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 : عنوان الدراسة •

 
  .علي بن حسن بن یعن اهللا القرني : اسم الباحث •
 :أهداف الدراسة  •

تھدف ھذه الدراسة إلى صیاغة تصّور مقترح ألھم التحوالت التربویة في مدارس المستقبل الثانویة بالمملكة العربیة  
  ومن ثم وضع آلیات مقترحة لتنفیذه. السعودیة التي یتطلبھا عصر اقتصاد المعرفة 

 :اإلطار النظري للدراسة  •
 : ت على النحو التالي تناولت الدراسة في فصلھا الثاني أربعة مباحث ، كان

ü  تأطیر مفاھیمي ومنطلقات نظریة القتصاد المعرفة . 
ü   التحّول التربوي في ضوء متطلبات وتحدیات اقتصاد المعرفة . 
ü   أنموذج التحّول التربوي نحو اقتصاد المعرفة : مدرسة المستقبل . 
ü   تحلیل الواقع واستشراف المستقبل: التعلیم الثانوي السعودي .   

 : منهج الدراسة  •
 . Analytical Observative Approachالمنھج الوصفي التحلیلي   الباحث استخدم

 : عينة الدراسة  •
جامعات  ثمانأعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة من (األكادیمیین عینة عشوائیة ممثلة من تم تطبیق الدراسة على  

خبیرًا أكادیمیًا ، وعینة ) ١٦٠(وعددھم .  من مجتمع الدراسة% ١٥أكثر من في المملكة العربیة السعودیة ، یمثلون 
قصدیة من مدیري  ونواب اإلدارات العامة بجھاز وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة ذوي العالقة 

إدارات التربیة إدارة عامة ، وجمیع مدیري ومساعدي  ١٦خبیرًا تربویًا في  ٣٢بموضوع الدراسة وتكونت من 
 .  إدارة تعلیمیة  ٤٢خبیرًا تربویًا في  ٨٤والتعلیم بمناطق ومحافظات المملكة العربیة السعودیة ،  وتكونت من 

 : أداة الدراسة •
  .عبارة  ٩٠استخدم الباحث استبانة تتكون من سبعة أبعاد ، اشتملت على 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة  •
التكرارات : وفقًا لألسالیب التالیة  (SPSS)لمعالجة اإلحصائیة لبیانات ھذه الدراسة باستخدام برنامج تم إجراء ا

والنسب المئویة ، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ، معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة ، معامل 
  . L.S.Dو  Scheffe، اختبار  T- Test" ت " االرتباط لبیرسون ، تحلیل التباین األحادي ، اختبار 

 : أهم نتائج الدراسة •
أن أھم التحوالت التربویة في مدارس المستقبل الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة التي یتطلبھا توصلت الدراسة إلى 
  :فیما یلي مرتبة ترتیبًا تنازلیًا  تمثلاقتصاد المعرفة ، ت

، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي )دمج التقنیة في التعلیم( E-SCHOOLالتحّول نحو المدرسة اإللكترونیة  .١
 %) .٨٩.٢( ، وبنسبة   ) ٤.٤٦(

وبنسبة ، ) ٤.٤٤(التحّول نحو التعّلم للكینونة والتعایش مع اآلخرین ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٢
)٨٨.٨.(% 

 %) .٨٨.٦(، وبنسبة  ) ٤.٤٣(التحّول نحو التعّلم إلنتاج وابتكار المعرفة ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٣
سبة ، وبن)  ٤.٣٩(، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، وبمتوسط حسابي ) التعّلم المستمر(التحّول نحو المدرسة دائمة التعّلم  .٤

)٨٧.٨. (% 
، وبنسبة ) ٤.٣٨(التحّول نحو المدرسة المجتمعیة لبناء مجتمع المعرفة ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٥

)٨٧.٦. (% 
، ) ٤.٣٣(، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي ) توظیف المعرفة لمواءمة سوق العمل(التحّول نحو التعّلم للعمل  .٦

 %) .٨٦.٦(وبنسبة 
 %) .٨٣.٨(، وبنسبة ) ٤.١٩(التحّول نحو التمكین اإلداري ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة ، وبمتوسط حسابي  .٧

 : أهم توصيات  الدراسة •
تبني وزارة التربیة والتعلیم للتصّور المقترح ، وتھیئة السیاسات واإلجراءات التي تكفل تطبیقھ وفق المخطط  .١

المقترح من خالل إفادة مشروع الملك عبد اهللا لتطویر التعلیم من مدخالتھ وعملیاتھ وإدراجھا ضمن 
 .استراتیجیاتھ 

إعادة دراسة وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة لصیاغتھا بما یتواءم مع متطلبات وتحدیات  .٢
  .عصر اقتصاد المعرفة
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Abstract 
  
• Title : 
The Requirements of the Educational Transformation in the Future Secondary Schools in Saudi 
Arabia in light of the Challenges of the knowledge economy: proposed perception . 
• Researcher: Ali bin Hassan bin yanallah  Algarni.  
• Purposes: 
  This study aims to formulate a proposed perception of the most important educational transformations 
in the future secondary schools in Saudi Arabia required by the era of knowledge economy. It is therefore 
the suggested mechanisms for its sets implementation 
• Literature Review : 
In the second chapter of the study there are  4 researchal  topics , that are as follows: 
ü Framing conceptual basis and theory of knowledge-based economy. 
ü Educational transformation in the light of the requirements and challenges of the knowledge 

economy. 
ü Future school :A model for the educational Transformation towards the knowledge economy. 
ü Saudi secondary education : analysis the real state  and exploring the future . 

• Study Approach: 
Researcher used the Analytical Observative Approach. 
• Sample: 
The study has been applied on a representative random sample of academics (Faculty teaching staff in 8 
Saudi universities who represent more than 15% of the study community . They are 160 academic experts 
and a purposive sample of administrators and vice administrators , of general departments in the ministry 
of education in Saudi Arabia , who are related to the subject of the study . This Purposive sample consists 
of 32 educational experts in 16 general departments, and all of administrators and assistant 
administrators in the educational directorates in K.S.A . Those are 84 educational experts in 42 general 
directorates .       
• Instrument: 
Researcher Used a questionare of 7 dimensions  , that consists of 90 statements . 
• Statistical methods used: 
Statistical treatment was conducted to of the study through the use of  SPSS program according to the 
following methods: frequencies and percentages, means and standard deviations, Cronbbach – Alpha and 
split-half method , the Pearson correlation coefficient, one way variance , T-Test , Scheffe and  LSD tests . 
• Conclusions: 
Study finds that the most important transformations in the educational future of secondary 
schools in Saudi Arabia, which are required for the knowledge economy, are in the following 
descending order:  

1. The transition towards e-school (the integration of technology in education) , got a very high 
importance, with a mean score of (4.46), and a percentage of (89.2%).  

2. The transition towards the learning for existence and coexistence with others, got a very high 
importance, with a mean score of (4.44), and a percentage of (88.8%).  

3. The transition towards the production of knowledge and innovation, got a very high importance, 
with a mean score of (4.43), and a percentage of (88.6%).  

4. The transition towards the continuous learning school , got a very high importance, with a mean 
score of (4.39), and a percentage of (87.8%).  

5. The transition towards the community school to build a knowledge society, got a very high 
importance, with a mean score of (4.38), and a percentage of (87.6%).  

6. The transition towards the learning for work (the employment of knowledge to the harmonization 
of the labor market), got a very high importance, with a mean score of (4.33), and a percentage of 
(86.6%).  

7. The transition towards managerial empowerment , got a high importance, with a mean score of 
(4.19) and a percentage of (83.8%). 

• Recommendations: 
1. Adopting the suggested perception by the ministry of education and creating policies and 

Procedures that ensure its application according to the suggested scheme . This could be done 
through informing King Abdullah project for the Improvement  of education in order to include 
inputs and processes in the strategies of the project .   

2. Re-studying the Saudi educational policy in order to be worded to suit the requirements and 
challenges of the era of knowledge economy. 
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 :والدي رحمه اهللا  روح إلى •
           
     

  : العزيزة  والدتي إلى •
              

  :أعمامي الكرماء   إلى •
           

 
 :رحمه اهللا تعالى " قبالن "إلى روح أخي الغالي  •


 

  :المخلصة زوجتي   إلى •


 
  :أبنائي األعزاء   إلى •


 

  :إخواني وأخواتي وأبناء عمي وأصدقائي الكرام   إلى •
  

  .إلى شموع المعرفة ب ناة البشر ، العاملين في ميدان التربية والتعليم  •
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  أ  .لخص الدراسة باللغة العربية م
 ب  .لخص الدراسة باللغة اإلنجليزية م

  ج  .اإلهداء 
  د  .شكر وتقدير 

  و  . فهرس محتويات الدراسة 
  ط  .فهرس جداول الدراسة  

  ي  .الدراسة  فهرس أشكال  
 ك  .فهرس مالحق الدراسة 

  
 ١   الدراسة مقدمة
 ٢   الدراسة مشكلة

  ٥  أسئلة الدراسة 
 ٥  الدراسة أهداف
 ٦  الدراسة أهمية
  ٨  الدراسة حدود

 ٨  الدراسة مصطلحات
  
 ١٧٢ـ         ١١  

  
Knowledge   

 ١٤  .مفهوم المعرفة  لغة واصطالحا  
  ١٨  .أهمية المعرفة بين الفكر اإلسالمي والفكر المعاصر 

 ٢١ .أنواع المعرفة 
  ٢٢ .خصائص المعرفة وسماتها 

  ٢٣ .مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي والفكر الغربي والفكر المعاصر 
 ٢٥ .هرم المعرفة  

Knowledge Management  
 ٢٨  .مفهوم إدارة المعرفة 

 ٢٩ .أهمية إدارة المعرفة 
 ٣٠ .عمليات إدارة المعرفة 

Knowledge Society  
 ٣٢  .مفهوم مجتمع المعرفة 

 ٣٢ .خصائص و سمات مجتمع المعرفة 
 ٣٥ .محاور بناء مجتمع المعرفة 
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 ٣٧ .أبعاد مجتمع المعرفة 

Knowledge Economy  
 ٣٨  .مفهوم اقتصاد المعرفة 

 ٤٠ .وتطور اقتصاد المعرفة نشأة 
 ٤٢ .أهمية اقتصاد المعرفة 

 ٤٥ .سمات وخصائص اقتصاد المعرفة 
 ٤٩ .مستلزمات التحو ل نحو اقتصاد المعرفة 

 ٥١ .مؤشرات اقتصاد المعرفة وموقع العالم العربي منه 
  

 ٥٦ .مفهوم التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
  ٥٦ .أهمية التحو ل التربوي نحو  اقتصاد المعرفة 
 ٥٨ .أهداف التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
 ٥٩ .مبررات التحول التربوي نحو اقتصاد المعرفة 

 ٦١ .تحديات التحول التربوي  نحو اقتصاد المعرفة 
 ٦٨ .التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة استراتيجيات  

  :وتضمنت . في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة  متطلبات التحول التربويأهم 
 

٧٧ 

 ١٢٢ .نماذج للمبادرات العالمية والعربية في التحول التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
  

 ١٣٢ .مفهوم مدرسة المستقبل 
 ١٣٢ .أهمية استشراف  مدرسة المستقبل 

 ١٣٣ .صور مدرسة المستقبل 
 ١٣٥ .مدرسة المستقبل  خصائص
 ١٣٧ .مدرسة المستقبل  معلم
 ١٣٨ .مدرسة المستقبل  طالب

 ١٤٠ .صور مدرسة المستقبل 
 ١٤٣ .مدرسة المستقبل  إدارة

  
  :تحليل واقع التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية ؛ من حيث 

 
١٥٠ 

:استشراف مستقبل  التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة ؛ من حيث  
 

١٦٣ 

  
  ١٧٤ . دراسات متعلقة باقتصاد مجتمع المعرفة 

  ١٨٣ . دراسات متعلقة بالتحو الت التربوية في ضوء المستجدات العصرية والمرتبطة بأبعاد الدراسة 
  ١٩٣ .دراسات متعلقة بمدارس المستقبل 

  ١٩٥  .دراسات متعلقة بالتعليم الثانوي السعودي 
  ١٩٨  .الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها ملخص 
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  ٢٠٤    .منهج الدراسة 

  ٢٠٤ . الدراسة مجتمع
  ٢٠٤  . الدراسة عينة

  ٢٠٥  . الدراسة أداة 
  ٢٠٥  .تصميم االستبانة 
  ٢٠٦  .تقنين االستبانة 

  ٢٠٦  .الصدق المنطقي لالستبانة 
  ٢٠٧  .صدق المحتوى لالستبانة 

  ٢٠٧  .ثبات االستبانة 
  ٢٠٩  .تطبيق االستبانة وإجراءاته 

  ٢١٠  .وصف مجتمع الدراسة 
  ٢١٤  المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب

  

  
 ٢١٨  .وتحليل نتائج السؤال الرئيس  عرض

  ٢٢٠ .عرض وتحليل نتائج السؤال األول 
  ٢٢٢ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني 

  ٢٢٥ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث 
  ٢٢٧ .عرض وتحليل نتائج السؤال الرابع 

  ٢٢٩ .عرض وتحليل نتائج السؤال الخامس 
  ٢٣٢ .عرض وتحليل نتائج السؤال السادس 

  ٢٣٤ عرض وتحليل نتائج السؤال السابع 
  ٢٣٦ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن 

  
 ٢٤٣  .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الرئيس 

  ٢٤٥ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال األول 
  ٢٤٦ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثاني 

  ٢٤٧ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثالث 
  ٢٤٩ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الرابع 

  ٢٥٠ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الخامس 
  ٢٥٠ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال السادس 

  ٢٥١ مناقشة وتفسير  نتائج السؤال السابع 
  ٢٥٢ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثامن 

  
  ٢٥٥  .ملخص نتائج الدراسة 

  ٢٦٤  .التصو ر المقترح لمتطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة 
  ٢٧٤  .إلحداث التحو ل التربوي في مدارس المستقبل  السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة  المقترح  مخطط ال

  ٢٧٥  .التوصيات والمقترحات 
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  ٤٧ خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد الزراعي واالقتصاد الصناعي ١
 ٤٨ خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد الزراعي واالقتصاد الصناعي ٢
 ٤٨  االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد التقليديأهم خصائص  ٣
 ٥٢  العناصر الفرعية المكونة لعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة الرئيسية ٤
  ٥٣  ترتيب ومستوى بعض الدول في سلسلة مؤشر اقتصاد المعرفة    ٥
للتعليم في المقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف   ٦

  عصر اقتصاد المعرفة
٧٣  

  ١٠٦  أهم األدوار التجديدية للمدرسة في المجال المعرفي  ٧
هـ ، وحتى ١٣٧٣/١٣٧٤التطور الكمي للمرحلة الثانوية للبنين في المملكة من العام الدراسي   ٨

  هـ  ١٤٢٦/١٤٢٧العام الدراسي 
١٥٤  

  ١٦٣  هـ١٤٤٤ع إلى عام تطور السكان في المملكة العربية السعودية المتوق  ٩
  ١٦٦  المؤثرة على النظام التعليمي السعودي) الحالية والمستقبلية(التحديات الداخلية   أ - ١٠
  ١٦٧  المؤثرة على النظام التعليمي السعود) الحالية والمستقبلية(التحديات الخارجية   ب - ١٠
  ٢٠٧  ارتباط بيرسونالمصفوفة االرتباطية بين أبعاد الدراسة باستخدام معامل   ١١
  ٢٠٨  قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة  حسب أبعادها   ١٢
  ٢٠٨  ابعد حذف درجة كل عبارة من عباراتهألداة الدراسة  الثبات  معامل  ١٣
  ٢٠٩  Split-Half قيم معامل ثبات أداة الدراسة  حسب أبعادها باستخدام طريقة التجزئة النصفية   ١٤
  ٢١٠  )العمل الحالي(نوع الخبير الدراسة وفق متغير  مجتمعأفراد  توزيع  ١٥
  ٢١١  العلمي الدراسة وفق متغير المؤهل مجتمعأفراد  توزيع  ١٦
  ٢١٢  عدد سنوات الخدمة الدراسة وفق متغير  مجتمعأفراد  توزيع  ١٧
  ٢١٣  ومتطلباته التربويةلخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة الدراسة وفق متغير ا مجتمعأفراد  توزيع  ١٨
  ٢١٨  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الدراسة ككل من وجهة نظر عينة الدراسة  ١٩
  ٢٢٠  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد األول من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٠
  ٢٢٢  لعبارات البعد الثاني من وجهة نظر عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ٢١
  ٢٢٥  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثالث من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٢
  ٢٢٧  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الرابع من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٣
  ٢٢٩  الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الخامس من وجهة نظر عينة الدراسةالمتوسطات   ٢٤
  ٢٣٢  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد السادس من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٥
  ٢٣٤  عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد السابع من وجهة نظر   ٢٦
لبحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول  T-Test" ت"نتائج اختبار   ٢٧

درجة أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة  
  .وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة  ؛  تبعا   الختالف نوع الخبير

٢٣٦  

ة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول لبحث دالل T-Test" ت"نتائج اختبار   ٢٨
درجة أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة  

  .وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة  ؛ تبعا   الختالف الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة 

٢٣٧  
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 ي 

 
 

التباين لبحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول درجة نتائج تحليل   ٢٩
في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة ،  أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية

  .تبعا   الختالف المؤهل العلمي التحو ل التي تضمنتها الدراسة   ؛  وأبعاد

٢٣٨  

بحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول درجة نتائج تحليل التباين ل  ٣٠
في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة ،  أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية

  . وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة ؛ تبعا   الختالف عدد سنوات الخدمة

٢٣٩  

للكشف عن الفروق التي نتجت بين فئات مجتمع الدراســــــــــــة من  Scheffeاختبار شيفيه   ٣١
تحليل التباين باختالف عدد سنوات الخدمة  حول درجة أهمية التحو ل نحو المدرسة اإللكترونية ، 

  .والتحو ل نحو التعل م للعمل  ، والتحو ل التربوي ككل 

٢٤٠  

فئات مجتمع الدراسـة من تحليل التباين باختالف للكشف عن الفروق التي نتجت بين  LSDاختبار   ٣٢
نحو المدرسة عدد سنوات الخدمة  حول درجة أهمية التحو ل نحو إنتاج وابتكار المعرفة ، والتحو ل 

  . دائمة التعل م ، والتحو ل نحو التعل م للكينونة والتعايش مع اآلخرين

٢٤١  

  
  
  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 ٢٦ . Raddund & Alanأنموذج هرم المعرفة كما صوره كل من  ١
 ٢٧ . Beckman & Liebuitsأنموذج هرم المعرفة كما صوره كل من  ٢
 ٢٧  .أنموذج هرم قيمة المعرفة كما صوره ياسين  ٣
 ٨٦  . حوسبة المدرسة ٤
  ٢١١  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير نوع الخبير  ٥
  ٢١٢  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي  ٦
  ٢١٣  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة  ٧
  ٢١٤  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة  ٨
  ٢٧٣  . المقترح للتحو ل التربوي في ضوء  متطلبات اقتصاد المعرفة وفق مدخل النظمالتصو ر   ٩
مخطط مقترح للخطوات الرئيسة إلحداث التحو ل التربوي  في مدارس المستقبل الثانوية    ١٠

  .بالمملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة 
٢٧٤  
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 ٢٧٤ . بيان بأسماء المحكمين ألداة الدراسة وأماكن عملهم ١
 ٢٧٦ . في صورتها النهائية) االستبانة(أداة الدراسة  ٢
خطاب المشرف على الرسالة إلى رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط لمخاطبة من يعنيه األمر  ٣

  . بتطبيق االستبانة  
٢٨٤ 

خطاب رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط إلى عميد كلية التربية لمخاطبة من يعنيه األمر  ٤
  . بتطبيق االستبانة  

٢٨٦ 

أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي لمخاطبة من ية التربية إلى وكيل جامعة خطاب عميد كل  ٥
  . يعنيه األمر بتطبيق االستبانة  

٢٨٨  

إلى وكيل وزارة التربية والتعليم خطابات  وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي   ٦
في تطبيق  وكالء الجامعات السعودية المعنية  لتسهيل مهمة الباحثللتطوير التربوي ، و

  .االستبانة  

٢٩٠  

تربية والتعليم بمناطق نموذج من خطابات  مدير عام البحوث بوزارة التربية والتعليم لمديري ال  ٧
  .لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق االستبانة  )  بنين(ومحافظات المملكة 

٣٠٠  

  ٣٠٢  .بيان بإدارات التربية والتعليم التي طبقت عليها الدراسة     ٨
نموذج من خطابات  مدير عام البحوث بوزارة التربية والتعليم لمديري اإلدارات العامة بالوزارة   ٩

  .لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق االستبانة   المعنية
٣٠٤  

  ٣٠٦  .بيان باإلدارات العامة بوزارة التربية والتعليم التي طبقت عليها الدراسة      ١٠
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Knowledge Economy 
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)Knowledge Based Economy Index (KDI
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 (assembly line)Branson(1997)

Perkin (1996)
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(2008 
, p:4-6) AL-Dabal


(TIMSS: Trends in International Math and Science Study)
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   نـوع

 ، الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل التربوي ،  الخبير
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الخلفيـة العلميـة عـن اقتصـاد      المؤهل العلمـي ، سنوات الخبرة في العمل التربوي ،  نوع الخبير ،

 المعرفة
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Information Society in World Information Report
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  :تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في النقاط التالية : األهمية النظرية : أوال  
• 

 
• 


 

• 

 

• 
 

• 
 

• 


 
  :تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في النقاط التالية : األهمية التطبيقية : ثانيا  

•  
• 

 
• 




 
•  
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(Intellectual Capital)
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﴿!$ tB ur OçFèÏ?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïèø9$# ûwÎ) WxäÎ=s% ÇÑÎÈ﴾
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Sargeant & Douglas
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Knowledge Economy 
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(Vail,1999)&(Hauer,1999)&(Duffy,2000)

&(King,2000)&(Daft,2001)&(Heisig,2001) 
 cit KnowledgeTa

 
 Explicit Knowledge

 
T.Backman

 
 Explicit Knowledge

 
 cit KnowledgeTa

 
 cit KnowledgeImpli

 
 Knowledge Unknown

 


 
 How)-(Know

 
 )What-(Know

 
 )Why-(Know


 

 )Why-Care(
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(Housel & 
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Marquacdt 

 
 


 

 



 

  


:
(Davenport,1997:9)&(Sveiby,1997:42)&(Spek&Spijkervet,1997:13)
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Raddund & Alan 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(Coakes,2003:74) 
Raddund & Alan


OperationalAtomic Detial
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Beckman & Liebuits 
القدرة 

 
 
 
 
 

 
(Marquard,2002: 23) 

Beckman & Liebuits
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}ôâs)s9ur $oY ÷è s?#uä z̀ »yJ ø)ä9 sp yJ õ3Ït ø: $#  ÇÊËÈ {

 الخبرة

 المعرفة

 المعلومات

 البیانات

 Rightالحق   

 Wisdomالحكمة        

        Knowledgeالمعرفة        

 Insightالبصیرة                                    

 Informationالمعلومات                                        

 Dataالبیانات                                                                     

رفة
مع
 ال
مة
قی
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Knowledge Management  
  


(P.F.Drucker)





 




(Gartner G.)
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  احلاسوب  اآللة  احملراث  

  اهلندسة احليوية  اهلندسة امليكانيكية  اهلندسة املدنية  

  النمو الشخصي  الثروة املادية  البقاء  

  معرفة/ معلومات   بضائع  طعام  

  رأس املال الفكري   رأس املال املادي  األرض  

  الشبكات  املؤسسة  العائلة  

  العقل  البترول  احليوانات  

  رجل أعمال  عامل  مزارع  
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 .ثنائية قيمة املنفعة وقيمة التبادل •
  .تستخدم أصول حتتفظ بقيمتها وإن مل  • 

رباعية ممثلة يف هذه الثنائية مضافاً إليها القيمة الرمزيـة    •
 .وقيمة املعلومات 

  .أصول تفقد قيمتها إن مل تستخدم  •

 .امللكية املادية اليت يسهل حصرها وتوثيقها ومحايتها  •
  .رأس املال املادي وسطوة أصحاب رؤوس األموال • 

 .امللكية الفكرية اليت يصعب حتديدها ومحايتها   •
  .رأس املال الذهين وسطوة الرأمساليني الذهنيني   •

 .الندرة وقلة العرض تزيد من القيمة  •
تكنولوجيا تعرض ما تقـدر  (التركيز على جانب العرض  •

  ).عليه
 

 .الوفرة وكثرة العرض تزيد من القيمة   •
تكنولوجيات قادرة علـى  (التركيز على تنمية الطلب   •

  ).تلبية أي طلب

 .اقتصاد قائم على طور اإلنتاج  •
 .وب املوارد املادية مع زيادة االستهالك نض •
املستهلك لصيق باملنتج ، املستخدم يـذهب إىل مقـدم    •

  .اخلدمة 


 

 .اقتصاد قائم على طور إعادة اإلنتاج   •
 .مناء املوارد املعرفية مع زيادة االستهالك  •
االستهالك عن بعد ، اخلدمات تقـدم للمسـتخدم يف     •

  .موقعه 

 .على أساس القائم بالفعل  •
 . Productive Capacityالسعة اإلنتاجية  •
  ...مقومات التوسع ، خطوط إنتاج ومنافذ بيع ،  •


 

 .على أساس احملتمل واملمكن   •
ــة املعرفيــة الكافيــة     •  Knowledgeالطاق

Poteential  
من شبكات معلومات وقواعد ومعارف ( البنية التحتية   •

  ) .وحبوث وتطويره 

 .إدارة مركزية هرمية استاتية  •
 .تنظيمات فعلية  •
Mass Production  ) كتلي(إنتاج مجلي  •

 

شبكية دينامية جتمع بني مركزية اإلنتاج والتوزيـع وال    •
 .مركزية السيطرة 

  Virtualتنظيمات خائلية   •
 Demassifiedإنتاج ال كتلي   •
   Co-petitionالتنافس مع التعاون   •

 
 


 

 

   
 االستثمار يف رأس املال املعريف  .االستثمار يف رأس املال املادي.  

  بدرجة أساسـية  ) امللموسات(االعتماد على اجلهد العضلي
  . يف االقتصاد التقليدي 

بدرجـة  ) ملموسـات  الال(االعتماد على اجلهد الفكري 
  .أساسية يف االقتصاد املعريف 
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 اق يف ظل منافســة تتحكم فيها ـ غالبـاً   استقرار األسو

  .البريوقراطية السلطوية  ـ
  .مفتوحة ديناميكية األسواق واليت تعمل يف ظل تنافسية 

   امليكنـةMechanization  هــي احملــرك األساســي
  .لالقتصاد الصناعي 

هي احملرك األساسي لالقتصـاد   Digitizationالرقمية 
  .املعريف

    يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف الكامـل للقـوى
  .العاملة دون حتديد مهارات مميزة ألداء العمل

ة حقيقيـة لألجـور   يهدف االقتصاد املعريف إىل وضع قيم
والتوسع يف استخدام القوى العاملة ذات املهارات العاليـة  

  .اليت تتفاعل مع التعليم والتدريب املستمر 

  بكثـرة  ) املعرفـة (أنه اقتصاد وفرة ، حيث تزداد موارده   .أنه اقتصاد ندرة ، حيث تنضب موارده بكثرة االستخدام
  .االستخدام 

  تزايـد  (لقانون تناقص العوائـد  خضوع االقتصاد الزراعي
ثبات (، واالقتصاد الصناعي لقانون ثبات العوائد ) التكاليف
  .مع االستمرار يف االستخدام ) التكاليف

تنـاقص  (خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد العوائـد  
  .مع االستمرار يف االستخدام) التكاليف

 صاد التقليدي العالقات بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقت
  .تتسم باالستقرار

العالقات بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقتصاد املعـريف  
تتسم بعدم االستقرار ، إذ ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة 

.  

    العالقة بني قطاعات األعمال والدولة غـري متكافئـة ، إذ
تفرض الدولة سيطرا وتصدر أوامرها طبقاً ملتطلبات الدولة 

  .وجهاا االقتصادية وت

العالقة بني قطاعات األعمال والدولة يف االقتصاد املعـريف  
  .قائمة على التحالف والتعاون

  ليس مقيداً بزمان أو مكان   .مقيد بزمان ومكان.  
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Research 

And 
Development 

 .تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي  .١
 .البحث والتطوير عدد العلماء واملهندسني العاملني يف جمال  .٢
 إمجايل العاملني يف البحث والتطوير على املستوى الوطين كنسبة للسكان .٣
 .إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الوطين اإلمجايل .٤
 .املتوسط السنوي ألعداد براءات االختراعات املمنوحة  .٥
  .ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير من رجال األعمال للفرد  .٦

وهو مقياس ملستوى البحـث  
والتطوير التقين الذي يعكس 
القدرة على االبتكار وتطبيق 

  .التقنيات اجلديدة 

 
 

Education 
And 

Training 

 .إمجايل اإلنفاق على التعليم لكل فرد  .١
 .معدل معرفة القراءة والكتابة  .٢
 .املدرس يف املرحلة االبتدائية / نسبة الطالب  .٣
 .املدرس يف املرحلة الثانوية / نسبة الطالب  .٤
 .التسجيل يف املرحلة الثانوية  .٥
  .التسجيل يف املرحلة اجلامعية  .٦

ــدخل األساســي  ويعــد امل
لالقتصاد املبين على املعرفة ، 
وهو يركـز علـى املـوارد    

  .البشرية 

  
 

Infostructure 

 .االتصاالت مقدار االستثمار يف وسائل  .١
 .اهلواتف العاملة املستخدمة لكل ألف من السكان  .٢
 .اشتراكات اهلاتف احملمول لكل ألف من السكان  .٣
 .التلفونات العاملة لكل ألف من السكان  .٤
 .التلفزيون والراديو لكل ألف من السكان  .٥
 .أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان  .٦
 .تكلفة املكاملة الدولية  .٧
  .اليومية لكل ألف من السكانالدوريات والصحف  .٨

وهو عنصر يشمل كـل مـا   
يتعلق باجلوانب املتعلقة بنشر 
ــائل  ــرب وس ــات ع املعلوم

  .االتصاالت واإلعالم 

 
 

 
Computer 

Infrastructure 
 

 .نسبة املشاركة الدولية يف احلاسوب  .١
 .أعداد أجهزة احلاسوب لكل ألف من السكان  .٢
 .املشاركة الدولية يف البنية األساسية للحاسوب بالثانيةنسبة  .٣
 .طاقة احلاسوب لكل فرد  .٤
 .أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان .٥
  .مواقع اإلنترنت لكل عشرة أالف نسمة من السكان .٦

ويعكس هذا العنصر مـدى  
توافر احلاسوب بوصـفه أداة  

  . لتقومي القاعدة املعلوماتية 

  : ويتم حساب مؤشر اقتصاد املعرفة رياضياً من خالل دالة العناصر األربعة على النحو التايل 
ح ح ، حيث ب ، ت ، ع ، ح هي األوزان النسبية للعناصر األربعة األساسية على التوايل وهي تأخذ القيم من صفر إىل واحد صحيح + ع ع + ت ت + ب ب = مام 

 آخر ، فـإن  إىل أن العناصر األربعة الرئيسية تضم أكثر من عنصر فرعي يف إطار العنصر الرئيسي ، ومبا ال يتجاوز القيمة احملددة للعنصر ، أو مبعىنومن األمهية اإلشارة .
  .قيمة العنصر املعيارية هي حاصل مجع العناصر الفرعية املكونة له 
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Work-based-

LearningInteractive Business Learning
E-Learning 

 










 

 
 


Durham

 
 LearningTeaching and 

 
 Long Learning-Life




 
 Accountabilty




 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٧٠ 

 Communication


 
  Equity


 

     Quinn (2003)


 
  
 

 
  
  
  
  
  


 
 

 
  
 

 
 

 
 


 


Hopkins and Reynolds (144:1996)
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  فةالمقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف للتعليم في عصر اقتصاد المعر

  

  التأكيد على املمارسات السلوكية ومنهجيات العمل يف ظل القيم األصيلة   .التأكيد على التعريف باملمارسات السلوكية والقيم األصيلة 

  .من خربات املاضي  التأكيد على االجتاهات املستقبلية واالستفادة  .التأكيد على خربات املاضي يف مضمون التعليم 

  .االنطالق من منهجية التخطيط االستراتيجي للتنمية البشرية املستدامة   .غياب منهجية التخطيط االستراتيجي وربط التربية بالتنمية الشاملة 

عليـه   احلكومات هي املمول األساسي للتعليم وهي الوحيدة اليت تفرض
  وصايتها 

التعليم وحتديد غاياته  واألهلية تشارك يف متويلاملؤسسات اتمعية اخلاصة 
  وأهدافه 

تعليم يعمل على بناء قوة العقل وتزكية النفس وميكن الطالب من اكتساب   .تعليم يعمل على بناء الذاكرة ويركز على مبدأ احلفظ واالستظهار 
  .املهارات العقلية العليا والسمو األخالقي 

  .يشارك اتمع يف مراقبة تنفيذه وحتديد خمرجاته   .فيذه وحتديد خمرجاتهال يشارك اتمع يف مراقبة تن
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  المقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف للتعليم في عصر اقتصاد المعرفة

  

يعتمد على التلقني والتوجيه املباشر من املعلم وقلة املشاركة وإبداء الرأي 
 .  

يقوم على تكوين التفكري اإلبداعي من خالل املناقشـة واحلـور املباشـر    
  .واملشاركة واملعلم يتنامى دوره كميسر للعملية التعليمية 

منفصالً عـن  يفصل بني التعليم النظامي والتدريب حبيث التعليم املهين 
  .التعليم العام 

التعليم جيمع بني املمارسات النظرية يف إطار صيغ جديـدة للتعلـيم ـتم    
  .بإكساب الطالب املعرفة وأدوات التعامل معها وإجياد املعرفة اجلديدة 

يعتمد كثرياً على الوسائل التعليمية إال يف جمال اإليضاح املباشر وبقـدر  
  .حمدود 

ليمية تقنية متجددة ويعتربها إحدى ركـائز العمليـة   يعتمد على وسائل تع
  التعليمية 
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نحو رؤية مستقبلية للنظام التربوي باألردن ، منتدى التعليم في أردن . وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية : المصدر 
  .م ١٦/٩/٢٠٠٢- ١٥عمان ، . المستقبل 
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managerial empowerment 
  :مفهوم التمكين اإلداري  •


School Based Management "SBM"



 




 
Management "SBM" School Based



 




 
(Hallinger & Hausseman & Murphy)
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  :أهمية  التمكين اإلداري  •


Jamshidnejad  (1693:2005)





 





 





Hanson,2000 





(National 
Institute of Education)
Chief Executive Officer
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(team work)
 




 

www.moelp.org

 





 
Jamshidnejad  (1707:2005)

School Based Management: New 
structure for schools in Globalization Era
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Jamshidnejad (1708:2005) 

  
  
 

 






 


ChapmanFirestone 
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  :التمكين اإلداري   أهداف •


 
 

 
 

 
  
 


 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ) :ال مركزيتها ( العناصر المدرسية التي يتم إدارتها ذاتيا   •
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Bullok & Thomas(1997)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ) :ال مركزية التعليم ( داري آليات أو مؤشرات التحو ل نحو التمكين اإل •
Jamshidnejad  (1707:2005)
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  ) :ال مركزية التعليم ( متطلبات نجاح التمكين اإلداري  •
Jamshidnejad  (1708:2005)


 




 
 

School-E 
•  تمهيد:  


(ICT)
 

 



 

o 
 

o 
 

o 


 
o  
o 

 
o 

 
o 


 

(ICT)
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(ICT)


 
o (ICT)

 
o (ICT)

 
o (ICT) 

•  التطبيقات التربوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 
 





Riel








 

Bell Getss






 


 
v  
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§ 

     
 Data Show   

Servers 
 

 

§                     
 

 

§  
(net support school)    

      
 

 
 
§ 


 

§ 
 

§ 
 

§ 
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 ]١٨٢: ھـ ١٤٢٥السلطان ، : [المصدر 

 




 

 




 

v E_ Education 



www.faculty.ksu.edu.sa


IBM 

  فصل دراسي
 )أ ( 

غرف 
 المعلمين

  اإلدارة المدرسية
 

 المكتبة المدرسية

 النشاط الطالبي

زل
من

 ال

لي
مح
 ال
مع
جت
الم

 

 )ج(فصل دراسي 

  دراسيفصل 
  )ب( 

رة
إدا

 
لیم

لتع
ا

 

نت
تر

الن
 با

كي
شب

 ال
بط

لر
 ا

تعلیم 
  الطالب

الحواسیب 
  الشخصیة

تدریب 
  العاملین

قواعد 
  المعلومات

الكتب 
  اللكترونیة

البرمجیات 
واألقراص 

  المدمجة

معمل الحاسب 
 اآللي

اإلرشاد 
 الطالبي
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Cisco


IBM 
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www.btc.edu.sa






 

 
  
  
 

 
–

 
  
 

 
www.faculty.ksu.edu.sa
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www.egnatcom.org 

 per interactiveper to 


virtual classrooms  
 paced learning -self




self assessment 


 
 collaborative learning 

 
- 
- 
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www.btc.edu.sa
 www.elf.gov.sa 

  www.ksu.edu.sa[  
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PowerPoint 
 

   





 
o Multimedia Programs      









 
o Hypermedia programs 


Hotpoint





 

 Video 
Conference
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Video Tutorial
Interactive Video




 
 Internet




 
  

   WebWorld wide web
W3







 
 

o  
o 


 

o 
 

o 
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o  
o 

 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
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  mail-E




 

 
 


 

 
 
 

 
  Mailing lists






 

  News groups





news reader
 

  chat Internet Relay



 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٩٦ 

v E_ Management  
  




knowledge worker  



 








  
  

 
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o 

 
o  

•  التقنية ودمجها في التعليم بالمملكة العربية السعودية  توظيف واقع: 
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 (LRC)





 
 Based Labs) (Computer

Activities Hands – on 



(Sensors)
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•  في التعليم   افتراضات دمج التقنية: 
  

 
 





 
 

 
 


 

  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 


– 
  

 (ISD) 
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 (R&D) 
  
  





 

 

 
•    مقدمة: 
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§ 



 

§ 


 
 :المؤدية إلنتاج المعرفة    أساليب التعل م •
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o  

www.bakri.ws


 
http://slah.jeeran.com/sal8.htm




  



 





 

o  
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o  
http://slah.jeeran.com/sal8.htm

 
  
  
  
  
  
o  


www.eladabworld.org
 

  
  
  
 

 
  
 Multi-Media 
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 w.eladabworld.orgww 
  




 
 

















 
 

Multi-MediaMulti-activities
Multi-modes





 

 www.eladabworld.org(  
 contract-Learning
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Internship


 
 correspondence

–
–
Open University





Distributed courseware 
 Project Method







 
 
  
  
 
 Intel Learn Program
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 :آليات التحو ل نحو إنتاج المعرفة    •



 

 
     

 
  أهم األدوار التجديدية للمدرسة في المجال المعرفي

  
 

 
 

 وكيـف  " كيف يتعلم الطالـب  " تعتمد على تعليم   احلفظ والتلقني تعتمد على
  .يتصل مبصادر املعرفة 

 املعرفة عملية تشاركية واملتعلم نشط فاعل   منقولة من املعلم إىل الطالب.  

 تقنية وجمتمعية وتفاعلية( متعددة   حمدودة خبربة املعلم والكتاب املدرسي(  

 متطورة ـ قابلة للنقـاش واإلضـافة ـ متجـددة        ثابتة ـ متجذرة وجامدة ـ بطيئة التغري
  ومواكبة للتغريات املعرفية

 
 

" ناقل للمعرفة وضابط للكم والكيف املعريف 
  "ماذا يتعلم الطالب 

كيف للعملية املعرفية وتعليم الطالب  ق وموجهـمنس
  يتعلمون ؟

      قائمة على االنضـباط والتقيـد املعـريف ـ
  السلطة املعرفية

قائمة على التشارك والتفاعل املعريف ـ منفتحة علـى   
مصادر املعرفة ـ قابلة للحوار والـتفكري النقـدي    

  .واإلبداعي
  والتكنولوجي نموذجا التجديد المعرفي : المدرسة وتحديات العولمة ) . هـ١٤٢٥(السلطان ، فهد سلطان : المصدر 

 
 

 
•    مقدمة: 


Burbules & Torres(20 : 2000)
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§  
§ 

 



 

 
 

Continuous Learning School  

•    مقدمة: 
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•     مفهوم المدرسة دائمة التعل م: 
Sammon(1999:23)





 





 
 :أهمية المدرسة دائمة التعل م    •



 
  Newmann(2001)
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 :أليات التحو ل نحو المدرسة دائمة التعل م    •






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١١٠ 




 



 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
publications.ksu.edu.sa

 
  

•  
•  
•  

  
•  
•  
• 

 
•  
•  
• 
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

  
•  
•  
•  
•  
•  
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  :  مقدمة  •
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 :التعل م للكينونة  •
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 : ) تربية السالم (التعل م للتعايش مع اآلخرين  •
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Community School 
  :  مقدمة  •
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(Moran et al:2004)





 
(Markus et. Al:1995)









 


(Community Schools)
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  :  مفهوم المدرسة المجتمعية   •


(Oklahoma 
Community Education Advisory Council Sociation)






 

  :  أهداف  المدرسة المجتمعية   •
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  :  المعالم الرئيسية للمدرسة المجتمعية    •
(Staples ,1993)

 
 (Community Related Curriculum)







 
 (Involve ment of parents)

 
 (Collegiality)
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 (Every one a Teacher)
 

 (Every one learner)



 

 agency Cooperation) –(Inter 



 

 (Facility Adaptation)


 
 (Community Issues)

 
 (Sensof Community)




 
  :  آليات التحو ل نحو المدرسة المجتمعية  •
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Sammons (1999:30)


Creemers(1994)





 










 






 






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٢١ 




 
  :  آليات  التحو ل نحو بيئات التعل م الجاذبة  •
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Living skills
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Education Reform For Knowledge Economy (ERFKE)


(ICT)
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 :الل اإلصالح الحكومي واإلداري إعادة توجيه أهداف السياسة التربوية واالستراتيجية التربوية من خ: المكون األول  •
 
  
  
 

 
 

 
  

 : تغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق نتاجات تعليمية تنسجم مع االقتصاد المعرفي: المكون الثاني  •
 

  
  
  

األبنية والمرافق(توفير بيئات مادية داعمة للتعل م النوعي وبيئات تعلمية مادية تتميز بالجودة : المكون الثالث  •
 ). المدرسية 

 
      – –

 
  
  

 :ة الطفولة المبكرة تنمية االستعداد للتعلم من خالل التعلم في مرحل: المكون الرابع  •
 

  
  
  
  

 
  

     www.tatweer.edu.sa
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•  
•   
•  
   : 

• 





 
•  
•  
•  
•  
    

•  
•  
•  
•  
•  
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•  
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• 

 
   : 

•  
•  
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ü 

 
ü 
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  :تمهيد  
    





 















 






}{
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 :مفهوم مدرسة المستقبل 



 





––…

 






 




 






 

 :أهمية  استشراف مدرسة المستقبل     
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Toffler )٤٧٦: م ١٩٩٠(  


John Gals Worthy
Cornish


Ziegler




 
 

  
•  
•  
•  
•  

  
•  
•  

  
 

 
 

 
 

 
 :صور مدرسة المستقبل  






 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٣٤ 

 Chatter School 


––




 

 The Learning School 



 

 The Electronic School 








 
 Driven Quality -School 
Total Quality


 

 The Collaborative School 



 

 The Creative School 



 

 Community School  
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 ""Break the Model School 



 

 


www.islamweb.net 

  









 

 :مدرسة المستقبل  خصائص  






 



 

• 
 

• 


 
• 

 
• 
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 :مدرسة المستقبل  معلم  
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 :مدرسة المستقبل  طالب  
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•  
•  
•  
•  
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•  
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•  
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 :مدرسة المستقبل  مناهج   
Gordon
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 (Tracking Plans)
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 :مدرسة المستقبل  إدارة   


 
  
 





 

 
 

 



 

 
(Learning by doing)(Transfer of Training) 
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(Team work)
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• (OV) 
• (FV)

 
• (PV)

 
• (SV)

 
 (CL)

 
 (EL)

 
 (RL)

 
 (HL)

 
 (TL)

(proactive)
(reactive) 

 (TL)
 

 (SL)
 




(Gardner,1983)(NCSL) 
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 (contextual intelligence)



 
 ategic intelligence)(str




 
 (academic intelligence)


 

 (reflective intelligence)


 
 (pedagogigal intelligence)




 
 (collegial  intelligence)




 
 (emotional  intelligence)




 
 (ethical  intelligence)




 
 (spiritual  intelligence)
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(School Based Management)
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 :تمهيد  





 




 








 
 

• 
 

• 


 
 
 :مفهوم التعليم الثانوي العام  
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 :أهداف التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية  


 
  

.  
 

  
 

   .  
   

  .  
    

 .  
   

 .  
   

 .  
  .  
     

 .  
   .  
  .  
    

.  
    

.  
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•  
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 :مشكالت التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية  
 

  




















 . 
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 :في المملكة العربية السعودية )  بنين(التطور الكمي للتعليم الثانوي العام  







 


 

     
     
     
     
     
     
     

  
  





 

 :في المملكة العربية السعودية )  بنين(التطور النوعي للتعليم الثانوي العام  
ý  

 
 

•  
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• تحت التجربة" 






 




 
§  
§  
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١٦٣ 

 
 :المؤشرات الكمية المستقبلية  

         
           

         
 

  



               

    
 

  )٩( رقم الجدول

 

  

 

  معدل النمو السكان بالملیون نسمة

  السنوي المتوسط

خالل مدة 

 )%(االستراتیجیة 

ھـ ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 

  ھـ٢٩/١٤٣٠

)٢٠٠٩( 

  ھـ٣٤/١٤٣٥

)٢٠١٤( 

  ھـ٣٩/١٤٤٠

)٢٠١٩( 

  ھـ٤٤/١٤٤٥

)٢٠٢٤( 

 ٠.٨٧ ٢٩.٨٦ ٢٨.١٥ ٢٦.٤٥ ٢٤.٣٩ ٢٢.٦٧ إجمالي السكان

 ٢.٢٥ ٢٥.٨١ ٢٣.٢١ ٢٠.٧٩ ١٨.٥٧ ١٦.٥٣ السعودیین   

 ١.٣٨- ٤.٠٥ ٤.٩٤ ٥.٦٦  ٥.٨٢ ٦.١٤ غیر السعودیین   

 :توزیع السكان السعودیین حسب الفئات العمریة

    ١.٢ ٩.٢٩ ٨.٩١ ٨.٤٤ ٧.٨٦ ٧.٣٢ ١٤-٠ 

    ٢.٨ ١٥.٢٨ ١٣.٣٢ ١١.٦٢ ١٠.١٤ ٨.٧٣ ٦٤-١٥ 

 ٤.٩ ١.٢٤ ٠.٩٨ ٠.٧٣ ٠.٥٧ ٠.٤٨ فما فوق ٦٥    
  

  مصلحة اإلحصاءات العامة، وتقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط ـ خطة التنمية الثامنة : المصدر
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 :لنوعية المستقبلية المؤشرات ا 
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E-School

 
 Community School

 
  Continuance Learning 

School 
  
 

 
  
  
 


 

 :التحديات والتهديدات المستقبلية  
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١٦٦ 





 
  

 

    
    . العام التعلمي خرجيي كفاءة مس توى اخنفاض  ١

  
  
  

  موارد  رشیة

  
  

  
  املس تق ل القریب  

  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . املعلمني كفا ت مس توى اخنفاض  ٢
  . الطالب بني ف ھا مرغوب  ري سلو يات ان شار  ٣
  . التعلمي وم طلبات املعلمني إ داد  رامج بني الرتابط ضعف  ٤
  . التق ية و املعلومات ثورة م ابعة عن املعمل ختلف  ٥
  . ا تلفة التخصصات بني املعلمني أ داد يف التوازن  دم  ٦
  .ه أدائ لتطو ر الفرصة   ی  ح ال مبا املعمل نصاب ارتفاع  ٧
  املس تق ل املتوسط   .  لمدارس  س  عابية القدرة یفوق مبا الساكنية  لز دة ن   ة الطالب أ داد ازد د  ٨

  . العام التعلمي يف وال رسب الرسوب معدالت ارتفاع  ٩  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . املدارس يف املس ت دمة التعلمي تق يات يف الشدید النقص  ١٠

  
  
  

  موارد مادیة

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . وا ك ف ا مك يف املدرس ية الت زيات رداءة  ١١
 املس تأجر يف املباين املدرس ية وخباصة األساس ية الرتبویة املواصفات مس توى اخنفاض  ١٢

  .ه م 
  . وال رسب الرسوب  س ب املادیة التعلمي موارد يف الھدر  س بة ارتفاع  ١٣
 . التق ية  لتطورات العام التعلمي مو  بة بطء  ١٤
  . مس تواھا واخنفاض الصيانة لكفة ارتفاع  ١٥
  املس تق ل املتوسط   .  لمدارس  س  عابية الطاقة اخنفاض  ١٦

  .  التعلمي لكفة ارتفاع  ١٧  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . مس تو تھا مبختلف لإلدارة الشدیدة املركزیة  ١٨

  
  

  إداریة

  
  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

لتعلميية اإلدارة ضعف  ١٩   . املدرس ية و ا
  . اإلدارة ومسؤوليات مھام تعدد  ٢٠
  . ومشوقة آم ة تعلميية ب  ة توفري  ىل القدرة  دم  ٢١
  . الق ادیة أدوارھم ممارسة دون الروتي  ة  ألمور املد ر ن ا شغال  ٢٢
  . املؤھ  املتخصصة الق ادیة ا كوادر نقص  ٢٣
  . الصف ة اإلدارة بأسس املعلمني من ا ك ري إملام  دم  ٢٤
    . التطبيقي اجلزء  ىل املناھج يف النظري اجلزء  لبة  ٢٥

  

  يةف  

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . التقليدیة اإللقائية التدر س طرق اس ت دام يف  س مترار  ٢٦
  . احمليل ا متع واح يا ات العرص لتطورات املناھج مو  بة  دم  ٢٧
  . الرتبویة والسلو ية اجلوانب وإھامل التحصيلية  جلوانب املدرسة ا شغال  ٢٨
لتعلميية العملية جوانب مجيع يف التقومي مصداق ة ق   ٢٩   . ا
  . الرتبوي اإلرشاف فا لية اخنفاض  ٣٠
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١٦٧ 

             
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
 

 
  

 

    
    . الوطين و ن ء  س تقرار  ود دمع إىل احلا ة  ١

  
  س ياس ية

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . الفكري والتطرف اإلرهاب قضا   ٢
  . الس ياس ية القرارات صنع يف ا متع مشاركة قا دة توس يع إىل احلا ة  ٣
  . التعلمي م اھج بتعدیل املطالبة اخلارج ة الضغوط  ٤
  املس تق ل املتوسط   . اإل سان حقوق   رتام املناداة  ٥

  . احمللية الطبيعية املوارد يف ا ولية األطامع  ٦  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . املع شة  اكليف وارتفاع ا  ل مس توى اخنفاض  ٧

  
  

  
  اق صادیة 

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . اخلرجيني بني البطا  نطاق ا ساع  ٨
لتعلميية النواجت قصور  ٩   . العمل سوق تطورات مع التك ف عن ا

  . اخلاص  لقطاع مقارنة التوظيف ح ث من احلكويم القطاع جحم كرب  ١٠
 . التعلمي  ىل لإلنفاق ةاملطلوب املوازنة جحم ازد د  ١١
  . بدی  موارد تأمني دون النفط ھو وح د مورد  ىل  ع د  ١٢
  . املواطنني بني الفقر  س بة ارتفاع  ١٣
  املس تق ل املتوسط   . القادمة القلي  الس نوات يف وحشھا املالية املوارد نقص  ١٤

  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
  بعيداملس تق ل ال   .  ق صادي ال شاط يف احلكويم التد ل وتقليل اخلصخصة حنو  جتاه  ١٥

  )هـ ١٤٥٠ -هـ ١٤٤٠(
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    .  ج عية والعالقات واملعایري القمي يف امل سارع  ج عي التغري  ١٦

  
  

  اج عية

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  
  
  

  . املدن إىل والھجر القرى من املك فة الھجرة  ١٧
  .  ج عية الب  ة  ىل الوافدة العام  تأثري  ١٨
  . بدورھا الق ام عن  ج عية املؤسسات ختلف  ١٩
  . آلخر ماكن من البادیة أبناء تنقل  ٢٠
  . التعلمي  ىل الضاغطة  ج عية العادات  ٢١
  . واملعرس ن املورس ن بني  ج عية الفوارق تفامق  ٢٢
  املس تق ل املتوسط   . العاملي املعدل فوق الساكين ا منو معدل ارتفاع  ٢٣

  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . الغربية الثقافات  ىل هاملو   ري  نف اح أمام األرسیة الرقابة صعوبة  ٢٤

  ثقاف ة
  املس تق ل القریب  

  . الثقاف ة األم ة ان شار  ٢٥  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (
  املس تق ل املتوسط   .  لمجمتع الثقاف ة الھویة یھدد مما واحمللية العاملية الثقافات تصادم  ٢٦

  . یة الوا السلطة حساب  ىل الفردیة احلریة نطاق ا ساع  ٢٧  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
منو  ٢٨     . م ھا ه ك ساب یمت ما قمية واخنفاض  لمعرفة امل سارع ا 

  
   لمية وتق ية 

  
  املس تق ل القریب  

  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (
  

  . شام   منية أي يف املعرفة دور  زاید  ٢٩
ً حم  املتطورة التق ية القا دة الف قاد لھا املصدرة   ول التق ية التبعية  ٣٠   .ليا
  . املدرسة يف الطالب یتلقاه ملا اإل كرتونية املعلومات مصادر م افسة  ٣١
  املس تق ل املتوسط   . التقين التقدم ظل يف العمل سوق اجتاھات تغري  ٣٢

  . لإل سان اليويم ال شاط أنواع ش ىت يف التق يات دخول  ٣٣  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(

  


 
§  
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§  
 .  Open Market Economy 
 Economic Coalitions 
 WTO 
 Privatization 
  
 Knowledge Economy 

 
 

 
  
 


 

§  
 


 

  
  
  
  


 
 

 
  
§  
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 :لتحو ل نحو اقتصاد المعرفة الفرص المتاحة لمواجهة تحديات ا 



 
ý  


 

• 


 
• 

 
• 
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• 


 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
ý  








 

 Action 
Plan



 

 


تكنولوجيا المعلومـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية     البرمجيات و
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•  
بناء أنموذج لزيادة كفاءة مدخالت المرحلة الجامعية من خريجـي  : بعنوان ) هـ١٤٣٠(دراسة الزهراني والمعايطة  .١

دراســة علميــة قــدمت  . لعربيــة الســعودية فــي ضــوء اقتصــاد المعرفــة   المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس المملكــة ا 
المنعقـد  " استشـراف مسـتقبل التعلـيم الثـانوي بالمملكـة العربيـة السـعودية        "للملتقى األول للتعليم الثـانوي  

 .هـ ٢٤/١/١٤٣٠-٢٢بالمنطقة الشرقية في الفترة 
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التعلــيم والمســتويات المعياريــة فــي ظــل التحــوالت االقتصــادية المعاصــرة     : بعنــوان ) م٢٠٠٧(دراســة عيــدروس    .٢

 .٨٥ع . وية المجلة الترب. دراسة تحليلية : واقتصاد المعرفة 
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برامج علـوم الحاسـب ونظـم المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات السـعودية         : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة الثبيتي  .٣

 .٢ع . المجلة السعودية للتعليم العالي . في ضوء اإلطار العلمي إلدارة المعرفة واقتصاد المعرفة 
 

 
 

 
 

  
 

 



 

 





 

•  
ــوان ) م٢٠٠٦(دراســة موســى   .٥ ــاألردن وأهدافــه       : بعن مبــررات التحــول نحــو االقتصــاد المعرفــي فــي التعلــيم ب

الجامعــة . اســات العليــا كليــة الدر. رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة . ومشـكالته مــن وجهــة نظــر الخبــراء التربــويين  
 .األردنية 
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داري للنظــام التربــوي األردنــي فــي ظــل توجيــه أنمــوذج مقتــرح لإلصــالح اإل: بعنــوان ) م٢٠٠٦(دراسـة الخاليلــة   .٦

  .الجامعة األردنية . كلية الدراسات العليا . رسالة دكتوراة غير منشورة . التعليم نحو اقتصاد المعرفة 

 



 


DELPHI

 
 

 
 

 


 
 

 
 

بناء برنامج تدريبي لتطوير كفايات مديري المدارس الثانويـة المهنيـة فـي    : بعنوان ) م٢٠٠٧(دراسة الشريدة  .٧
. كليــة الدراســات العليــا  . رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة  . ظــل إصــالح التعلــيم نحــو اقتصــاد المعرفــة فــي األردن    

  .الجامعة األردنية 
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رؤيـة مسـتقبلية لتفعيـل دور الثقافـة العلميـة فـي منظومـة التعلـيم الثـانوي          :بعنـوان  ) م٤٢٠٠( محمـد دراسة  .٨

الجمعيـة المصـرية   .  القـراءة والمعرفـة   مجلة .  العام بجمهورية مصر العربية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة 
 . م ٢٠٠٤أغسطس .  ٣٦ع. للقراءة والمعرفة 
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احتياجــات طــالب المرحلــة الثانويــة الســتخدام المكتبــات ومصــادر المعلومــات  :بعنــوان ) م٢٠٠٦( أبــو خليــل دراســة  .٩

دراسة علمية مقدمة للمـؤتمر القـومي السـنوي الثالـث     . في جمهورية مصر العربية لتحقيق  مجتمع المعرفة 
 .م ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٧-٢٦. جامعة عين شمس . عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي 
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. مجلـة دراسـات   . االقتصاد المعرفي والتعليم العالي في الـوطن العربـي   :بعنوان ) م٢٠٠٥(دراسة السورطي  .١٠
 .الجامعة األردنية 
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مؤسسات التعليم في الوطن العربي في ظـل مجتمـع المعرفـة    األدوار الجديدة ل: بعنوان ) م٢٠٠٤(دراسة حيدر  .١١

 . جامعة اإلمارات العربية المتحدة . مجلة كلية التربية . 
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•  
 في  والتعل م  والحياة  للعمل  موحدة ) رؤية(نظرة   نحو :بعنوان ) م١٩٩٩( Larue,Bruce Malloryالرو  دراسة. ١

في التعليم العالي ، والمنظمات الموزعة وعمال  المفترضة   تضمينات حول نوعية التعل م: عصر اقتصاد المعرفة 
 Toward Aunified View of Working , Living , and Learning in.                            المعرفة 

The Knowledge Economy : Implications for the New Learning Imperative for 
Higher Education , Distributed Organizations , and Knowledge Workers . The 

Fielding Institute .       
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اصالحات التعليم في ماليزيا  : بعنوان )  مYunus,Aida Suraya Muhammad  )2001دراسة يونس  . ٢

Education Reforms In Malaysia  .  
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التعليم المشترك مع تكنولوجيا المعلومات الجديدة ؛ إدراكات : بعنوان )  مWingard   )2000دراسة وينجارد .   ٣
 .  تنفيذية لمعلومات التنفيذ 

Corporate Education and New Information Technologies : Executive 
Perceptions of Implementation Barriers, University of Pennsylvania.                   
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•  
دور العولمة فـي التحـو ل التربـوي فـي مـدارس التعلـيم األهلـي واألجنبـي         : بعنوان ) هـ١٤٢٨(دراسة التركي  .١

 .الرياض . جامعة الملك سعود . كلية التربية . رسالة  دكتوراة منشورة . في المملكة العربية السعودية 
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المرحلـة  (اسـتخدام تقنيـة المعلومـات والحاسـوب فـي التعلـيم األساسـي        : بعنـوان  ) هــ ١٤٢٢(دراسة الموسـى   . ٢

. دراسـة ميدانيــة أعــدت بتكليـف مــن مكتـب التربيــة العربـي لــدول الخلــيج     . فــي دول الخلـيج العربيــة  ) االبتدائيـة 
  .الرياض   

 
  
  
  
 

 
  
 

 

 
 





 

  (Computer Assisted Instruction)
 

  (Computer Managed Instruction) 
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: العربيـة السـعودية   تعمـيم المعلوماتيـة فـي التعلـيم العـام فـي المملكـة        : بعنوان ) هـ١٤٢٣(  حيسندراسة الم.  ٣

فـرع جامعــة الملـك عبــد العزيـز بالمدينــة المنــورة    _ كليـة التربيــة  . دراســة مسـحية ميدانيــة  .   نظـرة دوليــة مقارنـة  
  . سابقا  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 

 
  

 
دور اإلدارة اإللكترونيــة فــي تطــوير العمــل اإلداري ومعوقــات اســتخدامها فــي   : بعنــوان ) م٢٠٠٦(  غنــيمدراســة .    ٤

  .م ٢٠٠٦ديسمبر .  ٨١ع . المجلة التربوية . مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة 
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ــيم  .    ٥ ــب وعبـــد الحلـ ـــ١٤٢٥(دراســـة الخطيـ ــوطين ثقافـــة المعلوماتيـــة  : بعنـــوان ) هـ ــيم  : المدرســـة وتـ نمـــوذج التعلـ

ربيـع األول  . الريـاض  . جامعـة الملـك سـعود    . دمـة لنـدوة العولمـة وأولويـات التربيـة      دراسة علميـة مق . اإللكتروني 
  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥

 
  
  
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

. التجديــد المعرفــي والتكنولــوجي نموذجــا    : المدرســة وتحــديات العولمــة  : بعنــوان ) هـــ١٤٢٥(دراســة الســلطان .    ٦
أبريـل  / هــ  ١٤٢٥ربيـع األول  .  الريـاض . جامعـة الملـك سـعود    . دراسة علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربيـة  

  .م ٢٠٠٤
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تصو ر مقترح للمقومات الشخصية والمهنيـة الضـرورية لمعلـم التعلـيم العـام فـي       : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة حسن .    ٧
ربيـع  . الرياض . جامعة الملك سعود . دراسة علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربية .  مةالعولضوء متطلبات 

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥األول 
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دراســة علميــة مقدمــة لنــدوة العولمــة  . اإلدارة التربويــة فــي عصــر العولمــة  : بعنــوان ) هـــ١٤٢٥(دراســة كعكــي .    ٨
  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . جامعة الملك سعود . وأولويات التربية 
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: ريس العولمـة وآليـات تطـوير المنـاهج وانعكاسـاتها علـى طـرق وأسـاليب التـد         : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة الحميد .    ٩
جامعـة  . دراسـة علميـة مقدمـة لنـدوة العولمـة وأولويـات التربيـة        . اتجاهات جديدة فـي التـدريس وبنـاء المنـاهج     

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . الملك سعود 
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دراسـة  . النظام التعليمي فـي المملكـة العربيـة السـعودية وتحـديات العولمـة      : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة أبو عر اد .   ١٠

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . جامعة الملك سعود . علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربية 
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Educational TreeLadder  Educational 
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نمـوذج مقتـرح لتفعيـل العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع        : بعنـوان  ) م٢٠٠٦(دراسة الخطيب ، أحمد و الخطيب ، رداح .    ١١

  .عالم الكتب الحديث: دراسة علمية منشورة ، األردن . المحلي في منطقة أبو ظبي التعليمية 
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•  
نموذج مقترح لمدرسة المسـتقبل السـعودية فـي ضـوء االتجاهـات المعاصـرة       : بعنوان ) هـ١٤٢٨(دراسة المالكي .      ١

 الرياض. جامعة الملك سعود . ية كلية الترب. رسالة دكتوراة غير منشورة . لتطوير التعليم وتكنولوجيا المعلومات 
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•  
المالمـح األساسـية للمدرسـة الثانويـة المسـتقبلية فـي األردن وتطـوير أنمـوذج         : بعنـوان  ) م٢٠٠٦(دراسة الراشـد  .      ١

 الجامعة األردنية . كلية الدراسات العليا . رسالة دكتوراة غير منشورة . لمدرسة المستقبل 
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رسـالة ماجسـتير غيـر    . "للتعلـيم الثـانوي فـي ضـوء تحـديات العولمـة       التخطيط : " بعنوان ) هـ١٤٢٦( حنتولدراسة .      ١

 .مكة المكرمة . جامعة أم القرى . كلية التربية  . منشورة 
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التخطيط لزيادة إسـهام التعلـيم الثـانوي العـام فـي إعـداد وتهيئـة العمالـة         : " بعنوان ) ـه١٤٢٠(دراسة الغامدي .    ٢

مكــة . جامعــة أم القــرى . كليــة التربيــة . رســالة ماجســتير غيــر منشــورة   " .طــاع األهلــي الســعودي  الوطنيــة للق
 .المكرمة 
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ة فـي المملكـة العربيـة    مالءمـة مخرجـات التعلـيم الثـانوي للمرحلـة الجامعيـ      : "  بعنـوان  ) هــ ١٤٢٠(دراسة الخليفة .    ٣

 .الرياض . جامعة الملك سعود . كلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة " . السعودية
 

 
 

  
 

 
 

 



 
 

 
 
رؤيــة مسـتقبلية لتطــوير بنيـة نظــام التعلــيم الثـانوي للبنــين بالمملكــة    : " بعنــوان ) هــ ١٤٢٦(دراسـة القحطــاني  .    ٤

مكـة  . جامعـة أم القـرى   . كليـة التربيـة   . رسالة دكتوراة غير منشورة  " .السعودية في ضوء الخبرات العالمية  العربية 
 .المكرمة
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: استراتيجيات وسياسات تطوير التعليم العام في المملكة العربيـة السـعودية   : " بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة العواد .     ٥
 .الرياض . جامعة    الملك سعود . كلية التربية . دكتوراة غير منشورة رسالة . رؤية مســـــــــــــــتقبلية
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   " ( 
Analytical Observative 

Approach   ؛             
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    ) (       
        . 

        : 
 

          
             
 : 
            

      :  
o  :         

         
       

  اكلوریوس  ،  دبلوم  ال ،  ماجس تري ،  دكتوراة  ،  ري ذ  حتدد  
   س نة  ٣٠س نة ،  ٣٠ـــ أقل من  ٢٠س نة ،  ٢٠ــــ أقل من  ١٠س نوات ،  ١٠أقل من

 فأكرث
   ) عضو هيئة تدر س  جلامعة ، مد ر إدارة  امة بوزارة الرتبية والتعلمي ،  ئب

 مد ر إدارة  امة بوزارة الرتبية والتعلمي ، مد ر إدارة  ربية وتعلمي ، مسا د مد ر إدارة  ربية وتعلمي 
  حضور مؤمتر أو ندوة  حضور دورة تدری  ة ،

 ، مصادر خمتلفة  لمعرفة اكإلنرتنت وا ك ب وا الت ، أخرى تذ ر ، ال یو د
o   :        
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          : 
 Validity 

        : 
    Logical Validity 
         
     

             
            

   
                

            . 
 ١(انظر ملحق رقم( 
              
   
              


 

    
    
   
     
                   

             
          

         
 ٢(انظر ملحق رقم( 

 
   
  عالية جدًا  ٥  ٤.٢٠
  عالية  ٤.٢٠أقل من   ٣.٤٠
  متوسطة  ٣.٤٠أقل من   ٢.٦٠
  منخفضة  ٢.٦٠أقل من   ١.٨٠
  منخفضة جدًا  ١.٨٠أقل من   ١
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    Content Validity 
                

              
   : 

 
 

  األبعاد

 

  

 

  

 


  



 
  

 


  






  



  

 
 

٠.٦٤٧  ٠.٥٧٨  ٠.٧١٨  ٠.٧٣٤  ٠.٧٢٣  ٠.٦٩٥  ١  

 
 

٠.٥٩٥  ٠.٥٨٠  ٠.٧٤٢  ٠.٧١٤  ٠.٧٥١  ١  ٠.٦٩٥  

 
 

٠.٥٧٣  ٠.٦٣٨  ٠.٧٨٢  ٠.٨٢١  ١  ٠.٧٥١  ٠.٧٢٣  

 
 

٠.٦١٤  ٠.٦٦٣  ٠.٧٦٧  ١  ٠.٨٢١  ٠.٧١٤  ٠.٧٣٤  

 


 

٠.٧٢٣  ٠.٦٦٥  ١  ٠.٧٦٧  ٠.٧٨٢  ٠.٧٤٢  ٠.٧١٨  

 

 

٠.٦١١  ١  ٠.٦٦٥  ٠.٦٦٣  ٠.٦٣٨  ٠.٥٨٠  ٠.٥٧٨  

 
 

  ١  ٠.٦١١  ٠.٧٢٣  ٠.٦١٤  ٠.٥٧٣  ٠.٥٩٥  ٦٤٧ز٠

             
               

   
 
  
SPSS 
 

 Alpha 
( α ) 
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 ( α ) 
 ٠.٨٩٨  
 ٠.٩٢٤  
 ٠.٨٩٦  
 ٠.٩٢  
 ٠.٩٠٧  
 ٠.٨٩٩  
 ٠.٩٢  

 ٠.٩٨  

 
          

 
 

 
رقم 
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
  درجة العبارة

 رقم
  العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
  درجة العبارة

 رقم
  العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف درجة 

 العبارة
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_half-Split 
   "




" 
Split-Half

SPSS  
 

 Split-Half 
  
 ٠.٨٤٥  
 ٠.٨٥٥  
 ٠.٨٤٨  
 ٠.٨٦٨  
 ٠.٨٤٣  
 ٠.٨٧٣  
 ٠.٨٦٩  

 ٠.٩٣٣  

 
 






 
 

٣( انظر ملحق رقم ( 
 

 ٤(انظر ملحق رقم( 
 

 
 ٥(رقم انظر ملحق( 
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 )٦(انظر ملحق رقم                                                                                                                                                                

 


 ٨،  ٧(رقم  يانظر ملحق( 
 


١٠،  ٩(رقم  يانظر ملحق( 

 
 

 
 

  
 SPSS
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ــداني ــير مي خب
خبــير أكــاديمي

نــوع الخبــير

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢١٢ 
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؛
 

 
 


 

    

      

          
 –       
 –       
        

       

دكتــوراة
ــتير ماجس
دبلوم عــال
بكـــالوريوس

المؤهل العلمــي
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 ؛
 

 
 


 

     

       

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  


 

 

        

       

ــأكثر 30 ــنة ف س
ة    ٣٠أقل من    _ 20 سن  
ة    ٢٠أقل من    - 10 سن    

وات      ١٠أقل من     سن

ــة عدد سنوات الخدم
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  ؛


  ؛
  
  

 
 Frequencies  
 

 Mean & Standard Deviation 
       
 

 Pearson  
    

 
 Spearman  
 Alpha 
 

ال يوجــد لديــه خلفيــة علميــة عــن اقتصــاد
المعرفـــة ومتطلباتـــه التربويـــة

ــن اقتصــاد ــة ع ــة علمي ــه خلفي يوجد لدي
المعرفـــة ومتطلباتـــه التربويـــة

ــة    ــه التربوي ــة ومتطلبات ــاد المعرف ــن اقتص ــة ع ــة العلمي الخلفي

یوج  د لدی  ھ خلفی  ة علمی  ة ع  ن اقتص  اد    
 التربویة  المعرفة ومتطلباتھ

یوجد لدیھ خلفیة علمی ة ع ن اقتص اد    ال 
 التربویة  ومتطلباتھالمعرفة 
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 Split-half 
 

 Analysis of Variance One-way 


 
 Scheffe  

 
 T-test  
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؛

           
–

 
 
 

  
  

  عالية جدًا  ٥  ٤.٢٠
  عالية  ٤.٢٠أقل من   ٣.٤٠
  متوسطة  ٣.٤٠أقل من   ٢.٦٠
  منخفضة  ٢.٦٠أقل من   ١.٨٠
  منخفضة جدًا  ١.٨٠أقل من   ١

  
 




 
•       

             
 

•  
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  التحو ل نحو 

 المدرسة اإللكترونية
    

   
    

 
  التحو ل نحو التعل م

 والتعايش مع اآلخرين للكينونة  
    

   
    

 
  التحو ل نحو التعل م

  إلنتاج وابتكار المعرفة 
    

   
    

 
  التحو ل نحو 

  المدرسة دائمة التعل م 
  

    
   

    

 
  التحو ل نحو

  المجتمعية  المدرسة 
    

   
    

 
  التحو ل نحو 

  التعل م للعمل 
  

    
   

    

 
  التحو ل نحو

  التمكين اإلداري 
  

    
   

    

  

  
  

 
• 
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  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمال
 .املدرسية

    
   

    

  ل إىل اهلياكلإعادة هيكلة اإلدارة املدرسية للتحو
اإلدارية املرنة املعتمدة علـى تقنيـة املعلومـات    

  .والتنظيم األفقي 

    
   

    

  اعتمـــاد نظـــام للمســـاءلة واحملاســـبة
(accountability)  يف ضوء سلطات ومسؤوليات

  .املدرسة 

    
   

    

  بناء ثقافة تنظيمية للمدرسة تدعم ممارسات التغيري
  .والتخلص من التقاليد املدرسية اليت تعوق التطوير 

    
   

    

  من للمعلـم   احلرية واالستقالليةإتاحة قدر كاف
لتطوير الربامج واخلطط الدراسية مبا حيقـق منـو   

 .الطالب املعريف

    
   

    

   إعادة هندسة العمليات اإلدارية  مبا حيقق توافـق
  .الواقع التنظيمي مع متطلبات التقنيات اجلديدة 

    
   

    

  من للمدرسة لتكيف  الصالحياتإتاحة قدر كاف
براجمها وأدواا املعرفية وفقاً إلمكاناا واحتياجات 

 .طالا 

    
   

    

    الس املدرسية مزيداً مـن السـلطاتتفويض ا
  .والصالحيات املبنية على قواعد تنظيمية واضحة 

    
   

    

   تشكيل جمالس شورى طالبية تشارك يف تطـوير
  .العملية التعليمية باملدرسة 
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  حتويل املدرسة إىل وحدة لصنع القرارات التربوية.         
    

   لـإلدارات   الصـالحيات إتاحة قدر كاف مـن
املدرسية يف تنويع مصادر متويلها بأساليب مشاركة 

  .الكلفة املختلفة 

    
   

    

    ا مرتبطـة فقـطتوسيع الرقابة اإلدارية من كو
باإلدارة التعليمية إىل املشاركة واحملاسبة من قبـل  

  .اتمع احمللي 

    
   

    

    تمع املدرسي يف اختيار تصـميم املـبىنإشراك ا
املدرسي مبا يتناسب مع الظروف املناخية واملعمارية 

  . للبيئة احمللية 

    
   

    

  تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج
الدراسية ملراعاة االختالفات الثقافية بني البيئـات  

  .املختلفة 

    
   

    

  منح املدرسة مرونة يف اختيار الوقت املناسب لبدء
اليوم الدراسي ملراعاة الظروف املناخية بالتنسـيق  

  .مع اإلدارة التعليمية

    
   

    

  

  

  

 
• 

 "  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمـال املدرسـية "



"  اعتماد نظـام

" يف ضوء سلطات ومسؤوليات املدرسة (accountability)للمساءلة واحملاسبة 
 

• 
–   تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج الدراسـية

منح املدرسة مرونة يف اختيار الوقت املناسـب لبـدء اليـوم    " ، "  الثقافية بني البيئات املختلفةملراعاة االختالفات 
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–" الدراسي ملراعاة الظروف املناخيـة بالتنسـيق مـع اإلدارة التعليميـة    

 

• 


 





 
• 




 
 


 

 
E-School 


 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  خدمة إنترنـت نقيـة   توفري الربط الشبكي لتقدمي
  .لكافة املدارس

    
   

    

  توظيف الربيد اإللكتروين(E-Mail)  للتواصل بني
  .إدارات التعليم واملدارس 

    
   

    

  إنشاء بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية(E-Portal) 
على اإلنترنت ليسهل التواصل بني أطراف العملية 

  .التعليمية 

    
   

    

      بناء فصول ذكية حتتـوي علـى جمموعـة مـن
التجهيزات اإللكترونية للتحـول حنـو الـتعلّم    

  .اإللكتروين التزامين  
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    توفري حاسب آيل حممول لكل أطـراف العمليـة
  .التعليمية 

    
   

    

  تزويد املكتبة املدرسية التقليدية مبكتبة رقمية.      
   

    

   إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت لكـل
  .مدرسة  

    
   

    

  حتويل املدرسة إىل بيئة إلكترونية ذات نوعية عالية
  .يف مجيع أوجه النشاط املدرسي 

    
   

    

   توفري أنظمة إلكترونيـة إلدارة الـتعلّم (LMS) 
  . Moodleكنظام مودل 

    
   

    

  توفري برامج إدارية إلكترونية خلدمة كافة األنشطة
-E)إدارة إلكترونيـة  (واملهام اإلدارية واحملاسبية 

Management .  

    
   

    

  إنشاء مدونات إلكترونية خاصة بالطالب واملعلمني
مرتبطة مبوقع املدرسة لوضع مشروعام التعليمية 

  .يف صفحة خاصة 

    
   

    

  تصميم بيئة تعلّم افتراضية على البوابة اإللكترونية
  . للوزارة للتحول حنو التعلّم اإللكتروين الال تزامين

    
   

    

  حتويل الكتاب املدرسي إىل كتاب إلكتروين مدمج
  .بالوسائط املتعددة 

    
   

    

    حتويل املعامل واملختربات التقليديـة إىل معامـل
  .وخمتربات افتراضية

    
   

    

  عد رمسياً للراغبنياعتماد نظام التعليم الثانوي عن ب
  .يف ذلك 
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• 

 " خدمة إنترنت نقية لكافة املدارستوفري الربط الشبكي لتقدمي"
 

• 
  عد رمسياً للـراغبني يف ذلـك  اعتماد نظام التعليم الثانوي؛  "عن ب



 

• 


 





 
• 

E-School
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    تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفـة مـن
  .مصادرها املتعددة 

    
   

    

  مرشـد  (إعادة تأهيل املعلم ليكون متعدد األدوار
ملصادر املعرفة ، منسق لعملية التعلم الذايت ، مقوم 

  )لنتائج التعلم ، موجه لكل متعلم 

    
   

    

   توظيف أساليب التعلّم الذايت اليت تنمي الشـعور
  .باملسؤولية والتحكم الذايت 

    
   

    

  تدريب الطالب على التعامل مع املكتبات الرقمية
  .احمللية والعاملية 

    
   

    

   توفري األنشطة اإلثرائية اليت تتطلب إعمال ذهـن
  .الطالب الكتشاف املعرفة اجلديدة 

    
   

    

   استحداث أدلة إجرائية للمعلمني تساعدهم علـى
حتويل املعرفة التقريرية إىل معرفة إجرائيـة قابلـة   

  .للتطبيق 

    
   

    

  إنشاء حاضنات أعمال صغرية يف كل إدارة تعليمية
الحتضان وتبين األعمال اإلبداعيـة واالبتكاريـة   

  .للطالب املوهوبني

    
   

    

  جعل التفكري التكنولوجي جزءاً من اخلريطة املعرفية
  .للمتعلّم 

    
   

    

  ختطيط الدروس يف صورة أعمال تعاونية.      
   

    

  إتاحة الفرصة ألصحاب القدرات العالية بالترقي يف
  .السلّم التعليمي بصرف النظر عن العمر الزمين 

    
   

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٢٦ 

 

 
• 

 "  تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من مصادرها املتعـددة"
 

• 
 "رهـا مفتاحـاً ألهـم    تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصف األول االبتدائي باعتبا

؛  "مصادر املعرفـة  


 
• 

 










 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

 ل اهلرمية املعرفيةإىل يف املقـررات الدراسـية    حتو
الشكل األفقي الذي يصبح فيه الطالب جزءاً حمورياً 

  .واملعلم منسقاً ومرشداً ملصادر املعرفة 

    
   

    

   استخدام أساليب التفكري احلر املنفتح الذي ينمـي
  .حب اإلطالع العلمي لدى املتعلم 

    
   

    

  الـيت تشـمل   زيادة الوزن النسيب لعلوم املستقبل
، اللغـة   الرياضيات ، العلـوم ، التكنولوجيـا  (

  .يف املناهج الدراسية ) اإلجنليزية

    
   

    

  استحداث مدارس ثانوية خاصة لرعاية املوهوبني يف
  .اإلدارات التعليمية وفق ضوابط ومعايري مقننة 

    
   

    

   تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصـف األول
  .االبتدائي باعتبارها مفتاحاً ألهم مصادر املعرفة 
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٢٢٧ 



 

• 


 
 


 

 
 


 

 







 

  


 


 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

    تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمـل واإلنتاجيـة يف
  .نفوس الطالب 

    
   

    

    التوسع يف فرص العمل املتاحة للطـالب يف العطلـة
  .الصيفية إلكسام املهارات العملية 

       
    

    ـاتوفري قواعد معلومات عن سوق العمـل وحاجا
  .املستقبلية لتكون يف متناول الطالب 

    
   

    

   اعتماد أساليب تقومي تؤكد على اكتساب الطـالب
للمهارات اليت تتوافق ومتطلبات سوق العمل احلالية 

  .واملستقبلية

    
   

    

    انفتاح املدرسة على مؤسسات العمل واإلنتـاج مـن
  .أجل سد الفجوة بني التعليم الرمسي واملمارسة املهنية 

    
   

    

    إشراك مؤسسات القطاع اخلاص يف تنفبـذ بـرامج
تدريبية حول تقنيات سوق العمل لطـالب التعلـيم   

  .الثانوي 

    
   

    

   استحداث نظام يلزم مؤسسات اإلنتاج واخلـدمات
  .بتدريب الطالب يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية 
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٢٢٨ 

 

 
• 

"  تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطـالب "
 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  تكوين جمالس عليا مشتركة بني اإلدارات املركزية يف
التعليم وأرباب سوق العمل تم مبواصفات اخلـريج  

  .املطلوبة يف سوق العمل 

    
   

    

   حتسني عملية نقل املعرفة من التعليم الرمسي إىل موقـع
العمل لتهيئة اخلرجيني على حنوٍ أفضل تمـع الغـد   

  .الشبكي 

    
   

    

  درب فيهختصيص أسبوع للمهنة يف كل فصل دراسي ي
الطالب على مهارات العمل املختلفة بالتعـاون مـع   

  .مؤسسات اتمع احمللي

    
   

    

  تدريب الطالب على مهارات أداء األعمال عرب أمناطها
العمل عن بعد ، العمل باملشاركة ، العمـل  .(املتعددة 
  ) .باملراسلة

    
   

    

 إدراج مادة للتربية املهنية ضمن مناهج التعليم الثانوي.      
   

    

     إكساب الطالب القدرة على التعامـل مـع العـوامل
؛ إلتقان العمل خارج ) virtual worlds(االفتراضية 

  .حدود الزمان واملكان كالتجارة اإللكترونية 

    
   

    

   دمج التعليم الثانوي العام مع التعليم الثانوي الفـين
  .درسة الثانوية الشاملة امل على غرارحتت سقف واحد 
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• 
 "م الثانوي الفين حتت سقف واحد على غرار املدرسة دمج التعليم الثانوي العام مع التعلي

؛ "  الثانوية الشاملة 


 
• 

 






 

• 


 
 


 

 
 


 

  








 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين
  .املستمر

    
   

    

     توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معـزز ملفهـوم الـتعلّم
  .املستمر  

    
   

    

  إنشاء بوابة إلكترونية رمسية لكل ختصص على مستوى
الوزارة لتبادل اخلربات بني املعلمـني يف التخصـص   

  .الواحد
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٢٣٠ 

 

 
• 

"اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين املستمر"







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  اعتماد رخصة ملزاولة مهنة التدريس حمددة زمنياً جتدد
  ) .متهني التعليم(وفقاً ملعايري مهنية معينة 

    
   

    

    تقدمي تسهيالت للعاملني باملدرسة تسـاعدهم علـى
  .مواصلة تعليمهم العايل 

    
   

    

  اعتماد رخصة قيادة احلاسب اآليل(ICDL)  ملمارسة
  .مهنة التدريس 

    
   

    

    زه وحرصـه علـىربط العالوة السنوية للمعلم بتمي
  .حضور دورات وبرامج إعادة التأهيل 

       
    

  ختصيص قناة تلفزيونية تعليمية للمرحلة الثانوية لعرض
الدروس من خالل معلمني متميزين علـى مسـتوى   

  . الدولة

    
   

    

  توطني التدريب التربوي يف املدرسة.      
   

    

  عد يف املدرسةتوفري آليات التدريب التربوي عن ب.      
   

    

   خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جـودة
  .الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسي 

    
   

    

  تمع املدرسي على  شهريةختصيص لقاءاتلتدريب ا
  .املهارات احلياتية والعلمية املختلفة 
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" توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معزز ملفهوم
 "  التعلّم املستمر

• 
 " تمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلميـة املخ  شهريةختصيص لقاءات؛ "  تلفـة لتدريب ا







" خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جودة الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسـي "


 
• 

 



 

• 
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  توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على
  .فهم مساحة دينها بعيداً عن التطرف 

    
   

    

  ختطيط الربامج التعليمية اليت تساعد على التخلص من
  .الرتعات العدوانية والقبلية والعرقية 

    
   

    

   إعداد برامج أو مقررات دراسية تركز على منظومـة
القيم واألخالق اإلسالمية ملواجهة األخطار النامجة عن 

  .التطور العلمي والتقين

    
   

    

  توظيف املناهج الدينية يف إبراز دور الفكر اإلسالمي
  .يف صنع احلضارة العاملية 

    
   

    

  استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف تنمية
  .املواطنة الصاحلة 

    
   

    

  تنمية استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف
  .احلوار مع اآلخر  مهارات

       
    

    استحداث برامج تعليمية تستهدف تنميـة السـلوك
الدميقراطي للموازنة بني احلرية الشخصية واملسؤولية 

  .اتمعية

    
   

    

    استحداث برامج أو مقررات دراسـية حـول دور
  .احلضارات العاملية يف تعزيز فرص التعاون بني األمم  

    
   

    

   ختطيط الربامج التعليمية لتدريس اجلغرافيا البشـرية
  .لتنمية التعايش بني الثقافات املختلفة 
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• 

"      توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على فهم مساحـة دينـها بعيـداً عـن
"التطرف

 
• 

 "ملدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بنـاء ثقافـة   تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع ا
؛ "  احلــوار


 

• 
 




 
• 


 

 
 
 

 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

   تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع املدارس األجنبيـة
  .كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار 
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   تمع املختلفـةتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
  .صحياً وتربوياً واجتماعياً 

    
   

    

    استثمار املدرسة للمناسبات الدينيـة واالجتماعيـة
  .والوطنية لبناء اجلسور مع اتمع احمللي 

    
   

    

   تمـعتمع املدرسي أعماالً تطوعية خلدمة اتقدمي ا
  .احمللي 

    
   

    

  تقدمي حوافز معنوية معلنة الستقطاب املقتدرين مادياً يف
  .اتمع احمللي للمشاركة يف متويل املدرسة 

    
   

    

  تمع احملليتنظيم برامج حملو األمية الرقمية ألفراد ا.      
   

    

   توفري املدرسة ملصادر تعلّم متطورة ومتنوعة  ألفـراد
  .اتمع احمللي 

    
   

    

   تمـعختصيص لقاءات شهرية يف املدرسة لتدريب ا
  .احمللي على املهارات احلياتية املختلفة 

    
   

    

   حتويل املدرسة يف اإلجازات وبعد الدوام الرمسـي إىل
  .أندية صحية ألفراد جمتمعها احمللي 
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• 

"  ًتمع املختلفة صحياً وتربوياتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
" لبناء اجلسور مع اتمع احمللـي استثمار املدرسة للمناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية  "" واجتماعياً

 
• 

 "؛ "  يص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحيختص






" اإلجازات وبعد الدوام الرمسي إىل أنديـة  حتويل املدرسة يف

" صحية ألفراد جمتمعها احمللي
 

• 
 


 

• 


 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  ختصيص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحي.      
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؛

 
§     T-Test  ؛    

 
§  ANOVAOne – Way  ؛

 

 
T-Test


 

  
 

 

 
N 

 
 

 
df 

 
 


Sig . 

 

 
 

 
 

   
    

    

 
 

 
       
   

 
 

 
       
   

 
 
 

       
   

 
 

 
   

       

 


 

 
 

   
       

 
 

 
   

    
   

    
 ٠.٩١٥   
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: 
§ ؛


، 

§ ؛
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T-Test
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df 
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 ٥.٢٤١   
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§ (F)

؛
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LSD


 

        




 

      
       
       

      




 

      
       
       

      





 

      
       
       

      

 
• 

 ،
 )؛ ) ٤.٣٥

 
• 

 ،
 )؛ ) ٤.١٨
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،
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• 
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 ،

 
)؛ ) ٤.٣١
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"ل حنو املدرسة اإللكترونية التحوSchool-E ) دمج التقنية يف التعلـيم( "
























Larue

1999
Wingard 2000         
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 "ل حنو التمكني اإلداريالتحو 
"
















Jamshidnejad (2005)












Hanson (2000) 
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 : "   تعزيز مفهوم فرق العمـل للمسـامهة يف

" إجناز األعمال املدرسية
.
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(team work)
 

 "   منح املدرسة مرونـة يف اختيـار
"ة روف املناخية بالتنسيق مع اإلدارة التعليميالوقت املناسب لبدء اليوم الدراسي ملراعاة الظ


 









 

 
 

 
       School-E  

 
 

E-School : "   تـوفري الـربط
" الشبكي لتقدمي خدمة إنترنت نقية لكافة املدارس











Larue1999
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 " اعتماد نظام التعليم الثانوي عن
" بعد رمسياً للراغبني يف ذلك

E-School 

















 
 
 

 


 
 
  " تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من

" مصادرها املتعددة














Yunus2001
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 " تدريس اللغة اإلجنليزية  اعتباراً  من

"الصف األول االبتدائي
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  "   تبين ثقافـة تغـرس

" احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطـالب 












 
 "  دمج التعليم الثانوي العام مـع

  " املدرسة الثانوية الشاملة على غرارالتعليم الثانوي الفين حتت سقف واحد 
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  " اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري
"النمو املهين املستمر







 
 " لتدريب  شهريةختصيص لقاءات

؛"  اتمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلمية املختلفة






 

 
 

            
 

 
 "  حنـو بنـاء الشخصـية    توجيه املناهج

"املسلمة القادرة على فهم مساحة دينها بعيداً عن التطرف
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 " تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع

؛"  املدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار








Video Conference

 

 
 


 

 
 "    تمـع املختلفـةتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
" استثمار املدرسة للمناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية لبناء اجلسور مع اتمع احمللي "" صحياً وتربوياً واجتماعياً
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 " املبىن املدرسي ختصيص جزء من
 ؛"  كمركز للحي
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 E-SCHOOL
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 (E-Mail) 

 
      (E-Portal)   

           
 

            
  

 
      

 
              

 
  

 
 

 
   (LMS)Moodle 
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  الذاتي ، مقوم لنتائج التعلم ، موجه لكل مرشد لمصادر المعرفة ، منسق لعملية التعلم

متعلم
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   العمل عن بعد ، العمل بالمشاركة ، العمل

بالمراسلة          
 

 
 

 virtual worlds
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• (E-Mail) 
•      (E-Portal)   

 
•            

 
•  
•  
•  
•  
• (LMS)Moodle 
•           

(E-Management 
•          

 
•           

 
•  
•  
•   

 
 

 

 


 
  
•  
•  التعلم الذاتي ، مقوم لنتائج التعلم ، موجه لكل مرشد لمصادر المعرفة ، منسق لعملية

 متعلم
•  
•  
•  
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 السعودية الثانوية بالمملكة العربية إدارة التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة في مدارس المستقبل 
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المخرجاتواألنشطةالعمليات                     المدخالتمنطلقات التصو ر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  تمكين
  إداري

  
  

   مدرسة 
  إلكترونية

  
  
  
  
  

إلنتاج تعل م 
  المعرفة

  
  
  
  
  تعل م
  للعمل

  
  
  
  
  
  مدرسة
  دائمة التعل م

  
  
  

تعل م 
للكينونة 

والتعايش مع 
 اآلخرين

  
  
  

مدرسة 
  مجتمعية

تشكیل فرق عمل ، ھیكل إداري مرن ال 
مركزي ، نظام مساءلة ، ثقافة تنظیمیة 
مغیرة ، صالحیات كافیة للمعلم والمدیر 
والمجالس المدرسیة ، مجالس شورى 
طالبیة ، تنویع مصادر التمویل ، مشاركة 

 مجتمعیة  

بوابة إلكترونیة ، إنترنت ، برید إلكتروني ، 
فصول ذكیة ، حاسب محمول ، مكتبة رقمیة 
، موقع إلكتروني ، بیئة إلكترونیة ، أنظمة 
إلكترونیة إلدارة التعّلم ، إدارة إلكترونیة ، 
مدونات إلكترونیة ، بیئة تعّلم افتراضیة ، 
كتاب إلكتروني ، مختبرات افتراضیة ، تعلیم 

 .عن بعد

مھارات بحث عن المعرفة ، معّلم متعدد 
األدوار ، تعّلم ذاتي ، مھارات التعامل مع 
المكتبات الرقمیة ، أنشطة إثرائیة ، أدلة 
إجرائیة  للمعرفة ، حاضنات أعمال ، تفكیر 

علیم تعاوني ، تمكین معرفي ، تكنولوجي ، ت
ھرم أفقي للمعرفة ، تفكیر إبداعي ، اھتمام 

  .وم المستقبل ، رعایة الموھوبین بعل

ثقافة إنتاجیة ، عمل صیفي ، قاعدة معلومات 
عن سوق العمل ، تقویم مھارات سوق العمل 
، انفتاح على مؤسسات اإلنتاج ، شراكة مع 
القطاع الخاص ، مجالس علیا مشتركة ، نقل 
المعرفة إلى موقع العمل ، أسبوع للمھنة ، 
تدریب على أنماط العمل ، مادة للتربیة 

 .المھنیة ، تعامل مع العوالم االفتراضیة  

رتب وظیفیة ، مناخ تنظیمي معزز للتعّلم 
لتبادل الخبرات ،  المستمر ، بوابة إلكترونیة

رخصة لمزاولة مھنة التدریس ، تسھیالت 
لمواصلة التعلیم العالي ، رخصة لقیادة 
الحاسب ، ربط العالوة بإعادة التأھیل ، قناة 
تلفزیونیة تعلیمیة ، توطین التدریب ، تدریب 

 .عن بعد ، خصخصة التدریب ، لقاءات 

التخلص من النزعات تربیة التسامح ، 
منظومة  االستقاللیة في التفكیر،العدوانیة ،

قیم ، إبراز دور الفكر اإلسالمي في صنع 
الحضارة ، تربیة المواطنة ، ثقافة حوار ، 
تنمیة سلوك دیموقراطي متوازن ، دراسة 
الحضارات العالمیة ، تدریس الجغرافیا 
البشریة ، تبادل علمي وثقافي مع المدارس 

 .ة األجنبی

حل مشكالت المجتمع ، انفتاح المدرسة على 
مناسبات المجتمع ، عمل تطوعي ، استقطاب 
المجتمع في تمویل المدرسة ، محو األمیة 
الرقمیة ، مصادر تعّلم للمجتمع ، لقاءات 
تدریبیة للمجتمع ، استثمار المدرسة كأندیة 

مركز  صحیة وثقافیة في الفترة المسائیة ،
 .للحي 

 تغذية راجعة 

أن رأس الم   ال الفك   ري أض   حى أكث   ر   •
م ال الم ادي   أھمیة وتأثیرًا م ن رأس ال 

، ول ذلك یعتب ر   في نجاح جھود التنمی ة 
م   ن أھ   م مخص   بات التنمی   ة      التعل   یم 

 .المستدامة ، إن لم یكن أھمھا 
أن المعرف    ة ص     ارت مص     در الق     وة   •

الحقیقی    ة ف    ي أي مجتم    ع ، فاألم    ة    
العارفة ھ ي األم ة القوی ة ، وال ُتص نع     
المعرف   ة وال ُتكتش   ف وال ُتوظ   ف ف   ي  
التط  ویر إال م  ن خ  الل إع  داد اإلنس  ان   

ع الق      ادر عل      ى االكتش      اف    المب      د 
 .واإلثراء

تص     اد الع     المي تح     ّول إل     ى    أن االق •
اقتص    اد مبن    ي عل    ى المعرف    ة ، وال    
یمك  ن التح  ّول إل  ى االقتص  اد المعرف  ي   
إال م  ن خ  الل نظ  ام تعلیم  ي ق  ادر عل  ى  
تنمی    ة الق     درات اإلبداعی    ة للط     الب   
وتخلیص      ھم م      ن مص      یدة الحف      ظ   
والتلق    ین ، وتعظ    یم ق    دراتھم عل    ى    

 .التخیل والتأمل والتفكیر 
ل  یم م  ن   أن محاول  ة تط  ویر نظ  ام التع   •

منظ     ور اقتص     اد المعرف     ة یض     من     
التركی    ز عل     ى نش     اط الط     الب ف     ي   

 .تساب المعرفة وإنتاجھا وتطویرھااك
إجماع عدد م ن الم ؤتمرات والتق اریر     •

ض    رورة إح     داث  والدراس    ات عل     ى  
تطویر في التعلیم لالنتقال م ن مجتم ع   
التلق   ین إل   ى مجتم   ع المعرف   ة ال   ذي     
یك       رس ال       تعّلم ال       ذاتي وال       تعّلم   

، والتوظی        ف المكث        ف  المس        تمر
وجی  ا المعلوم  ات واالتص  االت ،  لتكنول

والتع    ایش م    ع اآلخ    رین م    ن أج    ل    
عص     ر  منافس     ة عالمی     ة  لمواكب     ة 

 . اقتصاد المعرفة
ف  ي المملك  ة    اإلرادة السیاس  یة  ت  وفر   •

العربی      ة الس      عودیة نح      و تط      ویر   
، مم    ا یض    من  المنظوم    ة التعلیمی    ة

التطویر ال دعم والمس اندة م ن   لعملیة
والمؤسس      یة  التش      ریعیةالن      واحي 

 .والمادیة والبشریة 
تن  امي اإلق  رار بالمش  اركة المجتمعی  ة    •

في صناعة واتخ اذ الق رارات المنظم ة    
لجمیع مناحي حیاة المجتم ع ف ي إط ار    
ما تشھده المملك ة م ن عملی ة إص الح     

 .شامل 
تن    امي ال    وعي الرس    مي والش     عبي     •

بمش        كالت المنظوم        ة التعلیمی        ة  
ف   ي تلبی   ة والتح  دیات الت   ي تواجھھ  ا   

حاج  ات الف  رد والمجتم  ع ، مم  ا ی  وفر   
من اخ التج اوب المطل وب م ع مش  اریع     

 .وبرامج تطویر المنظومة التعلیمیة 
تط    ور تقنی    ة االتص    االت وتوظیفھ    ا   •

لخدم    ة التربی    ة والتعل    یم ، وتن    وع     
مص   ادر ال   تعلم ووس   ائطھ وإمكانی    ة   
اس  تثمار معطی   ات العولم   ة فیم   ا ھ   و   

المملك ة  مناسب ومفید وفقًا لمتطلبات 
 .واحتیاجاتھا

 

   
 

القیم الدینیة اإلسالمیة  •
 .الصحیحة

 .االستقاللیة في التفكیر  •
 .اإلدارة الذاتیة  •
مھارات التعامل مع أدوات  •

التقنیة الرقمیة والعوالم 
 .االفتراضیة 

 .سمات شخصیة منتجة  •
 .الذاتي قدرة على التعّلم  •
 .دافعیة للتعّلم المستمر  •
 .قیم تحترم العمل واإلنتاج  •
مھارات الحوار والتواصل  •

 . اللغوي
 .مھارات العمل ضمن فریق  •
النمو المتوازن فكریًا وأخالقیًا  •

 وبدنیًا
مھارات التعامل بإیجابیة مع  •

الحیاة الشخصیة والمحلیة 
 .واإلقلیمیة والعالمیة 

التھیئة المناسبة لمواصلة  •
التعلیم الجامعي والتقني 

 .والذاتي 
التھیئة المناسبة للعمل  •

 .الحكومي واألھلي والفردي 
:  امتالك المھارات األساسیة مثل  •

المقارنة ، : القدرة على 
التصنیف ، االستنتاج ، التلخیص 

.، تحلیل األخطاء ، فھم اآلخرین  
   
 

 .العقلیة المبدعة   •
 .ة المنتجة الشخصی •
القدرة على التفاعل اإلیجابي  •

 .مع المتغیرات الحدیثة 
القدرة على المنافسة العالمیة  •

. 
القدرة على التعامل بإیجابیة  •

مع الحیاة الشخصیة والمحلیة 
 .واإلقلیمیة والعالمیة 

القدرة على مواصلة التعلیم  •
الجامعي والتقني والذاتي 

 .بنجاح 
 القدرة على النجاح في العمل •

الحكومي أو األھلي أو الفردي 
. 

 .موسوعیة الثقافة   •
 .القدرة على التوجیھ  •
 .القدرة على اتخاذ القرار  •
 .القدرة على الحدس والتنبؤ  •
 .العمل الجماعي  •
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  التحليل
(Analysis) 

   التصميم
(Design) 

   التجريب
(Experimentation)  

  التنفيذ
(Implementation)  

  التقويم
(Evaluation) 

 المبادأة أو المبادرة  •
( Initiation)  

 تقدیر الحاجات   •
(Needs Assessment) 

  :وتتضمن المھام التالیة 
ü   تصمیم أدوات لجم ع

معلوم        ات ح        ول  
 .الوضع الراھن 

ü  جمع معلومات حول
مس                توى األداء 

 )ما ھو كائن(الراھن 
ü   تحدی        د مس        توى

األداء المرغ           وب     
) ما ینبغي أن یكون ( 

والمتمث          ل ف          ي   
 .التصّور المقترح 

ü  تحدی   د الفج   وة ب   ین
م   ا ھ   و ك   ائن وم   ا    
ینبغ       ي أن یك       ون  

 ) .الحاجات(
ü   تحدی      د خص      ائص

: الطالب والمعلمین 
التخصص                 ات ، 
المس                         تویات 
التعلیمی                          ة ، 
االھتمام                        ات  
واالتجاھ                  ات ، 
والكفای                            ات 

 .المعلوماتیة
ü   تحدی      د المعوق      ات

مالی    ة ، بش    ریة ،   (
..) تس                    ھیالت 

ومص       ادر ال       دعم  
ص ة ،  حكومیة ، خا(

تبرع        ات عینی        ة  
 ) .الخ... ومادیة 

ü  تحدی       د الت       دخالت
المناسبة من الحال ة  
الراھن  ة إل  ى الحال  ة   

 .المرغوبة 
تط  ویر االلت  زام المب  دئي    •

بض   رورة التح   ّول نح   و   
 .اقتصاد المعرفة 

التھیئ  ة والتوعی  ة وبن  اء   •
 .القدرات الالزمة للتحّول

 

إع     ادة توجی     ھ سیاس     ة   •
التعل      یم ف       ي المملك       ة  
العربی           ة الس           عودیة 
لمواءم          ة متطلب          ات  
اقتص اد المعرف ة وف ق م  ا    

 .تضمنھ التصّور المقترح
والرس   الة وض  ع الرؤی  ة    •

واألھ   داف االس   تراتیجیة  
وتص             میم الخط             ط  
اإلجرائی         ة المناس         بة  
للتح           ّول الت           دریجي  
الم  دروس وف  ق التص  ّور  

 .المقترح
تص       میم بیئ       ات تعّل       م   •

أبنی  ة ومراف  ق  (مدرس  یة 
ذات مواص فات  ) مدرس یة 

فنیة عالیة داعمة للتحّول 
الترب   وي المنش   ود وف   ق  
التص            ّور المقت            رح 
للمدرس       ة اإللكترونی       ة 

ة المتعلم        ة  والمدرس         
 .والمدرسة المجتمعیة

التعاق      د م      ع ش      ركات     •
االتص    االت وتكنولوجی    ا   
المعلوم          ات لتزوی          د  
الم       دارس باحتیاج       ات  

 .المدرسة اإللكترونیة 
إع    ادة تص    میم المن    اھج  •

الدراس یة بم ا ینس جم م ع     
التصّور المقت رح للتح ّول   
الترب    وي نح    و اقتص    اد   

 .المعرفة 
اإلعداد للبرامج التدریبی ة   •

للفئ           ات  التطویری           ة
 .المستھدفة كافة

تق دیم المش روع المقت رح     •
للقی            ادة السیاس            یة 
للحصول على الموافق ات  
الرس           میة وض           مان  
الحص     ول عل     ى ال     دعم  

 .المادي 
تبني مشروع المل ك عب د    •

اهللا لتط  ویر التعل  یم الع  ام  
للتصّور المقترح واإلفادة 
من      ھ وإدراج      ھ ض      من 

 .استراتیجیات المشروع 
 
 

التجری  ب ھ  ي   رحل ة م  •
عملیة التنفی ذ التجریب ي   
لمواص        فات مرحل        ة  
التص      میم عل      ى أرض  

 . الواقع 
تجری          ب مش          روع    •

التح   ّول الترب   وي نح   و   
اقتصاد المعرفة في عدد 
م  ن الم  دارس ، ویمك  ن  
الب             دء بم             دارس  

) مدرس   ة بن   ین ٢٥(تط   ویر
لت  وافر الح  د األدن  ى م  ن  
التجھی        زات المادی        ة  

 .والبشریة 
تقویم مش روع التح ّول     •

الترب   وي نح   و اقتص   اد   
المعرف    ة تكوینی    ًا م     ن   

 :خالل 
ü   تحدی    د المش     كالت

 الت  ي ق   د تب  رز ف   ي  
 .مرحلة التجریب 

ü    اتخ        اذ ق        رارات
 .التحسین وتنفیذھا

تنظ یم الص یغة النھائی ة      •
لتعم یم مش روع التح  ّول   
الترب   وي نح   و اقتص   اد   
المعرف     ة بع     د إج     راء   

 .التعدیالت المناسبة 

رحل  ة التنفی  ذ ھ  ي مرحل  ة   م  •
التطبی    ق الفعل     ي للتص     ّور  

 .المقترح في المدارس 
تطبی        ق خط        ط العم        ل     •

اإلجرائی   ة  إلح   داث التح   ّول 
الترب       وي المنش       ود ف       ي  
الم      دارس كاف      ة لتص      بح   
متوائم  ة م  ع عص  ر اقتص  اد   
المعرف       ة ، تتح       ول إل       ى  
مجتمع  ات تعّل  م تت  یح ف  رص   
التعلم ال دائم لجمی ع الم وارد    

ط       الب : البش      ریة فیھ       ا  
ومعلم   ین وإداری   ین وأبن   اء  

 .المجتمع المحلي 
اس      تثمار كاف      ة مص      ادر     •

كنولوجی          ا المعلوم          ات ت
واالتص االت والبنی  ة التحتی  ة  
المتاح     ة ؛ لتحوی      ل كاف      ة  
الم      دارس إل      ى محط      ات   
معرف     ة تس     ھم ف     ي نق      ل    
المعرفة إل ى جمی ع الع املین    
فیھ   ا والمحیط   ین بھ   ا م   ن    
أف      راد المجتم      ع المحل      ي  
وبخاص     ة مج     الس اآلب     اء 

 .  والمعلمین 
متابع    ة التطبی    ق وإدخ    ال     •

التعدیالت المطلوبة وتط ویر  
 . الخطط في ضوء ذلك 

تنفی  ذ حمل   ة عالق   ات عام   ة   •
عل     ى مس      توى المدرس      ة  
والمجتم  ع المحل  ي للتعری  ف  

مطوی         ات ، (ب        التحوالت  
 ..).كتیبات ، إعالنات ، 

مرحل                ة المأسس                ة   •
(Institutionalization) 

وتتض        من إدم        اج وزارة  
التربی    ة والتعل    یم لمف    اھیم    
واس      تراتیجیات وعملی      ات 
وممارس     ات تعل     یم عص     ر  

المعرف  ة ف  ي س  یاق    اقتص  اد
نظامھ     ا المؤسس     ي ب     دءًا   
ب   الوزارة وم   رورًا ب   إدارات  
التربیة والتعل یم ف ي المی دان    
التربوي وانتھ اًء بالم دارس   

  .ومجتمعاتھا المحلیة 

تق  ویم التس  ھیالت   •
من أبنی ة ومراف ق   
مدرس  یة وتقنی  ات  
ال  تعّلم اإللكترون  ي  
م  ن حی  ث ق  درتھا   
عل         ى تحقی         ق  
أھ     داف التح      ّول  

 .نشودالتربوي الم
تقویم العاملین من  •

م  دیرین ومعلم  ین  
وفنی  ین م  ن حی  ث   
امتالكھم للكفای ات  
التي یتطلبھا تعلیم 
عص       ر اقتص       اد 
المعرف   ة ، وم   دى  
ق        درتھم عل        ى  
التفاع          ل م          ع 
التح   ّول الترب   وي   

 .المنشود 
تق    ویم المحت    وى    •

التعلیم        ي ف         ي  
المن اھج الدراس  یة  
م  ن حی  ث تحقیق  ھ   
ألھ    داف التح    ّول   

 .التربوي المنشود
م المخرج    ات تق   و  •

من حیث امتالكھ ا  
للمھ                        ارات 
والق     درات الت      ي  
یتطلبھ      ا عص      ر  

 .اقتصاد المعرفة 
اتخ       اذ ق       رارات   •

 .التحسین 
تنفی       ذ ق       رارات    •

  . التحسین 
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ü  
ü (accountability) 

 
 (ICT) : الثانيــةة التوصــي
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ü (E-Portal)

 
ü 

 
ü  
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ü 

 
ü  

 
ü E.Mail
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ü (E-Management)
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ü 


 
ü 

 
ü  
ü  
ü Drills and Practice

TutorialSolving ProblemsSimulation
Instructional Games 
ü 



 

ü 
 

ü 


 
ü 


 

 
 : الرابعة التوصية 


 
 

ü 
 

ü 
 

ü  
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Education Reform For Knowledge Economy (ERFKE) 
 

  
   ) ١٤١٩      .     ٤٠

    . 
   ) ١٤٢٥    .     

. 
 ––

 
 
 

 

Web Sittes  
 www.bakri.ws 
 

)www.faculty.ksu.edu.sa 
 

)http://www.annabaa.org/nbanews/25/119.htm( 
 www.eladabworld.org 
 www.eladabworld.org 
 

.)http://www.cybrarians.info/journal/no11/open.htm 
 www.btc.edu.sa 
 

http://slah.jeeran.com/sal8.htm 
 )  www.ksu.edu.sa( 
 www.elf.gov.sa 
 www.islamweb.net 
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التحول درجة أمهية  

جداً
لية 
عا

  

الية
ع

سطة  
متو

ضة  
خف
من

جداً  
ضة 
خف
من

  

 ل اإلداريا   التحوا واحتياجات طالا املعرفية وفقاً إلمكانامن املرونة للمدرسة لتكيف براجمها وأدوا إتاحة قدر كاف.       
  

  

 
 

 ) ٠٥٥٥٧٨٤٢٢٩: (  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط     -جامعة أم القرى ـ كلية التربية 
: algarni90@gmail.com Mail-E     : ٩(ب  . ص )   ٢١٩٨٢(القنفذة  ـ ثريبان الرمز الربيدي(  
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:  

  .للمدرسة لتكيف براجمها وأدواا املعرفية وفقاً إلمكاناا واحتياجات طالا  الصالحياتإتاحة قدر كاف من      
  من للمعلم لتطوير الربامج واخلطط الدراسية مبا حيقق منو الطالب املعريف احلرية واالستقالليةإتاحة قدر كاف.       
  لإلدارات املدرسية يف تنويع مصادر متويلها بأساليب مشاركة الكلفة املختلفة  الصالحياتإتاحة قدر كاف من.       
  تمع احملليا مرتبطة فقط باإلدارة التعليمية إىل املشاركة واحملاسبة من قبل اتوسيع الرقابة اإلدارية من كو.       
  الساملدرسية مزيداً من السلطات والصالحيات املبنية على قواعد تنظيمية واضحة تفويض ا.       
  تشكيل جمالس شورى طالبية تشارك يف تطوير العملية التعليمية باملدرسة.       
  حتويل املدرسة إىل وحدة لصنع القرارات التربوية.       
  ل إىل اهلياكل اإلدارية املرنة املعتمدة على تقنية املعلوماتوالتنظيم األفقي إعادة هيكلة اإلدارة املدرسية للتحو.       
  تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج الدراسية ملراعاة االختالفات الثقافية بني البيئات املختلفة.       

  اختيار الوقت املناسب لبدء اليوم الدراسي ملراعاة الظروف املناخيـة بالتنسـيق مـع اإلدارة    منح املدرسة مرونة يف
  .التعليمية

     

  تمع املدرسي يف اختيار تصميم املبىن املدرسي مبا يتناسب مع الظروف املناخية واملعمارية للبيئة احملليةإشراك ا .       
 مبا حيقق توافق الواقع التنظيمي مع متطلبات التقنيات اجلديدة   إعادة هندسة العمليات اإلدارية.       
  بناء ثقافة تنظيمية للمدرسة تدعم ممارسات التغيري والتخلص من التقاليد املدرسية اليت تعوق التطوير.       
  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمال املدرسية.       
  اعتماد نظام للمساءلة واحملاسبة(accountability)  يف ضوء سلطات ومسؤوليات املدرسة.       
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  .لكافة املدارس توفري الربط الشبكي لتقدمي خدمة إنترنت نقية      
  حتويل املدرسة إىل بيئة إلكترونية ذات نوعية عالية يف مجيع أوجه النشاط املدرسي.       
  إنشاء بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية(E-Portal)  على اإلنترنت ليسهل التواصل بني أطراف العملية التعليمية.       
  كتاب إلكتروين مدمج بالوسائط املتعددة حتويل الكتاب املدرسي إىل.       
  توفري حاسب آيل حممول لكل أطراف العملية التعليمية.       
   إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت لكل مدرسة.       
  م التعليمية يف صفحة خاصةإنشاء مدونات إلكترونية خاصة بالطالب واملعلمني مرتبطة مبوقع املدرسة لوضع مشروعا       
  توظيف الربيد اإللكتروين(E-Mail)  للتواصل بني إدارات التعليم واملدارس.       
 توفري أنظمة إلكترونية إلدارة التعلّم  (LMS)* كنظام مودلMoodle  .       
   ل حنو التعلّم اإللكتروين التزامينبناء فصول ذكية حتتوي على جمموعة من التجهيزات اإللكترونية للتحو*.       
  ل حنو التعلّم اإللكتروين الال تزامينتصميم بيئة تعلّم افتراضية على البوابة اإللكترونية للوزارة للتحو*.       
  عد رمسياً للراغبني يف ذلك اعتماد نظامالتعليم الثانوي عن ب.       
  إدارة إلكترونية (توفري برامج إدارية إلكترونية خلدمة كافة األنشطة واملهام اإلدارية واحملاسبيةM-(E        
  تزويد املكتبة املدرسية التقليدية مبكتبة رقمية.       
  التقليدية إىل معامل وخمتربات افتراضية حتويل املعامل واملختربات*.       
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يف املنـاهج  ) ، اللغة اإلجنليزيـة  الرياضيات ، العلوم ، التكنولوجيا(اليت تشمل زيادة الوزن النسيب لعلوم املستقبل 
  .الدراسية 

     

  إجرائية للمعلمني تساعدهم على حتويل املعرفة التقريرية إىل معرفة إجرائية قابلة للتطبيق استحداث أدلة.       
 إنشاء حاضنات أعمال صغرية يف كل إدارة تعليمية الحتضان وتبين األعمال اإلبداعية واالبتكارية للطالب املوهوبني.       
  يف اإلدارات التعليمية وفق ضوابط ومعايري مقننة استحداث مدارس ثانوية خاصة لرعاية املوهوبني.       
  تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من مصادرها املتعددة.       
  جعل التفكري التكنولوجي جزءاً من اخلريطة املعرفية للمتعلّم.       
  املعرفة اجلديدة توفري األنشطة اإلثرائية اليت تتطلب إعمال ذهن الطالب الكتشاف.       
  تدريب الطالب على التعامل مع املكتبات الرقمية احمللية والعاملية.       
  توظيف أساليب التعلّم الذايت اليت تنمي الشعور باملسؤولية والتحكم الذايت.       
  مفتاحاً ألهم مصادر املعرفة تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصف األول االبتدائي باعتبارها.       
 الذي ينمي حب اإلطالع العلمي لدى املتعلمالتفكري احلر املنفتح  استخدام أساليب .       

 ل اهلرمية املعرفيةإىل الشكل األفقي الذي يصبح فيه الطالب جزءاً حمورياً واملعلم منسقاً ومرشداً ملصـادر   يف املقررات الدراسية حتو
  .املعرفة 

     

  ختطيط الدروس يف صورة أعمال تعاونية.       
  إتاحة الفرصة ألصحاب القدرات العالية بالترقي يف السلّم التعليمي بصرف النظر عن العمر الزمين.       
  مرشد ملصادر املعرفة ، منسق لعملية التعلم الذايت ، مقوم لنتائج التعلم ، موجه لكل متعلم (إعادة تأهيل املعلم ليكون متعدد األدوار(.       
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  .انفتاح املدرسة على مؤسسات العمل واإلنتاج من أجل سد الفجوة بني التعليم الرمسي واملمارسة املهنية      

  إدراج مادة للتربية املهنية ضمن مناهج التعليم الثانوي.       
  املدرسة الثانوية الشاملة   على غراردمج التعليم الثانوي العام مع التعليم الثانوي الفين حتت سقف واحد.       

  إكساب الطالب القدرة على التعامل مع العوامل االفتراضية)virtual worlds(  ؛ إلتقان العمل خارج حدود الزمان
  .واملكان كالتجارة اإللكترونية 

     

  العمل باملشاركة ، العمل باملراسلةالعمل عن بعد ، .(تدريب الطالب على مهارات أداء األعمال عرب أمناطها املتعددة. (       
  استحداث نظام يلزم مؤسسات اإلنتاج واخلدمات بتدريب الطالب يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية.       
  م املهارات العمليةالتوسع يف فرص العمل املتاحة للطالب يف العطلة الصيفية إلكسا.       
  ا املستقبلية لتكون يف متناول الطالب توفري قواعد معلوماتعن سوق العمل وحاجا.       
  تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطالب.       
 اعتماد أساليب تقومي تؤكد على اكتساب الطالب للمهارات اليت تتوافق ومتطلبات سوق العمل احلالية واملستقبلية.       
  إشراك مؤسسات القطاع اخلاص يف تنفبذ برامج تدريبية حول تقنيات سوق العمل لطالب التعليم الثانوي.       
  تم مبواصفات اخلريج املطلوبة يف سوق العمل تكوين جمالس عليا مشتركة بني اإلدارات املركزية يف التعليم وأرباب سوق العمل.       
  تمع احملليختصيص أسبوع للمهنة يفدرب فيه الطالب على مهارات العمل املختلفة بالتعاون مع مؤسسات اكل فصل دراسي ي.       
  تمع الغد الشبكي حتسني عملية نقل املعرفة من التعليم الرمسي إىل موقع العمل لتهيئة اخلرجيني على حنوٍ أفضل.       
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  .توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معزز ملفهوم التعلّم املستمر       

  توطني التدريب التربوي يف املدرسة.       

  عد يف املدرسةتوفري آليات التدريب التربوي عن ب.       

  اخلربات بني املعلمني يف التخصص الواحدإنشاء بوابة إلكترونية رمسية لكل ختصص على مستوى الوزارة لتبادل.       

  تمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلمية املختلفة  شهريةختصيص لقاءاتلتدريب ا.       

  الدولةختصيص قناة تلفزيونية تعليمية للمرحلة الثانوية لعرض الدروس من خالل معلمني متميزين على مستوى .       

  تسهيالت للعاملني باملدرسة تساعدهم على مواصلة تعليمهم العايل تقدمي.       

  متهني التعليم(اعتماد رخصة ملزاولة مهنة التدريس حمددة زمنياً جتدد وفقاً ملعايري مهنية معينة. (       

  اعتماد رخصة قيادة احلاسب اآليل(ICDL)  ملمارسة مهنة التدريس.       

  زه وحرصه على حضور دورات وبرامج إعادة التأهيل ربطالعالوة السنوية للمعلم بتمي.       

  اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين املستمر.       

  خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جودة الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسي.       
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  . إعداد برامج أو مقررات دراسية تركز على منظومة القيم واألخالق اإلسالمية ملواجهة األخطار النامجة عن التطور العلمي والتقين     
  إبراز دور الفكر اإلسالمي يف صنع احلضارة العاملية توظيف املناهج الدينية يف.       
  استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف تنمية املواطنة الصاحلة.       
 تمعيةاستحداث برامج تعليمية تستهدف تنمية السلوك الدميقراطي للموازنة بني احلرية الشخصية واملسؤولية ا.       
  يف تعزيز فرص التعاون بني األمم احلضارات العاملية  دور حولاستحداث برامج أو مقررات دراسية .       
  احلوار مع اآلخر  تنمية مهاراتاستحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف.       
  التطرف توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على فهم مساحة دينها بعيداً عن.       
  ختطيط الربامج التعليمية اليت تساعد على التخلص من الرتعات العدوانية والقبلية والعرقية.       
  ختطيط الربامج التعليمية لتدريس اجلغرافيا البشرية لتنمية التعايش بني الثقافات املختلفة.       
  األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع املدارس.       

 

 














































  

  .ختصيص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحي      
 احمللي  حتويل املدرسة يف اإلجازات وبعد الدوام الرمسي إىل أندية صحية ألفراد جمتمعها.       
  تمع احملليتوفري املدرسة ملصادر تعلّم متطورة ومتنوعة  ألفراد ا.       
  تمع احملليتنظيم برامج حملو األمية الرقمية ألفراد ا.       
  تمع احملليتمع املدرسي أعماالً تطوعية خلدمة اتقدمي ا.       
  تمع احمللي استثمار املدرسة للمناسباتالدينية واالجتماعية والوطنية لبناء اجلسور مع ا.       
  تمع احمللي للمشاركة يف متويل املدرسةتقدمي حوافز معنوية معلنة الستقطاب املقتدرين مادياً يف ا.       
  ًتمع املختلفة صحياً وتربوياً واجتماعياتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا.       
  تمع احمللي على املهارات احلياتية املختلفةختصيص لقاءات شهرية يف املدرسة لتدريب ا.       
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 : عنوان الدراسة •

 
  .علي بن حسن بن یعن اهللا القرني : اسم الباحث •
 :أهداف الدراسة  •

تھدف ھذه الدراسة إلى صیاغة تصّور مقترح ألھم التحوالت التربویة في مدارس المستقبل الثانویة بالمملكة العربیة  
  ومن ثم وضع آلیات مقترحة لتنفیذه. السعودیة التي یتطلبھا عصر اقتصاد المعرفة 

 :اإلطار النظري للدراسة  •
 : ت على النحو التالي تناولت الدراسة في فصلھا الثاني أربعة مباحث ، كان

ü  تأطیر مفاھیمي ومنطلقات نظریة القتصاد المعرفة . 
ü   التحّول التربوي في ضوء متطلبات وتحدیات اقتصاد المعرفة . 
ü   أنموذج التحّول التربوي نحو اقتصاد المعرفة : مدرسة المستقبل . 
ü   تحلیل الواقع واستشراف المستقبل: التعلیم الثانوي السعودي .   

 : منهج الدراسة  •
 . Analytical Observative Approachالمنھج الوصفي التحلیلي   الباحث استخدم

 : عينة الدراسة  •
جامعات  ثمانأعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة من (األكادیمیین عینة عشوائیة ممثلة من تم تطبیق الدراسة على  

خبیرًا أكادیمیًا ، وعینة ) ١٦٠(وعددھم .  من مجتمع الدراسة% ١٥أكثر من في المملكة العربیة السعودیة ، یمثلون 
قصدیة من مدیري  ونواب اإلدارات العامة بجھاز وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة ذوي العالقة 

إدارات التربیة إدارة عامة ، وجمیع مدیري ومساعدي  ١٦خبیرًا تربویًا في  ٣٢بموضوع الدراسة وتكونت من 
 .  إدارة تعلیمیة  ٤٢خبیرًا تربویًا في  ٨٤والتعلیم بمناطق ومحافظات المملكة العربیة السعودیة ،  وتكونت من 

 : أداة الدراسة •
  .عبارة  ٩٠استخدم الباحث استبانة تتكون من سبعة أبعاد ، اشتملت على 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة  •
التكرارات : وفقًا لألسالیب التالیة  (SPSS)لمعالجة اإلحصائیة لبیانات ھذه الدراسة باستخدام برنامج تم إجراء ا

والنسب المئویة ، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ، معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة ، معامل 
  . L.S.Dو  Scheffe، اختبار  T- Test" ت " االرتباط لبیرسون ، تحلیل التباین األحادي ، اختبار 

 : أهم نتائج الدراسة •
أن أھم التحوالت التربویة في مدارس المستقبل الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة التي یتطلبھا توصلت الدراسة إلى 
  :فیما یلي مرتبة ترتیبًا تنازلیًا  تمثلاقتصاد المعرفة ، ت

، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي )دمج التقنیة في التعلیم( E-SCHOOLالتحّول نحو المدرسة اإللكترونیة  .١
 %) .٨٩.٢( ، وبنسبة   ) ٤.٤٦(

وبنسبة ، ) ٤.٤٤(التحّول نحو التعّلم للكینونة والتعایش مع اآلخرین ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٢
)٨٨.٨.(% 

 %) .٨٨.٦(، وبنسبة  ) ٤.٤٣(التحّول نحو التعّلم إلنتاج وابتكار المعرفة ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٣
سبة ، وبن)  ٤.٣٩(، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، وبمتوسط حسابي ) التعّلم المستمر(التحّول نحو المدرسة دائمة التعّلم  .٤

)٨٧.٨. (% 
، وبنسبة ) ٤.٣٨(التحّول نحو المدرسة المجتمعیة لبناء مجتمع المعرفة ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي  .٥

)٨٧.٦. (% 
، ) ٤.٣٣(، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة جدًا ، بمتوسط حسابي ) توظیف المعرفة لمواءمة سوق العمل(التحّول نحو التعّلم للعمل  .٦

 %) .٨٦.٦(وبنسبة 
 %) .٨٣.٨(، وبنسبة ) ٤.١٩(التحّول نحو التمكین اإلداري ، حیث حصلت على درجة أھمیة عالیة ، وبمتوسط حسابي  .٧

 : أهم توصيات  الدراسة •
تبني وزارة التربیة والتعلیم للتصّور المقترح ، وتھیئة السیاسات واإلجراءات التي تكفل تطبیقھ وفق المخطط  .١

المقترح من خالل إفادة مشروع الملك عبد اهللا لتطویر التعلیم من مدخالتھ وعملیاتھ وإدراجھا ضمن 
 .استراتیجیاتھ 

إعادة دراسة وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة لصیاغتھا بما یتواءم مع متطلبات وتحدیات  .٢
  .عصر اقتصاد المعرفة
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Abstract 
  
• Title : 
The Requirements of the Educational Transformation in the Future Secondary Schools in Saudi 
Arabia in light of the Challenges of the knowledge economy: proposed perception . 
• Researcher: Ali bin Hassan bin yanallah  Algarni.  
• Purposes: 
  This study aims to formulate a proposed perception of the most important educational transformations 
in the future secondary schools in Saudi Arabia required by the era of knowledge economy. It is therefore 
the suggested mechanisms for its sets implementation 
• Literature Review : 
In the second chapter of the study there are  4 researchal  topics , that are as follows: 
ü Framing conceptual basis and theory of knowledge-based economy. 
ü Educational transformation in the light of the requirements and challenges of the knowledge 

economy. 
ü Future school :A model for the educational Transformation towards the knowledge economy. 
ü Saudi secondary education : analysis the real state  and exploring the future . 

• Study Approach: 
Researcher used the Analytical Observative Approach. 
• Sample: 
The study has been applied on a representative random sample of academics (Faculty teaching staff in 8 
Saudi universities who represent more than 15% of the study community . They are 160 academic experts 
and a purposive sample of administrators and vice administrators , of general departments in the ministry 
of education in Saudi Arabia , who are related to the subject of the study . This Purposive sample consists 
of 32 educational experts in 16 general departments, and all of administrators and assistant 
administrators in the educational directorates in K.S.A . Those are 84 educational experts in 42 general 
directorates .       
• Instrument: 
Researcher Used a questionare of 7 dimensions  , that consists of 90 statements . 
• Statistical methods used: 
Statistical treatment was conducted to of the study through the use of  SPSS program according to the 
following methods: frequencies and percentages, means and standard deviations, Cronbbach – Alpha and 
split-half method , the Pearson correlation coefficient, one way variance , T-Test , Scheffe and  LSD tests . 
• Conclusions: 
Study finds that the most important transformations in the educational future of secondary 
schools in Saudi Arabia, which are required for the knowledge economy, are in the following 
descending order:  

1. The transition towards e-school (the integration of technology in education) , got a very high 
importance, with a mean score of (4.46), and a percentage of (89.2%).  

2. The transition towards the learning for existence and coexistence with others, got a very high 
importance, with a mean score of (4.44), and a percentage of (88.8%).  

3. The transition towards the production of knowledge and innovation, got a very high importance, 
with a mean score of (4.43), and a percentage of (88.6%).  

4. The transition towards the continuous learning school , got a very high importance, with a mean 
score of (4.39), and a percentage of (87.8%).  

5. The transition towards the community school to build a knowledge society, got a very high 
importance, with a mean score of (4.38), and a percentage of (87.6%).  

6. The transition towards the learning for work (the employment of knowledge to the harmonization 
of the labor market), got a very high importance, with a mean score of (4.33), and a percentage of 
(86.6%).  

7. The transition towards managerial empowerment , got a high importance, with a mean score of 
(4.19) and a percentage of (83.8%). 

• Recommendations: 
1. Adopting the suggested perception by the ministry of education and creating policies and 

Procedures that ensure its application according to the suggested scheme . This could be done 
through informing King Abdullah project for the Improvement  of education in order to include 
inputs and processes in the strategies of the project .   

2. Re-studying the Saudi educational policy in order to be worded to suit the requirements and 
challenges of the era of knowledge economy. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 ج 

  

 

 :والدي رحمه اهللا  روح إلى •
           
     

  : العزيزة  والدتي إلى •
              

  :أعمامي الكرماء   إلى •
           

 
 :رحمه اهللا تعالى " قبالن "إلى روح أخي الغالي  •


 

  :المخلصة زوجتي   إلى •


 
  :أبنائي األعزاء   إلى •


 

  :إخواني وأخواتي وأبناء عمي وأصدقائي الكرام   إلى •
  

  .إلى شموع المعرفة ب ناة البشر ، العاملين في ميدان التربية والتعليم  •
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 و 

 

  
  

  أ  .لخص الدراسة باللغة العربية م
 ب  .لخص الدراسة باللغة اإلنجليزية م

  ج  .اإلهداء 
  د  .شكر وتقدير 

  و  . فهرس محتويات الدراسة 
  ط  .فهرس جداول الدراسة  

  ي  .الدراسة  فهرس أشكال  
 ك  .فهرس مالحق الدراسة 

  
 ١   الدراسة مقدمة
 ٢   الدراسة مشكلة

  ٥  أسئلة الدراسة 
 ٥  الدراسة أهداف
 ٦  الدراسة أهمية
  ٨  الدراسة حدود

 ٨  الدراسة مصطلحات
  
 ١٧٢ـ         ١١  

  
Knowledge   

 ١٤  .مفهوم المعرفة  لغة واصطالحا  
  ١٨  .أهمية المعرفة بين الفكر اإلسالمي والفكر المعاصر 

 ٢١ .أنواع المعرفة 
  ٢٢ .خصائص المعرفة وسماتها 

  ٢٣ .مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي والفكر الغربي والفكر المعاصر 
 ٢٥ .هرم المعرفة  

Knowledge Management  
 ٢٨  .مفهوم إدارة المعرفة 

 ٢٩ .أهمية إدارة المعرفة 
 ٣٠ .عمليات إدارة المعرفة 

Knowledge Society  
 ٣٢  .مفهوم مجتمع المعرفة 

 ٣٢ .خصائص و سمات مجتمع المعرفة 
 ٣٥ .محاور بناء مجتمع المعرفة 
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 ز 

 ٣٧ .أبعاد مجتمع المعرفة 

Knowledge Economy  
 ٣٨  .مفهوم اقتصاد المعرفة 

 ٤٠ .وتطور اقتصاد المعرفة نشأة 
 ٤٢ .أهمية اقتصاد المعرفة 

 ٤٥ .سمات وخصائص اقتصاد المعرفة 
 ٤٩ .مستلزمات التحو ل نحو اقتصاد المعرفة 

 ٥١ .مؤشرات اقتصاد المعرفة وموقع العالم العربي منه 
  

 ٥٦ .مفهوم التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
  ٥٦ .أهمية التحو ل التربوي نحو  اقتصاد المعرفة 
 ٥٨ .أهداف التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
 ٥٩ .مبررات التحول التربوي نحو اقتصاد المعرفة 

 ٦١ .تحديات التحول التربوي  نحو اقتصاد المعرفة 
 ٦٨ .التحو ل التربوي نحو اقتصاد المعرفة استراتيجيات  

  :وتضمنت . في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة  متطلبات التحول التربويأهم 
 

٧٧ 

 ١٢٢ .نماذج للمبادرات العالمية والعربية في التحول التربوي نحو اقتصاد المعرفة 
  

 ١٣٢ .مفهوم مدرسة المستقبل 
 ١٣٢ .أهمية استشراف  مدرسة المستقبل 

 ١٣٣ .صور مدرسة المستقبل 
 ١٣٥ .مدرسة المستقبل  خصائص
 ١٣٧ .مدرسة المستقبل  معلم
 ١٣٨ .مدرسة المستقبل  طالب

 ١٤٠ .صور مدرسة المستقبل 
 ١٤٣ .مدرسة المستقبل  إدارة

  
  :تحليل واقع التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية ؛ من حيث 

 
١٥٠ 

:استشراف مستقبل  التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة ؛ من حيث  
 

١٦٣ 

  
  ١٧٤ . دراسات متعلقة باقتصاد مجتمع المعرفة 

  ١٨٣ . دراسات متعلقة بالتحو الت التربوية في ضوء المستجدات العصرية والمرتبطة بأبعاد الدراسة 
  ١٩٣ .دراسات متعلقة بمدارس المستقبل 

  ١٩٥  .دراسات متعلقة بالتعليم الثانوي السعودي 
  ١٩٨  .الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها ملخص 
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 ح 

  
  ٢٠٤    .منهج الدراسة 

  ٢٠٤ . الدراسة مجتمع
  ٢٠٤  . الدراسة عينة

  ٢٠٥  . الدراسة أداة 
  ٢٠٥  .تصميم االستبانة 
  ٢٠٦  .تقنين االستبانة 

  ٢٠٦  .الصدق المنطقي لالستبانة 
  ٢٠٧  .صدق المحتوى لالستبانة 

  ٢٠٧  .ثبات االستبانة 
  ٢٠٩  .تطبيق االستبانة وإجراءاته 

  ٢١٠  .وصف مجتمع الدراسة 
  ٢١٤  المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب

  

  
 ٢١٨  .وتحليل نتائج السؤال الرئيس  عرض

  ٢٢٠ .عرض وتحليل نتائج السؤال األول 
  ٢٢٢ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني 

  ٢٢٥ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث 
  ٢٢٧ .عرض وتحليل نتائج السؤال الرابع 

  ٢٢٩ .عرض وتحليل نتائج السؤال الخامس 
  ٢٣٢ .عرض وتحليل نتائج السؤال السادس 

  ٢٣٤ عرض وتحليل نتائج السؤال السابع 
  ٢٣٦ .عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن 

  
 ٢٤٣  .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الرئيس 

  ٢٤٥ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال األول 
  ٢٤٦ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثاني 

  ٢٤٧ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثالث 
  ٢٤٩ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الرابع 

  ٢٥٠ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الخامس 
  ٢٥٠ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال السادس 

  ٢٥١ مناقشة وتفسير  نتائج السؤال السابع 
  ٢٥٢ .مناقشة وتفسير  نتائج السؤال الثامن 

  
  ٢٥٥  .ملخص نتائج الدراسة 

  ٢٦٤  .التصو ر المقترح لمتطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة 
  ٢٧٤  .إلحداث التحو ل التربوي في مدارس المستقبل  السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة  المقترح  مخطط ال

  ٢٧٥  .التوصيات والمقترحات 
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  ٤٧ خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد الزراعي واالقتصاد الصناعي ١
 ٤٨ خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد الزراعي واالقتصاد الصناعي ٢
 ٤٨  االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد التقليديأهم خصائص  ٣
 ٥٢  العناصر الفرعية المكونة لعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة الرئيسية ٤
  ٥٣  ترتيب ومستوى بعض الدول في سلسلة مؤشر اقتصاد المعرفة    ٥
للتعليم في المقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف   ٦

  عصر اقتصاد المعرفة
٧٣  

  ١٠٦  أهم األدوار التجديدية للمدرسة في المجال المعرفي  ٧
هـ ، وحتى ١٣٧٣/١٣٧٤التطور الكمي للمرحلة الثانوية للبنين في المملكة من العام الدراسي   ٨

  هـ  ١٤٢٦/١٤٢٧العام الدراسي 
١٥٤  

  ١٦٣  هـ١٤٤٤ع إلى عام تطور السكان في المملكة العربية السعودية المتوق  ٩
  ١٦٦  المؤثرة على النظام التعليمي السعودي) الحالية والمستقبلية(التحديات الداخلية   أ - ١٠
  ١٦٧  المؤثرة على النظام التعليمي السعود) الحالية والمستقبلية(التحديات الخارجية   ب - ١٠
  ٢٠٧  ارتباط بيرسونالمصفوفة االرتباطية بين أبعاد الدراسة باستخدام معامل   ١١
  ٢٠٨  قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة  حسب أبعادها   ١٢
  ٢٠٨  ابعد حذف درجة كل عبارة من عباراتهألداة الدراسة  الثبات  معامل  ١٣
  ٢٠٩  Split-Half قيم معامل ثبات أداة الدراسة  حسب أبعادها باستخدام طريقة التجزئة النصفية   ١٤
  ٢١٠  )العمل الحالي(نوع الخبير الدراسة وفق متغير  مجتمعأفراد  توزيع  ١٥
  ٢١١  العلمي الدراسة وفق متغير المؤهل مجتمعأفراد  توزيع  ١٦
  ٢١٢  عدد سنوات الخدمة الدراسة وفق متغير  مجتمعأفراد  توزيع  ١٧
  ٢١٣  ومتطلباته التربويةلخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة الدراسة وفق متغير ا مجتمعأفراد  توزيع  ١٨
  ٢١٨  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الدراسة ككل من وجهة نظر عينة الدراسة  ١٩
  ٢٢٠  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد األول من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٠
  ٢٢٢  لعبارات البعد الثاني من وجهة نظر عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ٢١
  ٢٢٥  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثالث من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٢
  ٢٢٧  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الرابع من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٣
  ٢٢٩  الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الخامس من وجهة نظر عينة الدراسةالمتوسطات   ٢٤
  ٢٣٢  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد السادس من وجهة نظر عينة الدراسة  ٢٥
  ٢٣٤  عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد السابع من وجهة نظر   ٢٦
لبحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول  T-Test" ت"نتائج اختبار   ٢٧

درجة أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة  
  .وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة  ؛  تبعا   الختالف نوع الخبير

٢٣٦  

ة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول لبحث دالل T-Test" ت"نتائج اختبار   ٢٨
درجة أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة  

  .وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة  ؛ تبعا   الختالف الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة 

٢٣٧  
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 ي 

 
 

التباين لبحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول درجة نتائج تحليل   ٢٩
في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة ،  أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية

  .تبعا   الختالف المؤهل العلمي التحو ل التي تضمنتها الدراسة   ؛  وأبعاد

٢٣٨  

بحث داللة الفروق بين متوسطات استجابات فئات مجتمع الدراسة حول درجة نتائج تحليل التباين ل  ٣٠
في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة ،  أهمية التحو ل التربوي في مدارس المستقبل الثانوية

  . وأبعاد التحو ل التي تضمنتها الدراسة ؛ تبعا   الختالف عدد سنوات الخدمة

٢٣٩  

للكشف عن الفروق التي نتجت بين فئات مجتمع الدراســــــــــــة من  Scheffeاختبار شيفيه   ٣١
تحليل التباين باختالف عدد سنوات الخدمة  حول درجة أهمية التحو ل نحو المدرسة اإللكترونية ، 

  .والتحو ل نحو التعل م للعمل  ، والتحو ل التربوي ككل 

٢٤٠  

فئات مجتمع الدراسـة من تحليل التباين باختالف للكشف عن الفروق التي نتجت بين  LSDاختبار   ٣٢
نحو المدرسة عدد سنوات الخدمة  حول درجة أهمية التحو ل نحو إنتاج وابتكار المعرفة ، والتحو ل 

  . دائمة التعل م ، والتحو ل نحو التعل م للكينونة والتعايش مع اآلخرين

٢٤١  

  
  
  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 ٢٦ . Raddund & Alanأنموذج هرم المعرفة كما صوره كل من  ١
 ٢٧ . Beckman & Liebuitsأنموذج هرم المعرفة كما صوره كل من  ٢
 ٢٧  .أنموذج هرم قيمة المعرفة كما صوره ياسين  ٣
 ٨٦  . حوسبة المدرسة ٤
  ٢١١  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير نوع الخبير  ٥
  ٢١٢  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي  ٦
  ٢١٣  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة  ٧
  ٢١٤  . الرسم البياني لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة  ٨
  ٢٧٣  . المقترح للتحو ل التربوي في ضوء  متطلبات اقتصاد المعرفة وفق مدخل النظمالتصو ر   ٩
مخطط مقترح للخطوات الرئيسة إلحداث التحو ل التربوي  في مدارس المستقبل الثانوية    ١٠

  .بالمملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة 
٢٧٤  

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 ك 

  

  
  

 
 

 
 

 
 

 ٢٧٤ . بيان بأسماء المحكمين ألداة الدراسة وأماكن عملهم ١
 ٢٧٦ . في صورتها النهائية) االستبانة(أداة الدراسة  ٢
خطاب المشرف على الرسالة إلى رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط لمخاطبة من يعنيه األمر  ٣

  . بتطبيق االستبانة  
٢٨٤ 

خطاب رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط إلى عميد كلية التربية لمخاطبة من يعنيه األمر  ٤
  . بتطبيق االستبانة  

٢٨٦ 

أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي لمخاطبة من ية التربية إلى وكيل جامعة خطاب عميد كل  ٥
  . يعنيه األمر بتطبيق االستبانة  

٢٨٨  

إلى وكيل وزارة التربية والتعليم خطابات  وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي   ٦
في تطبيق  وكالء الجامعات السعودية المعنية  لتسهيل مهمة الباحثللتطوير التربوي ، و

  .االستبانة  

٢٩٠  

تربية والتعليم بمناطق نموذج من خطابات  مدير عام البحوث بوزارة التربية والتعليم لمديري ال  ٧
  .لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق االستبانة  )  بنين(ومحافظات المملكة 

٣٠٠  

  ٣٠٢  .بيان بإدارات التربية والتعليم التي طبقت عليها الدراسة     ٨
نموذج من خطابات  مدير عام البحوث بوزارة التربية والتعليم لمديري اإلدارات العامة بالوزارة   ٩

  .لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق االستبانة   المعنية
٣٠٤  

  ٣٠٦  .بيان باإلدارات العامة بوزارة التربية والتعليم التي طبقت عليها الدراسة      ١٠
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١ 

  
  



Knowledge Economy
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Knowledge Economy 



 

Knowledge Economy



)Knowledge Based Economy Index (KDI

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٣ 


  











 

"
"  
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 (assembly line)Branson(1997)

Perkin (1996)
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(2008 
, p:4-6) AL-Dabal


(TIMSS: Trends in International Math and Science Study)










 






 







 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٥ 

  
 


 

 
 

 
 E-School

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   نـوع

 ، الخلفية العلمية عن اقتصاد المعرفة المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل التربوي ،  الخبير
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 E-School
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الخلفيـة العلميـة عـن اقتصـاد      المؤهل العلمـي ، سنوات الخبرة في العمل التربوي ،  نوع الخبير ،

 المعرفة
 

 
 

 
  





 








 


The 
Information Society in World Information Report
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  :تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في النقاط التالية : األهمية النظرية : أوال  
• 

 
• 


 

• 

 

• 
 

• 
 

• 


 
  :تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في النقاط التالية : األهمية التطبيقية : ثانيا  

•  
• 

 
• 




 
•  
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(Intellectual Capital)
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KEKM




 


 

Knowledge  
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 ﴿¨br&ur ©!$# ôâs% xÞ%tnr& Èe@ä3 Î/ >äóÓx« $ RHø>Ïã ÇÊËÈ  ﴾

﴿!$ tB ur OçFèÏ?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïèø9$# ûwÎ) WxäÎ=s% ÇÑÎÈ﴾
 


 ﴿ tbq ßJn=ôè t 

#\çÎg»sß z̀ ÏiB Ío4q uäpt ø: $# $ uã÷R ëâ9$# öNèd ur Ç t̀ã Íotç ÅzFy$# ö/ãf tbqè=Ïÿ»xî ÇÐÈ﴾

﴿!$ tBur OçFèÏ?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïèø9$# ûwÎ) WxäÎ=s% ÇÑÎÈ﴾

﴿ö@è% ö@yd ìÈq tGó¡ oÑ tûïÏ%©!$# tbqçHs>ôètÉ tûïÏ%©!$#ur üw tbqßJ n=ôètÉ 3 $ yJ̄R Î) ãç©. xãtGtÉ 

(#q ä9'ré& É=»t7ø9F{$# ÇÒÈ ﴾  



﴿tûï Ï%©!$# ãNßg»uZ ÷è s?#uä |=»tGÅ3 ø9$# ¼ çmtRq èùÌç ÷ètÉ $ yJ x. tbq èùÌç ÷ètÉ öNèd uä!$ oY ö/r& ( ¨bÎ) ur $ Z)ÉÌç sù öNßg÷Z ÏiB tbq ßJ çGõ3 uã s9 ¨,ysø9$# öNèd ur tbq ßJ n=ôètÉ ÇÊÍÏÈ

 ﴾ ﴿öq s9ur âä!$ t± nS óO ßgs3»oY ÷Éuë V{ O ßgtGøùtç yèn=sù óO ßg»yJã Å¡ Î0 4 óO ßg̈Y sùÌç ÷ètGs9ur í Îû Ç` óss9 ÉA öq s)ø9$# 4 ª!$#ur ÞO n=÷ètÉ ö/ä3 n=»yJ ôãr& ÇÌÉÈ﴾

﴿#ì yä$ tR ur Ü=»pt õ¾r& Å$#{è ôãF{ $# Zw%ỳ Íë Nåk tXq èùÍè ÷ètÉ ÷L ài9 yJã Å¡ Î0 (#q ä9$ s% !$ tB 4Ó o_ øîr& öNä3Z tã ö/ä3 ãèôJ y_ $ tB ur öNçGY ä. tbrçéÉ9õ3 tGó¡ n@ ÇÍÑÈ﴾
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Sargeant & Douglas
 







 
  

 


r}ù& tç ø% $# ÉOóô$$Î/ y7În/ uë ì Ï%©! $# t, n=y{ ÇÊÈ t, n=y{ z̀ »|¡S M}$# ô Ï̀B @, n=tã ÇËÈ ù& tç ø% $# y7ö/ uë ur ãP tç ø. F{ $# ÇÌÈ ì Ï%©! $# zŌ=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ zŌ=tæ 

z̀ »|¡S M}$# $tB óOs9 ÷Ls> ÷ètÉ ÇÎÈ { 



 


}öNs9r& tç s? y#øã x. z>uéüÑ ª!$# Wx sW tB ZpyJ Î=x. Zpt6ÍhäsÛ ;o tç yft± x. Bpt7 Íhã sÛ 
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Knowledge Economy 
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(Vail,1999)&(Hauer,1999)&(Duffy,2000)

&(King,2000)&(Daft,2001)&(Heisig,2001) 
 cit KnowledgeTa

 
 Explicit Knowledge

 
T.Backman

 
 Explicit Knowledge

 
 cit KnowledgeTa

 
 cit KnowledgeImpli

 
 Knowledge Unknown

 


 
 How)-(Know

 
 )What-(Know

 
 )Why-(Know


 

 )Why-Care(
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Tacit KnowledgeExplicit 
Knowledge

 

  


 


 
 


 

 
 
 

 
 


 

  
(Housel & 

Bell) 
 

 
 


 

 
 

 


Knowledge Bases 
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 David Hyoom

 
 













Kant
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Marquacdt 

 
 


 

 



 

  


:
(Davenport,1997:9)&(Sveiby,1997:42)&(Spek&Spijkervet,1997:13)
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Raddund & Alan 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(Coakes,2003:74) 
Raddund & Alan


OperationalAtomic Detial




Business Intelligence


 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٧ 

 

Beckman & Liebuits 
القدرة 

 
 
 
 
 

 
(Marquard,2002: 23) 

Beckman & Liebuits
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}ôâs)s9ur $oY ÷è s?#uä z̀ »yJ ø)ä9 sp yJ õ3Ït ø: $#  ÇÊËÈ {

 الخبرة

 المعرفة

 المعلومات

 البیانات

 Rightالحق   

 Wisdomالحكمة        

        Knowledgeالمعرفة        

 Insightالبصیرة                                    

 Informationالمعلومات                                        

 Dataالبیانات                                                                     

رفة
مع
 ال
مة
قی
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Íëq ãB W{ $# ÇËËÈ  { 

Knowledge Management  
  


(P.F.Drucker)





 




(Gartner G.)
 


 

  
KM
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     Wiig     


 
Murray
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Dorothy Yu
Klasson 
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Cross


 
Frappaolo & Capshaw

 
:Newman
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 Knowledge Storage 






 

  






 

  





 
 

 
  


 


 
 

Knowledge Society  
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Soft powerHard power
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 Specialization Knowledge 


Knowledge in Action
 


 

 Learning Organizations  
Drucker & Senge 




 
Senge  

 System Thinking
 

 Personal Mastery 
 Building Better Mental Models 
 Shared Vision 
 Team Learning 

   

 

 Team Work 
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 Inquiry 






 
 Continuous Learning 
OECD

 
  




 
 Communication and Information 

Technology 


 

 Globalization 
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Knowledge Economy  
  




Knowledge Economy 






 





 








 

  
Knowledge Economy

Knowledge-based- Economy
Economics of Knowledge 
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Information  EconomyEconomics of 
ResearchEconomics of InnovationNumeric 
Economy 


 

 
 M.Parken
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Fritz Machlu


P.F.Drucker
Knowledge Workers


 
Knowledge Society

P.F.DruckerDenniel Bell


(OECD)The 
Information Society
John Naisbitt

Post-industrialInformation Society


Knowledge Society
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Brunner (2000)
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Davis&Botkin(1994:167-169)
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Galbreathe 
 

 Globalization 
 Mass Customization 
 Staff/Skill Shortage 
 Customer Services Emphasis 
 Service Self-Service 
 Electronic Commerce 
  
  
 Corporation of one


         

 
 


 

 


R.Grant
 

 


 
 

 
  
 


W.Wacker 
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  احلاسوب  اآللة  احملراث  

  اهلندسة احليوية  اهلندسة امليكانيكية  اهلندسة املدنية  

  النمو الشخصي  الثروة املادية  البقاء  

  معرفة/ معلومات   بضائع  طعام  

  رأس املال الفكري   رأس املال املادي  األرض  

  الشبكات  املؤسسة  العائلة  

  العقل  البترول  احليوانات  

  رجل أعمال  عامل  مزارع  
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 .ثنائية قيمة املنفعة وقيمة التبادل •
  .تستخدم أصول حتتفظ بقيمتها وإن مل  • 

رباعية ممثلة يف هذه الثنائية مضافاً إليها القيمة الرمزيـة    •
 .وقيمة املعلومات 

  .أصول تفقد قيمتها إن مل تستخدم  •

 .امللكية املادية اليت يسهل حصرها وتوثيقها ومحايتها  •
  .رأس املال املادي وسطوة أصحاب رؤوس األموال • 

 .امللكية الفكرية اليت يصعب حتديدها ومحايتها   •
  .رأس املال الذهين وسطوة الرأمساليني الذهنيني   •

 .الندرة وقلة العرض تزيد من القيمة  •
تكنولوجيا تعرض ما تقـدر  (التركيز على جانب العرض  •

  ).عليه
 

 .الوفرة وكثرة العرض تزيد من القيمة   •
تكنولوجيات قادرة علـى  (التركيز على تنمية الطلب   •

  ).تلبية أي طلب

 .اقتصاد قائم على طور اإلنتاج  •
 .وب املوارد املادية مع زيادة االستهالك نض •
املستهلك لصيق باملنتج ، املستخدم يـذهب إىل مقـدم    •

  .اخلدمة 


 

 .اقتصاد قائم على طور إعادة اإلنتاج   •
 .مناء املوارد املعرفية مع زيادة االستهالك  •
االستهالك عن بعد ، اخلدمات تقـدم للمسـتخدم يف     •

  .موقعه 

 .على أساس القائم بالفعل  •
 . Productive Capacityالسعة اإلنتاجية  •
  ...مقومات التوسع ، خطوط إنتاج ومنافذ بيع ،  •


 

 .على أساس احملتمل واملمكن   •
ــة املعرفيــة الكافيــة     •  Knowledgeالطاق

Poteential  
من شبكات معلومات وقواعد ومعارف ( البنية التحتية   •

  ) .وحبوث وتطويره 

 .إدارة مركزية هرمية استاتية  •
 .تنظيمات فعلية  •
Mass Production  ) كتلي(إنتاج مجلي  •

 

شبكية دينامية جتمع بني مركزية اإلنتاج والتوزيـع وال    •
 .مركزية السيطرة 

  Virtualتنظيمات خائلية   •
 Demassifiedإنتاج ال كتلي   •
   Co-petitionالتنافس مع التعاون   •

 
 


 

 

   
 االستثمار يف رأس املال املعريف  .االستثمار يف رأس املال املادي.  

  بدرجة أساسـية  ) امللموسات(االعتماد على اجلهد العضلي
  . يف االقتصاد التقليدي 

بدرجـة  ) ملموسـات  الال(االعتماد على اجلهد الفكري 
  .أساسية يف االقتصاد املعريف 
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 اق يف ظل منافســة تتحكم فيها ـ غالبـاً   استقرار األسو

  .البريوقراطية السلطوية  ـ
  .مفتوحة ديناميكية األسواق واليت تعمل يف ظل تنافسية 

   امليكنـةMechanization  هــي احملــرك األساســي
  .لالقتصاد الصناعي 

هي احملرك األساسي لالقتصـاد   Digitizationالرقمية 
  .املعريف

    يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف الكامـل للقـوى
  .العاملة دون حتديد مهارات مميزة ألداء العمل

ة حقيقيـة لألجـور   يهدف االقتصاد املعريف إىل وضع قيم
والتوسع يف استخدام القوى العاملة ذات املهارات العاليـة  

  .اليت تتفاعل مع التعليم والتدريب املستمر 

  بكثـرة  ) املعرفـة (أنه اقتصاد وفرة ، حيث تزداد موارده   .أنه اقتصاد ندرة ، حيث تنضب موارده بكثرة االستخدام
  .االستخدام 

  تزايـد  (لقانون تناقص العوائـد  خضوع االقتصاد الزراعي
ثبات (، واالقتصاد الصناعي لقانون ثبات العوائد ) التكاليف
  .مع االستمرار يف االستخدام ) التكاليف

تنـاقص  (خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد العوائـد  
  .مع االستمرار يف االستخدام) التكاليف

 صاد التقليدي العالقات بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقت
  .تتسم باالستقرار

العالقات بني اإلدارة والقوى العاملة يف االقتصاد املعـريف  
تتسم بعدم االستقرار ، إذ ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة 

.  

    العالقة بني قطاعات األعمال والدولة غـري متكافئـة ، إذ
تفرض الدولة سيطرا وتصدر أوامرها طبقاً ملتطلبات الدولة 

  .وجهاا االقتصادية وت

العالقة بني قطاعات األعمال والدولة يف االقتصاد املعـريف  
  .قائمة على التحالف والتعاون

  ليس مقيداً بزمان أو مكان   .مقيد بزمان ومكان.  
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http://www.annabaa.org/nbanews/25/119.htm
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(GDP)
  KDIKnowledge 

Based Economy Index 
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Research 

And 
Development 

 .تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي  .١
 .البحث والتطوير عدد العلماء واملهندسني العاملني يف جمال  .٢
 إمجايل العاملني يف البحث والتطوير على املستوى الوطين كنسبة للسكان .٣
 .إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الوطين اإلمجايل .٤
 .املتوسط السنوي ألعداد براءات االختراعات املمنوحة  .٥
  .ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير من رجال األعمال للفرد  .٦

وهو مقياس ملستوى البحـث  
والتطوير التقين الذي يعكس 
القدرة على االبتكار وتطبيق 

  .التقنيات اجلديدة 

 
 

Education 
And 

Training 

 .إمجايل اإلنفاق على التعليم لكل فرد  .١
 .معدل معرفة القراءة والكتابة  .٢
 .املدرس يف املرحلة االبتدائية / نسبة الطالب  .٣
 .املدرس يف املرحلة الثانوية / نسبة الطالب  .٤
 .التسجيل يف املرحلة الثانوية  .٥
  .التسجيل يف املرحلة اجلامعية  .٦

ــدخل األساســي  ويعــد امل
لالقتصاد املبين على املعرفة ، 
وهو يركـز علـى املـوارد    

  .البشرية 

  
 

Infostructure 

 .االتصاالت مقدار االستثمار يف وسائل  .١
 .اهلواتف العاملة املستخدمة لكل ألف من السكان  .٢
 .اشتراكات اهلاتف احملمول لكل ألف من السكان  .٣
 .التلفونات العاملة لكل ألف من السكان  .٤
 .التلفزيون والراديو لكل ألف من السكان  .٥
 .أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان  .٦
 .تكلفة املكاملة الدولية  .٧
  .اليومية لكل ألف من السكانالدوريات والصحف  .٨

وهو عنصر يشمل كـل مـا   
يتعلق باجلوانب املتعلقة بنشر 
ــائل  ــرب وس ــات ع املعلوم

  .االتصاالت واإلعالم 

 
 

 
Computer 

Infrastructure 
 

 .نسبة املشاركة الدولية يف احلاسوب  .١
 .أعداد أجهزة احلاسوب لكل ألف من السكان  .٢
 .املشاركة الدولية يف البنية األساسية للحاسوب بالثانيةنسبة  .٣
 .طاقة احلاسوب لكل فرد  .٤
 .أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان .٥
  .مواقع اإلنترنت لكل عشرة أالف نسمة من السكان .٦

ويعكس هذا العنصر مـدى  
توافر احلاسوب بوصـفه أداة  

  . لتقومي القاعدة املعلوماتية 

  : ويتم حساب مؤشر اقتصاد املعرفة رياضياً من خالل دالة العناصر األربعة على النحو التايل 
ح ح ، حيث ب ، ت ، ع ، ح هي األوزان النسبية للعناصر األربعة األساسية على التوايل وهي تأخذ القيم من صفر إىل واحد صحيح + ع ع + ت ت + ب ب = مام 

 آخر ، فـإن  إىل أن العناصر األربعة الرئيسية تضم أكثر من عنصر فرعي يف إطار العنصر الرئيسي ، ومبا ال يتجاوز القيمة احملددة للعنصر ، أو مبعىنومن األمهية اإلشارة .
  .قيمة العنصر املعيارية هي حاصل مجع العناصر الفرعية املكونة له 
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Exelence Learning
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Work-based-

LearningInteractive Business Learning
E-Learning 

 










 

 
 


Durham

 
 LearningTeaching and 

 
 Long Learning-Life




 
 Accountabilty
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 Communication


 
  Equity


 

     Quinn (2003)


 
  
 

 
  
  
  
  
  


 
 

 
  
 

 
 

 
 


 


Hopkins and Reynolds (144:1996)

 
•  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٧١ 

• 
 

•  








 








 






 




 
 




 
 





 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٧٢ 

 


 
 


 

 


 
 

 
 

 
 




 
 


 


   


 

 
 

 



 
 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٧٣ 

 
 

 



 
 


 

 



 
 


 

 







 
 

  فةالمقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف للتعليم في عصر اقتصاد المعر

  

  التأكيد على املمارسات السلوكية ومنهجيات العمل يف ظل القيم األصيلة   .التأكيد على التعريف باملمارسات السلوكية والقيم األصيلة 

  .من خربات املاضي  التأكيد على االجتاهات املستقبلية واالستفادة  .التأكيد على خربات املاضي يف مضمون التعليم 

  .االنطالق من منهجية التخطيط االستراتيجي للتنمية البشرية املستدامة   .غياب منهجية التخطيط االستراتيجي وربط التربية بالتنمية الشاملة 

عليـه   احلكومات هي املمول األساسي للتعليم وهي الوحيدة اليت تفرض
  وصايتها 

التعليم وحتديد غاياته  واألهلية تشارك يف متويلاملؤسسات اتمعية اخلاصة 
  وأهدافه 

تعليم يعمل على بناء قوة العقل وتزكية النفس وميكن الطالب من اكتساب   .تعليم يعمل على بناء الذاكرة ويركز على مبدأ احلفظ واالستظهار 
  .املهارات العقلية العليا والسمو األخالقي 

  .يشارك اتمع يف مراقبة تنفيذه وحتديد خمرجاته   .فيذه وحتديد خمرجاتهال يشارك اتمع يف مراقبة تن
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  المقارنة بين األطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة واألطر المستقبلية المستهدف للتعليم في عصر اقتصاد المعرفة

  

يعتمد على التلقني والتوجيه املباشر من املعلم وقلة املشاركة وإبداء الرأي 
 .  

يقوم على تكوين التفكري اإلبداعي من خالل املناقشـة واحلـور املباشـر    
  .واملشاركة واملعلم يتنامى دوره كميسر للعملية التعليمية 

منفصالً عـن  يفصل بني التعليم النظامي والتدريب حبيث التعليم املهين 
  .التعليم العام 

التعليم جيمع بني املمارسات النظرية يف إطار صيغ جديـدة للتعلـيم ـتم    
  .بإكساب الطالب املعرفة وأدوات التعامل معها وإجياد املعرفة اجلديدة 

يعتمد كثرياً على الوسائل التعليمية إال يف جمال اإليضاح املباشر وبقـدر  
  .حمدود 

ليمية تقنية متجددة ويعتربها إحدى ركـائز العمليـة   يعتمد على وسائل تع
  التعليمية 
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نحو رؤية مستقبلية للنظام التربوي باألردن ، منتدى التعليم في أردن . وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية : المصدر 
  .م ١٦/٩/٢٠٠٢- ١٥عمان ، . المستقبل 
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managerial empowerment 
  :مفهوم التمكين اإلداري  •


School Based Management "SBM"



 




 
Management "SBM" School Based



 




 
(Hallinger & Hausseman & Murphy)
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  :أهمية  التمكين اإلداري  •


Jamshidnejad  (1693:2005)





 





 





Hanson,2000 





(National 
Institute of Education)
Chief Executive Officer
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(team work)
 




 

www.moelp.org

 





 
Jamshidnejad  (1707:2005)

School Based Management: New 
structure for schools in Globalization Era




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.moelp.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٨٠ 


 
Jamshidnejad (1708:2005) 

  
  
 

 






 


ChapmanFirestone 
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  :التمكين اإلداري   أهداف •


 
 

 
 

 
  
 


 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ) :ال مركزيتها ( العناصر المدرسية التي يتم إدارتها ذاتيا   •
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Bullok & Thomas(1997)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ) :ال مركزية التعليم ( داري آليات أو مؤشرات التحو ل نحو التمكين اإل •
Jamshidnejad  (1707:2005)
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  ) :ال مركزية التعليم ( متطلبات نجاح التمكين اإلداري  •
Jamshidnejad  (1708:2005)


 




 
 

School-E 
•  تمهيد:  


(ICT)
 

 



 

o 
 

o 
 

o 


 
o  
o 

 
o 

 
o 


 

(ICT)
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(ICT)


 
o (ICT)

 
o (ICT)

 
o (ICT) 

•  التطبيقات التربوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 
 





Riel








 

Bell Getss






 


 
v  
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§ 

     
 Data Show   

Servers 
 

 

§                     
 

 

§  
(net support school)    

      
 

 
 
§ 


 

§ 
 

§ 
 

§ 
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 ]١٨٢: ھـ ١٤٢٥السلطان ، : [المصدر 

 




 

 




 

v E_ Education 



www.faculty.ksu.edu.sa


IBM 

  فصل دراسي
 )أ ( 

غرف 
 المعلمين

  اإلدارة المدرسية
 

 المكتبة المدرسية

 النشاط الطالبي

زل
من

 ال

لي
مح
 ال
مع
جت
الم

 

 )ج(فصل دراسي 

  دراسيفصل 
  )ب( 

رة
إدا

 
لیم

لتع
ا

 

نت
تر

الن
 با

كي
شب

 ال
بط

لر
 ا

تعلیم 
  الطالب

الحواسیب 
  الشخصیة

تدریب 
  العاملین

قواعد 
  المعلومات

الكتب 
  اللكترونیة

البرمجیات 
واألقراص 

  المدمجة

معمل الحاسب 
 اآللي

اإلرشاد 
 الطالبي
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Cisco


IBM 
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www.btc.edu.sa






 

 
  
  
 

 
–

 
  
 

 
www.faculty.ksu.edu.sa
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www.egnatcom.org 

 per interactiveper to 


virtual classrooms  
 paced learning -self




self assessment 


 
 collaborative learning 

 
- 
- 
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www.btc.edu.sa
 www.elf.gov.sa 

  www.ksu.edu.sa[  
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PowerPoint 
 

   





 
o Multimedia Programs      









 
o Hypermedia programs 


Hotpoint





 

 Video 
Conference

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٩٣ 




 
 




Video Tutorial
Interactive Video




 
 Internet




 
  

   WebWorld wide web
W3







 
 

o  
o 


 

o 
 

o 
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o  
o 

 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
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  mail-E




 

 
 


 

 
 
 

 
  Mailing lists






 

  News groups





news reader
 

  chat Internet Relay
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v E_ Management  
  




knowledge worker  



 








  
  

 
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o 

 
o  

•  التقنية ودمجها في التعليم بالمملكة العربية السعودية  توظيف واقع: 
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 (LRC)





 
 Based Labs) (Computer

Activities Hands – on 



(Sensors)
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•  في التعليم   افتراضات دمج التقنية: 
  

 
 





 
 

 
 


 

  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 


– 
  

 (ISD) 
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 (R&D) 
  
  





 

 

 
•    مقدمة: 
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§ 



 

§ 


 
 :المؤدية إلنتاج المعرفة    أساليب التعل م •
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o  

www.bakri.ws


 
http://slah.jeeran.com/sal8.htm




  



 





 

o  
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o  
http://slah.jeeran.com/sal8.htm

 
  
  
  
  
  
o  


www.eladabworld.org
 

  
  
  
 

 
  
 Multi-Media 
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 w.eladabworld.orgww 
  




 
 

















 
 

Multi-MediaMulti-activities
Multi-modes





 

 www.eladabworld.org(  
 contract-Learning
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Internship


 
 correspondence

–
–
Open University





Distributed courseware 
 Project Method







 
 
  
  
 
 Intel Learn Program











 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٠٦ 

 :آليات التحو ل نحو إنتاج المعرفة    •



 

 
     

 
  أهم األدوار التجديدية للمدرسة في المجال المعرفي

  
 

 
 

 وكيـف  " كيف يتعلم الطالـب  " تعتمد على تعليم   احلفظ والتلقني تعتمد على
  .يتصل مبصادر املعرفة 

 املعرفة عملية تشاركية واملتعلم نشط فاعل   منقولة من املعلم إىل الطالب.  

 تقنية وجمتمعية وتفاعلية( متعددة   حمدودة خبربة املعلم والكتاب املدرسي(  

 متطورة ـ قابلة للنقـاش واإلضـافة ـ متجـددة        ثابتة ـ متجذرة وجامدة ـ بطيئة التغري
  ومواكبة للتغريات املعرفية

 
 

" ناقل للمعرفة وضابط للكم والكيف املعريف 
  "ماذا يتعلم الطالب 

كيف للعملية املعرفية وتعليم الطالب  ق وموجهـمنس
  يتعلمون ؟

      قائمة على االنضـباط والتقيـد املعـريف ـ
  السلطة املعرفية

قائمة على التشارك والتفاعل املعريف ـ منفتحة علـى   
مصادر املعرفة ـ قابلة للحوار والـتفكري النقـدي    

  .واإلبداعي
  والتكنولوجي نموذجا التجديد المعرفي : المدرسة وتحديات العولمة ) . هـ١٤٢٥(السلطان ، فهد سلطان : المصدر 

 
 

 
•    مقدمة: 


Burbules & Torres(20 : 2000)
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§  
§ 

 



 

 
 

Continuous Learning School  

•    مقدمة: 
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•     مفهوم المدرسة دائمة التعل م: 
Sammon(1999:23)





 





 
 :أهمية المدرسة دائمة التعل م    •



 
  Newmann(2001)
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 :أليات التحو ل نحو المدرسة دائمة التعل م    •
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publications.ksu.edu.sa

 
  

•  
•  
•  

  
•  
•  
• 

 
•  
•  
• 
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

  
•  
•  
•  
•  
•  
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  :  مقدمة  •
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 :التعل م للكينونة  •
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 : ) تربية السالم (التعل م للتعايش مع اآلخرين  •
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Community School 
  :  مقدمة  •
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(Moran et al:2004)





 
(Markus et. Al:1995)









 


(Community Schools)
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  :  مفهوم المدرسة المجتمعية   •


(Oklahoma 
Community Education Advisory Council Sociation)






 

  :  أهداف  المدرسة المجتمعية   •
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  :  المعالم الرئيسية للمدرسة المجتمعية    •
(Staples ,1993)

 
 (Community Related Curriculum)







 
 (Involve ment of parents)

 
 (Collegiality)
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 (Every one a Teacher)
 

 (Every one learner)



 

 agency Cooperation) –(Inter 



 

 (Facility Adaptation)


 
 (Community Issues)

 
 (Sensof Community)




 
  :  آليات التحو ل نحو المدرسة المجتمعية  •
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Sammons (1999:30)


Creemers(1994)
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  :  آليات  التحو ل نحو بيئات التعل م الجاذبة  •
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Living skills
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Education Reform For Knowledge Economy (ERFKE)


(ICT)
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 :الل اإلصالح الحكومي واإلداري إعادة توجيه أهداف السياسة التربوية واالستراتيجية التربوية من خ: المكون األول  •
 
  
  
 

 
 

 
  

 : تغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق نتاجات تعليمية تنسجم مع االقتصاد المعرفي: المكون الثاني  •
 

  
  
  

األبنية والمرافق(توفير بيئات مادية داعمة للتعل م النوعي وبيئات تعلمية مادية تتميز بالجودة : المكون الثالث  •
 ). المدرسية 

 
      – –

 
  
  

 :ة الطفولة المبكرة تنمية االستعداد للتعلم من خالل التعلم في مرحل: المكون الرابع  •
 

  
  
  
  

 
  

     www.tatweer.edu.sa


  


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tatweer.edu.sa
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٢٧ 

          
 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

  
•  
•   
•  
   : 

• 





 
•  
•  
•  
•  
    

•  
•  
•  
•  
•  
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ü 
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  :تمهيد  
    





 















 






}{
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 :مفهوم مدرسة المستقبل 



 





––…

 






 




 






 

 :أهمية  استشراف مدرسة المستقبل     
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Toffler )٤٧٦: م ١٩٩٠(  


John Gals Worthy
Cornish


Ziegler




 
 

  
•  
•  
•  
•  

  
•  
•  

  
 

 
 

 
 

 
 :صور مدرسة المستقبل  
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 Chatter School 


––




 

 The Learning School 



 

 The Electronic School 








 
 Driven Quality -School 
Total Quality


 

 The Collaborative School 



 

 The Creative School 



 

 Community School  
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 ""Break the Model School 



 

 


www.islamweb.net 

  









 

 :مدرسة المستقبل  خصائص  






 



 

• 
 

• 


 
• 

 
• 
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• 


 

• 


 
• 

 
• 

 
• 


 

• 


 
• 


 

• 
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 :مدرسة المستقبل  معلم  
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 :مدرسة المستقبل  طالب  
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•  
•  
•  
•  
•  
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• 

 
•  
•  
•  
•  

  
 :مدرسة المستقبل  مناهج   
Gordon
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 (Tracking Plans)
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•  
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•  
•  
•  

  
•  
•  
•  

 
 :مدرسة المستقبل  إدارة   


 
  
 





 

 
 

 



 

 
(Learning by doing)(Transfer of Training) 
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• 

 
•  
•  
• 

 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
• 
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(Team work)
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• (OV) 
• (FV)

 
• (PV)

 
• (SV)

 
 (CL)

 
 (EL)

 
 (RL)

 
 (HL)

 
 (TL)

(proactive)
(reactive) 

 (TL)
 

 (SL)
 




(Gardner,1983)(NCSL) 
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 (contextual intelligence)



 
 ategic intelligence)(str




 
 (academic intelligence)


 

 (reflective intelligence)


 
 (pedagogigal intelligence)




 
 (collegial  intelligence)




 
 (emotional  intelligence)




 
 (ethical  intelligence)




 
 (spiritual  intelligence)
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(School Based Management)
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 :تمهيد  





 




 








 
 

• 
 

• 


 
 
 :مفهوم التعليم الثانوي العام  
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 :أهداف التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية  


 
  

.  
 

  
 

   .  
   

  .  
    

 .  
   

 .  
   

 .  
  .  
     

 .  
   .  
  .  
    

.  
    

.  
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• 
 

• 


 
•  
• 

 








 
 :مشكالت التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية  
 

  




















 . 
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• 

 
• 



 

• 


 
• 
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 :في المملكة العربية السعودية )  بنين(التطور الكمي للتعليم الثانوي العام  







 


 

     
     
     
     
     
     
     

  
  





 

 :في المملكة العربية السعودية )  بنين(التطور النوعي للتعليم الثانوي العام  
ý  

 
 

•  
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•  





 
•  
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•  






 

  
  
  




 
  
  
  







 


 
•  
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•  
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•  








 

 

  
  







 
• تحت التجربة" 






 




 
§  
§  
§ 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٥٩ 
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ý  
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١٦٣ 

 
 :المؤشرات الكمية المستقبلية  

         
           

         
 

  



               

    
 

  )٩( رقم الجدول

 

  

 

  معدل النمو السكان بالملیون نسمة

  السنوي المتوسط

خالل مدة 

 )%(االستراتیجیة 

ھـ ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 

  ھـ٢٩/١٤٣٠

)٢٠٠٩( 

  ھـ٣٤/١٤٣٥

)٢٠١٤( 

  ھـ٣٩/١٤٤٠

)٢٠١٩( 

  ھـ٤٤/١٤٤٥

)٢٠٢٤( 

 ٠.٨٧ ٢٩.٨٦ ٢٨.١٥ ٢٦.٤٥ ٢٤.٣٩ ٢٢.٦٧ إجمالي السكان

 ٢.٢٥ ٢٥.٨١ ٢٣.٢١ ٢٠.٧٩ ١٨.٥٧ ١٦.٥٣ السعودیین   

 ١.٣٨- ٤.٠٥ ٤.٩٤ ٥.٦٦  ٥.٨٢ ٦.١٤ غیر السعودیین   

 :توزیع السكان السعودیین حسب الفئات العمریة

    ١.٢ ٩.٢٩ ٨.٩١ ٨.٤٤ ٧.٨٦ ٧.٣٢ ١٤-٠ 

    ٢.٨ ١٥.٢٨ ١٣.٣٢ ١١.٦٢ ١٠.١٤ ٨.٧٣ ٦٤-١٥ 

 ٤.٩ ١.٢٤ ٠.٩٨ ٠.٧٣ ٠.٥٧ ٠.٤٨ فما فوق ٦٥    
  

  مصلحة اإلحصاءات العامة، وتقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط ـ خطة التنمية الثامنة : المصدر
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 :لنوعية المستقبلية المؤشرات ا 
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E-School

 
 Community School

 
  Continuance Learning 

School 
  
 

 
  
  
 


 

 :التحديات والتهديدات المستقبلية  
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١٦٦ 





 
  

 

    
    . العام التعلمي خرجيي كفاءة مس توى اخنفاض  ١

  
  
  

  موارد  رشیة

  
  

  
  املس تق ل القریب  

  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . املعلمني كفا ت مس توى اخنفاض  ٢
  . الطالب بني ف ھا مرغوب  ري سلو يات ان شار  ٣
  . التعلمي وم طلبات املعلمني إ داد  رامج بني الرتابط ضعف  ٤
  . التق ية و املعلومات ثورة م ابعة عن املعمل ختلف  ٥
  . ا تلفة التخصصات بني املعلمني أ داد يف التوازن  دم  ٦
  .ه أدائ لتطو ر الفرصة   ی  ح ال مبا املعمل نصاب ارتفاع  ٧
  املس تق ل املتوسط   .  لمدارس  س  عابية القدرة یفوق مبا الساكنية  لز دة ن   ة الطالب أ داد ازد د  ٨

  . العام التعلمي يف وال رسب الرسوب معدالت ارتفاع  ٩  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . املدارس يف املس ت دمة التعلمي تق يات يف الشدید النقص  ١٠

  
  
  

  موارد مادیة

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . وا ك ف ا مك يف املدرس ية الت زيات رداءة  ١١
 املس تأجر يف املباين املدرس ية وخباصة األساس ية الرتبویة املواصفات مس توى اخنفاض  ١٢

  .ه م 
  . وال رسب الرسوب  س ب املادیة التعلمي موارد يف الھدر  س بة ارتفاع  ١٣
 . التق ية  لتطورات العام التعلمي مو  بة بطء  ١٤
  . مس تواھا واخنفاض الصيانة لكفة ارتفاع  ١٥
  املس تق ل املتوسط   .  لمدارس  س  عابية الطاقة اخنفاض  ١٦

  .  التعلمي لكفة ارتفاع  ١٧  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . مس تو تھا مبختلف لإلدارة الشدیدة املركزیة  ١٨

  
  

  إداریة

  
  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

لتعلميية اإلدارة ضعف  ١٩   . املدرس ية و ا
  . اإلدارة ومسؤوليات مھام تعدد  ٢٠
  . ومشوقة آم ة تعلميية ب  ة توفري  ىل القدرة  دم  ٢١
  . الق ادیة أدوارھم ممارسة دون الروتي  ة  ألمور املد ر ن ا شغال  ٢٢
  . املؤھ  املتخصصة الق ادیة ا كوادر نقص  ٢٣
  . الصف ة اإلدارة بأسس املعلمني من ا ك ري إملام  دم  ٢٤
    . التطبيقي اجلزء  ىل املناھج يف النظري اجلزء  لبة  ٢٥

  

  يةف  

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

مترار  ٢٦   . التقليدیة اإللقائية التدر س طرق اس ت دام يف  س 
  . احمليل ا متع واح يا ات العرص لتطورات املناھج مو  بة  دم  ٢٧
  . الرتبویة والسلو ية اجلوانب وإھامل التحصيلية  جلوانب املدرسة ا شغال  ٢٨
لتعلميية العملية جوانب مجيع يف التقومي مصداق ة ق   ٢٩   . ا
  . الرتبوي اإلرشاف فا لية اخنفاض  ٣٠
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١٦٧ 

             
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
 

 
  

 

    
    . الوطين و ن ء  س تقرار  ود دمع إىل احلا ة  ١

  
  س ياس ية

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . الفكري والتطرف اإلرهاب قضا   ٢
  . الس ياس ية القرارات صنع يف ا متع مشاركة قا دة توس يع إىل احلا ة  ٣
  . التعلمي م اھج بتعدیل املطالبة اخلارج ة الضغوط  ٤
  املس تق ل املتوسط   . اإل سان حقوق   رتام املناداة  ٥

  . احمللية الطبيعية املوارد يف ا ولية األطامع  ٦  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . املع شة  اكليف وارتفاع ا  ل مس توى اخنفاض  ٧

  
  

  
  اق صادیة 

  
  

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  . اخلرجيني بني البطا  نطاق ا ساع  ٨
لتعلميية النواجت قصور  ٩   . العمل سوق تطورات مع التك ف عن ا

  . اخلاص  لقطاع مقارنة التوظيف ح ث من احلكويم القطاع جحم كرب  ١٠
 . التعلمي  ىل لإلنفاق ةاملطلوب املوازنة جحم ازد د  ١١
  . بدی  موارد تأمني دون النفط ھو وح د مورد  ىل  ع د  ١٢
  . املواطنني بني الفقر  س بة ارتفاع  ١٣
  املس تق ل املتوسط   . القادمة القلي  الس نوات يف وحشھا املالية املوارد نقص  ١٤

  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
  بعيداملس تق ل ال   .  ق صادي ال شاط يف احلكويم التد ل وتقليل اخلصخصة حنو  جتاه  ١٥

  )هـ ١٤٥٠ -هـ ١٤٤٠(
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١٦٨ 

  
 

    
    .  ج عية والعالقات واملعایري القمي يف امل سارع  ج عي التغري  ١٦

  
  

  اج عية

  املس تق ل القریب  
  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (

  
  
  

  . املدن إىل والھجر القرى من املك فة الھجرة  ١٧
  .  ج عية الب  ة  ىل الوافدة العام  تأثري  ١٨
  . بدورھا الق ام عن  ج عية املؤسسات ختلف  ١٩
  . آلخر ماكن من البادیة أبناء تنقل  ٢٠
  . التعلمي  ىل الضاغطة  ج عية العادات  ٢١
  . واملعرس ن املورس ن بني  ج عية الفوارق تفامق  ٢٢
منو معدل ارتفاع  ٢٣   املس تق ل املتوسط   . العاملي املعدل فوق الساكين ا 

  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
    . الغربية الثقافات  ىل هاملو   ري  نف اح أمام األرسیة الرقابة صعوبة  ٢٤

  ثقاف ة
  املس تق ل القریب  

  . الثقاف ة األم ة ان شار  ٢٥  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (
  املس تق ل املتوسط   .  لمجمتع الثقاف ة الھویة یھدد مما واحمللية العاملية الثقافات تصادم  ٢٦

  . یة الوا السلطة حساب  ىل الفردیة احلریة نطاق ا ساع  ٢٧  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(
منو  ٢٨     . م ھا ه ك ساب یمت ما قمية واخنفاض  لمعرفة امل سارع ا 

  
   لمية وتق ية 

  
  املس تق ل القریب  

  )هـ ١٤٣٠ -اآلن (
  

  . شام   منية أي يف املعرفة دور  زاید  ٢٩
ً حم  املتطورة التق ية القا دة الف قاد لھا املصدرة   ول التق ية التبعية  ٣٠   .ليا
  . املدرسة يف الطالب یتلقاه ملا اإل كرتونية املعلومات مصادر م افسة  ٣١
  املس تق ل املتوسط   . التقين التقدم ظل يف العمل سوق اجتاھات تغري  ٣٢

  . لإل سان اليويم ال شاط أنواع ش ىت يف التق يات دخول  ٣٣  )هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٠(

  


 
§  
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§  
 .  Open Market Economy 
 Economic Coalitions 
 WTO 
 Privatization 
  
 Knowledge Economy 

 
 

 
  
 


 

§  
 


 

  
  
  
  


 
 

 
  
§  
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 :لتحو ل نحو اقتصاد المعرفة الفرص المتاحة لمواجهة تحديات ا 



 
ý  


 

• 


 
• 

 
• 
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• 


 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
ý  








 

 Action 
Plan



 

 


تكنولوجيا المعلومـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية     البرمجيات و
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٤. 








 

 



 


 

 
  
 

Mopily
ZAIN


 

  
 

Knowledge Workers 
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١٧٤ 

  



 

•  
•  
•  
•  


 


 

  

•  
بناء أنموذج لزيادة كفاءة مدخالت المرحلة الجامعية من خريجـي  : بعنوان ) هـ١٤٣٠(دراسة الزهراني والمعايطة  .١

دراســة علميــة قــدمت  . لعربيــة الســعودية فــي ضــوء اقتصــاد المعرفــة   المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس المملكــة ا 
المنعقـد  " استشـراف مسـتقبل التعلـيم الثـانوي بالمملكـة العربيـة السـعودية        "للملتقى األول للتعليم الثـانوي  

 .هـ ٢٤/١/١٤٣٠-٢٢بالمنطقة الشرقية في الفترة 
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21th

 
 
التعلــيم والمســتويات المعياريــة فــي ظــل التحــوالت االقتصــادية المعاصــرة     : بعنــوان ) م٢٠٠٧(دراســة عيــدروس    .٢

 .٨٥ع . وية المجلة الترب. دراسة تحليلية : واقتصاد المعرفة 
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برامج علـوم الحاسـب ونظـم المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات السـعودية         : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة الثبيتي  .٣

 .٢ع . المجلة السعودية للتعليم العالي . في ضوء اإلطار العلمي إلدارة المعرفة واقتصاد المعرفة 
 

 
 

 
 

  
 

 



 

 





 

•  
ــوان ) م٢٠٠٦(دراســة موســى   .٥ ــاألردن وأهدافــه       : بعن مبــررات التحــول نحــو االقتصــاد المعرفــي فــي التعلــيم ب

الجامعــة . اســات العليــا كليــة الدر. رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة . ومشـكالته مــن وجهــة نظــر الخبــراء التربــويين  
 .األردنية 
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داري للنظــام التربــوي األردنــي فــي ظــل توجيــه أنمــوذج مقتــرح لإلصــالح اإل: بعنــوان ) م٢٠٠٦(دراسـة الخاليلــة   .٦

  .الجامعة األردنية . كلية الدراسات العليا . رسالة دكتوراة غير منشورة . التعليم نحو اقتصاد المعرفة 

 



 


DELPHI

 
 

 
 

 


 
 

 
 

بناء برنامج تدريبي لتطوير كفايات مديري المدارس الثانويـة المهنيـة فـي    : بعنوان ) م٢٠٠٧(دراسة الشريدة  .٧
. كليــة الدراســات العليــا  . رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة  . ظــل إصــالح التعلــيم نحــو اقتصــاد المعرفــة فــي األردن    

  .الجامعة األردنية 
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رؤيـة مسـتقبلية لتفعيـل دور الثقافـة العلميـة فـي منظومـة التعلـيم الثـانوي          :بعنـوان  ) م٤٢٠٠( محمـد دراسة  .٨

الجمعيـة المصـرية   .  القـراءة والمعرفـة   مجلة .  العام بجمهورية مصر العربية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة 
 . م ٢٠٠٤أغسطس .  ٣٦ع. للقراءة والمعرفة 

 
 

 
  
 

 
 

 
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
١٧٩ 

 


 
 

 
 

 
  
  
  
  

 
احتياجــات طــالب المرحلــة الثانويــة الســتخدام المكتبــات ومصــادر المعلومــات  :بعنــوان ) م٢٠٠٦( أبــو خليــل دراســة  .٩

دراسة علمية مقدمة للمـؤتمر القـومي السـنوي الثالـث     . في جمهورية مصر العربية لتحقيق  مجتمع المعرفة 
 .م ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٧-٢٦. جامعة عين شمس . عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي 
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. مجلـة دراسـات   . االقتصاد المعرفي والتعليم العالي في الـوطن العربـي   :بعنوان ) م٢٠٠٥(دراسة السورطي  .١٠
 .الجامعة األردنية 

 
 

  
  

 
  

ü 
 

ü  
ü  
ü  

 




 
 
مؤسسات التعليم في الوطن العربي في ظـل مجتمـع المعرفـة    األدوار الجديدة ل: بعنوان ) م٢٠٠٤(دراسة حيدر  .١١

 . جامعة اإلمارات العربية المتحدة . مجلة كلية التربية . 
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•  
 في  والتعل م  والحياة  للعمل  موحدة ) رؤية(نظرة   نحو :بعنوان ) م١٩٩٩( Larue,Bruce Malloryالرو  دراسة. ١

في التعليم العالي ، والمنظمات الموزعة وعمال  المفترضة   تضمينات حول نوعية التعل م: عصر اقتصاد المعرفة 
 Toward Aunified View of Working , Living , and Learning in.                            المعرفة 

The Knowledge Economy : Implications for the New Learning Imperative for 
Higher Education , Distributed Organizations , and Knowledge Workers . The 

Fielding Institute .       
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اصالحات التعليم في ماليزيا  : بعنوان )  مYunus,Aida Suraya Muhammad  )2001دراسة يونس  . ٢

Education Reforms In Malaysia  .  
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التعليم المشترك مع تكنولوجيا المعلومات الجديدة ؛ إدراكات : بعنوان )  مWingard   )2000دراسة وينجارد .   ٣
 .  تنفيذية لمعلومات التنفيذ 

Corporate Education and New Information Technologies : Executive 
Perceptions of Implementation Barriers, University of Pennsylvania.                   

 
           
       
       
        
    )         
      

 
   
      
   

            
 

     
            
              
             
   
 

 
 

•  
دور العولمة فـي التحـو ل التربـوي فـي مـدارس التعلـيم األهلـي واألجنبـي         : بعنوان ) هـ١٤٢٨(دراسة التركي  .١

 .الرياض . جامعة الملك سعود . كلية التربية . رسالة  دكتوراة منشورة . في المملكة العربية السعودية 
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المرحلـة  (اسـتخدام تقنيـة المعلومـات والحاسـوب فـي التعلـيم األساسـي        : بعنـوان  ) هــ ١٤٢٢(دراسة الموسـى   . ٢

. دراسـة ميدانيــة أعــدت بتكليـف مــن مكتـب التربيــة العربـي لــدول الخلــيج     . فــي دول الخلـيج العربيــة  ) االبتدائيـة 
  .الرياض   

 
  
  
  
 

 
  
 

 

 
 





 

  (Computer Assisted Instruction)
 

  (Computer Managed Instruction) 
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: العربيـة السـعودية   تعمـيم المعلوماتيـة فـي التعلـيم العـام فـي المملكـة        : بعنوان ) هـ١٤٢٣(  حيسندراسة الم.  ٣

فـرع جامعــة الملـك عبــد العزيـز بالمدينــة المنــورة    _ كليـة التربيــة  . دراســة مسـحية ميدانيــة  .   نظـرة دوليــة مقارنـة  
  . سابقا  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 

 
  

 
دور اإلدارة اإللكترونيــة فــي تطــوير العمــل اإلداري ومعوقــات اســتخدامها فــي   : بعنــوان ) م٢٠٠٦(  غنــيمدراســة .    ٤

  .م ٢٠٠٦ديسمبر .  ٨١ع . المجلة التربوية . مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة 
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ــيم  .    ٥ ــب وعبـــد الحلـ ـــ١٤٢٥(دراســـة الخطيـ ــوطين ثقافـــة المعلوماتيـــة  : بعنـــوان ) هـ ــيم  : المدرســـة وتـ نمـــوذج التعلـ

ربيـع األول  . الريـاض  . جامعـة الملـك سـعود    . دمـة لنـدوة العولمـة وأولويـات التربيـة      دراسة علميـة مق . اإللكتروني 
  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥

 
  
  
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

. التجديــد المعرفــي والتكنولــوجي نموذجــا    : المدرســة وتحــديات العولمــة  : بعنــوان ) هـــ١٤٢٥(دراســة الســلطان .    ٦
أبريـل  / هــ  ١٤٢٥ربيـع األول  .  الريـاض . جامعـة الملـك سـعود    . دراسة علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربيـة  

  .م ٢٠٠٤
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تصو ر مقترح للمقومات الشخصية والمهنيـة الضـرورية لمعلـم التعلـيم العـام فـي       : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة حسن .    ٧
ربيـع  . الرياض . جامعة الملك سعود . دراسة علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربية .  مةالعولضوء متطلبات 

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥األول 
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دراســة علميــة مقدمــة لنــدوة العولمــة  . اإلدارة التربويــة فــي عصــر العولمــة  : بعنــوان ) هـــ١٤٢٥(دراســة كعكــي .    ٨
  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . جامعة الملك سعود . وأولويات التربية 

 
  
  

 
 

 
ü  
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ü  
ü 

 
ü  
ü  
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ü 


 

ü  
ü  
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ü 
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ü 


 
ü 

 
ü 

 
 

: ريس العولمـة وآليـات تطـوير المنـاهج وانعكاسـاتها علـى طـرق وأسـاليب التـد         : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة الحميد .    ٩
جامعـة  . دراسـة علميـة مقدمـة لنـدوة العولمـة وأولويـات التربيـة        . اتجاهات جديدة فـي التـدريس وبنـاء المنـاهج     

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . الملك سعود 

 
  

 
 

 
ü  
ü  
ü  
ü  

 
 
ü  
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ü  
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دراسـة  . النظام التعليمي فـي المملكـة العربيـة السـعودية وتحـديات العولمـة      : بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة أبو عر اد .   ١٠

  .م ٢٠٠٤أبريل / هـ ١٤٢٥ربيع األول . الرياض . جامعة الملك سعود . علمية مقدمة لندوة العولمة وأولويات التربية 
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Educational TreeLadder  Educational 
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ü 
 

 
نمـوذج مقتـرح لتفعيـل العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع        : بعنـوان  ) م٢٠٠٦(دراسة الخطيب ، أحمد و الخطيب ، رداح .    ١١

  .عالم الكتب الحديث: دراسة علمية منشورة ، األردن . المحلي في منطقة أبو ظبي التعليمية 
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o  
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•  
نموذج مقترح لمدرسة المسـتقبل السـعودية فـي ضـوء االتجاهـات المعاصـرة       : بعنوان ) هـ١٤٢٨(دراسة المالكي .      ١

 الرياض. جامعة الملك سعود . ية كلية الترب. رسالة دكتوراة غير منشورة . لتطوير التعليم وتكنولوجيا المعلومات 
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•  
المالمـح األساسـية للمدرسـة الثانويـة المسـتقبلية فـي األردن وتطـوير أنمـوذج         : بعنـوان  ) م٢٠٠٦(دراسة الراشـد  .      ١

 الجامعة األردنية . كلية الدراسات العليا . رسالة دكتوراة غير منشورة . لمدرسة المستقبل 
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ü 
 

ü  
ü  
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رسـالة ماجسـتير غيـر    . "للتعلـيم الثـانوي فـي ضـوء تحـديات العولمـة       التخطيط : " بعنوان ) هـ١٤٢٦( حنتولدراسة .      ١

 .مكة المكرمة . جامعة أم القرى . كلية التربية  . منشورة 
 

  
  
  

 
  

ü  
ü  
ü  
ü  
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ü  
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التخطيط لزيادة إسـهام التعلـيم الثـانوي العـام فـي إعـداد وتهيئـة العمالـة         : " بعنوان ) ـه١٤٢٠(دراسة الغامدي .    ٢

مكــة . جامعــة أم القــرى . كليــة التربيــة . رســالة ماجســتير غيــر منشــورة   " .طــاع األهلــي الســعودي  الوطنيــة للق
 .المكرمة 
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ة فـي المملكـة العربيـة    مالءمـة مخرجـات التعلـيم الثـانوي للمرحلـة الجامعيـ      : "  بعنـوان  ) هــ ١٤٢٠(دراسة الخليفة .    ٣

 .الرياض . جامعة الملك سعود . كلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة " . السعودية
 

 
 

  
 

 
 

 



 
 

 
 
رؤيــة مسـتقبلية لتطــوير بنيـة نظــام التعلــيم الثـانوي للبنــين بالمملكــة    : " بعنــوان ) هــ ١٤٢٦(دراسـة القحطــاني  .    ٤

مكـة  . جامعـة أم القـرى   . كليـة التربيـة   . رسالة دكتوراة غير منشورة  " .السعودية في ضوء الخبرات العالمية  العربية 
 .المكرمة
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: استراتيجيات وسياسات تطوير التعليم العام في المملكة العربيـة السـعودية   : " بعنوان ) هـ١٤٢٥(دراسة العواد .     ٥
 .الرياض . جامعة    الملك سعود . كلية التربية . دكتوراة غير منشورة رسالة . رؤية مســـــــــــــــتقبلية
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Analytical Observative 
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    ) (       
        . 

        : 
 

          
             
 : 
            

      :  
o  :         

         
       

  اكلوریوس  ،  دبلوم  ال ،  ماجس تري ،  دكتوراة  ،  ري ذ  حتدد  
   س نة  ٣٠س نة ،  ٣٠ـــ أقل من  ٢٠س نة ،  ٢٠ــــ أقل من  ١٠س نوات ،  ١٠أقل من

 فأكرث
   ) عضو هيئة تدر س  جلامعة ، مد ر إدارة  امة بوزارة الرتبية والتعلمي ،  ئب

 مد ر إدارة  امة بوزارة الرتبية والتعلمي ، مد ر إدارة  ربية وتعلمي ، مسا د مد ر إدارة  ربية وتعلمي 
  حضور مؤمتر أو ندوة  حضور دورة تدری  ة ،

 ، مصادر خمتلفة  لمعرفة اكإلنرتنت وا ك ب وا الت ، أخرى تذ ر ، ال یو د
o   :        
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          : 
 Validity 

        : 
    Logical Validity 
         
     

             
            

   
                

            . 
 ١(انظر ملحق رقم( 
              
   
              


 

    
    
   
     
                   

             
          

         
 ٢(انظر ملحق رقم( 

 
   
  عالية جدًا  ٥  ٤.٢٠
  عالية  ٤.٢٠أقل من   ٣.٤٠
  متوسطة  ٣.٤٠أقل من   ٢.٦٠
  منخفضة  ٢.٦٠أقل من   ١.٨٠
  منخفضة جدًا  ١.٨٠أقل من   ١
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    Content Validity 
                

              
   : 

 
 

  األبعاد

 

  

 

  

 


  



 
  

 


  






  



  

 
 

٠.٦٤٧  ٠.٥٧٨  ٠.٧١٨  ٠.٧٣٤  ٠.٧٢٣  ٠.٦٩٥  ١  

 
 

٠.٥٩٥  ٠.٥٨٠  ٠.٧٤٢  ٠.٧١٤  ٠.٧٥١  ١  ٠.٦٩٥  

 
 

٠.٥٧٣  ٠.٦٣٨  ٠.٧٨٢  ٠.٨٢١  ١  ٠.٧٥١  ٠.٧٢٣  

 
 

٠.٦١٤  ٠.٦٦٣  ٠.٧٦٧  ١  ٠.٨٢١  ٠.٧١٤  ٠.٧٣٤  

 


 

٠.٧٢٣  ٠.٦٦٥  ١  ٠.٧٦٧  ٠.٧٨٢  ٠.٧٤٢  ٠.٧١٨  

 

 

٠.٦١١  ١  ٠.٦٦٥  ٠.٦٦٣  ٠.٦٣٨  ٠.٥٨٠  ٠.٥٧٨  

 
 

  ١  ٠.٦١١  ٠.٧٢٣  ٠.٦١٤  ٠.٥٧٣  ٠.٥٩٥  ٦٤٧ز٠

             
               

   
 
  
SPSS 
 

 Alpha 
( α ) 
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 ( α ) 
 ٠.٨٩٨  
 ٠.٩٢٤  
 ٠.٨٩٦  
 ٠.٩٢  
 ٠.٩٠٧  
 ٠.٨٩٩  
 ٠.٩٢  

 ٠.٩٨  

 
          

 
 

 
رقم 
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
 درجة العبارة

 رقم
 العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
  درجة العبارة

 رقم
  العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف 
  درجة العبارة

 رقم
  العبارة

 ( α )معامل 
عند حذف درجة 

 العبارة
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_half-Split 
   "




" 
Split-Half

SPSS  
 

 Split-Half 
  
 ٠.٨٤٥  
 ٠.٨٥٥  
 ٠.٨٤٨  
 ٠.٨٦٨  
 ٠.٨٤٣  
 ٠.٨٧٣  
 ٠.٨٦٩  

 ٠.٩٣٣  

 
 






 
 

٣( انظر ملحق رقم ( 
 

 ٤(انظر ملحق رقم( 
 

 
 ٥(رقم انظر ملحق( 
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 ٨،  ٧(رقم  يانظر ملحق( 
 


١٠،  ٩(رقم  يانظر ملحق( 
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ــداني ــير مي خب
خبــير أكــاديمي

نــوع الخبــير
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دكتــوراة
ــتير ماجس
دبلوم عــال
بكـــالوريوس

المؤهل العلمــي
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ــأكثر 30 ــنة ف س
ة    ٣٠أقل من    _ 20 سن  
ة    ٢٠أقل من    - 10 سن    

وات      ١٠أقل من     سن

ــة عدد سنوات الخدم
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  ؛


  ؛
  
  

 
 Frequencies  
 

 Mean & Standard Deviation 
       
 

 Pearson  
    

 
 Spearman  
 Alpha 
 

ال يوجــد لديــه خلفيــة علميــة عــن اقتصــاد
المعرفـــة ومتطلباتـــه التربويـــة

ــن اقتصــاد ــة ع ــة علمي ــه خلفي يوجد لدي
المعرفـــة ومتطلباتـــه التربويـــة

ــة    ــه التربوي ــة ومتطلبات ــاد المعرف ــن اقتص ــة ع ــة العلمي الخلفي

یوج  د لدی  ھ خلفی  ة علمی  ة ع  ن اقتص  اد    
 التربویة  المعرفة ومتطلباتھ

یوجد لدیھ خلفیة علمی ة ع ن اقتص اد    ال 
 التربویة  ومتطلباتھالمعرفة 
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 Split-half 
 

 Analysis of Variance One-way 


 
 Scheffe  

 
 T-test  
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  عالية جدًا  ٥  ٤.٢٠
  عالية  ٤.٢٠أقل من   ٣.٤٠
  متوسطة  ٣.٤٠أقل من   ٢.٦٠
  منخفضة  ٢.٦٠أقل من   ١.٨٠
  منخفضة جدًا  ١.٨٠أقل من   ١
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  التحو ل نحو 

 المدرسة اإللكترونية
    

   
    

 
  التحو ل نحو التعل م

 والتعايش مع اآلخرين للكينونة  
    

   
    

 
  التحو ل نحو التعل م

  إلنتاج وابتكار المعرفة 
    

   
    

 
  التحو ل نحو 

  المدرسة دائمة التعل م 
  

    
   

    

 
  التحو ل نحو

  المجتمعية  المدرسة 
    

   
    

 
  التحو ل نحو 

  التعل م للعمل 
  

    
   

    

 
  التحو ل نحو

  التمكين اإلداري 
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  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمال
 .املدرسية

    
   

    

  ل إىل اهلياكلإعادة هيكلة اإلدارة املدرسية للتحو
اإلدارية املرنة املعتمدة علـى تقنيـة املعلومـات    

  .والتنظيم األفقي 

    
   

    

  اعتمـــاد نظـــام للمســـاءلة واحملاســـبة
(accountability)  يف ضوء سلطات ومسؤوليات

  .املدرسة 

    
   

    

  بناء ثقافة تنظيمية للمدرسة تدعم ممارسات التغيري
  .والتخلص من التقاليد املدرسية اليت تعوق التطوير 

    
   

    

  من للمعلـم   احلرية واالستقالليةإتاحة قدر كاف
لتطوير الربامج واخلطط الدراسية مبا حيقـق منـو   

 .الطالب املعريف

    
   

    

   إعادة هندسة العمليات اإلدارية  مبا حيقق توافـق
  .الواقع التنظيمي مع متطلبات التقنيات اجلديدة 

    
   

    

  من للمدرسة لتكيف  الصالحياتإتاحة قدر كاف
براجمها وأدواا املعرفية وفقاً إلمكاناا واحتياجات 

 .طالا 

    
   

    

    الس املدرسية مزيداً مـن السـلطاتتفويض ا
  .والصالحيات املبنية على قواعد تنظيمية واضحة 

    
   

    

   تشكيل جمالس شورى طالبية تشارك يف تطـوير
  .العملية التعليمية باملدرسة 
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  حتويل املدرسة إىل وحدة لصنع القرارات التربوية.         
    

   لـإلدارات   الصـالحيات إتاحة قدر كاف مـن
املدرسية يف تنويع مصادر متويلها بأساليب مشاركة 

  .الكلفة املختلفة 

    
   

    

    ا مرتبطـة فقـطتوسيع الرقابة اإلدارية من كو
باإلدارة التعليمية إىل املشاركة واحملاسبة من قبـل  

  .اتمع احمللي 

    
   

    

    تمع املدرسي يف اختيار تصـميم املـبىنإشراك ا
املدرسي مبا يتناسب مع الظروف املناخية واملعمارية 

  . للبيئة احمللية 

    
   

    

  تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج
الدراسية ملراعاة االختالفات الثقافية بني البيئـات  

  .املختلفة 

    
   

    

  منح املدرسة مرونة يف اختيار الوقت املناسب لبدء
اليوم الدراسي ملراعاة الظروف املناخية بالتنسـيق  

  .مع اإلدارة التعليمية

    
   

    

  

  

  

 
• 

 "  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمـال املدرسـية "



"  اعتماد نظـام

" يف ضوء سلطات ومسؤوليات املدرسة (accountability)للمساءلة واحملاسبة 
 

• 
–   تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج الدراسـية

منح املدرسة مرونة يف اختيار الوقت املناسـب لبـدء اليـوم    " ، "  الثقافية بني البيئات املختلفةملراعاة االختالفات 
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–" الدراسي ملراعاة الظروف املناخيـة بالتنسـيق مـع اإلدارة التعليميـة    

 

• 


 





 
• 




 
 


 

 
E-School 


 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  خدمة إنترنـت نقيـة   توفري الربط الشبكي لتقدمي
  .لكافة املدارس

    
   

    

  توظيف الربيد اإللكتروين(E-Mail)  للتواصل بني
  .إدارات التعليم واملدارس 

    
   

    

  إنشاء بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية(E-Portal) 
على اإلنترنت ليسهل التواصل بني أطراف العملية 

  .التعليمية 

    
   

    

      بناء فصول ذكية حتتـوي علـى جمموعـة مـن
التجهيزات اإللكترونية للتحـول حنـو الـتعلّم    

  .اإللكتروين التزامين  
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    توفري حاسب آيل حممول لكل أطـراف العمليـة
  .التعليمية 

    
   

    

  تزويد املكتبة املدرسية التقليدية مبكتبة رقمية.      
   

    

   إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت لكـل
  .مدرسة  

    
   

    

  حتويل املدرسة إىل بيئة إلكترونية ذات نوعية عالية
  .يف مجيع أوجه النشاط املدرسي 

    
   

    

   توفري أنظمة إلكترونيـة إلدارة الـتعلّم (LMS) 
  . Moodleكنظام مودل 

    
   

    

  توفري برامج إدارية إلكترونية خلدمة كافة األنشطة
-E)إدارة إلكترونيـة  (واملهام اإلدارية واحملاسبية 

Management .  

    
   

    

  إنشاء مدونات إلكترونية خاصة بالطالب واملعلمني
مرتبطة مبوقع املدرسة لوضع مشروعام التعليمية 

  .يف صفحة خاصة 

    
   

    

  تصميم بيئة تعلّم افتراضية على البوابة اإللكترونية
  . للوزارة للتحول حنو التعلّم اإللكتروين الال تزامين

    
   

    

  حتويل الكتاب املدرسي إىل كتاب إلكتروين مدمج
  .بالوسائط املتعددة 

    
   

    

    حتويل املعامل واملختربات التقليديـة إىل معامـل
  .وخمتربات افتراضية

    
   

    

  عد رمسياً للراغبنياعتماد نظام التعليم الثانوي عن ب
  .يف ذلك 
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• 

 " خدمة إنترنت نقية لكافة املدارستوفري الربط الشبكي لتقدمي"
 

• 
  عد رمسياً للـراغبني يف ذلـك  اعتماد نظام التعليم الثانوي؛  "عن ب
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E-School
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    تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفـة مـن
  .مصادرها املتعددة 

    
   

    

  مرشـد  (إعادة تأهيل املعلم ليكون متعدد األدوار
ملصادر املعرفة ، منسق لعملية التعلم الذايت ، مقوم 

  )لنتائج التعلم ، موجه لكل متعلم 

    
   

    

   توظيف أساليب التعلّم الذايت اليت تنمي الشـعور
  .باملسؤولية والتحكم الذايت 

    
   

    

  تدريب الطالب على التعامل مع املكتبات الرقمية
  .احمللية والعاملية 

    
   

    

   توفري األنشطة اإلثرائية اليت تتطلب إعمال ذهـن
  .الطالب الكتشاف املعرفة اجلديدة 

    
   

    

   استحداث أدلة إجرائية للمعلمني تساعدهم علـى
حتويل املعرفة التقريرية إىل معرفة إجرائيـة قابلـة   

  .للتطبيق 

    
   

    

  إنشاء حاضنات أعمال صغرية يف كل إدارة تعليمية
الحتضان وتبين األعمال اإلبداعيـة واالبتكاريـة   

  .للطالب املوهوبني

    
   

    

  جعل التفكري التكنولوجي جزءاً من اخلريطة املعرفية
  .للمتعلّم 

    
   

    

  ختطيط الدروس يف صورة أعمال تعاونية.      
   

    

  إتاحة الفرصة ألصحاب القدرات العالية بالترقي يف
  .السلّم التعليمي بصرف النظر عن العمر الزمين 
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٢٢٦ 

 

 
• 

 "  تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من مصادرها املتعـددة"
 

• 
 "رهـا مفتاحـاً ألهـم    تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصف األول االبتدائي باعتبا

؛  "مصادر املعرفـة  


 
• 

 










 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

 ل اهلرمية املعرفيةإىل يف املقـررات الدراسـية    حتو
الشكل األفقي الذي يصبح فيه الطالب جزءاً حمورياً 

  .واملعلم منسقاً ومرشداً ملصادر املعرفة 

    
   

    

   استخدام أساليب التفكري احلر املنفتح الذي ينمـي
  .حب اإلطالع العلمي لدى املتعلم 

    
   

    

  الـيت تشـمل   زيادة الوزن النسيب لعلوم املستقبل
، اللغـة   الرياضيات ، العلـوم ، التكنولوجيـا  (

  .يف املناهج الدراسية ) اإلجنليزية

    
   

    

  استحداث مدارس ثانوية خاصة لرعاية املوهوبني يف
  .اإلدارات التعليمية وفق ضوابط ومعايري مقننة 

    
   

    

   تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصـف األول
  .االبتدائي باعتبارها مفتاحاً ألهم مصادر املعرفة 
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٢٢٧ 



 

• 


 
 


 

 
 


 

 







 

  


 


 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

    تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمـل واإلنتاجيـة يف
  .نفوس الطالب 

    
   

    

    التوسع يف فرص العمل املتاحة للطـالب يف العطلـة
  .الصيفية إلكسام املهارات العملية 

       
    

    ـاتوفري قواعد معلومات عن سوق العمـل وحاجا
  .املستقبلية لتكون يف متناول الطالب 

    
   

    

   اعتماد أساليب تقومي تؤكد على اكتساب الطـالب
للمهارات اليت تتوافق ومتطلبات سوق العمل احلالية 

  .واملستقبلية

    
   

    

    انفتاح املدرسة على مؤسسات العمل واإلنتـاج مـن
  .أجل سد الفجوة بني التعليم الرمسي واملمارسة املهنية 

    
   

    

    إشراك مؤسسات القطاع اخلاص يف تنفبـذ بـرامج
تدريبية حول تقنيات سوق العمل لطـالب التعلـيم   

  .الثانوي 

    
   

    

   استحداث نظام يلزم مؤسسات اإلنتاج واخلـدمات
  .بتدريب الطالب يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية 
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٢٢٨ 

 

 
• 

"  تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطـالب "
 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  تكوين جمالس عليا مشتركة بني اإلدارات املركزية يف
التعليم وأرباب سوق العمل تم مبواصفات اخلـريج  

  .املطلوبة يف سوق العمل 

    
   

    

   حتسني عملية نقل املعرفة من التعليم الرمسي إىل موقـع
العمل لتهيئة اخلرجيني على حنوٍ أفضل تمـع الغـد   

  .الشبكي 

    
   

    

  درب فيهختصيص أسبوع للمهنة يف كل فصل دراسي ي
الطالب على مهارات العمل املختلفة بالتعـاون مـع   

  .مؤسسات اتمع احمللي

    
   

    

  تدريب الطالب على مهارات أداء األعمال عرب أمناطها
العمل عن بعد ، العمل باملشاركة ، العمـل  .(املتعددة 
  ) .باملراسلة

    
   

    

 إدراج مادة للتربية املهنية ضمن مناهج التعليم الثانوي.      
   

    

     إكساب الطالب القدرة على التعامـل مـع العـوامل
؛ إلتقان العمل خارج ) virtual worlds(االفتراضية 

  .حدود الزمان واملكان كالتجارة اإللكترونية 

    
   

    

   دمج التعليم الثانوي العام مع التعليم الثانوي الفـين
  .درسة الثانوية الشاملة امل على غرارحتت سقف واحد 
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٢٢٩ 

• 
 "م الثانوي الفين حتت سقف واحد على غرار املدرسة دمج التعليم الثانوي العام مع التعلي

؛ "  الثانوية الشاملة 


 
• 

 






 

• 


 
 


 

 
 


 

  








 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين
  .املستمر

    
   

    

     توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معـزز ملفهـوم الـتعلّم
  .املستمر  

    
   

    

  إنشاء بوابة إلكترونية رمسية لكل ختصص على مستوى
الوزارة لتبادل اخلربات بني املعلمـني يف التخصـص   

  .الواحد
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٢٣٠ 

 

 
• 

"اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين املستمر"







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  اعتماد رخصة ملزاولة مهنة التدريس حمددة زمنياً جتدد
  ) .متهني التعليم(وفقاً ملعايري مهنية معينة 

    
   

    

    تقدمي تسهيالت للعاملني باملدرسة تسـاعدهم علـى
  .مواصلة تعليمهم العايل 

    
   

    

  اعتماد رخصة قيادة احلاسب اآليل(ICDL)  ملمارسة
  .مهنة التدريس 

    
   

    

    زه وحرصـه علـىربط العالوة السنوية للمعلم بتمي
  .حضور دورات وبرامج إعادة التأهيل 

       
    

  ختصيص قناة تلفزيونية تعليمية للمرحلة الثانوية لعرض
الدروس من خالل معلمني متميزين علـى مسـتوى   

  . الدولة

    
   

    

  توطني التدريب التربوي يف املدرسة.      
   

    

  عد يف املدرسةتوفري آليات التدريب التربوي عن ب.      
   

    

   خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جـودة
  .الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسي 

    
   

    

  تمع املدرسي على  شهريةختصيص لقاءاتلتدريب ا
  .املهارات احلياتية والعلمية املختلفة 
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" توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معزز ملفهوم
 "  التعلّم املستمر

• 
 " تمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلميـة املخ  شهريةختصيص لقاءات؛ "  تلفـة لتدريب ا







" خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جودة الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسـي "


 
• 

 



 

• 
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  توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على
  .فهم مساحة دينها بعيداً عن التطرف 

    
   

    

  ختطيط الربامج التعليمية اليت تساعد على التخلص من
  .الرتعات العدوانية والقبلية والعرقية 

    
   

    

   إعداد برامج أو مقررات دراسية تركز على منظومـة
القيم واألخالق اإلسالمية ملواجهة األخطار النامجة عن 

  .التطور العلمي والتقين

    
   

    

  توظيف املناهج الدينية يف إبراز دور الفكر اإلسالمي
  .يف صنع احلضارة العاملية 

    
   

    

  استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف تنمية
  .املواطنة الصاحلة 

    
   

    

  تنمية استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف
  .احلوار مع اآلخر  مهارات

       
    

    استحداث برامج تعليمية تستهدف تنميـة السـلوك
الدميقراطي للموازنة بني احلرية الشخصية واملسؤولية 

  .اتمعية

    
   

    

    استحداث برامج أو مقررات دراسـية حـول دور
  .احلضارات العاملية يف تعزيز فرص التعاون بني األمم  

    
   

    

   ختطيط الربامج التعليمية لتدريس اجلغرافيا البشـرية
  .لتنمية التعايش بني الثقافات املختلفة 
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• 

"      توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على فهم مساحـة دينـها بعيـداً عـن
"التطرف

 
• 

 "ملدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بنـاء ثقافـة   تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع ا
؛ "  احلــوار


 

• 
 




 
• 


 

 
 
 

 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

   تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع املدارس األجنبيـة
  .كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار 
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   تمع املختلفـةتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
  .صحياً وتربوياً واجتماعياً 

    
   

    

    استثمار املدرسة للمناسبات الدينيـة واالجتماعيـة
  .والوطنية لبناء اجلسور مع اتمع احمللي 

    
   

    

   تمـعتمع املدرسي أعماالً تطوعية خلدمة اتقدمي ا
  .احمللي 

    
   

    

  تقدمي حوافز معنوية معلنة الستقطاب املقتدرين مادياً يف
  .اتمع احمللي للمشاركة يف متويل املدرسة 

    
   

    

  تمع احملليتنظيم برامج حملو األمية الرقمية ألفراد ا.      
   

    

   توفري املدرسة ملصادر تعلّم متطورة ومتنوعة  ألفـراد
  .اتمع احمللي 

    
   

    

   تمـعختصيص لقاءات شهرية يف املدرسة لتدريب ا
  .احمللي على املهارات احلياتية املختلفة 

    
   

    

   حتويل املدرسة يف اإلجازات وبعد الدوام الرمسـي إىل
  .أندية صحية ألفراد جمتمعها احمللي 
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• 

"  ًتمع املختلفة صحياً وتربوياتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
" لبناء اجلسور مع اتمع احمللـي استثمار املدرسة للمناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية  "" واجتماعياً

 
• 

 "؛ "  يص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحيختص






" اإلجازات وبعد الدوام الرمسي إىل أنديـة  حتويل املدرسة يف

" صحية ألفراد جمتمعها احمللي
 

• 
 


 

• 


 







 

  


 


 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 




 

  ختصيص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحي.      
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؛

 
§     T-Test  ؛    

 
§  ANOVAOne – Way  ؛

 

 
T-Test
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df 

 
 


Sig . 

 

 
 

 
 

   
    

    

 
 

 
       
   

 
 

 
       
   

 
 
 

       
   

 
 

 
   

       

 


 

 
 

   
       

 
 

 
   

    
   

    
 ٠.٩١٥   
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: 
§ ؛


، 

§ ؛
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 ٥.٢٤١   
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(F)؛
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§ (F)

؛
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LSD


 

        




 

      
       
       

      




 

      
       
       

      





 

      
       
       

      

 
• 

 ،
 )؛ ) ٤.٣٥

 
• 

 ،
 )؛ ) ٤.١٨

 
• 

،
 )؛ ) ٤.٣٨
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• 
 ،
 )؛ ) ٤.٢٨
 

• 
 ،

 
)؛ ) ٤.٣١
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 ،

 )؛ ) ٤.٢٧
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"ل حنو املدرسة اإللكترونية التحوSchool-E ) دمج التقنية يف التعلـيم( "
























Larue

1999
Wingard 2000         
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 "ل حنو التمكني اإلداريالتحو 
"
















Jamshidnejad (2005)












Hanson (2000) 
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 : "   تعزيز مفهوم فرق العمـل للمسـامهة يف

" إجناز األعمال املدرسية
.
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(team work)
 

 "   منح املدرسة مرونـة يف اختيـار
"ة روف املناخية بالتنسيق مع اإلدارة التعليميالوقت املناسب لبدء اليوم الدراسي ملراعاة الظ


 









 

 
 

 
       School-E  

 
 

E-School : "   تـوفري الـربط
" الشبكي لتقدمي خدمة إنترنت نقية لكافة املدارس











Larue1999
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 " اعتماد نظام التعليم الثانوي عن
" بعد رمسياً للراغبني يف ذلك

E-School 

















 
 
 

 


 
 
  " تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من

" مصادرها املتعددة














Yunus2001
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 " تدريس اللغة اإلجنليزية  اعتباراً  من

"الصف األول االبتدائي
 





















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٤٩ 

 
          

 
 

 
  "   تبين ثقافـة تغـرس

" احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطـالب 












 
 "  دمج التعليم الثانوي العام مـع

  " املدرسة الثانوية الشاملة على غرارالتعليم الثانوي الفين حتت سقف واحد 
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  " اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري
"النمو املهين املستمر







 
 " لتدريب  شهريةختصيص لقاءات

؛"  اتمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلمية املختلفة






 

 
 

            
 

 
 "  حنـو بنـاء الشخصـية    توجيه املناهج

"املسلمة القادرة على فهم مساحة دينها بعيداً عن التطرف
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 " تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع

؛"  املدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار








Video Conference

 

 
 


 

 
 "    تمـع املختلفـةتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا
" استثمار املدرسة للمناسبات الدينية واالجتماعية والوطنية لبناء اجلسور مع اتمع احمللي "" صحياً وتربوياً واجتماعياً
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 " املبىن املدرسي ختصيص جزء من
 ؛"  كمركز للحي
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  الذاتي ، مقوم لنتائج التعلم ، موجه لكل مرشد لمصادر المعرفة ، منسق لعملية التعلم
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   العمل عن بعد ، العمل بالمشاركة ، العمل
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المخرجاتواألنشطةالعمليات                     المدخالتمنطلقات التصو ر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  تمكين
  إداري

  
  

   مدرسة 
  إلكترونية

  
  
  
  
  

إلنتاج تعل م 
  المعرفة

  
  
  
  
  تعل م
  للعمل

  
  
  
  
  
  مدرسة
  دائمة التعل م

  
  
  

تعل م 
للكينونة 

والتعايش مع 
 اآلخرين

  
  
  

مدرسة 
  مجتمعية

تشكیل فرق عمل ، ھیكل إداري مرن ال 
مركزي ، نظام مساءلة ، ثقافة تنظیمیة 
مغیرة ، صالحیات كافیة للمعلم والمدیر 
والمجالس المدرسیة ، مجالس شورى 
طالبیة ، تنویع مصادر التمویل ، مشاركة 

 مجتمعیة  

بوابة إلكترونیة ، إنترنت ، برید إلكتروني ، 
فصول ذكیة ، حاسب محمول ، مكتبة رقمیة 
، موقع إلكتروني ، بیئة إلكترونیة ، أنظمة 
إلكترونیة إلدارة التعّلم ، إدارة إلكترونیة ، 
مدونات إلكترونیة ، بیئة تعّلم افتراضیة ، 
كتاب إلكتروني ، مختبرات افتراضیة ، تعلیم 

 .عن بعد

مھارات بحث عن المعرفة ، معّلم متعدد 
األدوار ، تعّلم ذاتي ، مھارات التعامل مع 
المكتبات الرقمیة ، أنشطة إثرائیة ، أدلة 
إجرائیة  للمعرفة ، حاضنات أعمال ، تفكیر 

علیم تعاوني ، تمكین معرفي ، تكنولوجي ، ت
ھرم أفقي للمعرفة ، تفكیر إبداعي ، اھتمام 

  .وم المستقبل ، رعایة الموھوبین بعل

ثقافة إنتاجیة ، عمل صیفي ، قاعدة معلومات 
عن سوق العمل ، تقویم مھارات سوق العمل 
، انفتاح على مؤسسات اإلنتاج ، شراكة مع 
القطاع الخاص ، مجالس علیا مشتركة ، نقل 
المعرفة إلى موقع العمل ، أسبوع للمھنة ، 
تدریب على أنماط العمل ، مادة للتربیة 

 .المھنیة ، تعامل مع العوالم االفتراضیة  

رتب وظیفیة ، مناخ تنظیمي معزز للتعّلم 
لتبادل الخبرات ،  المستمر ، بوابة إلكترونیة

رخصة لمزاولة مھنة التدریس ، تسھیالت 
لمواصلة التعلیم العالي ، رخصة لقیادة 
الحاسب ، ربط العالوة بإعادة التأھیل ، قناة 
تلفزیونیة تعلیمیة ، توطین التدریب ، تدریب 

 .عن بعد ، خصخصة التدریب ، لقاءات 

التخلص من النزعات تربیة التسامح ، 
منظومة  االستقاللیة في التفكیر،العدوانیة ،

قیم ، إبراز دور الفكر اإلسالمي في صنع 
الحضارة ، تربیة المواطنة ، ثقافة حوار ، 
تنمیة سلوك دیموقراطي متوازن ، دراسة 
الحضارات العالمیة ، تدریس الجغرافیا 
البشریة ، تبادل علمي وثقافي مع المدارس 

 .ة األجنبی

حل مشكالت المجتمع ، انفتاح المدرسة على 
مناسبات المجتمع ، عمل تطوعي ، استقطاب 
المجتمع في تمویل المدرسة ، محو األمیة 
الرقمیة ، مصادر تعّلم للمجتمع ، لقاءات 
تدریبیة للمجتمع ، استثمار المدرسة كأندیة 

مركز  صحیة وثقافیة في الفترة المسائیة ،
 .للحي 

 تغذية راجعة 

أن رأس الم   ال الفك   ري أض   حى أكث   ر   •
م ال الم ادي   أھمیة وتأثیرًا م ن رأس ال 

، ول ذلك یعتب ر   في نجاح جھود التنمی ة 
م   ن أھ   م مخص   بات التنمی   ة      التعل   یم 

 .المستدامة ، إن لم یكن أھمھا 
أن المعرف    ة ص     ارت مص     در الق     وة   •

الحقیقی    ة ف    ي أي مجتم    ع ، فاألم    ة    
العارفة ھ ي األم ة القوی ة ، وال ُتص نع     
المعرف   ة وال ُتكتش   ف وال ُتوظ   ف ف   ي  
التط  ویر إال م  ن خ  الل إع  داد اإلنس  ان   

ع الق      ادر عل      ى االكتش      اف    المب      د 
 .واإلثراء

تص     اد الع     المي تح     ّول إل     ى    أن االق •
اقتص    اد مبن    ي عل    ى المعرف    ة ، وال    
یمك  ن التح  ّول إل  ى االقتص  اد المعرف  ي   
إال م  ن خ  الل نظ  ام تعلیم  ي ق  ادر عل  ى  
تنمی    ة الق     درات اإلبداعی    ة للط     الب   
وتخلیص      ھم م      ن مص      یدة الحف      ظ   
والتلق    ین ، وتعظ    یم ق    دراتھم عل    ى    

 .التخیل والتأمل والتفكیر 
ل  یم م  ن   أن محاول  ة تط  ویر نظ  ام التع   •

منظ     ور اقتص     اد المعرف     ة یض     من     
التركی    ز عل     ى نش     اط الط     الب ف     ي   

 .تساب المعرفة وإنتاجھا وتطویرھااك
إجماع عدد م ن الم ؤتمرات والتق اریر     •

ض    رورة إح     داث  والدراس    ات عل     ى  
تطویر في التعلیم لالنتقال م ن مجتم ع   
التلق   ین إل   ى مجتم   ع المعرف   ة ال   ذي     
یك       رس ال       تعّلم ال       ذاتي وال       تعّلم   

، والتوظی        ف المكث        ف  المس        تمر
وجی  ا المعلوم  ات واالتص  االت ،  لتكنول

والتع    ایش م    ع اآلخ    رین م    ن أج    ل    
عص     ر  منافس     ة عالمی     ة  لمواكب     ة 

 . اقتصاد المعرفة
ف  ي المملك  ة    اإلرادة السیاس  یة  ت  وفر   •

العربی      ة الس      عودیة نح      و تط      ویر   
، مم    ا یض    من  المنظوم    ة التعلیمی    ة

التطویر ال دعم والمس اندة م ن   لعملیة
والمؤسس      یة  التش      ریعیةالن      واحي 

 .والمادیة والبشریة 
تن  امي اإلق  رار بالمش  اركة المجتمعی  ة    •

في صناعة واتخ اذ الق رارات المنظم ة    
لجمیع مناحي حیاة المجتم ع ف ي إط ار    
ما تشھده المملك ة م ن عملی ة إص الح     

 .شامل 
تن    امي ال    وعي الرس    مي والش     عبي     •

بمش        كالت المنظوم        ة التعلیمی        ة  
ف   ي تلبی   ة والتح  دیات الت   ي تواجھھ  ا   

حاج  ات الف  رد والمجتم  ع ، مم  ا ی  وفر   
من اخ التج اوب المطل وب م ع مش  اریع     

 .وبرامج تطویر المنظومة التعلیمیة 
تط    ور تقنی    ة االتص    االت وتوظیفھ    ا   •

لخدم    ة التربی    ة والتعل    یم ، وتن    وع     
مص   ادر ال   تعلم ووس   ائطھ وإمكانی    ة   
اس  تثمار معطی   ات العولم   ة فیم   ا ھ   و   

المملك ة  مناسب ومفید وفقًا لمتطلبات 
 .واحتیاجاتھا

 

   
 

القیم الدینیة اإلسالمیة  •
 .الصحیحة

 .االستقاللیة في التفكیر  •
 .اإلدارة الذاتیة  •
مھارات التعامل مع أدوات  •

التقنیة الرقمیة والعوالم 
 .االفتراضیة 

 .سمات شخصیة منتجة  •
 .الذاتي قدرة على التعّلم  •
 .دافعیة للتعّلم المستمر  •
 .قیم تحترم العمل واإلنتاج  •
مھارات الحوار والتواصل  •

 . اللغوي
 .مھارات العمل ضمن فریق  •
النمو المتوازن فكریًا وأخالقیًا  •

 وبدنیًا
مھارات التعامل بإیجابیة مع  •

الحیاة الشخصیة والمحلیة 
 .واإلقلیمیة والعالمیة 

التھیئة المناسبة لمواصلة  •
التعلیم الجامعي والتقني 

 .والذاتي 
التھیئة المناسبة للعمل  •

 .الحكومي واألھلي والفردي 
:  امتالك المھارات األساسیة مثل  •

المقارنة ، : القدرة على 
التصنیف ، االستنتاج ، التلخیص 

.، تحلیل األخطاء ، فھم اآلخرین  
   
 

 .العقلیة المبدعة   •
 .ة المنتجة الشخصی •
القدرة على التفاعل اإلیجابي  •

 .مع المتغیرات الحدیثة 
القدرة على المنافسة العالمیة  •

. 
القدرة على التعامل بإیجابیة  •

مع الحیاة الشخصیة والمحلیة 
 .واإلقلیمیة والعالمیة 

القدرة على مواصلة التعلیم  •
الجامعي والتقني والذاتي 

 .بنجاح 
 القدرة على النجاح في العمل •

الحكومي أو األھلي أو الفردي 
. 

 .موسوعیة الثقافة   •
 .القدرة على التوجیھ  •
 .القدرة على اتخاذ القرار  •
 .القدرة على الحدس والتنبؤ  •
 .العمل الجماعي  •
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  التحليل
(Analysis) 

   التصميم
(Design) 

   التجريب
(Experimentation)  

  التنفيذ
(Implementation)  

  التقويم
(Evaluation) 

 المبادأة أو المبادرة  •
( Initiation)  

 تقدیر الحاجات   •
(Needs Assessment) 

  :وتتضمن المھام التالیة 
ü   تصمیم أدوات لجم ع

معلوم        ات ح        ول  
 .الوضع الراھن 

ü  جمع معلومات حول
مس                توى األداء 

 )ما ھو كائن(الراھن 
ü   تحدی        د مس        توى

األداء المرغ           وب     
) ما ینبغي أن یكون ( 

والمتمث          ل ف          ي   
 .التصّور المقترح 

ü  تحدی   د الفج   وة ب   ین
م   ا ھ   و ك   ائن وم   ا    
ینبغ       ي أن یك       ون  

 ) .الحاجات(
ü   تحدی      د خص      ائص

: الطالب والمعلمین 
التخصص                 ات ، 
المس                         تویات 
التعلیمی                          ة ، 
االھتمام                        ات  
واالتجاھ                  ات ، 
والكفای                            ات 

 .المعلوماتیة
ü   تحدی      د المعوق      ات

مالی    ة ، بش    ریة ،   (
..) تس                    ھیالت 

ومص       ادر ال       دعم  
ص ة ،  حكومیة ، خا(

تبرع        ات عینی        ة  
 ) .الخ... ومادیة 

ü  تحدی       د الت       دخالت
المناسبة من الحال ة  
الراھن  ة إل  ى الحال  ة   

 .المرغوبة 
تط  ویر االلت  زام المب  دئي    •

بض   رورة التح   ّول نح   و   
 .اقتصاد المعرفة 

التھیئ  ة والتوعی  ة وبن  اء   •
 .القدرات الالزمة للتحّول

 

إع     ادة توجی     ھ سیاس     ة   •
التعل      یم ف       ي المملك       ة  
العربی           ة الس           عودیة 
لمواءم          ة متطلب          ات  
اقتص اد المعرف ة وف ق م  ا    

 .تضمنھ التصّور المقترح
والرس   الة وض  ع الرؤی  ة    •

واألھ   داف االس   تراتیجیة  
وتص             میم الخط             ط  
اإلجرائی         ة المناس         بة  
للتح           ّول الت           دریجي  
الم  دروس وف  ق التص  ّور  

 .المقترح
تص       میم بیئ       ات تعّل       م   •

أبنی  ة ومراف  ق  (مدرس  یة 
ذات مواص فات  ) مدرس یة 

فنیة عالیة داعمة للتحّول 
الترب   وي المنش   ود وف   ق  
التص            ّور المقت            رح 
للمدرس       ة اإللكترونی       ة 

ة المتعلم        ة  والمدرس         
 .والمدرسة المجتمعیة

التعاق      د م      ع ش      ركات     •
االتص    االت وتكنولوجی    ا   
المعلوم          ات لتزوی          د  
الم       دارس باحتیاج       ات  

 .المدرسة اإللكترونیة 
إع    ادة تص    میم المن    اھج  •

الدراس یة بم ا ینس جم م ع     
التصّور المقت رح للتح ّول   
الترب    وي نح    و اقتص    اد   

 .المعرفة 
اإلعداد للبرامج التدریبی ة   •

للفئ           ات  التطویری           ة
 .المستھدفة كافة

تق دیم المش روع المقت رح     •
للقی            ادة السیاس            یة 
للحصول على الموافق ات  
الرس           میة وض           مان  
الحص     ول عل     ى ال     دعم  

 .المادي 
تبني مشروع المل ك عب د    •

اهللا لتط  ویر التعل  یم الع  ام  
للتصّور المقترح واإلفادة 
من      ھ وإدراج      ھ ض      من 

 .استراتیجیات المشروع 
 
 

التجری  ب ھ  ي   رحل ة م  •
عملیة التنفی ذ التجریب ي   
لمواص        فات مرحل        ة  
التص      میم عل      ى أرض  

 . الواقع 
تجری          ب مش          روع    •

التح   ّول الترب   وي نح   و   
اقتصاد المعرفة في عدد 
م  ن الم  دارس ، ویمك  ن  
الب             دء بم             دارس  

) مدرس   ة بن   ین ٢٥(تط   ویر
لت  وافر الح  د األدن  ى م  ن  
التجھی        زات المادی        ة  

 .والبشریة 
تقویم مش روع التح ّول     •

الترب   وي نح   و اقتص   اد   
المعرف    ة تكوینی    ًا م     ن   

 :خالل 
ü   تحدی    د المش     كالت

 الت  ي ق   د تب  رز ف   ي  
 .مرحلة التجریب 

ü    اتخ        اذ ق        رارات
 .التحسین وتنفیذھا

تنظ یم الص یغة النھائی ة      •
لتعم یم مش روع التح  ّول   
الترب   وي نح   و اقتص   اد   
المعرف     ة بع     د إج     راء   

 .التعدیالت المناسبة 

رحل  ة التنفی  ذ ھ  ي مرحل  ة   م  •
التطبی    ق الفعل     ي للتص     ّور  

 .المقترح في المدارس 
تطبی        ق خط        ط العم        ل     •

اإلجرائی   ة  إلح   داث التح   ّول 
الترب       وي المنش       ود ف       ي  
الم      دارس كاف      ة لتص      بح   
متوائم  ة م  ع عص  ر اقتص  اد   
المعرف       ة ، تتح       ول إل       ى  
مجتمع  ات تعّل  م تت  یح ف  رص   
التعلم ال دائم لجمی ع الم وارد    

ط       الب : البش      ریة فیھ       ا  
ومعلم   ین وإداری   ین وأبن   اء  

 .المجتمع المحلي 
اس      تثمار كاف      ة مص      ادر     •

كنولوجی          ا المعلوم          ات ت
واالتص االت والبنی  ة التحتی  ة  
المتاح     ة ؛ لتحوی      ل كاف      ة  
الم      دارس إل      ى محط      ات   
معرف     ة تس     ھم ف     ي نق      ل    
المعرفة إل ى جمی ع الع املین    
فیھ   ا والمحیط   ین بھ   ا م   ن    
أف      راد المجتم      ع المحل      ي  
وبخاص     ة مج     الس اآلب     اء 

 .  والمعلمین 
متابع    ة التطبی    ق وإدخ    ال     •

التعدیالت المطلوبة وتط ویر  
 . الخطط في ضوء ذلك 

تنفی  ذ حمل   ة عالق   ات عام   ة   •
عل     ى مس      توى المدرس      ة  
والمجتم  ع المحل  ي للتعری  ف  

مطوی         ات ، (ب        التحوالت  
 ..).كتیبات ، إعالنات ، 

مرحل                ة المأسس                ة   •
(Institutionalization) 

وتتض        من إدم        اج وزارة  
التربی    ة والتعل    یم لمف    اھیم    
واس      تراتیجیات وعملی      ات 
وممارس     ات تعل     یم عص     ر  

المعرف  ة ف  ي س  یاق    اقتص  اد
نظامھ     ا المؤسس     ي ب     دءًا   
ب   الوزارة وم   رورًا ب   إدارات  
التربیة والتعل یم ف ي المی دان    
التربوي وانتھ اًء بالم دارس   

  .ومجتمعاتھا المحلیة 

تق  ویم التس  ھیالت   •
من أبنی ة ومراف ق   
مدرس  یة وتقنی  ات  
ال  تعّلم اإللكترون  ي  
م  ن حی  ث ق  درتھا   
عل         ى تحقی         ق  
أھ     داف التح      ّول  

 .نشودالتربوي الم
تقویم العاملین من  •

م  دیرین ومعلم  ین  
وفنی  ین م  ن حی  ث   
امتالكھم للكفای ات  
التي یتطلبھا تعلیم 
عص       ر اقتص       اد 
المعرف   ة ، وم   دى  
ق        درتھم عل        ى  
التفاع          ل م          ع 
التح   ّول الترب   وي   

 .المنشود 
تق    ویم المحت    وى    •

التعلیم        ي ف         ي  
المن اھج الدراس  یة  
م  ن حی  ث تحقیق  ھ   
ألھ    داف التح    ّول   

 .التربوي المنشود
م المخرج    ات تق   و  •

من حیث امتالكھ ا  
للمھ                        ارات 
والق     درات الت      ي  
یتطلبھ      ا عص      ر  

 .اقتصاد المعرفة 
اتخ       اذ ق       رارات   •

 .التحسین 
تنفی       ذ ق       رارات    •

  . التحسین 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٧٥ 

  
 

•  
  

           
 

   
 

•  
 :التوصية األولى 


 
 

ü  
ü 

 
ü 

 
ü 


 

ü 


 
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٧٦ 

ü 
 

ü 
 

ü 
 

ü 
 

ü 
 

ü  
ü (accountability) 

 
 (ICT) : الثانيــةة التوصــي
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ü (E-Portal)
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ü  
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ü 

 
ü  

 
ü E.Mail

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٧٧ 

ü 



  

ü 


 
ü  
ü (E-Management)

 
ü 

 
 
 : الثالثةالتوصية 


 

 
ü  
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü 

 
ü 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٢٧٨ 

ü 


 
ü 

 
ü  
ü  
ü Drills and Practice

TutorialSolving ProblemsSimulation
Instructional Games 
ü 



 

ü 
 

ü 


 
ü 


 

 
 : الرابعة التوصية 


 
 

ü 
 

ü 
 

ü  
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Education Reform For Knowledge Economy (ERFKE) 
 

  
   ) ١٤١٩      .     ٤٠

    . 
   ) ١٤٢٥    .     

. 
 ––

 
 
 

 

Web Sittes  
 www.bakri.ws 
 

)www.faculty.ksu.edu.sa 
 

)http://www.annabaa.org/nbanews/25/119.htm( 
 www.eladabworld.org 
 www.eladabworld.org 
 

.)http://www.cybrarians.info/journal/no11/open.htm 
 www.btc.edu.sa 
 

http://slah.jeeran.com/sal8.htm 
 )  www.ksu.edu.sa( 
 www.elf.gov.sa 
 www.islamweb.net 
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9. Marquard , Michael J. (2002) . Building the Learning Organization . 
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التحول درجة أمهية  

جداً
لية 
عا

  

الية
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سطة  
متو

ضة  
خف
من

جداً  
ضة 
خف
من

  

 ل اإلداريا   التحوا واحتياجات طالا املعرفية وفقاً إلمكانامن املرونة للمدرسة لتكيف براجمها وأدوا إتاحة قدر كاف.       
  

  

 
 

 ) ٠٥٥٥٧٨٤٢٢٩: (  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط     -جامعة أم القرى ـ كلية التربية 
: algarni90@gmail.com Mail-E     : ٩(ب  . ص )   ٢١٩٨٢(القنفذة  ـ ثريبان الرمز الربيدي(  
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:  

  .للمدرسة لتكيف براجمها وأدواا املعرفية وفقاً إلمكاناا واحتياجات طالا  الصالحياتإتاحة قدر كاف من      
  من للمعلم لتطوير الربامج واخلطط الدراسية مبا حيقق منو الطالب املعريف احلرية واالستقالليةإتاحة قدر كاف.       
  لإلدارات املدرسية يف تنويع مصادر متويلها بأساليب مشاركة الكلفة املختلفة  الصالحياتإتاحة قدر كاف من.       
  تمع احملليا مرتبطة فقط باإلدارة التعليمية إىل املشاركة واحملاسبة من قبل اتوسيع الرقابة اإلدارية من كو.       
  الساملدرسية مزيداً من السلطات والصالحيات املبنية على قواعد تنظيمية واضحة تفويض ا.       
  تشكيل جمالس شورى طالبية تشارك يف تطوير العملية التعليمية باملدرسة.       
  حتويل املدرسة إىل وحدة لصنع القرارات التربوية.       
  ل إىل اهلياكل اإلدارية املرنة املعتمدة على تقنية املعلوماتوالتنظيم األفقي إعادة هيكلة اإلدارة املدرسية للتحو.       
  تأسيس وحدة مدرسية للمشاركة يف صناعة املناهج الدراسية ملراعاة االختالفات الثقافية بني البيئات املختلفة.       

  اختيار الوقت املناسب لبدء اليوم الدراسي ملراعاة الظروف املناخيـة بالتنسـيق مـع اإلدارة    منح املدرسة مرونة يف
  .التعليمية

     

  تمع املدرسي يف اختيار تصميم املبىن املدرسي مبا يتناسب مع الظروف املناخية واملعمارية للبيئة احملليةإشراك ا .       
 مبا حيقق توافق الواقع التنظيمي مع متطلبات التقنيات اجلديدة   إعادة هندسة العمليات اإلدارية.       
  بناء ثقافة تنظيمية للمدرسة تدعم ممارسات التغيري والتخلص من التقاليد املدرسية اليت تعوق التطوير.       
  تعزيز مفهوم فرق العمل للمسامهة يف إجناز األعمال املدرسية.       
  اعتماد نظام للمساءلة واحملاسبة(accountability)  يف ضوء سلطات ومسؤوليات املدرسة.       
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  .لكافة املدارس توفري الربط الشبكي لتقدمي خدمة إنترنت نقية      
  حتويل املدرسة إىل بيئة إلكترونية ذات نوعية عالية يف مجيع أوجه النشاط املدرسي.       
  إنشاء بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية(E-Portal)  على اإلنترنت ليسهل التواصل بني أطراف العملية التعليمية.       
  كتاب إلكتروين مدمج بالوسائط املتعددة حتويل الكتاب املدرسي إىل.       
  توفري حاسب آيل حممول لكل أطراف العملية التعليمية.       
   إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت لكل مدرسة.       
  م التعليمية يف صفحة خاصةإنشاء مدونات إلكترونية خاصة بالطالب واملعلمني مرتبطة مبوقع املدرسة لوضع مشروعا       
  توظيف الربيد اإللكتروين(E-Mail)  للتواصل بني إدارات التعليم واملدارس.       
 توفري أنظمة إلكترونية إلدارة التعلّم  (LMS)* كنظام مودلMoodle  .       
   ل حنو التعلّم اإللكتروين التزامينبناء فصول ذكية حتتوي على جمموعة من التجهيزات اإللكترونية للتحو*.       
  ل حنو التعلّم اإللكتروين الال تزامينتصميم بيئة تعلّم افتراضية على البوابة اإللكترونية للوزارة للتحو*.       
  عد رمسياً للراغبني يف ذلك اعتماد نظامالتعليم الثانوي عن ب.       
  إدارة إلكترونية (توفري برامج إدارية إلكترونية خلدمة كافة األنشطة واملهام اإلدارية واحملاسبيةM-(E        
  تزويد املكتبة املدرسية التقليدية مبكتبة رقمية.       
  التقليدية إىل معامل وخمتربات افتراضية حتويل املعامل واملختربات*.       
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يف املنـاهج  ) ، اللغة اإلجنليزيـة  الرياضيات ، العلوم ، التكنولوجيا(اليت تشمل زيادة الوزن النسيب لعلوم املستقبل 
  .الدراسية 

     

  إجرائية للمعلمني تساعدهم على حتويل املعرفة التقريرية إىل معرفة إجرائية قابلة للتطبيق استحداث أدلة.       
 إنشاء حاضنات أعمال صغرية يف كل إدارة تعليمية الحتضان وتبين األعمال اإلبداعية واالبتكارية للطالب املوهوبني.       
  يف اإلدارات التعليمية وفق ضوابط ومعايري مقننة استحداث مدارس ثانوية خاصة لرعاية املوهوبني.       
  تزويد الطالب مبهارات البحث عن املعرفة من مصادرها املتعددة.       
  جعل التفكري التكنولوجي جزءاً من اخلريطة املعرفية للمتعلّم.       
  املعرفة اجلديدة توفري األنشطة اإلثرائية اليت تتطلب إعمال ذهن الطالب الكتشاف.       
  تدريب الطالب على التعامل مع املكتبات الرقمية احمللية والعاملية.       
  توظيف أساليب التعلّم الذايت اليت تنمي الشعور باملسؤولية والتحكم الذايت.       
  مفتاحاً ألهم مصادر املعرفة تدريس اللغة اإلجنليزية اعتباراُ من الصف األول االبتدائي باعتبارها.       
 الذي ينمي حب اإلطالع العلمي لدى املتعلمالتفكري احلر املنفتح  استخدام أساليب .       

 ل اهلرمية املعرفيةإىل الشكل األفقي الذي يصبح فيه الطالب جزءاً حمورياً واملعلم منسقاً ومرشداً ملصـادر   يف املقررات الدراسية حتو
  .املعرفة 

     

  ختطيط الدروس يف صورة أعمال تعاونية.       
  إتاحة الفرصة ألصحاب القدرات العالية بالترقي يف السلّم التعليمي بصرف النظر عن العمر الزمين.       
  مرشد ملصادر املعرفة ، منسق لعملية التعلم الذايت ، مقوم لنتائج التعلم ، موجه لكل متعلم (إعادة تأهيل املعلم ليكون متعدد األدوار(.       
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  .انفتاح املدرسة على مؤسسات العمل واإلنتاج من أجل سد الفجوة بني التعليم الرمسي واملمارسة املهنية      

  إدراج مادة للتربية املهنية ضمن مناهج التعليم الثانوي.       
  املدرسة الثانوية الشاملة   على غراردمج التعليم الثانوي العام مع التعليم الثانوي الفين حتت سقف واحد.       

  إكساب الطالب القدرة على التعامل مع العوامل االفتراضية)virtual worlds(  ؛ إلتقان العمل خارج حدود الزمان
  .واملكان كالتجارة اإللكترونية 

     

  العمل باملشاركة ، العمل باملراسلةالعمل عن بعد ، .(تدريب الطالب على مهارات أداء األعمال عرب أمناطها املتعددة. (       
  استحداث نظام يلزم مؤسسات اإلنتاج واخلدمات بتدريب الطالب يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية.       
  م املهارات العمليةالتوسع يف فرص العمل املتاحة للطالب يف العطلة الصيفية إلكسا.       
  ا املستقبلية لتكون يف متناول الطالب توفري قواعد معلوماتعن سوق العمل وحاجا.       
  تبين ثقافة تغرس احترام قيمة العمل واإلنتاجية يف نفوس الطالب.       
 اعتماد أساليب تقومي تؤكد على اكتساب الطالب للمهارات اليت تتوافق ومتطلبات سوق العمل احلالية واملستقبلية.       
  إشراك مؤسسات القطاع اخلاص يف تنفبذ برامج تدريبية حول تقنيات سوق العمل لطالب التعليم الثانوي.       
  تم مبواصفات اخلريج املطلوبة يف سوق العمل تكوين جمالس عليا مشتركة بني اإلدارات املركزية يف التعليم وأرباب سوق العمل.       
  تمع احملليختصيص أسبوع للمهنة يفدرب فيه الطالب على مهارات العمل املختلفة بالتعاون مع مؤسسات اكل فصل دراسي ي.       
  تمع الغد الشبكي حتسني عملية نقل املعرفة من التعليم الرمسي إىل موقع العمل لتهيئة اخلرجيني على حنوٍ أفضل.       
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  .توفري مناخ تنظيمي باملدرسة معزز ملفهوم التعلّم املستمر       

  توطني التدريب التربوي يف املدرسة.       

  عد يف املدرسةتوفري آليات التدريب التربوي عن ب.       

  اخلربات بني املعلمني يف التخصص الواحدإنشاء بوابة إلكترونية رمسية لكل ختصص على مستوى الوزارة لتبادل.       

  تمع املدرسي على املهارات احلياتية والعلمية املختلفة  شهريةختصيص لقاءاتلتدريب ا.       

  الدولةختصيص قناة تلفزيونية تعليمية للمرحلة الثانوية لعرض الدروس من خالل معلمني متميزين على مستوى .       

  تسهيالت للعاملني باملدرسة تساعدهم على مواصلة تعليمهم العايل تقدمي.       

  متهني التعليم(اعتماد رخصة ملزاولة مهنة التدريس حمددة زمنياً جتدد وفقاً ملعايري مهنية معينة. (       

  اعتماد رخصة قيادة احلاسب اآليل(ICDL)  ملمارسة مهنة التدريس.       

  زه وحرصه على حضور دورات وبرامج إعادة التأهيل ربطالعالوة السنوية للمعلم بتمي.       

  اعتماد رتب وظيفية للمعلمني وفقاً ملعايري النمو املهين املستمر.       

  خصخصة التدريب التربوي بالوزارة لضمان جودة الربامج التدريبية املقدمة للمجتمع املدرسي.       
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  . إعداد برامج أو مقررات دراسية تركز على منظومة القيم واألخالق اإلسالمية ملواجهة األخطار النامجة عن التطور العلمي والتقين     
  إبراز دور الفكر اإلسالمي يف صنع احلضارة العاملية توظيف املناهج الدينية يف.       
  استحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف تنمية املواطنة الصاحلة.       
 تمعيةاستحداث برامج تعليمية تستهدف تنمية السلوك الدميقراطي للموازنة بني احلرية الشخصية واملسؤولية ا.       
  يف تعزيز فرص التعاون بني األمم احلضارات العاملية  دور حولاستحداث برامج أو مقررات دراسية .       
  احلوار مع اآلخر  تنمية مهاراتاستحداث برامج أو مقررات دراسية تستهدف.       
  التطرف توجيه املناهج حنو بناء الشخصية املسلمة القادرة على فهم مساحة دينها بعيداً عن.       
  ختطيط الربامج التعليمية اليت تساعد على التخلص من الرتعات العدوانية والقبلية والعرقية.       
  ختطيط الربامج التعليمية لتدريس اجلغرافيا البشرية لتنمية التعايش بني الثقافات املختلفة.       
  األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة احلوار تشجيع التبادل العلمي والثقايف مع املدارس.       

 

 














































  

  .ختصيص جزء من املبىن املدرسي كمركز للحي      
 احمللي  حتويل املدرسة يف اإلجازات وبعد الدوام الرمسي إىل أندية صحية ألفراد جمتمعها.       
  تمع احملليتوفري املدرسة ملصادر تعلّم متطورة ومتنوعة  ألفراد ا.       
  تمع احملليتنظيم برامج حملو األمية الرقمية ألفراد ا.       
  تمع احملليتمع املدرسي أعماالً تطوعية خلدمة اتقدمي ا.       
  تمع احمللي استثمار املدرسة للمناسباتالدينية واالجتماعية والوطنية لبناء اجلسور مع ا.       
  تمع احمللي للمشاركة يف متويل املدرسةتقدمي حوافز معنوية معلنة الستقطاب املقتدرين مادياً يف ا.       
  ًتمع املختلفة صحياً وتربوياً واجتماعياتنظيم برامج توعوية حلل مشكالت ا.       
  تمع احمللي على املهارات احلياتية املختلفةختصيص لقاءات شهرية يف املدرسة لتدريب ا.       
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