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دادإـع

رافـشإ
 يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي مشاركأستاذ 

 :ةـــــــــدِّمــــــالـُمَق
تت الستتعية     العربيتت    المملكتت    اهتمَّتت     فتتك كتت     علتتن رهتتر    وحرصتت    ،بتتالتَّعلي ا ا كبيتتر  اهتمام 

تت قطتتر   تتاستتع ح ح  هَّ هتتا الن أرجائ  م  تتنحقهمتتا  وطالبتت    طالتت    كتت    ينتتا    علتتن أ    منهتتا ارص   ،علتتي التَّ  م 
تت هضتت   النَّ  منهتتا فتتك ق قيتت    ورغبتت     لتت ا حالمجتتا   قتتك فتتك كافتت   الر  و  م  التقتتد   وق قيتت    ،ولتت   للدَّ  امل   الهَّ

 .مستيياقه  و  مراحله      بكافقميي  التعلي      ع ء  قت مَّ  رجد  أرَّها
تتالمل   غبتت   لرَّ هتت   ا ومتت     التعليميتت    فقتتا   النَّ  زيتتاة    قتتيقك مهتتكل    علتتي  وقطتتيير   التَّ  فتتك رهتتر       َّ

تت تت النمتتي    رتيجتت    ا بعتتد عتتام  عام   وزار    أشتتار    وقتتد   .علتتن التعلتتي    لتت  ا جتمتتاعك   الطَّ  وقزايتتد   ،كارك   الس 
( 109ص ،هتت 1434) الستعية     عربيت   ال    العتام فتك المملكت علتي   التَّ  قطتيير   فك استراقيجي    علي   التَّ 

 ،ا متتتداة الجارافتتتك :نظتتام  التعليمتتكَّ فتتك المملكتتت   والمتم   لتت  زتتتال التتتك قياجتتته    تتد ا   التَّ  إلتتن أزتترز  
 وضعف فاعلي    ،زياة  فك النفقا     العالي  التك قتطلَّ  ورسب  النمي    ،كاري الس   المجميعا    د  وقباع  
 .إضافي    قميي    عن مصاةر   ال ي يدعي إلن الب ث   مر  األ ،راك  المجتمعي الهَّ 

ا هدف    ظ    مهاراقهاخرجا  التعلي  وقطيير م   بمستيى ا رققاء  فإ َّ  ،إلن ما سب  وإضاف   
تت وفتتك ،إلتتن ق قيقتته التعلتتي    ا قستتعن وزار   استتتراقيجي   (  397ص  ،2015أحمتتد )  هتتير   دة  هتت ا الصَّ
علتن  العالميت  انرفتا    المنافست    علن ستاح    وجيةقه   وجية       تطلَّ ي ج  ت  ن  م   التعلي    خرجا   م   إلن أ َّ 

ت دَّ  ز ت وعلن ذلت  كتا    ،العم  م  سي    م  ليتالء   حزتيهليه   عن نالتك ق   المؤسسا     مصتاةر   ن قنييت   م 
 إعتتتداة   متتتن أجتتت    ال كتتتيمكَّ  التمييتتت       أختتترى قتتتدع   عتتتن مصتتتاةر   الب تتتث   وضتتترور    ،التعلتتتي    قمييتتت   
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ت وانرتتا    المعرفت    ج الت ي  جمت   انرستا  المنتت   المهمت   المصتاةر   أحتد   المنتجت    المدرست    قعتد  و  ا.مع 
 .التَّعلي  لتميي   

القتتتاةر  علتتتن  والتربييتتت    التعليميتتت    المؤسستتت    بتتتالمفهيم الهتتتام : لمدرستتت  المنتجتتت وقعنتتتك ا
 رص  ف ت ققلتي   ح و ج المنت   المتعلم    لهخصي   ا لبناء   حوفاعلي    أك ر كفاء    است مار اميارةها  است مار  
 (.10ص،2010،)صائغ مصاةر التميي  المدرسك. قنيي       ن خالفيها م   الهدر  

لهتتتتا  ر  يتتتتيف    إرتاجيتتتت    إلتتتتن وحتتتتد    المدرستتتت    ق ييتتتت    ( أ َّ  38ص ،2015أحمتتتتد )  ويتتتت كر  
    معتتدَّ  وق قيتت    ،مدرستت ال وعلتتن صتتيار    ،علتتن األرهتتط  التربييتت  المختلفتت     ذاقيتت  لفرفتتا مصتتاةر  

بت  البهري  المنتج  والمياك   لق يى ا عداة  فك إ     ه  س     ه كما أرَّ  ،لصاير ا انرتاجي    المهروعا    فك ربح  
 التنميي . للطميحا   
خرجاقهتا م   ويربط   ،   التعليميَّ     العمليَّ  يدع    احدي    اقربيي   امهروع      ج  المنت   المدرس    ع د  ق   كما

 فإرَّهال ا  حسي  العم  م تطلبا   و  زين النظام التعليمك    الفجي    علن سد    ويعم    ،اليطنك    ة  ا قتصاب
تتن  المنتتتج بهتتك   مك    العمتت والمزاوجتت  زتتين التعلتتي  و  ،بالمهتتاري       التتتعل   علتتن مبتتدأ   قائمتت     ن إةار   هتتا م 

لتتت   أميالهتتا   زهتتتد    ك ل  ي تتتا، ما أجزئي تتت أكتتتا  قمتتتييال   ا ستتتياءرفستتتها مالي تتت هتتتا متتتن قمييتتت   ن  ويمك    ،إةار   فاع 
تتت أعمتتتا    رجتتتا    قختتتريج   تتتله  ويمك  تتتن المهتتتارا  والخبتتترا  متتتا يتتتؤه    متلكتتتي  م   المهتتتاري    ن إةار   نه  م 
 ( 12ص،2010)صائغ،.فك المستقب    والرياة     ال قيقي   

العربيتت      المملكتت المدرستت  المنتجتت  متتا جتتاء  بتته ر يتت    قفعيتت     علتتن ضتترور    د  يؤك  تت وممتتا
تر   والتتكم 2030 عية  الست تت    لتعلتي    الطريت       معتتال      م  س  ت عجلتت    فتك ةفت       ه  س   ن ختتال   ا قتصتاة م 

ومياصتتل   ،العمتت  متت  احتياجتتا  ستتي    التعليميتت    المنظيمتت    خرجتتا   م   الجهتتية فتتك مياءمتت    قعزيتتز  
 ،ليظتائف المستتقب  الالزمت را  والمهتا بالمعتار  الطتال    لتزويد   حا ست مار فك التعلي  والتدري 

 المملكتت  ر يتت وثيقتت  )وقيهيتت  المعلمتتين والقيتتاةا  التربييتت  وقتتدريبه  وقطتتيير المنتتاهج الدراستتي . 
 .(36ص ،م2016 ،م2030السعية   العربي  

م 2020التتيطنك   الت تتي   زررتتامج   إطتتال    م قتت َّ 2030ر يتت  المملكتت   ق قيتت    ستتبي    وفتتك
تتن ضتتمنها:  بمهتتارك   عتتدَّ   قطاعتتا    التعلتتي  باعتبارهتتا القطتتاز األزتترز فتتك المملكتت  العربيتت   وزار   م 

القياس  را   مؤش    وبناء ،للتعلي  ا ستراقيجي    األهدا    وض و  ، د ا   التَّ  د  ص  ر   ح حيث  ق َّ السعية  
 : إقاحتت   تزتتت األهتتدا  قتم َّتت  هتت  و  نك،الت تتي  التتيط ج  زررتتام   لت قيتت    حوالمبتتاةر  التعليميتت  والتربييتت 

 ،قطييره و وإعداةه  وقيهيله   علمينالم استقطا    وق سين   ،شرائح المجتم  لكاف    التعلي    ما   خد
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 ،ي وأستتالي  التعلتتي  والتقتتي  لمنتتاهج  ا وقطتتيير   ،وا زتكتتار   ز  لفزتتداز  الم ف  تت ليميتت التع البيئتت    وق ستتين  
التنميتتت   بتتتا تطلَّ م   لتلبيتتت    حدر  رظتتتام التعلتتتي ق تتت وقعزيتتتز   ،للطلبتتت  األساستتتي    والمبتتتاة       ي  الق تتت وقعزيتتتز  

 .علتي الت الماليت  لقطتاز   الكفتاء    وق ستين   ،بتكتر م   مصتاةر قمييت    وقنييت    ،واحتياجا  سي  العم 
 .(63ص ،م 2020)وثيق  الت ي  اليطنك 

 التعليمي  وق قي   ه   المباةرا  والمهاري   ن عم   م   ا رتهاء   اليطنك، فإ َّ  الت ي     لبررامج  ووفق ا 
تتأهتتداف   تت ا قتصتتاة      ؤةي إلتتن ق تتي  ي  ها س  تتعت  م   ن اقتصتتاة  التتيطنك م  تتة   علتتن مصتتدر   د  م   إلتتن اقتصتتاة   واحتتد      خ 

تق   التعلتي  إلتن منظيمت    منظيمت    ق ييت   بانضاف  إلن والعقي  البهري  المنتج ،  علن الطاقا    د  م  عت     د  عتم 
 ي والبتتترامج والمهتتتاري  الداعمتتت  والمنتجتتت  للفتتترص ا ستتتت مار  ،الهاةفتتت التعليميتتت  اةمنتتت  و  علتتتن المصتتتاةر  

تق   نتجت م   المتدارس التقليد ت   إلتن متدارس   وقطتيير   زت يي       قت قَّ  التك ظيفي والي   الر يت . فتك ق قيت       ه  س 
 (.www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspxhttps//: )ميق  وزار  التعلي ,
تتتتتق   المدرستتتتت    قائتتتتتد   وي م    تتتتت    تتتتت ،فيهتتتتتا انةاري    الهتتتتترم      مَّ  أمتتتتتام   كاملتتتتت    المستتتتتؤولي       فهتتتتتي يت مَّ

تتتتت تتتتتنالتعليميتتتتت   لطا   الس  تتتتتح   ازتتتتتتداء  م   ارتهتتتتتاء  و  ،بمدرستتتتتته والتربييتتتتت    التعليميتتتتت    العمليتتتتت    ر  ي  ستتتتتن س 
تتتتتب واللتتتتتيائح والقياعتتتتتد التنظيميتتتتت  الصتتتتتاةر  عتتتتتن هتتتتت    ،المنتتتتتاهج الدراستتتتتي   قنفيتتتتت  الخطتتتتتط و متابع 

 .(127ص ،هت 1426 ،)آ  راجك لطا .الس  
ر فتتتتك القيتتتتاة  المتتتتؤث    ع نصتتتترال     م   تتتت التتتت يالمدرستتتت   قائتتتتد      وألهميَّتتتت ،ضتتتتيء متتتتا ستتتتب  وفتتتتك

تت  ،المدرستتي   ،لمدرستت  المنتجتت ()كبررامج اتطييريتت  للمتتدارس  البتترامج القفعيتت  رجتتا     فتتك وةور  الفاع 
ور   تطتتتيير  ل وضتتت  قصتتتير مقتتتتر قستتتعن إلتتتن  الدراستتت    هتتت     فتتتإ َّ  ،نيعيتتت المبتتتاةرا  القنفيتتت  و   قتتتاة    ة 
 م.2030المملك  العربي  السعية    ر ي مفهيم المدرس  المنتج  وف   التَّعلي   العام لتفعي  س  ار دم

ت ة  فتك المملكت  العربيت  الستعي  قطاز التعلتي    نا   ي تا واستع  اهتمام  تظ  ي  و  ،ن قبت  الدولت ا م   ر  ه 
تتص   خ  ق  ممتتا  ذلتت    تت الدولتت    ه  ص   وذلتت    حفتتك الميزاريتت  العامتت  للدولتت  نيي استت علتتي   للتَّ  ماليتت    ن اعتمتتاةا   م 

تتتالمتزايتتتد  ستتتنيي   األعتتتداة    ستتتتيعا    تتت وقتتتيفير   ،راستتتي الد    احتتت   المر     فتتتك كافَّتتت ال   ن الط تتتا م    دماالخ 
تتعلتتن رفتت   وزار  التعلتتي   بانضتتاف  إلتتتن حتترص   ،متتاةي قازتت   م   لهتت  زتتدو    التعليميتت     ،التعلتتتي       يةج 

 .المالك انرفا   مستيى  األمر ال ي يؤةي زدور  إلن ارقفاز
تتت    إلتتتن  إضتتتاف    ،هتتتال    قهتتتايليَّ  يزاريتتت   العتتتام م التعلتتتي    لمتتتدارس  ا ستتتنيي   التعلتتتي    وزار    وق خ ص  

ت المدرست    إلتن قمكتين   قهتد    التتك والنظافت  ،والصتيار    ،التهتاي    عقتية   لبترامج   مالي    اعتماةا    ن م 

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
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فتك  هاومستاعدق ،أهدافها التربيي  والتعليمي   ق     بيةوارها انةاري  وواجباقها التعليمي  التك ق القيام  
 ،وزار  التربيتتتت  والتعلتتتتي .) ناستتتتب   م قلبيتتتت    الرئيستتتت    لباقهتتتتاتطم   وقلبيتتتت    ،طتهتتتتا التهتتتتايلي  لهتتتتاخ   قنفيتتتت   

  .( 8ص ،هت1435
ت هناك العديتد   الرغ  من ذل  إ  أ َّ  وعلن تالمخصَّ  ضتعف   د  ن الدراستا  التتك قؤك  تم   ا   ص 

ةراست  ال ميضتك  ومنهتا ،لهتاالتهتايلي   فقتا   النَّ  هتا لتاطيت   كفايت  وعتدم    ،للمدارس الممنيح    المالي   
 (.م2015الجرييي ) وةراس  ،هت(1434)  ري الهه وةراس  ،هت(1433)

 وصتتتتل    الناميتتتت  منهتتتتا قتتتتد   وخاصتتتت    و   التتتتد   أ َّ إلتتتتن (  396ص  ،2012فيلتتتته )  ويهتتتتير
تتتت مكتتتتن  و    ،التعلتتتتي  لتمييتتتت    األعلتتتتن فتتتتك انرفتتتتا    الستتتتقف   ن زيتتتتاة  المخصصتتتتا  لهتتتت ا القطتتتتاز م 
 ،التعليمتك ككت  اما للنظتقهديتد    هتك     فك انرفا  التعليمك  الهدر   أ َّ  كما ،العام  للدول  ا الميازر
 .للتميي    غير ققليد     ن مصاةر  ع   ث  يب  أ    للتعلي    دَّ ه   ال قيق   ز   ظ     وفك

 وةراستتتتتتتتتت  ،(2006الع متتتتتتتتتتا ) وةراستتتتتتتتتت  ،هتتتتتتتتتتت(1425العتيبتتتتتتتتتتك ) ةراستتتتتتتتتت       د  أكَّتتتتتتتتتت كمتتتتتتتتتتا
تتتد   المنتجتتت    المدرستتت    ( أ َّ 2007)كالهاللتتت تتت ق ع  التعلتتتي  بكافتتت  مراحلتتته     البديلتتت  لتمييتتت المصتتتاةر   نم 

 الطال  وقنمي  مهاراقه . شخصي    إلن إسهامها فك قكيين   إضاف    ،المختلف 
تتتتت وقتتتتتد     ربتتتتتكال وةراستتتتت  ،(م2013أخضتتتتتر) وةراستتتتت  ،(م2006الطتتتتتي  ) ةراستتتتت       أوص 

 والسعك ،المنتج   لمدرسا بالمملك  العربي  السعية   مفهيم   التعلي    وزار    كقبن ضرور   ( بم2016)
 حوا ستتتفاة  متتن انمكارتتا  الماة تت  والبهتتري  فتتك المدرستت  ،إلتتن قطبيقهتتا فتتك متتدارس التعلتتي  العتتام

 .جي  زين التعلي  وسي  العم للقضاء علن الف  
ضتتمن األهتتدا  ا ستتتراقيجي  لتتيزار  التعلتتي  فتتك زررتتامج الت تتي  التتيطنك  ذلتت  جتتاءقتتد و 
 ،بتكتتتر م   قمييتتت    مصتتتاةر   :" قنييتتت   وهتتتك م 2030ر يتتت  المملكتتت   التتتتك قستتتعن لت قيتتت    ،م2020

بتتتتا  التنميتتتت  تطلَّ م   وقعزيتتتتز قتتتتدر  رظتتتتام التعلتتتتي  لتلبيتتتت    ،الماليتتتت  لقطتتتتاز التعلتتتتي  وق ستتتتين الكفتتتتاء   
إلتتن األمتتر التت ي يتتدعي ر  ،( 63ص ،م 2020واحتياجتتا  ستتي  العم ".)وثيقتت  الت تتي  التتيطنك 

 مدارس التعلي  العام.فك المدرس  المنتج  ضرور  قفعي  
 مارست   المتدارس علتن م   اة   تقت تدري   ز ا هتمام ضرور   هت( ب1435الصقير ) ةراس    وأكد 

ه   ضترور   هتت ( ب1433)  الل يارك ةراس    أكد كما  ،المالي  ر الصالحيا  فك الجيا تن    ا مزيتد   م 
 بالجيار  المالي . المتعلق ن الصالحيا  م  
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تتتل      وستتتد    ,منستتتيبك المتتتدارس أةاء   كفتتتاء    رفتتت    أ َّ ( إلتتتن م2013) رأخضتتت ةراستتت    وقيصَّ
 الكتياةر   إعتداة   قطبي  مفهيم المدرس  المنتجت , كمتا أ َّ  با   تطلم   م ن    طلَّ ت  الهدر التربيي م   مناب   

تتن مهمتت    دارس وفتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت  مرحلتت   متتانةاريتت  نةار  ال  المدرستت    مراحتت  قطبيتت    م 
 العام.    التعلي فكالمنتج  
 متتتن عتتتام فدددلْال اددداْال راسدددلْا و ْاسدددعية   ْ ْدراسددد ْ ْإجراءْ بدددْالب حددد ْ ْقددد  ْ ْوقددد ْ  

مفهتتيم المدرستت   قتتاة  المتتدارس فتتك ضتتيء   علتتن أةاء      إلتتن التعتتر   هتتدف    (هتتت 1439 -هتتت1438)
تت مجميعتت    الدراستت    نتت   عي    المنتجتت , وقتتد شتتمل     زلتتغ  والتت ي  ,فتتك م افظتت  الختتر  سالمتتدار  ن قتتاة   م 

 ا, ا مدرسي  ( قائد  27عدةه  )
ْعنْالنع ئجْالع ل  :ْهذهْال راس ْ ْأس رتْ ْوق 

تتت70) أكتتتدَّ  -1  غيتتتر إضتتتافي    قمييتتت    صتتتاةر  المدرستتت  إلتتتن م حاجتتت    علتتتن ن عينتتت  الدراستتت %( م 
 .متيسط    زدرج    %( بالميافق   25)أجا    %( بالنفك, و5) أجا    ال كيمك, زينما ي التمي 

 علتن قعمت    المدارس   متيسط  علن أ َّ  زدرج    لميافق   الدراس  با ن عين   %( م  63) أجا    -2
ستي  العمت , زينمتا  العمت  انرتتاجك وفت  احتياجتا    فتك وقتدراقه الطتال   مهتارا    قنمي   

 عالي . %( بالميافق  زدرج   4المدارس   ق ق  ذل , وأجا  ) %( بي َّ 33أجا  )

تتت85) اقفتت  -3  ي   استتتت مار  مهتتتروعا    زتنفيتت   قيتتام المدرستتت   دم  ن عينتت  الدراستتت  علتتن عتتت%( م 
%( 7) متيستتط , وأجتتتا    %( بالميافقتت  زدرجتتت   8ماة تت , زينمتتتا أجتتا  ) لهتتا عيائتتتد      ق ق  تت

 .عالي    زدرج    بالميافق   

 زتين قفاعليت    عالقت    فك إقامت    امهم   اةور   المدرس    لقائد    َّ أالدراس   ن عين   %( م  61) أكدَّ  -4
 .متيسط  زدرج    %( بالميافق   39تم  الم لك, وأجا  )المدرس  والمج

ا قتصتاة    ا قائد المدرست  للمهتار  امتالك   ن عين  الدراس  علن ضرور   %( م  66) اقَّف  -5
 .متيسط    زدرج    %( بالميافق   34) وأجا   فك قياة  المدرس , 

تتتتتن   يوالتتتتت ,ل اليتتتتت ا راستتتتت   لد   ا ستتتتتؤا  يقك تتتتتالستتتتتابق ,  النتتتتتتائج  إليتتتتته  متتتتتا أشتتتتتار    ختتتتتال    وم 
 :اةقكفك       َّ م  يت
 الم رس ْالمنعج ْْم هو  ْ مْالع   ْلع عياالععلْم ارسْ ْق دةْ ْورْ عيويرْدْ لْم ْالعاورْالمقعرح

ْ ؟2030السعودي ْْعرب  الْالمملك ْ ْرؤي ْ ْوفقْ 
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ْ: الع ل ْسلل ْ نْا لإلج ب ْعْ ْح ل  ْ الْال راس ْ ْتسعى
متن وجهت  رظتر قتاة   التعلتي  العتام فتك قفعيت  المدرست  المنتجت  ةور قتاة  متدارس  واق   ما -1

 ؟مدارس التعلي  العام

 المدرست  المنتجت  وفت    العتام لتفعيت  مفهتيم متدارس التعلتي  قتاة    ةورقطتيير  متطلَّبتا  ما -2
 رس التعلي  العام؟من وجه  رظر قاة  مدام 2030المملك  العربي  السعية     ي ر 

قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتام لتفعيتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت  وفتت   متتا معيقتتا   -3
 م من وجه  رظر قاة  مدارس التعلي  العام؟2030ر ي  المملك  العربي  السعية   

( زتين استتجابا  أفتراة عينت  0,05فرو  ذا  ة ل  إحصائي  عند مستتيى الد لت  )ه  قيجد  -4
استتت  حتتتي  ةور قتتتاة  متتتدارس التعلتتتي  العتتتام لتفعيتتت  مفهتتتيم المدرستتت  المنتجتتت  وفتتت  ر يتتت  الدر 

 –متيستتتط  –)ازتتتتدائك  م قعتتتزى لمتايتتتر المرحلتتت  التعليميتتت 2030المملكتتت  العربيتتت  الستتتعية   
 المؤه  العلمك، سنيا  الخبر ، الدورا  التدريبي  فك مجا  اقتصاة ا  التعلي ؟ ثاريي(،

رال ما -5  وفت   المنتج   مفهيم المدرس    لتفعي   التعلي مدارس   قاة    ور  ة لتطيير   المقتر  تصي 
 ؟م2030ر ي  المملك  العربي  السعية   

ْإلى:ْْهذهْال راس ْ ْته فْ 
وجهت  رظتر علن ةور قاة  مدارس  التعلتي  العتام فتك قفعيت  المدرست  المنتجت  متن  التَّع ر   -1

 قاة  مدارس التعلي  العام.

متطلَّبتتا  قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتام لتفعيتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت   ق ديتتد -2
 م من وجه  رظر قاة  مدارس التعلي  العام.2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

هتتيم المدرستت  المنتجتت  معيقتتا  قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتام لتفعيتت  مفالكهتتف عتتن  -3
 .م من وجه  رظر قاة  مدارس التعلي  العام2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

زتين  (0,05) الكهف عما إذا كا  هناك فرو  ذا  ة ل  إحصتائي  عنتد مستتيى الد لت  -4
استجابا  أفراة عين  الدراس  حي  ةور قاة  مدارس التعلي  العتام لتفعيت  مفهتيم المدرست  

 م قعتتزى لمتايتتر المرحلتت  التعليميتت 2030المنتجتت  وفتت  ر يتت  المملكتت  العربيتت  الستتعية   
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المؤهتت  العلمتك، ستتنيا  الخبتر ، التتدورا  التدريبيت  فتتك مجتتا   ثتاريي(-متيستتط -)ازتتدائك
 اقتصاة ا  التعلي 

مفهتتتيم المدرستتت   لتفعيتتت قتتتاة  متتتدارس التعلتتتي  العتتتام  ورة لتطتتتيير   قتتتتر   م   ر  قصتتتي   وضتتت  -5
 م.2030ر ي  المملك  العربي  السعية    وف   تج  المن

  

 ة:ـــــريـــــالنظ ةـــــاألهمي (أ
 عكوزيتاة  التي  ,المدرس  المنتجت  مفهيم   وإزراز   فك رهر   ه   الدراس       ه  س  ق   المؤم  أ    م ن -1

 بيهميتها فك الميدا  التربيي.

ر   -2  ارسقتتاة  متتد وارأة قطتتيير ميضتتيز   التتتك قناولتت    -علتت  الباحتتث حستت    -الدراستتا     ر تتد 
ر يتت  المملكتت   وفتت    المنتجتت التعلتتي  العتتام فتتك م افظتت  الختتر  فتتك ضتتيء مفهتتيم المدرستت  

 م.2030العربي  السعية   

 تعلتي ال إلتن قطتيير   ستعنالتتك ق م2030ر يت  المملكت  العربيت  الستعية    م  قنسج    أرَّها -3
 ا قتصاة اليطنك. عجل   فك ةف        ه  س      إلن قعلي    واليصي    ،العام

 ة:ــــــــــالتطبيقي ةـــــاألهمي (ب
تتتتتتته     أرَّهتتتتتتتا -1 قتتتتتتتاة  المتتتتتتتدارس فتتتتتتتك ضتتتتتتتيء مفهتتتتتتتيم  قطتتتتتتتيير  ةور  ديتتتتتتتد  متطلَّبتتتتتتتا   فتتتتتتتك ق ق س 

 المدرس  المنتج .

تتت يؤمتتت  -2 تتت   ق أ   ن هتتت   الدراستتت  م   المستتتؤولين فتتتك إةار    قستتتاعد   وقيصتتتيا    إلتتتن رتتتتائج  تيصَّ
 وورش   ,التدريبيتتت  وإعتتتداة البتتترامج    ،التطييريتتت ا حتياجتتتا  ق ديتتتد   علتتتنالتتتتدري  التربتتتيي 

 مدارس التعلي  العام فك ضيء مفهيم المدرس  المنتج . قاة  بيةاء   لالرققاء   حالعم 

اختيتار  معتايير قطيير   علنالمسؤولين فك وزار  التعلي   د  قساع من ه   الدراس  أ    يؤم  -3
 قاة  المدارس.

فتتك ضتتيء  امقتتاة  متتدارس التعلتتي  العتت ةور علتتن قطتتيير   الدراستت    : اقتصتتر   الموضددو   ْالحدد ود
 م .2030السعية    ربي ر ي  المملك  الع وف المنتج   المدرس مفهيم 
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 (ثتتتاريي  -متيستتتط  –)ازتتتتدائك  س التعلتتتي  العتتتامالدراستتت  علتتتن متتتدار  : اقتصتتتر   المك ن ددد ْالحددد ود
 للبنين فك م افظ  الخر .

 .تته1440 - هت1439من العام   ارك: الفص  الدراسك ال الزم ن  ْالح ود
 .)زنين( فك م افظ  الخر  العامالتعلي   مدارس   : قاة   ري البشْالح ود

 :رــــــويــــــالتَّط
 إلتنْاليصتي    زهد    قاييرا    إحداث   ه  بيرَّ  :( 29م, ص2007م مية والب يري ) ويعر  فه  

 األهتدا    وي ق  ت   وفاعليت ,  المطلتي  منته بكفتاء    لارض  ا ليؤةي   ححا    إلن أحسن   ر  المطيَّ  الهكء  
ْ.وجه   منه علن أق     المنهية   

مخطتتتتط والهتتتتام  التتتت ي يهتتتتد  إلتتتتن ق ستتتتين بيرتتتته الجهتتتتد الويعرفددددبْالب حدددد ْإجرائ دددد :ْ
ْالممارسا  التك  قيم زها قائد المدرس  من أج  قفعي  المدرس  المنتج .

 :دور
تتت مجميعتتت    ه  بيرَّتتت :(35م, ص2000أحمتتتد ) ه  ف تتتويعر     والمستتتؤوليا    ,والمهتتتام   ,ن اليظتتتائف  م 

ْ.المجتم  أهدا    لت قي    حأو قطاز ,أو قنظي    ,زها فرة    قيم   أ    ن  مك  المتيقع  التك    
دددْالب حددد ْ ْفدددبْ ويعر ْ  تتت مجميعتتت   بأنَّدددب ْْ :إجرائ    ارستتتها قائتتتد  التتتتك  م   واألرهتتتط    ن األعمتتتا   م 

ْأهدافها. مفهيم المدرس  المنتج  وق قي    فعي لت حالمدرس   
 ة:  ـــــــدرســـــــامل دـــــــائـــــــق

تتت التتت ي  متلتتت    المدرستتت    متتتدير   هتتتيو  تتتم   لتتته لقيتتتاة   متتتا يؤه    والخبتتترا    ا   والمهتتتار  فا   ن الص  
 وزار  التربي ) الم لك. والمجتم    م  منسيبك المدرس    بالتعاو    ,أهدافها لت قي    فاعلي  حالمدرس  ب
ْ.(7ص  هت,1433,والتعلي 

ترستمي   ن  يَّ ع  ا وم  ا ومهني  أكاة مي      مؤهَّ  شخ   ْه  بيرَّ  :ْإجرائ ْ ْالب ح ْ ْويعر  فبْ   حلتي ن قبت  إةار  التعا م 
ْاألهدا  التربيي  والتعليمي  المعتمد  من وزار  التعلي . ق قي    علن فك المدرس    األو    المسؤو    ليكي   

 ة:  ــــــــــــاملنتج ةــــــدرســــــامل
ستتتت   ال بيرَّهتتتتاْ:م(2010صتتتتائغ ) ويعر  ف هتتتتا  علتتتتن استتتتت مار   القتتتتاةر    والتربييتتتت    التعليميتتتت    مؤسَّ

فتترص الهتتدر  وققلتتي    ,المتعلمتت  المنتجتت  الهخصتتي    لبنتتاء   حوفاعليتت     تتر كفتتاء   أكاستتت مار ا ميارةهتتا 
 مصاةر التميي  المدرسك.  فيها من خال  قنيي   
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دددْهددد فْ ويعر ْ  دددالب ح  علتتتن استتتت مار إمكاراقهتتتا الماة تتت  والبهتتتري  القتتتاةر     لمدرستتت   ا هتتتابيرَّ  :ْ ْإجرائ  
تتذاقيتت , وبمتتا     قمييتت    لهتتا مصتتاةر      متتا   ق  تتب بكفتتاء   وفاعليتت    طالزهتتا بتتالخبرا  العلميتت   فتتك قزويتتد      ه  س 

 ومهاراقه  علن انرتا  والتسيي . قدراقه م  سي  العم  ومتطلباقه, وقنمي   للتعام    حوالعملي 

 : م2030رؤية اململكة العربية السعودية 
  هتتتك: أ  الستتعية   هتتك العمتتتققتتيم علتتتن ثالثتت  مرقكتتزا    للمملكتت  خطتتط بعيتتد  المتتتدى

العربتتك وانستتالمك, والقتتي  ا ستتت ماري  الرائتتد , والميقتت  الجارافتتك ا ستتتراقيجك. كمتتا قعتمتتد علتتن 
)وثيقتت  ر يت  المملكتت   ثالثت  م تاور هتتك: المجتمت  ال يتتيي, ا قتصتاة المزةهتر, والتتيطن الطمتي .

 (13م, ص2016م , 2030العربي  السعية  

التتتتتتتك  وإجراءاقهتتتتتتا ،منهجيتتتتتت  الدراستتتتتت  الميداريتتتتتت رضتتتتتتا  مفصتتتتتتال  لعيتنتتتتتتاو  هتتتتتت ا الفصتتتتتت  
تن قيضتيح، استخدم ح لتنفي  الدراس ، وق قي  أهدافها ا م   إلتن  م، ثت  التعتر  المتنهج المستتخد   زدء 

ضتتاف  إلتتن قيضتتيح كيفيتت  قصتتمي  أةا  نبتته متتن خصتتائ ، با  الدراستت  ومتتا قميتتز وعينتت  مجتمتت  
ت وآليت  الت ق ت  ،جم  البيارا  ثت  ختت    إلتن إجتراءا  قطبيقهتا، ن صتدقها وثباقهتا، وأخيترا  التطتر  م 

وفيمتتا  .األستتالي  انحصتتائي  المستتتخدم  فتتك معالجتت  البيارتتا  واستتتخرا  النتتتائجالفصتت  بعتترض 
 قفصيلك ل ل : يلك عرض  

 ة:ــــــدراســــــج الــــــمنه 3-1
المستتخدم فيهتا هتتي  المتتنهج   قيقهتا فتإ َّ ق إلتن ال اليتت   الدراست    ستع  كالتتت إلتن األهتدا    بتالنظر  

 لطبيع  الدراس . مته  ءوذل  لمال حالمس ك   اليصفك   المنهج  

 ة:ــــــدراســــــال عــــــجمتم 3-2
ت مجتم    يتكيَّ    والبتالغ عتدةه   ، افظت  الختر فتك م نالعتام للبنتي علتي الت ارسن قتاة  متدالدراس  م 

 .هت(1440 ،مركز المعليما  انحصائي  ،لي  بم افظ  الخر ا. )إةار  التعا مدرسي  ( قائد  183)
أةا  الدراستت  علتتن  طبَّتت  الدراستت  حيتتثأستتلي  ال صتتر الهتتام  لمجتمتت   الباحتتث  وقتتد استتتخدم 

 التعلتتي  العتتام للبنتتين فتتك م افظتت  الختتر ، وذلتت  فتتك دارسة  متتقتتاالمتم لتتين بكافت  أفتتراة مجتمتت  الدراستت  
 .(هت 1440 -1439) من العاالفص  الدراسك ال ارك م  
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 :أفراد الدراسةخصائص  3-3
ة  عدة  م ن المتايرا  الرئيسي  ليصف أفتراة الدراست ، والتتك قهتم : ) د   المرحلت  الدراستي  ح 

ال صتي  علتن  هت  قت َّ  - سنيا  الخبر  فك القيتاة  المدرستي  –المؤه  العلمك  – التك قعم  زها
؟(، وهت   المتايترا  لهتا مؤشترا  ة ليت  علتن رتتائج ةورا  قدريبي   فك مجا  اقتصتاة ا  التعلتي 

الدراس ، بانضاف  إلن كيرها قعكس الخلفي  العلمي  ألفراة الدراست ، وقستاعد علتن إرستاء التدعائ  
 التك ق بنن عليها الت ليال  المختلف  المتعلق  بالدراس ، وقفصي  ذل  فيما هي آ :

 :المرحلة الدراسية التي تعمل بها -1
 .وفق متغري املرحلة الدراسية اليت تعمل بها أفراد الدراسةتوزيع ( 1-3قم )جدول ر

 النسبة التكرار املرحلة الدراسية اليت تعمل بها
 50.8 93 .ابتدائي
 30.6 56 .متوسط
 18.6 34 .ثانوي

 %100 183 اجملموع

تتن الجتتدو  رقتت  ) تتن أفتتراة الدراستت   عملتتي  93( أ َّ )1- 3يت  ضتتح م  ا م  فتتك المرحلتت  ( فتترة 
( متنه  فتك المرحلت  56% من إجمالك أفراة الدراس ، زينما  عمت  )50,8ا زتدائي ح أي ما رسبته 
( متنه   عملتي  فتك المرحلت  34% متن إجمتالك أفتراة الدراست ، و)30,6المتيسط ح أي متا رستبته 

  % من إجمالك أفراة الدراس .18,6رسبته  ال اريي ح أي ما

 
 .وفق متغري املرحلة الدراسية اليت تعمل بها أفراد الدراسةتوزيع ( 1- 3رقم ) شكل
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 :يــــل العلمــــؤهـــــالم -2
 .وفق متغري املؤهل العلمي أفراد الدراسةتوزيع ( 2-3جدول رقم )

 النسبة التكرار املؤهل العلمي
 84.2 154 .بكالوريوس

 15.8 29 .ماجستري فأعلى

 %100 183 عاجملمو

تتتتن الجتتتتدو  رقتتتت  ) تتتتح م  تتتتن أفتتتتراة الدراستتتت    ملتتتتي  مؤهتتتت  154( أ َّ )2- 3يتَّض  ا م  ( فتتتترة 
( متنه    ملتي  مؤهت  29% من إجمالك أفتراة الدراست ، زينمتا )84,2البكاليرييسح أي ما رسبته 

 % من إجمالك أفراة الدراس .15,8الماجستير فيعلنح أي ما رسبته 

 
 .وفق متغري املؤهل العلمي أفراد الدراسةتوزيع ( 2- 3رقم ) شكل

 :سنوات الخبرة في القيادة المدرسية -3
 .وفق متغري سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية أفراد الدراسةتوزيع ( 3-3جدول رقم )

 النسبة التكرار سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية
 14.8 27 .مخس سنوات فأقل
 85.2 156 .أكثر من مخس سنوات

 %100 183 اجملموع

ا من أفراة الدراس  زلات  ستنيا  خبترقه  156( أ َّ )3- 3يت  ضح من الجدو  رق  ) ( فرة 
تن إجمتالك أفتراة الدراست ، 85,2فك القياة  المدرستي  أك تر متن خمتس ستنيا ح أي متا رستبته  % م 

  أقتتت  متتتن خمتتتس ستتتنيا ح أي متتتا رستتتبته ( متتتنه  زلاتتت  خبتتترقه  فتتتك القيتتتاة  المدرستتتي27زينمتتتا )
 % من إجمالك أفراة الدراس .14,8
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 .وفق متغري سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية أفراد الدراسةتوزيع ( 3- 3رقم ) شكل

 :الحصول على دورات تدريبية  في مجال اقتصاديات التعليم هل تمَّ -4
 ؟هل احلصول على دورات تدريبية  يف جمال اقتصاديات التعليم :وفق متغري أفراد الدراسةتوزيع ( 4-3جدول رقم )

 النسبة التكرار ؟هل مت احلصول على دورات تدريبية  يف جمال اقتصاديات التعليم
 83.1 152 .ال
 16.9 31 .نعم

 %100 183 اجملموع

تتن الجتتدو  رقتت  ) تتن أفتترا152( أ َّ )4- 3يتَّضتتح م  ا م  علتتن  ة الدراستت  لتت  يت صتتليا( فتترة 
% متتن إجمتتالك أفتتراة الدراستت ، 83,1ح أي متا رستتبته ةورا  قدريبيت  فتتك مجتتا  اقتصتتاة ا  التعلتتي 

تتتت  ) ح أي متتتتا رستتتتبته ةورا  قدريبيتتتت  فتتتك مجتتتتا  اقتصتتتتاة ا  التعلتتتي علتتتتن  ( متتتنه 31زينمتتتا ق صَّ
 % من إجمالك أفراة الدراس .16,9

 
 حلصول على دورات تدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم: اوفق متغري أفراد الدراسةتوزيع ( 4- 3) رقم شكل

 

 



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 473 

 ة:ـــــدراســـــأداة ال 3-4
عمتد الباحتتث إلتتن استتخدام ا ستتتبار  أةا   لجمتت  البيارتتا ح وذلت  رظتترا  لمناستتبتها ألهتتدا  

ا ستتتبار  إحتتدى أهتت  وستتائ  جمتت   الدراستت ، ومنهجهتتا، ومجتمعهتتا، وانجابتت  عتتن قستتا  قها. وقعتتد  
 البيارا  والمعليما  المقنن .

 بناء أداة الدراسة:أ( 
بعتتد ا طتتالز علتتن األةزيتتا  التربييتت ، والدراستتا  الستتابق  ذا  الصتتل  بميضتتيز الدراستت  
ال اليتت ، وفتتك ضتتيء معطيتتا  وقستتا    الدراستت  وأهتتدافها ز ني تت  األةا  )ا ستتتبار (، وقكيرتت  فتتك 

نهائي  م ن ثالث  أجتزاء. وفيمتا يلتك عترض لكيفيت  زنائهتا، وانجتراءا  المتبعت ح للت قت  صيرقها ال
 من صدقها وثباقها:

  تتتيي علتتن مقدمتت  قعريفيتت  بيهتتدا  الدراستت ، ورتتيز البيارتتا  والمعليمتتا   القسددمْا و : -1
م ، التك يية  الباحث جمعها م ن أفراة الدراس ، م  ققد   الضما  بسري  المعليما  المقد

 والتعهد باستخدامها ألغراض الب ث العلمك فقط.
  تتتتيي علتتتن البيارتتتا  األوليتتت  الخاصتتت  بتتتيفراة الدراستتت ، والمتم لتتت  فتتتك:  القسدددمْاليددد نل: -2

 سنيا  الخبر  فك القياة  المدرسي  –المؤه  العلمك  – المرحل  الدراسي  التك قعم  زها)
 ؟(. ا  التعلي فك مجا  اقتصاة ه  ق  ال صي  علن ةورا  قدريبي  -

( عبتتار  ميزعتت  علتتن ثالثتت  م تتاور أساستتي ، والجتتدو  39ويتكتتي  متتن ) القسددمْالي لدد : -3
ح عدة عبارا  ا ستبار ، وكيفي  قيزيعها علن الم اور.3-5)  ( ييض  

 ( حماور االستبانة وعباراتها.5-3جدول )
 عدد العبارات ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمل

 عبارة 13 .ادة مدارِس التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجةواقع دور ق
لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفَق ؛ متطلَّبات تطوير دور قادِة مدارس التعليم العام

 م.2030رؤية اململكة العربية السعودية 
 عبارة 14

املنتجة وفَق رؤية لتفعيل مفهوم املدرسة  ؛قات تطوير دور قادِة مدارس التعليم العاممعوِّ
 .م2030اململكة العربية السعودية 

 عبارة 12

 عبارة 39 االستبانة.

م مقياس ليكر  الخماستكح لل صتي  علتن استتجابا  أفتراة الدراست ، وفت  ةرجتا   ا ست خد 
زدرج   -زدرج  منخفض   -زدرج  متيسط  – زدرج  عالي  – زدرج  عالي  جدا  الميافق  اةقي : )
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تن العبتارا  الستابق   ا (،منخفض  جد وم ن ث  التعبير عن هت ا المقيتاس كميتا  بإعطتاء كت    عبتار   م 
 زدرجتت  متيستتط ( ةرجتتا ، 4)زدرجتت  عاليتت  ( ةرجتتا ، 5) زدرجتت  عاليتت  جتتدا  ةرجتت ، وفقتتا  ل قتتك: 

 ( ةرج  واحد .1ا  )زدرج  منخفض  جد( ةرجتا ، 2)زدرج  منخفض  ( ةرجا ، 3)
تن ال تد  ولت ديد طي  فئا  مقياس لي كر  الخماسك ح س    المتدى بطتر  ال تد  األعلتن م 

تت  علتتن عتتدة الفئتتا  )4=  1 –5األةرتتن ) (، وبعتتد ذلتت  أ ضتتيف  هتت   0,80=  5 ÷ 4(، ثتت  ق س  
(ح لت ديتتتد ال تتد  األعلتتتن لهتتت   الفئتتت ، وهكتتت ا أصتتتبح طتتتي  1القيمتت  إلتتتن أقتتت  قيمتتت  فتتتك المقيتتتاس )

 الفئا  كما هي ميضح فك الجدو  اةقك: 
 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت اخلماسي )حدود متوسطات االستجابات(.6-3ل )جدو

 ةـــــــدود الفئـــــــح ةــــــــــــــــــــــالفئ م
 إىل من

 5.00 4.21 .بدرجة عالية جدًا 1
 4.20 3.41 .بدرجة عالية  2
 3.40 2.61 .بدرجة متوسطة 3
 2.60 1.81  .بدرجة منخفضة 4
 1.80 1.00 ًا.فضة جدبدرجة منخ 5

م طي  المدى لل صي  علن حك   ميضيعك علن متيسطا  استجابا  أفراة  وقد ا ستخد 
 الدراس  بعد معالجتها إحصائيا . 

 صدق أداة الدراسة:ب( 
تتتن أرهتتتا ققتتتيس متتتا أ عتتتدَّ  لقياستتته، كمتتتا  قصتتتد بتتته شتتتمي    عنتتتك صتتتد  أةا  الدراستتت : التيك تتتد م 

تن راحيت   أخترى، ب يتث ا ستبار  لك    العناصر الت ك قدخ  فك الت لي  م ن راحي ، ووضي  عباراقها م 
 قكي  مفهيم  لك    م ن  ستخدمها. وقد قام الباحث بالتيك د من صد  أةا  الدراس  من خال :

 مين(:الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّ -1

تتتن أرهتتتا ققتتتيس متتتا وضتتتتع   للتعتتتر   إلتتتن متتتدى الصتتتد  الظتتتاهري لالستتتتبار ، والتيك تتتد م 
تتتن الم كمتتتين المختصتتتين فتتتك 1لقياستتته، ع ر ضتتت  بصتتتيرقها األوليتتت  )مل تتت  رقتتت   ( علتتتن عتتتدة  م 

تن 2م كمتا  )مل ت  رقت   (12ميضيز الدراس ح حيث وص  عتدة الم كمتين إلتن ) (، وقتد ط لت  م 
ال كتت  الستتاة  الم كمتتين ققيتتي  جتتية  ا ستتتبار  متتن حيتتث قتتدرقها علتتن قيتتاس متتا أ عتتدَّ  لقياستته، و 

علتتتتن متتتتدى مالءمتهتتتتا ألهتتتتدا  الدراستتتت ، وذلتتتت  متتتتن ختتتتال  ق ديتتتتد وضتتتتي  العبتتتتارا ، وارتمائهتتتتا 
 للم ير، وأهميتها، وسالمتها لاييا ، وإزداء ما يروره م ن قعدي ، أو ح  ، أو إضاف   للعبارا .
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ليهتتا وبعتتد أختت  اةراء وا طتتالز علتتن المل يظتتا ، أ جري تت  التعتتد ال  الالزمتت  التتتك اقفتت  ع      
 (.3غالبي  الم كمين، وأ خر ج  ا ستبار  بصيرقها النهائي  )مل   رق  

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -2

للت ق   م ن صد  ا قستا  التداخلك لالستتبار ، قتام الباحتث زتطبيقهتا ميتداري ا ومتن ختال  
المملكتت , قتت   ( متتن قتتاة  متتدارس التعلتتي  العتتام متتن مختلتتف منتتاط 26إجابتتا  عينتت   مكيرتت   متتن )

ح للتعر  إلن ةرج  (Pearson's Correlation Coefficient)حسا  معام  ارقباط زيرسي  
ارقباط ك    عبار  من عبارا  ا ستبار  بالدرج  الكلي  للم تير الت ي قنتمتك إليته العبتار ، وقيضتح 

  .الجداو  اةقي  معامال  ا رقباط لك    م ير  م ن الم اور بما فيها م ن عبارا
 (7-3اجلدول رقم )

 للمحور.الدرجة الكلية مع معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول  

 .)واقع دور قادة مدارِس التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجة( :احملور األول
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة

1 0.630** 8 0.686** 
2 0.568** 9 0.662** 
3 0.679** 10 0.686** 
4 0.780** 11 0.679** 
5 0.661** 12 0.796** 
6 0.658** 13 0.777** 
7 0.704** - - 

ْفأقا.0.01ْْ**ْدا ْعن ْمسعوىْال الل ْ

تتتن الجتتتدو  ) تتتن العبتتتارا  متتت  ب عتتتدها 7–3يتَّضتتح م  ( أ َّ قتتتي  معامتتت  ارقبتتتاط كتتت   عبتتتار  م 
( فيقتتت ، وهتتت ا  هتتتير إلتتتن صتتتد  ا قستتتا  0,01إحصتتتائيا  عنتتتد مستتتتيى الد لتتت  )ميجبتتت ، وةالتتت  

 ْالداخلك زين عبارا  الم ير األو ، ومناسبتها لقياس ما أ عد  لقياسه. 
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  (8-3اجلدول رقم )
 للمحور.الدرجة الكلية مع  الثانيمعامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور 

لتفعيـل مفهـوم املدرسـة املنتجـة وفـَق       ؛ر قادِة مدارس التعلـيم العـام  )متطلَّبات تطوير دو الثاني:احملور 
 .م(2030رؤية اململكة العربية السعودية 

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة

1 0.780** 8 0.675** 
2 0.824** 9 0.784** 
3 0.730** 10 0.718** 
4 0.731** 11 0.725** 
5 0.718** 12 0.831** 
6 0.755** 13 0.823** 
7 0.694** 14 0.762** 

ْفأقا.0.01ْْ**ْدا ْعن ْمسعوىْال الل ْ

تتتن الجتتتدو  ) ( أ َّ قتتتي  معامتتت  ارقبتتتاط كتتت    عبتتتار  متتتن العبتتتارا  متتت  ب عتتتدها 8–3يتَّضتتح م 
 قسا  الداخلك ( فيق ، وه ا  هير إلن صد  ا0,01ميجب  وةال  إحصائيا  عند مستيى الد ل  )

 ْزين عبارا  الم ير ال ارك، ومناسبتها لقياس ما أ عد  لقياسه. 
 (9-3اجلدول رقم )

 للمحور.الدرجة الكلية مع  الثالثمعامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور  
رؤية اململكـة  )معوقات تطوير دور قادِة مدارس التعليم العام لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفَق  الثالث:احملور 

 .م(2030العربية السعودية 
 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة

1 0.762** 7 0.771** 
2 0.791** 8 0.764** 
3 0.786** 9 0.738** 
4 0.732** 10 0.691** 
5 0.713** 11 0.677** 
6 0.630** 12 0.775** 

ْفأقا.0.01ْْال الل ْ**ْدا ْعن ْمسعوىْ



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 477 

تتتن الجتتتدو  ) ( أ َّ قتتتي  معامتتت  ارقبتتتاط كتتت    عبتتتار   متتتن العبتتتارا  متتت  ب عتتتدها 9–3يتَّضتتح م 
( فيق ، وه ا  هير إلن صد  ا قسا  الداخلك 0,01ميجب  وةال  إحصائيا  عند مستيى الد ل  )

 ْزين عبارا  الم ير ال الث، ومناسبتها لقياس ما أ عدَّ  لقياسه. 
   أداة الدراسة: ثباتج( 

تتن ختتال  استتتخدام معامتت  ال بتتا  ألفاكروربتتا  )معاةلتت   تتن ثبتتا  أةا  الدراستت  م  قتت َّ التيك تتد م 
( قتتي  معتتامال  10-3وييضتتح الجتتدو  رقتت  ) ،(Cronbach's Alpha (α))( ألفتتا كروربتتا 

 ال با  ألفاكروربا  لك    م ير  م ن م اور ا ستبار .
 .لقياس ثبات أداة الدراسة ؛كرونباخمعامل ألفا  (10-3جدول رقم )

 ثبات احملور عدد العبارات ةــــــــانــــــــاور االستبــــــــحم
 0.8870 13 .واقع دور قادة مدارِس التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجة

لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفَق  ؛متطلَّبات تطوير دور قادِة مدارس التعليم العام
 م.2030ة اململكة العربية السعودية رؤي

14 0.9414 

معوقات تطوير دور قادِة مدارس التعليم العام لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفَق 
 .م2030رؤية اململكة العربية السعودية 

12 0.9226 

 0.9471 39 الثبات العام

ح حيتث10-3يتَّضح م ن الجدو  رق  ) (، وهت ا 0,9471زلتغ ) ( أ َّ معام  ال با  العام عتا  
 يد  علن أ َّ ا ستبار  قتمت   زدرج  ثبا   مرقفع   مكن ا عتماة عليها فك التطبي  الميدارك للدراس .

 إجراءات تطبيق الدراسة: 3-5
تتن صتتد  )ا ستتتبار ( وثباقهتتا وصتتالحيتها للتطبيتت ، طبَّقهتتا الباحتتث ميتتداريا   بعتتد التيك تتد م 

 باقباز الخطيا  اةقي : 
 ماة األةا  فك صيرقها النهائي  من قب  سعاة  المهر .اعت -1

قيجيتتته خطتتتا  متتتن قبتتت  عميتتتد كليتتت  التربيتتت  إلتتتن إةار  التعلتتتي  بم افظتتت  الختتتر ح لتمكتتتين  -2
 الباحث من قطبي  ا ةا  علن قاة  المدارس بم افظ  الخر .

 قيزي  ا ستبار . -3

  ( استبار  .183جم  ا ستبارا  بعد قعبئتها، وقد زلغ عدةها ) -4

ْمراجع  ا ستبارا ، والتيك د من صالحيتها ومالءمتها للت لي . -5
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية: 3-6
عتت ، استتت خدم  العديتتد متتن األستتالي   م  لت قيتت  أهتتدا  الدراستت ، وق ليتت  البيارتتا  التتتك ج 

 Statistical Package forانحصائي  المناسب  باستخدام ال زم انحصائي  للعليم ا جتماعي  

Social Sciences ( والتك يرمز لها اختصارا  بالرمزSPSS.) 
ب  المقاييس انحصائي  اةقي : س   وبعد ذل  ح 

 التكتترارا ، والنستت  المئييتت ح للتعتتر   إلتتن خصتتائ  أفتتراة الدراستت ، وق ديتتد استتتجاباقه  -1
 قجا  عبارا  الم اور الرئيس  التك قتضمنها أةا  الدراس .

"ح وذل  للتعر   إلن متيسط Weighted Mean  )المرجح( "المتيسط ال سازك الميزو  -2
تتن عبتتارا  الم تتاور، كمتتا أرَّتته  فيتتد فتتك قرقيتت   استتتجابا  أفتتراة الدراستت  علتتن كتت    عبتتار  م 

 العبارا  ب س  أعلن متيسط حسازك ميزو . 
"ح وذل  لمعرف  مدى ارقفتاز أو ارخفتاض استتجابا  أفتراة الدراست  Meanالمتيسط ال سازك " -3

 الم اور الرئيس ، م  العل  بيرَّه  فيد فك قرقي  الم اور ب س  أعلن متيسط حسازك.عن 
ح للتعتتر   إلتتن متتدى ار تترا  استتتجابا  "Standard Deviation"ا ر تترا  المعيتتاري  -4

تن الم تتاور الرئيستت   تن عبتتارا  متايترا  الدراستت ، ولكت    م تتير  م  أفتراة الدراستت  لكت    عبتتار   م 
تتح التهتتت  فتتك استتتجابا  عتتن متيستتطها ال ستتاز ك. ويالحتتأ أ َّ ا ر تترا  المعيتتاري ييض  

أفراة الدراس  لك    عبار   من عبتارا  متايترا  الدراست ، إلتن جارت  الم تاور الرئيست ، فكلمتا 
 اقترب  قيمته م ن الصفر قركَّز  ا ستجابا  وارخفض قهتتها.

تتن الفتت -5 م اختبتتار ق ليتت  التبتتاين األحتتاةيح للت قتت  م  رو  زتتين اقجاهتتا  عينتت  الدراستت  ا ستتت خد 
 باختال  متايراقه  التك قنقس  أك ر م ن فئتين.

ْمنْالنع ئج،ْمنْأبرزه :توصَّْ ْلتْال راس ْإلىْع د 
ِمـن   املنتجـة  التعلـيم العـام يف تفعيـل املدرسـة     دور قادة مدارِسما واقع  :األوللسؤال اإجابة أواًل: 

 ؟وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام
واقت  ةور قتاة  متدارس  التعلتي  العتام فتك علتن  معوسدي ب رجد ْ إ َّ أفراة الدراس  ميافقتي  

 .قفعي  المدرس  المنتج 
 قتم   فك: قاة  مدارس  التعلي  العام فك قفعي  المدرس  المنتج إ َّ أزرز أةوار 

 .مواهبْاليةبْوق راتهمالمعلمينْعلىْاكعش فْْتشج ع -1
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 .اليةبْالمعميزينْفلْمشروع تهمْاإلنع ج  تكريمْ -2

 .دعمْأفك رْاليةبْاإلنع ج  ْم دي  ْومعنوي   -3

 قتم   فك: قاة  مدارس  التعلي  العام فك قفعي  المدرس  المنتج أق  أةوار إ َّ 
 .منْأجاْتموياْأنشي ْالم رس ْ؛معْمؤسس تْالقي عْالخ صْالعواصا -1

 .أول  ءْا مورْعلىْدعمْمشروع تْالم رس ْعشج عي -2

 .لعنم  ْمواردْالم رس ْالم ل  ْ؛خي ْإع اد -3

املدرسـة   العام؛ لتفعيـل مفهـوم   مدارس التعليم قادِة دورتطوير  ما متطلَّبات :الثانيلسؤال اإجابة ثانيًا: 
 ؟عليم العاممن وجهة نظر قادة مدارس التم 2030اململكة العربية السعودية  ؤيةر املنتجة وفَق

متطلَّبا  قطيير ةور قاة   مدارس التعلي  علن  معوسي ب رج ْ أ َّ أفراة الدراس  ميافقي  
 .م2030لتفعي  مفهيم المدرس  المنتج  وف   ر ي  المملك  العربي  السعية    حالعام

نتج  لتفعي  مفهيم المدرس  الم حقطيير ةور قاة   مدارس التعلي  العاموأ َّ أزرز متطلَّبا  
 قتم   فك: م2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

 .ت ريبْق دةْالم ارسْعلىْك ف  ْت عياْالم رس ْالمنعج  -1

منْأجداْدعدمْْ؛تسهياْقنواتْاالتا  ْبينْق دةْالم ارسْومؤسس تْالمجعمعْالمحلل -2
 .المش ريعْاإلنع ج  ْللم ارس

 . ْالمنعج توظ فْالعقن  ْالح يي ْبم ْيعوافقْمعْأه افْالم رس -3

لتفعيت  مفهتيم المدرست  المنتجت   حقطيير ةور قاة   مدارس التعلي  العاموإ َّ أق  متطلَّبا  
 قتم   فك: م2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

 .إدراجْم ع  رْإنع ج  ْالم رس ْضمنْمع ييرْتقويمْأداءْق دةْالم ارس -1

 .م هو ْالم رس ْالمنعج ْتيويرْاله كاْالعنظ ملْللم ارسْبم ْيعوافقْمع -2

 .لبح ْسباْت عياْالم رس ْالمنعج ْ؛عق ْاللق ءاتْوورشْالعماْبينْق دةْالم ارس -3

لتفعيـل مفهـوم املدرسـة     ؛تطوير دور قادِة مدارس التعلـيم العـام  ما معوقات  :الثالثلسؤال اإجابة ثالثًا: 
 قادة مدارس التعليم العام؟ ن وجهة نظرم ِم2030املنتجة وفَق رؤية اململكة العربية السعودية 

معيقتتا  قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  علتتن  ب رجدد ْع ل دد  أ َّ أفتتراة الدراستت  ميافقتتي  
 .م2030لتفعي  مفهيم المدرس  المنتج  وف   ر ي  المملك  العربي  السعية    حالعام

رست  المنتجت  لتفعيت  مفهتيم المد حقطيير ةور قاة   متدارس التعلتي  العتامأ َّ أزرز معيقا  
 قتم   فك: م2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   
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 .مج  ْاقعا دي تْالععل مفلْق دل  ْال وراتْالع ريب  ْلق دةْالم ارسْالمعخاا ْ -1

 .ق دل  ْتح يزْق دةْالم ارسْعلىْت عياْم هو ْالم رس ْالمنعج  -2

 .رس ْالمنعج ق دل  ْت ريبْالع ملينْفلْالم رس ْعلىْك ف  ْت عياْم هو ْالم  -3

لتفعيتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت   حقطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتامإ َّ أقتت  معيقتتا  
 قتم   فك: م2030وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

 .لع عياْالم رس ْالمنعج ْفلْم ارسْالععل مْالع  ْ؛غ  بْا ه افْوالس  س تْالع م  -1

 .مج  ْاقعا دي تْالععل مضعفْمسعوىْتأهياْق دةْالم ارسْفلْ -2

 .ضعفْمعرف ْق دةْالم ارسْبم هو ْالم رس ْالمنعج  -3

( بــ  0.05فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو  الداللــة ) هــل توجــد  :الرابــعلســؤال اإجابــة رابعــًا: 
استجابات أفراد الدراسة حول دور قـادة مـدارس التعلـيم العـام لتفعيـل مفهـوم املدرسـة املنتجـة         

متوسـط   –: )ابتـدائي  م تعز  ملتغري املرحلة التعليميـة 2030ملكة العربية السعودية وفق رؤية امل
 املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة ، الدورات التدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم؟ (ثانوي –

 الفروق باختالف متغير المرحلة التعليمية:
فتتتك اقجاهتتتا  أفتتتراة ( فيقتتت  0,05عتتتدم وجتتتية فتتترو  ذا  ة لتتت  إحصتتتائي  عنتتتد مستتتتيى )

متطلَّبا  قطيير ،   واق  ةور قاة  مدارس  التعلي  العام فك قفعي  المدرس  المنتج الدراس  حي  )
ةور قاة   مدارس التعلي  العام لتفعي  مفهيم المدرس  المنتج  وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

فعيتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت  وفتت   معيقتتا  قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتام لت،  م2030
 ( باختال  متاير المرحل  الدراسي  التك قعم  زها.م2030ر ي  المملك  العربي  السعية   

 الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:
( فيقتتتتتت  زتتتتتتين اقجاهتتتتتتا  0,05عتتتتتتدم وجتتتتتتية فتتتتتترو  ذا  ة لتتتتتت  إحصتتتتتتائي  عنتتتتتتد مستتتتتتتيى )

رييس واقجاهتتتتا  أفتتتتتراة الدراستتتت  التتتتت ين متتتتؤهله  العلمتتتتتك أفتتتتراة الدراستتتتت  التتتت ين متتتتتؤهله  العلمتتتتك بكتتتتتالي 
،   واقتتتتت  ةور قتتتتتاة  متتتتتتدارس  التعلتتتتتي  العتتتتتام فتتتتتتك قفعيتتتتت  المدرستتتتت  المنتجتتتتتت ماجستتتتتتير فتتتتتيعلن حتتتتتتي  )

معيقتتتتتا  قطتتتتتتيير ةور قتتتتتتاة   متتتتتتدارس التعلتتتتتتي  العتتتتتتام لتفعيتتتتت  مفهتتتتتتيم المدرستتتتتت  المنتجتتتتتت  وفتتتتتت   ر يتتتتتت  
 (.م2030المملك  العربي  السعية   
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( فيقت  زتين اقجاهتا  أفتراة الدراست  0,05ا  ة ل  إحصائي  عنتد مستتيى )وجية فرو  ذ
ال ين مؤهله  العلمتك بكتاليرييس واقجاهتا  أفتراة الدراست  الت ين متؤهله  العلمتك ماجستتير فتيعلن 

متطلَّبا  قطيير ةور قاة   مدارس التعلي  العتام لتفعيت  مفهتيم المدرست  المنتجت  وفت   ر يت  حي  )
 ( لصالح أفراة الدراس  ال ين مؤهله  العلمك ماجستير فيعلن.م2030  السعية   المملك  العربي

 الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
( فيقتت  زتتين اقجاهتتا  أفتتراة 0,05عتتدم وجتتية فتترو  ذا  ة لتت  إحصتتائي  عنتتد مستتتيى )

متطلَّبا  قطيير ،   واق  ةور قاة  مدارس  التعلي  العام فك قفعي  المدرس  المنتج الدراس  حي  )
ةور قاة   مدارس التعلي  العام لتفعي  مفهيم المدرس  المنتج  وف   ر ي  المملك  العربي  السعية   

معيقتتا  قطتتيير ةور قتتاة   متتدارس التعلتتي  العتتام لتفعيتت  مفهتتيم المدرستت  المنتجتت  وفتت   ،  م2030
 ر .( باختال  متاير سنيا  الخبم2030ر ي  المملك  العربي  السعية   

 الفروق باختالف متغير الحصول على دورات تدريبية :
( فيقتتتتت  زتتتتتين اقجاهتتتتتا  0,05عتتتتتدم وجتتتتتية فتتتتترو  ذا  ة لتتتتت  إحصتتتتتائي  عنتتتتتد مستتتتتتيى )

،   واقتتتتت  ةور قتتتتتاة  متتتتتدارس  التعلتتتتتي  العتتتتتام فتتتتتك قفعيتتتتت  المدرستتتتت  المنتجتتتتت أفتتتتتراة الدراستتتتت  حتتتتتي  )
يم المدرستتتتتت  المنتجتتتتتت  وفتتتتتت   متطلَّبتتتتتتا  قطتتتتتتيير ةور قتتتتتتاة   متتتتتتدارس التعلتتتتتتي  العتتتتتتام لتفعيتتتتتت  مفهتتتتتت

معيقتتتتتتتا  قطتتتتتتتتيير ةور قتتتتتتتاة   متتتتتتتدارس التعلتتتتتتتتي  ،  م2030ر يتتتتتتت  المملكتتتتتتت  العربيتتتتتتتت  الستتتتتتتعية   
( م2030العتتتتتتتام لتفعيتتتتتتت  مفهتتتتتتتيم المدرستتتتتتت  المنتجتتتتتتت  وفتتتتتتت   ر يتتتتتتت  المملكتتتتتتت  العربيتتتتتتت  الستتتتتتتعية   

 .باختال  متاير ال صي  علن ةورا  قدريبي 

 ة:ـــــــدراســـــــات الـــــــوصيـــــــت 5-3
  :هي آ يصك بما يالباحث  التيص  إليها، فإ َّ  فك ضيء النتائج التك ق َّ 

   متتن أجتت   حتياصتت  متت  مؤسستتا  القطتتاز الختتاصالعتتام علتتن ال متتدارس التعلتتي  قتتاة   حتتث
 .قميي  أرهط  المدرس 

  أولياء األمير علن ةع  مهروعا  المدرس  العام  زتهجي  مدارس التعلي  قاة   قيجيه. 

  لتنمي  ميارة المدرس  المالي  حخط  العام بإعداة مدارس التعلي  قاة   قيجيه. 

   علن كيفي  قفعي  المدرس  المنتج  العام مدارس التعلي  قاة   قدري. 
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  متن  حقسهي  قنيا  ا قصا  زين قتاة  المتدارس ومؤسستا  المجتمت  الم لتكالعم  علن
 .أج  ةع  المهاري  انرتاجي  للمدارس

   قيظيتتا التقنيتت  ال دي تت  بمتتا يتيافتت  متت  أهتتدا  العتتام علتتن  دارس التعلتتي متت قتتاة   قهتتجي
 .المدرس  المنتج 

 التتتتتتتدورا  التدريبيتتتتتتت  المتخصصتتتتتتت  بمجتتتتتتتا  اقتصتتتتتتتاة ا  التعلتتتتتتتي  لقتتتتتتتاة  متتتتتتتدارس  قتتتتتتتيفير
 العام. التعلي 

 تفعي  مفهيم المدرس  المنتج ل العامح ق فيز قاة  مدارس التعلي  العم  علن. 

 علتتتتتتن كيفيتتتتتت  قفعيتتتتتت  مفهتتتتتتيم  العتتتتتتام عتتتتتتاملين فتتتتتتك متتتتتتدارس التعلتتتتتتي تتتتتتتدري  الز ا هتمتتتتتتام
 .المدرس  المنتج 

 مقرتحات للدراسات املستقبلية: 5-4

  إجتتتتتتتتراء ةراستتتتتتتت  حتتتتتتتتي  ا حتياجتتتتتتتتا  التدريبيتتتتتتتت  لقتتتتتتتتاة  المتتتتتتتتدارس فتتتتتتتتك ضتتتتتتتتيء مفهتتتتتتتتيم
 المدرس  المنتج .

 . إجراء ةراس  حي  إسهام القطاز الخاص فك قميي  أرهط  المدرس  المنتج 

  ةراس  حي  إعداة ضيابط قياة  المدرس  المنتج .إجراء 


