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 أ.د/ مبارك بن فهيد القحطاني 
  اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ

 بكلية التربية ربويةبقسم العلوم الت

 ماجد عبدهللا عبدالعزيز الحمادأ/ 

 

 ة:ـــدمــــقامل

م التي أعلن عنها خادم الحرمين 2030ُتعد رؤية المملكة العربية السعودية اإلستراتيجية 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه  ا  نحهو التنميهة المسهتدامةط نتحهة تحهوط رهي تحهور 

والثتارية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية للمملكةط وخير تنميهة لهه ا الهوحن  الجوانب التعليمية
 وازدهاره ليعيش ريها الفرد بكط اقتدار.

وتعههد وزارُ  التعلههيمح واحههد ه مههن أهههم المؤسسههامح التههي تسههاهم رههي تحتيهه  ههه ه الرؤيههة مههن خهه ط  
 ه الرؤية ور  ما وضعم من أهداف. مبادراتها وبرامجها ومشاريعهاط لما يتحلب  التحوط والعمط به  

ومن منحل  ه ه األهميهة كهان البهد لهوزار  التعلهيم أن تسهاير الركهب نحهو هه ه الرؤيهة رهي 
تههورير رههرت التعلههيم للجميههج وبنههام جيههط مههتعلم رههي بيةههة تعليميههة مناسههبةط وررههج جههود  مخرجاتهههاط 

 م بتدرام ومهارام منسوبيها.وتشجيج االبتكار واإلبداعط وتنمية الشراكام المجتمعيةط واالرتتا
م سهتجعط النظهام التعليمهي 2030أن رؤيهة المملكهة ( 28ت  ط2016) الحربهي وقد  كهر

جزماه مرتبحاه بنظام اقتصادي واجتماعي أشمطط وقد قدمم وزار  التعليم مجموعة مبادرام للتحوط 
لههب والمعلههم الههوحني التههي شههملم نمهها ا ومبههادرام تعليميههةط ترتكههز جميعههها علهه  النهههو  بالحا

والمنهجط وتحسين البيةة المدرسيةط وتعزيز الصور  ال هنية لوزار  التعلهيم بمها يتماشه  مهج البهرامج 
 والمشروعام التي تبنتها مبادرام الوزار .

م داخههط 2030وُتعههد التيههادُ  المدرسههيُة المسههؤوطذ التنفيهه ي المباشههر لتحبيهه  رؤيههة المملكههة 
( أن للتياد ح دورها أساسيًّا 13مط ت 2008كرم رارد  الحريري )النظام التعليمي بالمدارسط حيث   

رههي التهه ثير علهه  سههلوك األرههراد والجماعههام ورههي مسههتوم األدام لههديهمط ممهها يسههاعد علهه  تحتيهه  
 .يؤدي إل  تحتي  األهداف المرجو  الفاعلية والكفام  اإلدارية وه ا بدوره

زمههان ومتكههام نط ألن أيل عمههط تربههوي كمهها أن اإلشههرافذ التربههوي والتيههاد ذ المدرسههية مت 
وتعليمهي يهههدف إلهه  االسههتمرار والتنظههيم والتفاعههط مهج المتإيههرام يحتههاا إلهه  إشههراف رعههاط وقيههاد  

 واعية تدعم العملية التعليمية.
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م داخهط أروقهة المهدارس والنظهام التعليمهيط 2030وقبط الشروع ري تحبي  رؤية المملكهة 
يهة وتحبيه  هه ه الرؤ تفعيهط ري  سية الوقوف عل  جاهزية ه ا النظامرإن  يتحلب من التياد  المدر 

 أهدارها الموضوعة ل لك.
وت سيسههاه علهه  مهها سههب  رههإن قههاد  المههدارس يمثلههون العنصههر األهههم رههي النظههام المدرسههيط 

مط وه ا ما ستتحر  ل  هه ه الدراسهة 2030وتحديداه ري جاهزية ه ا النظام لتحبي  رؤية المملكة 
االم بنامه عل  ما ورد ري دليط المبادرام الصادر من وزار  التعليمط وههي  )المهوارد وري عد  مج

 (.المجتمعية الشراكة ط(والخارجية الداخلية) التعليمية البيةة البشريةط
 :ةـــــــة الدراســـــــمشكل 1-2

 وتجويهههههد  بهههههالتعليم االرتتهههههام إلههههه  التعليمهههههي المجهههههاط م رهههههي2030المملكهههههة  رؤيهههههة تههههههدف
 رههي المتتدمههة الههدوط مصههاف رههي المملكههة بوضههج تسههاهم عاليههة أدام مؤشههرام  وتحتيهه  رجههام المخ

 نوعيهة وبهرامج وخحهح أههداف وضهج خه ط مهن الرؤيهة لمواكبهة التعلهيم وزار  درهج مها وههو التعليمط
 وتعزيهههز والمنهههاهج والتتنيهههة المدرسهههية البيةهههة وتحهههوير التعليمهههيط الكهههادر تهههدريب  تضهههمنم  شهههاملةط

شهههراك اإلثراةيهههةط لبهههرامجوا المبهههادرام   نتهههاةج بتحتيههه  سهههتنج  المبهههادرام  وهههه ه والمجتمهههجط األسهههر  وا 
 م(.2017التعليمية. )ال ويخط العملية أحراف جميج وتكاتف تعاون خ ط من عالية ومؤشرام 

( ههههي صهههمام النجههها  لكهههط 24مط ت 2010والتيهههاد  الفعالهههة كمههها  كرتهههها رهههاتن الإهههزو )
اونيههة رعالههة إ ا اسهههتحاعم خلهه  رؤيههة تربويههة مههج تهيةههة المنههها  مؤسسههة تربويههة وتعتبههر قيههاد  تع

للوصوط إل  أعل  مستوم من اإلنجاز مج قدرتها عل  االتصاط المباشر مج جميج العاملين ري 
 المؤسسة التربوية ومتابعة جميج اإلجرامام ري سبيط تحتي  ه ه الرؤية.

 ومنههها المدرسههيةط وبالبيةههة ارسالمههد  بتههاد  االهتمههام علهه  الدراسههام  مههن العديههد  أكههدم  وقههد 
 لتههاد  مناسههب  ومعنههوي ومههادي تنظيمههي منهها  بتههورير أوصههم  التههي ط(ه1437) الههدعجاني دراسههة

 واالنضهههباح المدرسهههية البيةهههة نظهههام تحسهههين خههه ط مهههن إبداعيهههة بحريتهههة مههههامهم ألدام المهههدارس
وتهيةهة المبنه   الصهلةط  ام  والجههام  المدرسهي المجتمهج مهج تعهاون ع قام  إقامة مج المدرسيط

 المدرسي بشكط مناسبط وتتديم الدعم الكامط للمدارس وتورير اإلمكانيام والص حيام.
ه( بالعمهههط علههه  توظيهههف إمكانهههام المدرسهههة لخدمهههة 1438كمههها أكهههدم دراسهههة العتيبهههي )

 المجتمج المحلي وتفعيط الشراكة المجتمعية بكارة مجاالتها.
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عمههط مههن قبهههط الههوزار  علهه  صههناعة البيةهههة م( رتههد أكهههدم علهه  ال2017أمهها دراسههة رتهه  )
دار  البيةهة  نشهام وا  المدرسية عبر عتد ورش عمط لفةهام متنوعهة مهن أصهحاب الع قهة بصهناعة وا 
المدرسية المتميز ط وأيضاه من  قاد  المدارس ص حية عتهد شهراكام مهج التحهاع الخهات لتحهوير 

 واقج البيةة المدرسية وتلبية احتياجات . 
 واالتجاهههام  المفههاهيم علهه  باالنفتهها  توصههياتها جههامم  رتههد ( م2017ي )قههدر  دراسههة أمهها

دار  الشهههاملة والجهههود  الحديثهههة التتنيهههام  مهههن الحديثهههة المدرسهههيةط  التيهههاد  أدام لفاعليهههة المعررهههةط وا 
وأيضههاه بحههث المعوقههام والمشههاكط التههي تواجهه  التيههاد  التربويههة رههي المههدارس الثانويههة والتههي تحههوط 

هم التربههوي بصههور ع راعلههةط كمهها أكههدم علهه  توسههيج التيههاد  التربويههة داةههر  التفاعههط دون التيههام بههدور 
 التي يمكن من خ لها المشاركة الفاعلة بين المدرسة والمجتمج المحلي بكارة قحاعات .

م( رهي توصهياتها عله  االهتمهام بمراره  المدرسهة مههن 2015كمها أكهدم دراسهة الحنهاكي )
ر ري برامج ت هيط المعلمين وتكثيف برامج تنمية كفامام المعلمين حيث كفايتها وصيانتهاط والنظ

العلميهههة والمهنيهههةط وتكثيهههف األنشهههحة الح بيهههةط واالهتمهههام بالبيةهههة المدرسهههية وجعلهههها بيةهههة تتبنههه  
االبهههداع واالبتكهههار الح بهههيط وضهههرور  األخههه  بكارهههة المتومهههام البشهههرية والماديهههة للبيةهههة المدرسهههية 

 الجا بة للتعلم.
م( رتهد جهامم نتاةجهها به ن دور التيهادام المدرسهية رهي 2017دراسة حسين والبلوي ) أما

م بمدينة تبوك جامم بدرجة متوسحةط والمتمثلة ري تفعيهط 2030تفعيط أهداف الرؤية السعودية 
الشههراكة المجتمعيههة ومشههاركة أوليههام األمههور رههي العمليههة التعليميههةط وكهه لك دعههم مشههاركة التحههاع 

 ت ري التعليمط وأيضاه دور التيادام التعليمية ري تدريب المعلمين وت هيلهم مهنياه. األهلي والخا
م وضهههعم وزار  التعلهههيم مجموعهههة مهههن 2030ولتحتيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة السهههعودية 

المبادرام لتحبي  ه ه الرؤيةط والمدرسة هي األساس ري التحبي  الميداني له ه المبادرامط والتي 
لية قاةهد المدرسهةط خاصهة بمها يتعله  بالنظهام المدرسهيط ركهان البهد مهن التعهرف تكون تحم مسؤو 

عل  جاهزية التياد  المدرسية ري تحبي  ه ه الرؤية رهي المجهاالم المرتبحهة بالعمليهام التعليميهة 
 والتربوية واإلدارية.
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لتههي تهه تي مشههكلة الدراسهة الحاليههة وا طالسهابتة نتهاةج الدراسههام خهه ط مها أشههارم إليهه   ومهن
 تتمثط ري السؤاط التالي 

 م2030 الساعددية العربياة المملكاة رؤياة لتطبيا  المدرساية القيااد  جاهزية درجة ما 
 الخرج؟ بتعليم محافظة القيادات التربدية نظر دجهة من

  :ةــــــالدراس ةــأسئل 1-3

 يتفرع من السؤال الرئيس للدراسة األسئلة الفرعية التالية:

مجهاط  رهي م2030 السهعودية العربية المملكة رؤية لتحبي  المدرسية ياد الت جاهزية درجة ما -1
 الخرا؟ محارظة بتعليم التربوية التيادام  نظر وجهة الموارد البشرية من

 مجهاط رهي م2030 السهعودية العربية المملكة رؤية لتحبي  المدرسية التياد  جاهزية درجة ما -2
 الخرا؟ محارظة بتعليم التربوية التيادام  نظر وجهة البيةة التعليمية )الداخلية والخارجية( من

 مجهاط رهي م2030 السهعودية العربية المملكة رؤية لتحبي  المدرسية التياد  جاهزية درجة ما -3
 الخرا؟ محارظة بتعليم التربوية التيادام  نظر وجهة الشراكة المجتمعية من

( رههي درجههة جاهزيههة التيههاد   α≤0.05ههط هنههاك رههرو   ام داللههة إحصههاةية عنههد مسههتوم الداللههة )  -4
 المدرسية بتعليم محارظة الخرا تعزم لمتإيرام )المسم  الوظيفيط نوع المبن  المدرسي(؟ 

 :ةـــالدراس دافـــأهـ 1-4

 هذه الدراسة إلى:  دتهدف
 رههي م2030 السههعودية العربيههة المملكههة رؤيههة التيههاد  المدرسههية لتحبيهه  جاهزيههةعلهه   التعههرف -1

 .الخرا محارظة بتعليم التربوية التيادام  نظر وجهة ة منمجاط الموارد البشري

  مجهاط   رهي   م 2030  السهعودية   العربيهة   المملكهة   رؤية   لتحبي    المدرسية   التياد    جاهزية   عل    التعرف  -2
 . الخرا   محارظة   بتعليم  التربوية  التيادام   نظر  وجهة   البيةة التعليمية )الداخلية والخارجية( من 

 رههي م2030 السههعودية العربيههة المملكههة رؤيههة لتحبيهه  مدرسههيةال التيههاد  جاهزيههة علهه  التعههرف -3
 .الخرا محارظة بتعليم التربوية التيادام  نظر وجهة الشراكة المجتمعية من مجاط
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ا إن كههان هنههاك رههرو   ام داللهة إحصههاةية عنههد مسههتوم الداللههة ) -4 ( رههي α≤0.05الكشهف عمههإ
لمتإيرام )المسم  الوظيفيط نوع  درجة جاهزية التياد  المدرسية بتعليم محارظة الخرا تعزم

 المبن  المدرسي(.

 :ةـــالدراس ةــــأهمي 1-5

 ة:ـــــالنظري  ةـــــاألهمي (  أ

 جاهزيهههة موضهههوع تتنهههاوط إ   ط(الباحهههث  علهههم حهههدود  رهههي) والعلميهههة النظريهههة وأهميتهههها حهههداثتها -1
ن مط وههههههو مههههه 2030 المملكهههههة رؤيهههههة لتحبيههههه  مهههههدارس التعلهههههيم العهههههام رهههههي المدرسهههههية التيهههههاد 

 الموضوعام التي تتعل  بتحبي  الرؤية ري مجاط التعليم.
 نظههههر وجهههههة مههههن م2030 المملكههههة رؤيههههة لتحبيههه  المدرسههههية التيههههاد  جاهزيههههة لواقههههج رصهههدها -2

اله ي يعتبهر مهن عوامهط نجها  تحبيه  رؤيهة المملكهة ط الخرا محارظة بتعليم التربوية التيادام 
مجههاالم متعلتههة بههالموارد البشههرية  م رههي مجههاط التعلههيمط والهه ي يضههم رههي حياتهه  عههد 2030

 والبيةة التعليمية والشراكة المجتمعية.

 ة:ـــــالتطبيقي  ةـــــاألهمي ( ب

دار  تعليم الخهرا عهن  -1 من المؤمط أن تتدم نتاةج الدراسة تإ ية راجعة لمنسوبي وزار  التعليم وا 
يم المسههاعدام مط ومههن ثههم تتههد 2030مههدم جاهزيههة التيههادام المدرسههية لتحبيهه  رؤيههة المملكههة 

 والدعم لسد االحتياجام.
 نفهس رهي الدراسهام  مهن المزيهد  إلجهرام العلياط الدراسام  وحلبة الدراسة الباحثين نتاةج قد تفيد  -2

 .المجاط

 :ةـــالدراس دودـــحـ 1-6

 المملكههة رؤيههة لتحبيهه  المدرسههية التيههاد  جاهزيههة  اقتصههرم علهه  دراسههة المدضاادعية الحااددد ▪
م رههههههي مجههههههاالم المههههههوارد البشههههههريةط والبيةههههههة التعليميههههههة )الداخليههههههة 2030 السههههههعودية العربيههههههة

 والخارجية(ط والشراكة المجتمعية.
دار   (بالمرحلهة الثانويهة )بنهين العهام التعلهيم مدارس عل  الدراسة اقتصرم   المكانية الحددد ▪ وا 

 .الخرا بمحارظة التعليم
 هه1440- هه1439 الدراسي من العام الثاني  الفصط الدراسي الزمانية الحددد ▪
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( قاةههداهط والمشههررين التربههويين 34وعههددهم ))بنههين(  الثانويههةمههدارس ال  قههاد  ريةالبشاا  الحااددد ▪
 والههههههههههدلم. )إحصههههههههههاةية إدار  تعلههههههههههيم الخههههههههههرا الخههههههههههرا تيمحههههههههههارظ( مشههههههههههرراه ب80وعههههههههههددهم )

 هه(.1439-1440 

  :ةــــالدراس اتـــمصطلح 1-7

مصههحف ط )لمواجهتهه .  وتهيهه  اسههتعدإ  أي لألمههرط رهه ن تجهههز  اللإههة رههي يتههاط: الجاهزيااة
 .(143مط ت 2004الزيامط عبدالتادرط النجارط 

( ب نهههها  حالهههة اسهههتعداد Business Dictionaryكمههها يعررهههها التهههاموس االقتصهههادي )
وت هب نظامط شختط أو مجموعة أنظمة لمواجهة وضج معهين أو لتنفيه  سلسهلة مهن اإلجهرامام 

قهههة وشههمولية التخحهههيحط ومهههدم تهههوارر المهههؤه م الكاريهههة لهههدم  المخحههح لههههاط وتعتمهههد الجاهزيهههة علههه  د 
 ( Business Dictionary 2014المورد البشري ومدم التدر  عل  تورير الدعم المادي ال زم. ) 

درجههة االسههتعداد والتخحههيح والتههدر  الماديههة والبشههرية التههي تواجهه    دتعاارف إجرائيااان ب نهااا
مط والمتمثلههة رههي درجههة 2030رسههي لتحبيهه  رؤيههة المملكههة التيههاد  المدرسههية المتعلتههة بالنظههام المد 

 استجابة أرراد عينة الدراسة عل  االستبانة المتعلتة بدرجة الجاهزية.
مجموعة العمليام التيادية التنفي ية والفنية التي تتم عن حريه  العمهط   المدرسية القياد 

نههها  الفكهههري والنفسهههي والمهههادي اإلنسهههاني الجمهههاعي التعهههاوني السهههاعي علههه  الهههدوام إلههه  تهههورير الم
المناسب ال ي يحفز الهمم ويبعهث الرببهة رهي العمهط الفهردي والجمهاعي النشهح والمهنظم مهن أجهط 
تههه ليط الصهههعاب وتكييهههف المشهههك م الموجهههود ط وتحتيههه  األههههداف التربويهههة المحهههدد  للمؤسسهههام 

 (23مط ت 2013التعليمية. )حارظط المإيديط البحيريط
الجهههههة المسههههؤولة عههههن عمليههههام التخحههههيح والتنسههههي  والتوجيهههه    ادتعاااارف إجرائيااااان ب نهاااا 

والتحبي  لكط عمهط تعليمهي أو تربهوي أو إداري داخهط المدرسهة أو مهرتبح بخارجههاط بتصهد تهيةهة 
 م.2030البيةة التعليمية والتربوية بما يحت  أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 

هها المملكهة العربيهة السهعودية ترتكهز عله  هي رؤية شاملة أحلتت: م2030رؤية المملكة 
مرتكزام ث ثة وههي  العمه  العربهي واإلسه ميط والتهو  االسهتثمارية الراةهد ط ومحهور ربهح التهارام 
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الهههث ثط كمههها تعتمهههد علههه  ث ثهههة محهههاور وههههي المجتمهههج الحيهههويط واالقتصهههاد المزدههههرط والهههوحن 
ط تحتيههه  أههههداف الرؤيهههة وتعظهههيم الحمهههو ط وهههه ه المحهههاور تتكامهههط وتتسههه  مهههج بعضهههها رهههي سهههبي

االستفاد  من مرتكزاتهاط وتحم كط محور من ه ه المحاور هناك عدد من االلتزامام واألهدافط 
 (13مط ت 2030ويتبن  الباحث ه ا التعريف إجراةياه. )وثيتة رؤية المملكة العربية السعودية 

 :وتفسيرهاومناقشتها نتائج الدراسة 

درجــة جاهزيــة القيــادة المدرســية لتطبيــق رؤيــة المملكــة  مــا    :   األو لســؤا   ا إجابــة  أوالً:  
م من وجهة نظر القيــاداا التربويــة بتعلــيم ماافظــة الخــرج  2030العربية السعودية  

 ؟ في مجا  الموارد البشرية 

م 2030لتحديههد درجههة جاهزيههة التيههاد  المدرسههية لتحبيهه  رؤيههة المملكههة العربيههة السههعودية 
ربويههة بتعلههيم محارظههة الخههرا رههي مجههاط المههوارد البشههريةط تههم حسههاب مههن وجهههة نظههر التيههادام الت

المتوسههح الحسههابي لههه ه األبعههاد وصههواله إلهه  تحديههد درجههة جاهزيههة التيههاد  المدرسههية لتحبيهه  رؤيههة 
م مههن وجهههة نظههر التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظههة الخههرا رههي 2030المملكههة العربيههة السههعودية 
 ( يوض  النتاةج العامة له ا المحور.1-4دوط )مجاط الموارد البشريةط والج

درجة جاهزية  : أبعاد األو  على الماور أفراد عينة الدراسة  ( استجاباا 1-4جدو  رقم ) 
 م من وجهة نظر القياداا2030القيادة المدرسية لتطبيق رؤية المملكة العربية السعودية  

 التربوية بتعليم ماافظة الخرج في مجا  الموارد البشرية  

المتوسط  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبع م
 الاسابي

االناراف 
 الترتيب المعياري

 1 0.798 3.31 مجا  المعلمين واإلداريين 1
 2 0.870 3.06 مجا  الطالب 2

درجة جاهزية القيادة المدرسـية لتطبيـق رؤيـة المملكـة العربيـة 
ــاداا الترب2030الســعودية  ــة نظــر القي ــن وجه ــيم م م ــة بتعل وي

 ماافظة الخرج في مجا  الموارد البشرية
3.20 0.776 - 

يتض  من خ ط النتاةج الموضحة أع ه أن أرراد عينة الدراسة موارتون بدرجة متوسحة 
م مهن وجههة 2030عل  درجهة جاهزيهة التيهاد  المدرسهية لتحبيه  رؤيهة المملكهة العربيهة السهعودية 

ط (5مهن  3.20ارد البشرية بمتوسهح )رظة الخرا ري مجاط المو نظر التيادام التربوية بتعليم محا
واتلضهههذ ذ مهههن النتهههاةج أن أبهههرز درجهههة لجاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة 

م مههن وجهههة نظهههر التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظهههة الخههرا رههي مجههاط المهههوارد 2030السههعودية 
(ط وأخيهههراه جهههام ُبعهههد 5مهههن  3.31ن واإلداريههين بمتوسهههح )البشههرية تمثلهههم رهههي ُبعهههد مجهههاط المعلمهههي

 (.5من  3.06)  مجاط الح ب بمتوسح
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 دفيما يلي النتائج التفصيلية:
 :مجا  المعلمين واإلداريينو : الُبعد األ 

للتعهههرف علههه  درجهههة جاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة السهههعودية 
التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا رهي مجهاط المهوارد البشهرية ريمها م من وجهة نظر التيهادام 2030
ط تههم حسههاب التكههرارامط والنسههب المةويههةط والمتوسههحام بُبعااد مجااال المعلمااين دانداريااينيتعلهه  

مجاال  ُبعادالحسابيةط واالنحرارام المعياريةط والرتب الستجابام أرراد عينة الدراسة عله  عبهارام 
 مم النتاةج كما يلي ط وجاالمعلمين دانداريين

درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبيق   او  أفراد عينة الدراسةاستجاباا  (2-4جدو  رقم ) 
م من وجهة نظر القياداا التربوية بتعليم ماافظة الخرج  2030رؤية المملكة العربية السعودية  

 في مجا  الموارد البشرية 
 مرتبة تنازلياً اسب متوسطاا الموافقة فيما يتعلق بُبعد مجا  المعلمين واإلداريين  

 ارااــــــــالعب  م

ــ وافقــــــــالمة ــــــــدرج التكرار  ة ــــــــــــــ
المتوسط  
 الاسابي

االناراف  
 المعياري

النسبة   الترتيب
% 

بدرجة  
 عالية جداً 

بدرجة  
 عالية

بدرجة  
 متوسطة 

بدرجة  
 منخفضة 

بدرجة  
منخفضة  

 اً جد

8 
من تمكن المعلمين 

استخدام التقنية في عملية  
 التعليم

 1 11 26 42 24 ك
3.74 0.965 1 

% 23.1 40.3 25 10.6 1 

1 

تعم  على تخفيف االعباء  
اإلدارية عن المعلمين  
لضمان التركيز على  

 العملية التعليمية

 4 13 32 38 17 ك

3.49 1.033 2 
% 16.3 36.6 30.8 12.5 3.8 

7 
لنمو  تعم  على تطوير ا
 المهني للمعلمين

 2 17 41 25 19 ك
3.40 1.029 3 

% 18.3 24 39.5 16.3 1.9 

3 

تدرك مدى المالءمة  بين 
ممارساا التعليم والتعلم  
من جهة ومواد التعلم  
الاالية من جهة أخرى  
 الكتساب المهاراا 

 2 9 52 30 11 ك

3.38 0.861 4 
% 10.6 28.8 50 8.7 1.9 

2 

 للمعلمين يسمح  توفر وقتا  
لهم بالتركيز على مهمتهم 
األساسية والتفرغ للعملية  

 التعليمية

 5 13 42 30 14 ك

3.34 1.020 5 
% 13.5 28.8 40.4 12.5 4.8 

4 
تعم  على تطوير النمو  

 المهني لإلداريين
 8 17 34 32 13 ك

3.24 1.110 6 
% 12.5 30.8 32.7 16.3 7.7 

5 

قياداا  تعم  على إعداد  
مدربة من معلمي  

المدراس ليشكلوا نواة  
تدريب لغيرهم من  

 المعلمين

 6 27 34 25 12 ك

3.10 1.093 7 
% 11.5 24 32.7 26 5.8 

6 
تمكن المعلمين من رعاية 
الطلبة الموهوبين مع  

 تطوير قدراتهم

 8 24 36 25 11 ك
3.07 1.100 8 

% 10.6 24 34.6 23.1 7.7 
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 ارااــــــــالعب  م

ــ وافقــــــــالمة ــــــــدرج التكرار  ة ــــــــــــــ
المتوسط  
 الاسابي

االناراف  
 المعياري

النسبة   الترتيب
% 

بدرجة  
 عالية جداً 

بدرجة  
 عالية

بدرجة  
 متوسطة 

بدرجة  
 منخفضة 

بدرجة  
منخفضة  

 اً جد

9 
استقطاب  تعم  على 

 معلمين متميزين
 15 16 35 25 13 ك

3.05 1.218 9 
% 12.5 24 33.7 15.4 14.4 

 0.798 3.31 ام ــــــــــــــــــــــــــــــعـــط ال ـــــــــــــــــــــوســـمتـال

علههه  درجهههة    متدساااطة بدرجاااة    ( أن أرهههراد عينهههة الدراسهههة موارتهههون 2-4يتضههه  رهههي الجهههدوط ) 
م مههن وجهههة نظههر التيههادام  2030المدرسههية لتحبيهه  رؤيههة المملكههة العربيههة السههعودية    جاهزيههة التيههاد  

بُبعاد مجاال المعلماين داندارياين  التربوية بتعليم محارظة الخرا ري مجاط المهوارد البشهرية ريمها يتعله   
 (ط وهههههو متوسههههح يتههههج رههههي الفةههههة الثالثههههة مههههن رةههههام المتيههههاس الخماسههههي  5.00مههههن    3.31بمتوسههههح ) 

 عل  أدا  الدراسة.   متدسطة بدرجة (ط وهي الفةة التي تشير إل  خيار  3.40إل     2.61)من  
( أن أبرز م م  جاهزية التياد  المدرسية لتحبي  5-4ويتض  من النتاةج ري الجدوط )

م مهن وجههة نظهر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا 2030رؤية المملكة العربية السعودية 
 تتمثههط رههي العبههارام رقههم بُبعااد مجااال المعلمااين دانداريااينرية ريمهها يتعلهه  رههي مجههاط المههوارد البشهه 

 ( التي تم ترتيبها تنازلياه حسب موارتة أرراد عينة الدراسة عليها كالتالي 7ط  1ط  8) 
   تمكاان المعلمااين ماان اسااتخدام التقنيااة فااي عمليااة التعلاايم ( وهههي  8جههامم العبههار  رقههم ) -1

مهن  3.74بمتوسح ) بدرجة عاليةرتة أرراد عينة الدراسة عليها بالمرتبة األول  من حيث موا
(ط وتعهههزم هههه ه النتيجهههة بههه ن التيهههادام المدرسهههية تحهههرت علههه  تعزيهههز االسهههتفاد  مهههن مزايههها 5

التتنيهة رهي العمهطط ممها عهزز مهن اهتمامهها بتمكهين المعلمهين مهن اسهتخدام التتنيهة رهي عمليههة 
م التي 2030بي  رؤية المملكة العربية السعودية التعليمط األمر ال ي عزز من جاهزيتها لتح

والتهي بينهم أن  (م2017) تتحلب ه ا الجانبط وتتف  ه ه النتيجهة مهج نتيجهة دراسهة التثهامي
إسهههام مشههرري التيههاد  المدرسههية رههي تحههوير المهههارام الفنيههة واإلنسههانية كههان بدرجههة عاليههةط وتتفهه   

بينهههم أن التيهههاد  المدرسهههية تواكهههب التحهههورام    م( والتهههي 2015أيضهههاه مهههج نتيجهههة دراسهههة الحنهههاكي ) 
التتنية لتحسهين عمليهة التعلهيم بدرجهة عاليهةط وجهامم هه ه النتيجهة بهاخت ف مهج نتيجهة دراسهة رتهة  

 م(ط حيث جام ُبعد تورر التجهيزام والتتنيام الحديثة بدرجة متوسحة. 2017) 

عان المعلماين لضامان تعمال علاى تخفياف األعبااد اندارياة ( وههي   1جامم العبار  رقهم ) -2
  بالمرتبهة الثانيهة مهن حيهث موارتهة أرهراد عينهة الدراسهة عليهها  التركيز على العملية التعليمياة

(ط وتعهزم هه ه النتيجهة به ن التيهادام المدرسهية تحهرت 5مهن  3.49بمتوسهح ) بدرجة عالياة
لههوبط علهه  تتليههط الضههإوح علهه  المعلمههين بمهها يههدعم قيههامهم بمهههام التدريسههية بالشههكط المح

ول لك نجدها تعمط عل  تخفيف األعبام اإلدارية عن المعلمين لضمان التركيز عل  العمليهة 
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م 2030التعليميههةط األمههر الهه ي عههزز مههن جاهزيتههها لتحبيهه  رؤيههة المملكههة العربيههة السههعودية 
 ري جانب تحسين مخرجام العملية التعليمية.

التي جامم بدرجة عاليةط و لهك  م(2015وتتف  ه ه النتيجة مج نتيجة دراسة الحناكي )
ب همية تفرإغ المعلمين للعملية التعليميهة وعهدم تحمهيلهم أعبهامه إداريهة تهؤثر عله  أدام عملههم عله  

 الوج  المحلوب.  

  بالمرتبهة الثالثهة  تعمال علاى تطادير النماد المهناي للمعلماين ( وهي  7جامم العبار  رقم ) -3
(ط وتعهزم 5مهن  3.40بمتوسهح ) بدرجة متدسطةا من حيث موارتة أرراد عينة الدراسة عليهه 

ههه ه النتيجههة بهه ن التيههادام المدرسههية تسههع  بدرجههة متوسههحة إلهه  تعزيههز قههدر  المعلمههين علهه  
التيهههام بمههههامهم التعليميهههة وتحسهههين أداةههههم التدريسهههي بمههها يحتههه  األههههداف التعليميهههةط ولههه لك 

األمهههر الههه ي يحتهههاا إلههه   نجهههدها تعمهههط بشهههكط متوسهههح علههه  تحهههوير النمهههو المهنهههي للمعلمهههين
م رههي جانههب تحسههين 2030التعزيههز مههن جاهزيتههها لتحبيهه  رؤيههة المملكههة العربيههة السههعودية 

الموارد البشريةط ممثلة ري المعلمين لتحتيه  أههداف الرؤيهةط وتختلهف هه ه النتيجهة مهج نتيجهة 
المهارام  والتي بينم أن إسهام مشرري التياد  المدرسية ري تحوير (م2017) دراسة التثامي

 (م2017) الفنية واإلنسانية كان بدرجهة عاليهةط وتختلهف مهج نتيجهة دراسهة وط عمهرو ودبهري
والتههي بينههم أن نسههبة االتفهها  الكليههة لعينههة البحههث علهه  الواقههج الحههالي للتنميههة المهنيههة للمعلههم 

م( 2017(ط كمهها تختلههف ههه ه النتيجههة مههج نتيجههة دراسههة العريفههي والشهههري )%68.79بلإههم )
 ي بينم أن التاةد يعمط عل  تحوير أدام المعلمين.والت

م( والتههي أوضهحم به ن متابعههة 2017وتختلهف هه ه النتيجهة مههج نتيجهة دراسهة الرشهودي )
 إلتحا  المعلمين بالدورام التدريبية داخط المدرسة وخارجها جامم بدرجة ضعيفة.

  أن التيههاد  م( والتههي توضهه 2015كمهها تختلههف ههه ه النتيجههة مههج نتيجههة دراسههة الحنههاكي )
 المدرسية تنف  دورام تدريبية لتحوير مستوم أدام المعلمين جامم بدرجة عالية.

م( والتي بينم أن التياد  المدرسية تنس  2017وتتف  ه ه النتيجة مج نتيجة دراسة رت  )
 برامج تدريبية للعاملين ريها بدرجة متوسحة.

اهزيههة التيههاد  المدرسههية لتحبيهه   ( أن أقههط م مهه  ج 2-4ويتضهه  مههن النتههاةج رههي الجههدوط ) 
م من وجهة نظر التيادام التربوية بتعليم محارظة الخهرا رهي  2030رؤية المملكة العربية السعودية  
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(  9ط    6تتمثهط رهي العبهارام رقهم )   بُبعد مجال المعلمين دانداريين مجاط الموارد البشرية ريما يتعل  
 نة الدراسة عليها كالتالي  التي تم ترتيبها تصاعدياه حسب موارتة أرراد عي 

  بالمرتبهة التاسهعة مهن  تعمط عل  اسهتتحاب معلمهين متميهزين( وهي   9جامم العبار  رقم ) -1
(ط وتعهزم هه ه 5مهن  3.05بمتوسهح ) بدرجة متوسحةحيث موارتة أرراد عينة الدراسة عليها 

ي يضهههعف النتيجهههة بههه ن التيهههادام المدرسهههية ال تملهههك اسهههتتحاب معلمهههين متميهههزين األمهههر الههه  
م رهههي جانهههب تحسهههين 2030التعزيهههز مهههن جاهزيتههه  لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة السهههعودية 

 الكفامام واألدام.

 :مجا  الطالب : الثانيالُبعد 

للتعهههرف علههه  درجهههة جاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة السهههعودية 
الخهرا رهي مجهاط المهوارد البشهرية ريمها م من وجهة نظر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة 2030
ط تهههم حسهههاب التكهههرارامط والنسهههب المةويهههةط والمتوسهههحام الحسهههابيةط بُبعاااد مجاااال الطااا  يتعلههه  

ط مجاال الطا   ُبعادواالنحرارام المعياريةط والرتهب السهتجابام أرهراد عينهة الدراسهة عله  عبهارام 
 وجامم النتاةج كما يلي 

درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبيق   او  عينة الدراسة أفراد استجاباا  (3-4جدو  رقم ) 
م من وجهة نظر القياداا التربوية بتعليم ماافظة الخرج  2030رؤية المملكة العربية السعودية  

 في مجا  الموارد  
 مرتبة تنازلياً اسب متوسطاا الموافقة البشرية فيما يتعلق بُبعد مجا  الطالب 

 العباراا م
المتوسط   موافقة الدرجة  التكرار

 الاسابي
االناراف  
النسبة  الترتيب المعياري

% 
بدرجة 
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 اً جد منخفضة

 تعزز القيم للطالب 14
 1 9 27 37 30 ك

3.83 0.980 1 
% 28.8 35.5 26 8.7 1 

15 

تسهم في تعزيز قدراا 
الطالب واتجاهاتهم 
وميولهم بما يعزز 
 اختياراتهم التخصصية 

 5 11 34 38 16 ك

3.47 1.033 2 
% 15.4 36.5 32.7 10.6 4.8 

16 

تمتلك القدرة على تصميم 
اختباراا ومقاييس 
للكشف عن الطلبة  

 المتميزين

 9 26 42 18 9 ك

2.92 1.058 3 
% 8.7 17.3 40.3 25 8.7 

10 

تعم  على بناء برامج 
تدريبية تفاعلية متنوعة 
للطالب في مجاالا 
متعددة )المجا  

االقتصادي والمالي وريادة  
 األعما  ..( 

 13 25 36 24 6 ك

2.86 1.092 4 
% 5.8 23.1 34.6 24 12.5 

12 
تثقف المجتمع الطالبي في 

المدرسة على ريادة  
 األعما 

 14 26 35 23 6 ك
2.82 1.104 5 

% 5.8 22.1 33.6 25 13.5 

تطور مصفوفة متكاملة  13
 للمهاراا الاياتية

 14 23 44 15 8 ك
2.81 1.089 6 

% 7.7 14.4 42.3 22.1 13.5 
 7 1.086 2.75 15 26 39 18 6 كتؤه  الطالب لتعلم  11
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 العباراا م
المتوسط   موافقة الدرجة  التكرار

 الاسابي
االناراف  
النسبة  الترتيب المعياري

% 
بدرجة 
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 اً جد منخفضة

 14.4 25 37.5 17.3 5.8 % البرمجة بشك  مبسط
 0.870 3.06 ـــــط الــعــــــــــــــــامالـمتــوســـــ

عله  درجهة  متدساطةبدرجاة  ( أن أرهراد عينهة الدراسهة موارتهون3-4يتض  ري الجهدوط )
م من وجهة نظر التيادام 2030جاهزية التياد  المدرسية لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية 

بمتوسهح  بُبعد مجاال الطا  ريما يتعله   التربوية بتعليم محارظة الخرا ري مجاط الموارد البشرية
 2.61(ط وهو متوسح يتج ري الفةة الثالثهة مهن رةهام المتيهاس الخماسهي )مهن 5.00من  3.06)

 عل  أدا  الدراسة. متدسطةبدرجة (ط وهي الفةة التي تشير إل  خيار 3.40إل  
ية لتحبي  ( أن أبرز م م  جاهزية التياد  المدرس3-4ويتض  من النتاةج ري الجدوط )

م مهن وجههة نظهر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا 2030رؤية المملكة العربية السعودية 
ط  15ط  14تتمثهط رهي العبهارام رقهم ) بُبعاد مجاال الطا  ري مجاط الموارد البشهرية ريمها يتعله  

 كالتالي  ( التي تم ترتيبها تنازلياه حسب موارتة أرراد عينة الدراسة عليها16
  بالمرتبهة األوله  مهن حيهث موارتهة أرهراد  تعزز القيم للط  ( وههي   14جامم العبار  رقم ) -1

(ط وتعزم ه ه النتيجة ب ن التيهادام 5من  3.83بمتوسح ) بدرجة عاليةعينة الدراسة عليها 
المدرسية تدرك أهمية الدور التربوي إل  جانب الدور التعليمي لهاط ول لك نجدها تعمط عله  

التيم للح ب األمر ال ي يعزز مهن جاهزيتهها لتحبيه  رؤيهة المملكهة العربيهة السهعودية تعزيز 
م رههي جانهههب دعههم التهههيم لهههدم الحهه بط وتتسههه  هههه ه النتيجههة مهههج مههها تسههع  لههه  رؤيهههة 2030

 م ريما يتعل  ببرنامج تعزيز الشخصية الوحنية.2030المملكة العربية السعودية 

فاي تعزياز رادرات الطا   داتجاهااتهم دميادلهم بماا  تساهم( وههي   15جامم العبهار  رقهم ) -2
  بالمرتبههة الثانيههة مههن حيههث موارتههة أرههراد عينههة الدراسههة عليههها  يعاازز اختياااراتهم التخصصااية

(ط وتعههزم ههه ه النتيجههة بهه ن التيههادام المدرسههية تعمههط 5مههن  3.47بمتوسههح ) بدرجااة عاليااة
ا تعمهط عله  تعزيهز قهدرام الحه ب عل  تعزيز رببة الح ب ودارعيهتهم للهتعلمط وله لك نجهده

واتجاهاتهم وميولهم بما يعزز اختياراتهم التخصصية ري المستتبطط و لك بالنفج ال ي سهيعود 
م 2030األمر ال ي يعزز من جاهزيتها لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية  عل  ب دناط

 ري جانب دعم دارعية المجتمج للتعلم والعمط.

تمتلك القدر  على تصاميم اختباارات دمقااييس للكشاف عان ( وهي   16)جامم العبار  رقم  -3
بدرجاااة   بالمرتبهههة الثالثهههة مهههن حيهههث موارتهههة أرهههراد عينهههة الدراسهههة عليهههها الطلباااة المتميااازين 

(ط وتعهههزم هههه ه النتيجهههة بههه ن التيهههادام المدرسهههية ال تمتلهههك 5مهههن  2.92بمتوسهههح ) متدساااطة
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يم اختبارام ومتاييس للكشف عن الحلبة المتميهزين الت هيط والخبر  ال زمة والتدر  عل  تصم
والموهههوبين بدرجههة كبيههر ط خاصههةه أن هههؤالم الحلبههة سههيكون لهههم بصههمة واضههحة رههي مسههتتبط 
المملكههةط األمههر الهه ي سههيؤثر سههلباه علههه  جاهزيتههها لتحبيهه  رؤيههة المملكههة العربيههة السهههعودية 

 م ري جانب دعم قدرام الحلبة المتميزين.2030

مــا درجــة جاهزيــة القيــادة المدرســية لتطبيــق رؤيــة المملكــة العربيــة    : الثــاني لسؤا   ا جابة  إ ثانياً:  
م مــن وجهــة نظــر القيــاداا التربويــة بتعلــيم ماافظــة الخــرج فــي مجــا  البي ــة  2030السعودية  

 ؟ التعليمية )الداخلية والخارجية( 

بيهههة السهههعودية للتعهههرف علههه  درجهههة جاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العر 
م مهههن وجههههة نظهههر التيهههادام التربويهههة بتعلهههيم محارظهههة الخهههرا رهههي مجهههاط البيةهههة التعليميهههة 2030

)الداخلية والخارجية(ط تم حساب التكرارامط والنسب المةويةط والمتوسحام الحسابيةط واالنحرارام 
تيههاد  المدرسههية المعياريههةط والرتههب السههتجابام أرههراد عينههة الدراسههة علهه  عبههارام درجههة جاهزيههة ال

م من وجهة نظر التيادام التربوية بتعلهيم محارظهة 2030لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية 
 الخرا ري مجاط البيةة التعليمية )الداخلية والخارجية(ط وجامم النتاةج كما يلي 

طبيق  درجة جاهزية القيادة المدرسية لت او  أفراد عينة الدراسةاستجاباا  (4-4جدو  رقم ) 
م من وجهة نظر القياداا التربوية بتعليم ماافظة الخرج  2030رؤية المملكة العربية السعودية  

 في مجا  البي ة 
 مرتبة تنازلياً اسب متوسطاا الموافقة التعليمية )الداخلية والخارجية(   

 العباراا م

ــ درج التكرار ــ الموافقة ــــــــ  ة ــــــــ
المتوسط  
 الاسابي

االناراف  
 ياريالمع

 الترتيب
 %النسبة 

بدرجة 
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 اً جد

28 

تعم  على توفير تجهيزاا  
األمن والسالمة الالزمة  

للتعام  مع الااالا الطار ة  
 في المدارس 

 4 10 33 39 18 ك

3.55 1.013 1 
% 17.3 37.6 31.7 9.6 3.8 

29 
م أساليب التوعية والتثقيف  تقي 

األمني في المدارس لكشف  
 جوانب القصور ومعالجتها

 3 15 42 36 8 ك
3.30 0.912 2 

% 7.7 34.6 40.4 14.4 2.9 

19 
تسعى إلي إيجاد بي ة تعليمية  
جديدة تعتمد على التقنية في  
 إيصا  المعرفة إلى الطالب 

 2 23 39 29 11 ك
3.23 0.978 3 

% 10.6 27.9 37.5 22.1 1.9 

33 
تدعو أولياء األمور للمشاركة  
في األنشطة االجتماعية داخ   

 المدرسة 

 10 18 36 24 16 ك
3.17 1.178 4 

% 15.4 23.1 34.6 17.3 9.6 

21 

تستقطب أكبر عدد من  
المستفيدين من خدماا نادي  
الاي ) من الطلبة واولياء  
 أمورهم وسكان الاي( 

 6 15 52 21 10 ك

3.13 0.976 5 
% 9.6 20.2 50 14.4 5.8 

17 

تنفذ أنشطة متنوعة الستثمار  
مجتمع أوقاا فراغ ال

المدرسي )الداخلي  
 ( والخارجي

 5 22 42 24 11 ك
3.13 1.025 6 

% 10.6 23.1 40.3 21.2 4.8 
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 العباراا م

ــ درج التكرار ــ الموافقة ــــــــ  ة ــــــــ
المتوسط  
 الاسابي

االناراف  
 ياريالمع

 الترتيب
 %النسبة 

بدرجة 
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 اً جد

30 

قادرة على تقييم بي ة المدارس  
الخارجية من خال  توافر  

مة  متطلباا معايير السال
 المرورية 

 2 28 39 26 9 ك

3.12 0.969 7 
% 8.7 25 37.5 26.9 1.9 

20 

توفر بي ة جاذبة آمنة داخ   
األاياء لجذب الطالب وأولياء  
أمورهم وسكان الاي من  

 خال  أندية الاي 

 8 20 39 26 11 ك

3.12 1.082 8 
% 10.6 25 37.5 19.2 7.7 

27 
مية  تعم  على تاسين البي ة التعلي 

 المافزة على اإلبداع واالبتكار 
 4 26 38 29 7 ك

3.09 0.977 9 
% 6.7 27.9 36.6 25 3.8 

31 

تسهم في تعزيز التعلم والتعليم  
القا م على الباث العلمي في  
تطوير تعليم المهاراا  

 األساسية 

 7 27 41 22 7 ك

2.95 1.009 10 
% 6.7 21.2 39.4 26 6.7 

25 
دة نسبة الطالب  تسعى إلى زيا

المشاركين في األنشطة غير  
 الصفية خارج اليوم الدراسي 

 10 24 40 25 5 ك
2.91 1.025 11 

% 4.8 24 38.5 23.1 9.6 

22 
تنفذ مسار المشروعاا غير  
مث   الصفية أثناء اليوم الدراسي  
 ( ) الثقافة ، العلوم والتقنية 

 10 26 42 18 8 ك
2.88 1.055 12 

% 7.7 17.3 40.4 25 9.6 

18 
تعم  على إيجاد بي ة ابتكارية  

 لتنمية قدراا الموهوبين
 8 30 41 18 7 ك

2.87 1.015 13 
% 6.7 17.3 39.5 28.8 7.7 

23 
تعقد ورش عم  للبرامج  

التقنية والمهنية في المدارس  
 الثانوية

 10 37 32 20 5 ك
2.74 1.033 14 

% 4.8 19.2 30.8 35.6 9.6 

32 
تعم  على تطوير نظام  

لالختباراا اإللكترونية في  
 عملية التقييم

 13 36 28 22 5 ك
2.71 1.085 15 

% 4.8 21.2 26.9 34.6 12.5 

26 
توفر أندية طالبية لممارسة  
األنشطة الطالبية الخاصة  

 باللغة العربية 

 14 28 43 13 6 ك
2.70 1.042 16 

% 5.8 12.5 41.3 26.9 13.5 

24 
توفر ورش متنقلة لتنفيذ  

مبادراا الوزارة في المناطق  
 النا ية 

 27 31 34 9 3 ك
2.33 1.047 17 

% 2.9 8.7 32.6 29.8 26 

 0.781 3.00 ام ـــــــــــــط العـــــــــــــالمتوس

عله  درجهة  متدساطةبدرجاة  ( أن أرهراد عينهة الدراسهة موارتهون4-4يتض  ري الجهدوط )
م من وجهة نظر التيادام 2030ياد  المدرسية لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية جاهزية الت

 3.00التربويهة بتعلههيم محارظهة الخههرا رههي مجهاط البيةههة التعليميههة )الداخليهة والخارجيههة( بمتوسههح )
إلهه   2.61(ط وهههو متوسههح يتههج رههي الفةههة الثالثههة مههن رةههام المتيههاس الخماسههي )مههن 5.00مههن 

 عل  أدا  الدراسة. متدسطةبدرجة لفةة التي تشير إل  خيار (ط وهي ا3.40
( أن أبرز م م  جاهزية التياد  المدرسية لتحبي  4-4ويتض  من النتاةج ري الجدوط )

م مهن وجههة نظهر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا 2030رؤية المملكة العربية السعودية 
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( التهي  19ط  29ط  28لخارجية( تتمثط ري العبهارام رقهم )ري مجاط البيةة التعليمية )الداخلية وا
 تم ترتيبها تنازلياه حسب موارتة أرراد عينة الدراسة عليها كالتالي 

تعمل على تدفير تجهيزات األمن دالس مة ال زمة للتعامال ( وهي   28جامم العبار  رقم ) -1
ارتههة أرههراد عينههة الدراسههة   بالمرتبههة األولهه  مههن حيههث مو مااا الحااالت الطارئااة فااي الماادارس 

(ط وتعههزم ههه ه النتيجههة بهه ن التيههادام المدرسههية 5مههن  3.55بمتوسههح ) عاليااةبدرجااة عليههها 
تحرت عل  المحارظة عل  س مة الح ب والعاملين من واقج مسةولياتها ري هه ا الجانهبط 

م ولههه لك نجهههدها تعمهههط علههه  تهههورير تجهيهههزام األمهههن والسههه مة ال زمهههة للتعامهههط مهههج الحهههاال
الحارةة ري المدارسط األمر ال ي يعزز من جاهزيتها لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية 

 م ري جانب دعم أمن وس مة المدرسة.2030

تقّيم أسالي  التدعية دالتثقيف األمني في المدارس لكشاف ( وههي   29جامم العبار  رقم ) -2
وارتههة أرههراد عينههة الدراسههة عليهههها   بالمرتبههة الثانيههة مهههن حيههث م جداناا  القصاادر دمعالجتهااا

(ط وتعهزم ههه ه النتيجهة بهه ن التيهادام المدرسههية البههد 5مههن  3.30بمتوسههح ) بدرجاة متدسااطة
أن تحههرت بشهههكطع كهههافع علههه  رعاليهههة التوعيهههة األمنيههة رهههي المهههدارسط و لهههك لحاجهههة الحههه ب 

وعيهة والتثتيهف للتوعية ري هه ا الجانهبط وله لك نجهدها تحتهاا إله  االهتمهام بتتيهيم أسهاليب الت
األمنههي رههي المههدارس لكشههف جوانههب التصههور ومعالجتهههاط األمههر الهه ي سههيعزز مههن جاهزيتههها 

م رههههي جانههههب دعههههم الثتارههههة األمنيههههة ألرههههراد 2030لتحبيهههه  رؤيههههة المملكههههة العربيههههة السههههعودية 
والتهههي بينهههم ضهههرور  عتهههد  (م2017) المجتمهههجط وتتفههه  هههه ه النتيجهههة مهههج توصهههية دراسهههة رتههه 

 للمعلمين للتعريف بعناصر البيةة المدرسية وسبط اإلسهام ري نجاحها. لتامام توعوية

تسعى إلاي إيجااد بيئاة تعليمياة جدياد  تعتماد علاى التقنياة  :"( وههي19جامم العبار  رقم ) -3
  بالمرتبهة الثالثهة مهن حيهث موارتهة أرهراد عينهة الدراسهة عليهها  في إيصال المعرفة إلى الطال 

( وتعهههزم هههه ه النتيجهههة بههه ن التيهههادام المدرسهههية ال 5مهههن  3.23بمتوسهههح ) بدرجاااة متدساااطة
تحههرت بشههكط كبيههر علهه  دمههج التتنيههة رههي التعلههيم لمواكبههة التحههورام العلميههة ول سههتفاد  مههن 
مزايا التتنية التعليميةط ول لك البد أن تسع  إلي إيجاد بيةة تعليمية جديد  تعتمد عل  التتنية 

الهه ي سههيعزز مههن جاهزيتههها لتحبيهه  رؤيههة المملكههة  رههي إيصههاط المعررههة إلهه  الحالههبط األمههر
 م ري جانب دعم التدرام التتنية للمجتمج.2030العربية السعودية 

م( التي جامم بموارتة أرراد عينة 2015وتختلف ه ه النتيجة مج نتيجة دراسة الحناكي )
 الح ب. الدراسة بدرجة عالية عل  استخدام التياد  المدرسية التتنية الحديثة ري تعليم
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ما درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبيق رؤيــة المملكــة  :الثالثلسؤا  اإجابة ثالثاً: 
م من وجهة نظر القيــاداا التربويــة بتعلــيم ماافظــة 2030العربية السعودية 

 ؟الخرج في مجا  الشراكة المجتمعية

ة السهههعودية للتعهههرف علههه  درجهههة جاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيههه 
م من وجههة نظهر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا رهي مجهاط الشهراكة المجتمعيهةط 2030

تههم حسههاب التكههرارامط والنسههب المةويههةط والمتوسههحام الحسههابيةط واالنحرارههام المعياريههةط والرتههب 
رؤيهة المملكهة الستجابام أرراد عينة الدراسة عل  عبارام درجة جاهزية التياد  المدرسية لتحبيه  

م مههن وجهههة نظههر التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظههة الخههرا رههي مجههاط 2030العربيههة السههعودية 
 الشراكة المجتمعيةط وجامم النتاةج كما يلي 

او  درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبيق   أفراد عينة الدراسةاستجاباا  (5-4جدو  رقم ) 
ن وجهة نظر القياداا التربوية بتعليم ماافظة الخرج  م م2030رؤية المملكة العربية السعودية  

 في مجا   
 مرتبة تنازلياً اسب متوسطاا الموافقة الشراكة المجتمعية 

 اراا ـــــــــالعب م

 الموافقة درجة  التكرار
المتوسط 
 الاسابي

االناراف 
النسبة  الترتيب المعياري

% 

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 منخفضة
 اً جد

34 
تعزيز القيم والهوية الوطنية من  
خال  مشاركة األسرة في العملية  

 التربوية والتعليمية

 4 8 25 39 28 ك
3.76 1.057 1 

% 26.9 37.6 24 7.7 3.8 

تعم  على نشر ثقافة الشراكة   35
 المجتمعية مع المجتمع الخارجي 

 2 1.079 3.53 5 11 33 34 21 ك
% 20.2 32.7 31.7 10.6 4.8 

تشجع على المشاركة في   36
 المسابقاا الدولية العلمية 

 4 14 35 34 17 ك
3.44 1.041 3 

% 16.3 32.7 33.7 13.5 3.8 

تشجع األنشطة التطوعية خارج   44
 المدرسة 

 3 17 46 26 12 ك
3.26 0.965 4 

% 11.5 25 44.3 16.3 2.9 

ي برامج اماية البي ة  تشارك ف 43
 ونظافتها 

 3 18 45 29 9 ك
3.22 0.934 5 % 8.7 27.9 43.2 17.3 2.9 

45 
تتعاون مع المؤسساا اإلعالمية  
لعرض أنشطتها وبرامجها لخدمة  

 المجتمع

 8 17 39 28 12 ك
3.18 1.086 6 

% 11.5 26.9 37.6 16.3 7.7 

37 

تعقد شراكاا مع المؤسساا  
المختلفة ، من أج   والشركاا 

بناء برامج تدريبية في مجاالا  
متعددة ) االقتصاد والما  وريادة  

 االعما  ( 

 10 23 29 30 12 ك

3.11 1.165 7 
% 11.5 28.9 27.9 22.1 9.6 

46 
تسهم في تفعي  الشراكة  

المجتمعية في رعاية الطالب  
 الموهوبين

 5 26 38 24 11 ك
3.10 1.048 8 

% 10.6 23.1 36.5 25 4.8 

38 

تسعى إلى عم  شراكاا مع  
المؤسسة العامة للتدريب التقني  
والمهني وذلك من أج  تدريب  

 وتطوير الطالب 

 8 20 42 23 11 ك

3.09 1.071 9 
% 10.6 22.1 40.4 19.2 7.7 

39 
تقدم برامج تثقيفية ألولياء األمور  
عن كيفية مساعدة أبنا هم في  

 الدراسة 

 9 22 35 29 9 ك
3.07 1.091 10 

% 8.7 27.8 33.6 21.2 8.7 

42 
تفع  الشراكة المجتمعية مع  
الجمعياا األهلية ورجا   
األعما  لالستفادة منهم في  

 8 30 29 26 11 ك
3.02 1.132 11 % 10.6 25 27.9 28.8 7.7 
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 اراا ـــــــــالعب م

 الموافقة درجة  التكرار
المتوسط 
 الاسابي

االناراف 
النسبة  الترتيب المعياري

% 

بدرجة 
عالية 
 جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 منخفضة
 اً جد

 للمدرسة 

40 
تتيح مرافق المدرسة الستفادة  
المجتمع المالي منها خارج  

 وقاا الدوام الرسمي أ

 19 27 30 21 7 ك
2.71 1.180 12 

% 6.7 20.2 28.8 26 18.3 

41 
تسهم في تقديم مجموعة من  
الدوراا والندواا للمجتمع  

 المالي

 18 33 27 20 6 ك
2.64 1.148 13 

% 5.8 19.2 26 31.7 17.3 

 0.830 3.16 ام ــــــــــــــــــــــــط العــــــــالمتوس

عله  درجهة  متدساطةبدرجاة  ( أن أرهراد عينهة الدراسهة موارتهون5-4يتض  ري الجهدوط )
م من وجهة نظر التيادام 2030جاهزية التياد  المدرسية لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية 

(ط وههو 5.00مهن  3.16التربوية بتعليم محارظة الخهرا رهي مجهاط الشهراكة المجتمعيهة بمتوسهح )
(ط وهههي الفةههة 3.40إلهه   2.61ي الفةههة الثالثههة مههن رةههام المتيههاس الخماسههي )مههن متوسههح يتههج رهه 

 عل  أدا  الدراسة. متدسطةبدرجة التي تشير إل  خيار 
عله  ث ثهة    بدرجاة عالياة ( أن أرراد عينة الدراسهة موارتهون  5-4ويتض  من النتاةج ري الجدوط ) 

م مهههن وجههههة نظهههر  2030ة العربيهههة السهههعودية  مهههن م مههه  جاهزيهههة التيهههاد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكههه 
 التيهههههادام التربويهههههة بتعلهههههيم محارظهههههة الخهههههرا رهههههي مجهههههاط الشهههههراكة المجتمعيهههههة تتمثهههههط رهههههي العبهههههارام رقهههههم  

    ط كالتالي بدرجة عالية ( التي تم ترتيبها تنازلياه حسب موارتة أرراد عينة الدراسة عليها  36ط    35ط    34) 
القيم دالهدية الدطنية من خ ل مشااركة األسار  فاي  تعزيز( وهي   34جامم العبار  رقم ) -1

  بالمرتبههة األولهه  مههن حيههث موارتههة أرههراد عينههة الدراسههة عليههها  العمليااة التربديااة دالتعليميااة
(ط وتعهزم هه ه النتيجهة به ن التيهادام المدرسهية تحهرت 5مهن  3.76بمتوسهح ) بدرجة عالياة

ط الجانهب التربهوي للمدرسهةط وله لك نجهدها عل  تفعيط الدور التربوي لألسر  ألهميت  ري إكما
تعمهههط علههه  تعزيهههز التهههيم والهويهههة الوحنيهههة مهههن خههه ط مشهههاركة األسهههر  رهههي العمليهههة التربويهههة 

م 2030األمر ال ي يعزز مهن جاهزيتهها لتحبيه  رؤيهة المملكهة العربيهة السهعودية  والتعليميةط
تيجههة مههج مهها تسههع  لهه  رؤيههة رههي جانههب دعههم الهويههة الوحنيههة ألرههراد المجتمههجط وتتسهه  ههه ه الن

م ريمههها يتعلههه  ببرنهههامج تعزيهههز الشخصهههية السهههعودية بحيهههث 2030المملكهههة العربيهههة السهههعودية 
تنمهههههي وتعهههههزز الهويهههههة الوحنيهههههة لألرهههههراد وثباتهههههها علههههه  التهههههيم اإلسههههه مية والوحنيهههههةط وتعزيهههههز 

ْفز وقياد  األرراد نحو التفاؤط وال  نجا .الخصاةت الشخصية والنفسية التي من ش نها حذ

تعمل على نشر ثقافاة الشاراكة المجتمعياة ماا المجتماا الخاارجي    ( وهي   35جامم العبار  رقم )  -2
(ط  5مهن    3.53بمتوسهح )   بدرجاة عالياة   بالمرتبة الثانية من حيث موارتة أرراد عينة الدراسهة عليهها  



ق رؤية المملكة  درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبي  ماجد عبدللا أ/ أ.د/ مبارك بن فهيد، 
 العربية السعودية  

 

 18 

بهههرامج  وتعهههزم هههه ه النتيجهههة بههه ن التيهههادام المدرسهههية تحهههرت علههه  تفعيهههط دعهههم المجتمهههج الخهههارجي ل 
المدرسههةط ومشههاركة المجتمههج الخههارجي لألنشههحة المختلفههة للمدرسههةط ولهه لك نجههدها تعمههط علهه  نشههر  
ثتارهههة الشهههراكة المجتمعيهههة مهههج المجتمهههج الخهههارجي األمهههر الههه ي يعهههزز مهههن جاهزيتهههها لتحبيههه  رؤيهههة  

 م ري جانب دعم قيم الشراكة والتعاون ألرراد المجتمج. 2030المملكة العربية السعودية 

م( والتههههي بينههههم أن التيههههاد  2017تلههههف ههههه ه النتيجههههة مههههج نتيجههههة دراسههههة الرشههههودي )وتخ
 المدرسية توث  ع قة المدرسة بالمجتمج الخارجي ومؤسسات  بدرجة متوسحة.

   تشااجا علااى المشاااركة فااي المسااابقات الددليااة العلميااة( وهههي   36جههامم العبههار  رقههم ) -3
مهن  3.44بمتوسهح ) بدرجة عالياةالدراسة عليها بالمرتبة الثالثة من حيث موارتة أرراد عينة 

زح الحه ب وتشهجيعهم علهه  5 فهْ ( وتعهزم هه ه النتيجهة به ن التيهادام المدرسههية تحهرت عله  حذ
ظهار مواهبهم من أجط دعهم هه ه المواههبط وله لك نجهدها تشهجج عله  المشهاركة  المشاركة وا 

ا لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة رهههي المسهههابتام العلميهههة المختلفهههةط األمهههر الههه ي يعهههزز مهههن جاهزيتهههه 
 م ري جانب دعم الموهبة واإلبداع ألرراد المجتمج.2030العربية السعودية 

(  α≤0.05ه  هناك فروق ذاا داللة إاصــا ية عنــد المســتوى )   : الرابع لسؤا   ا إجابة  رابعاً:  
في درجة جاهزية القيادة المدرسية بتعليم ماافظة الخرج تعزى لمتغيــراا )المســمى  

 ؟ ع المبنى المدرسي( الوظيفي، نو 

 : المسمى الوظيفيالفروق باختالف متغير   -1

للتعههرف علهه  مهها إ ا كانههم هنالههك رههرو   ام داللههة إحصههاةية رههي اسههتجابام أرههراد عينههة 
الدراسهههههههة حبتهههههههاه إلههههههه  اخهههههههت ف متإيهههههههر المسهههههههم  الهههههههوظيفي اسهههههههتخدم الباحهههههههث اختبهههههههار   م   

Independent Sample T-test   بهين اسهتجابام أرهراد عينهة الدراسهة   لتوضهي  داللهة الفهرو
 وجامم النتاةج كما يوضحها الجدوط التالي 

 " للفروق   Independent Sample T-testاختبار " ا :  نتا ج  ( 6-4الجدو  رقم )
 بين استجاباا أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المسمى الوظيفي  

المسمى  الماور
 افاالنار المتوسط العدد  الوظيفي

 التعليق الداللة  قيمة ا المعياري

مجا  المعلمين 
 واإلداريين

مشرف 
- 0.767 3.20 71 تربوي

 دالة  * 0.038 2.106
 0.824 3.55 33 قا د مدرسة 

 مجا  الطالب
مشرف 
- 0.876 2.91 71 تربوي

 دالة  ** 0.007 2.752
 0.767 3.40 33 قا د مدرسة 

مجا  الموارد  
 البشرية

مشرف 
- 0.761 3.07 71 تربوي

 دالة  * 0.011 2.576
 0.742 3.48 33 قا د مدرسة 

 دالة  ** 0.008- 0.813 2.86 71مشرف مجا  البي ة التعليمية 



 مجلة كلية التربية ببنها 
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المسمى  الماور
 افاالنار المتوسط العدد  الوظيفي

 التعليق الداللة  قيمة ا المعياري

)الداخلية  
 والخارجية(

 2.684 تربوي
 0.621 3.29 33 قا د مدرسة 

مجا  الشراكة  
 المجتمعية

مشرف 
- 0.864 3.00 71 تربوي

 دالة  ** 0.001 3.377
 0.633 3.51 33 د مدرسة قا 

               ر قط 05ط0دالة عند مستوم  *              ر قط 01ط0دالة عند مستوم  **
( وجهههههود رهههههرو   ام داللهههههة 6-4يتضههههه  مهههههن خههههه ط النتهههههاةج الموضهههههحة رهههههي الجهههههدوط )

( ر قههط رههي اتجاهههام أرههراد عينههة الدراسههة حههوط )مجههاط المعلمهههين 05ط0إحصههاةية عنههد مسههتوم )
م مههن 2030داريهينط درجههة جاهزيههة التيهاد  المدرسههية لتحبيهه  رؤيههة المملكهة العربيههة السههعودية واإل

وجهة نظهر التيهادام التربويهة بتعلهيم محارظهة الخهرا رهي مجهاط المهوارد البشهرية( بهاخت ف متإيهر 
 . مدرسةالقاةد المسم  الوظيفي لصال  

رو   ام داللهههههة ( وجهههههود رههههه 6-4يتضههههه  مهههههن خههههه ط النتهههههاةج الموضهههههحة رهههههي الجهههههدوط )
( ر قههط رههي اتجاهههام أرههراد عينههة الدراسههة حههوط )مجههاط الحهه ب ط 01ط0إحصههاةية عنههد مسههتوم )

م مهن وجههة نظهر 2030درجة جاهزيهة التيهاد  المدرسهية لتحبيه  رؤيهة المملكهة العربيهة السهعودية 
جيههة(ط درجههة التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظههة الخههرا رههي مجههاط البيةههة التعليميههة )الداخليههة والخار 

م من وجهة نظر التيادام 2030جاهزية التياد  المدرسية لتحبي  رؤية المملكة العربية السعودية 
التربوية بتعليم محارظة الخرا ري مجاط الشراكة المجتمعية ( بهاخت ف متإيهر المسهم  الهوظيفي 

 . مدرسةالقاةد لصال  
 : نوع المبنى المدرسيالفروق باختالف متغير   -2

ف علهه  مهها إ ا كانههم هنالههك رههرو   ام داللههة إحصههاةية رههي اسههتجابام أرههراد عينههة للتعههر 
 Independentالدراسهههة حبتهههاه إلههه  اخهههت ف متإيهههر الوظيفهههة اسهههتخدم الباحهههث اختبهههار   م   

Sample T-test   لتوضي  داللة الفرو  بين استجابام أرراد عينة الدراسة وجامم النتاةج كما  
 يوضحها الجدوط التالي 

 " للفروق   Independent Sample T-testاختبار " ا :  نتا ج  ( 7-4الجدو  رقم )
 بين استجاباا أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير نوع المبنى المدرسي  

 الماور
نوع المبنى 
 المدرسي 

 المتوسط العدد 
 االناراف
 المعياري

 التعليق الداللة  قيمة ا

مجا  المعلمين 
 واإلداريين

 0.795 3.61 28 مياكو
1.029 0.311 

غير 
 0.989 3.20 5 مستأجر دالة 



ق رؤية المملكة  درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبي  ماجد عبدللا أ/ أ.د/ مبارك بن فهيد، 
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 الماور
نوع المبنى 
 المدرسي 

 المتوسط العدد 
 االناراف
 المعياري

 التعليق الداللة  قيمة ا

 مجا  الطالب
 0.810 3.43 28 اكومي

0.622 0.539 
غير 
 0.469 3.20 5 مستأجر دالة 

 جا  الموارد البشرية 
 0.743 3.53 28 اكومي

0.923 0.363 
غير 
 0.753 3.20 5 مستأجر دالة 

مجا  البي ة التعليمية 
 اخلية والخارجية( )الد

- 0.660 3.27 28 اكومي
0.338 

0.738 
غير 
 0.371 3.38 5 مستأجر دالة 

مجا  الشراكة  
 المجتمعية

- 0.637 3.49 28 اكومي
0.514 

0.611 
غير 
 0.663 3.65 5 مستأجر دالة 

( عههدم وجههود رههرو   ام داللههة 7-4يتضهه  مههن خهه ط النتههاةج الموضههحة رههي الجههدوط )
( ر قههط رههي اتجاهههام أرههراد عينههة الدراسههة حههوط )مجههاط المعلمهههين 05ط0مسههتوم ) إحصههاةية عنههد 

واإلداريههههينط مجههههاط الحهههه بط درجههههة جاهزيههههة التيههههاد  المدرسههههية لتحبيهههه  رؤيههههة المملكههههة العربيههههة 
م مههن وجهههة نظهههر التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظهههة الخههرا رههي مجههاط المهههوارد 2030السههعودية 

م مهههن 2030اد  المدرسهههية لتحبيههه  رؤيهههة المملكهههة العربيهههة السهههعودية البشهههريةط درجهههة جاهزيهههة التيههه 
وجهههههة نظههههر التيههههادام التربويههههة بتعلههههيم محارظههههة الخههههرا رههههي مجههههاط البيةههههة التعليميههههة )الداخليههههة 

م مهن 2030والخارجية(ط درجة جاهزية التياد  المدرسهية لتحبيه  رؤيهة المملكهة العربيهة السهعودية 
تعلههيم محارظههة الخههرا رههي مجههاط الشههراكة المجتمعيههة ( بههاخت ف وجهههة نظههر التيههادام التربويههة ب
 متإير نوع المبن  المدرسي. 

 م في  2030( درجة جاهزية القيادة المدرسية لتطبيق رؤية المملكة  8-4الجدو  رقم )
 )مجا  الموارد البشرية، ومجا  البي ة التعليمية، ومجا  الشراكة المجتمعية( 

 رتيبالت الداللة  المتوسط المجا  

 3.20 الموارد البشرية 
 المعلمين واإلداريين

 1 متوسطة
 الطالب

 2 متوسطة 3.16 الشراكة المجتمعية

 3 متوسطة 3.00 البي ة التعليمية

 - متوسطة 3.12 الجاهزية بشك  عام 

( أن المتوسح الحسابي لجاهزية التياد  المدرسية لتحبي  رؤية 8-4يتض  من الجدوط )
م مههن وجهههة نظههر التيههادام التربويههة بتعلههيم محارظههة الخههرا رههي 2030بيههة السههعودية المملكههة العر 

 متدسااطةبدرجااة  الشههراكة المجتمعيههة( جههام-البيةههة التعليميههة-مجههاالم الدراسههة )المههوارد البشههرية
 (.3.12بمتوسح )


