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الـ ُمقَــــــدِّمـــــــــة:
اهتم ت
َّ

تر بتتالتَّعلي  ،وحرص ت
المملك ت العربي ت الستتعية اهتمام تا كبيت ا

قطتتر م تن أرجائهتتا ال َّهاستتع ح حرص تا منهتتا علتتن أ ينتتا ك ت طال ت

علتتن رهتتر فتتك ك ت

وطالب ت حقهمتتا متتن التَّعلتتي ،

النهضت َّ
ورغبت منهتتا فتتك ق قيت َّ
الهتامل َّ
للدولت  ،وق قيت التقتتدم والرقتتك فتتك كافت المجتتا

ح لت ا

رجد َّأرها قت َّم ع ء قميي التعلي بكاف مراحله ومستيياقه.
ومت ه ت ا َّلرغب ت المل َّ ت فتتك رهتتر التَّعلتتي وقطتتيير قتتيقك مهتتكل زيتتاة َّ
النفقتتا التعليمي ت
عامتا بعتتد عتتام رتيجت النمتتي الستكارك ،وق ازيتتد َّ
الطلت ا جتمتتاعك علتتن التعلتتي  .وقتتد أشتتار وزار

التَّعلي فك استراقيجي قطتيير التَّعلتي العتام فتك المملكت العربيت الستعية (1434ه ت  ،ص)109
تك فتتك المملك ت والمتم ل ت زت ت :ا متتتداة الجا ارفتتك،
إلتتن أزتترز التَّ تتد ا التتتك قياجتته النظتتام التعليمت َّ
وقباعد المجميعا السكاري  ،ورسب النمي العالي التك َّ
قتطل زياة فك النفقا  ،وضعف فاعلي
َّ
الهراك المجتمعي  ،األمر ال ي يدعي إلن الب ث عن مصاةر قميي إضافي .
وإضاف إلن ما سب  ،فإ َّ ا رققاء بمستيى مخرجا

التعلي وقطيير مهاراقها ظ هدفا

الصتدة هتتير أحمتتد ( ،2015ص ) 397
استتتراقيجيا قستتعن وزار التعلتتي إلتتن ق قيقتته ،وفتتك هت ا َّ
إلن أ َّ مخرجا التعلي منتج ي َّ
تطل وجية وجيةقه علن ستاح المنافست العالميت انرفتا علتن
المؤسسا

التك قعنن زتيهليهح ليتالءم م سي العم  ،وعلن ذلت كتا

زتَّد متن قنييت مصتاةر

تيمك م تتن أجت ت إع تتداة
قميي ت التعل تتي  ،وض تترور الب تتث ع تتن مص تتاةر أختترى ق تتدع التمييت ت ال ك ت َّ
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انرستا المنتتج الت ي جمت المعرفت وانرتتا معتا .وقعتد المدرست المنتجت أحتد المصتاةر المهمت
لتميي التَّعلي .

وقعن تتك المدرست ت المنتجت ت ب تتالمفهيم اله تتام  :المؤسست ت التعليميت ت والتربييت ت الق تتاةر عل تتن

مار أك ر كفاء وفاعلي ح لبناء الهخصي المتعلم المنتج ح وققلتي
است مار ميارةها است ا

الهدر فيها من خال قنيي مصاةر التميي المدرسك( .صائغ،2010،ص.)10

فترص

وي ت ت كر أحمت تتد (  ،2015ص ) 38أ َّ ق يي ت ت المدرس ت ت إلت تتن وحت تتد إرتاجي ت ت يت تتيفر لهت تتا

مصتتاةر ذاقيت لفرفتتا علتتن األرهتتط التربييت المختلفت  ،وعلتتن صتتيار المدرست  ،وق قيت معت َّتد
ربح فك المهروعا

للطميحا

التنميي .

انرتاجي الصاير  ،كما َّأره سه فك إعداة القيى البهري المنتج والمياكبت

التعليمي  ،ويربط مخرجاقهتا
العملي
كما قعد المدرس المنتج مهروعا قربييا حدي ا يدع
َّ
َّ

با قتصاة اليطنك ،ويعم علن سد الفجي زين النظام التعليمك ومتطلبا

سي العم ح ل ا َّ
فإرها

قائمت علتتن مبتتدأ التتتعل بالمهتتاري  ،والمزاوجت زتتين التعلتتي والعمت المنتتتج بهتتك

مكنهتتا متن إةار

أميالهتتا إةار فاعل ت  ،ويمكنهتتا متتن قميي ت رفستتها مالي تا س تياء أكتتا قمتتييال جزئي تا أم كليتتا ،زهتتد
قخ تريج رج تتا أعم تتا

متلك تتي مت تن المه تتا ار والخبت ت ار م تتا ي تتؤهله ويمكت تنه مت تن إةار المه تتاري

ال قيقي والرياة فك المستقب (.صائغ،2010،ص)12

وممتتا يؤك تد علتتن ضتترور قفعي ت المدرس ت المنتج ت متتا جتتاء

الستعية 2030م والتتك رستم

معتتال الطريت لتعلتي سته فتك ةفت عجلت ا قتصتاة متن ختتال

قعزيتتز الجهتتية فتتك مياءم ت مخرجتتا

المنظيم ت التعليميت م ت احتياجتتا

ا ست مار فك التعلي والتدري ح لتزويد الطتال
وقيهي ت المعلمتتين والقيتتاةا

بتته ر ي ت المملك ت العربي ت
ستتي العم ت  ،ومياصتتل

بالمعتار والمهتا ار الالزمت ليظتائف المستتقب ،

التربيي ت وقتتدريبه وقطتتيير المنتتاهج الد ارستتي ( .وثيق ت ر ي ت المملك ت

العربي السعية 2030م2016 ،م ،ص.)36

وفتتك ستتبي ق قي ت ر ي ت المملك ت 2030م ق ت َّ إطتتال زررتتامج الت تتي التتيطنك 2020م
بمهتتارك عت َّتد قطاعتتا متتن ضتتمنها :وزار التعلتتي باعتبارهتتا القطتتاز األزتترز فتتك المملك ت العربي ت

السعية ح حيث ق َّ رصد التَّ د ا  ،ووض األهدا ا ستراقيجي للتعلي  ،وبناء مؤش ار القياس
والمبتتاةر التعليمي ت والتربيي ت ح لت قي ت زررتتامج الت تتي التتيطنك ،وقتمَّ ت ه ت األهتتدا ز ت ت :إقاح ت
خدما
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وق ستتين البيئ ت التعليمي ت الم ف تز لفزتتداز وا زتكتتار ،وقطتتيير المنتتاهج وأستتالي التعلتتي والتقتتيي ،
وقعزي تتز القت تي والمب تتاة األساس تتي للطلبت ت  ،وقعزي تتز قت تدر رظ تتام التعل تتي ح لتلبيت ت م َّ
تطلب تتا التنميت ت
واحتياجا

سي العم  ،وقنييت مصتاةر قمييت مبتكتر  ،وق ستين الكفتاء الماليت لقطتاز التعلتي .

(وثيق الت ي اليطنك 2020م  ،ص.)63

ووفقا لبررامج الت ي اليطنك ،فإ َّ ا رتهاء من عم ه المباة ار والمهاري التعليمي وق قي

أهتتدافها ستيؤةي إلتتن ق تتي ا قتصتتاة التتيطنك متن اقتصتتاة معتمتد علتتن مصتتدر ةخت واحتتد إلتتن اقتصتتاة
عتمد علن الطاقا والعقي البهري المنتج  ،بانضاف إلن ق ييت منظيمت التعلتي إلتن منظيمت قعتمتد

عل تتن المص تتاةر التعليميت ت اةمنت ت والهاةفت ت  ،والبت ترامج والمه تتاري الداعمت ت والمنتجت ت للف تترص ا س تتت ماري

واليظيفي التك قت َّق زت يي وقطتيير المتدارس التقليد ت إلتن متدارس منتجت قسته فتك ق قيت الر يت .

(ميق وزار التعلي .)https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx ,
الست ت تلطا

ويم ت ت قائت تتد المدرس ت ت ق َّم ت ت الهت تترم انةاري فيهت تتا ،فهت تتي يت َّم ت ت المست تتؤولي كامل ت ت أمت تتام
التعليميت ت ت ازت ت تتداء م ت تتن حس ت تتن ست ت تير العمليت ت ت التعليميت ت ت والتربييت ت ت بمدرس ت تتته ،وارته ت تتاء

بمتابعت ت ت قنفيت ت ت الخط ت تتط والمن ت تتاهج الد ارس ت تتي  ،واللت ت تيائح والقياع ت تتد التنظيميت ت ت الص ت تتاةر ع ت تتن هت ت ت

السلطا ( .آ راجك1426 ،هت  ،ص.)127

ألهمي ت ت قائ تتد المدرس ت ت الت ت ي م ت ت العنص تتر المت تتؤثر ف تتك القيتتتاة
وف تتك ض تتيء متتتا س تتب  ،و َّ

المدرستتي  ،وةور الفاعت فتتك رجتتا قفعيت البترامج التطييريت للمتتدارس(كبررامج المدرست المنتجت )،
وقنفيت ت المب تتاة ار النيعيت ت  ،ف تتإ َّ هت ت الد ارست ت قس تتعن إل تتن وضت ت قص تتير مقت تتر لتط تتيير ةور ق تتاة

مدارس التَّعلي العام لتفعي مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية 2030م.

ينا قطاز التعلتي فتك المملكت العربيت الستعية اهتمامتا واستعا متن قبت الدولت  ،ويظهتر

ذلت ممتتا قخصصته الدولت متن اعتمتتاةا ماليت للتَّعلتتي ستنييا فتتك الميزاريت العامت للدولت ح وذلت
ستتتيعا األعتتداة المت ازيتتد ستتنييا م تن الط تال فتتك َّ
المرح ت الد ارستتي  ،وقتتيفير الخ تدما
ا
كاف ت

التعليمي ت له ت زتتدو مقاز ت متتاةي ،بانضتتاف إلتتن حتترص وزار التعلتتي علتتن رف ت ج تية التعلتتي ،
األمر ال ي يؤةي زدور إلن ارقفاز مستيى انرفا المالك.

اعتماةا

وقخص ت

تايلي لهتتا ،إضتتاف إلتتن
وزار التعلتتي ستتنييا لمتتدارس التعلتتي العتتام ميزاري ت قهت َّ

مالي لبترامج عقتية التهتاي  ،والصتيار  ،والنظافت التتك قهتد

إلتن قمكتين المدرست متن
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القيام بيةوارها انةاري وواجباقها التعليمي التك ق ق أهدافها التربيي والتعليمي  ،ومستاعدقها فتك

قنفيت ت خطته تتا الته تتايلي له تتا ،وقلبيت ت متطلباقه تتا الرئيست ت قلبيت ت مناس تتب  (.وزار التربيت ت والتعل تتي ،
1435هت ،ص.) 8

وعلن الرغ من ذل إ أ َّ هناك العديتد متن الد ارستا

المالي الممنيح للمدارس ،وعتدم كفايتهتا لتاطيت َّ
النفقتا

المخصصتا
التتك قؤكتد ضتعف
َّ

التهتايلي لهتا ،ومنهتا ة ارست ال ميضتك

(1433هت) ،وةراس الههري ( 1434هت) ،وةراس الجرييي (2015م).
ويه تتير فيل تته (  ،2012ص  ) 396إل تتن أ َّ ال تتدو وخاصت ت الناميت ت منه تتا ق تتد وص تتل
الس تتقف األعل تتن ف تتك انرف تتا لتمييت ت التعل تتي  ،و مك تتن زي تتاة المخصص تتا

لهت ت ا القط تتاز مت تن

العام للدول  ،كما أ َّ الهدر فك انرفا التعليمك هتك قهديتدا للنظتام التعليمتك ككت ،

الميازرا

وفك ظ ه ال قيق
كم ت ت ت تتا َّ
أكت ت ت ت تد

زَّد للتعلي أ يب ث عن مصاةر غير ققليد للتميي .
ة ارست ت ت ت ت العتيب ت ت ت تتك (1425هت ت ت ت تت) ،وة ارست ت ت ت ت الع م ت ت ت تتا ( ،)2006وة ارست ت ت ت ت

الهالل تك( )2007أ َّ المدرست ت المنتجت ت قعتتد مت تن المص تتاةر البديلتت لتميي ت التعل تتي بكافت ت مراحل تته
المختلف  ،إضاف إلن إسهامها فك قكيين شخصي الطال
وقت تتد أوص ت ت

وقنمي مهاراقه .

ة ارس ت ت الطت تتي (2006م) ،وة ارس ت ت أخضت تتر(2013م) ،وة ارس ت ت ال ربت تتك

(2016م) بضرور قبنك وزار التعلي بالمملك العربي السعية مفهيم المدرس المنتج  ،والسعك
إلتتن قطبيقهتتا فتتك متتدارس التعلتتي العتتام ،وا ستتتفاة متتن انمكارتتا

الماة ت والبهتري فتتك المدرست ح

للقضاء علن الفجي زين التعلي وسي العم .
وقتتد جتتاء ذل ت ضتتمن األهتتدا

ا ستتتراقيجي لتتيزار التعلتتي فتتك زررتتامج الت تتي التتيطنك

2020م ،الت تتك قس تتعن لت قيت ت ر يت ت المملكت ت 2030م وه تتك ":قنييت ت مص تتاةر قمييت ت مبتك تتر ،

وق ست تتين الكفت تتاء المالي ت ت لقطت تتاز التعلت تتي  ،وقعزيت تتز قت تتدر رظت تتام التعلت تتي لتلبي ت ت م َّ
تطلبت تتا
واحتياجتتا

التنمي ت ت

ستتي العم "(.وثيق ت الت تتي التتيطنك 2020م  ،ص ،) 63راألمتتر ال ت ي يتتدعي إلتتن

ضرور قفعي المدرس المنتج فك مدارس التعلي العام.
وأكد
الصالحيا

ةراس الصقير (1435هت) بضرور ا هتمام زتدري
فك الجيار

من الصالحيا
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المالي  ،كما أكد

المتعلق بالجيار

المالي .

ق تاة المتدارس علتن ممارست

ةراس الل يارك ( 1433ه ت ) بضترور متن ه مزيتدا
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وقيص تتل ة ارست ت أخضت تر (2013م) إل تتن أ َّ رفت ت كف تتاء أةاء منس تتيبك الم تتدارس ,وس تتد
َّ
مناب الهدر التربيي مت َّ
طل من متطلبا قطبي مفهيم المدرس المنتجت  ,كمتا أ َّ إعتداة الكتياةر
انةاريت نةار الم تدارس وف ت مفهتتيم المدرس ت المنتج ت مرحلت مهم ت متتن م ارح ت قطبي ت المدرس ت

المنتج فك التعلي العام.

وقدددْْقددد ْْالب حددد ْْبدددإجراءْْدراسددد ْْاسدددعية ْْفدددلْال اددداْال راسدددلْا و متتن ع تتام

(1438ه ت1439 -هت ت ) هتتدف
المنتج ت  ,وقتتد شتتمل

إلتتن التعتتر علتتن أةاء قتتاة المتتدارس فتتك ضتتيء مفهتتيم المدرس ت

عين ت الد ارس ت مجميع ت م تن قتتاة المتتدارس فتتك م افظ ت الختتر  ,وال ت ي زلتتغ

عدةه ( )27قائدا مدرسيا,

وق ْأس رتْْهذهْال راس ْْعنْالنع ئجْالع ل ْ :

 -1أك ت َّتد ( )%70مت تن عينت ت الد ارست ت عل تتن حاجت ت المدرست ت إل تتن مص تتاةر قمييت ت إض تتافي غي تتر
التميي ال كيمك ,زينما أجا ( )%5بالنفك ,و أجا ( )%25بالميافق زدرج متيسط .

 -2أجا

( )%63من عين الدراس بالميافق زدرج متيسط علن أ َّ المدارس قعمت علتن

قنمي مهتا ار الطتال

أجا

وقتدراقه فتك العمت انرتتاجك وفت احتياجتا

( )%33بي َّ المدارس

ق ق ذل  ,وأجا

ستي العمت  ,زينمتا

( )%4بالميافق زدرج عالي .

 -3اقف ت ( )%85م تن عين ت الد ارس ت علتتن ع تدم قيتتام المدرس ت زتنفي ت مهتتروعا
ق ق ت لهتتا عيائتتد ماة ت  ,زينمتتا أجتتا

( )%8بالميافق ت زدرج ت متيستتط  ,وأجتتا

استتت ماري

()%7

بالميافق زدرج عالي .

َّ -4
ةور مهما فك إقامت عالقت قفاعليت زتين
ا
أكد ( )%61من عين الدراس أ َّ لقائد المدرس
المدرس والمجتم الم لك ,وأجا

( )%39بالميافق زدرج متيسط .

تار ا قتصتاة
 -5اقَّف ( )%66من عين الدراس علن ضرور امتالك قائد المدرست للمه ا
فك قياة المدرس  ,وأجا

( )%34بالميافق زدرج متيسط .

ومت تتن خت تتال مت تتا أشت تتار إليت تته النتت تتائج الست تتابق  ,ت تيقك س ت تؤا الد ارس ت ت ال الي ت ت  ,وال ت ت ي

يتمَّ فك اةقك:

 م ْالعاورْالمقعرحْلعيويرْدْورْْق دةْْم ارسْْالععل مْالع ْلع عياْم هو ْالم رس ْالمنعج ْ
وفقْْرؤي ْْالمملك ْْالعرب ْالسعودي ْ 2030؟ ْ
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تسعىْال راس ْْالح ل ْْلإلج ب ْعْنْا سلل ْْالع ل ْ :
 -1ما واق ةور قتاة متدارس التعلتي العتام فتك قفعيت المدرست المنتجت متن وجهت رظتر قتاة
مدارس التعلي العام؟

َّ
متطلبتا
 -2ما

قطتيير ةور قتاة متدارس التعلتي العتام لتفعيت مفهتيم المدرست المنتجت وفت

ر ي المملك العربي السعية 2030م من وجه رظر قاة مدارس التعلي العام؟
 -3متتا معيقتتا

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام لتفعيت مفهتتيم المدرست المنتجت وفت

ر ي المملك العربي السعية 2030م من وجه رظر قاة مدارس التعلي العام؟
 -4ه قيجد فرو ذا ة ل إحصائي عند مستتيى الد لت ( )0,05زتين استتجابا أفتراة عينت
الدرست ت ح تتي ةور ق تتاة م تتدارس التعل تتي الع تتام لتفعيت ت مفه تتيم المدرست ت المنتجت ت وفت ت ر يت ت
ا
المملك ت العربيت ت الس تتعية 2030م قع تتزى لمتاي تتر المرحلت ت التعليميت ت (ازت تتدائك – متيس تتط –
ثاريي) ،المؤه العلمك ،سنيا الخبر ،الدو ار التدريبي فك مجا اقتصاة ا التعلي ؟
 -5ما التصير المقتر لتطيير ةور قاة مدارس التعلي لتفعي مفهيم المدرس المنتج وفت
ر ي المملك العربي السعية 2030م؟
ته فْْهذهْال راس ْْإلىْ ْ:
 -1التَّعر علن ةور قاة مدارس التعلتي العتام فتك قفعيت المدرست المنتجت متن وجهت رظتر
قاة مدارس التعلي العام.

َّ
متطلبتتا
 -2ق ديتتد

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام لتفعي ت مفهتتيم المدرس ت المنتج ت

وف ر ي المملك العربي السعية 2030م من وجه رظر قاة مدارس التعلي العام.
 -3الكهتتف عتتن معيقتتا قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام لتفعيت مفهتتيم المدرست المنتجت
وف ر ي المملك العربي السعية 2030م من وجه رظر قاة مدارس التعلي العام.
 -4الكهف عما إذا كا هناك فرو ذا
استجابا

ة ل إحصتائي عنتد مستتيى الد لت ( )0,05زتين

أفراة عين الدراس حي ةور قاة مدارس التعلي العتام لتفعيت مفهتيم المدرست

المنتج ت وف ت ر ي ت المملك ت العربي ت الستتعية 2030م قعتتزى لمتايتتر المرحل ت التعليمي ت
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(ازتتدائك -متيستتط-ثتاريي) المؤهت العلمتك ،ستتنيا
اقتصاة ا

الخبتر ،التتدو ار التدريبيت فتتك مجتتا

التعلي

 -5وضت ت قص تتير مقت تتر لتط تتيير ةور ق تتاة م تتدارس التعل تتي الع تتام لتفعيت ت مفه تتيم المدرست ت
المنتج وف ر ي المملك العربي السعية 2030م.

أ) األهميـــــة النظـــــريـــــة:

 -1من المؤم أ قسه ه الدراس فك رهر وإزراز مفهيم المدرس المنتجت  ,وزيتاة التيعك
بيهميتها فك الميدا التربيي.

 -2رتتدر الد ارستتا  -حس ت

عل ت الباحتتث -التتتك قناول ت

ميضتتيز قطتتيير أةوار قتتاة متتدارس

التعلتتي العتتام فتتك م افظت الختتر فتتك ضتتيء مفهتتيم المدرست المنتجت وفت ر يت المملك ت

العربي السعية 2030م.

َّ -3أرها قنسج م ر يت المملكت العربيت الستعية 2030م التتك قستعن إلتن قطتيير التعلتي
العام ،واليصي إلن قعلي سه فك ةف عجل ا قتصاة اليطنك.

ب) األهميـــــة التطبيقيــــــــــة:

َّ
متطلبت ت تتا
َّ -1أرهت ت تتا قست ت تته فت ت تتك ق ديت ت تتد

قطت ت تتيير ةور قت ت تتاة المت ت تتدارس فت ت تتك ضت ت تتيء مفهت ت تتيم

المدرس المنتج .

تيصت ت إلتتن رت تتائج وقيصتتيا
 -2يؤم ت م تن هت ت الد ارس ت أ ق َّ
الت تتدري

الترب تتيي عل تتن ق دي تتد ا حتياج تتا

قس تتاعد المستتؤولين ف تتك إةار

التطييريت ت  ،وإع تتداة البت ترامج التدريبيت ت  ,وورش

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

 -3يؤم من ه الدراس أ قساعد المسؤولين فك وزار التعلي علن قطيير معتايير اختيتار
قاة المدارس.
الح د ودْالموضددو

 :اقتصتتر الد ارس ت علتتن قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي الع تام فتتك ضتتيء

مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية 2030م .
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الحددد ودْالمك ن ددد  :اقتصتتر الد ارس ت علتتن متتدارس التعلتتي العتتام (ازتتتدائك – متيستتط  -ثتتاريي)
للبنين فك م افظ الخر .

الح ودْالزم ن

 :الفص الدراسك ال ارك من العام 1439هت 1440 -ه ت.

الح ودْالبشري  :قاة مدارس التعلي العام (زنين) فك م افظ الخر .

التَّطــــــويــــــر:

ويعرفه م مية والب يري (2007م ,صَّ :) 29
بيره إحداث قايي ار زهد

اليصتي ْإلتن

المطير إلن أحسن حا ح ليؤةي الارض المطلتي منته بكفتاء وفاعليت  ,وي قت األهتدا
الهكء
َّ
المنهية منه علن أق وجهْ .

ويعرفددددبْالب حدددد ْإجرائ دددد ْ:بيرت تته الجهت تتد المخطت تتط والهت تتام ال ت ت ي يهت تتد

الممارسا

دور:

إلت تتن ق ست تتين

التك قيم زها قائد المدرس من أج قفعي المدرس المنتج ْ .
ويعرف ته أحمتتد (2000م ,صَّ :)35
بير ته مجميع ت م تن اليظتتائف ,والمهتتام ,والمستتؤوليا

المتيقع التك مكن أ

قيم زها فرة ,أو قنظي  ,أو قطازح لت قي أهدا

المجتم ْ .

ويعرفدددبْْالب حددد ْْإجرائ ددد َّ ْ:
بأندددبْمجميعت ت مت تن األعم تتا واألره تتط الت تتك مارس تتها قائ تتد
ْ

المدرس ح لتفعي مفهيم المدرس المنتج وق قي أهدافهاْ .

قـــــــائـــــــد املـــــــدرســـــــة:

وه تتي م تتدير المدرست ت الت ت ي متلت ت مت تن الصت تفا

تار والخبت ت ار م تتا يؤهل تته لقي تتاة
والمه ت ا

المدرس بفاعلي ح لت قي أهدافها ,بالتعاو م منسيبك المدرس والمجتم الم لك( .وزار التربي
والتعلي 1433,هت ,صْ .)7

ويعرفبْْالب ح ْْإجرائْ َّ ْ:
بيرهْشخ

مؤه أكاة ميا ومهنيا ومعَّين رستميا متن قبت إةار التعلتي ح
َّ

ليكي المسؤو األو فك المدرس علن ق قي األهدا

التربيي والتعليمي المعتمد من وزار التعلي ْ .

املــــــدرســــــة املنتجــــــــــــة:

ويعرفه تتا ص تتائغ (2010م)َّ ْ:
مؤسست ت التعليميت ت والتربييت ت الق تتاةر عل تتن اس تتت مار
بيره تتا ال َّ

مار أك تتر كفتتاء وفاعليت ح لبنتتاء الهخصتتي المتعلمت المنتجت  ,وققلتتي
ميارةهتتا استتت ا

فيها من خال قنيي مصاةر التميي المدرسك.

468

فتترص الهتتدر

العدد ( )121ينايـر ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها

ويعرفْهددد ْالب حددد ْإجرائ ددد َّ ْ:
بيره تتا المدرست ت الق تتاةر عل تتن اس تتت مار إمكاراقه تتا الماة ت ت والبهت تري
ْ
بكفتتاء وفاعليت بمتتا

قت لهتتا مصتتاةر قمييت ذاقيت  ,وبمتتا سته فتتك قزويتتد طالزهتتا بتتالخب ار العلميت

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

رؤية اململكة العربية السعودية 2030م:
خطتتط بعيتتد المتتدى للمملك ت ققتتيم علتتن ثالث ت مرقك ت از هتتك :أ الستتعية هتتك العم ت
العربتتك وانستتالمك ,والقتتي ا ستتت ماري ال ارئتتد  ,والميق ت الجا ارفتتك ا ستتتراقيجك .كمتتا قعتمتتد علتتن
ثالثت م تاور هتتك :المجتمت ال يتتيي ,ا قتصتاة المزةهتر ,والتتيطن الطمتي ( .وثيقت ر يت المملكت
العربي السعية 2030م 2016 ,م ,ص)13
يتن ت تتاو هت ت ت ا الفصت ت ت عرض ت تتا مفص ت تتال لمنهجيت ت ت الد ارست ت ت الميداريت ت ت  ،وإجراءاقه ت تتا الت ت تتك
استخدم ح لتنفي الدراس  ،وق قي أهدافها ،زدءا متن قيضتيح المتنهج المستتخدم ،ثت التعتر إلتن
مجتمت وعينت الد ارست ومتتا قميتتز بتته متتن خصتتائ

 ،بانضتتاف إلتتن قيضتتيح كيفيت قصتتمي أةا

جم البيارا  ،وآليت الت قت متن صتدقها وثباقهتا ،وأخيت ار التطتر إلتن إجتراءا
الفصت بعتترض األستتالي

انحصتتائي المستتتخدم فتتك معالجت البيارتتا

قطبيقهتا ،ثت ختت

واستتتخ ار النتتتائج .وفيمتتا

يلك عرض قفصيلك ل ل :

1-3

منهــــــج الــــــدراســــــة:
بتالنظر إلتن األهتدا

التتك ستع الد ارست ال اليت إلتن ق قيقهتا فتإ َّ المتتنهج المستتخدم فيهتا هتتي

المنهج اليصفك المس كح وذل لمالءمته لطبيع الدراس .

2-3

جمتمــــــع الــــــدراســــــة:
يتكي مجتم الدراس متن قتاة متدارس التعلتي العتام للبنتين فتك م افظت الختر  ،والبتالغ عتدةه
َّ

( )183قائدا مدرسيا( .إةار التعلي بم افظ الخر  ،مركز المعليما انحصائي 1440 ،هت).

طبت أةا الد ارست علتتن
وقتتد استتتخدم الباحتتث أستتلي ال صتتر الهتتام لمجتمت الد ارست حيتتث َّ
كافت أفتراة مجتمت الد ارست المتم لتتين بقتتاة متدارس التعلتتي العتتام للبنتتين فتتك م افظت الختتر  ،وذلت فتتك
الفص الدراسك ال ارك من العام (1440 -1439هت ).
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3-3

خصائص أفراد الدراسة:

حدة عدة من المتاي ار الرئيسي ليصف أفتراة الد ارست  ،والتتك قهتم ( :المرحلت الد ارستي

التك قعم زها – المؤه العلمك – سنيا
ةو ار قدريبي

فك مجا اقتصتاة ا

الخبر فك القيتاة المدرستي  -هت قت َّ ال صتي علتن

التعلتي ؟) ،وهت المتايت ار لهتا مؤشت ار ة ليت علتن رتتائج

الدراس  ،بانضاف إلن كيرها قعكس الخلفي العلمي ألفراة الد ارست  ،وقستاعد علتن إرستاء التدعائ
التك قبنن عليها الت ليال

المختلف المتعلق بالدراس  ،وقفصي ذل فيما هي آ :

 -1المرحلة الدراسية التي تعمل بها:
جدول رقم ( )1-3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املرحلة الدراسية اليت تعمل بها.
املرحلة الدراسية اليت تعمل بها

التكرار

النسبة

ابتدائي.
متوسط.
ثانوي.
اجملموع

93
56
34
183

50.8
30.6
18.6
%100

يتضتتح متتن الجتتدو رق ت ( )1- 3أ َّ ( )93فتترةا متتن أف تراة الد ارس ت عملتتي فتتك المرحل ت

ا زتدائي ح أي ما رسبته  %50,8من إجمالك أفراة الدراس  ،زينما عمت ( )56متنه فتك المرحلت
المتيسط ح أي متا رستبته  %30,6متن إجمتالك أفتراة الد ارست  ،و( )34متنه عملتي فتك المرحلت

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

شكل رقم ( )1- 3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املرحلة الدراسية اليت تعمل بها.
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 -2المـــــؤهــــل العلمــــي:

جدول رقم ( )2-3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي.
املؤهل العلمي

التكرار

النسبة

بكالوريوس.

154

84.2

ماجستري فأعلى.

29

15.8

اجملموع

183

%100

يتَّض تتح م تتن الج تتدو رقت ت ( )2- 3أ َّ ( )154ف تترةا م تتن أفت تراة الد ارست ت

مل تتي مؤهت ت
ملتي مؤهت

البكاليرييسح أي ما رسبته  %84,2من إجمالك أفتراة الد ارست  ،زينمتا ( )29متنه

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

شكل رقم ( )2- 3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي.
 -3سنوات الخبرة في القيادة المدرسية:
جدول رقم ( )3-3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية.
سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية

التكرار

النسبة

مخس سنوات فأقل.
أكثر من مخس سنوات.
اجملموع

27
156
183

14.8
85.2
%100

يتضح من الجدو رق ( )3- 3أ َّ ( )156فرةا من أفراة الدراس زلات

ستنيا

خبترقه

فك القياة المدرستي أك تر متن خمتس ستنيا ح أي متا رستبته  %85,2متن إجمتالك أفتراة الد ارست ،

زينم تتا ( )27م تتنه زلات ت

خبت ترقه ف تتك القي تتاة المدرس تتي أقت ت م تتن خم تتس س تتنيا ح أي م تتا رس تتبته

 %14,8من إجمالك أفراة الدراس .
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شكل رقم ( )3- 3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة يف القيادة املدرسية.

 -4هل تمَّ الحصول على دورات تدريبية في مجال اقتصاديات التعليم:
جدول رقم ( )4-3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري :هل احلصول على دورات تدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم؟
هل مت احلصول على دورات تدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم؟
ال.
نعم.
اجملموع

التكرار
152
31
183

النسبة
83.1
16.9
%100

يتَّضتتح متتن الجتتدو رق ت ( )4- 3أ َّ ( )152فتترةا متتن أف ت ارة الد ارس ت ل ت يت صتتليا علتتن

ةو ار قدريبيت فتتك مجتتا اقتصتتاة ا

التعلتتي ح أي متا رستتبته  %83,1متتن إجمتتالك أفتراة الد ارست ،

صت ت ( )31م تتنه عل تتن ةو ار قدريبيت ت ف تتك مج تتا اقتص تتاة ا
زينم تتا ق َّ

 %16,9من إجمالك أفراة الدراس .

التعل تتي ح أي م تتا رس تتبته

شكل رقم ( )4- 3توزيع أفراد الدراسة وفق متغري :احلصول على دورات تدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم
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أداة الـــــدراســـــة:

4-3

عمتد الباحتتث إلتتن استتخدام ا ستتتبار أةا لجمت البيارتتا ح وذلت رظت ار لمناستتبتها ألهتتدا

الد ارست  ،ومنهجهتتا ،ومجتمعهتتا ،وانجابت عتتن قستتا قها .وقعتتد ا ستتتبار إحتتدى أهت وستتائ جمت
البيارا

والمعليما

المقنن .

أ) بناء أداة الدراسة:
بعتتد ا طتتالز علتتن األةزيتتا

ال الي ت  ،وفتتك ضتتيء معطيتتا

وقستتا

التربييت  ،والد ارستتا

الستتابق ذا

الد ارس ت وأهتتدافها زني ت

الصتتل بميضتتيز الد ارست

األةا (ا ستتتبار ) ،وقكير ت

صيرقها النهائي من ثالث أجتزاء .وفيمتا يلتك عترض لكيفيت زنائهتا ،وانجتراءا
من صدقها وثباقها:

تتتيي علتتن مقدمت قعريفيت بيهتتدا

 -1القسددمْا و :

فتتك

المتبعت ح للت قت

الد ارست  ،ورتتيز البيارتتا

والمعليمتتا

التك يية الباحث جمعها من أفراة الدراس  ،م ققد الضما بسري المعليما

المقدم ،

والتعهد باستخدامها ألغراض الب ث العلمك فقط.

 -2القسدددمْاليددد نل:

ت تتيي عل تتن البيار تتا

األوليت ت الخاصت ت ب تتيفراة الد ارست ت  ،والمتم لت ت ف تتك:

(المرحل الدراسي التك قعم زها – المؤه العلمك – سنيا

الخبر فك القياة المدرسي

 -ه ق ال صي علن ةو ار قدريبي فك مجا اقتصاة ا

التعلي ؟).

 -3القسددمْالي ل د  :ويتكتتي متتن ( )39عبتتار ميزع ت علتتن ثالث ت م تتاور أساستتي  ،والجتتدو
( )5-3ييضح عدة عبا ار ا ستبار  ،وكيفي قيزيعها علن الم اور.
جدول ( )5-3حماور االستبانة وعباراتها.
احملــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

عدد العبارات

واقع دور قادة مدارسِ التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجة.

 13عبارة

متطلَّبات تطوير دور قاد ِة مدارس التعليم العام؛ لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفقَ

 14عبارة

رؤية اململكة العربية السعودية 2030م.
معوِّقات تطوير دور قاد ِة مدارس التعليم العام؛ لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وف َق رؤية

 12عبارة

اململكة العربية السعودية 2030م.
االستبانة.

 39عبارة

استخدم مقياس ليكر الخماستكح لل صتي علتن استتجابا

أفتراة الد ارست  ،وفت ةرجتا

الميافق اةقي ( :زدرج عالي جدا – زدرج عالي – زدرج متيسط  -زدرج منخفض  -زدرج
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منخفض جدا) ،ومن ث التعبير عن هت ا المقيتاس كميتا بإعطتاء كت عبتار متن العبتا ار الستابق

ةرجت  ،وفقتتا ل قتتك :زدرجت عاليت جتتدا ( )5ةرجتتا  ،زدرجت عاليت ( )4ةرجتتا  ،زدرجت متيستتط
( )3ةرجا  ،زدرج منخفض ( )2ةرجتا  ،زدرج منخفض جدا ( )1ةرج واحد .
ولت ديد طي فئا

مقياس ليكر الخماسك حس

األةرتتن ( ،)4 = 1 –5ث ت قس ت علتتن عتتدة الفئتتا

المتدى بطتر ال تد األعلتن متن ال تد

( ،)0,80 = 5 ÷ 4وبعتتد ذل ت أضتتيف

هت

القيم ت إلتتن أق ت قيم ت فتتك المقيتتاس ()1ح لت ديتتد ال تتد األعلتتن له ت الفئ ت  ،وهك ت ا أصتتبح طتتي
كما هي ميضح فك الجدو اةقك:

الفئا

جدول ( )6-3تقسيم فئات مقياس ليكرت اخلماسي (حدود متوسطات االستجابات).
م

الفئــــــــــــــــــــــة

حـــــــدود الفئـــــــة
إىل
من

1
2
3
4
5

بدرجة عالية جداً.
بدرجة عالية .
بدرجة متوسطة.
بدرجة منخفضة.
بدرجة منخفضة جداً.

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

وقد استخدم طي المدى لل صي علن حك ميضيعك علن متيسطا

الدراس بعد معالجتها إحصائيا.

استجابا

أفراة

ب) صدق أداة الدراسة:
عنتتك صتتد أةا الد ارس ت  :التيكتتد متتن أرهتتا ققتتيس متتا أعت َّتد لقياستته ،كمتتا قصتتد بتته شتتمي

ا ستبار لك العناصر التك قدخ فك الت لي من راحي  ،ووضي عباراقها متن راحيت أخترى ،ب يتث
قكي مفهيم لك من ستخدمها .وقد قام الباحث بالتيكد من صد أةا الدراس من خال :
 -1الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق المحكِّمين):
للتع تتر إل تتن م تتدى الص تتد الظ تتاهري لالس تتتبار  ،والتيك تتد م تتن أره تتا قق تتيس م تتا وض تتع
لقياس تته ،عرضت ت

بص تتيرقها األوليت ت (مل ت ت رقت ت  )1عل تتن ع تتدة م تتن الم كم تتين المختص تتين ف تتك

ميضيز الدراس ح حيث وص عتدة الم كمتين إلتن ( )12م كمتا (مل ت رقت  ،)2وقتد طلت

الستتاة الم كمتتين ققيتتي جتتية ا ستتتبار متتن حيتتث قتتدرقها علتتن قيتتاس متتا أعت َّتد
عل تتن م تتدى مالءمته تتا أله تتدا

لقياستته ،وال ك ت

الد ارست ت  ،وذلت ت م تتن خ تتال ق دي تتد وض تتي العب تتا ار  ،وارتمائه تتا

للم ير ،وأهميتها ،وسالمتها لاييا ،وإزداء ما يروره من قعدي  ،أو ح
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وبعتتد أخت اةراء وا طتتالز علتتن المل يظتتا  ،أجريت
غالبي الم كمين ،وأخرج

التعتتد ال

ا ستبار بصيرقها النهائي (مل

الالزمت التتتك اقفت عليهتتا

رق .)3

 -2صدق االتساق الداخلي لألداة:
للت ق من صد ا قستا التداخلك لالستتبار  ،قتام الباحتث زتطبيقهتا ميتداريا ومتن ختال
إجابتتا

عين ت مكير ت متتن ( )26متتن قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام متتن مختلتتف منتتاط المملك ت  ,ق ت

حسا

معام ارقباط زيرسي )(Pearson's Correlation Coefficientح للتعر إلن ةرج

ارقباط ك عبار من عبا ار ا ستبار بالدرج الكلي للم تير الت ي قنتمتك إليته العبتار  ،وقيضتح
الجداو اةقي معامال

ا رقباط لك م ير من الم اور بما فيها من عبا ار .
اجلدول رقم ()7-3

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول مع الدرجة الكلية للمحور.
احملور األول( :واقع دور قادة مدارسِ التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجة).
رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

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

-

-

**ْدا ْعن ْمسعوىْال الل ْْ0.01فأقاْ ْ.

يتَّضتتح متتن الجتتدو ( )7–3أ َّ قتتي معام ت ارقبتتاط ك ت عبتتار متتن العبتتا ار م ت بعتتدها
ميجبت ت  ،وةالت ت إحص تتائيا عن تتد مس تتتيى الد لت ت ( )0,01فيقت ت  ،وهت ت ا ه تتير إل تتن ص تتد ا قس تتا
الداخلك زين عبا ار الم ير األو  ،ومناسبتها لقياس ما أعد

لقياسهْ .

475

د /منصور اخلثالن ،أ /عبد الرحيم احلربي

اجلدول رقم ()8-3
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور.
احملور الثاني( :متطلَّبات تطوير دور قادةِ مدارس التعلـيم العـام؛ لتفعيـل مفهـوم املدرسـة املنتجـة وفـ َق
رؤية اململكة العربية السعودية 2030م).
رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

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

**ْدا ْعن ْمسعوىْال الل ْْ0.01فأقاْ ْ.

يتَّضتتح متتن الجتتدو ( )8–3أ َّ قتتي معام ت ارقبتتاط ك ت عبتتار متتن العبتتا ار م ت بعتتدها

ميجب وةال إحصائيا عند مستيى الد ل ( )0,01فيق  ،وه ا هير إلن صد ا قسا الداخلك
زين عبا ار الم ير ال ارك ،ومناسبتها لقياس ما أعد

لقياسهْ .

اجلدول رقم ()9-3
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور.
احملور الثالث( :معوقات تطوير دور قادةِ مدارس التعليم العام لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفقَ رؤية اململكـة
العربية السعودية 2030م).
رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

رقم العبارة

معامل االرتباط باحملور

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

**ْدا ْعن ْمسعوىْال الل ْْ0.01فأقاْ ْ.
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يتَّضتتح متتن الجتتدو ( )9–3أ َّ قتتي معام ت ارقبتتاط ك ت عبتتار متتن العبتتا ار م ت بعتتدها

ميجب وةال إحصائيا عند مستيى الد ل ( )0,01فيق  ،وه ا هير إلن صد ا قسا الداخلك
زين عبا ار الم ير ال الث ،ومناسبتها لقياس ما أ َّ
عد

لقياسهْ .

ج) ثبات أداة الدراسة:
قت َّ التيكتتد متتن ثبتتا

ألفاكروربتتا (معاةلت

أةا الد ارست متتن ختتال استتتخدام معامت ال بتتا

ألفتتا كروربتتا ) () ،)Cronbach's Alpha (αوييضتتح الجتتدو رق ت ( )10-3قتتي معتتامال
ألفاكروربا لك م ير من م اور ا ستبار .

ال با

جدول رقم ( )10-3معامل ألفا كرونباخ؛ لقياس ثبات أداة الدراسة.
حمــــــــاور االستبــــــــانــــــــة

عدد العبارات ثبات احملور

واقع دور قادة مدارسِ التعليم العام يف تفعيل املدرسة املنتجة.
متطلَّبات تطوير دور قاد ِة مدارس التعليم العام؛ لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وفقَ
رؤية اململكة العربية السعودية 2030م.
معوقات تطوير دور قاد ِة مدارس التعليم العام لتفعيل مفهوم املدرسة املنتجة وف َق
رؤية اململكة العربية السعودية 2030م.
الثبات العام

13

0.8870

14

0.9414

12

0.9226

39

0.9471

يتَّضح من الجدو رق ( )10-3أ َّ معام ال با العام عتا ح حيتث زلتغ ( ،)0,9471وهت ا

يد علن أ َّ ا ستبار قتمت زدرج ثبا مرقفع مكن ا عتماة عليها فك التطبي الميدارك للدراس .

5-3

إجراءات تطبيق الدراسة:

بعتتد التيكتتد متتن صتتد (ا ستتتبار ) وثباقهتتا وصتتالحيتها للتطبي ت  ،طبَّقهتتا الباحتتث ميتتداريا

باقباز الخطيا

اةقي :

 -1اعتماة األةا فك صيرقها النهائي من قب سعاة المهر .
 -2قيجيتته خطتتا

متتن قب ت عميتتد كلي ت التربي ت إلتتن إةار التعلتتي بم افظ ت الختتر ح لتمكتتين

الباحث من قطبي ا ةا علن قاة المدارس بم افظ الخر .

 -3قيزي ا ستبار .

 -4جم ا ستبارا

بعد قعبئتها ،وقد زلغ عدةها ( )183استبار .

 -5مراجع ا ستبارا  ،والتيكد من صالحيتها ومالءمتها للت لي ْ .
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 6-3أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لت قيت أهتتدا

الد ارست  ،وق ليت البيارتتا

التتتك جمعت  ،استتتخدم

العديتتد متتن األستتالي

انحصائي المناسب باستخدام ال زم انحصائي للعليم ا جتماعي Statistical Package for
 Social Sciencesوالتك يرمز لها اختصا ار بالرمز (.)SPSS
وبعد ذل حسب

 -1التك ت ار ار  ،والنس ت

المقاييس انحصائي اةقي :

المئيي ت ح للتعتتر إلتتن خصتتائ

أف تراة الد ارس ت  ،وق ديتتد استتتجاباقه

قجا عبا ار الم اور الرئيس التك قتضمنها أةا الدراس .

 -2المتيسط ال سازك الميزو (المرجح) ""Weighted Meanح وذل للتعر إلن متيسط
استتتجابا

أفتراة الد ارست علتتن كت عبتتار متتن عبتتا ار الم تتاور ،كمتتا َّأرتته فيتتد فتتك قرقيت

العبا ار ب س

أعلن متيسط حسازك ميزو .

 -3المتيسط ال سازك ""Meanح وذل لمعرف مدى ارقفتاز أو ارخفتاض استتجابا أفتراة الد ارست
عن الم اور الرئيس  ،م العل َّ
بيره فيد فك قرقي الم اور ب س أعلن متيسط حسازك.

 -4ا ر ت ار

المعيتتاري ""Standard Deviationح للتعتتر إلتتن متتدى ار ت ار

استتتجابا

أفتراة الد ارست لكت عبتتار متن عبتتا ار متايت ار الد ارست  ،ولكت م تتير متن الم تتاور الرئيست

عتتن متيستتطها ال ستتازك .ويالحتتأ أ َّ ا ر ت ار

المعيتتاري ييضتتح التهتتت فتتك استتتجابا

أفراة الدراس لك عبار من عبتا ار متايت ار الد ارست  ،إلتن جارت الم تاور الرئيست  ،فكلمتا

اقترب

قيمته من الصفر َّ
قركز ا ستجابا

وارخفض قهتتها.

 -5استتتخدم اختبتتار ق لي ت التبتتاين األحتتاةيح للت ق ت متتن الف ترو زتتين اقجاهتتا
باختال

متايراقه التك قنقس أك ر من فئتين.

عين ت الد ارس ت

توصلتْال راس ْإلىْع دْمنْالنع ئجْ،منْأبرزه ْ :
َّْ

أوالً :إجابة السؤال األول :ما واقع دور قادة مدارسِ التعلـيم العـام يف تفعيـل املدرسـة املنتجـة مِـن
وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام؟

إ َّ أفراة الدراس ميافقتي ب رجد ْمعوسدي علتن واقت ةور قتاة متدارس التعلتي العتام فتك

قفعي المدرس المنتج .

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

 -1تشج عْالمعلمينْعلىْاكعش فْمواهبْاليةبْوق راتهم.
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 -2تكريمْاليةبْالمعميزينْفلْمشروع تهمْاإلنع ج .
 -3دعمْأفك رْاليةبْاإلنع ج ْم دي ْومعنوي .

إ َّ أق أةوار قاة مدارس التعلي العام فك قفعي المدرس المنتج قتم

فك:

 -1العواصاْمعْمؤسس تْالقي عْالخ ص؛ْمنْأجاْتموياْأنشي ْالم رس .
 -2يعشج عْأول ءْا مورْعلىْدعمْمشروع تْالم رس .
 -3إع ادْخي ؛ْلعنم ْمواردْالم رس ْالم ل .

ثانياً :إجابة السؤال الثاني :ما متطلَّبات تطوير دور قادةِ مدارس التعليم العام؛ لتفعيـل مفهـوم املدرسـة
املنتجة وفقَ رؤية اململكة العربية السعودية 2030م من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام؟
َّ
متطلبا
أ َّ أفراة الدراس ميافقي ب رج ْمعوسي علن

قطيير ةور قاة مدارس التعلي

العامح لتفعي مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية 2030م.
َّ
متطلبا قطيير ةور قاة مدارس التعلي العامح لتفعي مفهيم المدرس المنتج
وأ َّ أزرز
وف ر ي المملك العربي السعية 2030م قتم

فك:

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

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

 -3توظ فْالعقن ْالح يي ْبم ْيعوافقْمعْأه افْالم رس ْالمنعج .
َّ
متطلبا قطيير ةور قاة مدارس التعلي العامح لتفعيت مفهتيم المدرست المنتجت
وإ َّ أق

وف ر ي المملك العربي السعية 2030م قتم

فك:

 -1إدراجْمع رْإنع ج ْالم رس ْضمنْمع ييرْتقويمْأداءْق دةْالم ارس.

 -2تيويرْاله كاْالعنظ ملْللم ارسْبم ْيعوافقْمعْم هو ْالم رس ْالمنعج .

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

ثالثاً :إجابة السؤال الثالث :ما معوقات تطوير دور قادةِ مدارس التعلـيم العـام؛ لتفعيـل مفهـوم املدرسـة
املنتجة وف َق رؤية اململكة العربية السعودية 2030م ِمن وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام؟
أ َّ أفتراة الد ارست ميافقتتي ب رج د ْع ل د علتتن معيقتتا

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي

العامح لتفعي مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية 2030م.
أ َّ أزرز معيقا

قطيير ةور قاة متدارس التعلتي العتامح لتفعيت مفهتيم المدرست المنتجت

وف ر ي المملك العربي السعية 2030م قتم

فك:

479

د /منصور اخلثالن ،أ /عبد الرحيم احلربي

 -1قدل ْال وراتْالع ريب ْلق دةْالم ارسْالمعخاا ْفلْمج ْاقعا دي تْالععل م.
 -2قدل ْتح يزْق دةْالم ارسْعلىْت عياْم هو ْالم رس ْالمنعج .

 -3قدل ْت ريبْالع ملينْفلْالم رس ْعلىْك ف ْت عياْم هو ْالم رس ْالمنعج .
إ َّ أقت معيقتتا

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتامح لتفعيت مفهتتيم المدرست المنتجت

وف ر ي المملك العربي السعية 2030م قتم

فك:

 -1غ بْا ه افْوالس س تْالع م ؛ْلع عياْالم رس ْالمنعج ْفلْم ارسْالععل مْالع .
 -2ضعفْمسعوىْتأهياْق دةْالم ارسْفلْمج ْاقعا دي تْالععل م.
 -3ضعفْمعرف ْق دةْالم ارسْبم هو ْالم رس ْالمنعج .

رابعـاً :إجابــة الســؤال الرابــع :هــل توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو الداللــة ( )0.05ب ـ
استجابات أفراد الدراسة حول دور قـادة مـدارس التعلـيم العـام لتفعيـل مفهـوم املدرسـة املنتجـة
وفق رؤية اململكة العربية السعودية 2030م تعز ملتغري املرحلة التعليميـة( :ابتـدائي – متوسـط
– ثانوي) املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة  ،الدورات التدريبية يف جمال اقتصاديات التعليم؟
الفروق باختالف متغير المرحلة التعليمية:
عتتدم وجتتية فتترو ذا

ة ل ت إحصتتائي عنتتد مستتتيى ( )0,05فيق ت فتتك اقجاهتتا

َّ
متطلبا
الدراس حي (واق ةور قاة مدارس التعلي العام فك قفعي المدرس المنتج ،

أف تراة
قطيير

ةور قاة مدارس التعلي العام لتفعي مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية
2030م  ،معيقتتا

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام لتفعي ت مفهتتيم المدرس ت المنتج ت وف ت

ر ي المملك العربي السعية 2030م) باختال

متاير المرحل الدراسي التك قعم زها.

الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:
عت ت تتدم وجت ت تتية فت ت تترو ذا ة ل ت ت ت إحصت ت تتائي عنت ت تتد مست ت تتتيى ( )0,05فيق ت ت ت زت ت تتين اقجاهت ت تتا
أف ت تراة الد ارس ت ت ال ت ت ين مت تتؤهله العلمت تتك بكت تتاليرييس واقجاهت تتا أف ت تراة الد ارس ت ت ال ت ت ين مت تتؤهله العلمت تتك
ماجس ت تتتير ف ت تتيعلن ح ت تتي (واقت ت ت ةور ق ت تتاة م ت تتدارس التعل ت تتي الع ت تتام ف ت تتك قفعيت ت ت المدرست ت ت المنتجت ت ت ،
معيق ت تتا قط ت تتيير ةور ق ت تتاة م ت تتدارس التعل ت تتي الع ت تتام لتفعيت ت ت مفه ت تتيم المدرست ت ت المنتجت ت ت وفت ت ت ر يت ت ت
المملك العربي السعية 2030م).
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جملة كلية الرتبية ببنها
وجية فرو ذا

ة ل إحصائي عنتد مستتيى ( )0,05فيقت زتين اقجاهتا

ال ين مؤهله العلمتك بكتاليرييس واقجاهتا

حي ( َّ
متطلبا

أفتراة الد ارست

أفتراة الد ارست الت ين متؤهله العلمتك ماجستتير فتيعلن

قطيير ةور قاة مدارس التعلي العتام لتفعيت مفهتيم المدرست المنتجت وفت ر يت

المملك العربي السعية 2030م) لصالح أفراة الدراس ال ين مؤهله العلمك ماجستير فيعلن.
الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
عتتدم وجتتية فتترو ذا

ة ل ت إحصتتائي عنتتد مستتتيى ( )0,05فيق ت زتتين اقجاهتتا

َّ
متطلبا
الدراس حي (واق ةور قاة مدارس التعلي العام فك قفعي المدرس المنتج ،

أف تراة
قطيير

ةور قاة مدارس التعلي العام لتفعي مفهيم المدرس المنتج وف ر ي المملك العربي السعية
2030م  ،معيقتتا

قطتتيير ةور قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام لتفعي ت مفهتتيم المدرس ت المنتج ت وف ت

ر ي المملك العربي السعية 2030م) باختال

متاير سنيا

الخبر .

الفروق باختالف متغير الحصول على دورات تدريبية :
عت تتدم وجت تتية فت تترو ذا

ة ل ت ت إحصت تتائي عنت تتد مست تتتيى ( )0,05فيق ت ت زت تتين اقجاهت تتا

أفت ت تراة الد ارست ت ت ح ت تتي (واقت ت ت ةور ق ت تتاة م ت تتدارس التعل ت تتي الع ت تتام ف ت تتك قفعيت ت ت المدرست ت ت المنتجت ت ت ،
َّ
متطلبت ت تتا قطت ت تتيير ةور قت ت تتاة مت ت تتدارس التعلت ت تتي العت ت تتام لتفعي ت ت ت مفه ت ت تيم المدرس ت ت ت المنتج ت ت ت وف ت ت ت
ر يت ت ت ت المملكت ت ت ت العربيت ت ت ت الس ت ت تتعية 2030م  ،معيق ت ت تتا

قط ت ت تتيير ةور ق ت ت تتاة م ت ت تتدارس التعل ت ت تتي

العت ت تتام لتفعي ت ت ت مفهت ت تتيم المدرس ت ت ت المنتج ت ت ت وف ت ت ت ر ي ت ت ت المملك ت ت ت العربي ت ت ت الست ت تتعية 2030م)
باختال

3-5

متاير ال صي علن ةو ار قدريبي .

تـــــــوصيـــــــات الـــــــدراســـــــة:

فك ضيء النتائج التك ق َّ التيص إليها ،فإ َّ الباحث ييصك بما هي آ :

 حتتث قتتاة متتدارس التعلتتي العتتام علتتن التياصت مت مؤسستتا
قميي أرهط المدرس .

القطتتاز الختتاصح متتن أجت

 قيجيه قاة مدارس التعلي العام زتهجي أولياء األمير علن ةع مهروعا

 قيجيه قاة مدارس التعلي العام بإعداة خط ح لتنمي ميارة المدرس المالي .
 قدري

المدرس .

قاة مدارس التعلي العام علن كيفي قفعي المدرس المنتج .
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 العم علن قسهي قنيا

ا قصا زين قتاة المتدارس ومؤسستا

أج ةع المهاري انرتاجي للمدارس.

المجتمت الم لتكح متن

 قهتتجي قتتاة م تدارس التعلتتي العتتام علتتن قيظيتتا التقني ت ال دي ت بمتتا يتياف ت م ت أهتتدا
المدرس المنتج .

 قت ت تتيفير الت ت تتدو ار التدريبي ت ت ت المتخصص ت ت ت بمجت ت تتا اقتصت ت تتاة ا

التعلت ت تتي لقت ت تتاة مت ت تتدارس

التعلي العام.

 العم علن ق فيز قاة مدارس التعلي العامح لتفعي مفهيم المدرس المنتج .
 ا هتمتت تتام زتتت تتدري

المدرس المنتج .

4-5

العت ت تتاملين فتت تتك متت تتدارس التعل ت تتي الع ت تتام عل ت تتن كيفي ت ت ت قفعي ت ت ت مفهتت تتيم

مقرتحات للدراسات املستقبلية:

 إج ت ت ت تراء ة ارس ت ت ت ت حت ت ت تتي ا حتياجت ت ت تتا

التدريبي ت ت ت ت لقت ت ت تتاة المت ت ت تتدارس فت ت ت تتك ضت ت ت تتيء مفهت ت ت تتيم

المدرس المنتج .

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