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السعودية امعات با ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو   ر

كية مر امعات ا ة خ   ضوء

  

البص سليمان بن م الكر عبد بن  خالد

ة دا سالمية،رقسم سعود بن محمد مام جامعة بية، ال لية ، بو ال يوالتخطيط
السعودية ية العر   .اململكة

ي و لك يد   albusair@imamu.edu.sa: ال

ص   :امل

اســـة الد ـــرـــدفت الـــسعودية امعـــات ا ـــ ـــة بو ال ة دا أقـــسام ـــ اه الـــدكتو بـــرامج ر رتطـــو ر

ولتحق كيــة، مر ة ــ ا اســةضـوء الد واعتمــدت الوصــفي، املــن اســتخدام تــم ــدف ال ــذا ريــق

بلغـــت عينـــة ـــ ع وطبقـــت البيانـــات، جمـــع ـــ بانة ســـ ـــ ـــ) 192(ع اه الـــدكتو بمرحلـــة رطالبـــا
ً

بجامعات ة، بو ال ة دا ،(رتخصص القـر أم سـالمية، سـعود بـن محمـد مام سعود، ىامللك

سـال امعـة وا خالـد، امللـك القـصيمطيبـة، ة، املنـو باملدينـة واقـع)رمية أن ـ إ وتوصـلت بــرامج،

القبــو ــداف وأ ط شــر حيــث مــن الـسعودية امعــات ا ــ ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه لالـدكتو و رر

مرتفعـة، جـة بد جـاء اسـة الد أفـراد نظـر ـة وج نـامج بال ـا ومحتوا اسـية الد ات واملقـر طط را ر ر ر

املـستخ الطرائـق ـ ع املوافقـة امجوأن ـ ب س التـد يئـة ألعـضاء والـتعلم والتعلـيم س للتـد ردمة ر

جـاءت اسة الد أفراد نظر ة وج من السعودية امعات ا ة بو ال ة دا أقسام اه رالدكتو ر ر

ــــ اه الــــدكتو بــــرامج ر لتطــــو املناســــبة حــــات املق بــــبعض اســــة الد واختتمــــت متوســــطة، جــــة ربد ر ر

امع ا ة بو ال ة دا كيةرأقسام مر ة ا ضوء السعودية  .ات

املفتاحيـــة لمــات ميـــة: ال تقو اســـة الـــسعودية،رد امعـــات ا ـــة، بو ال ة دا اه، الـــدكتو بـــرامج ر، ر

كية مر ة   .ا
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PhD program development in Educational Administration 
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ABSTRACT: 
The study aimed to develop doctoral programs in educational 
administration departments in Saudi universities in the light of 
American experience. To achieve this goal, the descriptive approach 
was used. The study relied on a questionnaire for collecting data. It 
was applied to a sample of (192) in universities (King Saud, Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic, Umm Al-Qura, Taibah, King Khalid, 
and the Islamic University of Madinah, Qassim), and it came to the 
conclusion that the reality of doctoral programs in educational 
administration departments in Saudi universities in terms of 
conditions, funding, and quality is quite different from that of 
American universities.objectives of admission are the academic plans 
and courses and their content in the program. From the point of view 
of the study members, the approval of the methods used for teaching, 
teaching and learning for faculty members of doctoral programs in 
educational administration departments in Saudi universities came to a 
moderate degree, and the study concluded with some appropriate 
proposals to develop PhD programs in educational administration 
departments in Saudi universities in the light of American experience. 
Keywords: Evaluation Study, Doctoral Programs, Educational 
Administration, Saudi Universities, American Experience 
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  :املقدمة

ـــ ال ـــدمات ا أبـــر أحـــد ا وتخصـــصا ا ا مـــستو بمختلـــف العليـــا اســـات الد بـــرامج زعــد ر
ً

ـا يمك ة ـشر ة ثـر نـاء و املجتمـع، ألفـراد ـادي و العل باملستو تقاء لال امعات ا ا وتقدم ى ر
ـــ ظـــل ـــ الســـيما ، املـــأمو والفكـــر جتمـــا و قتـــصادي النمـــو تحقيـــق ـــ قـــدما لاملـــ ي سارعً

كفــــــــاءات ج لتخــــــــر اجــــــــة ا ــــــــد تز ــــــــ وال ن، والعــــــــشر ــــــــادي ا القــــــــر ــــــــ والتحــــــــديات ات ــــــــ نالتغ
العلميــة لــو ا وإيجـاد يــاة، ا مجـاالت مختلــف ـ التنميــة أعبـاء تحمــل ـ ع ة قــاد لمتخصـصة ر

العلم ع فر مختلف ا وتنمي املعرفة شر و املجتمعية،   .وللمشكالت

ا الد بـــرامج أن ـــ شـــك ثمـــة س بـــدورولـــ تـــضطلع اه الـــدكتو بـــرامج وخاصـــة العليـــا رســـات ر
العمـــــل ســــو ــــد وتز ، عــــال تنافـــــ ــــ بح أســــاس وتقــــديم ا، ـــــشر و املعرفــــة إنتــــاج ــــ قفاعــــل و

ــ قتــصادية وة ــ لل ساسـية الدعامــة تمثــل ــ وال التخصـصات، مختلــف ــ لــة املؤ وادر بـال
ن والعـــشر ـــادي ا ،(نالقــر ـــ ي امج)AL-Mekhlafi, 2020؛2018الث ـــ ال ـــذه بوصـــف وذلــك ،

ــ إ التنميـة خطـط جمـة ل الفاعلــة القنـوات ـ أك ومـن ، ــام ا التعلـيم منظومـة مرتكـزات أحـد
ذات امعـات ا ـداف أ لتحقيق أساسيا ا وخيا اتيجيا، إس دفا ا و جانب إ ملموس، ًواقع ًرً

ً

ر والتنو بالبحث ي،(الصلة ر ،2018ا ي والث    ).2019؛

مـن امعات ا ة بو ال ة دا أقسام اه الدكتو برامج عد تحديدا، أك سياق رو ر ً

ـ ع ـوادر مـن العـا والتعلـيم العـام للتعلـيم تقدمھ ما منطلق من وذلك امعية؛ ا امج ال م أ
مخرجا خـالل مـن ـة بو ال ـة دا العمليـة خدمـة مـن بـھ م ـس ومـا يل، التأ من عالية جة رد ـار

معاصــرة ـة و تر ـات ونظر علميــة أبحـاث ،(مـن ـ والعتي ع امج)2016املـا ــ ال ـذه أن جانـب ــ إ ،
تنافـسية، ة ـ م وتحقيق التعليمية املؤسسات لقيادة م ل تؤ ال ات ا وامل باملعرفة الطالب د رتز و

املجتمع واحتياجات التعليم مخرجات ن ب الفجوة   . Kaki, 2020)(وسد

ت مـــع ـــساقا وا
ً

ن ل مـــؤ ن ـــو تر قـــادة إعـــداد ـــ ع الطلـــب ات نـــامي ـــا م إتقـــان ـــ ع ن رقـــاد ر
ـــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج دت شـــ ا، وتحـــسي ا واســـتدام التعليميـــة املؤســـسات رقيـــادة ر

امعـات ا مختلــف ـ كميــا ًتوسـعا ًJove,2015; Paufler et al., 2020)(تمــام ا أوجــد مـا ــو و ؛
ذ ن بتحس واسع ادو ر وتطو امج ال   . ه

الـسعودية يـة العر اململكـة التعلي الشأن ع القائمو ك أد ، املح الصعيد نوع ر
مـــن يتــ أن يمكـــن مــا ــو و الـــسعودية، امعــات ا ـــ العليــا اســات الد امج ـــ ب تمــام ميــة رأ

با ايد م تمام ا وتوجيھ السعودية، امعات با العليا اسات للد عمادة شاء ـارإ برامج لتوسع
ـز ال وسـد ـة، ج مـن الطـالب مـن ة كب حة شر قبل من ا عل املتنامي الطلب لتلبية ونوعا ًكما ً

أخر ة ج من القيادية املناصب تتو ال الوطنية ة شر ال وادر ،(ىال ـ والعتي ع ؛2016املـا
ــــي، ر ــــة)2018وا بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج ــــا م أ ومــــن ر، بــــور ال باإلعــــداد ــــ ع ــــ يال

املؤســــسات ة إلدا م ل وتــــأ نيــــة، وامل العلميــــة الناحيــــة مــــن ــــة بو ال للقيــــادات الــــشامل دار رو ي
وفاعلية بكفاءة ة بو عمة،(ال   ).2019با

الرائـدة امج ـ ال مـن سـعود امللـك بجامعـة ـة بو ال ة دا قـسم اه الدكتو برنامج عد رو ر
الــسعودي امعــات ن،(ةبا وآخــر وعــو ن،2015ن وآخــر والغيــث مــن). 2018و؛ عــدد افتتحــت كمــا

والتخطــــــيط ة دا قــــــسم ــــــ اه الــــــدكتو برنــــــامج ــــــا وم الــــــسعودية، امعــــــات با خــــــر امج ــــــ رال ر ى
ســـالمية ســـعود بـــن محمــد مـــام جامعـــة ـــ بــو اســر،(يال ـــ)2018ا اه الـــدكتو رنـــامج و ر،
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ال أم بجامعة ة بو ال ة عامردا بدأ الذي ،(ه1406ىقر القر أم ـ)أ2021ىجامعة إ إضـافة ،
خالــد امللـك بجامعــة ـو تر وإشــراف ة إدا تخــصص بيـة ال ــ الفلـسفة اه دكتــو يبرنـامج ر جامعــة(ر

خالــــــد، ــــــة)2021امللــــــك بو ال ة دا بقــــــسم ــــــة بو ال ة دا و القيــــــادة ــــــ اه الــــــدكتو رنــــــامج و ر، ر ر
عـا اسـتحدث الـذي طيبـة طيبـة،(ه1439مبجامعـة امج)2018جامعـة ــ ال مـن عـدد ـ ع عـالوة ،

  .ىخر

ة دا تخـصص ـ اه الدكتو برامج تقديم الرائدة الدولية ات ا ع نظرة إلقاء رو ر
ـذا ـ العـالم مـستو ـ ع ات ا أقدم من عد كية مر امعات ا ة خ أن يت ة، بو ىال

ام ـــ ال ـــذه انـــت فقـــد ـــاملجــال، ن الـــراغب ن بـــو ال القـــادة إلعـــداد الوحيـــد املـــصدر الـــت ومـــا زج
كيــة مر املتحــدة الواليــات ــ قياديــة مناصــب ــ. (Campanotta et al., 2018)شــغل ع نــاء ًو

املتتاليــة صــالحية و ميــة التقو ــود ا مــن لسلــسلة امج ــ ال ــذه خــضعت  & Reames)ذلـك،
Kochan, 2015),بتأســ بـــدأت ــ ــةال بو ال ة لــإلدا امعـــة ا مجلــس  UCEA (University((رس

Council for Educational Administration (عــام كيــة مر ولومبيــا جامعــة ــ1954ــ و م،
مــــن يقــــرب مــــا حاليــــا تــــضم ــــ100ًمؤســــسة ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج تقــــدم رجامعــــة ر

اليا أسـ جامعـات مـن وعـدد املتحدة ةالواليات دا ومجـال نـة م ن لتحـس مكرسـة ـونج ـونج رو
ــة بو مجلــس) UCEA، 2020a(ال يــدعم رUCEA)(كمــا تطــو ــ ع تركــز ــ ال ــشطة مــن ًعــددا

عقـد ـ إ واملجـالس امج ـ وال املنـا ر تطـو ات مبـاد مـن بدءا ة، بو ال ة دا اه الدكتو ربرامج ًر ر
اسات الد لطالب ة سنو ومؤتمرات عمل ش رو ـشر العليار و ر تطـو ـ إ وصـوال التخـصص، ـذا

ً

عـام ـة بو ال ة دا ـ العليـا اسـات الد بـرامج جـودة لقياس ومؤشرات رمعاي  ,Cosner(م2012ر
2018،2019, . et alAnderson .(  

عــــام كيــــة مر املتحــــدة الواليــــات ــــ املتخصــــصة املجــــالس مــــن عــــدد دعــــت ؛2006كمــــا
للبحــــوث، القــــومي العليــــا،ـــاملجلس اســــات الد ليــــات ومجلــــس للتعلـــيم، الوطنيــــة اديميــــات رو

القــــضايا مـــن بـــدءا بيــــة ال ـــ اه الـــدكتو بــــرامج إصـــالح ـــ إ التعلــــيم، ألبحـــاث كيـــة مر ًوالرابطـــة ر
إلجــــــراء مــــــة الال خالقيــــــة و ــــــة الفكر ات ــــــا بامل ا مــــــر اه، الــــــدكتو حــــــات أطر ــــــداف بأ زاملتعلقــــــة ر وًر ر و

س والتد ـ). Willis et al. 2010(رالبحوث اه للـدكتو ني ـا ع مـشر إطـالق تم الحق وقت رو رو
عـام(The Carnegie Project on the Education Doctorate)التعلـيم بمثابـة2007ـ ـو لي ن،

بـــــــرامج ن تحـــــــس ــــــ ع للعمـــــــل كيـــــــة مر امعــــــات ا مختلـــــــف مـــــــن أفــــــراد تـــــــضم اديميـــــــة أ حركــــــة
ـ أك ــا وجعل بيـة، ال ــ اه نرالـدكتو سـ للمما املتقــدم باإلعــداد صـلة وذات  & Elliott(رفاعليــة،

Ware، 2019(القبــو إجــراءات ن وتحــس يــة، توج مبــادئ وضــع ــ ع املــشر ــذا م أســ حيــث ل، و
اه الــــدكتو امج ـــ ب نـــة مقا للطـــالب املقـــدم والــــدعم س، التـــد يئـــة أعـــضاء وكفايـــات عتمـــاد، رو ر ر

  ). Zambo et al., 2014؛Perry, 2015(التقليدية

مـــع بالتعـــاو ن، املعلمـــ علـــيم العتمـــاد الـــوط املجلـــس أعـــضاء قـــام ، أخـــر ناحيـــة نومـــن ى
ـــة بو ال للقيـــادة ـــ التأس املجلـــس ـــشاء بإ ـــة بو ال للقيـــادة الوطنيـــة الـــسياسة  The(مجلـــس

Educational Leadership Constituent Council (ELCC) (Jove, 2015 (عــام ــ صــاغ والــذي
ــة،مجمو2011 بو ال القيــادة ـ العليــا اســات الد طـالب إعــداد بـرامج توجــھ ــ ال املعـاي مــن رعـة

امج ال ذه العتماد ستخدم عمة،(و   ).Tucker et al., 2016؛2019با
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امعــات ا ســات مما ـ ع ا تــأث ألقـت املتعاقبــة والتـداعيات ــود ا ـذه أن املؤكــد رومـن ً

ا ـ خ بتوليـد يتعلــق فيمـا كيـة ــمر وال ـة، بو ال ة دا ــ اه الـدكتو بـرامج ــ ائـدة ب وتجــا رت ر رر
د فــا ا جامعــة ــ العليــا اســات الد ليــة ة ــ خ ــا أبر رمــن ر ر أفــضل) HGSE(ز مــن واحــدة عــد ــ ال

ة بو ال القيادة اه الدكتو برنامج تقدم وال املتحدة، الواليات التعليم  Doctor of)رليات
Education Leadership program (Ed.L.D.))ة إلدا ن لي تحـــو قـــادة ج تخـــر ـــ إ ـــدف رالـــذي

عــــشر ي الثـــــا الــــصف ـــــ ح طفـــــال ــــاض قبـــــل مــــا مرحلـــــة مــــن التعلـــــيم  Harvardرمؤســــسات
Graduate School of Education, 2021a) .(نــا ز أ واليــة جامعــة ة ــ خ تمثــل وكمــا  Arizona(ر

State University (ــــ ة ــــ املتم ات ــــ ا القيــــادةأحــــد ــــ التعلــــيم ــــ اه الــــدكتو برنــــامج رتقــــديم
ـار بت مجلـس(Online Ed.D. in Leadership and Innovation)و معـاي لتطبيـق يخـضع ـو و ،

ــــــــة بو ال ة لــــــــإلدا امعــــــــة يــــــــدج). UCEA (UCEA, 2020b)(را ام ليــــــــة ة ــــــــ خ تمثــــــــل كــــــــذلك
)Cambridge College (ب تقديم الرائدة ات ا ـةأحد بو ال القيادة بية ال اه دكتو ررنامج
)Doctor of Education in Educational Leadership(املجلـس معـاي عكـس برنامجـا بوصـفھ ،ً

ة بو ال للقيادة وتوف)ELCC(التأس ات، ختيا نة املر ا م املزايا، من بالعديد سم و ر، و
ال ــ نخــراط ــ ع قــائم تطبيقــي العمليــةعلــيم الــتعلم ات ــ وخ  ,Cambridge College)بحــث

2021c).  

ة دا أقــسام ــ اه الـدكتو بــرامج م تقـو ــ كيــة مر ة ـ ا مــن فـادة انيــة إلم رونظـرا ر ً

يــــــة املن واملراجعــــــة م للتقــــــو امج ـــــ ال ــــــذه إخــــــضاع أن حيـــــث الــــــسعودية، امعــــــات با ـــــة بو ال
مــــ ـــة ملجا ـــ و طــــوة ا عـــد ـــة ــــرالدو إ امج ـــ ال ــــذه ـــ بخر والوصـــو ــــا، الـــضعف لواطن

ـــــات التوج تواكـــــب امج ـــــ ال ـــــذه وجعـــــل ـــــا، عل مـــــة الال نات التحـــــس إدخـــــال خـــــالل مـــــن ، ـــــ زالتم
املجــال ــذا ــ املعاصــرة ن،(العامليــة وآخــر وعــو قــسام)2019ن افــة احتيــاج إطــار ــ خاصــة ،

ودو متنوعـة بطــر ـا برامج م تقــو ـ إ راديميـة تواكــبق ـا إ مــن للتأكـد وذلــك عـام، ــل مـرة ــة
ل تــدو تنــامي ظــل ــ السـيما تقدمــھ، فيمــا اجــع وال النمطيــة عـن تعــد ت ــا وأ املجــال، ــ ديـد ا

كة املش العلمية جات الد منح وإجراءات العليا، اسات الد ربرامج ،(ر واملو   ). 2020اتة

عتبــار ـ خـذ ومــع سـبق، مــا ـ ع ـسا بــرامجًوتأس عـاتق ــ ع يقـع الـذي يــو ا يالـدو ر
م ل تــؤ ــ ال القياديــة ات ــا امل مــن واســعة مجموعــة ــو يمتل ن ــو تر قــادة ج تخــر ــ اه رالــدكتو ن ر
بــرامج مــستو ــشأن ــام أح ــ إ التوصــل ميــة أل ونظــرا ــب، القر املــستقبل ــ قياديــة أدوار ىلتـو ً

ا امعــات با ــة بو ال ة دا مجــال ــ اه رالــدكتو امجر ـــ لل ــا ومواكب ا تجــدد حيــث مــن لـــسعودية
اسـة د بـھ أوصـت ما عتبار خذ ومع املجال، ذا الرائدة كية مر امعات ا راملقدمة

ي ـــة(Kaki, 2020)ــا بو ال ة دا ــ اه الــدكتو بــرامج تــصميم ـــ العــال التوجــھ ميــة أ رمــن ر
ــ تز ـ ع تركــز بحيـث الــسعودية امعـات العمــلوبا مــن م تمكـ ــ ال ات ـا وامل باملعرفــة الطـالب رد

ــ اه الــدكتو امج ــ ل ميــة تقو اســة د إجــراء دفة مــس ي تــأ اســة الد ــذه فــإن ؛ تنافــ ســو رـ ر ر ق
كية مر ة ا ضوء السعودية امعات ا ة بو ال ة دا   .رأقسام

  

  

  



 

ة األزھرجامع  
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

405 

اسة الد لة   :رمش

اجـ ا مـن اليـة ا اسـة الد لة مـش ثـق ـرتن اه الـدكتو بـرامج بمـستو تقـاء لال ـة امل رة ى ر
ي ــا اســة د نتــائج أكدتـــھ مــا ــو و الـــسعودية، امعــات با ــة بو ال ة دا رأقــسام Kaki, 2020)(ر

ــــ تنافــــسية اه دكتــــو امج ــــ ل الــــسعودية يــــة العر باململكــــة ــــ التعلي العمــــل ســــو حاجــــة رــــشأن ق
ا شــأ مــن جيــدة بــرامج وتــوافر ــة، بو ال ة ــردا ع الــسعودية امعــات ل تنافــسية ة ــ م تحقيــق

ة بو ال ة دا اه دكتو برامج رمستو ر   . ى

امعـــات با ـــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج م تقـــو عمليـــة بـــھ تـــضطلع ممـــا روانطالقــا ر
ً

الـصعيد ـ ع املنافـسة ـ ع ة قـاد بـرامج ـا وجعل ا، وتحسي ا ر تطو فاعل دو من رالسعودية ر
ال ، شـــاملالعـــال م لتقـــو امج ـــ ال ـــذه إخـــضاع ـــستد متعـــددة مؤشـــرات وجـــود ظـــل ـــ ســـيما

الـصلة؛ ذات العلميـة بحـاث و اسـات الد مـن واسـع عدد نتائج رتھ أظ ما ذلك بما رومستمر،
دي ــــار ا اســــة وكد بقـــــسم) 2017(ر والتعلــــيم الــــتعلم جــــودة معــــاي تطبيــــق جــــة د أن ــــت بي ــــ رال

ة وج من ة بو ال ة اسـةردا ود املتوسطة، جة الد تتجاو لم واملاجست اه الدكتو طالب رنظر ر ز ر
ـــ ي ــــة) 2018(الث بو ال ة دا اه دكتــــو برنــــامج طــــالب تواجــــھ ات صـــعو وجــــود ــــ إ ت أشــــا ــــ رال رر

ومحــاو موضـوعات غمــوض ـا م الــشامل، ختبـار نظـام فاعليــة مـن تحــد الـسعودية امعـات ربا
التـــ آليـــة وغمـــوض اســـرختبـــار، ا اســـة د جانـــب ـــ إ م) 2018(ريح، تقـــو أن ت ـــ أو ـــ ال

جـــــاء ســـــالمية ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام بجامعـــــة بـــــو ال والتخطـــــيط ة دا اه دكتـــــو يبرنـــــامج ر ر
عــاد افـــة ــ متوســطة جــة ــي. ربد ر ا اســة د ـــ إ العديـــد) 2018(رإضــافة وجــود ــرت أظ ـــ ال

ت ـ ال ـة دا و اديميـة املـشكالت أقـسامرمـن ـ اه الـدكتو امج ـ ب سـات والدا ن سـ الدا رواجـھ ر ر
ـــــ ع النظـــــر انـــــب ا غلبـــــة ـــــا م أ ومـــــن ســـــالمية، ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام بجامعـــــة بيـــــة يال

اسـة د ـ إ إضافة نامج، ال بداية مع س دا ل ل ادي أ مرشد ن عي وعدم اسية، الد ات راملقر ر ر ر
ن وآخــر وعــو بــر) 2019(ن م تقــو أن ت ــ أو ــ ــال ــة بو ال ة دا بقــسم العليــا اســات الد رامج ر

اململكـة ــة ر ضـوء ــ سـعود امللـك بجامعــة بيـة ال ــذه2030ؤليـة ل اسـية الد طــط ا أن ـر رأظ
وعـــدم اســـية، الد ات املقـــر ـــ تكـــرار جـــود و افيـــة، جـــة بد التنميـــة متطلبـــات تواكـــب ال امج ـــ رال رر و

املــــــستمر للتحــــــديث ا ال. خــــــضوع اســــــة د ــــــ ع رفــــــضال
ً

ن وآخــــــر وجـــــــود) 2018(وغيــــــث ــــــت بي ــــــ ال
ــا م أ مــن سـعود، امللــك جامعـة ــ ـة بو ال ة دا ــ الفلـسفة اه دكتــو برنـامج ر لتطــو رمعوقـات ر
دف ـــــس ــــ ال امليدانيــــة البحـــــوث وقلــــة نــــامج، ال ر تطــــو باحتياجـــــات التخطــــيط تبــــاط ا رضــــعف

امل وخدمــــة نــــامج ال محتــــو ن بــــ العالقــــة وضــــعف نــــامج، ال ر ــــد. جتمــــعىتطـــو الز اســــة د روكــــذلك
اســات) 2021(والعــصي الد طالبــات تواجــھ ــة وإدا اديميــة أ ات صــعو وجــود ــ إ خلــصت ــ رال ر

ومتطلبـــات ــاليف ت ة ــ ك ــا أبر ومـــن ة، ــ كب جــة بد ســعود امللــك بجامعـــة بيــة ال ليــة ــ زالعليــا ر
مراح خالل الطالبات وتوجيھ شاد إ نظام وضوح وعدم اسية، الد ات راملقر ر اسةر الد   .رل

ـ ع ن البـاحث مـن عـدد قبـل مـن مالحظـات ثمة أن إال ثة، ث ا ود ا ذه من الرغم و
العليــا اســات الد بــرامج جــودة مــستو رأن اه–ى الــدكتو بــرامج ــا ــ-روم بيــة ال ليــات أقــسام ــ

امج ــ ال ــذه ة قــد انخفــاض ظــل ــ خاصــة ، املــأمو املــستو دو يــزال ال الــسعودية امعــات را ل ى ن
ر تطــــو مجــــال ــــ ــــا دو وضــــعف التعلــــيم، لقطاعــــات والنوعيــــة الكميــــة حتياجــــات تلبيــــة ــــ رع

ة بو ال للقيادات نية امل   ). (AL-Mekhlafi, 2020; Al-Subaie, 2021الكفاءات
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ـــ اه الـــدكتو امج ـــ ل ميـــة تقو اســـة د إلجـــراء اجـــة ا ـــر يظ ســـبق مـــا افـــة فـــإن ثـــم رومـــن ر
الــصعي ــ ع ــة بو ال ة العامليــةردا ات ــ ا مــع ا ــساق وا ا تماشــ مــن للتحقــق وذلــك ، الــوط د

والعتي ع املا يؤكد إذ ة) 2016(الرائدة؛ بو ال ة دا اه الدكتو برامج جودة ضمان أن رع ر
ات ـ متغ مـن ستجد ملا وفقا ا ر لتطو ا ل املستمر م والتقو املراجعة يتطلب ا داف أل ا ًوتحقيق

كمـا ـعامليـة، ي الث امعــات) 2018(ىيــر ا ـ ـة بو ال ة دا ــ اه الـدكتو بـرامج ــ التوسـع رأن ر
ا عناصــر ــ والــضعف القــوة نقــاط يص ــ ل امج ــ ال ــذه ل املــستمر م التقــو يفــرض الــسعودية

املعاصـــرة ـــات التوج ضـــوء ـــ ـــا ونا املخلفـــي. وم ـــشدد أن) AL-Mekhlafi, 2020(كـــذلك ـــ ع
الــــد بــــرامج م وجــــديراتقــــو ــــا حيو موضــــوعا عــــد الــــسعودية امعــــات با بيــــة ال ليــــات ــــ اه ًكتو ً ً ر

وإدخــــال ، القبـــو ـــادة لز املختـــصة ـــات ا قبـــل مـــن املبذولـــة ـــود ا أن إذ اســـة، والد لبالبحـــث ر
ـــذه مـــستو يص ــ و م تقـــو يــتم لـــم إذا قاصــرة عـــد إضــافية نفقـــات وتحمــل جديـــدة، ىبــرامج

امج   .ال

ســب مــا ــ ع ــسا بحــاثًوتأس و اســات الد مــن عــدد ثنايــا ــ دة الــوا للتوصــيات وتلبيــا رق، ر ً

ســفران آل اســة د ــا وم ــة؛ بو اســـات) 2015(رال الد امج ــ ل ميــة تقو اســة د بــإجراء أوصـــت ــ رال ر
ـــــ والعتي ع املــــــا اســـــة ود الــــــسعودية، امعـــــات ا مــــــن عـــــدد بيــــــة ال ليـــــات ب ــــــ) 2016(رالعليـــــا ال

مما اســـــــات د إجـــــــراء ـــــــ ع ـــــــرشـــــــددت املقدمـــــــة ـــــــا برامج م لتقـــــــو الـــــــسعودية امعـــــــات ا ـــــــ ثلـــــــة
ـــــــي ر ا اســــــــة ود اه، رالـــــــدكتو بــــــــرامج) 2018(ر ملــــــــستو ميـــــــة تقو اســــــــة بد بالقيـــــــام أوصــــــــت ــــــــ ىال ر

ــ القر اســة د وكــذلك ســالمية، ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة بيــة ال أقــسام ــ اه رالـدكتو ر
ســـــفران ا) 2021(وآل د بـــــإجراء توصـــــية قـــــدمت ـــــ ةرال دا ـــــ اه الـــــدكتو امج ـــــ ل ميـــــة تقو رســـــة ر

اســــة الد لة مــــش فـــإن كيــــة؛ مر امج ــــ ال معـــاي ضــــوء ـــ بيــــة ال ليــــات أقـــسام افــــة و ـــة بو رال
ــة بو ال ة دا أقـسام ـ اه الـدكتو امج ـ ل ميـة تقو اســة د إجـراء ـ إ اجـة ا ـ تتحـدد اليـة را رر

مر ة ا ضوء السعودية امعات   .كيةا

اسة الد تية :رأسئلة الفرعية سئلة البحث لة مش عن ثق   :ين

حيـــــث -1 مـــــن الـــــسعودية امعـــــات ا ـــــ ــــة بو ال ة دا أقـــــسام ـــــ اه الـــــدكتو بـــــرامج واقـــــع رمــــا ر
نظـــر ـــة وج مـــن نـــامج بال ـــا ومحتوا اســـية الد ات واملقـــر طـــط ا القبـــو ـــداف وأ ط رشـــر ر لو

اسة؟ الد  رأفراد

ل -2 املستخدمة الطرائق اهما الـدكتو امج ـ ل س التـد يئـة ألعضاء والتعلم والتعليم س رلتد ر ر
اسة؟ الد أفراد نظر ة وج من السعودية امعات ا ة بو ال ة دا رأقسام  ر

ة؟ -3 بو ال ة دا اه الدكتو برامج كية مر امعات ا ات خ أبر رما ر  ز

ــــ -4 اه الـــــدكتو بــــرامج ر لتطــــو املناســــبة حــــات املق امعـــــاترمــــا ا ــــ ــــة بو ال ة دا رأقــــسام
كية؟ مر ة ا ضوء  السعودية

اسة الد داف تية :رأ الفرعية داف تحقيق إ اسة الد   :رسعت

ط -1 شــــــر حيــــــث مــــــن ــــــة بو ال ة دا أقــــــسام ــــــ اه الــــــدكتو بــــــرامج واقــــــع ــــــ ع والتعــــــرف رر
والطرائــــــــ ــــــــا، ومحتوا اســــــــية الد ات واملقــــــــر طــــــــط ا القبــــــــو ــــــــداف روأ ر املــــــــستخدمةل ق

والتعلم والتعليم س  .رللتد
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امج -2 ــ ل س التــد يئـة ألعــضاء والـتعلم والتعلــيم س للتــد املـستخدمة الطرائــق رتحديـد ر
أفــــراد نظــــر ــــة وج مــــن الــــسعودية امعــــات ا ــــ ــــة بو ال ة دا أقــــسام ـــ ـ اه رالــــدكتو ر

اسة  .رالد

اه -3 الدكتو برامج كية مر امعات ا ات خ أبر رعرض ةز بو ال ة  .ردا

أقـــسام -4 ــ اه الــدكتو بـــرامج ر لتطــو حــات مق بتقــديم كيـــة مر ة ــ ا مــن رســتفادة
السعودية امعات ا ة بو ال ة  .ردا

اسة الد مية تية :رأ النقاط من ا مي أ اسة الد   :رستمد

امل -1 ـــــة ر ضـــــمن الوطنيـــــة ى والـــــر دفات املـــــس مـــــع ـــــسقا م ي يـــــأ اســـــة الد موضـــــوع ؤإن ؤ ً
ملكـــــةر

ـ2030 ع سـعودية جامعـات خمـس تصبح وأن ، العا التعليم منظومة ر تطو إ الرامية ،
أفــضل ضــمن بمعــز200قــل يتحقــق أن يمكــن ال مــا ــو و ؛ الــدو املــستو ــ ع لجامعــة ى

العليا اسات الد برامج م تقو السعودية-رعن امعات با اه الدكتو برامج ا مقدم   .رو

ــــس -2 اســـة الد ـــذه ــــرإن كيـــة مر امعــــات ا مـــن عـــدد ات ــــ نظـــر تــــأط تقـــديم ـــ يم
ـــة بو ال املكتبـــة ـــ ي أن يمكـــن مـــا ـــو و ـــة، بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج تقـــديم يمجـــال ر ر

الصلة ذات ة النظر الكتابات ة ند ظل السيما الشأن، ذا ية   .رالعر

القـــا-3 تبـــص ـــ اســـة الد نتـــائج ـــساعد أن وأقـــسامريؤمـــل العليـــا اســـات الد عمـــادات ـــ ع ن رئم
ـــــ ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج م تقــــو بمــــستو الــــسعودية امعــــات با ــــة بو ال ة ردا رر ى

ــذه ـ ع مـة الال رات التطـو إدخـال نحــو ـم ل انطـالق نقطـة عـد مــا ـو و كيـة، مر ة ـ ا زضـوء
امج   .ال

تقـــديم-4 ـــ اســـة الد نتـــائج تفيـــد امجرقــد ـــ ل ن واملخططـــ س التـــد يئـــة ألعـــضاء اجعـــة رغذيــة ر
ــــ إ تحتـــاج ــــ ال وانـــب وا عـــاد باأل الــــسعودية امعـــات با ـــة بو ال ة دا أقــــسام ـــ اه رالـــدكتو ر

كية مر امعات ا ة خ ضوء ن وتحس ر   .تطو

ال-5 ة دا حقـــل ـــ ــــ العل بالبحـــث ن ـــشغل امل أمـــام املجــــال اســـة الد ـــذه رتفـــتح إلجــــراءر ـــة بو
ـة بو ال ة دا أقـسام العليا اسات الد برامج م تقو ناو ت ال بحاث و اسات الد من رعدد ر لر

العاملية ات ا ضوء السعودية امعات   .ا

اسة الد تية :رحدود دود ا ضمن اسة الد   :رتطبق

املوضــوعية - ــدود ــ: ا اه الــدكتو بــرامج م تقــو ــ ع اســة الد راقتــصرت ةر دا رأقــسام
ســــتة ضــــوء ــــ كيــــة مر امعــــات ا ة ــــ خ ضــــوء ــــ الــــسعودية امعــــات ا ــــ ــــة بو ال

ــ ، س: رمحـاو التــد طرائــق امج، ــ ال خطــة امج، ــ ال ــداف أ امج، بــال القبــو ط رشــر ل و
ا ومحتوا اسية الد ات املقر س، التد يئة أعضاء م، والتقو روالتعلم   .رر

انية - امل دود اسـ: ا الد وميـةرطبقـت ا امعـات ا افـة ب ـة بو ال ة دا أقـسام ـ ع رة
امللـــــك جامعـــــة ذلـــــك ـــــ بمــــا التخـــــصص، ـــــذا ـــــ اه دكتــــو بـــــرامج تقـــــدم ـــــ ال رالــــسعودية
طيبــة، وجامعــة ، القــر أم وجامعــة ســالمية، ســعود بــن محمــد مــام وجامعــة ىســعود،
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وج ة، املنو باملدينة سالمية امعة وا خالد، امللك القصيمروجامعة   . امعة

الزمنيــــــة - ــــــدود ــــــام:ا ا العــــــام مــــــن ي الثــــــا الفــــــصل خــــــالل اســــــة الد  -1440رطبقــــــت
  .ـ1441

ة - ـــــــشر ال ــــــدود بـــــــرامج: ا ـــــــ ن ســـــــ الدا الطــــــالب مـــــــن عينـــــــة ـــــــ ع اســــــة الد تطبيـــــــق رتـــــــم ر
السعودية امعات با ة بو ال ة دا تخصص اه رالدكتو  .ر

اسة الد ات ع :رمصط اسة الد ذه تيةرانطوت ات باملصط ف   :التعر

مية- تقو اسة   ):An Evaluation Study(رد

وحـــسن ح الفـــر لــــ تبعـــا ميـــة التقو اســـة الد ًعـــرف ـــا) 2019(ر ــــ: " بأ ال العلميـــة اســـة رالد
ــ ع اعتمــادا عليــھ، ــو ي أن ض ــ يف ومــا ء، للــ ــ الفع الواقــع ن بــ اة مــضا عمليــة ــ ع ًتقــوم ن

مقننة   )167.ص".(معاي

ــــُو ي الث بحـــــسب اه الـــــدكتو برنـــــامج م تقـــــو النظـــــام: " بأنـــــھ) 2019(رعــــرف عناصـــــر ة رقـــــد
لتحقيــــق ــــا م املتوقعــــة بــــاألدوار القيــــام ــــ ع ــــة بو ال قــــسام ــــ اه الــــدكتو بــــرامج ــــ ــــ رالتعلي

اسة الد املتضمنة واملحددات للمعاي وفقا املرجوة، رداف
  )25.ص". (ً

ال اسة الد الباحث عرف ـارو بأ إجرائيـا مية تقو
ً

تحديـد:  ـ إ ـس منظمـة علميـة اسـة رد
ة ــــ ا ضــــوء ــــ الــــسعودية امعــــات ا ــــ ــــة بو ال ة دا أقــــسام ــــ اه الــــدكتو بــــرامج رمــــستو ر ى

تيـــــة املحـــــاو ـــــ كيـــــة طـــــر: رمر امج، ـــــ ال خطـــــة امج، ـــــ ال ـــــداف أ امج، بـــــال القبـــــو ط قشـــــر ل و
أعـضاء م، والتقــو والـتعلم س ــدفرالتـد وذلـك ــا، ومحتوا اسـية الد ات املقــر س، التـد ريئــة رر

ر التطو سبل اح واق الضعف نقاط ع والوقوف ا، ز عز ع والعمل القوة نقاط   .تحديد

اه- الدكتو   ):The Doctoral Programs(ربرامج

ـــي ر ا ـــا) 2018(عـــرف بأ اه الـــدكتو بيـــة: " ربـــرامج ال أقـــسام ا تقـــدم ـــ ال امج ـــ ال تلـــك
بو ال والتخطيط ة دا اه الدكتو برنامج ا وم اه، الدكتو مرحلة مستو يع رى ر   )27.ص". (ر

ن وآخــر الغيــث عــرف بأنــھ) 2018(وكمــا ــة بو ال ة دا ــ اه الــدكتو ربرنــامج ذلــك: " ر ــو
اه دكتـــــو جـــــة د ملـــــنح العليـــــا اســـــات الد مرحلـــــة ـــــ ـــــة بو ال ة دا قـــــسم يقدمـــــھ الـــــذي نـــــامج رال ر ر ر

نالف مسا شمل و ة، بو ال ة دا رلسفة عا: ر عليم و عام،   )117.ص". (عليم

ا بأ إجرائيا الباحث ا عرف امعـات: ًو ا ا تقـدم ـ ال املتخصـصة العليـا اسـات الد ربرامج
ـة نظر ومعرفـة محتـو تقـديم تتـضمن ـ وال ، املاجـست جة د ا اجتاز الذين للطالب ىالسعودية ر و

التخــــــصص حــــــو ةلوعمليــــــة دا ــــــ الفلــــــسفة اه دكتــــــو جــــــة د ــــــا ن امللتحقــــــ الطــــــالب وتمــــــنح ر، رر
ة بو   .ال

ة- بو ال ة دا   ):Departments of Educational Administration(رأقسام

يـدي عرف ـا) Kennedy, 2012(كي بأ ـة بو ال ة مـع: " ردا بالتبـادل ـستخدم تخـصص
وظ جميع شمل و ة، بو ال القيادة التعليممصط مؤسسات القيادة   )p.7". (ائف
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س العيــــدر عــــرف بأنــــھ) 2020(وو ــــة بو ال ة دا بيــــة: " رقــــسم ال ليــــات ب ــــ العل القــــسم
مــــع يــــتالءم بمــــا وذلــــك ن، معــــ مجتمــــع ــــ التعلــــيم ــــا يوجــــھ ــــ ال قــــة الطر يــــان ب يخــــتص الــــذي

الف ــات تجا مــع وكـــذلك فيــھ، املوجــودة يدولوجيــة ومــع بـــھ،أوضــاعھ الــسائدة ــة بو ال ــة كر
ا ل واملخطط املوضوعة داف لتحقيق   ) 213.ص". (وذلك

ا بأ إجرائيا الباحث ا عرف ة: ًو دا تخصص س تد املتخصصة اديمية رقسام ر
يــــــل وتأ إعـــــداد ـــــ إ ـــــس ـــــ وال الـــــسعودية، امعـــــات ا ـــــ اه الـــــدكتو مرحلـــــة لطـــــالب ـــــة بو رال

ـــ بو ال والتعلــــيمالقيـــادات العـــام التعلـــيم مؤســــسات ة إدا لتـــو نيـــة وامل العلميـــة الناحيــــة مـــن رة
ة بو ال العملية داف أ أق يحقق الذي النحو ع   .العا

السابقة اسات والد يمي املفا   :رطار

و لاملحو ة: ر بو ال ة دا اه الدكتو امج ل النظر رطار ر  ي

أوال
ً

ا:  الدكتو برامج ف ة هرعر بو ال ة   ردا

مــــــن واســـــع عــــــدد ـــــ اه الــــــدكتو جـــــة د تمـــــنح العليــــــا اســـــات للد بــــــرامج امعـــــات ا رتـــــنظم ر ر
بحــــــسب عـــــرف ــــــ وال ـــــة، بو ال ة دا ــــــ اه الـــــدكتو بــــــرامج ـــــا بي ومــــــن العلميـــــة، رالتخصـــــصات  ر

يـــــدي ـــــا) Kennedy, 2012(كي إلعـــــداد: " بأ املخصـــــصة اه الـــــدكتو جـــــة د تمـــــنح الـــــذي امج ـــــ رال ر
التعليميةامل املؤسسات ة إدا مجال نية امل م ا ا م ر وتطو ن س رما ر   )P.P 6-7". (ر

ــ والعتي ع املـــا ــف لتعر تبعــا امج ـــ ال ــذه عــرف ــا) 2016(ًو ـــ: " بأ ال اســية الد راملرحلـــة
ة دا قسم جة الد متطلبات الطالب ا ف يكمل وال ، املاجست مرحلة رت   )199.ص". (ر

أ ســياق ــ ــو ي الث عــرف تفــصيال، ــ ك
ً

ــا) 2019( بأ امج ــ ال ا: " ــذه تقــدم ــ ال امج ــ ال
ـ ع ن حاصـل ـم ممـن العليـا م اسـا د إلكمـال ين ـ واملتم ن املتفـوق مـن ن للـراغب بية ال رأقسام

ن ت ســــــ مـــــن نـــــامج ال ــــــو ت و ، للقبـــــو محـــــددة ط شــــــر وفـــــق التخـــــصص، ــــــ املاجـــــست جـــــة ند ل و ر
اختبــا ــا ل و يــة، جــةمن د ــ ع حــصل و التخــصص، ــ حــة بأطر يتقــدم ه يجتــا ومــن شــامل، رر وز

ا باجتيا اه زالدكتو   )25.ص". (ر

تكـساس إم أنـد إيـھ جامعـة لـدليل تبعا ة بو ال ة دا اه الدكتو برنامج عرف ًكذلك ر ر
كيـة مر ـس كر ـوس ) Program Handbook: Ed.D. in Educational Leadership, 2021(رو

مدتـــــھ: " بأنـــــھ برنـــــامج عـــــن ة ـــــة60رعبـــــا بو ال القيـــــادة ن؛ مـــــسا مـــــع ـــــى أد كحـــــد اســـــية د رســـــاعة ر
ــــــــة، املطلو ساســــــــية ات املقــــــــر مــــــــن نـــــــامج ال ــــــــو ت و املفتــــــــوح، والتخــــــــصص ــــــــا، عل ف راملتعـــــــا ن ر
ـــــة، ختيا ات واملقـــــر التخصـــــصية، أو املعرفيـــــة ات واملقـــــر ـــــة، املطلو البحـــــث أدوات ات رومقـــــر ر ر ر

خت و حــة، طر ــوو ا الد الفــصل ســاعات وإجمــا نــامج ال إلكمــال املطلــوب الوقــت طــو رلــف ل
حة طر إلكمال مة الال الزمنية ة والف الطالب، ع واعتمادا ز ً) ."p.3(  

يـــــتم ــــة بو ال ة دا ـــــ اه الــــدكتو بـــــرامج مــــن ن نمطـــــ نــــاك أنـــــھ بالــــذكر، ـــــدير ا رومــــن ر
بما العالم، جامعات من عدد ما بي الـنمطالتمي يتمثـل حيـث كيـة، مر امعـات ا ذلـك

الفلــسفة اه دكتــو ـ رو ــو(PhD)ل و العــالم، جامعـات ــ اه الــدكتو بـرامج غالبيــة يمثــل رالـذي



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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البحــث ألدوار ن ج ـــر ا إلعــداد نيـــة. مــصمم امل اه الــدكتو ـــ ي الثــا الــنمط يتحـــدد (EdD)رفيمــا
ق ا أدوا يتولو الذين ن س للمما يصمم ًرالذي عليميةنر   ).Kennedy, 2012; Orr, 2015(يادية

بأنـھ ـة بو ال ة دا ـ اه الـدكتو برنـامج ف عر للباحث مكن رو العليـا: ر اسـات الد ربـرامج
تتـــــضمن ـــــ وال ، املاجـــــست جـــــة د ا اجتـــــاز الـــــذين للطـــــالب امعـــــات ا ا تقـــــدم ـــــ ال راملتخصـــــصة و

ا وتمــــنح التخــــصص، حــــو وعمليــــة ــــة نظر ومعرفــــة محتــــو لتقــــديم جــــةى د ــــا ن امللتحقــــ رلطــــالب
ة بو ال ة دا الفلسفة اه ردكتو   .ر

ثانيا
ً

اه:  الدكتو برامج مية ة رأ بو ال ة   ردا

ــــ الفاعــــل ا لــــدو ــــة التنمو امج ــــ ال ــــم أ مــــن ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج رعـــد رر
بو ال املؤســـسات ر تطـــو ـــ ع للعمـــل م ل وتـــأ ن بـــو ال القـــادة عمـــة،(ـــةإعـــداد ز). 2019با ـــ وت

ن بـــو ال القـــادة إعـــداد مـــسئولية مـــن ـــا عل يقــع ممـــا ـــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج ميــة رأ ر
التعلــيم مؤسـسات افـة لقيـادة ن مـ دو)Campanotta et al., 2018(زالال مــن بـھ تـضطلع ومـا ر،

املع شاف اك م يمك الذين ن س واملما ن الباحث ر تطو رحيو ـاي وتطبيق ا ـشر و املعاصـرة رفـة
ة بو ال ة دا مجال   ). Hanna, 2015(ربكفاءة

ن بـو ال القـادة تواجـھ ـ ال املعقدة القضايا تنامي ظل امج ال ذه مية أ ايد ت كما
ات ــــــا وامل املعرفـــــة ة وإدا وتوليـــــد تطبيــــــق ـــــا مع يـــــصبح ـــــ وال املعاصــــــرة، ـــــة بو ال املؤســـــسات رـــــ ر

سبة احااملك إ أك أمرا ة بو ال ة دا اه الدكتو برامج خالل ًمن ً ر   .(Gillham et al., 2019)ر

منــــا ــــ ع ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو امج ــــ ب لاللتحــــاق متعــــددة اســــات ع ا نــــاك رو ر
جو د أو ما بحسب ا إجمال يمكن وال ال)Jove, 2015(رعدة، و ي) (Kall, 2021؛   :فيما

ة - بو ال القيادة مجال ن ل املؤ القادة من د املز ر تطو اه الدكتو برامج م   . رس

ال - برامج خالل ـةمن و اه الـدكتو طـالب يطـو أن املتوقـع من ة، بو ال القيادة اه ردكتو ر ر
الذاتية الكفاءة ادة ن ر ظ و متجددة، زصية   .و

املــستقبل - وقــادة التعلــيم عــن ن كمــسئول ــة بو ال ة دا مجــال ــ اه الــدكتو لطــالب ريمكــن ر
ع ـــــــ ـــــــسبة املك امليدانيـــــــة ســـــــة واملما الرســـــــمية، املعرفـــــــة واتخـــــــاذراســـــــتخدام التواصـــــــل ـــــــز ز

التعليم مؤسسات داخل ات   .رالقرا

ـــــــ - التعليميـــــــة املؤســـــــسات وقيـــــــادة ات القـــــــرا صـــــــياغة ن كبـــــــاحث اه الـــــــدكتو لطـــــــالب ريمكـــــــن ر
اتخــــــاذ يـــــتم بحيــــــث والتحليـــــل؛ والبحــــــث واملعرفيـــــة ــــــة املعيا ـــــة النظر ــــــ ع بنـــــاء راملـــــستقبل، ً

ودافعية تحليلية بأطر التعليم بمؤسسات املتعلقة ات ةرالقرا قو  .أخالقية

ثالثا
ً

اه:  الدكتو برامج داف ة رأ بو ال ة   ردا

ــة بو ال القيــادة ــ ن املختــص إعــداد ــو ــة بو ال ة دا ــ اه الــدكتو امج ــ ل س الــرئ ــدف ال رإن ر
مـــن ـــة بو ال املؤســـسات ض ـــ ع مـــا ـــ ع للتغلـــب الفاعـــل والتخطـــيط املجـــال، ـــذا ـــ ن والبـــاحث

مختل وقضايا عمة،(فةمشكالت   ).2019با

ـ وال ـا، تحقيق ـ إ ة بو ال ة دا اه الدكتو برامج س ال داف من مجموعة نالك رو ر
إيـــھ امعــة ــة بو ال ة دا ـــ اه الــدكتو برنــامج دليـــل ــ د و مــا بحـــسب ا عــض إجمــال ريمكــن ر ر
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كيــة مر ــس كر ــوس و تكــساس إم  Program Handbook: Ed.D. in Educational(رأنــد
Leadership, 2021 (ي   :فيما

نيـــــة - امل ة ـــــ وا اديميـــــة املـــــسا مـــــن مجموعـــــة خـــــالل مـــــن ن املتمرســـــ ن البـــــاحث إعـــــداد
الفعال للتغي كأساس السابقة   .واملعرفة

ضــــمن - ــــة بو ال طــــر و ــــات النظر اســــة د مــــن كمــــة وا املعرفــــة اه الــــدكتو طــــالب ــــر يظ رأن ر
اسية الد ات راملقر   .ر

ذات - ات املقــر خــالل مــن العمــل ــ ســة املما تطبيــق ــ ع ة القــد اه الــدكتو طــالب ــر يظ رأن رر ر
  .الصلة

قائمـة - علميـة حـة أطر خـالل من جديدة معرفة خلق ع ة القد اه الدكتو طالب ر يظ وأن رر
البحث   .ع

ـ ال خـر ـداف مـن عـدد تحقيـق ـ إ ـة بو ال ة دا ـ اه الدكتو برامج دف ىكما ر ر
ن وآخــر مان اوســ ذكــره ملــا تبعــا وتتحـدد

ً
Osterman et al., 2014)(اننــا و ؛)Hanna، 2015(؛

ن وآخر ام ي(Gillham et al., 2019)ووجيل   :فيما

اســــتخدام - م يمكــــ الــــذين امعــــات ا قــــادة ــــ إ س املــــدا مــــدير مــــن ن ســــ املما رإعــــداد ير
التعليمية املشكالت ل املوجودة   .املعرفة

القــــــاد - ر وتطبيــــــقتطـــــو ـــــشر و ــــــشاف الك البحـــــث اســــــتخدام م يمكـــــ الــــــذين ن بـــــو ال ة
التخصص مجال   .املعرفة

التعليم - مؤسسات ة دا القيادة مجال الفعلية سة املما ن رتحس  .ر

التعليم - املعقدة املشكالت وحل تحديد ن وفعال أكفاء قادة  .إعداد

عا ًا برا: ر كية مر امعات ا ات اهخ الدكتو ة رمج بو ال ة   ردا

املتحــدة الواليـات ـ الرائـدة امعـات ا ب تجـا عكــس ـ ال ات ـ ا مـن مجموعـة رنالـك
ي ما ا وم ة، بو ال ة دا اه الدكتو برامج تقديم كية رمر   :ر

د-1 فــا ا جامعـة ــ العليـا اســات الد ليـة ة ـ رخ ر  Harvard Graduate School of(ر
Education:(  

د فـا ا جامعــة ـ العليـا اسـات الد ليـة رعـد ر ر
ُ

)HGSE (التعلــيم ليـات أفـضل مـن واحـدة
عــام تأســست حيــث كيــة، مر املتحــدة الواليــات مــن1920ــ ي عــاو مجتمــع عــن ة عبــا ــ و رم،

اســـة الد خـــالل مـــن الـــتعلم فـــرص بتوســـيع ن املعنيـــ ن ج ـــر وا والطـــالب س التـــد يئـــة رأعــضاء ر
التعلـيمالشاملة مجال ا م متعددة، مجاالت الفعالة سة  Harvard Graduate Schoolرواملما

of Education, 2021a).(  

د، فــــا ا جامعــــة ــــ العليــــا اســــات الد ليــــة ضــــمن املقدمــــة اه الــــدكتو بــــرامج أبــــر رومــــن ر ر ر ز
ــة بو ال القيـادة ـ اه الـدكتو Doctor of Education Leadership program (Ed.L.D.)ربرنـامج



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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ـــــاض قبـــــل مـــــا مرحلـــــة مـــــن التعلـــــيم مؤســـــسات ة إلدا ن لي تحـــــو قـــــادة ج تخـــــر ـــــ إ ـــــدف رالـــــذي ر
لــدو قــو ـم وف ــة، نا عمليـة ســة مما ـ إ ــار ف وترجمــة عـشر، ي الثــا الـصف ــ ح رطفـال ي ر

القيادة شكيل والسياسة   ).(Harvard Graduate School of Education, 2021bالسياق

د ـــس ـــةكمـــا بو ال القيـــادة ـــ اه الـــدكتو برنـــامج للقـــادة (.Ed.L.D)رف الكفـــاءات بنـــاء
تقــوم ســة مما ــ إ س والتــد البحــث ترجمــة خــالل مــن املختلفــة، التعلــيم قطاعــات ــ ن راملحتملــ ر
مـــن ن املحتملــ للقــادة يمكــن ــي ل مــساحة وتــوف واســع، نطــاق ــ ع املبتكــرة لــو ا ــة تجر ــ لع

جت متعـددة الـتعلمقطاعـات نتـائج ن تحـس ـ ع عمـل ـ ال املعرفـة لتوليـد  ,Nam & Lee(مـاع
2021.(  

ــــة بو ال القيــــادة ــــ اه الــــدكتو برنــــامج عــــد رو ُ)Ed.LD (ثــــالث مدتــــھ امــــل بــــدوام ًبرنامجــــا

اســات للد د فــا ا ليـة ليــات؛ ثالثــة مـن س التــد يئــة أعـضاء قبــل مــن ـسھ تد يــتم رسـنوات، ر ر ر ر
ل و التعلـــيم، ـــ حيـــثالعليــا يـــدي، كي د فـــا ا ليــة و لألعمـــال، د فـــا ا ريـــة ر ر يئـــة ر أعـــضاء ك رـــشا

ــة تجر لتــوف ي عــاو ل ــش والعمــل نــامج، ال ــ الفرديــة م ا ــ خ الــثالث ليــات ال مــن س رالتــد
للطــالب والتحــديات ات بــا ومليئــة ــسقة  ,Harvard Graduate School of Education)م

2021b).  

ن ـــ ع نـــامج ال ـــ ب مـــاو مـــن ن ســـ الدا مجموعـــات تتـــألف حيـــث ، مـــا ا الـــتعلم رمـــوذج
ــــ إ ن،25يــــصل واملــــدير املنــــاطق، ة إدا قــــادة ذلــــك ــــ بمــــا متنوعــــة، نيــــة م خلفيــــات مــــن رطالبــــا ً

اتــب، ر ــ إ باإلضــافة املــة، اســية د ــل تمو حزمــة الطــالب جميــع تلقــى و ن، والبــاحث ن، وواملعلمــ ر
جر مدفوع ب وتد عمل، الثالثروفرص  ,Harvard Graduate School of Education)العام

2021a).  

مــــن ين ــــ متم س تــــد يئـــة أعــــضاء ــــة بو ال القيــــادة ـــ اه الــــدكتو برنــــامج يتــــضمن ركمـــا ر
إصـــالح مثـــل مجــاالت ـــ د فـــا ا بجامعــة العليـــا اســـات الد بــرامج جميـــع مـــن ــم ف ـــ املع رالقــادة ر ر

ــــــ والتغي البيانــــــات، ــــــ ع القــــــائم الفعالــــــةالتعلــــــيم القيــــــادة اتيجيات وإســــــ ــــــار، بت و ــــــ التنظي
ماميــــــة طـــــوط ا شـــــغلوا مرشـــــدين مـــــع للعمـــــل فــــــرص تـــــوف جانـــــب ـــــ إ ة، ـــــضر ا س رللمـــــدا

التعليمية سة واملما   .(Harvard Graduate School of Education, 2017)رللسياسة

ا قطـاع ـ قياديـة مناصب لشغل ن ج ر ا اه الدكتو برنامج عد ـرو بمـا العـام، لتعلـيم
أو ، ـادي أ مـدير أو س، املـدا ـ ع كمـشرف العمـل خـالل مـن التعليميـة املنـاطق قيادة تو رذلك

ـــــ ع معلـــــن ل ــــش تركـــــز ـــــ ال حيــــة الر ـــــ غ التعليميــــة املؤســـــسات قيـــــادة تــــو أو مـــــشرف، نائــــب
تـو ـ ع فـضال واملجتمعـات، سـر و س املدا لطالب والفرص النتائج ن تحس

ً
ـر القياديـة دوار

سياســـــــة ـــــــشار مس أو املفـــــــوض نائـــــــب أو املفـــــــوض أدوار ـــــــا وم ، ا الفيـــــــد أو ـــــــومي ا يالتعلـــــــيم ر
ن ومي ا ن ل املسؤ لكبار   .(Harvard Graduate School of Education, 2021b)والتعليم

ــة بو ال القيــادة ــ اه الــدكتو نـامج ب يقبــل فإنــھ ، القبــو ط ــشر يتعلــق روفيمـا الطــالبلو
ن ب م أعما اوح ت مـن58إ29رممن التعليم مجال ة ا سنوات عدد ذو ومن 7يسنة،

العـام29إ ن ج ـر ا يل اختبار اجتياز ن املقبول للطالب يلزم كما  The Graduate(سنة،
Record Examination (ــــى أد و%) 73(بحــــد اللفظــــي، القــــسم ي،%) 41(ــــ ــــسا ا القــــسم ــــ

التحليلية) 4.3(و   .(Harvard Graduate School of Education, 2021c) الكتابة
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مــــــــن واملاجــــــــست وس ــــــــالو الب ــــــــ ع ـــــــصو ا ادات شــــــــ تقــــــــديم القبــــــــو يتطلــــــــب ركمـــــــا ل ل
ة دا ــــ ن ج ـــر ا قبــــو اختبــــار اجتيـــاز ادة وشــــ ، الثــــانو عـــد مــــا التعلــــيم رمؤســـسات ل  The)ي

Graduate Management Admissions Test)اللغـة إجـادة ات اختبـا ادات شـ تقـديم جانـب ـ إ ر،
التوفل ية سTOEFL)(نجل يل ـست)(IELTSو ل م م لغـ الـذين ن املتقـدم للطـالب وذلك ،

اللغـــة ـــ غ س تـــد جامعـــة أو ليـــة مـــن وس ـــالو الب ادة شـــ ـــ ع ن اصـــل ا أو يـــة، نجل راللغـــة ر
ية   .(Harvard Graduate School of Education, 2017)نجل

مراعـــــاة ـــــ ع تقـــــوم ـــــا فإ نـــــامج، ال ـــــذا ضـــــمن جـــــة املد اســـــية الد ات للمقـــــر ـــــسبة ال رو ر ر
ر تطـو ـتم و سـة، املما ـ ع القائم والتعلم التخصصات، متعددة اسية الد ات املقر ن ب رالتواز ر ر ن

اســــ الد خطــــة ــــشمل و ــــق، الفر ع مــــشا خــــالل مــــن للطــــالب القياديــــة ات ــــا امل رواختبــــار ر نــــامجر ل ة
ة بو ال القيادة اه ي (.Ed.L.D) رالدكتو ما ع د فا ا ربجامعة   :ر

ــ - و مجــاالت: الـسنة ــع أ ـ ا نفــس اسـية الد الفــصو املجموعـة ــ الطـالب جميــع ريأخـذ ر ل
ـــــ و التعليميـــــة،: أساســـــية، والـــــسياسات ، ـــــ التنظي ـــــ والتغي والقيـــــادة س، والتـــــد رالـــــتعلم

ــ ال تقـان الفــرديبمــا(و التنفيــذي ب التــد ذلـك الــتعلم)رــ ــ ع ات املقــر وتركـز ر،
تية ات املقر ع اسية الد طة ا شمل و سة، املما ع رالقائم ر  :ر

o والتعلم عمال ادة و   .رالقيادة

o العمل ة ج ي ميدا ب   .رتد

o القيادة حو وندوات عمل ش لو   .ر

o التعلم   .قادة

o إصالح مجال اتي س   .التعليمالتفك

o ارج وا الداخل من القيادة سة   .رمما

o النظام مستو ع للقادة العمل ة ج ي ميدا ب ىتد   .ر

o التعلـــيم ــــ دلـــة ـــ ع القائمـــة  Evidence-Based Leadership in(القيـــادة
Education.(  

o التعليمية السياسات أو والتعليم التعلم إما ة اختيا  .رمادة

الثانية - الختيـارعمل: السنة ـة بو ال القيـادة ـ اه الـدكتو برنـامج ـشار مس مـع طالـب رل ي
د، فــا ا بجامعــة العليــا اســات الد ليــات مــن أي مــن ــة ختيا املــواد مــن فــردي رسلــسل ر ر ر
أفــضل لتحديــد نــامج بال ن واملــوظف س التــد يئــة أعــضاء مــع بالعمــل الطــالب يقــوم ركمــا

الثالثـــــة، الـــــسنة ـــــ ب للتـــــد كة شـــــر تمـــــامرمنظمـــــة باال مدفوعـــــة ختيـــــار عمليـــــة ـــــو نوت
طالـــــــب، ـــــــل ل والتعليميـــــــة نيـــــــة امل ـــــــداف و كة، الـــــــشر واملنظمـــــــة الطالـــــــب ن بـــــــ املتبـــــــادل

تية ات املقر ع السنة ذه ل اسية الد طة ا شمل و غرافية، ا روالتفضيالت  :ر

o ـــــة ختيا للمــــــواد صـــــال: (رأمثلـــــة انيــــــة، وامل التعلــــــيم ـــــل تمو ــــــ ــــــمقدمــــــة ــــــ امل ح
التــصمي ــ التفك الناشــئة، التقنيــات خــالل مــن التعلــيم ــل تحو ة، ــضر ا س راملــدا
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القيـــــادة ســــة مما ، ـــــ خال القائــــد ــــار، بت الـــــسلوك: رو ــــ غي علـــــم ، ــــ التغي : سياســــة
والقيادة املرأة القرار، واتخاذ كم  ).إ...ا

o الثانية للسنة ساسية القيادة   .ندوة

o ال سة الثانيةرمما السنة قران: قيادة ب   .رتد

الثالثة - نـامج: السنة بال ن امللتحقـ الطـالب ـاب ذ مـع عـد، عـن اسـة الد يتم السنة رذه
مكثفــة عمــل ش و ــضو ي دو ل ــش د فــا ا رامعـة ر ر ر الــسنة. ر ــذه ــ اســة الد ــشمل رو

ي ما   :ع

o جــــر مــــدفوع ب املنظ: رتـــد إحــــدى ــــ الطـــالب ب تــــد امعــــةريــــتم كة الــــشر مــــات
ملــــــدة د فــــــا را ــــــ10ر غ املنظمــــــات عــــــض و التعلــــــيم، ات وإدا س املــــــدا مثــــــل ر، رأشــــــ ر

الطــالب مــن يطلــب حيــث ح، والــر ــام امل ــ ع القائمــة يــة ا واملنظمــات حيــة، ُالر

يـــوفر أن ــ ع كة، الــشر املنظمــة ــ إ ة ــ كب مة مــسا وتقــديم ، ــ م ل ــش العمــل
شــاد للطــالب نــامج يحتـــاجورال ــ ال تــصاالت وشـــبكة العمليــة ة ــ وا ـــ نامل

التعليم قطاع املستقبل كقادة م أنفس لوضع ا   .إل

o اتي إسـ ع كة: ومـشر الــشر املنظمـة ــ ن املـشرف أحــد مـع بالتعــاو الطـالب نيقــوم
قيمــــة وإضــــافة القيــــادة، ات ــــا م ن تحــــس ــــم ل تــــاح و ، اتي إســــ ع مــــشر ربتحديــــد و

إســ ــ إ مــة ليةم مــسؤ وتحمــل ، ــ م ل ــش والعمــل كة، الــشر املنظمــة واتيجية
املستو   .ىعالية

o ة مكتو سـالة): (The Capstone. رسالة بـإخراج الثالثـة الـسنة خـالل الطـالب ريقوم
املنظمـــة ـــ القياديــة م ما مـــسا عكــس ـــ وتحلي وصــفي بحـــث عــن ة عبـــا ــة رمكتو

تـھ قد ـ ع دليـل طالـب ل يقدم بحيث كة، ـةرالشر ملعا اتيجية إسـ ر تطـو ـ ع
النتـائج مـن والـتعلم بنجـاح، ا يـص و  Harvard Graduate School)التحـديات

of Education, 2021b).  

برنــــــــامج لطـــــــالب الـــــــدعم خـــــــدمات د فـــــــا ا بجامعــــــــة العليـــــــا اســـــــات الد ليـــــــة تـــــــوفر ركمـــــــا ر ر
م ـ إ الوصـو انيـة إم جانب إ الطالب، ن شؤ مكتب خالل من اه لالدكتو و مـنر واسـعة جموعـة

ـ مكتبة أك من ستفادة للطالب يتاح حيث جتماعية، و والثقافية ة الفكر والفرص د راملوا
محاضــــرات وحــــضو د، فــــا ا بجامعـــة أخــــر س ومــــدا ليــــات ـــ ات دو ــــ يل ــــ وال رالعـــالم، رر ر ىر

ا مركــز ــ بحثــا إجــراء أو ن، املــؤثر ن املــؤلف أو ن العــاملي الزعمــاء ألحــد يوميــة
ً

 Harvard)امعــة
Graduate School of Education, 2017).  

نا-2 ز أ والية جامعة ة وخ   ):Arizona State University(ر

تقـــع وميـــة ح بحثيـــة جامعـــة ـــ نـــا ز أ واليـــة وجامعـــة بواليــــةـــر ـــيكس في و ـــ م منطقـــة
عـام تأسـست وقد كية، مر نا ز وأ أفـضل1885ر مـن عـد ـ و عامليـة100م، العـالمجامعـة ـ

مـــسة املتحـــدة الواليـــات ـــ إبـــداعا امعـــات ا ـــ أك ومـــن ، العـــا للتعلـــيم تـــايمز يف لتـــص ًوفقـــا ً

التــوا ـ ع ة. Magee, 2020)؛Mitchell, 2011(أعـوام عــضو ـ ع امعــة ا ـذه حـصلت وقــد
ة بو ال ة لإلدا امعة ا   ).UCEA (UCEA, 2020b)(رمجلس
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بـــرا مـــن العديـــد امعـــة ا ـــوتـــنظم اه الـــدكتو برنـــامج ـــا م أ ومـــن العليـــا، اســـات الد رمج ر
ـار بت و القيـادة ـ مـن(Online Ed.D. in Leadership and Innovation)التعلـيم يقـدم والـذي ،

عـن والتعلـيم ي ـضو ا التقليـدي التعلـيم ن بـ يجمـع الـذي ن ـ ال التعلـيم نمـط ن؛ نمط رخالل
برنــــامج ــــو و عــــد، عــــن التعلــــيم ونمــــط ــــ3مدتــــھعــــد، الطــــالب ات قــــد بتعميــــق ــــ ع رســــنوات

تية الثالثة ات املسا أحد نية امل سة املما ل مشا ونقدي ا ع ا ل ش رالتفك   :ر

عـــــشر - ي الثــــا الـــــصف ـــــ إ ضــــة الر قبـــــل مـــــا مرحلــــة ـــــ ـــــ التغي فـــــراد: وقيــــادة خـــــص و
الـص ـ وح ضـة الر قبـل مـا ملرحلـة سـية املد ئـات الب ـ ن والعـامل ــر ع عـشر، ي الثـا ف

املنـــــا ـــــ ن واملتخصـــــص التعلـــــيم، ـــــ وتقن ن، املعلمـــــ وقـــــادة ن ـــــ دا املثـــــال، يل رســـــ
ن شا   .رواملس

العــا - التعلــيم ــ ــ التغي ،: قيـادة العــا التعلــيم مؤســسات ــ ن العــامل فـراد خــص و
التع ــــــ وتقن الطالبيـــــة، ــــــدمات ا ومــــــوظفي الوحـــــدات، مــــــدير أو ن املــــــدير لــــــيم،يمثـــــل

التعليم   .ومصم

ه - تـــــصو واملعـــــاد ـــــ امل ـــــ والتغي نظمـــــة  Systems، Professional and(رقيـــــادة
Reimagined Change :(مثــل بديلـة، عليميـة ئـات ب ـ عملـو الـذين فـراد خـص : نو

الــــدعم وخــــدمات واملتــــاحف، ات، الــــشر ب وتــــد املــــستمر، والتعلــــيم نيــــة، امل س راملــــدا ر
ال ــ غ ـ واملراكــز،التعلي يــوان، ا حــدائق مثـل أمــاكن ــ التعليميــة قـسام و حيــة، ر

جتماعية دمات   ).(Arizona State University, 2020وا

التخـاذ           القـادة ن سـ املما إعـداد ـ إ ـار بت و القيادة التعليم اه الدكتو برنامج دف رو ر
ن تحـس ـ ع عمـل دلـة ع قائمة ات جعـلرقرا خـالل مـن التعليميـة، والـنظم املؤسـسات أداء

وتنفيـــــذ ، ـــــ التغي قيـــــادة ـــــ ع م ا قـــــد لتعميـــــق ســـــات املما مـــــن مجموعـــــة ـــــ ينخرطـــــو رالطـــــالب ر ن
اء املـد ،أو ن بـو ال ن املـشرف أو ن، البـار ن املعلمـ ذلك بما التعليمية، م مؤسسا ار ربت ز

القـــــ أو العـــــا التعلـــــيم ـــــ ن املتخصـــــص أخـــــرأو عليميـــــة ســـــياقات ـــــ  Arizona Stateىادة
University, 2021a).(  

بـــــــ             عــــــرف مــــــا ــــــار بت و القيــــــادة ــــــ التعلــــــيم ــــــ اه الــــــدكتو برنــــــامج تــــــضمن مجتمعــــــات"رو
ن القيــادي ن مــن)Leader-scholar communities" (البــاحث ونــة م فــر ــ و وعــضو7-5ق، طــالب

ـــشكيل يـــتم واحـــد س تـــد طـــالبريئـــة ســـبعة ـــ إ خمـــسة مـــن وتتـــألف ، ـــ و الـــسنة ايـــة ـــ ا
لتـــوف نــامج ال مــن والثالثــة الثانيــة ن ت الــس خـــالل بانتظــام تجتمــع واحــد، س تــد يئــة روعــضو

يئــــة عــــضو مــــن بتوجيــــھ الــــبعض م عــــض الطــــالب يــــدعم حيــــث ، ــــ وال ــــادي الــــدعم
س التد يئة عضو عمل و س، رالتد املجمو(ر جانب) عةقائد إ طالب، ل ل حة لألطر س وكرئ

أعـــضاء أحــد ي الثـــا العــضو ــو ي حيـــث اه؛ الــدكتو نـــة ايــة ال ــ ـــشكالن ن إضــافي ن نعــضو ر
املحليــــة ســـة املما ـــ فـــا مح الثالـــث العـــضو ـــو ي فيمـــا نـــا، ز أ واليـــة جامعـــة ـــ س تـــد ريئـــة ر ر

ً ن و
ولـ اه، الدكتو جة د ع وحاصل للطالب، التعلي رللسياق إشـرار منـصب أو سـلطة أي لـھ س

الطالب   .(Arizona State University, 2020)ع

اســــات               د ــــ ع حتـــو و والــــتعلم، ــــي جرا التطبيقـــي البحــــث ميــــة أ ـــ ع نــــامج ال ؤكـــد رو ي
فــصل ـل ـ الطـالب أبحـاث ومـشاركة اه، الـدكتو ـ ع ـصو ل عمليـة وطـر ـة، موج رميدانيـة ل ق
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مجمو ا ألبحـاثرد العـام املؤتمر ة السنو الندوات ا م أ من سيقات، الت من متنوعة عة
جـــــة الد ــــ ع ـــــصو ل ي ــــا كـــــشرط ــــ العم البحـــــث حــــة أطر تقـــــديم الزاميــــة مـــــع اه، رالــــدكتو ل و ر

  ).(Arizona State University, 2021aالعلمية

ا               ن املتقــدم ــ ع ــ ب في ، القبــو ط ــشر يتعلــق لوفيمـا وسو ــالو الب جــة د ــ ع رــصو ر ل
عن يقل ال تراك معدل م لد و ي وأن إقليميا، معتمدة مؤسسة من مجال أي نواملاجست

ً

معـدل60آخر3.00 ن املتقـدم لـدى ـو ي أن يجـب أو وس، ـالو الب جـة د برنـامج مـن نساعة ر ر
عـــن يقــل ال ــ تقــديم3.00تراك جانــب ـــ إ ، املاجــست جـــة د برنــامج توصـــية،رــ خطابــات ثالثـــة

ضـمن يطلـب ال ن حـ ـ يـة، نجل اللغـة إتقـان ـ ع ودليـل اديمية، أ كتابة وعينة ذاتية، ة وس
العــام ن ج ـــر ا يل ـــ اختبـــار اجتيـــاز القبـــو ط لشــر  ,Arizona State University) (GRE)و

2021b).  

قا               يتلقـــــى اه، الـــــدكتو برنـــــامج ـــــ الطالـــــب قبـــــو روعنـــــد الـــــذيل سلـــــسل وال ات بـــــاملقر رئمـــــة
تية اسية الد ات املقر القائمة ذه وتضم نامج، ال متطلبات لتلبية بھ رسيأخذو ر   :ن

ــ - امل باألسـاس الــصلة ذات ات ل): ســاعة21(راملقـر ــس و املعرفــة، ـز بتعز تخــتص ـ و
الت ــــاالت والو س، واملـــدا اســــية، الد الفـــصو ــــ ـــار بت و ة، ن املــــس ســـة راملما ر عليميــــةلر

تية السبعة ات املقر وتضم الصلة، ذات   :رواملنظمات

o اه الدكتو اسات د رمقدمة معتمدة3(ر   ).ساعات

o للتعليم الديناميكية معتمدة3(السياقات   ).ساعات

o والتعلم س التد ار معتمدة3(ربت   ).ساعات

o التنظي للتغي معتمدة3(القيادة   ).ساعات

o والقياد النظم معتمدة3(ةغي   ).ساعات

o البحث معتمدة3(قراءة   ).ساعات

o بالبيانات ن املس القرار لصنع التعاونية معتمدة3(املنا  ).ساعات

البحـــــث - ر بجـــــو الـــــصلة ذات ات ر): ســـــاعة12(راملقــــر تطـــــو ـــــ ع ات املقـــــر ـــــذه رعمــــل
ــــــ بمــــــا املنــــــضبط، ستفــــــسار ــــــ ع تنطبــــــق ــــــ ال ات ــــــا وامل والكفــــــاءات ذلــــــكراملعرفــــــة

املعلومــات ر وتطـو امج، ــ ال م وتقـو ـي، جرا والبحــث ، ـ والك النــو البحـث أسـاليب
تية عة ات املقر تضم و ا، روتوليف   :ر

o ستقصاء اتيجيات معتمدة3(إس   ).ساعات

o لالستقصاء مختلطة معتمدة3(قطر   ).ساعات

o املتقدمة الكمية معتمدة3(قالطر   ).ساعات

o النوعي املتقدمةقالطر معتمدة3(ة  ).ساعات

املتقدمة - نية امل اسات بالد الصلة ذات ات راملقر إ)ساعات6(ر تنقسم و ،:  
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o البحـــــث ـــــشر ـــــ ات ـــــا الطـــــالب(ربت ميـــــع ن معتمـــــدت ن ـــــف): ســـــاعت بتعر وتخـــــتص
البحــــث مــــن ــــل ل أوســــع تــــأث لتحقيــــق املبتكــــرة اتيجيات ســــ مــــن بمجموعــــة الطــــالب

ومما ـــي تـــأثرجرا خطـــة مراجعـــة أو صـــياغة ة الـــدو وتتـــضمن ، خـــر ـــ التغي رســـات ى
العلمية جة الد عد ملا   .رالطالب

o اه الــدكتو طــر ــ ع ــ العم ب رالتــد ق معتمــدة4(ر مــا): ســاعات الطــالب يأخــذ أن يجــب
قـسم ـل و اه، الـدكتو طـر ـ ع ـ العم ب التـد مـن معتمـدة ساعات ع أ عن يقل رال ق ر ر

التد ة الـــــدو ـــــذه رمـــــن ـــــر غ نمطيـــــة وحـــــدة عـــــن ة عبـــــا ة املختـــــا املوضـــــوعات ذات ريـــــة ر
ــة املطلو يــة املن التخصــصات ــ ســة مما ــ أك يــصبحوا بــأن للطــالب ــسمح رمــصنفة

العلمية حات طر ع وملشا  . ر

ــة - املوج امليدانيــة اســة بالد الــصلة ذات ات راملقــر ة): ســاعات3(ر ــ ا ر تطــو للطــالب ــيح ت
مجـــــاالت مـــــن ن معـــــ مجـــــال ذاتـــــ والبحثيـــــة نيـــــة امل دبيـــــات اســـــة د خـــــالل مـــــن رالقيـــــادة

والقانونيـــــــة، والـــــــسياسة، ات والـــــــشر ن بـــــــو ال القـــــــادة مـــــــع التفاعـــــــل خـــــــالل ومـــــــن الـــــــصلة
جتماعية و ية،  .وال

ن - القيـــــــادي ن البـــــــاحث ن): ســـــــاعات6(مجتمـــــــع لفــــــــصل املجتمعـــــــات ـــــــذه ـــــــ املـــــــشاركة يــــــــتم
ن العــام خــالل تجتمــع حيــث ن، اســي ومجتمعــات3 و2رد موضــوعية نــدوات بمثابــة ــو نلت

العلمية حة طر إنجاز نحو الطالب تقدم  .ودعم

اه - الـدكتو حـة رأطر ة): سـاعة12(و ــ خ و الثالثـة الـسنة خـالل حـة طر ســاعات أخـذ ويـتم
الرســــــالة إعــــــداد ــــــ ع يركـــــز لإلشــــــراف خاضــــــع بحــــــث مـــــن ات الــــــدو ــــــو وتت نــــــامج، ال رمـــــن ن

(Arizona State University, 2020).  

ــا فإ ــار، بت و القيــادة ــ التعلــيم ــ اه الـدكتو جــة د ــ ع ــصو ا متطلبــات يخــص فيمــا رأمـا ر ل
ـ ع اجتيــاز معتمـدة90تتـضمن عـن(ســاعة ة و60رعبــا اه، الــدكتو جـة د ــ معتمـدة رســاعة 30ر

ــ ع ن حاصــل الطــالب يكــن لــم وإذا ســابقا، املمنوحــة املاجــست جــة د مــن معتمــدة ًســاعة
جــةر رد

اجتيـاز يلـزم فإنھ ، ـ30املاجست إ للوصـو ـة ختيا املـواد مـن لسـاعة ـ90ر إ معتمـدة، سـاعة
علميـة حـة أطر وتقـديم شـامل، شـف وامتحـان شـامل، ي كتـا امتحـان اجتيـاز  Arizona)وجانـب

State University, 2021b) .  

غـــــضو ـــــ نـــــامج ال متطلبــــات ن ســـــ الدا الطـــــالب يكمـــــل أن يجـــــب أوركــــذلك ـــــسعة لفـــــصو10ن
غــضو ـ نـامج ال متطلبـات جميـع وإكمـال اسـية، ند  ,Arizona State University)سـنوات10ر

2020) .  

يدج-3 ام لية ة   ):Cambridge College(خ

املتحــــــدة بالواليــــــات الكبـــــار علــــــيم ـــــ الرائــــــدة ليــــــات ال مـــــن واحــــــدة يـــــدج ام ليــــــة عـــــد
ُ

عــام ــ تأســست وقــد كيــة، ــ1971مر إ بوســطن، بواليــة ــ ــ الرئ ــام ا ــا حرم قــع و م،
عاليــة اديميـة أ بـرامج تقـدم حيــة ـ غ خاصـة مؤسـسة ـ و ، أخــر إقليميـة مواقـع عـة أ رجانـب ىر
املــــــساء ــــــ ات الــــــدو معظــــــم س تــــــد ـــــتم و والــــــصيف، يــــــع والر ــــــف ر ا فــــــصو خــــــالل ـــــودة را ر ل



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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ن العــامل ن ســ الدا لتناســـب ســبوع ايــة نروعطــالت بـــ املــزج ــ ع ـــا برامج مــن العديــد وتقـــوم ،
نت ن ع والتعليم لوجھ ا وج   .Cambridge College, 2021a)(ًالتعليم

ـــا وم التعلـــيم، ـــ العليـــا اســـات الد بـــرامج مـــن متنوعـــة مجموعـــة يـــدج ام ليـــة روتقـــدم
ــــة بو ال القيــــادة ــــ بيــــة ال اه دكتــــو  Doctor of Education in Educational(ربرنــــامج

Leadership(مـــن فاعليـــة ـــ أك ن ـــو تر قـــادة ليـــصبحوا ن ســـ املما ن البـــاحث بإعـــداد ـــ ع الـــذي ر،
قـادة مـن جديـد جيـل ر تطـو ـو نامج ال من دف وال والبحثية، التحليلية ات ا امل ن تحس رخالل

ـــ ع قائمـــة حلـــو إليجـــاد ي عـــاو ل ـــش عملـــو الـــذين التعلـــيم ـــ جتماعيـــة لالعدالـــة البحـــثن
س املدا أنظمة تواجھ ال املعقدة   .K-12 .(Cambridge College, 2021b)رللتحديات

ـة بو ال للقيـادة التأس املجلس ا وضع ال املعاي نامج ال عكس ـسم)ELCC(و و ،
ات ختيـا ـ نـة املر ـا أبر املزايـا، من بالعديد ة بو ال القيادة بية ال اه دكتو ربرنامج و ز حيـثر

قـــائم تطبيقــي علـــيم وتــوف م، يناســ الـــذي ــ الزم ـــدو ل وفقــا اســة الد عـــة متا للطــالب ليتــاح ً
ر

قياديـة، وظـائف لـشغل الطـالب لتحـض خـر ـ العم الـتعلم ات ـ وخ البحـث نخراط ىع
والـذين م، إلـ الوصـو ل س الذين ة ا ذو س التد يئة أعضاء من ادر وجود جانب لإ ي ر

اســـية الد ات الـــدو ـــ إ ـــة بو ال القيـــادة ـــ نيـــة م ة ـــ وخ واســـعة أبحاثـــا ريجلبـــو ر
ً

 Cambridge)ن
College, 2021c).  

وس ــالو الب ــ ج د ــ ع ــصو ا ط ــش فــإن نــامج، بال القبــو ط شــر يخــص روفيمــا رو ل ل
للطالــــــب نيــــــة امل ة ــــــ ا يـــــصف ــــــا مكتو ــــــ يــــــان و الذاتيـــــة، ة الــــــس وتقــــــديم ، ًواملاجـــــست

العليــاو اســات للد دافــھ ذلــك. رأ ــ بمــا تكميليــة، وثــائق تقــديم ــ إ الــدوليو الطــالب يحتــاج نكمــا
إصــــــدار قبـــــل املـــــا للــــــدعم التكميليـــــة والوثـــــائق يـــــة، نجل اللغــــــة إلتقـــــان ســـــ ،)I-20(رإثبـــــات

مقبولــــة م تقــــو خدمــــة قبــــل مــــن مقيمــــة الدوليــــة جات الــــد  ,Cambridge College)روكــــشوف
2021d).  

ملـدةوتم يـدج ام ليـة ب ـة بو ال القيـادة بية ال اه دكتو برنامج اسة الد ة ف رتد ر
ي ما ع اسة الد طة ا شمل حيث سنوات،   : رثالثة

ي - النحو ع فصو ثالثة إ تنقسم ، و   :لالسنة

و  - أ ة، إجبا اسية د ات مقر ع أ ع نطو و الصيف، رفصل ر رر   :ي

o و ة بو ال جتماعيةالقيادة   .العدالة

o والك النو البحث يات من   .سياقات

o اه الدكتو اسات د رمقدمة   .ر

o اه الدكتو لبحوث و ات: رالندوة والتكتي اتيجيات   .س

اختيــــار  - ب ومقـــر ـــة، إجبا اســـية د ات مقـــر ثـــالث ـــ ع نطـــو و ـــف، ر ا يفـــصل ر رر ر ي
و   :واحد،

o الثانية اه الدكتو أبحاث ا: رندوة العامةالبحث ة   .ملص

o لية التحو ة بو ال   .القيادة
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o والتصميم النو البحث  .منا

o تيــــة ات املقـــــر أحــــد م: (راختيــــار التقـــــو نظــــم التعلـــــيم، ــــ املتقدمــــة التقنيـــــات
الرائـــــــدة الـــــــتعلم منظمـــــــات يـــــــة، واملن التعليميـــــــة القيـــــــادة ، بـــــــو ال م يوالتقــــــو

خ التــــــــــا الكبــــــــــار، ن و: رواملتعلمــــــــــ التعلــــــــــيم الــــــــــسياسةسياســــــــــة نــــــــــدوة صــــــــــالح،
املالية ة دا و سية املد املالية روالسلطة،   ).ر

تية-ج ة جبا اسية الد ات املقر ع نطو و يع، الر رفصل ر ر   :ي

o الثالثة اه الدكتو أبحاث كموقف: رندوة التأم   .ستفسار

o والتصميم الك البحث   .منا

o ة بو ال للقيادة النظم   .منا

الثانية، - يالسنة النحو ع فصو ثالثة إ   :لوتنقسم

تية  -أ  ة جبا اسية الد ات املقر ع نطو و الصيف، رفصل ر ر   :ي

o اه الدكتو لنيل لل يدية تم خطة ر   .رتطو

o ة بو ال للقيادة والثقافية جتماعية   .سس

o املتقدم الك البحث أو املتقدم النو   .البحث

ن  -ب  اثنـــــ ـــــ ع نطـــــو و ـــــف، ر ا مـــــنيفــــصل ن واثنـــــ ـــــة، جبا اســـــية الد ات املقـــــر رمــــن ر ر
و ة، ختيا اسية الد ات راملقر ر   :ر

o التعليم نظم خالقية   .القيادة

o حـة طر ح ـ ملق ـ و اسـية الد لقـة وا علـيم(ر و امن، ـ م ـ غ ـي و إلك علـيم
لوجھ ا  ).ًوج

o تيــــة ات املقـــــر أحــــد التعلـــــيم: (راختيــــار ــــ املتقدمــــة مالتقنيـــــات التقـــــو نظــــم ،
الرائـــــــدة الـــــــتعلم منظمـــــــات يـــــــة، واملن التعليميـــــــة القيـــــــادة ، بـــــــو ال م يوالتقــــــو

خ التــــــــــا الكبــــــــــار، ن الــــــــــسياسة: رواملتعلمــــــــــ نــــــــــدوة صــــــــــالح، و التعلــــــــــيم سياســــــــــة
املالية ة دا و سية املد املالية روالسلطة،   ).ر

ـة،-ج جبا اسـية الد ات املقر من ن اثن ع نطو و يع، الر رفصل ر ر اتي املقـر مـن ن رواثنـ
و ة، ختيا اسية رالد   :ر

o حة لألطر ح مق تقدي  .وعرض

o اعات ال وحل ماعية ا   .املفاوضة

o تيـــة ات املقـــر أحـــد م: (راختيـــار والتقـــو م التقـــو نظـــم التعلـــيم، ـــ املتقدمـــة التقنيـــات
ن واملتعلمـــــ الرائـــــدة الـــــتعلم منظمـــــات يـــــة، واملن التعليميـــــة القيـــــادة ، بـــــو الكبـــــار،يال



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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خ ة: رالتـا دا و ســية املد املاليــة والـسلطة، الــسياسة نـدوة صــالح، و التعلـيم رسياســة ر
 ).املالية

ن - فصل إ وتنقسم الثالثة، يع(السنة والر ف ر ي)ا ما وتضم ،:  

o والكتابة حة طر   .وبحث

o املناقشة  .إتمام

o تيــــة ات املقـــــر أحــــد التعلـــــ: (راختيــــار ــــ املتقدمــــة مالتقنيـــــات التقـــــو نظــــم يم،
الرائـــــــدة الـــــــتعلم منظمـــــــات يـــــــة، واملن التعليميـــــــة القيـــــــادة ، بـــــــو ال م يوالتقــــــو

خ التــــــــــا الكبــــــــــار، ن الــــــــــسياسة: رواملتعلمــــــــــ نــــــــــدوة صــــــــــالح، و التعلــــــــــيم سياســــــــــة
املالية ة دا و سية املد املالية روالسلطة،  .(Cambridge College، 2021e)) ر

اه: ًخامسا الدكتو برامج السعودية رواقع امعات ا ة بو ال ة   ردا

امعـــــــات ا ــــــ العليــــــا اســـــــات الد امج ــــــ ب تمــــــام لال ــــــ و اصـــــــات بــــــع ت مــــــن ريتــــــ ر
يــــة العر اململكــــة ــــ التعلــــيم سياســــة إقــــرار منــــذ انــــب ا ــــذا مبكــــرة عنايــــة ثمــــة أن الــــسعودية،

عــام قــم1390الــسعودية املــادة ت أشــا حيــث رـــ، ــام) 135(ر ا الفــصل مجلــس سمــن نظــام مــن
مختلـــــــــف ــــــــ العليــــــــا اســـــــــات للد أقــــــــسام تفــــــــتح أن ــــــــ إ الـــــــــسعودية امعــــــــات وا العــــــــا رالتعلــــــــيم

انات م وتوفرت ذلك، مر تطلب لما ي،(التخصصات ر   ).2018ا

العليــا، اسـات الد امج ـ ب تمـام دائـرة توســيع ميـة أل الـسعودية امعـات ا مـن ـا ا روإد ر
ً

العمـ إجراءات اسـاتوتنظيم للد املوحـدة الالئحـة اعتمـاد ـ إ العـا التعلـيم مجلـس توجـھ ـا، رل
قـم العــا التعلــيم مجلـس لقــرار وفقــا الـسعودية امعــات ا ــ رالعليـا

ــ) ه1417 /6 /3(ً الــصادر
خ س26/8/1417رتــــا ئـــــ و ن، ف الـــــشر ن ـــــرم ا خــــادم الـــــسامي املقـــــام بموافقــــة تـــــوج والـــــذي ره،

ب العا التعليم خمجلس ي،(ه17/6/1418رتا ر   ).2018ا

التعلــيم، مؤســسات ة إلدا عــال مــستو ــ ع ن ل مــؤ ن ــو تر قــادة إعــداد ميــة أل رونظــرا ى ً

ر مـــر و الـــسعودية، امعـــات با ـــة بو ال ة دا أقـــسام ـــ اه الـــدكتو بـــرامج مـــن عـــدد افتتـــاح وتـــم رر
دتھ شـ ملـا يجـة ن امج، ـ ال ـذه ونوعيـا كميـا توسعا حدث ًالوقت ً مـنً الـسعودية يـة العر اململكـة

امعـــات ا عـــدد وتزايـــد ، ـــ التعلي أو جتمـــا أو قتـــصادي ســـواء املجـــاالت مختلـــف ـــ رتطــو
ة دا تخــصص ـ اه الـدكتو بــرامج ـ ع الطـالب قبــل مـن قبـال تفــاع وا اصـة، وا وميـة را رر

ة بو ،(ال ي   ). 2019الث

اف تـم صر، ا ال املثال يل س ـفع سـعود امللـك جامعـة ـ ـة بو ال ة دا قـسم رتتـاح
خ بتــا العــا التعلــيم مجلــس قــرار بموجــب ــشائھ إ ــ ع املوافقــة تمــت حيــث بيــة، ال  /6/7رليــة

مــا1418 ن تخصــص ــ واحــد بنظــام اه الــدكتو برنــامج والطالبــات للطــالب يقــدم ــو و ة: ره، رإدا
العا التعليم ة وإدا العام، ن،ال(رالتعليم وآخر محمـد). 2018وغيث مـام جامعة ت توج كما

ة دا قـــــسم ـــــا م ـــــان و بيـــــة، ال قـــــسم عـــــن ـــــة بو ال قـــــسام الســـــتقالل ســـــالمية ســـــعود ربـــــن
ام ا العام ذلك ان و ، بو ال سعود(ـ1437/1438يوالتخطيط بن محمد مام جامعة

القـــر)2021ســالمية، أم جامعــة ما وســـبق عـــامى، ـــ ــة بو ال ة دا اه دكتـــو برنــامج ربتقـــديم ر
،(ه1406 القر أم ـة). أ2021ىجامعة بو ال ة دا و القيـادة ـ اه الـدكتو برنامج استحدث ركما ر
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عـام الـذي طيبـة بجامعة ة بو ال ة دا طيبـة،(ه1439ربقسم يف)2018جامعـة تـص مكـن و ،
الــرحم عبــد بــن ســليمان الــدكتو ســتاذ رســالة ــر بــو ال والتخطــيط ة دا أســتاذ قيــل، ا ين ر

كـــأو ســـالمية ســعود بـــن محمــد مـــام جامعـــة بيــة ال ليـــة ب بــو ال والتخطـــيط ة دا لقــسم ي ر
ــ امعـة ا مجلـس قـر حيــث الـسعودية، يـة العر باململكـة بــو ال والتخطـيط ة دا ـ اسـة رد ي ر ر

عــــــاء بيـــــوم املنعقـــــدة ـــــ8/8/1401رجلـــــستھ ع جــــــةــــــ بد بيـــــة ال ـــــ اه الـــــدكتو جــــــة د رمنحـــــھ رر
الرسالة وموضوع من: الشرف، السعودية ية العر باململكة بتدائية املرحلة معل أعداد رتطو

عام1373عام ح   .ـ1398ه

بــــرامج ــــداف أ ضــــوء ــــ ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو امج ــــ ل العامــــة ــــداف روتتحــــدد ر
عل املنــصوص العليـــا اســات ـــرالد الـــسعودية امعــات ل املوحـــدة الالئحــة مـــن ــ و املـــادة ــ ـــا

تية   :داف

- ، بــــــو ال شـــــراف و ـــــة بو ال ة دا ــــــ عاليـــــا يال تـــــأ لــــــة املؤ ة ـــــشر ال القـــــو يإعـــــداد رى ً ً

وس الو الب مستو بو ال عداد مة املسا إ رباإلضافة ى  . ي

ملــدير - املتخصــصة ب التــد بــرامج العــامرتقــديم التعلــيم ي ــسو ومل س، املــدا رومــديرات ي
ة بو ال ة دا ايدة امل حتياجات  .رلتلبية

مــع - والتعــاو العلميــة البحــوث إثــراء ــق طر عــن ــة بو ال ة دا علــم ر تطــو ــ ام نســ ر
ـــــة بو ال ة دا ر تطـــــو ـــــدف امليدانيـــــة اســـــات الد إلجـــــراء ـــــة بو ال راملؤســـــسات غيـــــث(ر

ن،  ).2018ووآخر

الــــسعودية، امعــــات با ــــة بو ال ة دا أقــــسام ـــ اه الــــدكتو امج ــــ ب القبــــو ط شــــر مراجعـــة رو ر لو
الطبيعـــــة ذات ط الـــــشر مـــــن عـــــدد تـــــوافر تفـــــرض العليـــــا اســـــات للد املوحـــــدة الالئحـــــة أن ويتـــــ ر

ــ ع حاصــال ــو ي أن أو الــسعودية ــسية ا املتقــدم يحمــل أن ــ ــا أبر يتمثــل ــ وال ــة، دا
ً

ن ز ر
يقـــدممن وأن ـــا، ف ـــ مع جامعيـــة ادة شـــ ـــ ع حاصـــال ـــو ي وأن العليـــا، اســـات للد ســـمية حـــة

ً
ن ر ر

سھ تد م ل سبق أساتذة من ن علميت ن   ).2016املنيع،(رتزكيت

اديميــة، القبـو ط شـر مـن عـددا الـسعودية امعـات با ـة بو ال ة دا أقـسام ط ـش لفيمـا و ر
العلميـــ قــــسام ا صـــالحي تمتلــــك ـــ ــــا،وال عل العليــــا اســـات الد عمــــادة مجلـــس موافقــــة عــــد رة،

جــــــة د ــــــ ع حاصــــــال املتقــــــدم ــــــو ي أن القـــــر أم بجامعــــــة ــــــة بو ال ة دا قــــــسم ط ــــــش رفمـــــثال ر
ً ن ى

ً

جــــة بد التوفــــل اختبــــار اجتيــــاز مــــع جــــدا، جيــــد عــــن يقــــل ال بتقــــدير ــــة بو ال ة دا ــــ راملاجــــست ر
ً

القـــــــ) 400( اختبــــــار واجتيـــــــاز ــــــا، عادل مــــــا ـــــــسبةأو ب ن ــــــامعي ل العامــــــة ات قـــــــل%) 65(رد ــــــ ع
)، القر أم   ). ب2021ىجامعة

عــن تقــل ال جــة د ـ ع ــصو ا ســعود امللــك بجامعـة ــة بو ال ة دا قــسم ط ــش ركمـا ــ) 75(لر
بتقـــدير وس ــالو ب جــة د ــ ع املتقــدم وحــصو ــى، أد كحــد ن ــامعي ل العامــة ات القــد راختبــار ر لر

جـــــــدا( جيـــــــد
ً

ـــــــس)  و ، مرتفـــــــعفـــــــأع جيـــــــد تقـــــــدير ـــــــ ع اصـــــــلو ا ــــــــ) فـــــــأع5مـــــــن3.25(نث
عــــــــن تقــــــــل ال جــــــــة د ـــــــ ع م حــــــــصول حــــــــال ــــــــ وس ـــــــالو رالب العامــــــــة) 80(ر ات القــــــــد اختبــــــــار رـــــــ

ــ ماجــست ـ ع ــصو وا ســنوات، سـبع عــن تقـل ال ملــدة ة دا مجــال ـ ة ــ وا ن، ـامعي لل ر
املتقـــدم ـــو ي أن جانـــب ـــ إ ــة، بو ال ة ندا املاجـــستر جـــة د ـــ ع رحاصـــال

ً
انتظـــام( ـــ) اعتيـــادي
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بتقــدير العامــة ة دا أو ــة بو ال العلــوم جــدا(رتخصــصات ال) ًجيــد ملــدة ــة دا ة ــ وا ، رفــأع
ــــر التحر ختبــــار اجتيــــاز ــــ ع فــــضال ن، واملحاضــــر املعيــــدين ناء باســــت ســــنوات ثــــالث عــــن يتقــــل

ً

سعود،(للقسم امللك   ).2021جامعة

الــسعودية،وفي امعــات با ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه الــدكتو بــرامج بخطــط يتعلــق رمــا ر
تتفــــق امج ــــ ال جميــــع أن إال برنــــامج، ــــل ب خاصــــة خطــــة وجــــود مــــن عيــــد-فبـــالرغم حــــد ــــ ــــ-إ

البـدء ثـم ومـن ، والـشفو ـر التحر بقـسميھ الـشامل ختبـار و ، و املـستو ات ومقـر طة يا ي ل ى ر
إعــداد متطلبـات ـــ خـتالف يكمــن فيمـا متخصـصة، نــة مـن ـا عل املوافقــة عقـب الرسـالة

حــات أطر وموضــوعات ات، املقــر ــذه مــضمو ــ و والثالــث، ي الثــا املــستو ات ومقــر وخطــط ر نر ى
اه ،(رالدكتو ي   ).2019الث

سادسا
ً

ة:  بو ال ة دا اه الدكتو برامج ر تطو رسبل   ر

تخــــــــصص ـــــــــ اه الــــــــدكتو بــــــــرامج ر تطــــــــو الـــــــــسبلرإن مــــــــن عــــــــدد اتبـــــــــاع يقتــــــــ ــــــــة بو ال ة ردا
ن وآخــــر ي ــــدا ا د أو مــــا بحــــسب تتحــــدد ــــ ال جــــراءات، وو ــــ)2014(ر والعتي ع واملــــا ) 2016(؛

ي   :فيما

ــة - بو ال ة دا ـ اه الــدكتو بـرامج ــ جـة املد ات للمقــر واملنتظمـة الدقيقــة راملراجعـة رر ر
ا معاي ضوء ا وتوصيف ا نوع حيث عتمادمن و  .ودة

التعليم - ال التعلم ع ك وال العمل، سو باحتياجات اه الدكتو برامج قط ر  .ر

امج - ــ ب اســية الد ات املقــر مختلــف ــ ــة بو ال ة دا مجــال ــ يــة تد ــشطة أ اج رإد ر ر رر
اه  .رالدكتو

امج - ال ذه ضمن اسية الد ات املقر مفردات اختيار عملية الطالب رإشراك  . ر

ذلــــكــــشكي - ــــ بمــــا ة، املــــص اب ــــ أ افــــة مــــن يتــــألف برنــــامج ــــل ل ة إدا مجلــــس رل
واملؤســـــــسات التعلـــــــيم، ة ا و البحثيـــــــة، واملراكـــــــز س، التـــــــد يئـــــــة وأعـــــــضاء زرالطـــــــالب، ور

ن للمتخرج  .املوظفة

تؤكــد امج، ــ ال ــذه ضــمن اســية الد ات بــاملقر يتعلــق روفيمــا ن ر وأولــ  ،and TuckerUline تــاكر
ــة)2015(  بو ال ة دا ـ اه الــدكتو امج ـ ل التقليــدي املحتـو تجــاو ـ إ حاجــة نـاك أن ــ رع ر ىز

الديناميكيــة ات املقــر مــن ــد املز وتــوف النمطيــة، س التــد وطــر املحاضــرة أســلوب ــ ع رالقــائم ر ق
امليداني التعلم ب تجا تقدم املةرال املت   . ة

ي ـــا م ح ــ يق اه، الــدكتو بـــرامج ضــمن س التــد يئــة أعـــضاء ودو س التــد ألســلوب ــسبة ال رو ر رر  ر
(McCarthy, 2015)ــدجز ر و ــالينجر و ــ (Hallinger & Bridges, 2017) ؛ ع ــ ك ال ة ورضــر

ا كنقطــــة ــــة بو ال ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج ـــــ املــــشكالت ــــ ع القــــائم الــــتعلم رأســــلوب نطـــــالقر
ـــ ع ك بـــال نـــة مقا ســـة املما ل مـــشا ـــ ع ـــ ك ال يـــتم بحيـــث امج، ـــ ال ـــذه مخرجـــات ن رلتحـــس ر

م وإعـــداد ن ســـ الدا الطـــالب بتوجيـــھ س التـــد يئـــة أعـــضاء قيـــام جانـــب ـــ إ ، النظـــر انـــب را ر ي
العملية سة املما ات النظر لتطبيق عمق   . رللتفك

ــــا ول تو يؤكـــد ، أخــــر ناحيــــة س-ىومـــن انـــجرجــــو ؛)Topolka-JorisseN & Wang, 2015(وو
دي ار ي) 2017(ووا ما ا وم الصلة، ذات مة امل التوصيات من عدد   :ع
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ة - دا ــ اه الــدكتو امج ــ ل ــسيا ئ ونــا م ه باعتبــا ي امليــدا ب بالتــد تمــام ة رضــر ر ر ر رر ًو ً

تحــ أصــيل قيــادي عمـل ــ نخــراط مــن الطـالب ن تمكــ خــالل مــن ـة، بو إشــرافال ت
ن ومتخصص رة م ن س  .رمما

املجموعـة - أو الفـوج نمـوذج طـالب) Cohort Model(استخدام تجميـع طـر أبـر قكأحـد ز
ـــــــشطة ال واملـــــــشاركة اســـــــية، الد ات املقـــــــر تماســـــــك ـــــــز عز ـــــــ م ـــــــس ـــــــ ال اه رالـــــــدكتو ر ر
املجموعة، م أقرا ة ام ح و والثقة باالنتماء إحساسا م وإكسا ن،  ًللمتعلم

ات - املقــر عــض وتقــديم ديثــة، ا التقنيــات باســتخدام س التــد يئــة أعــضاء تمـام را ر
التقليـدي التعلـيم ن بـ يجمـع الـذي ن ـ ال التعلـيم خـالل مـن أو نت ن ع اسية رالد

عد عن  .والتعليم

اه - الــدكتو بـرامج لطـالب املـة مت اسـية د خطـة بتقـديم س التـد يئـة أعـضاء تمـام را ر ر
دا قــــــسم افــــــةــــــ ــــــ ع طــــــة ا ــــــشتمل بحيــــــث املحاضــــــرات، بــــــدء قبــــــل ــــــة بو ال رة

ا سليم وتوقيت عمال، من  .املتطلبات

ـــم، - أدا حـــو للطـــالب مـــستمرة اجعـــة غذيـــة بتقـــديم س التـــد يئـــة أعـــضاء تمـــام لا ر ر
افــة قيــاس يــضمن بمــا م التقــو كمــصفوفات حديثــة م تقــو أدوات اســتخدام وتفعيــل

التعلم  .نواتج

يراملحو ة: الثا بو ال ة دا اه الدكتو برامج م رتقو   ر

أوال
ً

اه:  الدكتو برامج م تقو وم   رمف

بحـــــسب اه الـــــدكتو بـــــرامج م تقــــو عـــــرف و ـــــة، بو ال العمليـــــة عناصــــر أحـــــد م التقـــــو رعــــد
ن وآخــر ي ـدا ــ: " بأنــھ) 2014(وا والــضعف القــوة مــواطن عــن الكــشف ــ إ ترمــي ــ ال العمليــة

برنامج ات ارمقر معا وسبل والتخطيط، ة دا قسم اه رالدكتو   )45.ص". (ر

والعتي ع املا إليھ نظر أنھ) 2016(و مـواطن: " ع عـن الكـشف ـ إ ـدف ال العملية
عمليـــة ن تحـــس بقـــصد بـــو ال والتخطـــيط ة دا بقـــسم اه الـــدكتو برنـــامج ـــ والـــضعف يالقـــوة ر ر

يحقق بما ا ر وتطو والتعلم شودةالتعليم امل   )199.ص". (داف

الـــسيد عرفـــھ اه: " بأنـــھ) 2017(كمـــا الــــدكتو بـــرامج ـــ والـــضعف القـــوة جوانـــب رتحديـــد
واملاديـــــة، ـــــة دا يالت ـــــس وال س، التـــــد يئـــــة أعـــــضاء وأدوار ات، واملقـــــر ـــــداف، باأل راملرتبطـــــة ر ر

الوصــــــو ثــــــم ومــــــن الــــــسلبيات، ـــــ وتال يجابيــــــات ــــــز عز يــــــتم ــــــ ح الــــــتعلم، أفــــــضلونـــــواتج ــــــ إ ل
مستقبال املخرجات
ً

  )23.ص". (

ن وآخـــر العـــو عـــرف ـــب، قر ســـياق ـــ وو بأنـــھ) 2019(ن امج ـــ ال م يـــة: " تقـــو من عمليـــة
النتـــــائج وتوظيـــــف بيـــــة، ال ليـــــات ـــــ ـــــة بو ال ة دا بقـــــسم اه الـــــدكتو بـــــرامج واقـــــع يص ـــــ رل ر

والتعل ـــة بو ال ـــداف تحقيـــق ـــ م ـــس بمـــا امج ـــ ال ـــذه ر اململكـــةلتطـــو ـــة ر ضـــوء ـــ ؤيميـــة
  )37.ص". (2030
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وعبابنة ال ير إال) 2020(ىكذلك ـو مـا فحـواة ـ امج ـ ال م تقو ـر" أن تقر عمليـة
، ـــــادي نـــــامج ال ــــداف أ حيـــــث مـــــن امعــــات ا ـــــ العليـــــا اســــات الد بـــــرامج فاعليـــــة أو رقيمــــة

التــــد وأســــاليب نــــامج، ال ومحتــــو نــــامج، ال ــــ القبــــو ىوأســــس س،ل التــــد يئــــة وأعــــضاء رس، ر
نامج ال ومخرجات الطلبة، م وتقو املساندة، دمات   )57.ص". (وا

بأنـــھ ـــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج م تقـــو ـــف عر للباحـــث مكـــن رو منظمـــة: ر عمليـــة
سـتة ضـوء ـ امعـات ا ـ ـة بو ال ة دا أقـسام ـ اه الـدكتو برامج مستو تحديد إ رس ر ى

ــــرمحـــاو والــــتعلم: ، س التــــد طــــر امج، ــــ ال خطــــة امج، ـــ ال ــــداف أ امج، بــــال القبــــو ط رشــــر ق ل و
نقــــاط تحديــــد ــــدف وذلــــك ــــا، ومحتوا اســــية الد ات املقــــر س، التــــد يئــــة أعــــضاء م، روالتقــــو رر

ــا وعالج الــضعف نقـاط ــ ع والوقــوف ــا، ز عز ــ ع والعمــل نقــاط.القـوة تحديــد ــدف وذلــك ،
عز ع والعمل االقوة وعالج الضعف نقاط ع والوقوف ا،   .ز

ثانيا
ً

اه:  الدكتو برامج م تقو مية   رأ

وذلـــك ـــة، يو وا مـــة امل جـــراءات أحـــد ــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج م تقـــو رعــد ر ُ

الـــــصلة ذات ات القـــــرا واتخـــــاذ امج، ـــــ ال ـــــذه تـــــصميم إلعـــــادة نقديـــــة مراجعـــــة تقـــــديم ـــــ ه رلـــــدو ر
و ا، وتحــــــسي ــــــا ر امجبتطو ـــــــ ال ــــــذه أداء كفــــــاءة مــــــدى عــــــن بمعلومــــــات القــــــرار متخــــــذي ــــــد وتز

ا ن،(وفاعلي وآخر ي دا   .Paufler et al., 2020)؛2014وا

ـــــة ر تطو كعمليـــــة ـــــا دو مـــــن ـــــة بو ال ة دا ـــــ اه الـــــدكتو بـــــرامج م تقـــــو ميـــــة أ بـــــع روت رر
الــــدك بــــرامج وخاصــــة العليــــا اســــات الد بــــرامج ر تطــــو أن الســــيما تقائيــــة، را مقدمــــةر ــــ ي يــــأ اه رتو

لــة املؤ ة ـشر ال وادر بـال املجتمــع ـد تز مـن امج ـ ال ــذه بـھ تقـوم ملــا امعـات، ا تمـام ا وأوليـات
متخصصة قيادية مناصب ،(لتو والعتي ع ،2016املا ي والث   ).2019؛

ن وأولــ تــاكر تؤكــد الــسياق، ــذا ــ مــستو) and TuckerUline ) 2015 و تنــامي ــ ىع
ــــ اه الــــدكتو بــــرامج م تقـــو ة بــــضر يتعلــــق فيمـــا املاضــــية الــــسنوات ـــ ن املختــــص ن بــــ رـــاح رو

التعليميـــة، ئـــات الب ـــ املـــساءلة بفـــرض الـــصلة ذات العامليـــة الـــضغوط يجـــة ن ـــة، بو ال القيـــادة
الشا ودة ا معاي املختلفةوتطبيق ة بو ال امج وال املؤسسات ع   . ملة

ـــ أو مـــا بحـــسب ــة بو ال ة دا تخـــصص ـــ اه الـــدكتو بــرامج م تقـــو ميـــة أ ز ـــ ت ركمــا ر
ن وآخر ي دا ي)2014(وا والث ي) 2018(؛   :فيما

ـــــــا - تحقيق ومـــــــدى ـــــــا، ل قيقيـــــــة ا القيمـــــــة تحديـــــــد ـــــــ م ـــــــس امج ـــــــ ال ـــــــذه م تقــــــو أن
تتط وما ا، داف رأل وتطو ن تحس أوجھ من  .لبھ

عمليــــة - ــــو و ـــا، والــــضعف القــــوة وانـــب اشــــف ال عــــد اه الـــدكتو بــــرامج م تقـــو رأن
منظم عل أساس ع تقوم عالجية  .يصية

ن - امللتحقـــ أعـــداد ــ املطـــردة ــادة الز يجـــة ن ـــة م ة ضــر عـــد امج ــ ال ـــذه م تقــو ورأن
م د وموا ل تمو من ا ل يخصص ما تفاع وا را، ـر ر عمل فرص وجود وعدم الية،

امج ال   .ذه
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ثالثا
ً

ة:  بو ال ة دا اه الدكتو برامج م تقو عاد رأ   ر

ة دا ـــــــ اه الــــــدكتو بــــــرامج م تقــــــو ــــــ املــــــستخدمة عــــــاد لأل الفاحــــــصة املراجعــــــة رــــــش ر
ن وآخـــر ي ـــدا ا يـــر حيـــث الـــصدد، ـــذا ـــ ـــات والتوج ى الـــر تبـــاين ـــ إ ـــة بو وال أن)2014(ىؤ

وإجـــراءات سياســـات مـــن ـــل م تقـــو تتطلـــب ـــة بو ال ة دا ـــ اه الـــدكتو بـــرامج م تقـــو رشـــمولية ر
ـــداف، و والرســـالة ـــة الر حيـــث مـــن نـــامج لل التخطـــيط وجـــودة نـــامج، ال ـــ املتبعـــة ؤالقبـــو ل
مـــن نـــامج بال امللتحقـــو الطلبـــة جانـــب ـــ إ والـــتعلم، التعلـــيم ومـــصادر س، التـــد يئـــة نوأعـــضاء ر

كمـاح ا مناسـب حيث من اسية الد ات واملقر نامج، ال ة وإدا م، وتفاعل م ودافعي م كفاء ًيث ر رر
والبحـوث ليفـات والت ـشطة حيـث مـن ات للمقر العملية املتطلبات وكذلك ا، وتوصيف رونوعا ً

والقاعــــات، ات ــــ والتج ي املبــــا حيــــث مــــن التحتيــــة يــــة الب ــــ ع فــــضال العمــــل، ش و ض والعــــر
ً

ور و
سوأس التد يئة وأعضاء الطالب ضا و ات، ختبا و م التقو راليب   .رر

تمـان و كـر حـدد وكمـا بـرامج) Crow & Whiteman, 2016(و م لتقـو ساسـية العناصـر
وعلـــم اســـية، الد ات واملقـــر س، التـــد يئـــة وأعـــضاء الطـــالب، ـــ ـــة بو ال ة دا ـــ اه رالـــدكتو ر رر ر

وتقــــو الــــداخ ب والتــــد س، التــــد رأصــــو ر الــــشاملل ر والتطــــو ب، والتــــد والتوجيــــھ الطــــالب، رم
نـــامج ال م وتقـــو ـــ. للقيـــادة، والعتي ع املـــا أشـــار ـــ) 2016(فيمـــا ع ـــ تتمثـــل عـــاد ـــذه أن ـــ إ

م التقـــــــــو وأســـــــــاليب املـــــــــستخدمة، والتقنيـــــــــات س التـــــــــد وطـــــــــر ات، واملقـــــــــر اســـــــــية الد طـــــــــة را قر ر
نامج ال   .املستخدمة

انطــوت أخــر ناحيــة ــةىومــن وج مــن ــة بو ال قــسام ــ اه الــدكتو بــرامج م تقــو عــاد رأ
ـ ي الث خطــة) 2019(نظـر م وتقـو ـا، املـستخدمة س التـد وطـر امج، ــ ال ـداف أ مـن ـل ـ رع ق

ـدمات وا ، ـ العل شـراف م تقـو إ إضافة ا، املتبعة م التقو وطر وأساليب امج، ال قذه
ا برامج لطلبة املقدمة اهالبحثية   .رلدكتو

السابقة اسات   :رالد

ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج م تقــــو تناولــــت ــــ ال البحثيــــة ــــود وا امات ســــ ربمراجعــــة ر
ــ ال يــة جن و يــة العر ســواء العلميــة بحــاث و اســات الد مــن مجموعــة وجــود يتــ ــة، بو رال

ي ما ا أبر ومن املوضوع، ذا ببحث ت   :زعن

اسـة ن رد وآخـر وباترسـو برنـامج) Patterson et al., 2012(ن فعاليـة م تقـو ـ إ ـدفت ـ ال
ـدد ا ن ج ـر ا ات تـصو خـالل مـن كيـة مر امعـات ا أحـد ـ ـة بو ال القيـادة اه رالدكتو ر

م ســ مدا رومـدير معــاي. ي ضــوء ـ مــصممة بانة اســ ـع تو وتــم املخـتلط، املــن اســة الد زاتبعـت ر
ال للقيـادة ــ التأس ــةاملجلـس ـELCC)(بو القيــادة) 150(ع ــ اه الـدكتو برنــامج ـ خر رمــن

مجموعــة مــع مقــابالت إجــراء جانـب ــ إ التخــرج، عــد قياديــة مناصـب ــ ع حــصلوا ممــن ـة بو ال
مــن ونــة م ة و) 12(رمختــا جــا، خر

ً
يتعلــق) 12( فيمــا م مالحظــا ــ ع ــصو ل ــم عمل ــاب أ لمــن ر

ـة بو ال القيــادة برنـامج ونـات صــنفواو. بم ـة بو ال القيـادة برنــامج ـ خر أن النتـائج ــرت أظ قـد
فيمـــا ، ـــ خال ـــ امل عـــداد معيـــار ـــ خاصـــة املتوســـط، مـــن ـــ أع أنـــھ ـــ ع م امج ـــ ل م إعـــداد
مـن ـد املز ـة ر ـ يرغبـو ـم أ ـ إ س املـدا مـدير مـع املقـابالت مـن املستخلصة النتائج ت ؤأشا ن ري ر



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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امل عمـــــــال بمعيـــــــار ـــــــا،تمـــــــام ل وتمو ســـــــة املد انيـــــــة م ـــــــشمل الـــــــذي ســـــــية املد ئـــــــة والب راليـــــــة ر
سية املد والعمليات ن، املعلم   .روتخصيص

ن وآخــر ي ــدا ا اسـة وود ة) 2014(ر دا بقــسم اه الــدكتو برنــامج م تقــو ــ إ ســعت ــ رال ر
الد عينـة وتألفـت ، النـو املـن اتبـع ذلـك، ـ ع نـاء و صـنعاء، بجامعـة بـو ال روالتخطـيط اسـةي

و) 5(مـــن اه، دكتــــو يــــدي تم بمرحلــــة وجمعــــت) 7(رطــــالب نــــامج، بال س التــــد يئــــة أعــــضاء رمـــن
املعمقة واملقابلة املفتوحة بانة س بواسطة البيانات

ُ
العديـد.  وجود إ اسة الد نتائج روتوصلت

مـــع ات املقـــر عـــدد ـــادة و نـــامج، ال إعـــداد مــستو ي تـــد ـــا أبر نـــامج، ال ـــ ضـــعف نقـــاط رمــن ز ىز
ات، املقـــر عـــض ـــ ن متخصـــص أســـاتذة لوجـــود فتقـــار و اســـة، الد مـــدة وطـــو ا، عـــض رتكـــرار ر ل
ـ الكث وتجـاو افيـة، معلومـات مـصادر تـوافر وعـدم نـامج، لل مة الال التحتية ية الب توافر زوعدم ز
الـــــذي ســـــاتذة أو نـــــامج لل الزمنيـــــة املـــــدة أو القبـــــو سياســـــات ـــــ ســـــواء واللـــــوائح املعـــــاي لمـــــن نً

نامج ال سو نيد نـامج،. ر ال افتتـاح ـ تمثلـت نـامج ال ـ القـوة نقـاط عـض وجـود اتـ كمـا
اسة الد مواصلة ع الطلبة وإصرار بالقسم، ن مشارك وأساتذة أساتذة جود رو   .و

ن وآخر امبو اسة وود ز امعـات) Zambo et al., 2014(ر ا طـالب اء آ عـرف إ سعت رال
بـرام حــو كيـة نيلمر ــا ع ملـشر يــة التوج املبـادئ وفــق حـديثا ا تــصميم املعـاد اه الــدكتو رج و ًر

التعلــــيم ــــ اه وشــــملت.(CPED)رللــــدكتو الوصــــفي، املــــن اســــة الد ًطالبــــا) 266(العينــــةراتبعــــت

امعـــــات ا مـــــن عـــــدد بيـــــة ال ـــــ اه الـــــدكتو برنـــــامج ـــــ التخـــــرج وحـــــدي ن ل املـــــ مـــــن روطالبــــة
ــــ املــــشاركة كيــــة ونيــــةمر إلك بانة اســــ بواســــطة البيانــــات جمــــع وتــــم ، ني ــــا ع رمــــشر وقــــد. و

مبـــــادئ مـــــع ـــــ تتما بيـــــة ال ـــــ اه الـــــدكتو بـــــرامج أن ـــــ ع اتفقـــــوا ن املـــــشارك أن النتـــــائج ـــــرت رأظ
CPED،ي يجـــا ــ التغي أجــل مــن عملــو قــادة يــصبحوا بــأن الــصلة ذات املبــادئ ــا أبر ومــن ن، ز

باملما ـــة النظر ـــط علــم رو تحقيـــق. ســـةر ـــ ع م ســـاعد بيـــة ال ـــ اه الـــدكتو بــرامج أن ن تبـــ ركمـــا
ـ العمليـة م ـ خ وتوسـيع ن، اديمي أ ن س كمما م ا ا م ر وتطو صية، وال نية امل م داف رأ ر

م م ال املشكالت ع علموه ما وتطبيق والبحث، ة   .النظر

ــ والعتي ع املــا اســة م) 2016(رود تقــو ــ إ ــدفت ــ ةال دا قــسم ــ اه الــدكتو ربرنــامج ر
وقــد سـالمية، ســعود بـن محمـد مــام بجامعـة جتماعيــة العلـوم ليـة ــ بـو ال يوالتخطـيط

اســــة الد عينـــة لت وشــــ الوصــــفي، املــــن اســــتخدام اه،) 73(رتـــم الــــدكتو نــــامج ب وطالبــــة رطالــــب
البيانــات جمــع لغــرض بانة اســ عــت و. وزو اســة الد نتــائج ت ــ أو مــنروقــد متوســطة جــة د رجــود

جتماعيــة العلــوم ليــة ــ بــو ال والتخطــيط ة دا قــسم ــ اه الــدكتو برنــامج ــ ع ياملوافقــة ر ر
ات، واملقـــر اســـية الد طـــة ا مـــن ـــل ب يتعلـــق فيمـــا ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام ربجامعـــة ر

م التقـــــو وأســـــاليب املـــــستخدمة، والتقنيـــــات س التـــــد روطـــــر النتـــــائج. ق ـــــت بي أفـــــرادكمـــــا موافقـــــة
العلــــــوم ليــــــة ــــــ ــــــة بو ال ة دا قــــــسم ــــــ اه الــــــدكتو برنــــــامج ر تطــــــو حــــــات مق ــــــ ع اســــــة رالد رر
قاعــات ــ تج ــا أبر ومــن ة، ــ كب جــة بد ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة زجتماعيــة ر

و م ا استفـــسا ــــ ع للـــرد للطـــالب بحثيــــة خـــدمات وتـــوف ديثــــة، ا بالتقنيـــات عمــــلراملحاضـــرات
مة الال   . زحصاءات

اســــــر ا اســـــة ة) 2018(رود دا اه دكتــــــو برنــــــامج م لتقـــــو معــــــاي بنـــــاء ــــــ إ ــــــدفت ـــــ رال ر
نــامج لل ميـة تقو اســة د وإجـراء ســالمية، سـعود بـن محمــد مـام بجامعــة بـو ال روالتخطـيط ي

الطالب نظر ة وج من املعاي ذه املـ. ضوء الوصـفي املن اتباع تم عينـةوقد وشـملت ، س
اســة بانة) 124(رالد ســـ ــ البيانـــات جمـــع أداة وتمثلــت أن. ًطالبـــا، اســـة الد نتـــائج ــرت أظ روقـــد
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جـة الد مـن ـل ـ متوسـطة جـة د ـ ع حـصل بـو ال والتخطـيط ة دا اه دكتو برنامج م رتقو ر ير ر
ــي النحــو ــ ع ليــا تنا ــا ترتي جــاء ــ وال الفرعيــة، واملحــاو ليــة ًال ز ثــم: (ر ، ــ العل املحتــو ىمحــو ر

محــو ا ــ وأخ ، ــ العل شــراف محــو ثــم املــساندة، ــدمات ا محــو ثــم والــتعلم، التعلــيم رمحـو ر ر ًر

نامج ال ة اسـة). رإدا الد أفـراد اسـتجابات متوسـطات ن بـ إحـصائيا دالـة قات فر وجود ن تب ركما ً و
العل واملحتو نامج، ال ة إدا ي محو س ا متغ إ ىعز رى ور الذ لصا   .ر،

اسـة د جانـب ـ ن رإ وآخـر تقـ(Campanotta et al., 2018)وامبانوتـا دفت اسـ ـ ال
وطــر ، املحتــو حيــث مــن ــا ف ــ مع كيــة أمر جامعــات خمــس ــ ــة بو ال القيــادة إعــداد قبــرامج ى

املوضــــــــوعات أبـــــــر واســـــــتخالص نـــــــامج، ال جـــــــودة ـــــــ ع تـــــــؤثر ـــــــ ال خـــــــر والعوامـــــــل ـــــــسليم، زال ى
امجوامل ـــ ال ــذه ـــ تم ـــ ال كة املـــش ســات البيانـــات. رما جمـــع وتـــم ، النـــو املــن اســـة الد راتبعـــت

ــصية ال املقــابالت تمثلــت. بواســطة امج ــ ال ــذه ــ تم ــ ال ســات املما أبــر أن النتــائج ــرت روأظ ز
عمليـة مـن كجـزء الرسـمية املقـابالت واستخدام س، التد يئة ألعضاء مة صا اختيار رعملية ر
امـل ت جانـب ـ إ امـل، عـام ـ إ تـصل ملـدة للطـالب الـداخ ب والتـد ن، املر الطالب راختيار
نمـــــوذج وتطبيــــق ســـــة، واملما ــــة والنظر البحـــــث ــــط و امليدانيـــــة، ة ــــ ا مـــــع اســــية الد ات راملقــــر رر ر

الفوج أو املتنوعـةCohort model) (املجموعة ات ـ ا وجلـب ـة قو محادثات بإجراء سمح . مما
امجك ال ذه م لتقو مصممة ي الذا م للتقو أداة ر تطو إ اسة الد توصلت   . رما

ــــ ي الث اســــة ــــة) 2019(رود بو ال قــــسام ــــ اه الــــدكتو بــــرامج م تقــــو ــــ إ ــــت توج ــــ رال
ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام ،. بجامعـــة املـــس الوصـــفي املـــن اســـتخدم ذلـــك، ولتحقيـــق

اســة الد عينــة و) 143(روشــملت اه، دكتــو البيانــات) 136(رطالــب جمــع وتــم س، تــد يئــة رعــضو
بانة سـ ــة. بواسـطة بو ال قـسام ــ اه الـدكتو بــرامج م تقـو أن اسـة الد نتــائج ت ـ أو روقــد ر

جــــة بد جـــــاء ســــالمية ســـــعود بـــــن محمــــد مـــــام افـــــة) متوســـــطة(ربجامعــــة و ليـــــة ال جــــة الد رـــــ
امل داف عد احتل حيث وطـرعاد، أسـاليب فبعـد ، ـ العل شراف عد تاله ، و قرتبة

وطــر أســاليب جــاءت نمــا ب البحثيــة، ــدمات ا فبعــد اه، الــدكتو بــرامج خطــة فبعــد س، قالتــد ر ر
ة خ و السادسة املرتبة م   .التقو

ن وآخـر بـايفل اسـة وود اهPaufler et al., 2020)(ر الـدكتو برنـامج م تقـو ـ إ سـعت ـ رال
القــــــيمــــــ يوجــــــھ املعــــــاي متعــــــدد عمــــــل إطــــــار ــــــ ع بنــــــاء تــــــصميمھ أعيــــــد الــــــذي ــــــة بو ال ًالقيــــــادة

املتحــدة الواليــات ــ ــ الك البحثيــة امعــات ا إحــدى ــ نــامج لل ساســية اتبعــت. ىواملعتقــدات
الوصــــفية اســــة الد عينــــة وشــــملت املخــــتلط، املــــن اســــة رالد ــــ) 40(ر اه الــــدكتو بمرحلــــة رطالبــــا ً

جانــــبردا ــــ إ ــــة، بو ال مــــن) 15( ة البيانــــات جمــــع وتــــم النوعيــــة، اســــة الد عينــــة مثلــــوا رطالبــــا ً

املركــــــــزة ماعيــــــــة ا واملقــــــــابالت بانة ســــــــ مــــــــن. خــــــــالل ــــــــ أك أن النتــــــــائج ــــــــرت أظ مــــــــن88وقــــــــد ٪
نــــــامج ال ـــــ املـــــستخدمة ـــــة بو ال اتيجيات ســـــ أن ــــــ ع ـــــشدة وافقـــــوا أو وافقـــــوا ن املـــــستجيب

مل م مأعد لي مـسؤ ن تحـس ـ نـامج ال دو ـ إ ا أشـار كمـا التعليم، مؤسسات تحديات ة وواج ر و
التنــــــــوع عـــــــن بالـــــــدفاع م ام ـــــــ ال ـــــــادة و واملجتمـــــــع، م وعـــــــائال الطـــــــالب تجـــــــاه كقـــــــادة زخالقيـــــــة

التعليميـــة املؤســـسات ـــ الطـــالب ن بـــ والـــشمو نـــصاف ســـاليب. لو أن ـــ إ الطـــالب أشـــار كمـــا
املــست ــةالتعليميــة والنظر العمليــة املعرفــة تقــدر نــامج ال ــ مـــن. خدمة يقــرب مــا أشــار ذلــك ومــع

سة املما ل بمشا تتعلق أك ميدانية ات خ ع صو ا الرغبة إ الطالب رثلث   .ل



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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وعبابنـة ـ ال اسـة د ــ) 2020(روكـذلك العليـا اسـات الد بـرامج م تقـو ـ إ ســعت ـ رال
ـــــا تجا ضـــــوء ـــــ ـــــت و ال الطلبـــــةجامعـــــة نظـــــر ـــــة وج مـــــن املعاصـــــرة املـــــن. ت اســـــتخدم وقـــــد

مــــن اســــة الد عينــــة وشــــملت ــــ) 122(رالوصــــفي، العليــــا اســــات الد ليــــة ب ن امللتحقــــ الطلبــــة رمــــن
بانة سـ خـالل مـن البيانات وجمعت ت، و ال بـرامج. جامعة فاعليـة أن اسـة الد نتـائج ـرت روأظ

ضــوء ــ ــت و ال جامعــة ــ العليــا اســات جــاءترالد الطلبــة نظــر ــة وج مــن املعاصــرة ــات تجا
املجــاالت ــب ترت جــاء حيــث الفرعيــة، املجــاالت افــة أو ليــة ال جــة الد ــ ســواء متوســطة جــة ربد ر

ـــي النحــــو ـــ ع ليـــا ًتنا الطــــالب: (ز العليـــا، لقبـــو اســـات الد برنــــامج ــــداف رـــ اســــات أ الد ربرنـــامج
اسات الد برنامج م والتقو س التد رالعليا، شـرافر العليـا، اسـات الد برنامج محتو رالعليا، ى

العليا اسات الد برامج املساندة دمات وا الطلبة ع   ).رالعل

اسة و رود ـ) (Fanoos & He, 2021فانوس املاجـست برامج م تقو دف ت أجر ال
ـ وأ ـا، ام بم يتعلـق فيمـا كيــة مر النـد ما جامعـة ـ ـة بو ال وتــصميمرالقيـادة ـا، وغايا ا، داف

املعــاي وإدمــاج ، امج. املنــا ــ ال اء مــد اســة الد عينــة وشــملت املخــتلط، املــن اســة الد راتبعــت ر ر
ـــل ـــ الطـــالب مـــن وعـــشرة برنـــامج، ـــل ـــ س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن ن واثنـــ ة، املختـــا رالثالثـــة ر

يان ســت و ــصية ال املقــابالت بواســطة البيانــات جمــع وتــم ــ. اتبرنــامج، إ النتــائج ت أشــا روقــد
ــــ ـــا عل املنـــصوص والتـــصرفات ات ـــا وامل املعرفـــة ــــ ع تركـــز امج ـــ ال وغايـــات ـــداف وأ ـــام م رأن

للقيــــادة ــــ التأس املجلــــس ومعــــاي الواليــــات، ن بــــ كة املــــش ســــية املد القيــــادة تــــراخيص راتحــــاد
ــة بو س) ELCC(ال املــدا لقــادة توقعــات ل شــ تــصمي. رــ أن ن تبــ جـــاءكمــا يــة التد ات الــدو رم ر

جنبا التعليمية والقيادة ة دا وعمليات ساسية باملعرفة ن املر د و ل املعاي مع ًمتوافقا ر
ً

ة، ن مــــــــس ات قــــــــرا التخــــــــاذ البحــــــــث أدوات وتطبيــــــــق اليــــــــة، ا بالقــــــــضايا الــــــــو مــــــــع جنــــــــب ــــــــ رإ
والثقــا التنمــو م والتفــا ديثــة، ا التكنولوجيــا مــنعــال. يواســتخدام ــدف ال ــان ذلــك، ــ ع وة

سـة املما ـ ـة النظر لتطبيـق ن ـ للمر حقيقية فرص توف امج ال الداخ ب التد رعنصر ر
القيادي م أسلو سة ومما ار   .روابت

أوجـھ وجـود ن بـ ي الـصلة، ذات الـسابقة بحـاث و اسـات الد ألبـر الـسابق العـرض ضوء رو ز
ا اسة الد مع ختالف و مـعاليةرلالتفاق تتفـق اسـة الد ـذه فـإن تفاق، أوجھ ة ج فمن ر؛

اسـة كد الوصـفي؛ املـن ـ املتمثل البح املن حيث من السابقة بحاث و اسات الد رغالبية ر
مــن ،Zambo et al., 2014(ــل ــ والعتي ع واملـــا اســر2016؛ وا ،)2018(؛ ـــ ي والث ؛2019؛

وعبابنة، تتفق). 2020وال مـعكما كأداة بانة س ع عتماد حيث من اسة الد رذه
مــــن ــــل اســــة كد الـــسابقة؛ اســــات الد غالبيــــة مــــع رالبيانـــات عZambo et al., 2014: (ر واملــــا ؛

، ـــ اســـر2016والعتي وا ،)2018(؛ ـــ ي والث وعبابنـــة،2019؛ ـــ وال حيـــث). 2020؛ مـــن أمـــا
بأقــسام اه الـــدكتو بـــرامج طــالب ـــ ع ـــذهرالتطبيــق فـــإن الــسعودية، امعـــات با ـــة بو ال ة ردا

تتفق اسة ـ-ًجزئيـا–رالد والعتي ع املـا اسـ د اسـر)2016(رمـع وا ـ) 2018(، ع طبقتـا اللتـان
بــن محمــد مـام بجامعــة بــو ال والتخطـيط ة دا قــسم ـ اه الــدكتو برنــامج طـالب مــن يعينـة ر ر

سالمية   .سعود

خـــــتالف أوجــــھ يخـــــص اســـــاتوفيمــــا الد مـــــن عــــدد مـــــع تختلــــف اســـــة الد ـــــذه فــــإن ر، ر
اسـة د مـن ـل ذلـك ـ بمـا املتبـع؛ املـن حيـث مـن الـسابقة بحـاث ؛Patterson et al., 2012(رو

Paufler et al., 2020؛Fanoos & He, 2021 (مـن ـل جانـب ـ إ املخـتلط، املـن اتبعـوا اللـذين
اسـة ن،(رد وآخـر ي ـدا النـو) Campanotta et al., 2018؛2014وا املـن اتبعتـا كمــا. اللتـان
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مــــــن ــــــل اســــــة كد الــــــسابقة؛ اســــــات الد مــــــن عـــــدد مــــــع البيانــــــات جمــــــع أداة حيــــــث مــــــن رتختلـــــف : ر
)Patterson et al., 2012،ن وآخـر ي ـدا ا  ,Fanoos & He)؛Paufler et al., 2020؛2014و؛

املنظمة2021 واملقابالت بانة س ع اعتمدوا اسـةالذين د إ إضافة  ,.Campanotta et al)ر،
ـــصية(2018 ال املقــابالت ـــ ع اعتمـــدت ــ عينـــة. ال حيـــث مـــن اســة الد ـــذه تختلـــف ن حــ رـــ

اسـة د مــن ـل ذلـك ــ بمـا الــسابقة، اسـات الد غالبيــة مـع اسـة رالد ر ؛Patterson et al., 2012: (ر
ن، وآخـر ي ـدا ،Campanotta et al., 2018؛Zambo et al., 2014؛2014وا ـ ي الث ؛2019؛

Paufler et al., 202 وعبابنة ال   ).Fanoos & He, 2021؛2020؛

وانــــــب ا مــــــن عــــــدد ــــــ اليــــــة ا اســــــة الد الــــــسابقة اســــــات الد مراجعــــــة أفــــــادت روقــــــد ر
النتــائج وتفـس مناقــشة جانـب ــ إ ، النظـر طــار وإثـراء اســة، الد لة مـش ة بلــو ـا وم ـسة، يالرئ ر ر

ا تم اال إل   . لتوصل

ذات بحثيــة ــود ج مــن ا ســبق مــا افــة عــن ــ تتم اســة الد ــذه فــإن ، أخــر ــة ج رومــن ى
داف اســ ــ ــ صــلة الــسعودية امعــات ا ــ ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه الــدكتو بــرامج م رتقــو ر

سابقة اسة د أي إليھ س لم ما و و كية، مر ة ا الباحث–رضوء اطالع   .-حدود

امن وإجراءا اسة   :رالد

اســـــة الد وتحديـــــد :رمـــــن الواقـــــع، اســـــة بد ـــــتم والـــــذي ، املـــــس الوصـــــفي املـــــن اختيـــــار رتـــــم
حيـــث مـــن فيـــھ، املـــؤثرة ـــ: العوامـــل ع املـــن ـــذا يقتـــصر وال ـــا، بي القائمـــة والعالقـــات ـــا، طبيع

حقـائق ـ إ التوصـل غيـة والتحليـل، التفـس ـ إ يتعـداه بل الوصف، فمجرد الظـر عـن ودقيقـة
ا وتحسي ا ر تطو أجل من   ).م2012العساف،. (القائمة

اسة الد افـة :رمجتمع ب ـة بو ال ة دا أقـسام ـ دا جميع شمل اسة الد مجتمع ألن رنظرا ر ر
ً

ن املتخـــــرج أو التخـــــصص ـــــذا ـــــ اه دكتـــــو بـــــرامج تقـــــدم ـــــ ال الـــــسعودية وميـــــة ا امعـــــات را
ـــــ و ســـــعود،: حـــــديثا، امللـــــك أمجامعـــــة وجامعـــــة ســـــالمية، ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام وجامعـــــة

وجامعـــــة ة، املنـــــو باملدينـــــة ســـــالمية امعـــــة وا خالـــــد، امللـــــك وجامعـــــة طيبـــــة، وجامعـــــة ، رالقــــر ى
امعــات ا ــذه مــن ــسيطة عــشوائية عينــة اختيــار تــم فقــد م، حــصر ة لــصعو ونظــرا القــصيم،

ي التفصيل   :وفق

  

  

  

  

  

  

  



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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  ) 1(لجدو

امل عدد ن اسةيب الد أفراد من ن   رجيب

امعة م ن ا املجيب  عدد

سعود 1 امللك  37 جامعة

سالمية 2 سعود بن محمد مام  45 جامعة

القر 3 أم  23 ىجامعة

طيبة 4  18 جامعة

خالد 5 امللك  11 جامعة

ة 6 املنو باملدينة سالمية امعة  25 را

القصيم 7  33 جامعة

 192 املجموع

الد ومراجعــــة :اســــةرأداة اســــة، للد النظــــر العــــرض مــــن باالســــتفادة اســــة الد أداة إعــــداد رتــــم ير
ـ اه الـدكتو امج ـ ل ميـة التقو اسـة للد وليـة ا بـصو بانة سـ بنـاء وتـم الـسابقة، اسـات رالد رر ر

مـن عـدد ـ ع ا وعرضـ كيـة، مر ة ـ ا ضـوء السعودية امعات ا ة بو ال ة دا رأقسام
ثــــــماملختـــــص ن، املحكمــــــ احــــــات اق ـــــ ع بنــــــاء بانة ســــــ عــــــديل و ، بـــــو ال دار املجــــــال ــــــ ين ي

و أجزاء، ثالثة ع داة حوت وقد اسة، الد أفراد ع ا ع رتو   :ز

اسـة: لو الد ات ـ ملتغ وفقـا اسة الد ألفراد ساسية البيانات ع راشتمل امعـة(ر ي)ا والثـا ، :
الــدك بـــرامج واقـــع ـــ ع ــاشــمل عاد بأ ـــة بو ال ة دا أقـــسام ـــ اه رتو ،: ر القبـــو ـــداف وأ ط لشـــر و

ــــــ ع شـــــملت نـــــامج، بال ــــــا ومحتوا اســـــية الد ات واملقـــــر طـــــط روا والثالـــــث) 20(ر ة، شــــــمل: رعبـــــا
ــــ اه الــــدكتو امج ــــ ل س التــــد يئــــة ألعــــضاء والــــتعلم والتعلــــيم س للتــــد املــــستخدمة رالطرائــــق ر ر

ام ا ــ ــة بو ال ة دا ــرأقــسام ع وحــو الــسعودية، املبحوثــو) 10(ىعــات ســئل وقــد ات، نعبــا ر
ــ ما ا ليكــرت مقيـاس وفــق املوافقــة، جــة د قليلــة: (رعـن قليلــة، متوســطة، ة، ــ كب جـدا، ة ــ كب

  ).جدا

املستخدمة حصائية   :ساليب

ســاليب مــن العديــد باســتخدام جمعــت، ــ ال البيانــات تحليــل تــم اســة، الد ــداف أ رلتحقيــق
مثــــل ــــة،: حـــصائية املئو ــــسبة وال ات والتكــــرا نبـــاخ، كر ألفــــا ومعامــــل ، ســــو ب تبـــاط ا رمعامــــل ور ن

برنــــامج ــــق طر عـــن وذلــــك ، املعيــــار نحــــراف و ي ــــسا ا طــــو)SPSS(يواملتوســـط تحديــــد وتــــم ل،
التا املقياس حسب ماسية ا اليا   :ا

للمقيــــــاس (5 قيمـــــة ـــــ للمقيــــــاس (1 –) أك قيمـــــة ـــــل0.80  =4/5  4) = أصـــــغر و جــــــة0.8، د ريمثـــــل
دو ا حسب   .لاملوافقة
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  ) 2(لجدو

ماسية ا اليا ا طو   لمقياس

املوافقة املتوسط جة  رد

جدا 5 – 4.21 ة كب
ً

 

ة 4.20 – 3.41  كب

 متوسطة 3.40 – 2.61

 قليلة 2.60 – 1.81

جدا 1.80 – 1 قليلة
ً

 

اسة الد أداة وثبات صدق   :رقياس

ر الظــــا الــــصدق قيــــاس أعــــضاءيتـــم مــــن مجموعــــة ــــ ع ا عرضــــ وذلـــك اســــة، الد رألداة
ن املحكم عدد بلغ وقد ن، املختص س التد عـض16ريئة عـديل تـم ـم ا آ ضـوء و رمحكما،

أخر ات عبا وإضافة ا، عض وحذف ات، ىالعبا ر   .ر

ليـــــة ال جــــة بالد ات العبــــا وتماســـــك لــــألداة، الــــداخ الـــــصدق قيــــاس مــــن التأكـــــد تــــم روكــــذلك ر
بيانـــــاتللمحــــ خــــالل مــــن لــــألداة الــــداخ ــــساق صــــدق قيــــاس تــــم فقــــد إليــــھ، ــــ ت ت الــــذي رو

تبـــاط ا معامـــل بحـــساب وذلـــك اســـة، الد أفـــراد راســـتجابات ســـو"ر ات" نب عبـــا مـــن ة عبـــا ـــل ن ربـــ ر
دالــــة تبــــاط معــــامالت جميــــع أن واتــــ إليــــھ، ــــ ت ت الــــذي للمحــــو ليــــة ال جــــة والد ، راملحــــو رر ر

مستو عند ليـة)0.01(ىإحصائيا ال جـة والد املحو فقرات ن ب الداخ ساق إ ش مما ر، ر
قـــيم أن واتـــ نبـــاخ، كر ألفـــا معادلـــة باســتخدام بانة ســـ ثبـــات حـــساب تـــم وكـــذلك ، وللمحــو ر

ن بـ مرتفعـة الثبات مـن) 0.957(و) 0.910(معامالت عاليـة جـة بد تتمتـع داة أن ـ ع يـدل رممـا
  .الثبات

الد نتائج اعرض وتفس ا وتحليل   :راسة،

و الــــــسؤال امعـــــــات: لإجابــــــة ا ــــــ ــــــة بو ال ة دا أقــــــسام ــــــ اه الـــــــدكتو بــــــرامج واقــــــع رمــــــا ر
اســــــية الد ات واملقـــــر طــــــط، وا نـــــامج، ال ــــــداف وأ ، القبـــــو ط شــــــر حيـــــث مــــــن رالـــــسعودية ر لو

اسة؟ الد أفراد نظر ة وج نامج بال ا،  رومحتوا

اه الدكتو برامج واقع ع مـنرللتعرف السعودية امعات ا ة بو ال ة دا رأقسام
نـــامج، بال ـــا، ومحتوا اســـية الد ات واملقــر طـــط، وا نـــامج، ال ــداف وأ ، القبـــو ط شـــر رحيــث ر لو
والرتــب ــة، املعيا نحرافــات و ــسابية، ا واملتوســطات ــة، املئو ــسب وال ات، التكــرا حــساب رتــم ر

النتائج وجاءت اسة، الد أفراد التارالستجابات دو ا ا يو   :لكما

  

  



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با
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  ) 3(لجدو

بــــرامج واقــــع حــــو اســــة، الد أفــــراد الســــتجابات والرتــــب ــــة املعيا نحرافــــات و املتوســــطات ن ليبــــ ر ر
عــاد أ ــ الـسعودية امعــات ا ــ ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه رالـدكتو ــداف: ر وأ ، القبــو ط لشــر و

ا ومحتوا اسية الد ات واملقر طط، وا نامج، رال   :ر

التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ة م  رالعبا

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

القبو: عد ط لشر  و

 97 70 14 8 3 ك

1 

ط شــــــــــــــــــــــر وتتــــــــــــــــــــــضمن
امج ــــــــــــــــــــــــــــ ب لالقبــــــــــــــــــــــــــــو
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ة ـــــــ خ ســـــــنوات وجـــــــود

التعليم  مجال

% 1.6 4.2 7.3 36.5 50.5 
4.30 0.89 2 

 128 54 7 3 0 ك

2 

امج ب للقبو ط لش
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
جـــــة د ـــــ ع ــــصو را ل
وس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو رالب
أحــــــد مــــــن واملاجــــــست
التعلـــــــــــــيم مؤســـــــــــــسات
ال بمعـــــــــــدل املعتمـــــــــــدة

جدا جيد عن   يقل

 

% 0.0 1.6 3.6 28.1 66.7 
4.60 0.64 1 

 49 21 26 15 81 ك

3 

امج ــــــــ ب للقبــــــــو ليلـــــــزم
ا ــــ اه لقــــسمرالـــدكتو

ادة شــــــــــــــــــــــــــــــ تقــــــــــــــــــــــــــــــديم
اللغــة إلجــادة معتمــدة

يـــــــــــــة التوفـــــــــــــل(نجل
))TOEFLس يلـــ أو ،

IELTS.(( 

% 42.2 7.8 13.5 10.9 25.5 
2.70 1.67 5 

 50 88 37 14 5 ك

4 

امج ب القبو ط لش
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
كتابـــــــــة عينـــــــــة تقـــــــــديم

اديمية  .أ
% 2.6 7.3 19.3 45.8 26.0 

3.89 0.89 3 

 46 79 58 7 2 ك
5 

ط شـــــــــــــــــــــــــر وتنطـــــــــــــــــــــــــو ي
امج ــــــــــــــــــــــــــــ ب لالقبــــــــــــــــــــــــــــو
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو

% 1.0 3.6 30.2 41.1 24.0 
3.83 0.87 4 



 

ة األزھرجامع  
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ة م  رالعبا

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

بيــــــــــــــان تقــــــــــــــديم ــــــــــــــ ع
مكتـــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــ
نيــــة امل ة ـــ ا يـــصف
دافــــــــــــــــــھ وأ للطالــــــــــــــــــب

العليا اسات  .رللد

ات للعبا العام  3.864راملتوسط

نامج: عد ال داف  أ

 139 43 8 2 0 ك

1 

بــــرامجـــش ــــداف أ مل
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ى الــــــــــــــــــــــــــــــر ؤترجمــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــ املعاصـــرة ـــة النظر
ــــــــــــــ إ ـــــــــــــة بو ال ة ردا

علميـــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــة رمما
ة  .نا

% 0.0 1.0 4.2 22.4 72.4 
4.66 0.61 1 

 70 46 27 24 15 ك

2 

بـــــــرامج ـــــــداف أ تؤكــــــد
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
فــــــــــــــرص تــــــــــــــوف ــــــــــــــ ع
ل ــش املعرفـة لتوليـد

ي عاو و ي  .ذا

% 7.8 12.5 14.1 24.0 36.5 
3.53 1.52 2 

 13 15 26 53 85 ك

3 

بـــــــــــــــــــــــــرامج دف ــــــــــــــــــــــــس
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
الطـــــــــــــــــــــــــــالب إعـــــــــــــــــــــــــــداد
لــــــــــــــــــشغل ن ج ــــــــــــــــــر ا

ـــــــــ قياديـــــــــة مناصـــــــــب
التعلـــــــــــــيم مؤســـــــــــــسات

والعا  .العام

% 44.3 27.6 13.5 7.8 6.8 
2.05 1.22 5 

 91 78 17 4 2 ك

4 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج ــــــــــــــــــــــــــــــــــس
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ة قـــــــــــــــد عميـــــــــــــــق ـــــــــــــــ رإ
ـــــ التفك ـــــ ع الطــــالب

ل مـــــــــشا ـــــــــ النقــــــــدي
نيـــــــــــــــــــــة امل ســـــــــــــــــــــة راملما

ــــــــــ ــــــــــ التغي إلحـــــــــداث

% 1.0 2.1 8.9 40.6 47.4 
4.31 0.80 4 



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ة م  رالعبا

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

التعلـــــــــــــيم مؤســـــــــــــسات
 املختلفة

 46 57 29 36 24 ك

5 

بـــــــرامج ـــــــداف أ تؤكــــــد
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
مــــن جيــــل ر تطــــو ـــ ع
الــــــذين التعلــــــيم قــــــادة

ع ل ش ينعملو او
حلــــــــــــــــــــــــــــــــو لإليجــــــــــــــــــــــــــــــــاد

املعقـــــــــــــدة للتحـــــــــــــديات
تواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ة بو ال  .املؤسسات

% 12.5 18.8 15.1 29.7 24.0 
3.34 1.35 3 

ات للعبا العام  3.579راملتوسط

نامج: عد ال  خطط

 95 83 9 4 1 ك

 

معلنـــــــة خطـــــــة تتـــــــوافر
مـــــــــــــــــــــــضمو ــــــــــــــــــــــ نتو

ات املقــــــــــــر سلــــــــــــسل رو
امج ــــــــــــــــــــ ل اســــــــــــــــــــية رالد

القسم اه  .رالدكتو

% 0.5 2.1 4.7 43.2 49.5 
4.39 0.72 2 

 81 72 19 11 9 ك

 

بــــــــــرامج خطــــــــــة ـــــــــسم ت
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
اختيـــــــــــار ـــــــــــ نــــــــــة وباملر
املـــــــواد مـــــــن مجموعـــــــة

ة  .رختيا

% 4.7 5.7 9.9 37.5 42.2 
4.07 1.08 1 

 18 22 32 69 51 ك

 

بــــــرامج خطــــــة ــــــشتمل
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ش و تقــــــــــــــــــديم ــــــــــــــــــ رع

ونـــــــ حــــــــوعمـــــــل لدوات
ة بو ال  .القيادة

% 26.6 35.9 16.7 11.5 9.4 
2.41 1.25 3 

 0 4 8 93 87 ك

 

بــــــــــرامج خطــــــــــة ـــــــــسم ت
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
اختيـــــــــــار ـــــــــــ نــــــــــة وباملر
املـــــــواد مـــــــن مجموعـــــــة

ة  .رختيا

% 45.3 48.4 4.2 2.1 0.0 
1.63 0.66 4 



 

ة األزھرجامع  
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ة م  رالعبا

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

 0 2 7 81 102 ك

 

بــــــرامج خطــــــة ــــــشتمل
اه القــــسمرالـــدكتو ــــ

ي ميــــــــدا ب تــــــــد ـــــــ رع
املؤســــــــسات أحــــــــد ــــــــ
أو العامــــــــــــــــة ـــــــــــــــة بو ال

اصة  .ا

% 53.1 42.2 3.6 1.0 0.0 
1.53 0.62 5 

ات للعبا العام  2.805راملتوسط

ا: عد ومحتوا اسية الد ات راملقر  ر

 60 58 25 22 17 ك

 

ات املقــــــــــــــــــــــــــــر رتركــــــــــــــــــــــــــــز
امج ــــــــــــــــــــ ل اســــــــــــــــــــية رالد
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو

القـــــــــائ الـــــــــتعلم ـــــــــ مع
سة املما  .رع

% 8.9 11.5 13.0 30.2 31.3 
3.48 1.50 4 

 106 61 18 7 0 ك

 

ات املقــــــــــــــــــــــــــــر رــــــــــــــــــــــــــــتم
امج ــــــــــــــــــــ ل اســــــــــــــــــــية رالد
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
املجــــــــــــــــــــــاالت نــــــــــــــــــــــاو لب
ة دا ـــــــــــ راملعاصــــــــــرة

ة بو  .ال

% 0.0 3.6 9.4 31.8 55.2 
4.39 0.80 1 

 45 68 20 38 22 ك

 

بـــــــــــــــــــــــــــــــرامج يتنطــــــــــــــــــــــــــــــو
اه القــــسمرالـــدكتو ــــ

ذات ات مقــــــــــــــر ــــــــــــــ رع
امل باألساس  .صلة

% 11.5 19.8 10.4 35.4 23.4 
3.41 1.32 5 

 49 67 41 15 10 ك

 

بــــــــــــــــــــــــــــــرامج ــــــــــــــــــــــــــــــشتمل
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ذات ات مقــــــــــــــر ــــــــــــــ رع
املعرفــــة ر بتطـــو صـــلة
أســــاليب ــــ والكفــــاءة
الكمـــــــــــــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــــــــــــث

 .والنو

% 5.2 7.8 21.4 34.9 25.5 
3.52 1.36 3 

 66 58 62 4 2 ك
 

بــــــــــــــــــــــــــــــرامج ــــــــــــــــــــــــــــــشتمل
القــــسم ــــ اه رالـــدكتو
ذات ات مقــــــــــــــر ــــــــــــــ رع

% 1.0 2.1 32.3 30.2 34.4 
3.95 0.92 2 



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ة م  رالعبا

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

املعرفــــة ر بتطـــو صـــلة
أســــاليب ــــ والكفــــاءة
ــــــــــــــــــــــي جرا البحــــــــــــــــــــــث

ي وامليدا  .التطبيقي،

ات للعبا العام  3.749راملتوسط

للمحو العام  3.49راملتوسط

ــدو ا مــن بــرامج) 3(ليتـ بواقــع ــاص ا املحــو ات لعبــا ليــة ال جــة الد متوســط رأن ر ر
جــاء اســة الد أفــراد نظــر ـة وج مــن الــسعودية امعــات ا ـ ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه رالـدكتو ر ر

للمحو ي سا ا املتوسط بلغ حيث ا ركب أصل) 3.49(ً جات) 5(من       .رد

ــــدو ا مــــن يتــــ متو) 3(لكمــــا ــــاصأن ا و البعــــد ات لعبــــا ليــــة ال جــــة الد لســــط ر ر
ي ـــــــسا ا املتوســـــــط بلـــــــغ حيـــــــث ا ـــــــ كب جـــــــاء اســـــــة الد أفـــــــراد نظـــــــر ـــــــة وج مـــــــن القبـــــــو ط ًـــــــشر ر ل و

أصـل) 3.864(للبعـد البعـد) 5(مـن ات لعبـا ــسابية ا املتوسـطات وتراوحـت جــات، رد ــ) 2.7(ر وح
)4.6.(    

ــــــدو ا مــــــن تــــــ لعبــــــا) 3(لو ليــــــة ال جــــــة الد متوســــــط رأن ــــــاصر ا ي الثــــــا البعــــــد ات
ي ـــــــسا ا املتوســـــــط بلــــــغ حيـــــــث ا ــــــ كب جـــــــاء اســــــة الد أفـــــــراد نظــــــر ـــــــة وج مــــــن نـــــــامج ال ــــــداف ًبأ ر

أصـــــل) 3.579(للبعـــــد البعـــــد) 5(مـــــن ات لعبـــــا ـــــسابية ا املتوســـــطات وتراوحـــــت جـــــات، رد ) 2.05(ر
  ).4.66(وح

ـــدو ا مـــن يتـــ الثالـــ) 3(لكمـــا البعـــد ات لعبـــا ليـــة ال جـــة الد متوســـط رأن ـــاصر ا ث
ي ـــــسا ا املتوســـــط بلـــــغ حيـــــث متوســـــطا جـــــاء اســـــة الد أفـــــراد نظـــــر ـــــة وج مـــــن نـــــامج ال بخطـــــط

ً
ر

أصـــــل) 2.805(للبعـــــد البعـــــد) 5(مـــــن ات لعبـــــا ـــــسابية ا املتوســـــطات وتراوحـــــت جـــــات، رد ) 1.53(ر
  ).4.7(وح

ــــــدو ا مــــــن تـــــ ــــــاص) 3(لو ا ــــــع الرا البعــــــد ات لعبــــــا ليــــــة ال جــــــة الد متوســــــط رأن ر
ات املتوســـــطربــــاملقر بلــــغ حيــــث ا ـــــ كب جــــاء اســــة الد أفـــــراد نظــــر ــــة وج مـــــن ــــا ومحتوا اســــية ًالد ر ر

للبعـــد ي ـــسا أصـــل) 3.749(ا البعـــد) 5(مـــن ات لعبـــا ـــسابية ا املتوســـطات وتراوحـــت جـــات، رد ر
  ).4.39(وح) 3.41(

امعـــــــات با ـــــــة بو ال ة دا أقـــــــسام ـــــــ اه الـــــــدكتو بـــــــرامج واقـــــــع ء ـــــــ م تفـــــــس مكـــــــن رو ر
اســــــــيةمــــــــنالــــــــسعودية الد ات واملقــــــــر طــــــــط، وا نــــــــامج، ال ــــــــداف وأ ، القبــــــــو ط شــــــــر رحيــــــــث ر لو

اســـــة الد أفـــــراد نظـــــر ـــــة وج نـــــامج بال ـــــا، ــــــارومحتوا بناؤ تـــــم مـــــو ـــــذه ـــــو ل ة، ـــــ كب جــــــة ربد ن ر
وكـــــذلك التعليميـــــة املرحلـــــة طبيعـــــة مراعـــــاة ـــــا ف وتـــــم ن متخصـــــص اء ـــــ خ جانـــــب مـــــن ـــــا ومراجع

العمـل سـو واحتياجـات الواقـع انــاتقمتطلبـات إم مـن م لـد يتـوافر ومـا الطـالب طبيعـة بجانـب
سـبق ملـا يضاف املجال، املتقدمة الدو عض ات خ من ستفادة ا ف تم أنھ كما ات، لوقد ر

ومستجداتھ الواقع متطلبات وفق مستمر ل ش ر والتطو للتحديث تخضع ا   .أ



 

ة األزھرجامع  
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد
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أنــــھ الــــسابقة يجــــة الن ـــدعم التعو الــــشأن ــــ ع القــــائمو ك نأد يــــةر العر اململكــــة ــــ ــــ لي
أن يمكـــن مـــا ـــو و الـــسعودية، امعـــات ا ـــ العليـــا اســـات الد امج ـــ ب تمـــام ميـــة أ رالــسعودية
بالتوسـع ايـد م تمـام ا وتوجيـھ السعودية، امعات با العليا اسات للد عمادة شاء إ من ريت

حة شـر قبـل مـن ـا عل املتنـامي الطلـب لتلبيـة ونوعـا كمـا ا ًبرامج ـة،ً ج مـن الطـالب مـن ة ـ كب
أخـــر ـــة ج مــــن القياديـــة املناصـــب تتـــو ــــ ال الوطنيـــة ة ـــشر ال ــــوادر ال ـــ ـــز ال ع(ىوســـد املــــا

، ـــ ــــي،2016والعتي ر وا ــــ)2018؛ ع ــــ ال ــــة بو ال ة دا ــــ اه الـــدكتو بــــرامج ــــا م أ ومــــن ر، ر
النا مــــن ــــة بو ال للقيــــادات الــــشامل دار و بــــو ال يباإلعــــداد مي يل وتــــأ نيــــة، وامل العلميــــة حيــــة

وفاعلية بكفاءة ة بو ال املؤسسات ة عمة،(رإلدا   ).2019با

ي الثا السؤال يئـة: إجابة ألعـضاء والـتعلم والتعلـيم س للتـد املستخدمة الطرائق رما
مــــــن الــــــسعودية امعــــــات ا ــــــ ــــــة بو ال ة دا أقــــــسام ــــــ اه الــــــدكتو امج ــــــ ل س رالتــــــد رر

أفراد نظر ة اسة؟وج   رالد

س التــــد يئــــة ألعــــضاء والــــتعلم والتعلــــيم س للتــــد املــــستخدمة الطرائــــق ــــ ع رللتعــــرف ر
ات، التكـــــرا حـــــساب تــــم الـــــسعودية، امعـــــات ا ــــ ـــــة بو ال ة دا أقـــــسام ــــ اه الـــــدكتو امج ــــ رل ر ر
أفــــــراد الســــــتجابات والرتــــــب ــــــة، املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية، ا واملتوســــــطات ــــــة، املئو ــــــسب روال

اس التارالد دو ا ا يو كما النتائج وجاءت   :لة،

  ) 4(لجدو

املــستخدمة الطرائــق اســة، الد أفـراد الســتجابات والرتــب ـة املعيا نحرافــات و املتوســطات ن ريبـ ر
ـ ـة بو ال ة دا أقـسام ـ اه الـدكتو امج ـ ل س التـد يئـة ألعضاء والتعلم والتعليم س رللتد ر رر

السعودية امعات   :ا

التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ةالعب م  را

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

 4 4 27 98 59 ك

1 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر
القـــسم ــ اه رالــدكتو
التعليم نمط للطالب
يجمـــــع الـــــذي ن ـــــ ال
التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ـــضو ا رالتقليــدي

عد عن  .والتعليم

% 30.7 51.0 14.1 2.1 2.1 
1.94 0.85 8 

 67 83 21 13 8 ك

2 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر
القـــسم ــ اه رالــدكتو
علـــــــــــم اتيجيات إســـــــــــ
إشــــــــــراك ـــــــــ ع تقـــــــــوم
مجموعــــة ـــ الطـــالب
ســــــــــــــــــــــــــات املما رمـــــــــــــــــــــــــن

% 4.2 6.8 10.9 43.2 34.9 
3.98 1.05 4 
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ةالعب م  را

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

ــــ ع ة القــــد رلتعميــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــ التغي قيــــــــــــــــــــــــــــــادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بت و

املؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات
 .التعليمية

 123 49 17 3 0 ك

3 

بــــــــــــــــــــــــــرامج تتــــــــــــــــــــــــــضمن
القـــسم ــ اه رالــدكتو
مكونـــــة فـــــر قـــــشكيل
وعـــــــــــضو طـــــــــــالب مــــــــــن

لتـــــوف س تـــــد ريئـــــة
ــــــــــــــــــاديمي الــــــــــــــــــدعم

 .وال

% 0.0 1.6 8.9 25.5 64.1 
4.52 0.72 1 

 32 35 27 55 43 ك

4 

طرائــــــــــــــــــــــــــق يتنطــــــــــــــــــــــــــو
بــــــــــــــرامج ــــــــــــــ الــــــــــــــتعلم
القـــسم ــ اه رالــدكتو
أبحــــاث مــــشاركة ـــ ع
نــــــــــدوات ــــــــــ الطـــــــــالب

 .ومؤتمرات

% 22.4 28.6 14.1 18.2 16.7 
2.78 1.41 7 

 3 7 19 102 61 ك

5 

الطـــــــالب ب تـــــــد ريــــــتم
اه الــــــدكتو بـــــرامج رـــــ

ـــــــــــــــــ ع القـــــــــــــــــسم ـــــــــــــــــ
التطبيقــــــــــــــــي الــــــــــــــــتعلم
نخـراط ـ ع القائم
ات ـــــــــ وخ البحــــــــث ــــــــ

العم  .التعلم

% 31.8 53.1 9.9 3.6 1.6 
1.90 0.83 9 

 0 3 8 111 70 ك

6 

طرائـــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــــشتمل
امج ـــــــــــــــــــــــــــــ ب الـــــــــــــــــــــــــــــتعلم
القـــسم ــ اه رالــدكتو
املباشــر التفاعــل ـ ع
القـــــادة مــــن عـــــدد مــــع
ن البـــــــــــــار ن بـــــــــــــو زال
التعلــــــــيم بمؤســــــــسات

 املختلفة

% 36.5 57.8 4.2 1.6 0.0 
1.71 0.62 10 

الـــتعلم 7 طرائـــق  5 1.04 3.39 21 80 56 23 12 كيتحـــو
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التطبيق جة  رد
قليلة
 جدا

ة متوسطة قليلة  كب
ة كب
جدا
ً

 
ةالعب م  را

1 2 3 4 5 

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

اه الــــــدكتو بـــــرامج رـــــ
ـــــــــــــــــ ع القـــــــــــــــــسم ـــــــــــــــــ

ميدانيـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــات رد
ة  .موج

% 6.3 12.0 29.2 41.7 10.9 

 41 57 45 28 21 ك

8 

بــــــــــــــــــــــــــرامج تتــــــــــــــــــــــــــضمن
القـــسم ــ اه رالــدكتو
ات ـــــــــــــــــــــــــا امل م رتقــــــــــــــــــــــــو
مــن للطــالب القياديــة
ع مــــــــــــــــــــــــــــشا رخـــــــــــــــــــــــــــالل

ق  .الفر

% 10.9 14.6 23.4 29.7 21.4 
3.36 1.27 6 

 83 79 19 8 3 ك

9 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج تــــــــــــــــــــــــــــــــــــضم
القـــسم ــ اه رالــدكتو
س تـــد يئــة رأعــضاء

ن باملجـــــــــــــــــــاالتملمـــــــــــــــــــ
ة دا ـــــــــ راملعاصـــــــــرة

ة بو  .ال

% 1.6 4.2 9.9 41.1 43.2 
4.20 0.89 3 

 86 91 13 2 0 ك

10 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج تــــــــــــــــــــــــــــــــــــضم
القـــسم ــ اه رالــدكتو
س تـــد يئــة رأعــضاء

تــــــــــوف ــــــــــ ع ن رقــــــــــاد
مليئـــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــة تجر

للطالب ات  .با

% 0.0 1.0 6.8 47.4 44.8 
4.36 0.65 2 

للمحواملت العام  3.214روسط

ــــدو ا مــــن بــــالطرائق) 4(ليتــــ ــــاص ا املحــــو ات لعبــــا ليــــة ال جــــة الد متوســــط رأن ر ر
ة دا أقـسام ـ اه الدكتو امج ل س التد يئة ألعضاء والتعلم والتعليم س للتد راملستخدمة ر رر

حيـث متوسـطا جـاء اسـة الد أفـراد نظـر ـة وج مـن الـسعودية امعات ا ة بو ال
ً

املتوسـطر بلـغ
للمحو ي سا أصـل) 3.214(را املحـو) 5(مـن ات لعبـا ـسابية ا املتوسـطات وتراوحـت جـات، رد ر ر

    ).4.52(وح) 1.71(

يتعلــــق فيمــــا امللموســــة ر التطــــو وجوانــــب ــــود ا عــــض لوجــــود الــــسابقة يجــــة الن ــــش
ــــ ل س التـــد يئــــة ألعــــضاء والــــتعلم والتعلـــيم س للتــــد املــــستخدمة ربـــالطرائق ــــر اه الــــدكتو رامج
اسـة الد أفـراد نظـر ـة وج مـن الـسعودية امعـات ا ـ ة بو ال ة دا رأقسام ـودر ا ـذه ولكـن

ـــسارع امل ـــ التغ لطبيعـــة ه عـــز يمكـــن ـــذا ولعـــل ، املـــأمو للمـــستو تـــصل لـــم ر التطـــو ووجوانـــب ل ى
كفــــاءات ــــستلزم مــــا ــــو و ــــا ف التكنولــــو انــــب ا ودخــــو س التــــد لطــــر لواملــــستمر اترق روقــــد
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تتــاح أو تتــوافر ال قــد ــ ال مــو مــن ــو و س التــد يئــة أعــضاء جميــع ــا يمتلك أن ــ ب ي رمعينــة ر
، ــ و املراحـل ــ م يل وتـأ م إعــداد بـرامج ــ ـا عل ب التــد ـم ل يتــاح لـم ممــن خاصـة م رلبعـض

توظيـــــ ــــ ع م ـــــساعد ل ــــا ال ل بالـــــش تتــــوفر ال قـــــد ــــ ال انـــــات م عــــض نـــــاك أن فبجانــــب
اه الدكتو برامج ديثة ا سية التد اتيجيات س و راملداخل   .ر

دي ـار ا اسة كد اسات الد عض مع يا س يجة الن ذه ووتتفق ر ر
ً

أن) 2017( ـت بي ـ ال
اه الدكتو طالب نظر ة وج من ة بو ال ة دا بقسم والتعليم التعلم جودة معاي تطبيق جة رد ر ر

جة الد تتجاو لم رواملاجست   . املتوسطةز

ـ ي الث اسـة ــة) 2019(رود بو ال قـسام ــ اه الـدكتو بــرامج م تقـو أن ــ إ توصـلت ــ رال
جــــة بد جـــــاء ســــالمية ســـــعود بـــــن محمــــد مـــــام افـــــة) متوســـــطة(ربجامعــــة و ليـــــة ال جــــة الد رـــــ

  .عاد

إ دو ا ش ات العبا ب ت ب يتعلق لوفيما  :ر

 الطرائــــ عكــــس ــــ ال ات العبــــا ــــ ألعــــضاءرأك والــــتعلم والتعلــــيم س للتــــد املــــستخدمة رق
مـن الـسعودية امعـات ا ـ ـة بو ال ة دا أقسام اه الدكتو امج ل س التد ريئة رر

و ب ت ال جاءت اسة، الد أفراد نظر ة لوج القـسم: ر ـ اه الـدكتو بـرامج رتتضمن
الـــــــــدعم لتــــــــوف س تـــــــــد يئــــــــة وعـــــــــضو طــــــــالب مـــــــــن ونــــــــة م فـــــــــر رــــــــشكيل ـــــــــاديق

س ن بو ، جدا) 4.52(زوال ة كب جة د  .رو

 ي الثـا ـب ت ال ـ ن: وجـاء قـاد س تـد يئـة أعـضاء القـسم ـ اه الـدكتو بـرامج رتـضم ر ر
س ن بو للطالب، ات با مليئة ة تجر توف جدا) 4.36(زع ة كب جة د  .رو

 الثالـث ـب ت ال ـ ا: وجـاء ـ اه الـدكتو بـرامج نرتـضم ملمــ س تـد يئـة أعـضاء رلقـسم
س ن بو ة، بو ال ة دا املعاصرة زباملجاالت جدا) 4.2(ر ة كب جة د  .رو

 والتعلــــــيم س للتــــــد املـــــستخدمة الطرائــــــق عكـــــس ــــــ ال ات العبـــــا أقــــــل انـــــت ن حــــــ رـــــ ر
ــــــــ ـــــــة بو ال ة دا أقــــــــسام ـــــــ اه الـــــــدكتو امج ــــــــ ل س التـــــــد يئــــــــة ألعـــــــضاء روالـــــــتعلم رر

امعات العاشـرا ـب ت ال ـ جاءت اسة، الد أفراد نظر ة وج من ـشتمل: رالسعودية
القـــادة مـــن عـــدد مـــع املباشـــر التفاعـــل ــ ع القـــسم ـــ اه الـــدكتو امج ـــ ب الـــتعلم رطرائــق

ـــــــس ن بـــــــو املختلفـــــــة، التعلـــــــيم بمؤســـــــسات ن البـــــــار ن بـــــــو زال جــــــــة) 1.71(ز د ـــــــ رو
جدا  .منخفضة

 التاسع ب ت ال تد: وجاء الـتعلميتم ـ ع القـسم ـ اه الـدكتو بـرامج ـ الطـالب رب ر
ــس ن بــو ، ــ العم الــتعلم ات ــ وخ البحــث ــ نخــراط ــ ع القــائم ) 1.9(زالتطبيقــي

منخفضة جة د  .رو

 الثامن ب ت ال ن: وجاء ـ ال التعلـيم نمـط للطـالب القسم اه الدكتو برامج رتوفر
ا التقليــدي التعلــيم ن بــ يجمــع ــسالــذي ن بــو عــد، عــن والتعلــيم ي زــضو ) 1.94(ر

منخفضة جة د  .رو
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الثالـــــث الــــــسؤال أقــــــسام: إجابـــــة ــــــ اه الـــــدكتو بــــــرامج م لتقــــــو املناســـــبة حــــــات املق رمــــــا
كية؟ مر ة ا ضوء السعودية امعات ا ة بو ال ة  ردا

الــــــس اســــــات الد واســــــتعراض اســــــة، للد ي املفــــــا طــــــار ــــــ إ ربــــــالرجوع الــــــصلةر ذات ابقة
امليدانيــــــة، اســــــة الد نتــــــائج وتفـــــس الــــــشأن، ــــــذا كيــــــة مر ة ـــــ ا مــــــن ســــــتفادة و رباملوضـــــوع،
الــسعودية، امعــات ا عــض ــ ــة بو ال ة دا أقــسام ــ اه الــدكتو بــرامج خطــط ــ ع روالطــالع ر

 :و

  )5(لجدو

والتخطـــــــيط ة دا أقـــــــسام بـــــــرامج خطـــــــط ونيـــــــة لك ابط الـــــــر ن ريبـــــــ امعـــــــاتو ا ـــــــ بـــــــو يال
  السعودية

 الرابط القسم

بجامعة بو ال والتخطيط ة دا يقسم ر
سالمية سعود بن محمد  مام

https://units.imamu.edu.sa/colleges/f
oe/planning_dep/Pages/default.aspx 

بجامعةقسم بو ال والتخطيط ة يدا مأر
 ىالقر

https://uqu.edu.sa/coledumk_ea/App
/Plans 

بجامعة بو ال والتخطيط ة دا يقسم ر
سعود  امللك

https://education.ksu.edu.sa/ar/conte
nt/ 

بجامعة بو ال والتخطيط ة دا يقسم ر
 طيبة

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/A
R/Sector/SectorPage.aspx?ID=24&Pag
eId=1873 

بجامع بو ال والتخطيط ة دا يقسم ةر
خالد  امللك

https://kku.edu.sa/ar/taxonomy/term
/1990 

امعة با بو ال والتخطيط ة دا يقسم ر
 سالمية

https://www.iu.edu.sa/site_Page/104
844 

بجامعة بو ال والتخطيط ة دا يقسم ر
 القصيم

https://coe.qu.edu.sa/content/pages/
78 

خطــط ــ موجــود ــو مــا ــ ع حــاتوعــالوة مق تقــديم يمكــن قــسام، تلــك ــ اه الــدكتو ربــرامج
ي فيما كية مر ة ا ضوء بو ال والتخطيط ة دا برامج ر لتطو مية يتقو   :ر

نامج: أوال ال داف   : أ

ــداف، مـن ا ـ كث الــسعودية امعـات ا ـ ــة بو ال قـسام ـ اه الــدكتو بـرامج ـداف أ رحـوت
ــــ ام ســــ ــــ ــــةســــواء بو ال اســــات والد البحــــوث إعــــداد أو ــــة، بو ال ــــة دا املعرفــــة رتأصــــيل ر
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بيــــة ال مجــــال ــــ املتخصــــصة نيــــة وامل العلميــــة الكفــــاءات إعــــداد أو علميــــة، ــــة ج مــــن ــــا م وتقو
ي ما إضافة مكن و م، يل وتأ   :والتعليم

ا - لل داف و والرسالة ة الر سة الرئ ط الشر توافر من ؤالتأكد وو ت بحيث نمج،
ا و وتر ة إدا ديثة ا املستجدات وتواكب ومحددة، ة  .روا

للقياس - قابلة و ت بحيث امج ال داف أ صياغة النظر   .نإعادة

املؤســــسات - ض ــــ ع مــــا ــــ ع للتغلــــب ن والبــــاحث ــــة بو ال القيــــادة ــــ ن املختــــص إعــــداد
مختلفة ئة طا وقضايا مشكالت من ة بو  .رال

القيادات - ر دارتطو املجال خاصة امج ب العليا ة بو بو,يال  .يال

مراحلھ - باختالف التعليم مؤسسات ة إلدا ن لي تحو قادة ج  .رتخر

بو - ال دار املجال ين مم ن باحث يإيجاد   .ي

اسة: ثانيا الد   :رنظام

ـــا مواد ـــ امعـــات ا ـــ العليـــا اســـات للد املوحـــدة الالئحـــة ـــ) 34،35،36(رنـــصت ـــوع ت نأن
الوحــدات عــدد يقـل أال ــ ع والرسـالة، اســية الد ات املقــر إمـا ن، أســلو بأحـد اه الــدكتو اسـة رد رر ر
ـ اثن عـن الوحـدات تقل أال ع ات، املقر عض مع بالرسالة أو ات، املقر من وحدة ن ثالث رعن ر

الد ـو ت أن جـو و ن، اسـي د ن فصل إ اسية الد السنة تنقسم وكذلك وحدة، نعشرة ز ر ـر راسـة
تقـل ال اه الدكتو جة د ع صو ا ومدة املة، ال اسية الد السنة أساس ع ليات ال رعض ر لر

إال الطالـب يتخـرج وال ، فـصو عشرة عن د تز وال ، فصو ستة لعن جـةل الد متطلبـات ـاء إ رعـد
عن يقل ال تراك معدل و جدا"العلمية، ماي،"جيد عديل أو إضافة مكن   :و

بإدخــ - لالــسماح ـــش الطــالب ــاب ذ مـــع ، ــ خ الفــصل ـــ عــد عــن التعلـــيم نظــام ال
فعاليات ع أ ى أد حد و مكثفة، عمل ش و التخصصية، مؤتمرات ضو ي ردو ر ر   .ر

ـــــ - أو ســـــبوع، ايــــة عطـــــالت ــــ اســـــة الد امج، ـــــ ال عــــض ـــــ اســــية الد يـــــام ــــو رت ر ن
اه الـــــدكتو جـــــة د ـــــ ع ـــــصو ا مـــــدة ـــــو و الـــــصيفية، ة رجـــــا ر لز ثمانيـــــةن عـــــن تقـــــل ال

فصال عشرة اثن عن د تز وال ،   .لفصو

القبو: ثالثا ط لشر   :و

ـا مواد امعات ا العليا اسات للد املوحدة الالئحة طت طا) 13،16،17،18 ( راش وشـر
مرجعــة وموافقــة ، املاجــست ــ ع وحاصــال منحــة، ــ ع حاصــال أو ســعوديا، ــو ي أن ــا م نعامــة،

و موظفــا، ــان ذلــك،إن مــن ناء ســت امعــة ا ملجلــس جــو و التــام، التفــرغ اســة الد ــ زصــل ر
أخـر طا شـر ـة بو ال ة دا أقـسام طت اشـ كمـا جـدا، جيـد عـن املاجست تقديره يقل ىوأال و ر

ــا م القبــو: أ اختبــار واجتيــاز ن، ــامعي ا ات القــد اختبــار ــ معينــة جــة د ــ ع ــصو ا لاجتيــاز رل ر
واملق ــر معينــةيالتحر جــة د ــ ع املتقــدم حــصو قــسام عــض ط اشــ نمــا ب ــصية، ال رابلــة ل

ي بما ط الشر ذه عض عديل أو إضافة مكن و يلس، أو   :والتوفل

و - ، بــــو ال والتخطــــيط ة دا ــــ اه الــــدكتو بــــرامج مــــن ن نمطــــ ن بــــ ــــق التفر ليــــتم ي ر ر
الفلـسفة ــ اه ا) PhD(ردكتـو ـ ال غالبيــة يمثـل امجوالــذي ــ ال ـل مثــل و العـالم، ــ مج
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نيـــــة امل اه الــــــدكتو ي الثـــــا والــــــنمط اململكـــــة، ــــــة) EdD(رـــــ بو ال للقيـــــادات عــــــد الـــــذي
م قبـــــــول ـــــــ ع املوافقـــــــة تـــــــتم التعلـــــــيم، ـــــــ قياديـــــــة ا أدوا ـــــــسلمو و العليـــــــا ـــــــة دا رو نر

ط الشر عض من عفى و الصالحية، صاحب ترشيح وفق نامج   .وبال

عا الد: را طة   :راسيةا

ي ما ن ب ي ة بو ال قسام امج لل اسية الد طط ا إ   :ربالرجوع

ن - ب الطالب ا ف س يد اسية، د فصو عة أ اسة الد رمدة ر ر اسية15و12لر د  .رمادة

تخصـــصية - مـــواد ـــو ت الفـــصو قيـــة و عامــة، ـــة و تر مـــواد غالبـــا و الفـــصل ــو ني ل ل ن
ة إجبا ا  . رجميع

ا - عـة الفـصل ـرريتلـو تحر ن، قـسم يـضم شـامل، وإدار(يختبـار عـام، ـو يتر ـو ي يتر
وشف)تخص ،. 

ي بما اه الدكتو امج ل اسية الد طة ا ر تطو مكن رو   :ر

انــــب - ا ــــ ع والتأكيــــد امج، ــــ ال ــــ والتطبيقيــــة ــــة النظر ات املقــــر ن بــــ التــــواز رإيجــــاد ن
 .التطبيقي

نـــام - ال ـــ ــــ ا د مقـــر ـــل محتـــو ـــ النظـــر رإعـــادة ر ذلــــكى إثبـــات مـــع ـــة، دو بـــصفة رج
العلمية قسام  .بمحاضر

البحثية - الفر وتفعيل العلمية، البحوث بتصميم اصة ا ة املقر الساعات قادة ر  .ز

للطلبة - ة ختيا و سة الرئ املواد ن ب لالختيار الفرصة وإتاحة ة، اختيا مواد رإيجاد  .ر

ا - مــن ســتفادة و ين، ــ مم س تــد يئــة أعــضاء عــضراســتقطاب ــ التطبيقــي انــب
التعليم ن مسئول باستضافة ات اسة. (راملقر الد خطة من و ري  )ن

سو: خامسا نالدا   :ر

ــة النظر بــاألطر م ــد تز ــ إ نــامج بال ن امللتحقــ الطلبــة ناحيــة مــن امج ــ ال ــ أك ــداف أ وتنحــصر
بـــو ال املجـــال ـــ متخصـــصة نيـــة وم علميـــة كفـــاءات وإعـــداد التخـــصص، ـــ ،العلميـــة يدار ي

ي بما ن اسي الد يخص فيما امج ال ذه ر تطو يمكن   :روقد

نيا - م ة دا و ة بو ال ات ا امل إتقان ع الطالب ب رتد ر  .ر

والنوعية - امليدانية البحوث إجراء ع الطالب إتقان ع  .التأكيد

م - التقو أدوات تنوع ع القائمة م التقو معاي ع  .تنو

ة - ـــ وا آليـــة لعـــضوتــوف الـــدقيق التخـــصص ـــ ع قائمـــة واملـــشرف، املوضـــوع الختيـــار
س التد  .ريئة

نامج - بال لتحاق عد و أثناء اه الدكتو برامج م تقو الطلبة دو رتفعيل   .ر



ة بو ال ة دا أقسام اة الدكتو برامج ر رتطو ر
كية مر امعات ا ة خ ضوء السعودية امعات  با

البص/ د سليمان بن م الكر عبد بن   خالد

 

 

444 

بمــا - العــام، التعلــيم قطــاع ــ عليــا ــة إدا مناصــب لــشغل خاصــة اه دكتــو بــرامج رإيجــاد ر
املناطق التعليم مدير  .وذلك

فصلياتفعيل - ر بالتقر والرفع طالب، ل ل ادي   .رشاد

حات   :املق

الـــــــسعودية .1 امعــــــات با ــــــة بو ال ة دا ـــــــ العليــــــا اســــــات الد بـــــــرامج ر تطــــــو رمعوقــــــات ر
ا عل التغلب   .وآليات

امعـــــــــات .2 با ـــــــــة بو ال ة دا ـــــــــ العليـــــــــا اســـــــــات الد بـــــــــرامج مخرجـــــــــات مواءمـــــــــة رمـــــــــدى ر
العمل سو ملتطلبات  .قالسعودية

والــــسبلمـــ .3 الـــسعودية امعــــات ا ـــ ـــة بو ال العليــــا اســـات الد بـــرامج ن بــــ امـــل الت ردى
لتفعيلھ حة  .املق

ـــة .4 ر تفعيـــل ـــ الـــسعودية امعـــات با ـــة بو ال ة دا ـــ العليـــا اســـات الد بـــرامج ؤدو رر ر
السعودية ية العر  .2030اململكة
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 المراجع
أوال

ً
ية:  العر   املراجع

م ســــفران، حــــسنآل امللــــك). 2015. (حمــــد جامعــــة بيــــة ال ليــــة ب العليــــا اســــات الد بــــرامج م رتقــــو
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