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 : المستخمص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع برامج الدبموـ العالي التحويمية التي تقدميا وزارة 
التعميـ ضمف مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية مف وجية نظر الممتحقيف بيا في 
جامعة أـ القرى. في ىذه الدراسة النوعية تـ استخداـ المقابمة المركزة غير المقننة كأداة 

( معمـ  ممتحقيف ببرنامج الدبمـو العالي )دبمـو  ٣٢ع البيانات وكاف عدد المشاركيف  ) لجم
مبادئ اإلدارة( بجامعة أـ القرى.  تـ قياس الواقع مف خالؿ عدة أسئمة تضمنت تصميـ 
البرنامج وأىدافو، وأثر البرنامج، وتحديات تنفيذه.  تـ ترميز البيانات الناتجة مف المقابالت 

أوليا ومف ثـ تصنيفيا في فئات )الترميز الفئوي( مما أدى لظيور موضوعيف ترميزا 
رئيسييف مف نتائج الدراسة ىما ) تصميـ البرنامج، أثر البرنامج ومخرجاتو(. تـ تفسير ىذه 
الترميزات ومناقشتيا بشكؿ يعكس واقع برنامج دبموـ اإلدارة التربوية العالي في جامعة أـ 

ئج الدراسة فقد قدـ الباحث عددا مف التوصيات والمقترحات القرى. وبناء عمى نتا
 التطويرية. 

التدريب التحويمي  : مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية، الكممات المفتاحية
 لممعمميف، برامج الدبموـ العالي، التطوير الميني. 
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Abstract 

 This study aimed to identify the reality of the transformative high 

diploma program offered by the Ministry of Education from the 

point of view of teachers who enrolled on the program. In this 

qualitative study, the unstructured focused interview was used as a 

tool for data collection. The participants were (23) teachers enrolled 

in the High Diploma Program (Diploma in Management Principles) 

at Umm Al-Qura University. The reality was measured through 

several unstructured questions that included the design of the 

program and its objectives, the impact of the program, and the 

challenges of its implementation. The data resulting from the 

interviews were initially encoded and then categorized into 

categories (categorical coding), which led to the emergence of two 

main themes of the study results (program design, program impact 

and its outputs). These codes were interpreted and discussed in a 

way that reflects the reality of the High Educational Diploma 

Program (Management Principles Diploma) at Umm Al-Qura 

University. Based on the results of the study, the researcher 

presented a number of recommendations and development 

proposals. 

 

Keywords : Transformational development project for teachers, 

transformational training, high diploma programs, Professional 

development. 
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   مقدمة
في ظؿ االىتماـ المتزايد بتطبيؽ ممارسات الجودة في التعميـ بالمممكة العربية السعودية، 
فإف تحسيف عمميات التعميـ والتعمـ بجوانبيا المختمفة ىو ىدؼ أساسي لدى وزارة التعميـ 
والمسؤوليف فييا. وقد برزت أىمية التطوير الميني المستمر لممعمميف والمعممات في 

العاـ في العديد مف الدراسات واألبحاث نظرا ألف المعمـ ىو العنصر األىـ  مدارس التعميـ
في العممية التدريسية وعميو يتوقؼ نجاحيا أو فشميا.  فاالىتماـ بإعداده وتطويره أمر ال 
مجاؿ لالختالؼ حولو. ولذلؾ فإف جودة البرامج التدريبية المقدمة لممعمميف ال تقؿ ّأىمية 

ذي يجب أف يتمقاه في المرحمة الجامعية أو الدبموـ التربوي قبؿ نزولو عف جودة اإلعداد ال
لمميداف. وقد صممت وزارة التعميـ العديد مف برامج التدريب التي تراعي احتياجات 
المعمميف التدريبية وتيتـ برفع مستوى أدائيـ التدريسي وتعينيـ عمى التعامؿ مع التغيرات 

 التربوي. التي يشيدىا الميداف 
قامت وزارة التعميـ العاـ خالؿ السنوات األخيرة بإطالؽ برامج تدريب صيفية تيدؼ لمتنمية 
المينية لممعمميف ووضعت الحوافز لكؿ مف يشارؾ بيا. فعمى مستوى إدارات التعميـ 

شخص  ٤٨٥٨٦٢دورة  وعدد المسجميف فييا  ١٦٦٤بالمممكة بمغ عدد الدورات التدريبية 
)وزارة  2019والمشرفيف واإلدارييف وقادة المدارس في عاـ  مف المعمميف والمعممات

(. كما أطمقت الوزارة العديد مف البرامج التدريبية اإللكترونية المركزية ٣١٤٢التعميـ، 
ىػ عبر منصة 1443المتزامنة والغير متزامنة لممعمميف والمعممات في صيؼ ىذا العاـ 

ىػ(.  ىذا االىتماـ بتوفير عدد كبير مف 1443موحدة لمتدريب اإللكتروني )وزارة التعميـ، 
الدورات واإلقباؿ الكبير عمييا دليؿ عمى أف المعمميف والمعممات لدييـ الرغبة في تطوير 

 قدراتيـ واالستفادة مف كؿ الخبرات والمستجدات في المجاؿ التربوي. 
عميـ برنامج )خبرات( أيضا مف برامج التطوير الميني النوعية السابقة التي أطمقتيا وزارة الت

والذي يتيح الفرصة لممعمميف والمعممات التواجد في بيئات تعميمية عالمية متطورة في 
الجامعات العالمية ليستفيدوا مف الخبرات الواقعية المتقدمة ونقميا لمميداف التربوي عند 

لممعمـ  العودة لموطف. ويعتبر ىذا البرنامج )خبرات( أحد البرامج التطويرية التي تتيح
والمعممة المرور بتجارب متنوعة في بيئات مختمفة مما يساعدىـ في تكويف فيـ جديد 
يستطيعوف معو التغمب عمى الصعوبات التي تواجييـ والتعامؿ مع المواقؼ التربوية 
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المختمفة. وىذا ما تنادي بو نظرية التعمـ التحويمي وىو أف التعمـ التحويمي يتيح لألشخاص 
عادة بناء فيميـ الشخصي المتعمميف اس تخداـ المحتوى مف تجربتيـ التعميمية لبناء وا 

(Dirkx, 2006, p. 24 .) 
وتعتبر ىذه البرامج التدريبية معتمدة عمى فكرة التعمـ التحويمي المرتكز عمى نظرية العالـ 
ميزيرو الذي كاف يعرؼ التعمـ التحويمي بأنو التعمـ الذي يؤدي إلى إحداث تغيير في 

(.  األطر المرجعية ىي المعتقدات Mezirow, 2009طر المرجعية لمشخص )األ
والتجارب السابقة والعادات والتقاليد واالفتراضات المبنية مسبقا لدى الشخص والتي نتجت 
مف خالؿ البيئة المحيطة والتجارب والوراثة أحيانا. فعندما يأتي معمـ مف بيئة فقيرة في 

في مدرسة قديمة أو في المسجد فإنو مف المتوقع أف يكوف لديو قرية ويقـو بتدريس أبنائيا 
تصور عف أفضؿ طريقة لمتعميـ والتدريس تختمؼ عف مف يعيش في مدينة متطورة ويعمؿ 
معمما في مدرسة مزودة بأحدث التقنيات. ىذا التبايف واالختالؼ ىو أمر طبيعي ويمكف 

غير الطريقة التي يتعمـ بيا أو التدريب أف يتغير بتغير التجارب التي يمر بيا المعمـ وبت
 الميني الذي يتمقاه. 

 و"تستند سياسة التدريب التحويمي إلى عدة مبادئ أىميا:
 رفع مستوى المتدرب إلى الحد الذي يمبي احتياجات المرحمة -
 تأىيؿ المتدرب لمقابمة احتياجات مراحؿ النمو المختمفة -
 العممي والنمو الذاتي والجديد في مجاؿ تخصصوتدريب المتدرب عمى أساليب البحث  -
 (. ٣١٤١إعداد المتدرب لمقيادة وتدريبو عمييا نظريا" )عبد الجميؿ،  -

ويعد التدريب التحويمي أحد أنواع التدريب المناسبة لممعمميف والمعممات في ظؿ التغيرات 
أنو "التدريب الذي المستحدثة في النظاـ التعميمي في المممكة العربية السعودية ويعرؼ ب

يساعد المتعمـ عمى التعامؿ مع الظروؼ و المتغيرات الجديدة"، كما يعرؼ أيضا بأنو 
"إعادة تأىيؿ األفراد ليكونوا في حالة مف االستعداد والتأىب بشكؿ دائـ ومتقدـ مف أجؿ 
، أداء وظائفيـ الحالية أو المستقبمية في إطار المؤسسة التي يعمموف بيا"  )عبدالجميؿ

( . لذلؾ ىذه الدراسة ستقدـ واقع أحد ىذه البرامج التدريبية التحويمية وذلؾ مف ٣١٤١
خالؿ وجية نظر المعمميف الممتحقيف  ببرامج الدبمـو العالي ضمف مشروع االستثمار 

 األمثؿ لمكوادر التعميمية. 
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لممعمميف وتقدـ برامج الدبموـ العالي في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية 
والمعممات في تخصصات المغة العربية والدراسات اإلسالمية والدراسات االجتماعية فقط 
بيدؼ تأىيميـ لمعمؿ في تخصصات أخرى إضافة إلى تخصصاتيـ األساسية. وبحسب 

برامج دبمـو عالي تقدميا الجامعات  ٤١ىػ( فقد تـ اعتماد ٤١١٢تعميـ وزارة التعميـ )
 ميف والمعممات االلتحاؽ بيا وىذه البرامج ىي:السعودية ويمكف لممعم

 أ/ دبمومات خاصة بالمعممين والمعممات في المرحمة االبتدائية:
،  -٢دبموـ المغة اإلنجميزية،  -٣دبموـ الميارات الرقمية،  -٤ دبمـو  -١دبموـ العمـو

 الرياضيات
 ية:ب/ دبمومات خاصة بالمعممين والمعممات في المرحمة المتوسطة والثانو 

 دبمـو التفكير الناقد -٤
 ج/ دبمومات خاصة بالمعممين والمعممات في المرحمة الثانوية فقط:

 دبمـو مبادئ اإلدارة -٣دبمـو التسويؽ،   -٤
 د/ دبمومات لممعممين والمعممات في جميع مراحل التعميم العام:

 -٢تية واألسرية، دبمـو الميارات الحيا -٣دبمـو التربية البدنية والدفاع عف النفس،  -٤
 دبمـو الفنوف 

وتقدـ ىذه الدبمومات في الفترة المسائية وبشكؿ مدمج )حضوري وعف بعد( لفترة فصميف 
دراسييف لكؿ الدبمومات ماعدا دبموـ التربية البدنية والدفاع عف النفس ودبموـ الميارات 

 الحياتية واألسرية و دبمـو الفنوف فتقدـ في فصؿ دراسي واحد فقط.  
تيدؼ ىذه الدبمومات إلعداد الكوادر المينية المؤىمة لتدريس تخصصات يحتاجيا الميداف  

لمتعميـ. وتضمف مشروع الدبموـ العالي حوافز لتشجيع  ٣١٢١التربوي ضمف خطط ورؤية 
 المعمميف والمعممات عمى االلتحاؽ بيذه الدبمومات وكاف مف ضمنيا: 

عطاء "اعتماد الدبموـ العالي وتسجيمو في وز  - ارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وا 
 األولوية لمجتازي البرنامج في االلتحاؽ ببرامج الماجستير التنفيذي واحتساب ساعاتو،

اعتمػاد شػيادة البرامج كػدبػمػوـ عػالي وتسجيمو في وزارة المػوارد البشرية والتنميػة  -
مقبوؿ في الماجستير التنفيذي، واحتساب االجتماعيػة، وتمػنح األولوية لمجتازي البرامج ل



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (84المجمد )
 

 
363 

 
 

. احتساب نقاط شيادة البرامج ضمف نقاط المفاضمة في شػروط ٣الساعات المجتازة. 
 الترقيػة مػف مػعمػـ إلى معمػـ ممػارس بػمػا يتوافؽ مع الئحة الوظائؼ التعميمية.

 زيادة فرص الممتحقيف بالبرامج في حركة نقؿ شاغمي الوظائؼ التعميمية.  -
 5٨احتسػاب سػاعات البرامج ضػمف نقاط التطوير الميني التعميمي لمترقيػة )تحتسب  -

 نقطة لبرامج الفصميف الدراسييف(.  ٤٨١نقطة لبرامج الفصػؿ الدراسي الواحد، و
احتساب البرنامج ضمف عناصر المفاضمة في التقديـ عمى برامج اإليفاد واالبتعاث  -

 (.٤١١٢ والبرامج النوعية" )وزارة التعميـ،
وقد أولت الدراسات والبحوث اىتماما كبيرا بموضوع التدريب والتطوير الميني في كافة 
المجاالت. وىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت أىمية تدريب المعمميف والحرص عمى 
تزويدىـ بأحدث االستراتيجيات التدريسية والتعميمية مما يسيـ في رفع كفاياتيـ التدريسية 

( التي تناولت ٣١١5ـ لتأدية رسالتيـ التربوية عمى أكمؿ وجو. ففي دراسة القثمي )ونجاحي
مدى فاعمية البرامج التدريبية التحويمية التي تقدميا الجامعات السعودية والكميات التقنية 
ممثمة  في مراكز خدمة المجتمع والتعميـ المستمر عمى تحقيؽ مستوى مف المواءمة بيف 

التعميمية ومتطمبات سوؽ العمؿ في السعودية، وجد الباحث أف طرح مخرجات المؤسسات 
ىذه البرامج كاف لسد الفجوة الحاصمة بيف جيات التعميـ واإلعداد مف جية وبيف جيات 
التوظيؼ. فيظير مف خالؿ ىذه الدراسة أف جيات التوظيؼ بما فييا التعميـ تعاني مف 

ات األساسية التي يتطمبيا الميداف حاليا عدـ امتالؾ خريجي الجامعات والكميات لمميار 
وىي القدرة عمى التطور والتعامؿ مع المستجدات وامتالؾ ميارة التعمـ الذاتي. في الدراسة 
الحالية سيكوف ىناؾ برنامج تدريب تحويمي لممعمميف عمى رأس الخدمة وييدؼ إلعطائيـ 

التي تعتبر ضرورية حاليا في الميارات الالزمة التي لـ يكتسبوىا مف دراستيـ الجامعية و 
 الميداف الوظيفي والتربوي بشكؿ خاص. 
( والتي كانت بعنواف "نموذج مقترح لبرنامج ٣١١5مف الدراسات أيضا دراسة الغامدي )

التدريب التحويمي لتأىيؿ معمميف لمعمؿ في التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية". 
دريب تحويمي لمخريجيف مف الجامعات السعودية تناولت ىذه الدراسة مقترح لبرنامج ت

العاطميف عف العمؿ بغرض تأىيميـ ليصبحوا معمميف مؤىميف لمعمؿ في مدارس التعميـ 
( كانت دراسة ميدانية تركز عمى عوامؿ إقباؿ أو ٣١١٨العاـ. أيضا دراسة إيماف عارؼ )
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تمؼ عف الدراسة الحالية إحجاـ الخريجيف عمى برنامج التدريب التحويمي. ىذه الدراسات تخ
في كونيا تركز عمى الخريجيف بينما الدراسة الحالية تركز عمى المعمميف الذيف ىـ في 

 الميداف ويمارسوف عمميـ التدريسي. 
( إلى تقييـ واقع البرامج التدريبية وعالقتيا باألداء الميني ٣١٤٤ىدفت دراسة )النجار،

ميـ في محافظة الخميؿ الفمسطينية. ومف خالؿ نتائج لمموظفيف التابعيف لوزارة التربية والتع
موظؼ. تـ التوصؿ لعدد مف النتائج منيا ما  ٢٦٥االستبانة  التي وزعت عشوائيا عمى 

يتعمؽ بترتيب درجة أىمية أبعاد البرامج التدريبية. وكاف وضع تحديد االحتياجات التدريبية 
يـ البرامج التدريبية. يمي ذلؾ في العنصر األىـ مف وجية نظر العينة ويميو عنصر تصم

 األىمية تقييـ العممية التدريبية واختيار المتدربيف ثـ اختيار المتدربيف. 
( واقع الدورات التدريبية التي تعقدىا وزارة ٣١٤٦تناولت دراسة الدرايسة، لبابنو، وعقيؿ )

. وأظيرت نتائج  الخدمة ثناءٔ  التربية والتعميـ في األردف ا مف وجية نظر معممي العمـو
الدراسة أف درجة تقدير المعمميف لمحتوى الدورات التدريبية ومجاؿ المدربيف كانت مرتفعة، 
في حيف كانت درجة تقديرىـ لمجاؿ مكاف وزماف الدورات التدريبية ومجاؿ الحوافز 

 المعنوية والمادية كانت متوسطة. 
( "تقويـ برامج تدريب معممي المغة العربية ٣١٤٨كما تناولت دراسة ىدى و التويجري )

والتربية اإلسالمية في ضوء االحتياجات التدريسية الالزمة لتدريس المناىج المطورة 
بالمممكة العربية السعودية" وأسفرت النتائج عف تمبية برامج التدريب بدرجة متوسطة 

في كافة المجاالت )مجاؿ تقويـ الطالب، مجاؿ طرؽ وأساليب الحتياجاتيـ التدريبية 
التدريس، مجاؿ استخداـ السبورة العادية واإللكترونية في الدرس، ومجاؿ إعداد الدرس(. 
في حيف تـ تمبية احتياجات المعمميف التدريبية بدرجة كبيرة في مجاؿ ضبط الصؼ 

 والعالقات مع الطالب. 
لتقييـ دورات المركز الوطنّي لمتطوير المينّي والتعميمّي ( ىدفت ٣١٤٢دراسة )الشيري، 

ومدى فاعميتيا في تطوير أداء المعمميف والمعممات. وتـ استخداـ االستبانة والمقابمة لجمع 
البيانات. أظيرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة متوسطة حوؿ محور كفاءة المدرب 

ور فاعمية الدورات الصيفية المقدمة مف ومحور جودة المحتوى التدريبي لمدورة، ومح
المركز الوطف لمتطوير الميني التعميمي لممعمميف في رفع مستوى األداء. في حيف أظيرت 
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نتائج المقابمة بعض المواضيع المحورية المستخمصة مف الترميزات منيا ما يتعمؽ بمحتوى 
التدريبية الصيفية والميارات الدورات التدريبية والسمبيات واإليجابيات المتعمقة بالدورات 

المكتسبة بعد االلتحاؽ بيذه الدورات. فرغـ االختالؼ حوؿ مدى مناسبة وقت تقديـ 
الدورات الصيفية إال أف البعض اآلخر ذكر تأثيرىا اإليجابي في تنمية ميارات التخطيط 

دارة الحوار وتنمية التوجو اإليجا بي أيضا نحو لمتدريس وميارات التقييـ واستغالؿ الوقت وا 
  مينة التدريس.

 مشكمة وأسئمة الدراسة
عداده اإلعداد األمثؿ أحد المواضيع التي نالت الكثير مف  يعد تكويف المعمـ وتطويره وا 
االىتماـ في المجاؿ التربوي. فأي دولة تمتمؾ نظاـ تعميمي متميز عالميا فإف نقطة 

ميف فييا. فكؿ الخطط االستراتيجية االرتكاز ىي اإلعداد والتأىيؿ الجيد الذي نالو المعم
جراءاتيا التنفيذية لف تكتمؿ بدوف معمـ قادر عمى ترجمتيا عمى أرض الواقع. كما أنو ال  وا 
يمكف ألي نظاـ تعميمي أف يرتقي أعمى مف مستوى معمميو كونيـ العمود الفقري ليذا 

 (.  ٣١١٢النظاـ )حديد، 
داف التربوي وتحديث واستحداث المناىج فإف وبالنظر لمتحديات والتطور المستمر في المي

إعداد المعمميف قبؿ الخدمة في المؤسسات التربوية خالؿ المرحمة الجامعية أو الدبمـو 
التربوي لـ يعد كافيا لمواجية ىذه التحديات وأصبحت الحاجة ممحة لتطوير المعمميف 

 اـ بالدور المطموب منيـ.والمعممات أثناء الخدمة والبرامج التدريبية المقدمة ليـ والقي
وتقوـ وزارة التعميـ بالعديد مف البرامج التدريبية والتطويرية الدورية لتأىيؿ المعمميف 
والمعممات لمواجية ومواكبة المستجدات في الميداف التربوي.  ىذه البرامج تسيـ في 

ستوى تطوير ميارات الكادر التدريسي المعرفية والتقنية والمينية مما ينعكس عمى م
الطالب والطالبات األكاديمي والمياري.  ويعتبر برنامج الدبموـ العالي ضمف مشروع 
االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية أحد البرامج المستحدثة والميمة في الميداف التربوي 
حاليا كونو يعد المستفيديف مف المعمميف والمعممات عمى التعامؿ مع التحوالت التي تحدث 

 ية والتعميـ وفي طبيعة الوظائؼ والميف التي تتغير باستمرار. في الترب
ىػ تقديـ العديد مف ىذه الدبمومات في الجامعات السعودية ومف ٤١١٢تـ خالؿ العاـ 

ضمنيا جامعة أـ القرى. ويعتبر التقويـ المستمر ليذه الدبمومات والبرامج التدريبية مف 
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تجاوز المشاكؿ فييا حتى تحقؽ اليدؼ الذي الخطوات الميمة لضماف جودة ىذه البرامج و 
تسعى لتحقيقو. ومف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لدراسة واقع برامج الدبمـو العالي 
 التحويمية في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي التالي: 

 ستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية؟  ما واقع برامج الدبموـ العالي التحويمية في مشروع اال
 أهداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف واقع برامج الدبموـ العالي التحويمية في مشروع 
االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية مف خالؿ استكشاؼ رأي المعمميف الممتحقيف ببرنامج 

ى مستوى الميارات المعرفية والبحثية الدبموـ العالي لتصميـ البرنامج وأىدافو ومخرجاتو عم
والتقنية. كما تيدؼ لبحث أبرز التحديات التي تواجو تنفيذ برامج الدبموـ العالي في مشروع 

 االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية وأبرز المقترحات لمتطوير.
 أهمية الدراسة

لي التحويمية التي تقيميا تقدـ ىذه الدراسة بيانات تسيـ في عممية تقييـ برامج الدبموـ العا -
 وزارة التعميـ ضمف مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية. 

 التعرؼ عمى نقاط القوة والنقاط التي تحتاج تطوير في برنامج الدبموـ العالي.  -
الكشؼ عف أبرز التحديات التي تواجو تطبيؽ برنامج الدبموـ العالي وأىـ المقترحات  -

 لتجاوزىا. 
 راسة:حدود الد

الحدود البشرية: المعمميف الممتحقيف ببرامج الدبموـ العالي )دبموـ مبادئ اإلدارة، ودبمـو 
 الميارات الحياتية واألسرية( في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية

 الحدود المكانية: كمية التربية بجامعة أـ القرى. 
 ىػ1443اـ الحدود الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني مف الع

الحدود الموضوعية: واقع برنامج الدبموـ العالي )دبموـ مبادئ اإلدارة( في مشروع 
 االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية بجامعة أـ القرى.
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 مصطمحات الدراسة
 مشروع االستثمار األمثل لمكوادر التعميمية: -

ىػػػو مشػػػروع ييػػػدؼ إلى رفػػػع كفػػػاءة المعمميػػػف والمعممػػػات وتطويرىػػػـ في تخصصات 
 ىػ(. ٤١١٢جديدة واستثمار قدراتيـ لتطوير مخرجات التعميـ )وزارة التعميـ، 

برنامج يتكوف مف فصؿ أو فصميف دراسية في أحد الجامعات   برنامج الدبموم العالي: -
دة مواد يدرسيا المعمـ/ػة وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى شيادة الدبمـو السعودية ويتضمف ع

العالي في أحد التخصصات المستيدفة ضمف مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية 
  والتي تؤىؿ لتدريس مواد تخصص إضافة لمتخصص األساسي.

 منهج الدراسة
يعتبر األنسب لجمع البيانات نظرا لطبيعة ىذه الدراسة االستكشافية فإف المنيج النوعي 

واإلجابة عف أسئمتيا. فيذه الدراسة ال تركز عمى العالقات أو السببية بيف متغيرات معينة 
في موضوع الدراسة بؿ تيدؼ لدراسة الواقع والتعمؽ في فيـ مشاكمو وتحدياتو والوصوؿ 

حث النوعي لمعنى أكثر عمقا ويساعد المسؤوليف في اتخاذ القرارات وىو مما يجعؿ الب
(.واعتمد الباحث في ىذه ٣١١٢أنسب لالستخداـ ىنا مف البحث الكمي )العبدالكريـ، 

( بأنو ٣١٤١) Yinالدراسة عمى أحد أشكاؿ المنيج النوعي وىو دراسة الحالة الذي "يعرفو 
(. ٣١٣٤تصميـ يحقؽ في ظاىرة معاصرة بعمؽ وضمف سياقيا الواقعي" )السممي، 

ويعتبر ىذا المنيج األنسب لدراسة ىذا الموضوع حيث يمكف اعتبار برامج الدبموـ العالي 
في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية حالة تستحؽ الدراسة كونيا برامج حديثة 

 عيا وحسب عمـ الباحث فال يوجد دراسات سابقة حوؿ ىذا الموضوع. وفريدة مف نو 
 أدوات الدراسة

برنامج معمـ تـ تقسيميـ لمجموعتيف لسؤاليـ عف واقع  ٣٢تـ استخداـ المقابمة المركزة مع 
يـ البرنامج حيث تصم الدبموـ العالي في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية مف

وقد كانت وما أبرز التحديات التي تواجو تنفيذه مف وجية نظرىـ. وأىدافو ومخرجاتو، 
المقابمة غير مقننة مف خالؿ توجيو عدة أسئمة مستقاة مف موضوع الدراسة وتيدؼ 

 لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي. وكانت أسئمة المقابمة تدور حوؿ المحاور التالية: 
 تصميـ برنامج الدبمـو العالي وأىدافو.  -
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لتحديات التي تواجو تنفيذ برامج الدبموـ العالي في مشروع االستثمار األمثؿ أبرز ا -
 لمكوادر التعميمية 

 المصداقية والموثوقية
البحث النوعي يختمؼ عف البحث الكمي في عدـ الحرص عمى تعميـ النتائج ، ومع ذلؾ 

عطاء إجابات تأخذ في الحس باف فاليدؼ منو ىو دراسة تفاصيؿ الموضوع المبحوث وا 
كامؿ ىذه التفاصيؿ وال تيمميا،  كما يقوـ الباحث النوعي بإعطاء تفصيؿ في كيفية 
تطبيؽ ىذه الدراسة حتى يمكف إعادة تطبيقيا عمى عينات أخرى لمقارنة النتائج. ورغـ 
عدـ الحرص عمى تعميـ نتائج الدراسة في البحث النوعي إال أنو يمكف رسـ خطوط 

( أف "نتائج دراسة الحالة يمكف تعميميا 2009) Yinيرى عريضة لنتائج الدراسة. حيث 
 (. Creswell, 2014بحيث تعطي في نياية المطاؼ نظرية عامة" )

إلعطاء مصداقية وموثوقية أعمى لمبيانات المجمعة؛ يستطيع الباحث في البحث  
النوعي استخداـ أكثر مف استراتيجية لمتأكد مف دقة البيانات ومصداقيتيا وثباتيا 

(Creswell, 2014 فقد يقوـ الباحث باستخداـ أكثر مف مصدر لمبيانات أو أكثر مف  .)
طريقة لتحميميا أو تفسيرىا. وقد قاـ الباحث في ىذه الدراسة بمراعاة ذلؾ مف خالؿ 
االستعانة بمحمؿ آخر لتحميؿ البيانات المجمعة حيث تـ تكميؼ أحد المختصيف في كمية 

لمدونة ومقارنتيا مع تحميؿ الباحث والتأكد مف اتساقيا مع األخذ التربية بتحميؿ البيانات ا
في االعتبار عدـ الكشؼ عف ىويات المشاركيف. باإلضافة إلى ذلؾ، قاـ الباحث بعرض 
نتائج التحميؿ عمى المشاركيف لمتأكد مف صحتيا. كما تـ إعادة فحص النتائج مرة أخرى 

 ثباتيا. مف خالؿ محكـ خارجي لمتأكد مف مصداقيتيا و 
 العـينة

مجتمع الدراسة ىو معممو تخصص المغة العربية والدراسات اإلسالمية والدراسات 
االجتماعية الممتحقيف ببرامج الدبمـو العالي في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية 

. وقد معمـ حسب إحصائية كمية التربية بجامعة أـ القرى ٢٣٥في جامعة أـ القرى وعددىـ 
معمـ  ٣٢استخدـ الباحث العينة القصدية لتحديد عينة الدراسة حيث تـ عمؿ مقابمة مع 

االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية لمعاـ  ممتحؽ بدبموـ مبادئ اإلدارة ضمف برنامج
سنة. وقد  ٣١سنوات حتى  ٢ىػ. وقد تراوحت خبرات أفراد العينة الوظيفية ما بيف ٤١١٢
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يولة الوصوؿ ليا حيث قاـ الباحث بتدريس مادة طرؽ التدريس اختيرت العينة نظرا لس
لشعبتيف في برنامج دبموـ مبادئ اإلدارة. ولـ يكف ىناؾ أي تأثير لرأي الباحث عمى 
استجابات المشاركيف، حيث حرص الباحث عمى إعطاء الحرية كاممة لممشاركيف في إبداء 

مجامالت في الردود تؤثر عمى نتائج  آرائيـ وبناء الثقة بينو وبينيـ حتى ال تكوف ىناؾ
الدراسة، وتـ إجراء المقابالت في جو مف الثقة والصراحة. باإلضافة إلى ذلؾ تـ تجنب 

 األسئمة الموجية حتى يتـ الحصوؿ عمى بيانات صادقة تعكس الواقع.  
 إجراءات تحميل البيانات

 التسجيؿ الصوتي لمقابمة المجموعتيف.  -
 Preliminary مسجمة وذلؾ بكتابة النقاط الميمة )الترميز األوليتفريغ البيانات ال -

Codes .) 
 (.Codingتحديد الترميزات المتشابية مف إجابات المشاركيف ) -
 (.Categorical codesتصنيؼ الترميزات المتشابية في ترميزات فئوية ) -
 (. Themesربط الترميزات الفئوية والمواضيع المحورية ليا ) -
 جعة الترميزات األساسية والفرعية وتحميميا. مرا -
 مناقشة النتائج. -
 مراجعة النتائج والتأكد مف دقتيا. -

وكانت عممية ترتيب الترميز وتصنيؼ الترميزات المستخرجة عممية متكررة خالؿ عممية 
ومدلوالتيا التحميؿ كوف ىذه الخطوة تحتاج مف الباحث المراجعة المستمرة لترابط الترميزات 

( لمحصوؿ عمى Themesلموصوؿ إلى الربط المناسب بينيا وبيف المواضيع المحورية )
 إجابة كافية لسؤاؿ الدراسة. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 اإلجابة عن سؤال الدراسة:

 ما واقع برامج الدبموـ العالي التحويمية في مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية؟  
جابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ استعراض ومناقشة الترميزات المستخرجة يمكف اإل

 والمواضيع المحورية التي تـ رسميا مف البيانات المستخمصة مف المقابالت. 
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 الترمٌز األولً
Preliminary Codes 

 الترمٌز الفئوي
Categorical 

coding 

الترمٌز 
 المحوري  

Themes 

 ما.أهداف البرنامج واضحة نوعا -
 توجد عالقة بٌن أهداف البرنامج وأنشطته. -
 ال توجد خطة واضحة لما بعد التخرج  -
 عدم وجود برنامج الماجستٌر التنفٌذي -

 عدم وجود مصادر تثقٌفٌة عن البرنامج وتفاصٌله. -

 هدف البرنامج

  

ج
ام

رن
لب
 ا
ٌم

صم
ت

 

 توصٌفات المقررات )غٌر ثابتة، ضعٌفة(-
 صعوبة وكثرة التكلٌفات المطلوبة  -
المراجع )كثرة المراجع للمادة الواحدة، مراجع غٌر  -

مناسبة لبعض الموضوعات، مترجمة بشكل سًء، 
 غٌر متوفرة(

 عدم وجود محددات واضحة  -
مواد ال ٌحتاج  -متكررة المواضٌع -المواد )كثٌرة -

 دراستها(

 المقررات

بالدبلومات التدرٌبٌة غٌر المزاٌا المقدمة لاللتحاق  -
 جاذبة للمعلمٌن

تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة بشكل مدمج )إلكترونً  -
 وحضوري( مناسب وٌشجع على االلتحاق بها

 عدم تفرٌغ المرشحٌن للبرنامج  -
 الدوام مسائً مرهق للمعلمٌن-

 الحوافز

مدة التدرٌب فً الدبلوم تعتبر كافٌة إلعداد معلم فً  -
 دالتخصص الجدٌ

 قصر مدة الفصل الدراسً -
 مكان تنفٌذ البرنامج بعٌد عن مقر السكن أو العمل -
االختبار النهائً )أسئلة مركزٌة وبعٌدة عن  -

 المحددات(
القرارات المفاجئة )تغٌٌر موعد االختبارات، تغٌٌر  -

 المحددات والتوصٌفات والمراجع( 

 اللوائح والتنظٌمات

 البحوث والتقارٌر إكساب المعلم مهارة إعداد -
 إكساب المعلم  مهارة التعلم الذاتً المستمر -
 إكساب المعلم بعض المهارات الرقمٌة الجدٌدة -
التشجٌع على القراءة وحب االطالع والبحث عن  -

 المعلومات من مصادر متعددة

 المهارات األكادٌمٌة

ته
جا

خر
وم

ج 
ام

رن
لب
 ا
ثر

أ
 

 

 والتعاون بشكل فعالإكساب المعلم مهارات التواصل  -
 إكساب المعلم بعض مهارات التفكٌر الناقد -

 المهارات الناعمة

زٌادة الحصٌلة المعرفٌة وتوسٌع األفق المعرفً  -
 للمعلمٌن

فً تخصص  الحصول على شهادة الدبلوم العالً -
 إضافً.

تكون مٌول إٌجابٌة لدى المعلم تجاه التخصص  -
 الجدٌد

التأثٌر السلبً لاللتحاق بالبرنامج على أداء المعلم  -
 الحالً مع طالبه.  

 
 األثر على المعلم

  

تـ استخراج الترميزات األولية مف خالؿ االقتباس مف استجابات العينة مباشرة  
وبعد ذلؾ تـ تجميع الترميزات المتشابية وتنقيحيا أكثر مف مرة لتجنب تكرارىا. تـ 
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تصنيفيا بعد ذلؾ إلى فئات )الترميز الفئوي( ومف ثـ وضعيا تحت موضوعيف محورييف 
في مبادى اإلدارة ضمف برنامج االستثمار األمثؿ تعكس واقع برنامج الدبمـو العالي 

 لمكوادر التعميمية والمقاـ في جامعة أـ القرى بمكة المكرمة. 
ىذه المواضيع ىي: تصميـ البرنامج، أثر البرنامج ومخرجاتو. وسيتـ فيما يمي تناوؿ كؿ 
موضوع والترميزات التي تندرج تحتو مع ذكر بعض الشواىد عمييا مف استجابات 

 مشاركيف في المقابمة المركزة.  ال
 الموضوع المحوري األول: تصميم البرنامج

ترميزات فئوية تتمثؿ في:  ىدؼ البرنامج ،  ١يندرج تحت ىذا الموضوع المحوري 
المقررات، الحوافز، والموائح والتنظيمات. ففي فئة األىداؼ أظيرت بعض استجابات 
المشاركيف أف أىداؼ البرنامج واضحة نوعا ما مف خالؿ العمؿ عمى تزويدىـ بالمعمومات 

ة في التعميـ العاـ. وأيضا ىناؾ عالقة بيف أىداؼ الالزمة لتدريس المواد المستحدث
البرنامج وأنشطتو مف مقررات وتكميفات. عمى الرغـ مف ذلؾ، فإف بعض المشاركيف أبدوا 
امتعاضيـ لعدـ وضوح خطط ما بعد التخرج. فموضوع الماجستير التنفيذي الذي مف 

لي ليس لو خطة واضحة المفترض أف يؤىؿ لو المعمميف المجتازيف لبرنامج الدبمـو العا
 حتى اآلف لتطبيقو. يقوؿ )ت، ع، ؼ(: 

كاف ىناؾ كالـ محفز عف الماجستير التنفيذي وأف األولوية ستكوف لممعمميف المجتازيف 
 لمبرنامج ولكف اآلف لـ نعد نسمع عنو وال يوجد خطة أو تعميـ واضح بخصوصو.

ي تدريبيـ التدريب التحويمي ويتضح ىنا أف أىداؼ البرنامج واضحة لممعمميف ومتمثمة ف
إلعدادىـ لتدريس تخصصات إضافية تـ إقرارىا في الميداف نظرا لحاجة الميداف التربوي 
وسوؽ العمؿ ليا كمواد تسيـ في إعداد الطالب والطالبات في جانب اإلدارة. لكف يظير 

ىذا في المقابؿ الحاجة لتوضيح ما يمكف لممعمـ الحصوؿ عميو مف فرص بعد تخرجو مف 
. كما ظير لمباحث مف خالؿ عممية بحث استكشافية لموقع وزارة التربية والتعميـ  الدبمـو
اإللكتروني بأنو ال يوجد دليؿ أو وثيقة تخص مشروع االستثمار األمثؿ لمكوادر التعميمية، 
وتكاد تقتصر تفاصيؿ البرنامج مف أىداؼ وطريقة تطبيؽ عمى التعاميـ التي تصؿ 

 لتعميـ والجامعات بدوف أي ذكر ليا في موقع الوزارة اإللكتروني. لمكاتب إدارات ا
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الترميز الفئوي الثاني تمثؿ في المقررات، حيث اتفؽ أغمب المشاركوف بأف عدـ ثبات 
توصيفات المقررات وضعفيا مع صعوبة وكثرة التكميفات المطموبة كاف سمة بارزة في 

رار المحتوى وكثرة المقررات كانت مشكمة أغمب مواد البرنامج )ث، ع، أ، ؽ(. كما أف تك
 أيضا يتفؽ المشاركوف عمى وجودىا )أ، ؽ، ث(. 

لـ نبدأ البرنامج في الوقت المحدد واستممنا التوصيفات النيائية بشكؿ متأخر مما جعؿ 
دكتور المقرر يضغط المواضيع في أسابيع قميمة. باإلضافة لذلؾ فإف المقرر كثيؼ وفيو 

 اعتقد أننا نحتاجيا في تدريس المقرر الجديد في الميداف )ث(.كمية معمومات ال 
 وأضاؼ )ع(: 

في ظؿ العمؿ صباحا في المدارس وااللتحاؽ بالبرنامج مساء ودراسة مواد كثيرة فإف 
 التكميفات التي يتـ تكميفنا بعمميا مف قبؿ دكتور المادة مرىقة بشكؿ كبير. 

 وأوضح )أ(:
راسي الواحد مرىؽ جدا خصوصا في ظؿ التأخير في مقررات في الفصؿ الد ٢دراسة 

كحد أقصى  ١أو  ٢بداية انطالؽ البرنامج، كاف المفترض اختصار المقررات عمى 
وتركيزىا عمى المحتوى العممي لإلدارة وطرؽ تدريس المقرر في الميداف، ىذا ما نحتاجو 

 فقط.
 كما أضاؼ )ؽ(:

ى نفسو موجود في أكثر مف مقرر. ىناؾ تكرار في محتوى المواد، فتجد أف المحتو 
 المفترض اختصارىا وتقميؿ عدد المواد.  

أيضا يرى )ؼ( بأف عدـ وجود محددات واضحة لمبرنامج وتغيرىا باستمرار خالؿ الفصؿ 
 الدراسي أحد المشاكؿ الكبيرة التي يعاني منيا البرنامج. 

االختبار النيائي  تغير توصيؼ المقرر والمراجع والمحددات أكثر مف مرة وحتى قبؿ
بأسبوعيف كاف ىناؾ تغيير في المحددات وفي مرجع رئيسي لممقرر مما سبب حالة إرباؾ 

 ولخبطة لنا ولدكتور المقرر كذلؾ )ؼ(. 
أيضا مف ترميزات الموضوع المحوري )تصميـ البرنامج( فئة الحوافز التي يرى كؿ 

العالي. فيذكر )ؿ، ؼ، ص( أف  المعمميف عدـ كفايتيا لتشجيعيـ عمى االلتحاؽ بالدبموـ



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (84المجمد )
 

 
333 

 
 

المزايا المقدمة لاللتحاؽ بالدبمومات التدريبية غير جاذبة لممعمميف. فيمكف حصر إجابات 
 المشاركيف في ثالث ترميزات متعمقة بفئة الحوافز وىي: 

تنفيذ البرامج التدريبية بشكؿ مدمج )إلكتروني وحضوري( مناسب ويشجع عمى االلتحاؽ  -
 بيا
 غ المرشحيف لمبرنامج عدـ تفري -
 الدواـ مسائي مرىؽ عمى المعمميف-
 فيذكر )ص(:   

تنفيذ البرنامج بشكؿ مدمج قد يكوف أحد العناصر الجيدة في البرنامج ولكف ال يزاؿ 
البرنامج مرىؽ لممعمميف. فعدد المقررات كثير ومطموب مف المعمـ أف يؤدي دوامو في 

فيذ البرنامج إلكترونيا أو تـ اختصار عدد الصباح ويذىب لمجامعة مساء. لو تـ تن
 المقررات لكاف أفضؿ.

 كما يبرر )ؿ( عدـ وجود حافز معنوي يشجع عمى االلتحاؽ بالبرنامج بعدـ التفرغ: 
ال ليس ىناؾ محفز  لـ ألتحؽ بالبرنامج إال لمحصوؿ عمى نقاط تساعدني في النقؿ، وا 

اإلقباؿ عمى البرامج واالستفادة منيا صراحة. تفريغ المعمـ ولو جزئيا سيسيـ في زيادة 
 بشكؿ أكبر.

وفي الترميز الفئوي )الموائح والتنظيمات( كانت إجابات المشاركيف تتمحور حوؿ عدة 
 ترميزات تـ حصرىا في التالي: 

 مدة التدريب في الدبموـ تعتبر كافية إلعداد معمـ في التخصص الجديد -
 قصر مدة الفصؿ الدراسي -
 البرنامج بعيد عف مقر السكف أو العمؿمكاف تنفيذ  -
 االختبار النيائي )أسئمة مركزية وبعيدة عف المحددات( -
 القرارات المفاجئة )تغيير موعد االختبارات، تغيير المحددات والتوصيفات والمراجع( -

ىذه الترميزات ظيرت مف استجابات أفراد المقابمة وتعكس واقع برنامج دبموـ مبادئ اإلدارة 
جزء تصميـ البرنامج. فاتفؽ المشاركوف عمى أف البرنامج لـ يأخذ بعيف االعتبار في 

الضغط الواقع عمى المعمـ وذلؾ مف خالؿ كثرة المواد المقررة وبعد مكاف إقامة الدبمـو عف 
 مقر العمؿ. فيذكر )ب(:
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 كاف مف األفضؿ تنفيذ ىذه الدبمومات كدورات تدريبية في إدارات التعميـ.  
)ج(:  حسب عممي أف شطر المعممات يدرسوف الدبموـ عف بعد بينما نحف ندرس ويذكر 

 الدبمـو   
بشكؿ مدمج. في ظؿ الضغط الحاصؿ عمى المعمـ، كاف مف األفضؿ تحويؿ الدبمـو 

 ليكوف عف بعد.
  كما ذكر )ـ( كفاية فترة إعداد المعمـ في تخصص الجديد: 

 بداية الفصؿ، لكنني أرى تحديد فصميف دراسييفالفصؿ الدراسي قصير نتيجة لمتأخر في 
لمدبموـ مناسبة جدا. عمى الرغـ مف ذلؾ فأود أف أرى تقميؿ مواد الدبمـو وزيادة تركيز 

 المحتوى المعرفي الخاص بالمادة المستحدثة التي سندرسيا. 
وكاف ىناؾ إجماع مف قبؿ المشاركيف بأنيـ كانوا متوتريف طواؿ دراستيـ وذلؾ بسبب 

لقرارات المفاجئة مثؿ تغيير المراجع وتغيير المحددات قبؿ االختبارات النيائية بوقت ا
 قصير. فيذكر )خ(:

التغيير المستمر في محددات ومراجع ومواعيد االختبارات يربؾ المعمميف الممتحقيف 
 .  بالدبموـ ويعكس عدـ جاىزية الدبمـو

 في مركزية األسئمة لالختبار النيائي.  بينما عبر )د( عف تمنياتو بأف تعيد الوزارة النظر
مركزية االختبارات جعمتيا صعبة جدا كونيا بعيدة عف المحددات التي تـ تدريسيا لنا في 
المقرر. أرى أف يكوف دكتور المقرر ىو مف يضع أسئمة االختبار النيائي ويمكف أف 

 تشرؼ الوزارة عمى مدى جودتيا. 
 نامج ومخرجاتهالموضوع المحوري الثاني: أثر البر 

ترميزات فئوية تمثمت في )الميارات  ٢تكوف الموضوع المحوري الثاني مف  
األكاديمية، الميارات الناعمة، واألثر عمى المعمـ(. فقد أكد المعمميف عمى الدور اإليجابي 
لاللتحاؽ بالدبموـ عمى المستوى المعرفي والمياري لدييـ. ففي فئة الميارات األكاديمية، 

 ذ( بأف:يؤكد )
االلتحاؽ بالدبمـو كاف مساعد لي بشكؿ كبير في تطوير ميارات إعداد البحوث واالطالع 
عمى المصادر المختمفة لمبحث عف المعمومات المطموبة في تحضير عرض أو حؿ 

 تكميؼ.
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 ويعبر )ش( عف تطور مياراتو األكاديمية بعد التحاقو بالدبموـ بقولو: 
سة الدبموـ ساعدني كثير في تطوير ميارات التعامؿ التعامؿ مع التقنية خالؿ درا 

 مع الكمبيوتر والتطبيقات والمواقع االلكترونية واستخداميا في البحث والتواصؿ مع دكتور 
 المقرر. 

 كما يؤكد )ؾ(: 
أكثر استفادتي مف الدبموـ ىو تدريب نفسي عمى التعمـ الذاتي واالطالع عمى المصادر 

 حصوؿ عمى معمومة معينة. االلكترونية المختمفة لم
ويذكر )ف( أف التكميفات التي يتـ تكميفيـ بيا مف قبؿ دكتور المقرر ساىمت  

 بتطوير مياراتو البحثية. فيذكر: 
لـ أحبذ التكميفات عمى اإلطالؽ لما تسببو مف ضغط لنا، لكف حقيقة أنيا تجبرني عمى 

 البحث والقراءة واالطالع مما طور مف مياراتي البحثية.
واتفؽ أغمب أفراد العينة عمى أف الدبموـ العالي رغـ بعض العقبات التي تواجو  

تطبيقو، فإنو أسيـ بشكؿ إيجابي في تطوير مياراتيـ األكاديمية. وقد يتـ تفسير ذلؾ 
بسبب تقديـ مقررات الدبمـو في الجامعات مما أتاح الحصوؿ عمى فرص تعمـ ميارات 

 أكاديمية بشكؿ أكبر. 
ر الميارات األكاديمية التي يرى أفراد العينة أنيا تطورت بشكؿ كبير خالؿ ويمكف حص

دراستيـ لمدبموـ العالي في ميارة إعداد البحوث والتقارير، وميارة التعمـ الذاتي المستمر، 
كساب المعمـ بعض الميارات الرقمية الجديدة، وأيضا التشجيع عمى القراءة وحب  وا 

( ٣١١5ت مف مصادر متعددة. وقد أكدت دراسة القثمي )االطالع والبحث عف المعموما
عدـ امتالؾ خريجي الجامعات والكميات لمميارات األساسية التي يتطمبيا الميداف حاليا 
مثؿ امتالؾ ميارة التعمـ الذاتي واقترحت بناء برنامج تدريبي لتطوير ىذه الميارات. بينما 

لممعمميف قد كاف فعاال في تغطية ىذه  في ىذه الدراسة نجد أف برنامج الدبموـ العالي
 الفجوة مف خالؿ تزويد المعمميف بالميارات الالزمة التي يحتاجيا الميداف التربوي. 

كما أظيرت إجابات العينة أيضا تطور الميارات الناعمة لدييـ بعد دراستيـ  
ئيـ وتكوينيـ لمدبموـ العالي مف حيث تكوينيـ لمعالقات اإليجابية والتواصؿ الفعاؿ مع زمال

 لمجتمع تعمـ ناجح. كما أسيمت دراستيـ لمدبمـو في تطوير ميارات التفكير الناقد لدييـ. 
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 فيذكر )ض(: 
كانت العالقة بيف الزمالء المعمميف في الشعبة ممتازة وىناؾ تعاوف واتفاؽ بينيـ. أرى 

حؿ أي أنني كسبت زمالء مينة وتخصص مما قد يجعمنا نتعاوف ونستفيد مف بعض في 
 إشكالية تواجينا مع التخصص الجديد. 

 ويرى ) ز(:
أف شعبة التخصص كانت متعاونة جدا واتفقنا أف نستمر في التواصؿ وتكويف مجتمع تعمـ 

 نفيد فيو مف بعض مما ينعكس إيجابا عمى الجميع. 
وتعتبر الميارات الناعمة ميمة جدا في نجاح الشخص شخصيا ومينيا، فميارات التواصؿ 

ارات التفكير الناقد تعتبر مف الميارات التي ظيرت في ترميزات إجابات المشاركيف ومي
مما يعكس مخرج إيجابي لبرنامج الدبموـ عمى المستوى المياري لمكوادر التعميمية التي 

 التحقت بو. 
الموضوع الفئوي الثالث ضمف الموضوع المحوري )أثر البرنامج ومخرجاتو( ىو  

ويقصد بو ما األثر الذي يشعر المعمميف أنو تكوف لدييـ بعد التحاقيـ األثر عمى المعمـ. 
 ترميزات وىي: ١بالبرنامج. وقد كانت إجابات المشاركيف تدور حوؿ 

 زيادة الحصيمة المعرفية وتوسيع األفؽ المعرفي لممعمميف -
 في تخصص إضافي. الحصوؿ عمى شيادة الدبموـ العالي -
 المعمـ تجاه التخصص الجديدتكوف ميوؿ إيجابية لدى  -
 التأثير السمبي لاللتحاؽ بالبرنامج عمى أداء المعمـ الحالي مع طالبو.   -
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكر في العديد مف الدراسات السابقة بأف التدريب أثناء  

الخدمة يسيـ في تكويف االتجاىات اإليجابية لدى المعمميف نحو عممو، وتسيـ في بناء 
قات اإلنسانية والوعي بأىميتيا في الميداف التربوي، كما تسيـ في التجديد المعرفي العال

 (.٣١٤١، السويري، ٣١٤٨لدى المعمـ ومواكبة تطوره )ىدى والتويجري، 
 يذكر بعض المشاركيف: 

التحاقي بالبرنامج كاف لغرض التغيير ودراسة شيء جديد. واستطيع القوؿ أف الدبمـو 
مما تصورتو مف الناحية المعرفية )س(. رغـ كثافة المحتوى وكثرة  أفادني بشكؿ أكبر

 المقررات إال أنني استفدت وتوسعت مداركي المعرفية )ط(. 
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أحببت التخصص الجديد وأشعر أنني تحررت مف قيود التخصص السابؽ الذي لـ أدخمو 
 أصال عف رغبة )خ(.

، فإنني استفدت مف ا لمحتوى المعرفي وخصوصا باإلضافة لمحصوؿ عمى شيادة دبمـو
 بوجود أعضاء ىيئة تدريس يقدمونو بتوسع مفيد )ت(.

كما تناولت إجابات المشاركيف التأثير السمبي لاللتحاؽ بالدبموـ عمى أدائيـ التدريسي مع 
 طالبيـ الحالييف في المدارس. فيقوؿ )ؼ(:

ني لـ أقدـ الدور مع الضغط الكبير بدراسة مواد كثيرة وعدـ التفرغ مف العمؿ، أشعر بأن
الكامؿ المطموب مني تجاه طالبي رغـ المحاوالت لتقديـ العمؿ عمى أكمؿ وجو. كؿ ذلؾ 

 بسبب اإلرىاؽ الجسدي والذىني خالؿ الفصميف الدراسييف لمدبموـ العالي.
ىذه النتائج تؤكد عمى أىمية التقويـ المستمر لمبرامج التدريبية والدبمومات التي  

ممعمميف مف خالؿ العمؿ عمى حصر جوانب القصور ومحاولة معالجتيا. تقدميا الوزارة ل
ىذه الدراسة قدمت بعض الجوانب السمبية واإليجابية أيضا التي تعكس واقع تطبيؽ دبمـو 
مبادئ اإلدارة وما يمكف تعديمو لضماف نجاح تطبيقو بالشكؿ األمثؿ. وعمى الرغـ مف عدـ 

راسة، إال أف كثير مف الترميزات التي ظيرت الحرص عمى تعميـ النتائج في ىذه الد
تنطبؽ بشكؿ أو بآخر عمى الكثير مف البرامج المشابية ضمف مشروع االستثمار األمثؿ 
لمكوادر التعميمية. ومف الضروري أف يكوف ىناؾ دراسات ميدانية أعمؽ وباستخداـ أدوات 

وع االستثمار األمثؿ أدؽ لقياس وتقويـ برامج الدبمومات التحويمية العالية ضمف مشر 
 لمكوادر التعميمية. 
 توصيات الدراسة

مف خالؿ نتائج دراسة واقع دبموـ مبادئ اإلدارة بجامعة أـ القرى، يقدـ الباحث  
عدد مف التوصيات التي قد تسيـ أيضا في تخطي التحديات التي قد تواجو تطبيؽ 

ج االستثمار األمثؿ لمكوادر الدبمومات التحويمية التي تقدميا وزارة التعميـ ضمف برنام
 التعميمية. ويمكف اختصارىا في النقاط التالية:

تقنيف عدد المواد المقدمة في الفصؿ الدراسي الواحد مراعاة لمضغط الذي يواجيو  -
المعمميف والمعممات الممتحقيف بيذه الدبمومات وحتى تحقؽ اليدؼ المرجو منيا بأعمى 

 درجة مف الجودة. 
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توى في المواد المقدمة بحيث يتـ التركيز بشكؿ أكبر عمى المحتوى المعرفي تقنيف المح  -
 المتعمؽ بالمادة المستحدثة في الميداف.

مراجعة التوصيفات واعتمادىا بشكؿ نيائي قبؿ بداية الفصؿ الدراسي وتحديد مراجع  -
 ثابتو ومحددة لممقررات. 

 جودة تقديميا.إلغاء مركزية االختبارات وتكويف لجاف لمتابعة  -
اعتماد بوابة عمى موقع وزارة التعميـ اإللكتروني خاصة بالدبمومات العالية وما يتعمؽ  -

 بيا. 
تفعيؿ حزمة حوافز إضافية لمعمميف والمعممات لتشجيعيـ عمى االلتحاؽ بالدبمومات  -

 العالية عف رغبة وليس فقط نتيجة لربطيا بعممية النقؿ، ومف الحوافز المقترحة:
تفعيؿ برامج الماجستير التنفيذية التي سبؽ اإلعالف عف إعطاء الممتحقيف بالدبمومات  -

 العالية األولوية في القبوؿ عند فتحيا.
 تفريغ المعمـ جزئيا بحيث ال يعطى حصص في أياـ محاضرات الدبموـ.   -
 تقديـ مواد الدبمـو النظرية عف بعد.  -
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