستكل الجامعب كاف لكمية التربية بالرياض السبؽ فب تطبيؽ نظاـ الساعات
المعتمدة كذلؾ فب عاـ 1393هػ .كتمتها بقية كميات جامعة الممؾ سعكد .كفب عاـ
1395هػ حذت جامعة الممؾ عبد العزيز حذك جامعة الممؾ سعكد فب تطبيؽ نظاـ
الساعات كبديؿ لمنظاـ الدراسب السنكم ،كعمى مستكل المرحمة الثانكية ،بدأت المممكة فب
عاـ 1395هػ فب تجريب نظاـ الساعات المعتمدة فب أربع مدارس أطمؽ عميها المدارس
الثانكية الشاممة.
كيمر المجتمع اليكـ بالعديد مف المتغيرات التب تستهدؼ إعادة بناء المجتمع
استصاديِّا كفكريِّا كاجتماعيِّا ،كترتبط هذي المتغيرات بالكثير مف الم اهيـ ،مثؿ :الخصخصة،
كسطاع األعماؿ العاـ ،كالتنمية المستدامة ،كالبطالة ،كنسبة مشاركة المرأة فب القطاعات
المختم ة ..كغيرها مف الم اهيـ؛ لذا يرل (النبكم )2015 ،أف تحقيؽ هذي المتغيرات
اعؿ أفراد المجتمع معها كادراكهـ ككعيهـ التاـ بتمؾ المتغيرات
ألهدافها يككف مف خالؿ ت ُ
كالم اهيـ االستصادية كاالجتماعية المرتبطة بها ،كالدكر الذم ينبغب أف يسهمكا به
تجاهها؛ كمف هنا أتت الحاجة إلى ضركرة إصالح سياسات التعميـ الثانكم ،بحيث يتضمف
الم اهيـ كالقضايا المعرفية التب تعمؿ عمى مالحقة هذي التغيرات كالتطكرات مف ناحية،
كاعداد الطالبات لمحياة الجديدة مف ناحية أخرل ،حيث يعتبر المعمـ كالمنهج كاألنشطة أهـ
جهدا
تنمب الكعب لدل الطالبات ،كتسهـ فب إعداد المكاطف الذم ال ّ
يدخر ن
األدكات التب ّ
فب العمؿ مف أجؿ زيادة اإلنتاج ،كمكاجهة المشكالت المختم ة التب تؤثر فب خطط
التنمية.
كمف ثـ فتطكير منظكمة التعميـ مطمب مهـ ،كهذا ما أكدت عميه االستراتيجية
القكمية إلصالح التعميـ بمصر ،حيث أشار (شحاتة )2012 ،إلى أف االستراتيجية تعتمد
عمى إصالح التعميـ كتطكيري مف خالؿ تقكيـ كاسع التعميـ كتشخيص جكانب القصكر،
كاإلصالح الشامؿ لممناهج كطرائؽ التدريس كدمج التكنكلكجيا فب التعميـ ،كتحديث خبرات
المعمميف كالتنمية المهنية ،كاصالح التعميـ األساسب ،كتحديث التعميـ الثانكم العاـ،
كالتركيز عمى التعميـ المهنب.
كيحظى تطكير التعميـ الثانكم فب المممكة العربية السعكدية باهتماـ كأكلية فب
التطكير نظ ار ألهميته كاألهداؼ المنكطة به ،إذ نصت أهداؼ التعميـ الثانكم عمى إكساب
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المتعمميف القدر المالئـ مف المعارؼ كالمهارات الم يدة بما يجعمهـ أفر نادا نافعيف كايجابييف
فب المجتمع ،كتنمية المهارات الحياتية كمهارات الت كير مف خالؿ إتاحة ال رصة لمتعمـ فب
مكاسؼ حياتية كاسعية فب المجتمع المعاصر ،كتطكير مهارات التعامؿ مع التقنية كمصادر
المعمكمات ،كتنمية شخصية المتعمـ شمكليان كتنكيع الخبرات التعميمية.
كتعد مرحمة التعميـ الثانكم النقطة الحرجة لمتعميـ األساسب ،كالبكابة الرئيسية
التب ينطمؽ مف خاللها ال رد لسكؽ العمؿ أك الجامعات عمى حد سكاء ،كبناء عمىه نجد
مممكسا فب سياسات التعميـ فب البمداف العربية كما احتكته األهداؼ
اهتماما
اف هناؾ
ن
ن
العامة لنظاـ التعميـ الثانكم بأف يككف هذا التعميـ متكافقنا مع السياسات التنمكية
كاالجتماعية كاالستصادية ،لذا شهد نظاـ التعميـ الثانكم فب البمداف العربية العديد مف
مراحؿ التطكير التب تحاكؿ سد ال جكة بيف مخرجاته كبيف بيئة ال رد المستقبمية المتمثمة
فب سكؽ العمؿ أك بيئته التعميمية المتمثمة فب الجامعات ،كعمى الرغـ مف تمؾ الجكانب
التطكيرية فب هذا الكياف التعميمب إال اف نظرة المجتمع كالتربكييف تؤكد عمى ضعؼ
المخرج كسمة ك اءته ،كخيبة أمؿ لممست يد الخارجب مف هذا النظاـ (صائغ،7 ،2010 ،
. )8
كأكدت (خديجة إبراهيـ )2015 ،أف أهـ المراحؿ التب تقكـ بدكر مهـ فب حياة
متكامال
شامال
إعدادا
المتعمميف هب المرحمة الثانكية ،حيث ُي ترض أف ُي َع ّد فيها المتعمـ
ن
ن
ن
مزكدا بالمعمكمات كالمهارات األساسية التب تبنب شخصيته لاللتحاؽ بالدراسة الجامعية أك
ن
سكؽ العمؿ ،كالتب تنبثؽ مف احتياجات المجتمع.
كما أكدت التج ارب المعاصرة أف التقدـ الحقيقب يبدأ مف التعميـ الثانكم ،كتضع
الدكؿ المتقدمة التعميـ الثانكم فب أكلكية برامجها كخططها السياسية (النجار.)2009 ،
كتأكيدا لذلؾ أكرد (الحمكد )2011 ،دراسة الستصادييف مف هارفارد ،هما" :لكرانس كاتز،
ن
ككمكديا غكلديف" ،كالتب هدفت إلى دراسة أثر زيادة التحصيؿ التعميمب لمقكل العاممة
كجدا أف هذي المكاسب أسهمت فب زيادة
األمريكية بيف عامب  ،1999-1915حيث َ
ككجدا أف العامؿ األساسب كاف التكجه نحك تطكير التعميـ
اإلنتاجية كالناتج المحمب،
َ
أدل
الثانكم العاـ خالؿ ال ترة مف  1910إلى  ،1940كهذا التطكير لمتعميـ الثانكم العاـ ّ
إلى زيادة تعميـ القكل العاممة كتحقيؽ فكائد استصادية كبيرة ،كما أنه ساد إلى تطكير
التعميـ العالب.
كيغطب التعميـ الثانكم فترة حرجة مف حياة الممتحقيف به كهب فترة المراهقة،
بكؿ ما تحممه هذي ال ترة مف خصائص كتحديات كمشكالت كرغبة شديدة فب إثبات الذات،
كهب فترة تمرد كثكرة كاندفاع ،لذا يرل بعض المتخصصيف فب عمـ الن س أنها تمثؿ
ميالدان جديدان ،كتمتع التعميـ الثانكم منذ نشأته – فب حضارتنا المعاصرة -بمزايا كبيرة فب
ن كس اآلباء ،كاألبناء ،فهك الطريؽ إلب التعميـ العالب بشتى أشكاله كأنماطه كمف ثـ
العمـ كالتخصص كالمهف كالمراكز المرمكسة فب المجتمع كما أف أهمية التعميـ الثانكم
-755-

فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

تعدت مجرد إعداد الشباب لمكاصمة تعميمهـ العالب إلى إعداد القكل البشرية الالزمة
لتن يذ التحكؿ االجتماعب كاالستصادم كالكفاء بمتطمبات التنمية (الغامدم ،عبد الجكاد،
.)163- 162 :2010
كهنالؾ أدكار تربكية مهمة عمى المدرسة الثانكية القياـ بها تتمثؿ أبرزها فيما
يمب( :فرج)23-22 :2013 ،
 مكاصمة عممية التنمية االجتماعية مف أجؿ تككيف شخصية الطالب ،كضماف إلمامهبما حكله.
 تعريؼ الطالب بكظائ ه االجتماعية كضماف إلمامه بها. تكسيع دائرة نطاؽ التعامؿ كالعالسات اإلنسانية كالت اعؿ مع ال ئات المجتمعيةالمختم ة.
 ربط الطالب بالثقافة السائدة فب المجتمع كتعري هـ بتراث أمتهـ ،مع بث ركحالتجديد كالتآلؼ ،تجاكبان مع المستجدات كالمتغيرات الحضارية كبما ال يخالؼ
األسس كالثكابت اإلسالمية.
 تكطيد العالسة بيف البيت كالمدرسة كالمجتمع كتكاممها مف أجؿ تككيف جيؿ نافع،عرؼ حقكسه فكسؼ عندها ،كعرؼ كاجباته فأداها عمى الكجه المطمكب.
 االهتماـ بدارسة السمكؾ االجتماعب كأنماط الحياة كتقديمها لمنشء بصكرة مبسطةألغراض التربية المدنية ،ليككنكا أعضاء نافعيف فب المجتمع ،كبما يضمف عدـ
كسكعهـ فب دائرة الزلؿ كاالنحراؼ.
كتتنكع الدراسة فب المرحمة الثانكية لتراعب النضج الن سب كالعقمب ،فإلى جانب
نظاـ التخصص الذم ُيعمؿ به خالؿ الص يف األخيريف مف الدراسة الثانكية العامة (أدبب،
عممب) لإلناث( ،عمكـ شرعية كعربية ،عمكـ إدارية كاجتماعية ،عمكـ طبيعية ،عمكـ
تطبيقية أك تقنية) لمذككر ،تكجد مدارس ثانكية تابعة لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسالمية ،كمثمها كذلؾ مدارس ثانكية لتح يظ القرآف الكريـ كغيرها (كزارة المعارؼ،
1419هػ.)208 :
كيحظى تطكير التعميـ الثانكم فب المممكة العربية السعكدية باهتماـ كأكلكية فب كزارة
التربية كالتعميـ"ككالة التطكير التربكم"ألهميته كاألهداؼ المناطة به ،لذا فقد سعت كزارة
التربية كالتعميـ لدراسة نماذج فب تطكير التعميـ الثانكم ،فكانت تجربة التعميـ الثانكم
الشامؿ فب تعميـ البنيف كامتدت عشر سنكات مف عاـ 1405 -1395هػ ،ثـ طبقت
تجربة التعميـ الثانكم المطكر فب تعميـ البنيف أيضان كامتدت ست سنكات مف عاـ 1406
1411هػ ،كبدأ مف العاـ الدراسب 142-1425هػ تطبيؽ تجربة التعميـ الثانكم نظاـالمقررات فب كؿ مف مدارس البنيف كالبنات كهب التجربة األكلى فب التطكير بالنسبة لتعميـ
البنات (الشامخ ،كآخركف1428 ،هػ.)6 ،
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كلقد بدأت الكزارة بتطبيؽ نظاـ المقررات عمى التعميـ األهمب بعدما كاف مقتص ارن
فب السابؽ عمى الحككمب فقط ،كسمحت الكزارة لممدارس األهمية بتدريس نظاـ المقررات
لمطالب كالطالبات اعتبا ارن مف العاـ الدراسب 2014ـ ،كما أف الكزارة تسعى لتعميـ تجربة
نظاـ المقررات فب التعميـ الثانكم بشكؿ تدريجب كفؽ خطط تنبتها الكزارة فكر مكافقة
المقاـ السامب عمى المشركع ،كتهدؼ التربية مف ذلؾ إلى التنكيع كتكفير خيارات لمطالب
كالطالبات كفؽ مشركع تطكر التعميـ العاـ ،كاشترطت الكزارة عمى المدارس األهمية التب
تريد تطبيؽ نظاـ المقررات االستقاللية التامة فب المبنى كالكادر التعميمب كاإلدارم،
كأكضحت الكزارة فب تعميـ صادر مف نائب كزير التربية كالتعميـ كباإلشارة إلى مكافقة
المقاـ السامب رسـ ( )39086كتاريخ 1433هػ عمى تطبيؽ نظاـ المقررات لمنظاـ الثانكم
القائـ (الحارثب.)2013 ،

مشكمة الدراسة:

يكاجه التعميـ الثانكم مشكالت كتحديات تُعيؽ تحقيؽ االستراتيجيات كالرؤل
الحديثة ،كذلؾ بسبب ال جكة الكبيرة بيف مخرجات التعميـ كحاجات سكؽ العمؿ؛ مما أدل
إلى كجكد عائؽ يتمثؿ فب غياب التكامؿ بيف متطمبات التنمية كنكعية التعميـ فب
المؤسسات التعميمية كمنها مؤسسات التعميـ الثانكم ،هذا العائؽ رفع مف معدالت البطالة،
باإلضافة إلى ضعؼ مستكل مخرجات التعميـ الثانكم (الجعافرة ،كآخركف،)2014 ،
(معكض ،كشرؼ( ،)2012 ،عزازم( ،)2012 ،الحمكد.)2011 ،
إف معظـ الدراسات التب أُجريت تؤكد ضعؼ نكعية التعميـ كمستكل المتعمـ
كالمعمـ عمى السكاء ،كأف التعميـ اعتاد عمى مناهج كأساليب تدريس تعتمد عمى الح ظ
كالتمقيف كالكـ أكثر مف الكيؼ ،كتَ ْغمُب عميها الجكانب النظرية دكف الجكانب التطبيقية
(الجعافرة ،كآخركف.)2014 ،
كذكر (مكسى )2017 ،فب دراسة حكؿ التعميـ الثانكم أف التعميـ الثانكم ما زاؿ
يعانب مف عدـ تكافر مصادر تمكيؿ كافية لكثير مف المدارس تساعد عمى تكفير متطمبات
الجكدة الشاممة ،كما ال يكجد اهتماـ بالبيئة المدرسية مف حيث النكاحب الغذائية لمطالب
أثناء اليكـ الدراسب كتكفير الكجبات الصحية لمطالب بأسعار مناسبة ،كعدـ تكفير
المالعب المدرسية المكائمة لتن يذ األنشطة الرياضية ،إضاف نة إلى عدـ تكافر المشرؼ
الن سب ،كسمة الكسائؿ التعميمية اإللكتركنية الحديثة ،كندرة االستراحات المناسبة لمطالب
بيف انخ اض سدرة إدارة المناهج فب تطبيؽ معايير جكدة تأليؼ
بالمدارس الثانكية ،كما ّ
سمبا عمى جكدة تمؾ المناهج كمناسبتها مف
ينعكس
مما
؛
كتصميمها
المناهج الدراسية
ن
حيث المحتكل كالحجـ كعدد المقررات لتحقيؽ األهداؼ المطمكبة.
كيشير أحد التقارير اإلحصائية التابعة لمكزارة فب المممكة عمى انخ اض الك اءة
الداخمية لمتعميـ الثانكم نتيجة لمرسكب كالتسرب حيث بمغ معدؿ الرسكب  ،13.8كبمغ
معدؿ التسرب  ،8.3كيكثر التسرب فب الصؼ األكؿ كالثانب الثانكم عنه فب الصؼ
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الثالث الثانكم ،أما الرسكب فيظهر بشكؿ أكبر فب الص يف األكؿ كالثالث عنه فب الصؼ
الثانب (كزارة التربية كالتعميـ.)175 ،2003 ،
كنظر إلى ذلؾ دعا (الحمكد )2011 ،المسئكليف فب المممكة العربية السعكدية
نا
إلى ضركرة تطكير التعميـ الثانكم ،كاعادة هيكمته ،كتطكير مناهجه ،كتنكيع مساراته،
كضركرة تشعيب التعميـ الثانكم ،كعدـ االستصار عمى سسميف (أدبب ،كعممب)؛ كذلؾ
لتكفير أكبر فرص ممكنة أماـ المتعمميف .كأكد عمى تدنب مكانة التعميـ ال نب فب المممكة
بيف أف التعميـ الثانكم فب
العربية السعكدية فب أذهاف المتعمميف كأكلياء األمكر .كما ّ
سمبا فب األنشطة المدرسية كال
المممكة ما زاؿ يعتمد عمى المبانب المستأجرة ،التب تؤثر ن
تتيح المجاؿ لمقياـ باألعماؿ كاألنشطة التعميمية ،سكاء عمى مستكل األنشطة الص ية أك
الالص ية ،أك حتى عمى مستكل المختبرات كالمرافؽ التعميمية المختم ة.
كفب ضكء ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة فب الحاجة لمتقكيـ المستمر لألنظمة
التعميمية بص ة عامة ،كتأتب هذي الدراسة فب محاكلة لتقييـ مدل فاعمية نظاـ المقررات
بالمرحمة الثانكية نظ ارن ألهمية هذي المرحمة مف جهة كحداثة نظاـ المقررات نسبيان مف جهة
أخرل.

أسئمة الدراسة:

سعت الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسب التالب :ما مدل فاعمية نظاـ
المقررات بالمرحمة الثانكية فب المممكة العربية السعكدية مف كجهة نظر المعمميف
كالطالب؟ كت رع عنه األسئمة التالية:
 .1ما مدل فاعمية أهداؼ نظاـ المقررات كرضا المعمميف كالطالب عنها؟
 .2ما مدل فاعمية المحتكيات الدراسية فب نظاـ المقررات مف كجهة نظر المعمميف
كالطالب؟
 .3ما مدل فاعمية نظاـ المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات مف
كجهة نظر المعمميف كالطالب؟
 .4ما مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب مف كجهة
نظر المعمميف كالطالب؟
 .5ما مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمـ مف كجهة
نظر المعمميف كالطالب؟
 .6ما مدل تأثير متغيرم النكع (ذكر /أنثى) كالرتبة الكظي ية (معمـ /طالب).

أهداؼ الدراسة:

ؼ فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية فب المممكة
هدفت الدراسة لإلجابة تَ َعُّر ْ
العربية السعكدية مف كجهة نظر المعمميف كالطالب ،كذلؾ مف خالؿ تعرؼ ما يمب:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

مدل فاعمية أهداؼ نظاـ المقررات كرضا المعمميف كالطالب عنها.
مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمـ مف كجهة نظر
المعمميف كالطالب.
مدل فاعمية المحتكيات الدراسية فب نظاـ المقررات مف كجهة نظر المعمميف
كالطالب.
مدل فاعمية نظاـ المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات مف كجهة
نظر المعمميف كالطالب.
مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب مف كجهة نظر
المعمميف كالطالب.
مدل تأثير متغيرم النكع (ذكر /أنثى) كالرتبة الكظي ية (معمـ /طالب).

أهمية الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

تنطمؽ أهمية الدراسة مف عدة اعتبارات يمكف إيجازها عمى النحك التالب:
أهمية المرحمة الثانكية كحاجتها لمزيد مف الدراسات حكؿ كاسعها كمعكساتها
كسبؿ تطكيرها.
حاجة نظاـ المقررات لمتقكيـ المستمر مف أجؿ تعرؼ نقاط سكته كنقاط ضع ه،
كالعمؿ عمى تعزيز نقاط القكة كتالشب نقاط الضعؼ.
تعد الدراسة استجابة لما نادت به العديد مف الدراسات كالمؤتمرات المتخصصة
حكؿ تطكير كتقكيـ التعميـ الثانكم بأنظمته المختم ة.
مف المتكسع أف ت يد الدراسة المسئكليف عف نظاـ المقررات بالتعميـ الثانكم بما
تس ر عنه مف نتائج يؤخذ بها فب عمميات التخطيط كالتطكير له.
يمكف أف تككف الدراسة نقطة انطالؽ لمباحثيف المهتميف بالمجاؿ إلجراء دراسات
أخرل مشابهة.

حدكد الدراسة:
.1
.2
.3
.4

الحدكد المكضكعية :فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مف حيث (أهدافه –
محتكاي – أنشطته  -تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات – تحقيقه لمت اعؿ كاالنسجاـ
بيف الطالب – تحقيقه لمت اعؿ كاالنسجاـ لممعمميف).
الحدكد البشرية :عينة مف معممب كطالب المرحمة الثانكية الذيف يتبعكف نظاـ
المقررات.
الحدكد المكانية :مدارس المرحمة الثانكية التب تطبؽ نظاـ المقررات بمدينة تبكؾ.
الحدكد الزمانية :العاـ الدراسب 2019 /2018ـ.
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مصطمحات الدراسة:

 .1نظاـ المقررات :هيكؿ جديد لمتعميـ الثانكم ،يتككف مف برنامج مشترؾ ،يدرسه
جميع الطالب ،يت رع إلى مساريف يتجه الطالب لمدراسة فب أحدهما ،كتتب ّنى هذي
الخطة فب هيكمها الجديد جكانب عديدة ،مف أهمها :نظاـ الساعات الدراسية
المقننة التب يسجمها الطالب فب كؿ فصؿ دراسب ،نظاـ المعدالت ال صمية
كالتراكمية ،نظاـ المنهج التكاممب الذم يربط بيف المقررات الدراسية؛ ليم ّكف الطالب
مف اكتساب الجكانب المهارية كالعممية كاإلعداد لمحياة كالتهيئة لسكؽ العمؿ،
أساليب نكعية فب التعميـ كالتعمـ كأدكات جديدة فب التقكيـ.
 .2المرحمة الثانكية :هب الحمقة النهائيَّة مف حمقات التعميـ العاـ كالتب تمثؿ مدخالت
التعميـ العاـ ،كتحدد مخرجاته ،كيتـ عمى ضكئها تقكيـ جميع المراحؿ التعميمية
التب تسبؽ التعميـ الجامعب" (الصعيدم.)28 ،2009 ،
 .3فاعمية نظاـ المقررات :يقصد ب اعمية نظاـ المقررات مدل سدرته عمى
األهداؼ المرجكة منه بأعمى سدر مف الك اءة كالتميز كتحقيؽ الرضا
كالمعمميف كأعضاء المجتمع المحمب ،كذلؾ مف خالؿ (أهداؼ – محتكاي –
لمتكامؿ بيف التخصصات – تحقيقه لمت اعؿ كاالنسجاـ بيف الطالب –
لمت اعؿ كاالنسجاـ لممعمميف).

الدراسات السابقة:

تحقيؽ
لمطالب
تحقيقه
تحقيقه

 .1هدفت دراسة النبكم ،كآخركف ( :)2015هدفت التعرؼ عمى كاسع إصالح سياسات
المناهج الدراسية لمتعميـ الثانكم العاـ فب مصر كماليزيا كاسكتمندا فب ضكء
متطمبات مجتمع المعرفة ،كالتعرؼ عمى القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة عمى
إصالح .مف خالؿ تحميؿ كمقارنة أنظمة التعميـ الثانكم فب الدكؿ الثالث ،جاءت
أهـ النتائج لتأكد ضركرة مشاركة الهيئات المختم ة فب سياسات تخطيط المناهج،
لتحديد نقاط الضعؼ كنقاط القكة ،كتحديد أكلكياتها مف أجؿ التغيير كاإلصالح،
تجريب المناهج الدراسية سبؿ تعميمها ،كالتأكد مف صالحيتها تحت إشراؼ سيادات
كاسعة األفؽ ،كالتأكد مف مدل تحقيقها لألهداؼ كاالهتماـ بالبحكث الميدانية،
كذلؾ مف أجؿ كضع منهج دراسب عالمب ،يمبب متطمبات مجتمع المعرفة ،كيخرج
طالبا عالميا سادرا عمى تمبية احتياجات سكؽ العمؿ المحمب كالعالمب ،كما تؤكد
ضركرة دمج المعارؼ المتنكعة ،كتكنكلكجيا التعميـ فب سياسات تطكير المناهج
الثانكية ،كمساهمة المناهج فب تأهيؿ الطالب ليصبح ساد ار عمى حؿ المشكالت،
كساد ار عمى اإلبداع كاالبتكار ،كضركرة اعتبار األنشطة جزء أساسب مف المنهج،
كما أكدت عمى ضركرة تدريب المعمـ ليككف سادر عمى تطبيؽ كتن يذ المناهج
الدراسية.
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 .2دراسة خديجة إبراهيـ ( :)2015هدفت إلى التعريؼ بأدكار التعميـ الثانكم العاـ
كالمشكالت المعاصرة التب تكاجهه ،كأهمية االختيار المهنب ،كدكر التعميـ الثانكم
العاـ فب تكجيه طالب الختيار مستقبمهـ المهنب ،إلى أف الطالب يختاركف
التخصص التعميمب ككذلؾ التخصص المهنب كفؽ أسس غير دسيقة كخاطئة أف
هناؾ سصكران كضع ان شديدان فب سياـ التعميـ الثانكم العاـ بدكر فب تكعية الطالب
كنشر الكعب المهنب لديهـ ،كذلؾ يرجع إلى تقصير مككنات المنظكمة التعميمية
بالتعميـ الثانكم العاـ فب القياـ بأدكارها تجاي تمؾ العممية كمنها ضعؼ دكر كؿ مف
المقررات الدراسية كاألنشطة المدرسية ،كالمعمـ كاألخصائب الن س كسصكر دكر
األخصائب االجتماع كاإلدارة المدرسية .كأكدت عمى كجكد فجكة استراتيجية كبيرة
بيف الدكر المأمكؿ لمتعميـ الثانكم لتكجيه الطالب الختيار المستقبؿ المهنب ،كدكري
فب الكاسع ،لذا البد مف كضع استراتيجية لت عيؿ دكر التعميـ الثانكم العاـ فب
تكجيه الطالب الختيار مستقبمهـ المهنب.

 .3دراسة المسعكدم ( :)2014هدفت الكشؼ عف درجة إسهاـ اإلدارة المدرسية فب
دعـ االحتياجات المادية لبرامج التكجيه المهنب لطالب المرحمة الثانكية ،كدعـ
البرامج كاألنشطة المهنية ،ككذلؾ دعـ التكعية المهنية ،كما هدفت الدراسة إلى
الكشؼ عف مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابة أفراد
العينة حكؿ درجة إسهاـ اإلدارة المدرسية فب دعـ التكجيه المهنب لطالب المرحمة
الثانكية مف كجهة نظر المديريف كالمرشديف الطالبييف حسب متغيرات الدراسة
(المسمى الكظي ب ،كسنكات الخبرة فب العمؿ الحالب ،كالمؤهؿ العممب) ،كسد
استخدـ الباحث المنهج الكص ب المسحب ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع
مديرم مرشدم الطالب بمدارس التعميـ الثانكم العاـ الحككمب بمدينة مكة المكرمة،
كالبالغ عددهـ ( )70مدي ارن ك( )114مرشدان طالبيان ككما استخدـ الباحث االستبانة
كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف
مف أبرزها أف إسهاـ اإلدارة المدرسية فب التكجيه المهنب جاء بدرجة متكسطة
لألداة الكمب ،كبمتكسط حسابب بمغ (.)2.90
 .4دراسة  :(2012( Enoseكهدفت الدراسة الكشؼ عف األساليب المستخدمة مف
سبؿ مديرم المدارس فب التعاكف مع عممية اإلرشاد الطالبب كادارة انضباط الطالب
فب المدارس الثانكية فب مقاطعة بكنغكما-بكينيا ،كاستخدـ الباحث المنهج
الكص ب التحميمب ،كتككف عينة الدراسة مف( )40مدير ،ك ( )40نائب مدير ،ك
( )200معمـ ،كاستخدـ أسمكب االستبياف ،ك المقابمة كتحميؿ الكثائؽ لجمع
البيانات .ككش ت نتائج الدراسة أف العديد مف المخال ات كجدت فب المدارس
الثانكية مف سبؿ مديرم المدارس الذيف سامكا باستخداـ مجمكعة كاسعة مف كسائؿ
إدارة ضبط الطالب فب المدارس كالتب تضمنت التكبيخ كالضرب كالعقاب البدنب،
كاالحتجاز ،كتأنيب ،كاالعتذار ،كالتغريـ ،كسحب المكافآت ،كارتداء الزم
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المدرسب فب جميع األكسات ،كااللتزاـ الذاتب فب الكتابة لمح اظ عمى حسف السيرة
كالسمكؾ ،كخمصت الدراسة إلى أف أساليب الح اظ عمى االنضباط الطالبب فب
المدارس ال يطبؽ بشكؿ كامؿ بؿ يعكد ذلؾ إلى البيئة المدرسية .كبالتالب ،فإف
فعالية كؿ طريقة تعتمد عمى الثقافة التنظيمية لكؿ مدرسة.
 .5دراسة الصالحب ( :)2011هدفت الدراسة إلى تعرؼ كاسع صالحيات مديرم
المدارس الثانكية فب المممكة العربية السعكدية ،كالتكصؿ لتصكر مقترح لصالحيات
مديرم المدارس فب ضكء بعض الخبرات العالمية كمقترحات عينة الدراسة .كاتبعت
الدراسة المنهج الكص ب التحميمب ،كأظهرت الدراسة ضعؼ كضآلة الصالحيات
الممنكحة لمديرم المدارس ،كالتب ال تتكافؽ مع المهاـ المككمة إليهـ ،ككضع
الباحث تصك ارن مقترحان فب ضكء بعض الخبرات العالمية ،كتضمف هذا التصكر منح
المزيد مف الصالحيات لمدير المدرسة فب العديد مف المجاالت ،كالتب منها المجاؿ
اإلدارم ،كمجاؿ التطكير.
 .6دراسة الكثيرم (1426هػ):هدفت إلى التعرؼ عمى أراء طالب كطالبات الصؼ األكؿ
ثانكم فب المدارس المطبقة لمنظاـ فب مدينة الرياض لم صؿ الدراسب األكؿ
لتطبيؽ النظاـ مف حيث:االتجاي نحك منهج التعميـ الثانكم الجديد ،كأهـ النتائج:
هناؾ اتجاي إيجابب نحك منهج التعميـ الثانكم لدل أفراد العينة ،المنهج الجديد
يتيح ال رصة إلكساب الطالب كالطالبات مهارات الت كير كمناسشة المعمميف كالعمؿ
التعاكنب مع زمالئهـ ،كأف تحديد خمس حصص فب األسبكع لممقرر الكاحد طريقة
مناسبة كأف تتابع المادة يكميا عمى الطالب سد يقمؿ مف نسياف مكضكعاتها كيح زي
لمحرص عمى دراستها .آراء أفراد العينة إيجابية حكؿ التحصيؿ الدراسب فقد أعربكا
عف حرصهـ كاهتمامهـ فب أداء األعماؿ ال صمية مف كاجبات كمشاركة كالحضكر
كعدـ الغياب كهـ مهتميف بتحقيؽ درجات عالية فب كؿ المكاد ،كاف معظـ اآلراء
ايجابية نحك اإلرشاد كالتكجيه كتعكس است ادة معظـ الطالب فب معرفة النظاـ
كخطط الدراسة الجديدة.كيكجد مشكمتاف :صعكبة فهـ كدراسة الكتب المدرسية ،ك
االستعانة بمدرسيف خصكصييف لبعض المكاد.
 .7دراسة جكأكستيج كجكرج إيتاؿ 2003( Gorostiag a, Jorge M. etalـ):
استهدفت هذي الدراسة :التعرؼ عمى مالمح إصالح التعميـ الثانكم فب األرجنتيف
خالؿ عقد التسعينات مع رصد السياسات الحككمية األساسية المتبعة فب هذا
الشأف باإلضافة إلى تحميؿ آثار هذي المحاكالت اإلصالحية مف خالؿ التركيز عمى
العالسة بيف اإلصالح كبعض القضايا المهمة مف سبيؿ الجكدة كتكافؤ ال رص
التعميمية ،كاستخدمت هذي الدراسة المنهج الكص ب لرصد محاكالت إصالح التعميـ
الثانكم كأهـ اإلجراءات التب اتخذت بهذا الخصكص كتقديـ كصؼ مكجز ألهـ
عناصر هذا اإلصالح .كمف أهـ النتائج التب تكصمت إليها الدراسة ما يمب :أف مف
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أهـ العناصر التب اتسـ بها إصالح التعميـ الثانكم فب األرجنتيف عنصراف :األكؿ
هك ال مركزية التعميـ الثانكم كالتكزيع الجديد لممسئكليات بيف المستكيات القكمية
كاإلسميمية .كالثانب هك البنية الجديدة لمتعميـ التب تضمنت تحديدا لكظي ة التعميـ
الثانكم كمحتكاي ،أف محاكالت اإلصالح فب األرجنتيف سد عممت عمى إيجاد نظاـ
تعميمب أكثر انسجاما مع التركيز عمى تطكير نظـ المعمكمات كالتقييـ كزيادة
االستثمارات فب البنية التحتية لمتعميـ ،أنه ما زالت هناؾ حاجة لكضع سياسات
كبرامج تدريبية أكثر تنظيما لرفع ك اءة التعميـ الثانكم كخاصة مما يتعمؽ بمجاؿ
تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،أنه يجب تكجيه مزيدان مف العناية لتعميـ كتدريب
الطالب المنحدريف مف عائالت محركمة استصاديا ،أف الحالة فب األرجنتيف
تستدعب مزيدا مف اشتراؾ المعمميف بطريقة أكثر فاعمية مع االهتماـ بتحسيف
ظركفهـ االستصادية كاالجتماعية.

 .8دراسة كيث لكيف ك فرانسكاز تايمكر2001(Tailor lowing .ـ) :استهدفت هذي
الدراسة البحث فب األسس المنطقية لزيادة االستثمار فب التعميـ الثانكم ،كتقييـ
فاعمية جهكد زيادة القيد به ،كاستراح االستراتيجيات الممكنة لتحقيؽ ذلؾ ،باإلضافة
إلى تناكؿ عدد مف دراسات الحالة التب تعكس خبرات بعض البمداف ذات المعدالت
المنخ ضة لمقيد بالتعميـ الثانكم ،كاستخدمت الدراسة المنهج الكص ب فب رصد
كاسع االستثمار فب التعميـ الثانكم كعالسته برفع معدالت القيد بالدكؿ المختم ة ذات
معدالت القيد المنخ ضة ،كمف أهـ نتائج الدراسة ما يمب :أف تحقيؽ مستكيات
مالئمة مف االستثمار فب التعميـ الثانكم أمر حيكم بالنسبة لمتنمية ،أف تكسيع
االلتحاؽ بالتعميـ الثانكم يمكف أف يسهـ فب تحقيؽ المساكاة كالحد مف ال قر ،أف
سياسات تمكيؿ المدرسة تحتؿ مكاف القمب فب المداخؿ الجديدة التب تصمـ كزيادة
القيد بالتعميـ الثانكم.

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

يتضح مف العرض السابؽ تنكع الدراسات التب اهتمت بالتعميـ الثانكم بص ة
عامة ،سكاء مف حيث دراسة كاسعه ،أك بياف بعض معكساته كتحدياته ،أك بياف مدل تأثيري
أك تأثري ببعض المتغيرات ،أك تناكؿ عنص ارن مف عناصري كالمعمـ أك اإلدارة أك الطالب،
كتجمع هذي الدراسات عمى أهمية المرحمة الثانكية بص ة عامة ،كما أنه يتضح تبايف
المنهجية كاألدكات المتبعة فب هذي الدراسات تبعان لتبياف أهدافها ،كتأتب هذي الدراسة فب
سياؽ الدراسات السابقة مف حيث االهتماـ بالتعميـ الثانكم ،كلكف تتميز عنها فب تركيزها
عمى نظاـ المقررات مف جهة كفب محاكر ال اعمية التب تحاكؿ تقييمه فب ضكئها مف
جهة أخرل ،كاست ادت الدراسة مف الدراسات السابقة بص ة عامة فب تكضيح مشكمتها
كفب عرض بعض الم اهيـ النظرية الخاصة بالتعميـ الثانكية كفب إعداد األداة كعرض
النتائج كمناسشتها.
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اإلطار النظرم:
م هكـ كطبيعة التعميـ الثانكم:

تعرؼ كزارة التربية كالتعميـ المرحمة الثانكية بأنها " :مرحمة تكسيع األفؽ
االجتماعب ،كالت اعؿ االجتماعب لمشباب ،كهذا يظهر مف خالؿ اهتماـ الشباب بالمظهر
الخارجب ،كاالستقالؿ االجتماعب ،كتأكيد الذات ،كتحمؿ المسؤكلية ،إضافة إلى نمك الذكاء
االجتماعب ،كالقدرة عمى التصرؼ فب المكاسؼ االجتماعية" (كدعانب.)39 ،2006 ،
كما عرفت (كزارة التعميـ )2016 ،التعميـ الثانكم كمرحمة مف مراحؿ التعميـ
االساسب بأنها :مرحمة لها طبيعتها الخاصة مف حيث سف الطالب كخصائص نمكهـ فيها،
كتضـ فركعا مختم ة يمتحؽ بها حاممك الشهادة
فهب تستدعب ألكانا مف التكجيه كاإلعداد،
ُّ
المتكسطة كفؽ األنظمة التب تضعها الجهات المختصة.

كيعرؼ (الديحانب )10 ،2016 ،التعميـ الثانكم بأنه :المرحمة الكسطى مف
ُ
التعميـ ،يسبقه التعميـ اإلعدادم "المتكسط" كيتمكي التعميـ العالب ،كيشغؿ خالؿ فترة زمنية
تمتد مف الثالثة عشر حتى الثامنة عشر مف العمر ،كتمتاز هذي المرحمة بتغيرات عقمية
كمية ،ككي ية ،األمر الذم يجعؿ هذي المرحمة مهمة لمغاية.
كسد أشارت كزارة التربية كالتعميـ فب سياسة التعميـ إلى أف" :لممرحمة الثانكية
طبيعتها الخاصة مف حيث سف الطالب كخصائص نمكهـ فيها ،كهب تستدعب ألكانا مف
التكجيه كاإلعداد كتضـ فركعان مختم ة يمتحؽ بها حاممك الشهادة المتكسطة كفؽ األنظمة
التب تضعها الجهات المختصة فتشمؿ :الثانكية العامة ،كثانكية المعاهد العممية ،كدار
التكحيد ،كمعاهد إعداد المعمميف كالمعممات ،كالمعاهد المهنية بأنكاعها المختم ة مف
زراعية كصناعية كتجارية ،كالمعاهد ال نية كالرياضية" (كدعانب.)39 ،2006 ،
كيمكف القكؿ بأف المرحمة الثانكية هب مرحمة تعميمية ،يدكر داخمها مجمكعة
مف العمميات ،كالتب يتعيف أف تسهـ فيها عناصر العممية التعميمية (المناهج –المعمـ –
كاألنشطة) ،لتزكيد طالبات التعميـ الثانكم بالمعارؼ كالمهارات كاالتجاهات ،التب تمكنهف
مف الت اعؿ الجيد مع مجتمع المعرفة ،كتنمية كعيهـ برؤية المممكة العربية السعكدية
 2030كأهدافها.
كيرل (عميمات )2010 ،أف هناؾ ثالثة أبعاد لمتعميـ الثانكم تدؿ عمى أهمية
هذي المرحمة التعميمية:
 البعد األكؿ :يتعمؽ بالسنكات األكلى مف التعميـ الثانكم ،كالتب تشكؿ فب كثير
مف بمداف العالـ جزنءا مف التعميـ األساسب الذم يمثؿ الحد األدنى مف التعميـ
المطمكب لضماف التطكير الشخصب كاالجتماعب.
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البعد الثانب :التعميـ الثانكم ُيش ّكؿ فب الكست ن سه شرطنا ُمسبقنا لمتعميـ العالب
كالجسر الذم يؤدم إليه؛ مما يعنب أنه ال َّ
يتبنى تصميـ التعميـ الثانكم
األكاديمب فقط ،بؿ التصميـ لمتعميـ األكاديمب كالمهنب (ال نب كالتقنب) ،باعتبار
تحضير لمرحمة الدراسة العميا كمرحمة تحضيرية لالنخراط فب سكؽ
نا
هذي المرحمة
العمؿ.
البعد الثالث :أهمية هذي المرحمة تنبع مف أهميتها فب تح يز الشباب لمحياة
لتحمؿ مسؤكلية المكاطنة عمى اعتبار أنهـ أعضاء نشيطيف فب
كلمكظائؼ
ُّ
مجتمعاتهـ كفب مؤسساتهـ ،غير أف التعميـ الثانكم فب الكثير مف البمداف
جهز كما ينبغب لمساعدة الشباب عمى مكاجهة التحديات
العربية غير ُم ّ
ككثير ما يككف
نا
الشخصية كاالجتماعية التب ستقكدهـ نحك مستقبؿ أفضؿ،
التعميـ الثانكم الحمقة األضعؼ فب سمسمة حمقات النظاـ التعميمب.

أهداؼ التعميـ الثانكم العاـ:

تعد أهداؼ المرحمة فب أم مؤسسة تعميمية مف أهـ المدخالت التب تحكـ مسار
عممها مف جهة كتسهـ فب الحكـ عمى مدل ك اءتها كانتاجيتها مف جهة أخرل كبذلؾ تعد
األهداؼ مف كجهة نظر الباحث مف أهـ عناصر النظاـ التعميمب إذ بدكنها يصعب سياس
األداء ككضع الخطط المستقبمية أك اإلصالح كالتطكير المستقبمب  ,كسد صيغت أهداؼ
التعميـ الثانكم العاـ فب المممكة العربية السعكدية فب ضكء تعاليـ الديف اإلسالمب
كمبادئه ،كبما يحقؽ لممجتمع احتياجاته كمتطمباته ،كبما يساير ركح العصر كمتغيراته،
كنصت كثيقة سياسة التعميـ فب المممكة العربية السعكدية عمى أف أهداؼ التعميـ الثانكم
تنحصر فيما يمب (كزارة المعارؼ:)19 ،1996 ،
 .1متابعة تحقيؽ الكالء هلل كحدي كجعؿ األعماؿ خالصة لكجهه كمستقيمة فب كافة
جكانبها عمى شرعه.
 .2دعـ العقيدة اإلسالمية التب تستقيـ بها نظرة الطالب إلى الككف كاإلنساف كالحياة
فب الدنيا كاآلخرة ،كتزكيدي بالم اهيـ األساسية كالثقافة اإلسالمية التب تجعمه معت ازن
باإلسالـ ساد ارن عمى الدعكة إليه كالدفاع عنه.
 .3تمكيف االنتماء الحب ألمة اإلسالـ الحاممة لراية التكحيد.
 .4تحقيؽ الكفاء لمكطف اإلسالمب العاـ كلمكطف الخاص (المممكة العربية السعكدية)
بما يكافؽ هذي السف مف تساـ فب األفؽ كتطمع إلى العميا كسكة الجسـ.
 .5تعهد سدرات الطالب ،كاستعداداته المختم ة التب تظهر فب هذي ال ترة كتكجيهها كفؽ
ما يناسبه كما يحقؽ أهداؼ التربية اإلسالمية فب م هكمها العاـ.
 .6تنمية الت كير العممب لدل الطالب ،كتعميؽ ركح البحث كالتجريب كالتتبع المنهجب
كاستخداـ المراجع ،كالتعكد عمى طرؽ الدراسة السميمة.
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 .7إتاحة ال رصة أماـ القادريف ،كاعدادهـ لمكاصمة الدراسة بمستكياتها المختم ة فب
المعاهد العميا كالكميات الجامعية فب مختمؼ التخصصات.
 .8تهيئة سائر الطالب لمعمؿ فب مياديف الحياة بمستكل الئؽ.
 .9تخريج عدد مف المؤهميف مسمكيان كفنيان لسد حاجة البالد فب المرحمة األكلى مف
التعميـ ،كالقياـ بالمهاـ الدينية كاألعماؿ ال نية (زراعية كتجارية كصناعية كغيرها).
 .10تحقيؽ الكعب األسرم لبناء األسرة اإلسالمية.
 .11إعداد الطالب لمجهاد فب سبيؿ اهلل ركحيان كبدنيان.
 .12رعاي ة الشباب عمى أساس اإلسالـ ،كعالج مشكالتهـ ال كرية كاالن عالية
كمساعدتهـ عمى اجتياز هذي ال ترة الحرجة مف حياتهـ بنجاح كسالـ.
 .13إكسابهـ فضيمة المطالعة النافعة ،كالرغبة فب االزدياد مف العمـ النافع ،كالعمؿ
الصالح ،كاستغالؿ أكسات ال راغ عمى كجه م يد تزدهر به شخصية ال رد كأحكاؿ
المجتمع.
 .14تككيف الكعب اإليجابب الذم يكاجه به الطالب األفكار الهدامة كاالتجاهات
المضممة.
نستنتج مف العرض السابؽ ألهداؼ التعميـ الثانكم ما يمب:
 شمكليتها ،كبنائها بصكرة تعبر عف تطمعات المجتمع فب المممكة العربية
السعكدية باعتباري مجتمعان مسممان يسعى لتربية أبنائه كفؽ المنهج اإلسالمب
السميـ ،كبذلؾ انبثقت مف أسس كمبادئ الديف اإلسالمب ،كجعؿ العمكـ
اإلسالمية كالعربية فب طميعة العمكـ.
 نصت األهداؼ عمى أف يككف التركيز فب هذي المرحمة عمى كؿ شبء يعزز ما
تحقؽ فب المراحؿ السابقة مف تحقيؽ الكالء هلل عز كجؿ كدعـ العقيدة
اإلسالمية.
 نصت األهداؼ عمى أف يككف تركيز المناهج عمى دعـ تمؾ األسس كالمبادئ،
كمحاربة األفكار الهدامة ،كاالهتماـ بإعداد الطالب لمياديف العمؿ كاإلنتاج،
كافساح المجاؿ أماـ القادريف منهـ لمكاصمة الدراسة الجامعية كهذا يتطمب تكامؿ
مناهج المرحمة الثانكية إلعداد الطالب لمياديف العمؿ كمكاصمة الدراسة
الجامعية.
 اهتمت أهداؼ التعميـ الثانكم أيضان بطبيعة الطالب جسديان كثقافيان كن سيان
كسمككيان حتى تتمثؿ الشمكلية فب جكانب إعدادي لكب يكاصؿ مسيرته فب التعميـ
الجامعب كلكب يككف ساد ارن عمى الكفاء بمتطمبات مجتمعه مستقبالن .
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ركزت أهداؼ التعميـ الثانكم عمى إتاحة ال رصة أماـ القادريف مف أبناء
المجتمع السعكدم لمف تؤهمهـ سدراتهـ العممية كالثقافية لمكاصمة الدراسة
بمستكياتها المتعددة فب مختمؼ المعاهد العميا كالكميات الجامعية فب
التخصصات المختم ة.

تطكر التعميـ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية:

مر التعميـ الثانكم فب المممكة العربية السعكدية بمراحؿ متعاسبة مف التطكر،
كعبرت كؿ مرحمة عف كاسع العصر الذم كجدت فيه المدرسة الثانكية ،كيمكف التمييز بيف
مرحمتيف مف تمؾ المراحؿ ،فالمرحمة األكلى كانت سبؿ تكحيد المممكة العربية السعكدية عمى
يد جاللة الممؾ عبد العزيز بف عبد الرحمف آؿ سعكد ػ يرحمه اهلل ػ حيث أدل شعكر
المكاطنيف بعدـ ك اءة الكتاتيب السائدة فب ذلؾ الكست لمقابمة حاجات العصر كاعداد
النشء إلى سياـ األهالب كركاد التعميـ بإنشاء المدارس األهمية فب مكة المكرمة كالمدينة
المنكرة ،كتعد المدرسة الصكلتية مف أسدـ المدارس األهمية التب أنشئت بمكة المكرمة عاـ
1291هػ ،كأتاحت لطالبها سد ارن مف التعميـ عمى مستكل المرحمة الثانكية ،كنظاـ المدرسة
ال يطبؽ التعميـ فب فصكؿ بؿ يقرر لكؿ طالب ما يناسبه مف مكاد ،كيطبؽ نظاـ الحمقات
المكجكدة فب المساجد ،فالطالب يدرس النحك فب فرسة كعمـ ال رائض فب فرسة أخرل ،كهذا
النظاـ شبيه بنظاـ الساعات المعتمدة المطبؽ حاليان فب معظـ دكؿ العالـ ،كسد تضمنت
الخطة الدراسية لممدرسة الصكلتية مكاد القرآف الكريـ كالت سير كالحديث كال قه كال رائض
كالنحك كالصرؼ كاألدب كالبالغة كالتاريخ كالجبر كالمقابمة كالحساب كالمنطؽ كالمناظرة
كال مؾ كال مس ة اإلسالمية ،كالمدرسة األهمية الثانية هب مدرسة ال الح كالتب افتتحت فب
جدة عاـ 1323هػ ،كفب مكة المكرمة عاـ 1330هػ ،كسد شممت مدارس ال الح مرحمة
ثانكية تتراكح مدة الدراسة فيها بيف سنتيف كثالث سنكات ،كهدفت إلى تحقيؽ ثالث غايات
هب :بحث الثقافة اإلسالمية ،كنشر المغة العربية ،كالعمؿ عمى تنمية كتطكير مجتمع
الجزيرة العربية ليكاكب تطكر الشعكب األخرل (األختر.)29 ،28 ،2006 ،
كالمالحظ أف التعميـ الثانكم أثناء تمؾ المرحمة غير مستقؿ أك كاضح المعالـ،
كانما كاف ينظـ كيتـ مف خالؿ المدارس األهمية التب تشمؿ جميع مراحؿ التعميـ ،كما أف
النظاـ التعميمب أباف تمؾ ال ترة كاف سائمان عمى الجهكد ال ردية لألهالب كركاد التعميـ كال
يطبؽ األصكؿ الحديثة فب اإلدارة كالتربية.
غير أف البداية الحقيقية لمتعميـ الثانكم بم هكمه كتنظيمه الحديث كالذم
يستهدؼ فتح المجاؿ أماـ الطالب الستكماؿ دراسته الجامعية كانت عاـ 1355هػ عندما
افتتحت مدرسة تحضير البعثات فب مكة المكرمة ،كسد أكضحت مديرية المعارؼ عند
افتتاح هذي المدرسة أف الهدؼ منها هك إعداد الطالب لمدراسة الجامعية ،كمدة الدراسة
فيها ثالث سنكات ،كيشترط لقبكؿ الطالب أف يككف مف خريجب المعهد السعكدم أك ما
يعادله ،كأف يككف سعكديان ،كيتعهد بالخضكع لنظاـ البعثات ،أما مناهج مدرسة تحضير
-706-

فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

البعثات فكانت شبيهة إلى حد كبير كفب أكثر المقررات بمناهج المدارس المصرية
باستثناء مكاد التربية اإلسالمية كالمغة العربية ،كالسبب فب ذلؾ يعكد إلى أف الغرض مف
إنشاء مدرسة تحضير البعثات إعداد الطالب لاللتحاؽ بالجامعات فب الخارج كبالذات
الجامعات المصرية (السنبؿ ،كآخركف.)209 ،1999 ،
كاستمر تطكير التعميـ الثانكم كالتغيير فب بنيته كتنظيمه ف ب عاـ 1364هػ
زادت مدة الدراسة بالتعميـ الثانكم إلى خمس سنكات مقسمة إلى مرحمتيف هما :مرحمة
الك اءة الثانكية كمدة الدراسة فيها ثالث سنكات ،كالمرحمة الثانكية كمدة الدراسة فيها
عاماف ،ثـ زادت مدة الدراسة الثانكية لتصبح ثالث سنكات منها سنتاف لمحصكؿ عمى
شهادة الثقافة العامة (سسـ عاـ) كفب السنة الثالثة يختار الطالب أحد التخصصيف األدبب
أك العممب لمحصكؿ عمى الشهادة التكجيهية ،كفب عاـ 1373هػ حدث تطكير آخر حيث
ألغب نظاـ الثقافة عمى أف يبدأ الطالب التخصص بعد السنة األكلى مف المرحمة الثانكية
فب أحد القسميف األدبب أك العممب لمدة عاميف سبؿ الحصكؿ عمى شهادة الثانكية العامة
(الشالش .)38 ،2003 ،كتشكمت المدارس الثانكية العامة فب المممكة العربية السعكدية
عندما تـ فصؿ المرحمة الثانكية عف المرحمة المتكسطة كجعؿ كؿ منهما مرحمة مستقمة
بذاتها مدة الدراسة فب كؿ منهما ثالث سنكات ،كذلؾ فب عاـ 1378هػ كيمنح خريج
المرحمة الثانكية شهادة الثانكية العامة تخصص أدبب أك عممب (األختر.)31 ،2006 ،
كلذا يمكف القكؿ بأف التعميـ الثانكم شهد أكثر مف نمكذج لممدارس الثانكية
كفيما يمب نبذة مختصرة عف كؿ نمكذج( :الحامد كآخركف)105 ،1428 ،
 .1المدارس الثانكية الشرعية (الدينية) كتمثمها :ثانكيات تح يظ القرآف الكريـ ،كثانكيات
المعاهد العممية التابعة لجامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،كالمعهد الثانكم التابع
لمجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة .كهذي المدارس لمبنيف دكف البنات ،كهب نهارية.
 .2المدارس الثانكية العامة :كهب متاحة لمبنيف كالبنات ،كهب النمط الشائع فب المممكة
أك القديـ الحديث ،إذ ما تمبث تجارب التطكير التب تصيب المدرسة الثانكية إال إف تعكد
إليها ،بعد مدة مف التجريب ككأنها ساعدة انطالؽ يعكد إليها كؿ نمكذج مستحدث فب
التعميـ الثانكم سبؿ أف يبمغ هدفه !! .ككاف نظامها حتى العاـ الدراسب 1413 /1412
دراسة عامة فب السنة األكلى ثـ تت رع مف السنة الثانية إلى فرعيف :أدبب كعممب ،ثـ تـ
بعض التعديؿ لتصبح أربعة أسساـ مدة كؿ سسـ سنتاف ،كهذي األسساـ هب:
أ .سسـ العمكـ الشرعية ك العربية.
ب .سسـ العمكـ اإلدارية ك االجتماعية.
ت .سسـ العمكـ الطبيعية.
ث .سسـ العمكـ التطبيقية.
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 . 3المدارس الثانكية الشاممة :كهذا النمكذج نتيجة لتأثر التجربة السعكدية بنمكذج
المدرسة األمريكية الشاممة ،كبدأ العمؿ بهذا النمكذج عاـ 1395هػ ( ،)1975كمف
مبررات إنشاء هذي المدرسة ضركرة إيجاد مدرسة ثانكية تهيئ الطالب لمدراسة الجامعية
كلمحياة العممي ة فب آف كاحد .كتشمؿ البرامج الدراسية فيها مكاد إجبارية كأخرل اختيارية
ك أنشطة إضافية.
كتضـ المدرسة سبعة أسساـ هب:
 سسـ العمكـ الشرعية سسـ العمكـ االجتماعية سسـ المغات. سسـ العمكـ الطبيعية كيضـ شعبة ال يزياء كالرياضيات ،كشعبة ال يزياء كاإلحياء،كشعبة ال يزياء كالكيمياء.
 سسـ الدراسات العامة. -سسـ العمكـ التجارية.

 سسـ التقنيات :كيضـ شعبة الزراعة ،كشعبة التجارة ،كشعبة الصناعةكالمدارس الشاممة مدارس نهارية كمقصكرة عمى الذككر دكف اإلناث ،كبالرغـ
مف تقكيـ هذي التجربة فب عدة ندكات كصمت إلى ثماف كالتب أكصت بالتكسع فب هذي
التجربة ،إال انه تـ إيقاؼ العمؿ بها دكف مبرر عممب.

نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية:

جاء فب (دليؿ التعميـ الثانكم )1433 ،أنه إيمانا مف كزارة التعميـ بأهمية
تطكير مشركع التعميـ الثانكم بشكؿ خاص ،فقد سعت إلى تطكير الخطة الدراسية لهذا
التعميـ؛ لتمبب حاجات مجتمعنا االجتماعية كالتنمكية .فبمكافقة المقاـ السامب عمى
استحداث نظاـ المقررات فب التعميـ الثانكم برسـ  7ـ ب 701 /كتاريخ / 10 / 11
1425ق ،تكجت الخطة فب ضكء ذلؾ متمثمتان فب إدارة مشركع التعميـ الثانكم إلى إعداد
مرجعا عمميِّا لتطبيؽ نظاـ المقررات فب مدارس البنيف كالبنات ،كيمكف
دليالن تن يذيان ليككف
ن
مف خالله فهـ أهداؼ النظاـ كأهـ تطبيقاته كالخطط الدراسية فب هذي المرحمة ،كيتكسع أف
تعيد المدرسة تنظيـ أعمالها كفؽ التعميمات المدرجة ككفؽ أهداؼ خطة التعميـ الثانكم
لنظاـ المقررات ،بحيث تحقؽ هذي األهداؼ فب الميداف التربكم التغذية الراجعة التب
ستسهـ ،بإذف اهلل ،فب تطكير هذا المشركع كتحقيؽ رسالته؛ لذا فإف الخطة الدراسية
لنظاـ المقررات هب هيكؿ جديد لمتعميـ الثانكم ،يتككف مف برنامج مشترؾ ،يدرسه جميع
الطالب ،يت رع إلى مساريف يتجه الطالب لمدراسة فب أحدهما ،كتتب ّنى هذي الخطة فب
هيكمها الجديد جكانب عديدة ،مف أهمها:
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 نظاـ الساعات الدراسية المقننة التب يسجمها الطالب فب كؿ فصؿ دراسب.
 نظاـ المعدالت ال صمية كالتراكمية.
 نظاـ المنهج التكاممب الذم يربط بيف المقررات الدراسية؛ ليم ّكف الطالب مف
اكتساب الجكانب المهارية كالعممية كاإلعداد لمحياة كالتهيئة لسكؽ العمؿ.
 أساليب نكعية فب التعميـ كالتعمـ كأدكات جديدة فب التقكيـ.
نظاما
كيرل (حكيـ )2012 ،أف التطكر المستمر لهذي المرحمة التعميمية أحدث
ن
تعميميِّا يعد مف آخر المستحدثات فب التعميـ الثانكم العاـ لمبنيف كالبنات ،كهذا النظاـ
الجديد لمتعميـ الثانكم يتككف مف برنامج مشترؾ يدرسه جميع الطالب كالطالبات يعرؼ فب
تعميـ البنيف بالمطكر ،كفب تعميـ البنات بنظاـ المقررات ،كيتككف مف مساريف أحدهما
لمعمكـ األدبية ،كاآلخر لمعمكـ الطبيعية ،يختار الطالب أك الطالبة أحدهما .كتهدؼ الخطة
ال جديدة لمتعميـ الثانكم المطكر إلى إحداث نقمة نكعية فب التعميـ الثانكم ،بأهدافه
كهياكمه كأساليبه كمضامينه ،مف أجؿ إعداد الطالب كالطالبة لمحياة .كمف مزايا التعميـ
الثانكم المقررات األخذ بمنحنى التكامؿ الرأسب ،كذلؾ مف خالؿ تقديـ مقررات يكافئ
الكاحد منها مقرريف أك أكثر مف المقررات التب يدرسها الطالب فب ال صؿ الدراسب الكاحد
مف التعميـ الثانكم الحالب ،كمف ثـ يقؿ عدد المقررات التب يدرسها الطالب ،كتصبح بحد
أسصى ٧مقررات ،كنتج عف ذلؾ:
 الحد مف حاالت التعثر كالرسكب فب الدراسة ،كما ينتج عنهما مف مشكالت ن سية
كاجتماعية كاستصادية؛ ألف النظاـ يتيح لمطالب أك الطالبة الذم يرسب فب مادة أك
أكثر أف يختار غيرها ،أك يعيد دراستها فب فصؿ الحؽ ،دكف إعادة سنة بكاممها،
كالجامعة.
 االهتماـ بالجانب التطبيقب المهارم مف خالؿ تقديـ مقررات مهارية ضمف البرنامج
المشترؾ فب الخطة ،مع مراعاة الجنسيف.
 إعطاء الطالب أك الطالبة فرصة اختيار المقررات التب يرغب فب دراستها ،فب ضكء
ضكابط كأنظمة تراعب رغباتهـ كسدراتهـ كاإلمكانات المتاحة.
تخرجه أك تأخيري كفؽ سدراته ،حيث ي ِ
مكنه إنهاء
 يستطيع الطالب أك الطالبة تعجيؿ ُّ
ُ
المرحمة خالؿ سنتيف كنصؼ ،أك أكثر مف  ٣سنكات.

نظاـ القبكؿ بالتعميـ الثانكم (نظاـ المقررات):

تشرؼ كحدة التسجيؿ كالقبكؿ عمى سبكؿ الطالب بالتعميـ الثانكم ،كما تتكلى
اإلشراؼ عمى عمميات تسجميهـ لممكاد الدراسية ،كاصدار تقييـ تحصيمهـ الدراسب ككثائؽ
تخرجهـ ،كيديرها ككيؿ المدرسة ،كيككف مف مهامها ما يمب (كزارة التربية كالتعميـ،
1431هػ:)10 ،9 ،
 تنظيـ المعمكمات كالبيانات األكاديمية لمطالب.
-707-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء األكؿ) يناير لسنة 0202ـ














تسهيؿ مهاـ متابعة التحصيؿ الدراسب لمطالب كأكلياء األمكر.
إصدار أرساـ كبطاسات لمطالب المسجميف.
متابعة تن يذ عمميات تسجيؿ الطالب كفؽ المسارات كالتخصصات.
تنظيـ عممية الحذؼ كاإلضافة كتكثيقها.
إعداد الجداكؿ الدراسية كضبط تكزيع القاعات الدراسية.
استالـ نتائج االختبارات النهائية كتدسيقها كرصدها آليان كيدكيان.
إعالف نتائج االختبارات كاحتساب المعدالت ال صمية كالتراكمية.
إعداد كافة اإلحصاءات المطمكبة كالتقارير.
متابعة تطبيؽ كاعداد الخطط الدراسية لكافة الطالب كفؽ تخصصاتهـ.
متابعة تطبيؽ النظاـ كتعميمات اإلرشاد األكاديمب.
تزكيد الطالب بكشكفات درجاتهـ كالشهادات كالسجالت كالكثائؽ الالزمة لهـ.
إعداد سكائـ الطالب المتكسع تخرجهـ كالخريجيف كالمحركميف كالم صكليف
كالمت كسيف .. .إلخ.

كيضـ التعميـ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية نظاميف ،هما نظاـ المقررات
كالنظاـ ال صمب ،كفيما يمب عرض مكجز لكال النظاميف:

الخطة الدراسية بالتعميـ الثانكم (نظاـ المقررات)( :كزارة التربية كالتعميـ،
1433هػ)13 ،12 ،
الخطة الدراسية بالتعميـ الثانكم كفؽ نظاـ المقررات هب هيكؿ جديد لمتعميـ
الثانكم يتككف مف برنامج مشترؾ يدرسه جميع الطالب يت رع مف مساريف تخصصيف،
أحدهما لمعمكـ اإلنسانية كاآلخر لمعمكـ الطبيعية ،يتجه الطالب لمدراسة فب أحدهما ،كتتبنى
هذي الخطة فب هيكمها جكانب عديدة مف أهمها :نظاـ الساعات الدراسية المقننة التب
يسجمها ال طالب فب كؿ فصؿ دراسب ،كنظاـ المعدالت ال صمية كالتراكمية ،كنظاـ المنهج
التكاممب الذم يربط بيف المقررات الدراسية ليمكف الطالب مف اكتساب الجكانب المهارية
كالعممية كاإلعداد لمحياة كالتهيئة لسكؽ العمؿ ،كأساليب نكعية فب التعميـ كالتعمـ كأدكات
جديدة فب التقكيـ.
كيهدؼ هذا النظاـ إلى إحداث نقمة نكعية فب التعميـ الثانب بأهدافه كهياكمه
كأساليبه كمضامينه ،كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ ما يمب:
 المساهمة فب تحقيؽ مرامب سياسة التعميـ فب المممكة العربية السعكدية مف
التعميـ الثانكم ،كمف ذلؾ :تعزيز العقيدة اإلسالمية التب تستقيـ بها نظرة الطالب
لمككف كاإلنساف كالحياة فب الدنيا كاآلخرة ،كتعزيز سيـ المكاطنة كالقيـ االجتماعية
لدل الطالب ،كالمساهمة فب إكساب المتعمميف القدر المالئـ مف المعارؼ كالمهارات
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الم يدة كفؽ تخطيط منهجب يراعب خصائص الطالب فب هذي المرحمة ،كتنمية
شخصية الطالب تنمية شاممة ،كتنكيع الخبرات التعميمية المقدمة له.
تقميص الهدر فب الكست كالتكاليؼ ،كذلؾ بتقميؿ حاالت الرسكب كالتعثر فب الدراسة
كما يترتب عمهما مف مشكالت ن سية كاجتماعية كاستصادية ،ككذلؾ عدـ إعادة
العاـ الدراسب كامالن.
تقميؿ كتركيز عدد المقررات الدراسية التب يدرسها الطالب فب ال صؿ الدراسب
الكاحد.
تنمية سدرة الطالب عمى اتخاذ القرارات الصحيحة مما يعمؽ ثقته فب ن سه كيزيد
مف إسباله عمى المدرسة كالتعميـ طالما أنه يدرس بناء عمى اختياري ككفؽ سدراته
كفب المدرسة التب يريدها.
رفع المستكل التحصيمب كالسمككب مف خالؿ تعكيد الطالب عمى الجدية كالمكاظبة.
إكساب الطالب المهارات األساسية التب تمكنه مف امتالؾ متطمبات الحياة العممية
كالمهنية مف خالؿ تقديـ مقررات مهارية يتطمب دراستها مف سبؿ جميع الطالب.
تحقيؽ مبدأ التعميـ مف أجؿ التمكف كاإلتقاف باستخداـ استراتيجيات كطرؽ تعمـ
متنكعة تتيح لمطالب فرصة البحث كاالبتكار كالت كير اإلبداعب.
تنمية المهارات الحياتية لمطالب ،مثؿ :التعمـ الذاتب ،كمهارات التعاكف كالتكاصؿ
كالعمؿ الجماعب كالت اعؿ مع اآلخريف ،كالحكار كالمناسشة كسبكؿ الرأم اآلخر ،فب
إطار مف القيـ المشتركة كالمصالح العميا لممجتمع كالكطف.
تطكير مهارات التعامؿ مع مصادر التعمـ المختم ة كالتقنية الحديثة كالمعمكماتية،
كتكظي ها إيجابيات فب الحياة العممية.
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعمقة بحب العمؿ المهنب المنتج ،كاإلخالص فب
العمؿ كااللتزاـ به.

نظاـ الدراسة كفؽ نظاـ المقررات( :كزارة التربية كالتعميـ1433 ،هػ)14 ،





يحتاج الطالب فب المتكسط إلى ( )6فصكؿ دراسية متتابعة إلنهاء دراسته فب
المرحمة الثانكية.
تنقسـ السنة الدراسية إلى فصميف دراسييف مستقميف ،تتضمف فترة التسجيؿ
كالدراسة كاالختبارات ،كتتحدد مدة كؿ فصؿ كفؽ التقكيـ الدراسب الصادر مف كزارة
التربية كالتعميـ.
يعتمد نظاـ الدراسة عمى نظاـ المكاد الدراسية (المقررات) كتككف أكزانها خمس
ساعات لكؿ مقرر.
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تضع المدرسة جدكالن مدرسيان مف ( )6إلى ( )8حصص يكميان ،بحيث يككف الحمؿ
الدراسب لمطالب ما بيف ( )7 – 6مقررات لم صؿ الدراسب كمف ( )3 – 1مقررات
لم صؿ الدراسب الصي ب فب برنامج التسريع لمطالب كيمكف المتميز الذم حصؿ
عمى معدؿ ممتاز أف يصؿ حممه الدراسب إلى ( )8مقررات لم صؿ الدراسب كذلؾ
كفؽ إمكانيات المدرسة.
ال يزيد بقاء الطالب فب المدرسة أكثر مف خمس سنكات دراسية.
تحدد إدارة التربية كالتعميـ بناء عمى طمب المدرسة مدل الحاجة لتقديـ فصؿ صي ب
كتقكـ باختيار المدارس كفؽ تكزيع مناسب ،كتعتمد إسامة ال صؿ الصي ب بمكافقة
صاحب الصالحية ،كتككف مدة ال صؿ الصي ب( )8أسابيع عمى أف تضاعؼ
ساعات التدريس لكؿ مقرر دراسب حسب الئحة ال صؿ الص ب المعتمدة مف كزارة
التربية كالتعميـ.

يحدد نصاب المعمـ ( )24حصة أسبكعيان بكاسع ( )20ساعة تدريسية أسبكعيان
ك( )4حصص تكزع بيف اإلرشاد أألكاديمب أك النشاط الطالب م أك بهما معا.
ال يزيد عدد الطالب فب الشعب كالمجمكعات عف ( )35طالبان كال يقؿ عف ()15
طالبان.
تراعب المدرسة تكجيه نسب طالب مسار العمكـ اإلنسانية إلى نسب طالب مسار
العمكـ الطبيعية بحيث ال يزيد عدد طالب مسار العمكـ اإلنسانية عف ثمث مجمكع
الطالب فب المساريف.

تقكيـ الطالب كفؽ نظاـ المقررات الدراسية( :كزارة التربية كالتعميـ1433 ،هػ)15 ،

يتـ تقكيـ الطالب مف خالؿ التقكيـ التحصيمب النهائب الذم يتضمف االختبارات
النهائية ،كأيضان مف خالؿ التقكيـ المستمر (التككينب) ألعماؿ ال صؿ الدراسب ،كمف
الكسائؿ التب يتـ االعتماد عميه فب التقكيـ ما يمب:






االختبار التحريرم القصير :كهك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة التب يجيب عنها
المتعمـ كتابيان فب جزء مف المكسؼ التعميمب لقياس بعض نكاتج التعمـ المحددة.
االختبار الش كم :كهك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المعدة سم ان كالمنظمة فب
بطاسات متماثمة فب المستكل يجيب عنها المتعمـ ش كيا فب جزء مف المكسؼ
التعميمب.
االختبار العممب :كهك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة مسبقنا كالمنظمة فب بطاسة
لممتعمـ (بطاسة األسئمة) كبطاسة أخرل لممعمـ لمالحظة أداء المتعمـ العممب.
الكاجب المنزلب :يهدؼ إلى سياس سدرة المتعمـ عمى تن يذ تعيينات منزلية مرتبطة
بنكاتج التعمـ كمؤشراتها لمادة دراسية.
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المشركع :يهدؼ إلى سياس سدرة المتعمـ عمى تن يذ مجمكعة مف األنشطة التطبيقية
لتحقيؽ هدؼ محدد (دراسة مشكمة أك اإلجابة عف سؤاؿ محدد أك تقديـ منتج).
البحث :هك عبارة عف أداة تهدؼ لقياس سدرة المتعمـ عمى تكظيؼ مهارات البحث
العممب لإلجابة عف سؤاؿ بحثب.
التقرير العممب :كهك عبارة عف أداة تهدؼ إلى سياس سدرة المتعمـ فب إعداد دراسة
عف مكضكع محدد أك ظاهرة ما.
المالحظة :كهب كسيمة يستخدمها المعمـ لرصد بيانات عف المتعمـ بقصد تقييـ
أدائه بشكؿ مباشر أك غير مباشر.
ممؼ األعماؿ :هك تجميع مركز كهادؼ ألعماؿ المتعمـ يبيف جهكدي كتقدمه
كتحصيمه فب مجاالت دراسية معينة.



يعد الطالب ناجحان فب أم مقرر دراسب إذا حصؿ عمى ( )50درجة مف ()100
درجة فب ذلؾ المقرر الدراسب ،شريطة تأديته االختبار نهاية ال صؿ الدراسب ،كفب
حاؿ عدـ حصكؿ الطالب عمى الدرجة الصغرل لمنجاح ( )50فب مقرر دراسب أك
أكثر ،يعد الطالب راسبان فب هذا المقرر ،كيككف مجتا ازن لممكاد الدراسية األخرل التب
حصؿ فيها عمى درجة النجاح.
ال يحكؿ رسكب الطالب فب أم مقرر دراسب دكف تسجيمه فب المقررات الدراسية
الالحقة كيستثنى مف ذلؾ المقررات التب لها متطمب سابؽ.
الطالب الذم يرسب فب مقرر ما يحتسب فب معدله لذلؾ ال صؿ نتيجة راسب كيجب
عميه إعادة المقرر فب فصؿ الحؽ إذا كاف مف المقررات اإلجبارية فب حقه كاذا
اجتاز المقرر بنجاح فب فصؿ الحؽ ألغيت نتيجته السابقة فب ذلؾ المقرر.






النجاح كالرسكب كفؽ نظاـ المقررات( :كزارة التربية كالتعميـ1433 ،هػ)16 ،







إذا رسب الطالب فب مقرر يعد متطمبان لمقرر الحؽ فإنه يسمح له بتسجيؿ المقرر
السابؽ مع المقرر الالحؽ فب فصؿ دراسب كاحد.
فب حاؿ رسكب الطالب فب مقرر أك مقرريف فقط فب ال صؿ األخير مف دراسته كسد
استكمؿ كؿ متطمبات النجاح ،يسمح له بإعادة االختبار فب هذيف المقرريف فب مدة
ال تتجاكز شهر مف نهاية ال صؿ ،كيمكف لمجمس غدارة المدرسة فب حدكد ذلؾ
تقديـ أك تأخير االختبار لمطمبة المتخرجيف بما ال يتعارض مع مصمحة الطالب.

الصعكبات التب تكاجه المناهج فب التعميـ الثانكم:

ذكرت (نكاؿ الحميميدم )2010 ،أف مف أهـ الصعكبات التب تكاجه المتعمـ فب
المادة الدراسية:
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 .1الكـ الهائؿ مف المعمكمات فب الدرس الكاحد ،كالذم ال يتناسب مع الكست المحدد
معا.
إلنهاء المنهج ،كهذا ما يشكؿ ن
عبئا عمى الطالب كالمعمـ ن
 .2عدـ تكافر الكسائؿ التكضيحية التب يحتاج إليها المنهج الدراسب لتماـ العممية
التعميمية بالشكؿ الصحيح؛ كقمة األجهزة ،أك عدـ تكافر المعامؿ ،كالتب يعتمد
عميها المنهج بشكؿ كبير.
كترل (دالؿ العنزم )2010 ،فيما يمب مشكالت تكاجه المنهج:
 .1تطكير المناهج دكف تدريب المعمميف عمى المناهج المطكرة؛ مما يخمؽ فجكة
كبيرة فب العممية التعميمية.
كبير معنكيِّا كماديِّا عمى المعمـ كالطالب ،لما يترتب عميه مف
عبئا نا
 .2يشكؿ المنهج ن
استناء العديد مف المصادر التب تت اكت كم تها المادية؛ كذلؾ بسبب تطكير
المناهج دكف تطكير البيئة التعميمية.
كيكجز (الحقبانب )2009 ،أف مف أهـ مشكالت المناهج فب المممكة العربية
السعكدية أنها ما زالت تعانب مف غمبة الجانب النظرم كافتقارها إلى الجانب المهارم؛ مما
أدل إلى كجكد بطالة هيكمية ،فكاسع المهارات المطمكبة لسكؽ العمؿ ال يؤهؿ الخريجيف
لالنخراط فب العمؿ ،كمف هنا جاءت أهمية إعادة النظر فب السياسات التعميمية كمف
بينها المناهج الدراسية ،كأهمية ربطها بحاجات سكؽ العمؿ ،كتشجيع الخصخصة ،كدعـ
الشراكة بيف مؤسسات التعميـ مف ناحية ،كمؤسسات األعماؿ كاإلنتاج مف ناحية أخرل،
كهب الطريؽ لمعبكر بالمجتمع إلى القرف الحادم كالعشريف.
كسد فصؿ (النبكم ،كآخركف )2015 ،أكجه القصكر كاإلشكاالت التب يعانب
منها المنهج فب التعميـ الثانكم ،كمف أهـ ما ذكر:
 .1ضعؼ اهتماـ كاضعب سياسات المناهج لمتعميـ الثانكم بمراعاة ال ركؽ بيف
البيئات المختم ة.
 .2اهتماـ المناهج الدراسية لمتعميـ الثانكم بالتنظير عف التطبيؽ ،حيث ما زالت
البنية المعرفية لممنهج تقميدية.
 .3ال تساعد المناهج الدراسية فب بناء الطاسات كالمهارات كالقدرات التب يحتاج
إليها سكؽ العمؿ.
 .4انقطاع الصمة بيف مناهج التعميـ الثانكم كبيف الكاسع االجتماعب كاالستصادم؛
فمضمكف المناهج مختمؼ عف حاجات التنمية االجتماعية كاالستصادية.
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منهجية الدراسة كاجراءاتها:
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الكص ب ،حيث تبيف إنه األنسب لتحقيؽ أهدافها،
فمف خالؿ أمكف التعرؼ عمى كاسع كمستكل فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مف
حيث (أهدافه – محتكاي – تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات – تحقيقه لمت اعؿ كاالنسجاـ
بيف الطالب – تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمميف).

مجتمع الدراسة:

شمؿ مجتمع الدراسة معممب كطالب المرحمة الثانكية التابعيف لنظاـ المقررات
بمدينة تبكؾ.

عينة الدراسة:

استصرت الدراسة عمى عينة بمغت ( )208معمـ ،ك( )443طالبان بالمرحمة
الثانكية ممكف يطبقكف نظاـ المقررات.

كصؼ عينة الدراسة:

تـ تطبيؽ االستبانة الخاصة بمدل فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية بالمممكة
العربية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف كفؽ متغيرات (النكع– الكظي ة) كما
بالجداكؿ التالية:
جدكؿ ( )1يكضح تكزيع أفراد العينة حسب (النكع)
النكع

التكرار

النسبة المئكية

ذككر

328

%50.4

المجمكع

651

%100

إناث

%49.6

323

يتضح مف الجدكؿ ( )1أف أعمى نسبة مف إجمالب العينة حسب النكع هب
نسبة الذككر ثـ نسبة اإلناث حيث بمغت النسب عمى الترتيب،)%50.4( ،
(.)%49.6
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جدكؿ ( )2يكضح تكزيع أفراد العينة حسب (الكظي ة)
الكظي ة

التكرار

النسبة المئكية

معمـ

208

%32

651

%100

طالب

المجمكع

%68

443

يتضح مف الجدكؿ ( )2أف أعمى نسبة مف إجمالب العينة مف الطالب كالمعمميف
حسب الكظي ة هب نسبة الطالب ثـ نسبة المعمميف حيث بمغت النسب عمى الترتيب،
(.)%32( ،)%68

أداة الدراسة:

تـ تصميـ استبانة بهدؼ تعرؼ مدل فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مف
كجهة نظر المعمميف كالطالب ،كتـ إعداد االستبانة فب ضكء الرجكع لإلطار النظرم
كاألدبيات التربكية كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،باإلضافة لالست ادة
مف آراء الخبراء كالمتخصصيف فب المجاؿ ،كتككنت االستبانة فب صكرتها النهائية مف
خمسة محاكر ،حيث شمؿ المحكر األكؿ العبارات التب تقيس مدل فاعمية أهداؼ نظاـ
المقررات ،بينما شمؿ المحكر الثانب العبارات التب تقيس مدل فاعمية محتكل نظاـ
المقررات ،كجاء المحكر الثالث مشتمالن عمى العبارات التب تقيس مدل فاعمية نظاـ
المقررات فب تحقيؽ التكامؿ بيف التخصصات ،بينما شمؿ المحكر الرابع العبارات التب
تقيس مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ بيف الطالب ،كأخي ارن شمؿ
المحكر الخامس العبارات التب تقيس مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ االنسجاـ
كالت اعؿ لممعمميف.

صدؽ االستبانة:
 .1الصدؽ الظاهرم

تـ حساب صدؽ االستبانة فب البداية باستخداـ الصدؽ الظاهرم مف خالؿ عرضها
عمى مجمكعة مف المحكميف ذكل االختصاص كالخبرة لمقياـ بتحكيمها ،كذلؾ بعد أف يطمع
هؤالء المحكمكف عمى عنكاف الدراسة ،كتساؤالتها ،كأهدافها إلبداء آرائهـ كمالحظاتهـ
حكؿ كؿ استبانة كفقراتها مف حيث مدل مالئمة ال قرات لمكضكع الدراسة ،كصدسها فب
الكشؼ عف المعمكمات المستهدفة لمدراسة ،ككذلؾ مف حيث ترابط كؿ فقرة بالمحكر التب
تندرج تحته ،كمدل كضكح ال قرة كسالمة صياغتها؛ كذلؾ بتعديؿ ال قرات أك حذؼ غير
مناسبا مف فقرات ،باإلضافة إلى النظر فب تدرج كؿ
المناسب منها أك إضافة ما يركنه
ن
مناسبا.
اء
استبانة ،كغير ذلؾ مما يراي الخبر
ن
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 .2الصدؽ الذاتب

تـ حساب الصدؽ الذاتب باستخداـ حساب الجذر التربيعب لمعامؿ (ارتباط
بيرسكف) ،ككانت درجة الصدؽ الذاتب كما بالجدكؿ التالب:
جدكؿ ( )3يكضح الجذر التربيعب لمعامؿ ارتباط بيرسكف بيف محاكر االستبانة كمجمكعها
(ف=)651
المحكر

عدد
العبارات

الثانب

15

األكؿ

15

الثالث

10

الخامس

15

الرابع

الجذر التربيعب لمعامؿ
االرتباط (الصدؽ)

معامؿ ارتباط
بيرسكف
**.886

.941

**.820

.906

**

.355
.687

15

متكسطة

.829

**

.875

مرت عة
مرت عة

.596

**

درجة
الصدؽ

مرت عة
مرت عة

.935

كيالحظ مف الجدكؿ ( )3أف معامؿ الصدؽ الذاتب لالستبانة يقترب مف الكاحد
إحصائيا كبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة عالية مف الصدؽ،
الصحيح كهى درجة مقبكلة
ن
كيمكف االعتماد عمى نتائجها فب الدراسة الحالية.

الثبات:

تـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ أل ا كركنباخ ،ككانت درجة الثبات كما بالجدكؿ
التالب:
جدكؿ ( )4يبيف ثبات االستبانة عف طريؽ معامؿ أل ا كركنباخ (ف=)651
المحكر

عدد العبارات

معامؿ الثبات

درجة الثبات

األكؿ

15

.990

مرت عة

الثالث

10

.936

مرت عة

الخامس

15

الثانب
الرابع

اإلجمالب

.952

15

.985

15

.984
.981

70
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مرت عة
مرت عة
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يتضح مف الجدكؿ ( )4أف درجة ثبات مجمكع االستبانة ككؿ مرت عة (،).981
إحصائيا،
حيث تقترب هذي القيمة مف الكاحد الصحيح كهى درجة ثبات عالية كمقبكلة
ن
كلذلؾ جاءت درجة الثبات لالستبانة عالية.
كيمكف أف ي يد ذلؾ فب:
 صالحية االستبانة فيما كضعت لقياسه.
 إمكانية ثبات النتائج التب يمكف أف تس ر عنها الدراسة الحالية ،كسد يككف ذلؾ
جيدا لتعميـ نتائجها.
نا
مؤشر ن
 إمكانية تعرؼ مدل فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية بالمممكة العربية
السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف.

أساليب المعالجة اإلحصائية:

بعد تطبيؽ االستبانة كتجميعها ،تـ ت ريغها فب جداكؿ لحصر التك اررات كلمعالجة
إحصائيا مف خالؿ برنامج الحزـ اإلحصائية (Statistical Package )SPSS
بياناتها
ن
 for Social Sciencesاإلصدار االثنيف كعشركف .كسد استخدـ الباحث مجمكعة مف
األساليب اإلحصائية التب تستهدؼ القياـ بعممية التحميؿ الكص ب كاالستداللب لعبارات
االستبانة ،كهب :معامؿ ارتباط بيرسكف ،كمعامؿ ال ا كركنباخ ،كالنسب المئكية فب حساب
التك اررات ،كاختبار التاء لعينتيف مستقمتيف (.)t – test Independent Simple

تصحيح االستبانة:

تعطى االستجابة (مرت عة) الدرجة ( ،)3كاالستجابة (متكسطة) تعطب الدرجة (،)2
كاالستجابة (منخ ضة) تعطب الدرجة ( ،)1كبضرب هذي الدرجات فب التكرار المقابؿ لكؿ
استجابة ،كجمعها ،كسسمتها عمى إجمالب أفراد العينة ،يعطب ما يسمى بػ(الكسط
المرجح) ،الذم يعبر عف الكزف النسبب لكؿ عبارة عمى حدة كما يمب:
التقػػدير الرسمػػب لكػػؿ عبػػارة ( × 3تكرار مرت عة)  × 2( +تكرار متكسطة) +
=
( × 1تكرار منخ ضة)
عدد أفراد العينة

كسد تحدد مستكل المكافقة لدل عينة الدراسة (تقدير طكؿ ال ترة التب يمكف مف
خاللها الحكـ عمى المكافقة مف حيث ككنها مرت عة ،أـ متكسطة ،أـ منخ ضة مف خالؿ
العالسة التالية:
ف 1 -
مستكل المكافقة =

ف
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حيث تشير (ف) إلى عدد االستجابات كتساكل ( )3كيكضح الجدكؿ التالب مستكل
كمدل مكافقة العبارة لدل عينة الدراسة لكؿ استجابة مف استجابات االستبانة:
جدكؿ ( )5يكضح مستكل المكافقة لدل عينة الدراسة
مستكل المكافقة

المدل

منخ ضة

مف 1كحتى ( )0.66 + 1أم  1.66تقريبان

متكسطة

مف 1.67كحتى ( )0.66 + 1.67أم  2.33تقريبان

مرت عة

مف 2.34كحتى ( )0.66 + 2.34أم  3تقريبان

نتائج الدراسة كمناسشتها كت سيرها:
نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم نص عؿ ما يمب :ما مدل فاعمية
أهداؼ نظاـ المقررات كرضا المعمميف كالطالب عنها؟

لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ترتيب عبارات المحكر األكؿ الخاص مدل فاعمية
أهداؼ نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية حسب أكزانها النسبية ،كالجدكؿ التالب يكضح
ذلؾ:
جدكؿ ( )6درجة كمستكل المكافقة عمى المحكر األكؿ الخاص مدل فاعمية أهداؼ نظاـ
المقررات بالمرحمة الثانكية مف كجهة نظر عينة الدراسة (ف=)651
ـ

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

تػػػرتبط أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
ارتباطػػػان كثيقػػػان
2.6221 15.70% 102 6.50% 42 77.90% 507
1
بػػػػػػػػػػػػالمتغيرات
المجتمعيػػػػػػػػػػػػػة
المعاصرة
تبعػػػث أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
 2الثقػػة بػػالن س 2.5146 18.90% 123 10.80% 70 70.40% 458
كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر
بالمسػػػػػػػػػؤكلية
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ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

1

كبيرة

5

كبيرة
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ـ

3

4

5

6

7

العبارة
فػػػػػػػػب ن ػػػػػػػػس
الطالب
تغطػػب أهػػداؼ
نظاـ المقررات
جكانب الت كير
المختم ػػة لػػدل
الطالب
تسػػهـ أهػػداؼ
نظاـ المقررات
فػػػػػػب التقميػػػػػػؿ
مػػػػػػف حػػػػػػدكث
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ
السمككية لػدل
الطالب
تهيػػػئ أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
لممرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
بشكؿ متميز
تعمػػػؿ أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
عمػػى اكتسػػػاب
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
المهػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
الحياتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
المتطمبػػػػػػػػػػػػػػػة،
مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:
التعػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف،
العمػػػػؿ ضػػػػمف
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ،
االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
ال عاؿ
تنمػػػب أهػػػداؼ
نظاـ المقررات

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.3948 25.30% 165 9.80% 64 64.80% 422

10

كبيرة

2.3963 26.40% 172 7.50% 49 66.10% 430

9

كبيرة

2.1521 27.50% 179 29.80% 194 42.70% 278

15

متكسطة

2.5899 16.70% 109 7.50% 49 75.70% 493

3

كبيرة

2.1736 25.30% 165 32.00% 208 42.70% 278

14

متكسطة
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ـ

8

9

10

11

12

العبارة
لػػػػدل الطػػػػالب
ركح الجديػػػػػػػػة
كالمثابرة
تتػػػػيح أهػػػػداؼ
نظاـ المقررات
لمطالب اختيار
التخصػػػػػػػػػػص،
كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار،
كسبػػػػكؿ الػػػػرأم
كالرأم اآلخر
تغػػرس أهػػداؼ
نظاـ المقررات
ثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
االنضباط لدل
الطالب
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد
أهػػػػداؼ نظػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
الطالػػػػب عمػػػػى
اختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكات
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
(تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريع
التخػػػػػػرج فػػػػػػب
سػػػػػػػػػػػػػػػػنتيف ك
نصؼ)
تتسػػػـ أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
بالكاسعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالقابميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لمتطبيؽ
تتسػػػـ أهػػػداؼ
نظاـ المقررات
بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿ
كالتكازف

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.5684 12.40% 81 18.30% 119 69.30% 451

4

كبيرة

2.4286 26.40% 172 4.30% 28 69.30% 451

7

كبيرة

2.6006 14.60% 95 10.80% 70 74.70% 486

2

كبيرة

2.2919 13.50% 88 43.80% 285 42.70% 278

11

متكسطة

2.4608 22.10% 144 9.70% 63 68.20% 444

6

كبيرة
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ـ

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

تغطػػب أهػػداؼ
نظاـ المقررات
2.4270 26.40% 172 4.50% 29 69.10% 450
13
احتياجػػػػػػػػػػػػػػات
سكؽ العمؿ
تغػػرس أهػػداؼ
نظاـ المقررات
ركح
 14المسػػػػػػػػػػػػػئكلية 2.2596 16.70% 109 40.60% 264 42.70% 278
االجتمػػػػػػػػػػػاعب
فػػػػػػػب ن ػػػػػػػكس
الطالب
تشػػجع أهػػداؼ
نظاـ المقررات
الطػػػالب عمػػػى
 15االنتظػػػػاـ فػػػػب 2.2350 24.30% 158 28.00% 182 47.80% 311
الدراسػػة كتقمػػؿ
نسػػب التسػػرب
المدرسب
النسبة المئكية
متكسط األكزاف النسبية لعبارات المحكر
إجمالب المحكر
((80.26
()2.408

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب
8

كبيرة

12

متكسطة

13

متكسطة

مرت عة

يتضح مف الجدكؿ ( ) 6أف فاعمية أهداؼ نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مف
كجهة نظر عينة الدراسة جاءت مرت عة حيث بمغ متكسط األكزاف النسبية لعبارات المحكر
( ،)2.408كبمغت النسبة المئكية لممكافقة( ،(80.26كهب نسبة مرت عة ،كيمكف ت سير
هذي النتائج فب ضكء أهداؼ نظاـ المقررات تـ صياغتها فب ضكء الخطة االستراتيجية
لمممكة العربية السعكدية كرؤيتها ( )2030مف جهة كما أنه تـ االعتماد عمى خب ارء
كمتخصصيف فب صياغة هذي األهداؼ مع االست ادة مف الدراسات السابقة كاألدبيات
التربكية كمراعاة طبيعة المرحمة كمتطمباتها ،كما أف هذي األهداؼ تتكافؽ مع تكجه
المممكة العربية السعكدية نحك االهتماـ بالتعميـ بجميع مراحمه كخاصة المرحمة الثانكية،
إضافة لمراعاة هذي األهداؼ لطبيعة المستجدات كالمستحدثات التكنكلكجية كالتحديات
المعاصرة مف جهة ،كتنكعها كشمكلها كتكازنها مف جهة أخرل ،مما جعؿ نسبة المكافقة
عميها تأتب مرت عة مف كجهة نظر عينة الدراسة.
كفيما يتعمؽ بترتيب العبارات يتضح أف أكثر العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)8( ،)6( ،)10( ،)1حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة
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د/زعؿ بف شالؿ العنزم

بدرجة مرت عة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األعمى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 ترتبط أهداؼ نظاـ المقررات ارتباطان كثيقان بالمتغيرات المجتمعية المعاصرة ،بكزف
نسبب( )2.6221مرت ع
 تساعد أهداؼ نظاـ المقررات الطالب عمى اختصار سنكات الدراسة (تسريع التخرج
فب سنتيف ك نصؼ) ،بكزف نسبب( )2.6006مرت ع
 تعمؿ أهداؼ نظاـ المقررات عمى اكتساب الطالب المهارات الحياتية المتطمبة ،مثؿ:
التعاكف ،العمؿ ضمف فرؽ ،االتصاؿ ال عاؿ ،بكزف نسبب( )2.5899مرت ع
 تتيح أهداؼ نظاـ المقررات لمطالب اختيار التخصص ،كالحكار ،كسبكؿ الرأم كالرأم
اآلخر ،بكزف نسبب( )2.5684مرت ع
كما يتضح مف الجدكؿ ( )6أف أسؿ العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة الدراسة
العبارات ( ،)14( ،)15( ،)7( ،)5حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة بدرجة
متكسطة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األدنى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 تهيئ أهداؼ نظاـ المقررات الطالب لممرحمة الجامعية بشكؿ متميز ،بكزف
نسبب( )2.1521متكسط
 تنمب أهداؼ نظاـ المقررات لدل الطالب ركح الجدية كالمثابرة ،بكزف
نسبب( )2.1736متكسط
 تشجع أهداؼ نظاـ المقررات الطالب عمى االنتظاـ فب الدراسة كتقمؿ نسب التسرب
المدرسب ،بكزف نسبب( )2.2350متكسط
 تغرس أهداؼ نظاـ المقررات ركح المسئكلية االجتماعب فب ن كس الطالب ،بكزف
نسبب( )2.2596متكسط

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثانب الذم نص عمى ما يمب :ما مدل فاعمية
المحتكيات الدراسية فب نظاـ المقررات مف كجهة نظر المعمميف كالطالب؟

لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ترتيب عبارات المحكر الثانب الخاص بمدل فاعمية
محتكل نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية حسب أكزانها النسبية ،كالجدكؿ التالب يكضح
ذلؾ:
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جدكؿ ( )7درجة كمستكل المكافقة عمى المحكر الثانب مدل فاعمية محتكل نظاـ
المقررات بالمرحمة الثانكية مف كجهة نظر عينة الدراسة (ف=)651
ـ

16

17

18

19

20

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

يتػػػيح محتػػػكل
نظاـ المقررات
إدخػػػاؿ بعػػػػض
المحتكيػػػػػػػػػػػػات 102 14.60% 95 69.70% 454
الجديػػػػػدة فػػػػػب
البرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػامج
المشترؾ
تتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
نكعيػػػػة كعػػػػدد
المحتكيػػػػػػػػػػػػات
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
123 10.40% 68 70.70% 460
بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػررات مػػػع
طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
المرحمة
يتسػػـ محتػػػكل
نظاـ المقررات 327 43.60% 284 6.10% 40
بالتنكع
يراعب محتػكل
نظاـ المقررات
التػػػػكازف بػػػػيف
165 8.30% 54 66.40% 432
الجكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالتطبيقية
يػػػػػػػػػتـ دعػػػػػػػػػـ
محتػػػكل نظػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 171 63.40% 413 10.30% 67
المتنكعػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كاألنشػػػػػػػػػػػػػػػطة
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
المكث ػػػة التػػػب
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%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.5407 15.70%

1

كبيرة

2.5177 18.90%

2

كبيرة

1.5591 50.20%

11

منخ ضة

2.4101 25.30%

4

كبيرة

1.8402 26.30%

9

متكسطة

فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف

ـ

21

22

23

24

25

26

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

تزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف
فاعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الطالب
يخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
محتػػػكل نظػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
لمتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 67.30% 438 12.40% 81 20.30% 132
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتمر
ليكائـ تطػكرات
العصر
يػػػػػػتـ عػػػػػػرض
المحتػػػكل فػػػب
نظاـ المقررات
بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب 24.40% 159 63.70% 415 11.80% 77
كاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ
لمطالب
يتسػػـ محتػػػكل
نظاـ المقررات 62.20% 405 25.00% 163 12.70% 83
بالمركنة
يراعب محتػكل
نظاـ المقررات
لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؽ 25.30% 165 62.70% 408 12.00% 78
ال رديػػػػػة بػػػػػيف
الطالب
يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف
محتػػػكل نظػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرش 14.60% 95 68.40% 445 17.10% 111
التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػة
المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػة
بالمادة
يتسػػـ محتػػػكل
نظاـ المقررات 13.50% 88 21.40% 139 65.10% 424
بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿ
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د/زعؿ بف شالؿ العنزم

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

1.5300

13

منخ ضة

1.8740

7

متكسطة

1.5054

14

منخ ضة

1.8664

8

متكسطة

2.0246

5

متكسطة

2.5161

3

كبيرة
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ـ

27

28

29

30

العبارة
بحيػػػث يغطػػػب
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
الك ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
المتطمبة
يناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
محتػػػكل نظػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل
العقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
لمطالب
يخمػػػك محتػػػكل
نظاـ المقررات
مػػػػػػف الحشػػػػػػك
كاالسػػػػػػػػػػػػتطراد
غير الم يد
يتسػػـ محتػػػكل
نظاـ المقررات
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنظيـ
كالتسمسػػػػػػػػػػػػػػؿ
المنطقب
يتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
محتػػػكل نظػػػاـ
المقػػػررات مػػػع
األهػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ
المكضػػػػػػػػػػػكعة
لكؿ مقرر

إجمالب المحكر

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

1.5561 58.80% 383 26.70% 174 14.40% 94

12

منخ ضة

60

1.8387 25.30% 165 65.40% 426 9.20%

10

متكسطة

52

1.9124 16.70% 109 75.30% 490 8.00%

6

متكسطة

1.4992 61.90% 403 26.30% 171 11.80% 77

15

منخ ضة

متكسط األكزاف النسبية لعبارات
المحكر ()1.933

النسبة المئكية ()64.42

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ ( )7أف فاعمية المحتكيات الدراسية فب نظاـ المقررات مف
كجهة نظر المعمميف كالطالب جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ متكسط األكزاف النسبية
لعبارات المحكر ( ،)1.933كبمغت النسبة المئكية لممكافقة( ،)64.42كهب نسبة
متكسطة ،كيمكف عزك هذي النتيجة لحداثة نظاـ المقررات نسبيان مف جهة كحاجة
المحتكيات لمتعديؿ كالتطكير المستمر كهك ما لـ يحدث بصكرة منتظمة مف جهة أخرل،
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فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

خاصة فب ظؿ ما يحتاجه هذي األمر مف كست كجهد كبير فب ظؿ كثرة التحديات
كالمستجدات التب تتطمب التحديث كالتطكير المستمر لممحتكيات لتتماشى مع األهداؼ
المكضكعة مف جهة كتنسجـ مع التغيرات كالمستجدات مف جهة أخرل ،إضافة إلى أف
تعديؿ كتطكير المحتكل باستمرار يتطمب تهيئة المعمميف لكي ية التعامؿ معه مف جهة
ككذلؾ تهيئة الطالب الستيعابه مف جهة أخرل كهك ما يجعؿ هذا األمر يستغرؽ المزيد
مف الكست كالجهد.
كتت ؽ هذي النتائج مع ما أشارت إليه دراسة خديجة إبراهيـ ( )2015مف ضعؼ
كؿ مف المقررات الدراسية كاألنشطة المدرسية بالمرحمة الثانكية.
كفيما يتعمؽ بترتيب العبارات يتضح أف أكثر العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)19( ،)26( ،)17( ،)16حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ
المكافقة بدرجة مرت عة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األعمى
مف عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 يتيح محتكل نظاـ المقررات إدخاؿ بعض المحتكيات الجديدة فب البرنامج المشترؾ،
بكزف نسبب( )2.5407مرت ع
 تتناسب نكعية كع دد المحتكيات الدراسية بنظاـ المقررات مع طبيعة المرحمة ،بكزف
نسبب( )2.5177مرت ع
 يتسـ محتكل نظاـ المقررات بالشمكؿ بحيث يغطب جميع الك ايات المتطمبة ،بكزف
نسبب( )2.5161مرت ع
 يراعب محتكل نظاـ المقررات التكازف بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية ،بكزف
نسبب( )2.4101مرت ع
كما يتضح مف الجدكؿ ( )7أف أسؿ العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة الدراسة
العبارات ( ،)27( ،)21( ،)23( ،)30حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة بدرجة
منخ ضة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األدنى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 يتناسب محتكل نظاـ المقررات مع األهداؼ المكضكعة لكؿ مقرر ،بكزف
نسبب( )1.4992منخ ض
 يتسـ محتكل نظاـ المقررات بالمركنة ،بكزف نسبب( )1.5054منخ ض
 يخضع محتكل نظاـ المقررات لمتطكير المستمر ليكائـ تطكرات العصر ،بكزف
نسبب( )1.5300منخ ض
 يناسب محتكل نظاـ المقررات المستكل العقمب كالعمرم لمطالب ،بكزف
نسبب( )1.5561منخ ض
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نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذم نص عمى ما يمب :ما مدل فاعمية
نظاـ المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات مف كجهة نظر
المعمميف كالطالب؟

لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ترتيب عبارات المحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية
نظاـ المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات حسب أكزانها النسبية ،كالجدكؿ
التالب يكضح ذلؾ:
جدكؿ ( )8درجة كمستكل المكافقة عمى المحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية نظاـ
المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات مف كجهة نظر عينة الد ارسة
(ف=)651
ـ

31

32

33

34

العبارة
تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
الترابط كالتنكع
فيما بينها
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
أشػػػػمؿ كأكثػػػػر
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
كتخصػػػػػػػػػػػػػػص
لشػػمكلها عمػػى
الك ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
األساسية
تتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
بػػػػالتعمؽ فػػػػب
المػكاد العمميػػة
كزيادة التركيز
فػػػب معمكمػػػات
فب التخصص
تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
شػػػعكر طالػػػب
المسار األدبب

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة

ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

1.5392 55.80% 363 34.60% 225 9.70% 63

6

منخ ضة

2.5791 14.90% 97 12.30% 80 72.80% 474

3

كبيرة

1.5315 60.80% 396 25.20% 164 14.00% 91

7

منخ ضة

1.3502 79.90% 520 5.20% 34 14.90% 97

9

منخ ضة
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35

36

37

38

العبارة
بالمسػػاكاة فػػب
أهميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
المقررات التػب
يتعممهػػا طالػػب
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
العممػػػػػب ممػػػػػا
يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر
بالرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كالقبكؿ
تعميؽ الجانب
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
كالتطبيقب مػف
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ
المشػػػػػػػػػػػػػػػػاركة
كتن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركس
العممية
يكجػػػػد تػػػػكازف
بػػيف المقػػررات
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
المختم ة
يكجػػد فػػب كػػؿ
مقػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػا
يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى
ترابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
كتكاممػػػػػه مػػػػػع
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
األخرل
يراعػػػػػى عمػػػػػؿ
حمقػػات نقػػاش
مجمعػػػػػة بػػػػػيف
التخصصػػػػػػػات
المختم ػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لبيػػػػػػاف مػػػػػػدل

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.6882 9.80% 64 11.50% 75 78.60% 512

1

كبيرة

1.3487 78.20% 509 8.80% 57 13.10% 85

10

منخ ضة

2.0246 9.70% 63 78.20% 509 12.10% 79

4

متكسطة

2.0169 10.40% 68 77.40% 504 12.10% 79

5

متكسطة
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ـ

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترابطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كتكاممهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقررات
تكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
مكضػػػػػػػػػػػكعات
مشػػػتركة بػػػيف
كػػػؿ المقػػػررات
2.5960 8.60% 56 23.20% 151 68.20% 444
39
مػػػع تميػػػز كػػػؿ
تخصػػػػػػػػػػػػػػػػػص
بالمهػػػػػػػػػػػػػػػارات
التب ينميها
يػػػػػػػػتـ تن يػػػػػػػػذ
كرش عمػػػػػػػػػػؿ
تطبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
مشػػػتركة بػػػيف
 40جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 1.5192 64.70% 421 18.70% 122 16.60% 108
التخصصػػػػػػػات
كؿ يساهـ بمػا
يالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
تخصصه
متكسط األكزاف النسبية لعبارات
النسبة المئكية ()63.98
إجمالب المحكر
المحكر ()1.919

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2

كبيرة

8

منخ ضة

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف فاعمية نظاـ المقررات مف حيث تحقيقه لمتكامؿ بيف
التخصصات مف كجهة نظر المعمميف كالطالب جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ متكسط
األكزاف النسبية لعبارات المحكر ( ،)1.919كبمغت النسبة المئكية لممكافقة(،)63.98
كهب نسبة متكسطة ،كيمكف ت سيرها فب ضكء ضعؼ النظرية التكاممية لممقررات الدراسية
مف جهة ،كحاجة هذا التكامؿ ليصبح كاسعان مف خالؿ التخصصات كالمقررات الدراسية
لجهد كبير ككست زمنب كبير حيث يتطمب إخضاع جميع المقررات لم حص كالتحميؿ ثـ
الربط مف خالؿ خبراء متخصصيف فب المناهج كطرؽ التدريس بص ة عامة كفب كؿ
تخصص عمى حدة بص ة خاصة ،كلعؿ هذا األمر يرتبط بالمحتكل الذم سبقت اإلشارة
إليه فب المحكر السابؽ أنه جاءت درجة المكافقة عميه بنسبة متكسطة ،كلعؿ هذا ما
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د/زعؿ بف شالؿ العنزم

ي سر أيضان مجبء المكافقة عمى فاعمية تحقيؽ نظاـ المقررات لمتكامؿ بيف التخصصات
بدرجة متكسطة كذلؾ.
كتت ؽ هذي النتائج مع ما أشارت إليه دراسة النبكم كآخركف ( )2015مف
ضركرة دمج المعارؼ المتنكعة ،كتكنكلكجيا التعميـ فب سياسات تطكير المناهج الثانكية.
كفيما يتعمؽ بترتيب العبارات يتضح أف أكثر العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)32( ،)39( ،)35حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة بدرجة
مرت عة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األعمى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 تعميؽ الجانب العممب كالتطبيقب مف خالؿ المشاركة كتن يذ الدركس العممية ،بكزف
نسبب( )2.6882مرت ع
 تكجد مكضكعات مشتركة بيف كؿ المقررات مع تميز كؿ تخصص بالمهارات التب
ينميها ،بكزف نسبب( )2.5960مرت ع
 المقررات أشمؿ كأكثر تنكع كتخصص لشمكلها عمى الك ايات العممية األساسية،
بكزف نسبب( )2.5791مرت ع
كما يتضح مف الجدكؿ ( )8أف أسؿ العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة الدراسة
العبارات ( ،)40( ،)34( ،)36حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة بدرجة
منخ ضة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األدنى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 يكجد تكازف بيف المقررات الدراسية المختم ة ،بكزف نسبب( )1.3487منخ ض
 تنمب المقررات شعكر طالب المسار األدبب بالمساكاة فب أهمية المقررات التب
يتعممها طالب المسار العممب مما يؤدم إلى الشعكر بالرضا كالقبكؿ ،بكزف
نسبب( )1.3502منخ ض
 يتـ تن يذ كرش عمؿ تطبيقية مشتركة بيف جميع التخصصات كؿ يساهـ بما يالئـ
تخصصه ،بكزف نسبب( )1.5192منخ ض

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم نص عمى ما يمب :ما مدل فاعمية نظاـ
المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب مف كجهة نظر المعمميف
كالطالب؟

لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ترتيب عبارات المحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية
نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب حسب أكزانها النسبية ،كالجدكؿ
التالب يكضح ذلؾ:
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جدكؿ ( )9درجة كمستكل المكافقة عمى المحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية نظاـ
المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب مف كجهة عينة الدراسة (ف=)651
ـ العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

يراعى فب نظاـ
المقػػررات الت ػزاـ
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
بالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير
االجتماعية مػف
 41خػػػػػػالؿ العمػػػػػػؿ 2.5484 21.20% 138 2.80% 18 76.00% 495
التعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعب
كتنميػػػػػػػػػػػة ركح
التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف
كالمشاركة
يتػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػاـ
المقررات فػرص
كثيػػرة لمشػػػاركة
الطػػػػػػػالب فػػػػػػػب
القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا
1.9508 28.90% 188 47.20% 307 24.00% 156
42
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة
كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة
اآلخػػػػػريف مػػػػػف
خػػػالؿ الزيػػػارات
الميدانية
يعمػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػاـ
المقػػػررات عمػػػى
زيػػػػػػػادة كعػػػػػػػب
الطػالب بأهميػة
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطف
كاالنتمػػػػػاء لػػػػػه
2.5115 17.20% 112 14.40% 94 68.40% 445
43
مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة
كالت اعػػػػػؿ فػػػػػب
البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامج
الكطنيػػػػة التػػػػب
تن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذها
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ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

4

مرت عة

15

متكسطة

7

مرت عة

فاعمية نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية السعكدية مف كجهة نظر الطالب كالمعمميف

ـ العبارة

44

45

46

47

المدرسة
يتػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
ال رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
لممشػػػػاركة فػػػػب
التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط
كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير
كاإلعػػػػػػداد لمػػػػػػا
يدرسكنه
يػػػػػػػػكفر نظػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
محتكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
كأنشػػطة جاذبػػة
النتبػػاي الطػػالب
كتزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميتهـ
التعميمية
يسػػػػػػػهـ نظػػػػػػػاـ
المقػػػػػررات فػػػػػب
تخ يػػؼ حػػاالت
التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
كالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب
لمطالب(إعػػػػػػادة
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
الراسػػػػػب) بمػػػػػػا
يزيد مف ت اعؿ
الطالب
يعمػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػاـ
المقػػػررات عمػػػى
اسػػػػتثمار كسػػػػت
ال ػػػػػػػراغ فيمػػػػػػػا
ي يػػػػػد الطػػػػػالب
مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ
األنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.1121 12.70% 83 63.30% 412 24.00% 156

11

متكسطة

2.6329 12.10% 79 12.40% 81 75.40% 491

2

مرت عة

2.4163 26.70% 174 4.90% 32 68.40% 445

10

مرت عة

1.9616 27.80% 181 48.20% 314 24.00% 156

14

متكسطة
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ـ العبارة

48

49

50

51

التعاكنية
يتػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
ال رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
لمطػػالب التخػػاذ
القػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػب
اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
كتسػػجيؿ المػكاد
كاألنشػػطة التػػب
تناسػػب سػػدراتهـ
كميكلهـ.
يعطػػػػػػػب نظػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
مسػػػػاحة كبيػػػػرة
لمطػػػالب إلبػػػداء
رأيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
كالمناسشػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ال عالػػػػػػػػة مػػػػػػػػع
المعمميف.
يتػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
استخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ
اسػػػػػػػػػػتراتيجيات
حديثػػػػػػػػة فػػػػػػػػػب
التعمػػػػػػيـ تزيػػػػػػد
مػػػػػػػف فاعميػػػػػػػة
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ(التعمـ
التعػػػػػػػػػػػػػاكنب –
النمذجػػػػػػػػػػػػػػػة –
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس
التبػػػػػػػػػػػػػػػادلب –
تعمـ األسراف)
يسػػػػػػػهـ نظػػػػػػػاـ
المقػػػػػررات فػػػػػب
إكسػاب الطػػالب

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

2.5361 21.80% 142 2.80% 18 75.40% 491

5

مرت عة

2.4439 26.70% 174 2.20% 14 71.10% 463

9

مرت عة

2.0829 15.70% 102 60.40% 393 24.00% 156

12

متكسطة

2.5591 19.50% 127 5.10% 33 75.40% 491

3

مرت عة
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ـ العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

الكزف
النسبب

المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
األساسػػػػية مػػػػف
خػػالؿ المقػػررات
المهاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالحياتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحالت
كالزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
ككرش عمؿ
يسػػػػػػػهـ نظػػػػػػػاـ
المقػػػػػررات فػػػػػب
إعطػػاء الطػػالب
2.5284 22.60% 147 2.00% 13 75.40% 491
52
الػػػػػدكر األ كبػػػػػر
فػػػػػػػب العمميػػػػػػػة
التعميمية
يكسػػػػػػب نظػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
الطػػػالب مهػػػػارة
الت اعػػػػػػؿ مػػػػػػع
التقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
الحديثػػػػػػة مػػػػػػف
خػػالؿ األنشػػطة
 53التػػػػػػب تعكػػػػػػس 2.0753 16.40% 107 59.60% 388 24.00% 156
مكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب:
مسػػػػػػػػػػػػػػػػابقات،
تصػػػػميـ مكسػػػػع
لممدرسػػػة عمػػػى
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة،
كالتكاصؿ بها
يتػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػاـ
المقررات فػرص
 54ربػػػػػػػػط المػػػػػػػػكاد 2.4501 18.00% 117 19.00% 124 63.00% 410
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
بالعمػػؿ المهنػػب
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ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

6

مرت عة

13

متكسطة

8

مرت عة
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ـ العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

الكزف
النسبب

ترتيب
العبارات
مستكل
كفؽ
المكافقة
الكزف
النسبب

بمػػػػػػػػػا يحقػػػػػػػػػؽ
اتجاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
إيجابيػػػػػة لػػػػػدل
الطػػػػػالب نحػػػػػك
التعمـ
يراعػػػػػػب نظػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
إمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب
1
2.6390 11.50% 75 13.10% 85 75.40% 491
55
كاسػػػػػػػػتعداداتهـ
ممػػػا يزيػػػد مػػػف
فػػاعميتهـ أثنػػاء
التعمـ
متكسط األكزاف النسبية لعبارات
النسبة المئكية ( )78.77مرت عة
إجمالب المحكر
المحكر ()2.363

مرت عة

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ
لمطالب مف كجهة نظر المعمميف كالطالب جاءت بدرجة مرت عة ،حيث بمغ متكسط األكزاف
النسبية لعبارات المحكر ( ،)2.363كبمغت النسبة المئكية لممكافقة النسبة المئكية
( ،) 78.77كهب نسبة مرت عة ،كيمكف ت سيرها فب ضكء ما يتمتع به نظاـ المقررات مف
إتاحته ال رصة لمطالب لتحديد المقررات التب يدرسكنها مف جهة ،كتركيزي عمى إيجابية
كفاعمية الطالب كمشاركته اإليجابية فب العممية التعميمية مف جهة أخرل ،كما أنه يتيح
فرص أكثر الستخداـ كتطبيؽ استراتيجيات التعميـ المعتمدة عمى التعاكف بيف المتعمميف
كالتعمـ التعاكنب كالنمذجة كتعميـ األسراف كغيرها ،مما يجعؿ الطالب أكثر ت اعالن كتكاصالن
مع زمالئه كبالتالب أكثر انسجامان معهـ.
كفيما يتعمؽ بترتيب العبارات يتضح أف أكثر العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)41( ،)51( ،)45( ،)55حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ
المكافقة بدرجة مرت عة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األعمى
مف عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 يراعب نظاـ المقررات إمكانات الطالب كاستعداداتهـ مما يزيد مف فاعميتهـ أثناء
التعمـ ،بكزف نسبب( )2.6390مرت ع
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د/زعؿ بف شالؿ العنزم

 يكفر نظاـ المقررات محتكيات كأنشطة جاذبة النتباي الطالب كتزيد مف فاعميتهـ
التعميمية ،بكزف نسبب( )2.6329مرت ع
 يسهـ نظاـ المقررات فب إكساب الطالب المهارات األساسية مف خالؿ المقررات
المهارية كالحياتية كالحرة كالرحالت كالزيارات ككرش عمؿ ،بكزف نسبب()2.5591
مرت ع
 يراعى فب نظاـ المقررات التزاـ الطالب بالمعايير االجتماعية مف خالؿ العمؿ التعممب
الجماعب كتنمية ركح التعاكف كالمشاركة ،بكزف نسبب( )2.5484مرت ع
كما يتضح مف الجدكؿ ( )9أف أسؿ العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة الدراسة
العبارات ( ،)50( ،)53( ،)47( ،)42حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ المكافقة بدرجة
متكسطة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األدنى مف عبارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:






يتيح نظاـ المقررات فرص كثيرة لمشاركة الطالب فب القضايا االجتماعية كمساعدة
اآلخريف مف خالؿ الزيارات الميدانية ،بكزف نسبب( )1.9508متكسط
يعمؿ نظاـ المقررات عمى استثمار كست ال راغ فيما ي يد الطالب مف خالؿ األنشطة
التعاكنية ،بكزف نسبب( )1.9616متكسط
يكسب نظاـ المقررات الطالب مهارة الت اعؿ مع التقنيات الحديثة مف خالؿ األنشطة
التب تعكس مكاهب الطالب :مسابقات ،تصميـ مكسع لممدرسة عمى الشبكة،
كالتكاصؿ بها ،بكزف نسبب( )2.0753متكسط
يتيح نظاـ المقررات استخػداـ استراتيجيات حديثة فب التعميـ تزيد مف فاعمية الطالب
مثؿ(التعمـ التعاكنب – النمذجة – التدريس التبادلب – تعمـ األسراف) ،بكزف
نسبب( )2.0829متكسط

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الخامس الذم نص عمى ما يمب :ما مدل فاعمية
نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمـ مف كجهة نظر المعمميف
كالطالب؟

لإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ترتيب عبارات المحكر الخاص بمدل فاعمية نظاـ
المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمـ حسب أكزانها النسبية ،كالجدكؿ التالب
يكضح ذلؾ:
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جدكؿ ( )10درجة كمستكل المكافقة عمى المحكر الثالث الخاص مدل فاعمية نظاـ
المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمـ مف كجهة عينة الدراسة (ف=)651
ـ

56

57

58

59

60

61

62

العبارة
يحظػػػػػػػػػػػػى نظػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػررات بتقبػػػػػػػؿ
كرضػػػا الكثيػػػر مػػػف
المعمميف
يمػػػػػػػػػػػػػنح نظػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػررات المعمػػػػػػـ
ال رصػػة فػػب إعػػداد
منهجه كخطة سيري
طػػػػػػػػػػػػػػكر نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػررات العالسػػػػػة
بيف المعمـ كالطالب
بشكؿ إيجابب
يػػػػػػػػػػػػػؤدم تنػػػػػػػػػػػػػكع
المقػػػػػػػػػػررات إلػػػػػػػػػػى
تح يػػػػػػز المعممػػػػػػيف
نحػػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػػتثمار
التقنيػػػػػػػة ككسػػػػػػػائؿ
الػػتعمـ الحديثػػة فػػب
التدريس
يتػػػػػػػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػررات ال رصػػػػة
لتنميػػػػػػػػة معػػػػػػػػػارؼ
كمهػػػارات المعممػػػيف
بحصػػػػػػػكلهـ عمػػػػػػػى
دكرات تدريبية
يسػػػػػػػػػػػاهـ نظػػػػػػػػػػػاـ
المقػررات فػب جػػذب
المعممػػػػػيف الكػػػػػؼء
كالمميػػػػػػػػزيف مػػػػػػػػف
مدارس أخرل
مػػػػػف خػػػػػالؿ نظػػػػػاـ
المقػػػػػػررات أصػػػػػػبح

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

ترتيب
العبارات
مستكل
الكزف
كفؽ
المكافقة
النسبب
الكزف
النسبب

2.0031 19.80% 129 60.10% 391 20.10% 131

12

متكسطة

2.3410 27.00% 176 11.80% 77 61.10% 398

10

مرت عة

2.6237 11.70% 76 14.30% 93 74.00% 482

5

مرت عة

2.6452 6.30% 41 22.90% 149 70.80% 461

3

مرت عة

2.4670 16.60% 108 20.10% 131 63.30% 412

9

مرت عة

2.0031 18.40% 120 62.80% 409 18.70% 122

11

متكسطة

2.6022 8.40% 55 22.90% 149 68.70% 447

8

مرت عة
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ـ

63

64

65

66

67

68

العبارة
المعمػػػػـ أكثػػػػر سػػػػدرة
عمػػػػػػػػػػػى متابعػػػػػػػػػػػػة
الطػػػػالب كمالحظػػػػة
سمككهـ
يمبػػػػػػػػػػػػػػب نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات
االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
المهنية لممعمميف
تشػػػابؾ المحتكيػػػات
فػػب نظػػاـ المقػػررات
يسػػػهـ فػػػب تحقيػػػؽ
الت اعػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػيف
المعممػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػب
التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
المختم ة
يتمتػػػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػررات بتقبػػػػػػػؿ
كتأييػػد كت اعػػؿ مػػف
أكليػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػكر
ككثػػػػػػػػػػػرة الزيػػػػػػػػػػػارة
لممدرسػػة ممػػا يزيػػد
مف ت اعؿ المجتمع
المحمػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػع
المعمميف
يحقػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػررات الرضػػػػػػا
الكظي ب لممعمميف
يرفػػػػػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػررات مػػف دافػػع
اإلنجػػػػػػػػػػػاز لػػػػػػػػػػػدل
المعمميف
يتػػػػػػػػػػػػػػيح نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػػػررات فرصػػػػػػػان
لمتعػػػػاكف المسػػػػتمر
بػػػػػػػػػيف المعممػػػػػػػػػيف

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

د/زعؿ بف شالؿ العنزم

ترتيب
العبارات
مستكل
الكزف
كفؽ
المكافقة
النسبب
الكزف
النسبب

2.6959 7.40% 48 15.70% 102 77.00% 501

1

مرت عة

1.9939 19.40% 126 61.90% 403 18.70% 122

13

متكسطة

2.6636 10.60% 69 12.40% 81 77.00% 501

2

مرت عة

1.8955 29.20% 190 52.10% 339 18.70% 122

15

متكسطة

2.6022 9.50% 62 20.70% 135 69.70% 454

7

مرت عة

2.6421 12.70% 83 10.30% 67 77.00% 501

4

مرت عة
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ـ

العبارة

مرت عة
ؾ

%

درجة المكافقة
متكسطة
ؾ

%

منخ ضة
ؾ

%

ترتيب
العبارات
مستكل
الكزف
كفؽ
المكافقة
النسبب
الكزف
النسبب

كاإلدارة التعميمية
يشػػػترؾ المعمػػػـ فػػػب
التخطػػػيط كالتطػػػكير
لمبػػػػرامج التعميميػػػػػة
 69فػػب نظػػاـ المقػػررات 1.9063 28.10% 183 53.10% 346 18.70% 122
ممػػػػا يزيػػػػد ت اعمػػػػه
كانسػػػػػػػػػجامه فػػػػػػػػػب
العمؿ
يػػػػػػػػػػػػػػكفر نظػػػػػػػػػػػػػػاـ
المقػػػػػررات التغذيػػػػػة
الراجعػػػػة المناسػػػػػبة
2.6221 14.70% 96 8.30% 54 77.00% 501
70
لممعممػػيف ممػػا يزيػػد
مػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػاعميتهـ
كانسجامهـ معه
متكسط األكزاف النسبية لعبارات
إجمالب
النسبة المئكية ()79.35
المحكر ()2.380
المحكر

14

متكسطة

6

مرت عة

مرت عة

يتضح مف الجدكؿ ( )10أف مدل فاعمية نظاـ المقررات فب تحقيؽ الت اعؿ
كاالنسجاـ لممعمـ مف كجهة نظر المعمميف كالطالب جاءت بدرجة مرت عة ،حيث بمغ
متكسط األكزاف النسبية لعبارات المحكر ( ،)2.380كبمغت النسبة المئكية
لممكافقة( ،)79.35كهب نسبة مرت عة كيمكف ت سيرها فب ضكء ما يتمتع به نظاـ
المقررات مف إتاحته ال رصة أماـ المعمـ لمتنكيع فب االسترتيجيات كالمداخؿ التدريسية مف
جهة ،كالتعاكف كالت اعؿ كتبادؿ الخبرات بيف المعمميف مف جهة أخرل ،مما يسهـ فب
تحقيؽ درجة عالية مف الت اعؿ كاالنسجاـ بينهـ ،إضافة لما يحققه نظاـ المقررات مف
تخ يؼ الضغط عمى المعمميف الناتج عف تكدس المقررات كضغطها مف جهة كضعؼ
انسجاـ كتالؤـ الطالب معها لعد مناسبتها لميكلهـ كاتجاهاتهـ مف جهة أخرل ،حيث إف
المقررات فب هذا النظاـ تككف محددة كمختارة مف الطالب بما يتماشى مع اهتماماته
كامكاناته كبالتالب يككف أكثر إسباالن كت اعالن معها كيخ ؼ الضغط عف المعمميف مما
يجعمهـ أكثر انسجامان كرضان عف النظاـ.
كفيما يتعمؽ بترتيب العبارات يتضح أف أكثر العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)68( ،)59( ،)65( ،)36حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ
المكافقة بدرجة مرت عة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األعمى
مف عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
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 يمبب نظاـ المقررات االحتياجات المهنية لممعمميف ،بكزف نسبب( )2.6959مرت ع
 يتمتع نظاـ المقررات بتقبؿ كتأييد كت اعؿ مف أكلياء األمكر ككثرة الزيارة لممدرسة
مما يزيد مف ت اعؿ المجتمع المحمب مع المعمميف ،بكزف نسبب( )2.6636مرت ع
 يؤدم تنكع المقررات إلى تح يز المعمميف نحك استثمار التقنية ككسائؿ التعمـ الحديثة
فب التدريس ،بكزف نسبب( )2.6452مرت ع
 يتيح نظاـ المقررات فرصان لمتعاكف المستمر بيف المعمميف كاإلدارة التعميمية ،بكزف
نسبب( )2.6421مرت ع
كما يتضح مف الجدكؿ ( )10أف أسؿ العبارات مكافقة مف كجهة نظر عينة
الدراسة العبارات ( ،)56( ،)64( ،)69( ،)66حيث كسعت هذي العبارات فب نطاؽ
المكافقة بدرجة متكسطة ،كذلؾ حسب ترتيب الكزف النسبب كالكاسعة فب اإلرباعب األدنى
مف عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
 يحقؽ نظاـ المقررات الرضا الكظي ب لممعمميف ،بكزف نسبب( )1.8955متكسط
 يشترؾ ال معمـ فب التخطيط كالتطكير لمبرامج التعميمية فب نظاـ المقررات مما يزيد
ت اعمه كانسجامه فب العمؿ ،بكزف نسبب( )1.9063متكسط
 تشابؾ المحتكيات فب نظاـ المقررات يسهـ فب تحقيؽ الت اعؿ بيف المعمميف فب
التخصصات المختم ة ،بكزف نسبب( )1.9939متكسط
 يحظى نظاـ المقررات بتقبؿ كرضا الكثير مف المعمميف ،بكزف نسبب()2.0031
متكسط

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ السادس الذم نص عمى ما يمب :ما مدل تأثير
متغيرم النكع (ذكر /أنثى) كالرتبة الكظي ية (معمـ /طالب)؟
أكالن :النتائج الخاصة بال ركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل المكافقة
إلجمالب االستبانة كمحاكرها ال رعية بحسب متغير النكع (ذككر -إناث)

أكضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
استجابات أفراد العينة عمى إجمالب االستبانة كمحاكرها تعزل لمتغير النكع (ذككر –
إناث) ،كالجدكؿ التالب يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ( )11يكضح نتائج اختبار التاء لعينتيف مستقمتيف  t – testإلظهار داللة ال ركؽ
بيف استجابات أفراد العينة المست تاة نحك المكافقة عمى إجمالب االستبانة كمحاكرها حسب
متغير النكع (ف=)651
المحكر
األكؿ
الثانب
الثالث
الرابع
الخامس

االنحراؼ
المعيارم

النكع

ف

المتكسط

ذككر

328

36.6555

10.87123

ذككر

328

29.4878

7.85923

ذككر

328

ذككر

328

ذككر

328

إناث
إناث
إناث
إناث
إناث

323
323
323
323
323

35.5666
28.4861
19.3537
19.0310
35.6799
35.2136
36.1402
35.2663

11.46305
7.92055
5.34869
5.19427

10.07394
10.58246
8.81609
9.54120

سيمة ت
1.244
1.620
.781
.576
1.214

مستكل
الداللة
.214

غير دالة
.106

غير دالة
.435

غير دالة
.565

غير دالة
.225

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )11أنه:
تبعػػا لمتغيػػر النػػكع
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أف ػراد العينػػة ن
(ذككر -إنػاث) ،بالنسػبة لممحػكر األكؿ الخػاص بمػدل فاعميػة أهػداؼ نظػاـ المقػررات
إحصػائيا
بالمرحمة الثانكية ،حيث جاءت سيمة (ت) ,)1.244( ،كهب سيمػة غيػر دالػة
ن
عند مستكل داللة (.)0.05
تبعػػا لمتغيػػر النػػكع
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أف ػراد العينػػة ن
(ذككر -إناث) ،بالنسبة لممحكر الثانب الخػاص بمػدل فاعميػة محتػكل نظػاـ المقػررات
إحصػائيا
بالمرحمة الثانكية ،حيث جاءت سيمة (ت) ,)1.620( ،كهب سيمػة غيػر دالػة
ن
عند مستكل داللة (.)0.05
تبعػػا لمتغيػػر النػػكع
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أف ػراد العينػػة ن
(ذككر -إناث) ،بالنسبة لممحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية نظاـ المقررات مف حيث
تحقيقه لمتكامؿ بيف التخصصات ،حيث جػاءت سيمػة (ت) ,).781( ،كهػب سيمػة غيػر
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
دالة
ن
تبعػػا لمتغيػػر النػػكع
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أف ػراد العينػػة ن
(ذكػػكر -إنػػاث) ،بالنسػػبة لممحػػكر الرابػػع الخػػاص بمػػدل فاعميػػة نظػػاـ المقػػررات فػػب
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تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لمطالب ،حيث جاءت سيمة (ت) ,).576( ،كهب سيمػة غيػر
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
دالة
ن
تبعػػا لمتغيػػر النػػكع
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أف ػراد العينػػة ن
(ذكػكر -إنػاث) ،بالنسػػبة لممحػكر الخػػامس الخػاص بمػدل فاعميػة نظػػاـ المقػررات فػػب
تحقيػػؽ الت اعػػؿ كاالنسػػجاـ لممعمػػـ ،حيػػث جػػاءت سيمػػة (ت) ,)1.214( ،كهػػب سيمػػة
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
غير دالة
ن
كتبدك هذي النتيجة منطقية كيمكف ت سيرها فب ضكء أف نظاـ المقررات مف حيث
أهدافه كمحتكاي كتحقيقه التكامؿ بيف التخصصات كاال نسجاـ بيف الطالب ككذلؾ المعمميف
أمر مكحد يتعرض له الذككر كاإلناث عمى حد سكاء كفؽ ن س المؤهالت كالضكابط
كالمعايير كتحت ن س الظركؼ كاإلمكانات كبالتالب مف المنطقب أف تأتب استجاباتهـ
متشابهة فب يتعمؽ ب اعمية نظاـ المقررات مف كجهة نظرهـ.

ثانيان :النتائج الخاصة بال ركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل المكافقة
إلجمالب االستبانة كمحاكرها ال رعية بحسب متغير الكظي ة (معمـ -طالب)

أكضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
استجابات أفراد العينة عمى إجمالب االستبانة كمحاكرها ،كالجدكؿ التالب يبيف ذلؾ:
جدكؿ ( )12يكضح نتائج اختبار التاء لعينتيف مستقمتيف  t – testإلظهار داللة ال ركؽ
بيف استجابات أفراد العينة المست تاة نحك المكافقة عمى إجمالب االستبانة كمحاكرها حسب
متغير الكظي ة (ف=)651
المحكر
األكؿ
الثانب
الثالث
الرابع
الخامس

االنحراؼ
المعيارم

الكظي ة

ف

المتكسط

معمـ

208

40.5577

7.32256

208

31.8221

6.38250

طالب

443

طالب

443

طالب

443

طالب

443

طالب

443

معمـ
معمـ
معمـ
معمـ

208
208
208

34.0293
27.6614
18.0096
19.7494

34.2163
36.0271
39.0577
34.1332
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12.03489
8.19436

سيمة ت
7.219
6.460

مستكل
الداللة
.000
دالة

.000
دالة

5.33332

3.971

.000

10.87906

دالة

2.092

.000
دالة

5.15444

10.01330
5.98521
9.97793

6.582

.000
دالة
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يتضح مف الجدكؿ ( )13أنه:
تبعػا لمتغيػر الكظي ػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة ن
(معمػػػـ -طالػػػب) ،بالنسػػػبة لممحػػػكر األكؿ الخػػػاص بمػػػدل فاعميػػػة أهػػػداؼ نظػػػاـ
المقررات بالمرحمة الثانكية ،حيث جاءت سيمػة (ت) ,)7.219( ،كهػب سيمػة دالػة
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.05ككانت ال ركؽ لصػالح المعممػيف حيػث بمػغ
ن
متكسػػط اسػػتجاباتهـ عمػػى المحػػكر ( ،)40.5577بينمػػا بمػػغ متكسػػط اسػػتجابات
أفراد العينة مف الطالب (.)34.0293
تبعػا لمتغيػر الكظي ػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة ن
(معمػػـ -طالػػب) ،بالنسػػبة لممحػػكر الثػػانب الخػػاص بمػػدل فاعميػػة محتػػكل نظػػاـ
المقررات بالمرحمة الثانكية ،حيث جاءت سيمػة (ت) ,)6.460( ،كهػب سيمػة دالػة
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.05ككانت ال ركؽ لصػالح المعممػيف حيػث بمػغ
ن
متكسػػط اسػػتجاباتهـ عمػػى المحػػكر ( ،)31.8221بينمػػا بمػػغ متكسػػط اسػػتجابات
أفراد العينة مف الطالب (.)27.6614
تبعػا لمتغيػر الكظي ػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة ن
(معمـ -طالب) ،بالنسبة لممحكر الثالث الخاص بمدل فاعمية نظاـ المقػررات مػف
حيػػث تحقيقػػه لمتكامػػؿ بػػيف التخصصػػات ،حيػػث جػػاءت سيمػػة (ت),)-3.971( ،
ػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)0.05ككانػػت ال ػػركؽ لصػػالح
كهػػب سيمػػة دالػػة إحصػ ن
الطػػالب حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتهـ عمػػى المحػػكر ( ،)19.7494بينمػػا بمػػغ
متكسط استجابات أفراد العينة مف المعمميف (.)18.0096
تبعػا لمتغيػر الكظي ػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة ن
(معمـ -طالب) ،بالنسبة لممحكر الرابع الخاص بمػدل فاعميػة نظػاـ المقػررات فػب
تحقيػؽ الت اعػؿ كاالنسػجاـ لمطػػالب ،حيػث جػاءت سيمػة (ت) ,)-2.092( ،كهػػب
إحصائيا عنػد مسػتكل داللػة ( ،)0.05ككانػت ال ػركؽ لصػالح الطػالب
سيمة دالة
ن
حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتهـ عمػػى المحػػكر ( ،)36.0271بينمػػا بمػػغ متكسػػط
استجابات أفراد العينة مف المعمميف (.)34.2163
تبعػا لمتغيػر الكظي ػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة ن
(معمـ -طالب) ،بالنسػبة لممحػكر الخػامس الخػاص بمػدل فاعميػة نظػاـ المقػررات
فب تحقيؽ الت اعؿ كاالنسجاـ لممعمػـ ،حيػث جػاءت سيمػة (ت) ,)6.582( ،كهػب
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.05ككانت ال ركؽ لصالح حيػث بمػغ
سيمة دالة
ن
متكسػػط اسػػتجاباتهـ عمػػى المحػػكر المعممػػيف ( ،)39.0577بينمػػا بمػػغ متكسػػط
استجابات أفراد العينة مف الطالب (.)34.1332
كتبدك هذي النتيجة منطقية كيمكف ت سيرها فب ضكء ما يتمتع به المعممكف مف
خبرة كرؤية أعمؽ مقارنة بالطالب ،إضافة إلى أنهـ أكثر اطالعان مف الطالب فيما يتعمؽ
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د/زعؿ بف شالؿ العنزم

بطبيعة النظاـ كمتطمباته ككذلؾ محتكاي ،كمف ثـ جاءت ال ركؽ فب صالحهـ مقارنة
بالطالب.

التكصيات:
.1
.2
.3
.4

تشػػػكيؿ لجػػػاف متخصصػػػة لتطػػػكير كتحػػػديث محتكيػػػات نظػػػاـ المقػػػررات بالمرحمػػػة
الثانكية باستمرار.
االست ادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة فػب تحػديث كتطػكير نظػاـ الدراسػة بالمرحمػة
الثانكية.
تقػػديـ العديػػد مػػف التػػدريب كالتأهيػػؿ لممعممػػيف لتطبيػػؽ نظػػاـ المقػػررات بالمرحمػػة
الثانكية.
تشػػػػكيؿ لجانػػػػب متخصصػػػػة لتحقيػػػػؽ أكبػػػػر سػػػػدر مػػػػف االنسػػػػجاـ كالتكامػػػػؿ بػػػػيف
التخصصات كالمقررات بنظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية.

المقترحات:
.1
.2
.3
.4

تصكر مقتػرح لتطػكير نظػاـ المقػررات بالمرحمػة الثانكيػة فػب ضػكء بعػض المتغيػرات
المعاصرة.
متطمبات تطكير نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مػف كجهػة نظػر الخبػراء فػب ضػكء
بعض المستجدات التربكية المعاصرة.
مشكالت نظاـ المقررات بالمرحمة الثانكية مف كجهة نظر المعممػيف كالطػالب كآليػات
التغمب عميها.
فاعميػػػة نظػػػاـ المقػػػررات بالمرحمػػػة الثانكيػػػة مػػػف كجهػػػة نظػػػر المػػػديريف كالمشػػػرفيف
التربكييف.
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