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ردن في ضوء في ال  الحكومية المدارس الثانوية المدرسة المنتجة في عناصر فردرجة توا
 متطلبات اقتصاد المعرفة

 بو يحيىامل زعل أحمد أ
               *خالد علي السرحاند. 

 ملخص:
الكشف عن درجةة تةوافر عنا ةر  المدرسةة  المنتجةة  فةي  المةدارو الثانويةة  إلى هدفت الدراسة الحالية

اسةةتاانة تكونةةت  ةالااحثةة تالحكوميةةة فةةي ا ردن فةةي طةةوت متتلاةةات ارت ةةاد المعرفةةة، ولتح  ةة   لةة   ةةمم
ن ألةةةى إتةةةا   نالأشةةةارت و  .ا  ( مةةةد ر 316   ( ف ةةةرو، وتةةةق تتعي  ةةةا علةةةى ع نةةةة الدراسةةةة التةةةي شةةةملت55مةةةن  

انخفةةاد درجةةة تةةوافر عنا ةةر  المدرسةةة  المنتجةةة  فةةي  المةةدارو الثانويةةة الحكوميةةة فةةي ا ردن فةةي طةةوت 
التمو ةةةت، و المةةةن   المدرسةةةي، و  ةةةنل ال ةةةرار، و متتلاةةات ارت ةةةاد المعرفةةةة فةةةي كةةةت مةةةن المجةةةال التشةةةر عي، 

 ،نتةةاو واعتكةةار المعرفةةةوا  التنميةةة الم نيةةة، و  المدرسةةة دا مةةة التعلةةيق، ودرجةةة متوسةةتة فةةي المجةةال التن يمةةي،و 
فةي درجةة ( (α=0.05كما أ  رت النتا   إلى عةدق وجةود فةروا  ات د لةة إح ةا ية عنةد مسةتوة الد لةة 

ردن فةةي طةةوت متتلاةةات ارت ةةاد المةةدارو الثانويةةة الحكوميةةة فةةي األتةةوافر عنا ةةر المدرسةةة المنتجةةة فةةي 
 .مي، الخعروالمعرفة، ااختالف الجنو، المؤهت العل

 .ردنمدارو ثانوية، األ المدرسة المنتجة، ارت اد المعرفة الكلمات المفتاحية:
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The degree Availability of school produced in the public high schools in 
Jordan elements in the light of the knowledge economy requirements 

Abstract 

The paper aimed at investigating the degree of the Availability of 
productive schools characteristics among public secondary schools in 
Jordan in the light of the knowledge economy requirements. To achieve this 
aim, the researcher designed a 55- item questionnaire, and administered it 
on a sample of (316) managers. The result of the study showed that of the 
Availability of productive schools characteristics  among public secondary 
schools in Jordan in the light of the knowledge economy requirements was 
low in Legislative field, decision-making, curriculum, finance, permanent 
education school; whereas it was medium in the regulatory field, 
professional development, production and innovation of knowledge, 
employing knowledge to align with the labor market, administrative 
empowerment, integration of technical education. The results also showed 
that there is no statistically significant differences (α =0.05) in the degree of 
of the Availability of productive schools characteristics among public 
secondary schools in Jordan, according to gender, educational qualification, 
and experience.  

Key Words: school-producing, knowledge economy, Secondary School, 
Jordan. 
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 :المقّدمة
ن عمليه التربية والتعليق هي عملية مستمرو، وتعد امثااة األداو التي تعد أتفال ال وق وج له إ
  من خالل تف ق ال روف المحيتة ع ا ااعتاارها ن امًا فرعيًا إ عت، و  يمكن تف ق ه ه العملية للمست

لمدرسة المنتجة دورا م مًا في تربية التلاة على دراسة تلعب او من الن اق ا جتماعي في المجتمل، 
المشار ل وريادت ا، وتزرع في التلاة الم درو على ا عتكار واإلعداع والمنافسة على تتو ر العمت 
لتح    أعلى ربح وأفطت إنتاو، سيساعد على إعداد رجال أعمال ناجح ن يمكن ق خود غمار 

المشاركة الفعالة في إنشات وتتو ر المشار ل المنتجة التي  من ويمكن ق ،الحياو العملية عروح جدية
 وتح   أعلى دخت مما يس ق في ت ل ت نساة الاتالة. ،تنافو األسواا وتتو رها

فإن ا تنمي ردرات وم ارات تلعت ا ،وتعمت على  ،فالمدرسة المنتجة ح نما تتال التعليق المنت 
جد دو إطافة الى تكو ن اتجاهات إ جاعية نحو  اكتشاف مواهع ق ، واكساع ق معارف وم ارات

هداف ا أ الى المساعدو في تح   رسالت ا و  المدرسة ،ويساعد تحو ت المدرسة الى مدرسة منتجة
ن تعتمد المدارو أما أل يق والماادئ السامية لتلعت ا .التربوية ،وربت ا االمجتمل المحلي وغرو ا

ت ،ل ا   عد من العمت على ز ادو م ادر التمو  ا  كع ر   ا  عع ف  ا يكلف الدولة ،على الدولة في تول  ا
خرة من خالل التمو ت ال اتي ،وتعد المدرسة المنتجة احدة أالمدرسي و ل  االاحث عن عدا ت 

ترا التمو ت ال اتي للتعليق ،فتمو ت التعليق وتتو ره عجميل مراحلة المختلفة، ورفل كفا ته وتحس ن 
وز ادو المردود ا رت ادي يعد من ال طايا الم مة للدول التي تسعى لحله جودته  وحسن استثماره 

 (. 2004 العت عي،
الوسا ت الم مة في سد الفجوو ما ع ن التعليق األكاديمي وسوا  ةحدإن المدرسة المنتجة هي إ

جتمل المحلي، تساعد على تح    العمت من خالل عمت مشار ل  غ رو  ات عالرة االع  ة والم
داف التربوية المنشودو، واكساب تالع ا عدد من الم ارات والخعرات دون التأث ر على الدور هاأل

ن تتع   فكرو المدرسة ي وق على أ (2002و رة الخميسي   ،التعليق ا ساسي للمدرسة وهو
المجتمل المحلي .فليو اجت ادات شخ ية تتورف على  روف المدرسة وشخ ية المد ر وتعيعة 

ا أدنى مكونات العملية ن رأ شعار مدرستنا منتجة على واج ة مدرسة   تتوفر ف   نأمن النادر 
، من مراف  ومعدات وأج زو وخدمات ،وم زانية منخفطة فك ف تكون مثت ه ه المدارو التعليمية
 منتجة.
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. فمن مو ت  اتي عجانب التمو ت الحكوميأن المدرسة المنتجة م در ت) 2015  و رة أحمد
و ت، ح ُث ع ن الخعرات لى النمط المتنوع الم ادر للتمإالتحول من النمط المادي للتمو ت خالل ا  تق 
نتاو وا ستثمار، على رك زت ن هما ان التعليق واإل ن التعليق ي وقأن في مجال التعليق و ا رت اد 

ارل إنتاو مل و ل  من خالل استخداق المدرسة لمواردها وامكانات ا المادية والاشر ة وتحو ل ا إلى مو 
 ن تتطمنأن المؤسسة التعليمية  جب أد على استمرارها في ت ديق الخدمات التعليمية. وه ا عدورو  ؤك

ن تت ف مخرجات ا االكفاتو وا ت ان، وهك ا ت اح المدرسة م درًا أم ومات ا ال درو على اإلنتاو، و 
الز ادو السكانية وانعكاسات ا على  من م ادر التمو ت، فم ما زاد الدعق  الحكومي للتعليق لن  واكب

 التلب المجتمعي للتعليق.
 مبررات التوجه نحو المدارس المنتجة.

ويعتمد إ الح التعليق على التجد د والتتو ر، ل ا  جب  ،ساسية للتعليقتمثت المدرسة النواو األ
ية ، وبناًت على أن تولي عناية خا ة االمعلق والتالب عو ف ا رك زت ن اساس ت ن للعملية التعليم

 (. 2010 ل  تعرز عدو معررات للتوجه نحو المدارو المنتجة من ا:  أخطر ،
  ،ال ي  نال من داخت المدرسة هو نتا   األاحاث التربوية التي أكدت على أن اإل الح التربوي

  الح المؤهت للنجاح اشكت كع ر.اإل
  والفجوو  ع ن المدرسة  ، ا اسوا العمتوارتاات ،كاديمين ات الفجوو ع ن  التعليق األإتعمت على

 والع  ة.
 ن التعليق العاق والتعليق الثانوي اشكت خاص غ ر رادر على تح    أهدافة سوات ااإلعداد أ

 لموا لة التعليق في مؤسسات التعليق العالي أو ااإلعداد للحياو.
  على  2002عاق أكد المنتدة ا جتماعي العالمي ال ي ع دته من مة ال ونسكو في السنغال

طرورو مشاركة المجتمل سوات  أفراد ومؤسسات( ،في عملية تتو ر التعليق وأدواته وبنات أن مة 
 لمحاساة اإلدارو التعليمية.

 .التحول من تعليق  نمي ث افة ا ست ال  الى تعليق  نمي ث افة ا نتاو 
 إلنتاو والجودو.ا نت ال من تعليق  نمي ث افة الحد األدنى إلى تعليق  نمي ث افة ا 
  التحو ت من تعلق ي وق على الحفظ والتكرار إلى تعلق ي وق على التدر ب على م ارات األعداع

 وا عتكار.
 لى تعلق مستمر مدة الحياو.إمد التحول من تعلق محدود األ 
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 ،ن ا ن اق اشري مفتوح  يعيش ويعمتأنه يمكن الن ر للمدرسة على أ( 1996و ع ن أعو الوفا  
خرة خارجية ،تتمثت في الكيانات الاشر ة التي أو  ،ةا وة داخلية وهي ال وة الاشر ة العامل و تأثر

تحيط االمدرسة وتؤثر ف  ا، و تمثت ال دف من الن اق هو تحف ز الموارد الاشر ة في تشجيل الفرد 
المشتر  على العمت وا ستمرار والو ت له، اح ث يس ق في إ جاد مدرسة اجتماعية يسودها التعاون 

ن العن ر الاشري  تتلب رعاية إة في تح    ا هداف، وعليه فوالو ت للجماعة والرغاة ال ادر
 ةكعر درجأ جاد إوتتلعاته، للو ول إلى  همالآمعرفة م وله وردراته واتجاهاته و واهتماق خاص من 
 هتماق االحوافز من خالل ا  إح   انتاجية عالية، و   تق  ل  تالي يالوا ،من الرطا في العمت

 .داخت المدرسة والعمت على تنم ت ا إل جاد جو مناسب وبتالي يساعد ا فراد اكفاية وفاعلية
 متطلبات االقتصاد المعرفي:

إن التحول نحو ا رت اد المعرفي يحتاو إلى مجموعة من المتتلاات، والتي تساعد على 
كًا للتحول ا جتماعي ، ل  أن ا اكثر دعمة ومساندته .ح ث تمثت التربية ا فت ا متغ را ومحر 

تالي تحوً  الوه ا عدوره سيحدث تغ رات كع رو في ع ر المعرفة ، وا، المجتمل عرطة للتغ رجوانب 
واسال ع ا. فعندما  ،ومناهج ا ،ومؤسسات ا ،وأدوارها ،في من ومة التربية والتعليق وفلسفت ا وسياست ا

ية ت  ر اهمية المعرفة كم در من م ادر ال وو ح ث ت اح تتراجل اهمية الموارد الاشر ة والماد
 (.1994هق عوامت ا رت اد الحالي  علي،أ عملية تنمية الموارد الاشر ة من 

 وتندرو  متتلاات ا رت اد المعرفي في ا تي:
هميه اكثر من الترك ز على المعرفة ورأو المال الفكري كموجودات جوهر ة و ات ريمة وا  .1

 وأنه ارت اد على استعداد إلدارو المعرفة استرات جيًا. ،لموسةالموجودات الم
لالمركز ة او  ،توف ر هياكت تن يمية شاكية مرنة وأنماط ونما و إدار ة وتغ ر الوحدات المركز ة .2

 لى وحدات مست لة ومت لة.إ
د ت والتع ،ولى على التحس نأزمات ا رت ادية كأولوية سلوب التغ ر الج ري لمواج ه األأاتااع  .3

 وا  الحيات الروت نية.
 ا هتماق ام ارات وخعرات وردرات الموارد الاشر ة. .4
 توف ر رأو مال فكري متنوع معرفيًا. .5
نتاو معارف جد دو عدل الن اق الت ل دي. ،دخال ن اق حوافزإ .6  ومكافآت   تق عتول د وا 
 (.2005إ جاد ع  ة تن يمية تس ق في نشر المعرفة وتاادل ا.  الكعيسي،  .7



  أمت أعو يح ى، د. خالد السرحان                 .......  المدارو الثانوية المدرسة المنتجة في عنا ر درجة توافر

29 
 

 عي إلى إ جاد وتتو ر رأو مال اشري  و كفاتو عالية.الس .8
في مجال المعرفة من   الن ر في عملية ا نفاا العاق اح ث  تق ترش د اإلنفاا وز ادو اإلنفاا .9

 (.2008تعليق العالي.  عليان ،الساسي إلى التعليق األ
رفة، نجد أن وعند الحد ث عن دور الن اق التربوي في إعداد الشعوب لمجتمل  ارت اد المع

المدرسة تحتت رلب الن اق التعليمي أ نما وجدت، فالمدرسة هي التي تعدأ عتشك ت ع ول المتعلم ن 
وتوجيه اهتمامات ق، عت هي التي تحفز اإلل اق لد  ق، أي أن ا هي التي ترسي ال واعد المت نة 

 نتل  من إ الح تحول نحو ا رت اد المعرفي  جب أن اللالنتالا  نحو ا رت اد المعرفي، ف
 الن اق التعليمي اشكت عاق والمدرسة اشكت خاص.

 سئلتهاأمشكلة الدراسة و 
تتعا ق  ومًا اعد  وق العالرة ا رتااتية ع ن التعليق والعمت، لمواج ة تحديات الع ر 

ت حد ثة للتعامت مل تل  لياآما أدة إلى طرورو تعني ها رت ادية وأثرها في تمو ت التعليق، 
ن ت اح المدرسة وحدو أي، و نتاج ا إعداد الفرد االعلق والعمت اإلاح ث يمكن من خالل ،تالتحديا

فراد ن وفي المست عت  تتلب من األنه لق يعد سوا العمت اآلأعليمية إنتاجية في ان واحد. كما ت
ة مجرد المز د من التعلق ف ط، ولكنة يفرد نوعًا مختلفًا منه، ف و  تتلب تعليما  نمي في التلا

 ال درو على التعلق في أثنات التعليق والعمت في الفر  ، وال درو على تتع   المعرفة افاعلية.
ن التعليق ليو مجرد خدمة ت دق للفرد، عت هو إنتاو واستثمار له عوا ده المااشرو وغ ر إ

نفسة.  مااشرو، وه ا يعني أن تكون المؤسسة التعليمية عاارو عن وحدو تعليمية إنتاجية في الورتال
 ،ن ا م نفًا لهأن ر إلى المدرسة على مما أدة إلى   ور ما يسمى اارت اديات المدرسة والتي ت

اإلمكانات  ن العملية التعليمية  جب أن تو فأراسي هو امثااة وحدو إنتاجية ، و وأن الف ت الد
ر الموارد ال اتية ن تعمت على رفل كفاتت ا الداخلية والخارجية وتوف أو  مثت،المتاحة لالستثمار األ

كت إل  ا المجتمل م مة تح    أهدافه  والتمو ت المدرسي. انتالرًا من أن المدرسة مؤسسه تعليمية أو
التربوية ودورها في عنات أجيال المست عت ،لتحمت مسؤولية ت دق ه ا المجتمل ، وعليه فإن الغرد من 

تجة  في المدارو الثانوية الحكومية ه ه الدراسة هو الكشف عن درجة توافر عنا ر المدرسة المن
الدراسة لتح    هدف ا من خالل  تتالي سعالوا، ارت اد المعرفةفي األردن في طوت متتلاات 

 اإلجااة عن ا س لة التالية:
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ما درجة  توافر عنا ر المدرسة المنتجة في المدارو الثانوية الحكومية في ا ردن  في طوت   .1
 متتلاات ارت اد المعرفة؟

في درجه توافر عنا ر المدرسة المنتجة في  (α=0.05توجد فروا  ات د لة إح ا ية   هت .2
المدارو الثانوية الحكومية في األردن في طوت متتلاات ارت اد المعرفة تعزة لمتغ رات: 

  الجنو , المؤهت العلمي , الخعرو(
 هدف الدراسة:

درسة المنتجة  في المدارو درجة توافر عنا ر الم علىت دف ه ه الدراسة إلى التعرف 
 الثانوية الحكومية في األردن في طوت  متتلاات ارت اد المعرفة .

 :أهمية الدراسة
ل د تزا د ا هتماق في إ جاد النمو و المتكامت للمدرسة المثالية التي يمكن أن تكون المكان 

عراز المال ق والنمو جي لتربية الفرد على أكمت  ورو، وال ادرو على تغ  ر سلو  كه نحو األفطت، وا 
تاراته وردراته الكامنة، واالتالي التأث ر اشكت مااشر وغ ر مااشر في المجتمل والع  ة التي توجد 

 ف  ا ، و ؤمت من ه ه الدراسة أن تف د نتا ج ا:
مد ري ومد رات المدارو الحكومية في األردن ، و ل  من خالل توافر عنا ر المدرسة المنتجة  -

 و الثانوية إلى مدارو منتجه في طوت ارت اد المعرفة.لتحو ت المدار 
تل ي ه ه الدراسة الطوت على أهميه المدارو المنتجة للتغ ر التربوي اح ث تؤدي إلى مراجعه  -

 الن اق التربوي ألهدافه وبرامجه إ ا ما استخدمت اشكت فعال .
ل النتا   التي تتو ت يمكن أن تكون ه ه الدراسة  ات أهميه لتلاه الدراسات العليا من خال -

 إل  ا إلجرات المز د من الدراسات المست علية في ه ا المجال .
 مصطلحات الدراسة :

جرا يا وعلى النحو  اشتملت الدراسة على عدد من الم تلحات التي  ناغي تعر ف ا مفاهيميًا وا 
 اآلتي:

مواردها اكفاتو  هي المدرسة ال ادرو على استخداق (Productive school):المدرسة المنتجة
وفعالية، وتعمت على ت ليص فرص ال در ف  ا، إطافة إلى ردرت ا على تنويل م ادر التمو ت 

 (.2010المدرسي ف  ا من خالل التمو ت ال اتي   ا غ،



  أمت أعو يح ى، د. خالد السرحان                 .......  المدارو الثانوية المدرسة المنتجة في عنا ر درجة توافر

31 
 

التي ت دف إلى إكساب تلعت ا اعد الخعرات  فيعرف ا اأن ا المدرسةأما التعر ف اإلجرا ي 
لمشروعات في المدرسة، واستثمار الموارد واإلمكانات المتاحة ، والم ارات من خالل عمت اعد ا

 على التالب والعامل ن في المدرسة ككت.  اوز ادو مواردها المتاحة من خالل عمل
ساسي من خالل استخداق الع ت  اد ُتشكت المعرفة فيه العن ر األهو ارت: ارت اد المعرفة

والموارد ا رت ادية المتاحة من خالل  ،لتتو روا ،ووسا ت الاحث ،الاشري في اإلفادو من ترا 
الكوادر المؤهلة والمدربة التي تستتيل التك ف مل المتغ رات والمستجدات التي تترأ على كافة 

 (.  2008المجا ت ا رت ادية وا جتماعية والسياسية   الشمري والل ثي 
مكون األساسي من مرحله أما التعرف اإلجرا ي: هو ا رت اد ال ي تكون فيه المعرفة ال

 اإلنتاو حتى إي ال ا للمستف د.
 حدود الدراسة ومحدداتها:

: ارت رت ه ه الدراسة على مد ري المدارو الثانوية الحكومية في األردن المحددات البشرية -
 .2017/ 2016للعاق الدراسي 

 ي األردن.: تق تتع   ه ه الدراسة على المدارو الثانوية الحكومية فالمحددات المكانية -
 2017/  2016: تق تتع   ه ه الدراسة في الف ت األول  للعاق الدراسي المحددات الزمانية -
وموطوعيه أفراد الع نة في  ،ونزاهة ،تحددت نتا   ه ه الدراسة عدرهالمحددات الموضوعية:  -

 .استجااات ق على أداه الدراسة المعدو لغايات جمل عيانات ا
 الدراسات السابقة:

 ل الدراسات الساا ة  ات العالرة اموطوع المدارو المنتجة، وا رت اد المعرفي.تق تناو 
 الدراسات التي تناولت موضوع المدارس المنتجة. .أ

(.هدفت إلى تحد د دور فر   ا دارو ال اتية للمدارو في Johnson ,1990دراسة جونسون  
تغ ر ، واتال الااحث المن   التغ ر الث افي داخت المدرسة، وتحد د ال وة التي تشجل على ال

الو في، واعتمد الااحث في دراسته على دراسة الحالة، المالح ات، والم اعلة، وتق اختيار ع نة 
( من 5د ر المدرسة ووك ل ا ومن  الدراسة اتر  ة عشوا ية من مجتمل الدراسة وتكونت الع نة من م

ن دور فر   إالدراسة للنتا   التالية:  ت ه هوتو ل ،( معلماً 20دارو ال اتية و  عطات فر   اإلأ 
 دارو ال اتية للمدارو دور ملحوظ في تغ ر ث افة المدرسة، خا ة في مجال   ور تعاون اكعر إ
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فراد المجتمل المحلي ،وز ادو أو  ،ع ن أعطات ه  ة التدر و وز ادو مشاركة أوليات أمور التلاة
 المشارك ن في النشاط المدرسي اكت عاق.

الفرا في المدارو التي تمارو ا دارو (.هدفت إلى تحد د walsh ,1990لش  دراسة وا
، واتال الااحث المن   الم ارن ، واعتمد الااحث في دراسته على  ال اتية والمدارو التي   تمارس ا

ت ه ه الدراسة للنتا   ا ستاانة، لجمل العيانات، وتق اختيار ع نة الدراسة اتر  ة عشوا ية. وتو ل
ن المتوسط العاق في مجا ت ا نجاز والمكانة وحب الغ ر ،والسالمة وا ست اللية لدة إتالية: ال

المعلم ن في المدارو  اتية اإلدارو أعلى منة لدة المعلم ن العامل ن في المدارو التي   تنت   
 اإلدارو ال اتية.

تعاد هيكل ت ا  جب أن  ن ال يادو التيأتعرف فكرو (.هدفت إلى Briggs ,1990دراسة عر جز  
، الااحث المن   الو في المسحي، واتال تكون مشتركة ع ن العد د من أفراد ومجموعات اتخا  ال رار

واعتمد الااحث في دراسته على ا ستاانة، لجمل العيانات، وتق اختيار ع نة الدراسة اتر  ة عشوا ية، 
ه ه الدراسة للنتا   التالية: أن يشتر   ( مدرسة ثانوية وتو لت16( مدرسة اعتدا ية و 15شملت  

مد رو المدارو والمعلمون ومجالو المدارو ومجموعات  نل ال رار في األنشتة ال يادية عدرجات 
 متفاوتة.

(  عدراسة هدفت إلى تعرف أهق ا سترات جيات والسياسات المست علية 2004وراق العواد  
المن   الو في التحل لي ، ولتح     سعودية واتال الااحثة العربية اللتتو ر التعليق العاق في المملك

اهداف الدراسة راق الااحث ععنات استاانة، وتق اختيار ع نة الدراسة اتر  ة عشوا ية من مجتمل 
( خع ر من أعطات ه  ة التدر و في الجامعات السعودية، وتو لت 100الدراسة وبلغ حجق الع نة  

من ا طرورو تعني ن اق الجودو الشاملة في الن اق التعليمي،  الدراسة الى مجموعه من النتا  
دات، واستتالع دوري لمدة رطا أوليات األمور عن المستوة التربوي األ وتتو ر ن اق المحاساة على

 والتعليمي ألعنا  ق.
اعاد المختلفة لتجربة المدارو لى تعرف على األإ(  دراسة هدفت 2005أجرة سعد الد ن  

، المراحت التعليمية المختلفة ، والوروف على معورات وسلعيات تجربة المدارو المنتجةالمنتجة في 
الااحث ععنات استاانة تطمنت على هداف الدراسة راق أ الااحث المن   الو في، ولتح     واستخدق

تق اختيارها من محاف ه سوهاو في المدارو  ا عتدا ية، واإلعدادية، فما الع نة أربعه محاور، أ
( من ال يادات التربوية والمدرس ن ال ا م ن على المدارو المنتجة 450الثانوية( وتألفت الع نة من  و 
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هداف أ زالت فلسفة و  ما .لى مجموعه من النتا   من اإليمية المختلفة، وتو لت الدراسة االمراحت التع
 ا م ن على مشروعات المدرسة المنتجة غ ر واطحة لل ا م ن على العملية التربوية ا فة عامة، وال

هداف أ    تجزأ من  ا  هداف المدرسة المنتجة جزتأ ن تكون أدرسة المنتجة ا فة خا ة، و ناغي الم
اف ا التعليق العاق في كت مرحلة من مراحت التعليق المختلفة، كما يحتاو تح    المدرسة المنتجة ألهد

س اق المدرسة المنتجة إلى إطافة إفة، ساو  ل  العلق والمعر أن يكون أتتو ر مشروعات ا وتنف  ها و 
 . عتكو ن اتجاهات إ جاعية لدة المتعلم ن نحو العمت ال دوي والحرفي

تعرف  على وارل اإلدارو المدرسية في مدارو ال( عدراسة هدفت إلى 2007راق الدوسري  
 وارل عجميلالعنات في المملكة العربية السعودية، استخدمت الااحثة  المن   الو في التحل لي ال

، تق استخداق ا ستاانة كأداو لجمل العيانات، وتق اختيار ع نة أاعاده ، ولتح    اهداف الدراسة
( مشرفة إدار ة ، وجميل مد رات مدارو 102الدراسة اتر  ة عشوا ية من مجتمل الدراسة الاالغ  

وتو لت الدراسة الى  (291العنات المتوستة الثانوية الحكومية في مد نة الر اد الاالغ عددهن  
سااب التوجه نحو المدارو  اتية اإلدارو في المدارو حاجة أهق أ ن من أ :مجموعة من النتا   من ا

 مد رات ا الى إ دار ال رارات المتعل ة اشؤون المدرسة دون الرجوع إلدارو التعليق في جميل األمور.
 دراسات تناولت موضوع االقتصاد المعرفي. .ب

عرف على أثر ا رت اد المعرفي في التلى إورد هدفت الدراسة  (2009أجرة النعيمات  
 ،والمرحلة التعليمية ،عنا ر العملية التعليمية ااختالف النوع والمؤهت العلمي والخعرو التعليمية

إلرليق من وج ة ن ر الخعرات التربو  ن والمعلم ن في ا ردن. ولتح    أهداف الدراسة استخدق او 
نة والم اعلة لجمل العيانات، وتكونت الع نة  التي تق اختيارها اتر  ة التا ية العشوا ية الااحث ا ستاا

راليق الثالثة إرليق ( خع را تربويا، موزع ن على األ32( معلمة و  2530( معلمًا و  1542من  
ًا ألثر الشمال، وارليق الوسط، وارليق الجنوب، ومن النتا   التي تو لت الدراسة الى ان هنا  تنوع

، كما كشفت الدراسة عن وجود فروا ردني عنا ر العملية التعليمية في األا رت اد المعرفي ف
ول الح ف ة اإلناث في جميل  ،لمتغ ر النوع α=0.05)  ات د لة اح ا ية عند مستوة الد لة  

ح ف ة سية ول الالعلمي ول الح ف ة المؤهت دعلوق ،ولمتغ ر الخعرو التدر  المجا ت ولمتغ ر المؤهت
رليق الوسط إرليق ول الح  ر المرحلة الثانوية، ولمتغ ر اإل، ولمتغ( سنوات10الخعرو اكثر من  
ن الدرجة الكلية ألثر ا رت اد المعرفي في عنا ر العملية التعليمة التعلمية ألى إوالجنوب، إطافة 

 تالب والمن   الدراسي.  في األردن من وج ة ن ر المعلم ن كانت مرتفعة ااستثنات مجالي ال
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تعرف على وطل ا رت اد اللى إورد هدفت الدراسة   ,Pandey)2012دراسة "ااندي " 
ح ث تا ت الدراسة على ع نة اخت رت  ،علمات المدارو الثانوية في فرنساوم ،المعرفي ع ن معلمي

اسة تق عنات استاانة هداف الدر أ لمن   الو في التحل لي، ولتح    اتر  ة عشوا ية ، وتق استخداق ا
ن معلمي ومعلمات المدارو الثانوية أ :لى النتا   التاليةإمل العيانات، ورد تو لت الدراسة لج

لى وجود فروا  ات إ اد المعرفي. كما تو لت الدراسة الفرنسية يملكون مستوة متدني في ا رت
تاعًا لمتغ ري النوع  ،فيفي مستوة ا رت اد المعر  a= 0.05ح ا ية عند مستوة الد لة إد لة 

ل الح المعلمات ونمط مجلو إدارو المدرسة ل الح النمط المؤسسي ،ااإلطافة الى اهمية ا رت اد 
 المعرفي في تتور التح  ت الدراسي لدة التلاة.    

تعرف على أدوار معلمي المرحلة الثانوية في اللى إورد هدفت  عدراسة (2014راق الرومي  
 ا ق على المعرفة من خالل الوروف على المتتلاات التي  جب توافرها لمساعدو طوت ا رت اد ال

وتق استخداق  ،طوت ا رت اد ال ا ق على المعرفةعلى ال ياق اأدوارهق في ،معلمي المرحلة الثانوية 
( معلمًا تق اختيارهق اتر  ة العن ودية 368المن   الو في المسحي، ورد تكونت ع نة الدراسة من  

( ف رو ، 32شوا ية ،ورد اعتمد الااحث ا ستاانة أداو للدراسة في جمل العيانات ح ث تكونت من  الع
ق أدوار معلق المرحلة الثانوية في طوت أن من األ  ا الدراسة إ التي تو لتومن اهق النتا   

ي ف  ن يحافظ على ال وية اإلسالمية والت دي لكت منأ ،اات ا رت اد ال ا ق على المعرفةمتتل
هق المتتلاات التي  ناغي توافرها في ا ن من أاعد للتلاة على اإلعداع، و طدها، وان ي وق عدور المس

هي تدر ب التالب على دم  الت نية ،معلق المرحلة الثانوية في طوت متتلاات ارت اد المعرفة 
لت ل ا الدراسة لتو يات التي تو هق اأ نترنت في التعليق. ومن الحد ثة ووسا ت ا ت ال وشاكة اإل

واحد كحد أدنى لمساعدت ق  ،ن تلتزق الج ات المسؤولة احطور معلق المرحلة الثانوية عرنام  تدر عيأ
 على ال ياق اأدوارهق في طوت متتلاات ا رت اد ال ا ق على المعرفة.

 :تعقيب على الدراسات السابقة
 من خال ل استعراد الدراسات الساا ة،  لحظ ما يأتي :

مر ة، اعد متلل األلفية الثالثة، األأكثر الدراسات التي تناولت موطوع المدرسة المنتجانعث ت  .1
 ال ي  دل على أهمية الموطوع وجدته.

استفادت الااحثة من الدراسات الساا ة  ات ال لة، من خالل أدع ا الن ري، ومن ج ت ا الاحثية،  .2
 والنتا   التي أسفرت عن ا.
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ا ات ا في كون ا ت دف إلى الكشف عن درجة توافر عنا ر تختلف الدراسة الحالية عن سا .3
ردن في طوت متتلاات ارت اد المعرفة، لمدارو الثانوية  الحكومية في األالمدرسة المنتجة في ا

 تالع الااحثة.امالق تتناولة دراسة ساا ة احسب  وه ا
 الطريقة واالجراءات 

 منهج البحث المستخدم
الو في، و ل  لمالتمته لتعيعة الدراسة ، واستخدمت  استخدق في ه ه الدراسة المن  

 ا ستاانة وس لة لجمل العيانات من أفراد ع نة الدراسة.
 مجتمع الدراسة 

ردن خالل العاق المدارو الثانوية الحكومية في األ تكون مجتمل الدراسة، من جميل مد ري 
ا إلح ا يات وزارو التربية ( مد ر ومد رو، وف 1245والاالغ عددهق   ،2017/ 2016الدراسي 

 (.2016والتعليق  وزارو التربية والتعليق، 
 عينة الدراسة

لمدارو مد ر ومد رو( من ا 335تق الح ول على ع نه تا ية عشوا ية من مجتمل الدراسة  
( استاانة وتق توز ع ق حسب  316ردن، وبلغ عدد ا ستاانات المسترجعة  الثانوية  الحكومية في األ

 (.1ق والمد ر ة. وي  ر  ل  في الجدول  اإلرلي
 (. توزيع عينة الدراسة حسب اإلقليم و المديرية.1جدول )

 النسبة المئوية عدد االستبانات المديرية اإلقليم

 إرليق الوسط

 .4 12 التعليق للوات الجامعة/ محاف ة العا مةمد ر ة التربية و 
 .3 11 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة المورر

 .6 18 مد ر ة التربية والتعليق للوات ال ويسمة / محاف ة العا مة
 .5 17 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة مأداا

 .4 13 مد ر ة التربية والتعليق للوات ناعور / محاف ة العا مة
 .3 11 الزررات ا ولى مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة

 .4 12 مد ر ة التربية والتعليق للوات ماركا/محاف ة العا مة
 .5 15 والتعليق للوات وادي الس ر/ محاف ة العا مةمد ر ة التربية 

 .5 15 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة الر يفة
 .4 12 مد ر ة التربية والتعليق للوات سحاب / محاف ة العا مة

http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=7
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=31
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=6
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=2
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=89
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=26
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=5
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=78
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=28
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=88
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 النسبة المئوية عدد االستبانات المديرية اإلقليم
 .5 15   السةةةةلط مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة

 إرليق الشمال

 .6 18 مد ر ة التربية والتعليق للوات ر اة اربد /محاف ة اربد
 .5 17 رشمد ر ة التربية والتعليق لمنت ة ج

 .2 5 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة عني كنانة
 .3 10 والتعليق لمنت ة الكةورومد ر ة التربية 

 .2 6 مد ر ة التربية والتعليق لوات عني عع د
 .5 17 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة ر اة المفرا 
 .4 13 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة عني كنانة
 .5 15 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة عجلون 

إرليق 
 الجنوب

 .4 12 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة التف ةلة
 .1 4 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة ا ةةةة را
 .6 20 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة الكةةةةةةر 
 .5 16 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة معان
 .4 12 مد ر ة التربية والتعليق لمنت ة الع اة

 100.0 316 25 المجموع

 أداة الدراسة:
أداو الدراسة الحالية والمتمثلة ااستاانة ، و ل  اعد ا تالع على ا دب  عتتو رراق الااحث 

 .(2005(، سعدالد ن،  2011(، رزا، 2015التربوي والدراسات  ات ال لة كدراسة نعمات، 
 داة:ال صدق

( محكما، وتق إجرات 12( ف رو، تق عرط ا على  58من  ولية تكونت أداو الدراسة ا ورت ا األ
 احت األداو مكونة في  ورت ا أح ث التعديالت العنا ية واللغوية عنات على مالح ات المحكم ن، ا

 ( ف رو، موزعة على مجا ت ساعة . 55الن ا ية من  
 :داةثبات ال

( مد ر ومد رو، من 30من   للتح   من ثاات األداو ،تق تتع   ا ستاانة  على ع نة مكونة
(،واعد مطي ثالث اساعيل تق 30-1خارو ع نة الدراسة، و ل  عإعتا  ق اررامًا متسلسلة من  

تتع   ا ستاانة على الع نة نفس ا، وااألرراق  ات ا التي أعت ت في المرو األولى، ثق تق حساب 
  ( ع ن العالرة المح لة في المرت ن.Personمعامت ع رسون  

http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=24
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=15
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=12
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=13
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=17
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=37
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=3
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=13
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=9
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=21
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=77
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=18
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=1
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesPage.aspx?DirectoratesID=20
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 قيم معامل كرونباخ ألفا لمجاالت الداة (2رقم ) جدول
 معامل الثبات المجال

 58. التشر عي .

 72. التن يمي .
 91. التنمية الم نية.
 53.  نل ال رار .

 94. المن   المدرسي.
 82. التمو ت . 

 63. انتاو واعتكار المعرفة .  

 متغيرات الدراسة:
 تية:اشتملت الدراسة على المتغيرات اال 

: ت ورات ع نة الدراسة لوارل درجة  توافر عنا ر المدرسة المنتجة في المتغيرات المستقلة .1
 ردن  في طوت  متتلاات ارت اد المعرفة.ة الحكومية في األالمدارو الثانوي

 .ورد اشتملت الدراسة على المتغ رات الوستية ا تيةالمتغيرات المستقلة الوسطية:  .2
سنوات،  10 -5سنوات فأرت، من  5إلدارو: ول ا ثالث مستويات  عدد سنوات الخعرو في ا .أ

 سنوات(. 10أكثر من 
 الجنو وله ف تان:  كر وأنثى.  .ب
 المؤهت العلمي: وله ثالث مستويات   دعلوق ما اعد الاكالور وو، ماجست ر، دكتوراه(. .ج

نا ر المدرسة : واشتملت الدراسة على متغ ر تاال واحد ،هو: وارل توافر عالمتغيرات التابعة .3
 المنتجة في المدارو الثانوية الحكومية في ا ردن  في طوت  متتلاات ارت اد المعرفة.

 المعالجة االحصائية:
 لإلجااة عن السؤال األول: تق استخراو المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة.

تحل ت التاا ن ا حادي  و تق استخداق  t- testلإلجااة عن السؤال الثاني : تق استخداق تحل ت 
One Way Anova   .ستخراو الفروا  

لغايات الحكق على درجة توافر عنا ر المدرسة المنتجة : ار الحكم على المتوسطات الحسابيةمعي
اعتمدت الااحثة  في المدارو الثانوية الحكومية في ا ردن  في طوت متتلاات ارت اد المعرفة

 ع   المعادلة التالية:م ياو لكرت الخماسي من خالل تت



 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

38 
 

 عدد الف ات÷ (، تول الف ة = المدة  5  عدد الف ات = 4= 1-5المدة= 
 ( . 0.79 أطف كت مرو  0.8= 5÷4تول الف ة= 

 غ ر متوفرو / طعيفة جدا.  1.80الف ة ا ولى ارت من 
 ( طعيفة. 2.59 -1.80الف ة الثانية:  
 (  متوستة. 3.39 -2.60الف ة الثالثة :  

 ( عالية. 4.19 -3.40ة الرااعة :  الف 
 ( عالية جدًا.    4.20 -5الف ة الخامسة :  

 عرض النتائج ومناقشتها:
فيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدارسة الحالية وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها، 

 وعلى النحو اآلتي:
رجة  توافر عنا ر المدرسة المنتجة في ما دالنتائج المتعلقة بالسؤال الول والذي نصه:  :أوال

 المدارو الثانوية الحكومية في ا ردن  في طوت  متتلاات ارت اد المعرفة؟ 
 لإلجااة عن ه ا السؤال تق حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة وتق تحد د الرتاة  

 (3جدول )
 رقم المجال المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الرتبة الدرجة
 2 التن يمي  2.69 58. 1 متوستة
 3 التنمية الم نية  2.68 50. 2 متوستة
 7 انتاو واعتكار المعرفة  2.63 40. 3 متوستة
 4  نل ال رار 2.58 44. 4 طعيفة
 6 التمو ت 2.56 39. 5 طعيفة
 5 المن   المدرسي 2.54 39. 6 طعيفة
 1 التشر عي 2.50 58. 7 طعيفة

 الدرجة الكلية للمجا ت ككت 2.56 36. - عيفةط
( أن درجة توافر عنا ر المدرسة المنتجة في المدارو الثانوية 3إ  تع ن من نتا   جدول  

الحكومية في ا ردن  في طوت متتلاات ارت اد المعرفة جاتت عدرجة طعيفة ؛ امتوسط حساعي 
 يمي في المرتاة األولى امتوسط حساعي (، ورد جات المجال التن36.( وانحراف معياري  2.56 
( عدرجة متوستة، وجات مجال التنمية الم نية في المرتاة الثانية 58.( وانحراف معياري  2.69 
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( و عدرجة متوستة، وجات المجال التشر عي في 50.( وانحراف معياري  2.68امتوسط حساعي  
 ( و عدرجة طعيفة.  58.( وانحراف معياري 2.50المرتاة ا خ رو امتوسط حساعي 

 وفيما يلي توضيح لكل مجال من المجاالت السابقة :
 : المجال التشريعيأوالا  

عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال تق حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات  لإلجااة
 (  ع ن  ل .4المعيار ة والجدول  

 (4جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

6 
توفر  المدرسة مناخ مال ق لمساعدو المعلم ن على العمت عروح 

 متوستة 1 1.37 2.69 الفر  .

 متوستة 1 82. 2.69 تنمي المدرسة الشعور اا نتمات ل ا. 7
 متوستة 3 82. 2.65 تشجل المدرسة على تتع   األفكار الجد دو 8
 متوستة 4 85. 2.62 ربوية امرونة.تتع   المدرسة التشر عات الت 9

توفر المدرسة مناخ اجتماعي  يساعد على دعق عمل تي التعلق  4
 والتعليق.

 طعيفة 5 80. 2.59

 طعيفة 6 80. 2.57 تنشر المدرسة ث افة  احترق الرأي والرأي ا خر 3

5 
تمتل  المدرسة  الحيات إ دار ال رارات التربوية طمن هوامش 

 طعيفة 7 82. 2.54 محددو.

 طعيفة 8 80. 2.37 تربط المدرسة مخرجات ا التعليمية عرؤ ت ا. 1

يشتر  في  ياغة الرؤية المدرسية كت من اإلدارو وممثل ن عن  2
 اوليات ا مور .

 طعيفة 9 84. 2.00

 طعيفة  85. 2.50 المجال ككت
درجة طعيفة امتوسط ن ف رات المجال التشر عي ككت  جاتت متوستات ا عأ 4)  تع ن من جدول  

( ، وت درت الف رو   توفر المدرسة مناخ مال ق لمساعدو المعلم ن على العمت عروح 2.50حساعي   
عتشجيل المعلم ن على   لى أهمية المناخ المدرسي في ا س اقإولى وهي تش ر في المرتاة األ   )الفر  

ي  ات السياا جاتت الف رو الثانية   تنمي العمت لما يح  ه للمعلم ن من است رار نفسي أثنات العمت، وف
ن شعور المعلق اا نتمات للمدرسة يساعد على العمت ألى إالشعور اا نتمات ل ا( وهي تش ر المدرسة 
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درسية ه ا ورد جاتت الف رو  يشتر  في  ياغة الرؤية الم ،وجد وعلى ا عداع وا عتكار ف  اعإخالص 
خ رو في مستوة طع ف  رت ار اإلدارو مور( في المرتاة األاألوليات أكت من اإلدارو وممثل ن عن 

المدرسية على  ياغه الرؤية عنفس ا وطعف المعرفة لدة اعد العامل ن امف وق الرؤية ومدة اهم ت ا 
( التي تؤكد أهمية العمت الجماعي وال يادو (Johonson ,1990وتتف  ه ه النت جة مل دراسة جونسون 

 لتح    اإلدارو ال اتية..المشتركة في المدارو 
 التنظيمي :  الثاني المجال

 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة
 (5جدول )

رقم 
 الفقـرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 75. 2.70 لمجالو المدرسية. تمثت المدرسة أعطات المجتمل المحلي في ا 16

10 
امل ن ف  ا اما يساعد على تح    توزع المدرسة الم اق على الع

 متوسطة 2 83. 2.67 هداف ا.أ 

11 
تعمت المدرسة على توز ل الم اق والمسؤوليات على المعلم ن في 

 متوسطة 3 84. 2.65 المدرسة اما  نسجق مل ردرات ق .

 متوسطة 4 73. 2.62 يمي يساعد على تح    رؤ ت ا ورسالت ا.للمدرسة هيكت تن  12

13 
تحرص المدرسة على تعر ف الو ف الو يفي لجميل العامل ن 

 متوسطة 5 70. 2.61 ع ا

 15 
تختار المدرسة سياسة واطحة في انت ات كوادرها الاشر ة اما 

 متوسطة 5 74. 2.61  تالتق مل احتياجات ا ..

 ضعيفة 6 69. 2.55 جان إدار ة لت ويق أدات العامل ن ع ا.تشك ت  المدرسة ل 14
 متوسطة - 58. 2.69 المجال ككت

جاتت متوستات ا عدرجة متوستة  امتوسط ف رات المجال التن يمي ككت  نأ5)  تع ن من جدول  
 في) ( ، وت درت الف رو  تمثت المدرسة أعطات المجتمل المحلي في المجالو المدرسية2.69حساعي   
ولى وهي تش ر الى أن مشاركة أعطات المجتمل المحلي في المجالو المدرسية له دور هاق في المرتاة األ

ووعي عدور المدرسة عدعق المجتمل، ه ا ورد جاتت الف رو  ،دعق وتتو ر المدرسة كون ق على معرفة
في مستوة طع ف لعدق خ رو ات العامل ن ع ا.( في المرتاة األ تشك ت  المدرسة لجان إدار ة لت ويق أد

رناعة  المعلم ن في المدارو ان ي وق عت  يم ق لجان إدار ة لخوف ق من وروع ال لق عل  ق، وتتف  هدو 



  أمت أعو يح ى، د. خالد السرحان                 .......  المدارو الثانوية المدرسة المنتجة في عنا ر درجة توافر

41 
 

شارت إلى طرورو انت او معدأ ال يادو المشتركة ع ن أ( التي (Brigges,1996النت جة مل دراسة عر جز 
 أفراد المجتمل المدرسي المحلي 

 ية المهنية التنم:  المجال الثالث
 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة

 (6جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

17 
تعمت المدرسة على استطافة متخ   ن في مجال التنمية 

 متوستة 1 66. 2.71 الم نية.

 متوستة 2 63. 2.70 تؤكد المدرسة على تنمية الم ارات ال يادية  لجميل العامل ن ف  ا. 25
 متوستة 3 67. 2.69 ُتشكت  المدرسة لجان لمتااعه المشار ل اإلنتاجية. 23
 متوستة 3 63. 2.69 تحدد المدرسة ا حتياجات التدر عية للعامل ن ف  ا. 24

ع ا اترا والوسا ت التعليمية تعرد المدرسة كافة العامل ن  18
 .المتعل ة اعمل ق

 متوستة 5 59. 2.64

 متوستة 6 62. 2.64 تدرب  المدرسة الكوادر اإلدار ة على اجراتات اعداد الم زانية. 29

26 
ت مق المدرسة العرام  والختط التدر عية لتلعية حاجات العامل ن 

 متوستة 7 67. 2.62 ف  ا.

27 
مل ن ف  ا لتنمية  م ارات العمت طمن فر   تدر ب  المدرسة العا

 لمساعدت ق في حت المشكالت التي تواج  ق.
 متوستة 8 62. 2.61

توفر ادارو المدرسة المناخ المال ق لدعق عملية التنمية الم نية  28
 المستدامة

 متوستة 9 62. 2.61

ُتعد المدرسة دورات تدر عية متخ  ة في مجال اعداد  19
 تاجية.المشروعات اإلن

 طعيفة 10 60. 2.59

20 
تستع ن  المدرسة عخعرات متخ   ن في مجال ت ميق 

 طعيفة 11 60. 2.56 المشروعات اإلنتاجية وتنف  ها

 طعيفة 11 60. 2.56 تدعق  المدرسة كافة ا فكار اإلعداعية لدة العامل ن ف  ا. 21

لدول ى تجارب اماق العامل ن لالتالع علأتتيح المدرسة الفر ة  22
 عداد المشروعات اإلنتاجية وتنف  ها.إ المت دمة في مجال 

 طعيفة 12 54. 2.55

 متوستة - 50. 2.68 المجال ككت
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ن ف رات مجال التنمية الم نية ككت  جاتت متوستات ا عدرجة متوستة  أ6)  تع ن من جدول  
  ن في مجال ( ، وت درت الف رو  تعمت المدرسة على استطافة متخ 2.68امتوسط حساعي   

كفاتو  ي و ل  لحاجة المدرسة لمتخ   ن  و لى إولى وهي تش ر في المرتاة األ  ) .التنمية الم نية
ورغاة المعلم ن عتنمية انفس ق في مجال  عرفة في مجال التنمية الم نية لعدق توفرهق في الم دانمو 

ن لالتالع على تجارب الدول تتيح المدرسة الفر ة اماق العامل تخ  ات ق ، ه ا ورد جاتت الف رو  
في مستوة طع ف لعدق  المت دمة في مجال اعداد المشروعات اإلنتاجية وتنف  ها( في المرتاة ا خ رو

توفر اإلمكانات المادية التي تساعد العامل ن في المدرسة على  ل ، وانشغال العامل ن في المدرسة 
(.التي أشارت 2007ه ه النت جة مل دراسة الدوسري ،ااألعمال الروت نية  وعدق توفر الورت ل ل ، وتتف  

 الى اهمية التنمية الم نية للعامل ن في المدرسة.
 صنع القرار : المجال الرابع

 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة
 (7جدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

حراف االن
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

33 
ُتف د المدرسة من مساهمة اوليات األمور في عملية تفع ت رؤية 

 متوستة 1 57. 2.61 المدرسة ورسالت ا

 متوستة 2 60. 2.60 يشار  المعلم ن في المدرسة في عملية تتو ر المناه  الدراسية. 30
 متوستة 2 57. 2.60 سات المدرسية.ُتشر  المدرسة اوليات ا مور في عملية رسق السيا 34

تشجل المدرسة ا نفتاح على المجتمل المحلي لإلفادو في دعق  32
 ممارست ا.

 طعيفة 4 58. 2.59

31 
توفر المدرسة  المعلومات التي تشجل وتسمح للعامل ن من 

 طعيفة 5 61. 2.57 المشاركة الفعالة في عملية  نل ال رارات المدرسية.

35 
سة من تن يم ا ال رمي في تعز ز اعد المشاركة الفاعلة ُتف د المدر 
 طعيفة 5 56. 2.57 ألدا  ا.

تحرص المدرسة على تشاركية العمت ف  ا في تح    ا هداف  37
 التربوية.

 طعيفة 6 55. 2.56

 طعيفة 7 54. 2.54 توفر المدرسة رنوات ات ال فعاله ع ن  المدرسة والمجتمل(. 36
 ضعيفة - 44. 2.58 المجال ككت
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ن ف رات مجال  نل ال رار ككت  جاتت متوستات ا عدرجة طعيفة  أ7)  تع ن من جدول  
( ، وت درت الف رو   تُف د المدرسة من مساهمة اوليات األمور في عملية تفع ت 2.58امتوسط حساعي   

ور في مسانده ملدور ال اق ألوليات األالى إفي المرتاة ا ولى وهي تش ر )رؤية المدرسة ورسالت ا
المدرسة عتفع ت الرؤية والرسالة ل ا من خالل ت ديق الدعق المادي والمعنوي ل ا، ونشر الوعي اأهمية 

توفر المدرسة رنوات ، ه ا ورد جاتت الف رو  ن ق جزت هاق ف  اأالة التي تسعى المدرسة لتح   ا و الرس
مستوة طع ف لعدق توفر رنوات  خ رو فيالمدرسة والمجتمل( في المرتاة األات ال فعاله ع ن 

مور( على حطور األ ولياتأراال المجتمل  إاعلة ع ن المدرسة والمجتمل وطعف ات ال  ف
، ا جتماعات، وحاجة المدرسة الى مخاتاات رسمية عند ريام ا اا ت ال مل المؤسسات الخا ة

لنت جة مل دراسة ف  ه ه ا، وتتمور اطرورو التوا ت مل المدرسةوليات األأرلة الوعي لدة 
 التي أشارت الى طرورو توف ر رنوات ات ال ع ن المدرسة والمجتمل المحلي. (.2007،الدوسري 

 المنهج المدرسي : المجال الخامس
 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة

 (8جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 متوستة 1 55. 2.60 تعمت المدرسة على تفع ت المناخ المدرسي اأنشتة خارو المدرسة 40
 متوستة 1 57. 2.60 تعمت المدرسة على تدر ب التلاة لتنمية م ارات التوا ت 41
 عيفةط 3 54. 2.59 تعمت المدرسة على تعز ز سلو  المواتنة لدة التلاة. 42
 طعيفة 4 55. 2.55 تعمت المدرسة على تعز ز م ارات التعليق ال اتي. 43
 طعيفة 4 54. 2.55 تفعت المدرسة المناه  مستف دو نت ا تجاهات التربوية المعا رو 44
 طعيفة 6 53. 2.54 الربط ع ن الجانب الن ري والجانب التتعي ي 39
 طعيفة 7 53. 2.52 لعمت لتتو ر األدات التربوي سال ب التعلق من خالل اأتعتمد المدرسة  38

 طعيفة - 39. 2.54 المجال ككت

ن ف رات مجال المن   المدرسي ككت  جاتت متوستات ا عدرجة طعيفة  أ8)  تع ن من جدول  
( ، وت درت الف رو  تعمت المدرسة على تفع ت المناخ المدرسي اأنشتة خارو 2.54امتوسط حساعي   

لى الدور ال ي تؤديه ا نشتة التي تنف  خارو المدرسة عتفع ت إلمرتاة ا ولى وهي تش ر في ا ) المدرسة
ن ا فر ة للكشف عن اعداعات المعلم ن والتلاة، وفي أخالل ال طات على الملت و المناخ المدرسي من 
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لى إ ر وهي تش ، ات السياا جاتت الف رو  تعمت المدرسة على تدر ب التلاة لتنمية م ارات التوا ت(
دور المدرسة في عملية تدر ب التلاة على م ارات التوا ت، من خالل دعم ا للتلاة للمشاركة في 

فس ه ا ورد جاتت الف رو  تعتمد المدرسة اسال ب  ،اح المجال ل ق لتعع ر عن أفكارهقالمؤتمرات والندوات وا 
ي مستوة طع ف لعدق تفع ت اسال ب خ رو فر األدات التربوي( في المرتاة األالتعلق من خالل العمت لتتو 

سال ب تعلق ت ل دية ، وعدق تورر كادر  ت ن اسلوب أالعمت اشكت كامت وارت ارها على  التعلق من خالل
التي أشارت  Walsh,(1990)التعلق االعمت اشكت يح   ال دف منة، وتتف  ه ه النت جة مل دراسة والش 

 تية اإلدارو عاٍل جدًا لمساهمت ق في إدارت ا.ن مستوة ا نجاز لدة معلمي المدارو  األى إ
 التمويل : المجال السادس

 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة
 (9جدول )

رقم 
 الفقـرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

ا ح  المدرسية على تنمية الموارد المالية من تساعد ال وان ن و اللو  47
 خالل تفع ت الشراكة ع ن المدرسة والمجتمل المحلي

 متوستة 1 58. 2.60

مكانيات ا اما  46 تساعد ال وان ن المدرسة على استثمار مواردها وا 
  تواف  مل احتياجات ا

 طعيفة 2 55. 2.58

48 
على الاحث عن تشجل مد ر ة التربية والتعليق تشجيل المدرسة 

 طعيفة 2 55. 2.58 م ادر جد دو للتمو ت

49 
تعمت المدرسة على ا فادو من الدعق المادي المجتمعي الم دق ل ا 

 طعيفة 2 57. 2.58 اما  نسجق مل اهداف ا التربوية

 طعيفة 5 55. 2.57 تتعنى المدرسة الية فعالة في مراراة ادا  ا المالي 50
 طعيفة 6 54. 2.55 دعق الموازنة ف  ا.ت مق المدرسة أنشته ت 45

 ضعيفة - 39. 2.56 المجال ككت
جاتت متوستات ا عدرجة طعيفة  امتوسط  تمو ت ككتن ف رات مجال الأ9)  تع ن من جدول  

( ، وت درت الف رو  تساعد ال وان ن و اللوا ح  المدرسية على تنمية الموارد المالية من 2.56حساعي   
و ل  لمرونة ه ه ال وان ن في المرتاة ا ولى   ) كة ع ن المدرسة والمجتمل المحليخالل تفع ت الشرا

واللوا ح في السماح للمدرسة والمجتمل المحلي عتفع ت الشراكة من خالل استغالل الموارد المتاحة 
ي ( في المرتاة ا خ رو ف ت مق المدرسة أنشته تدعق الموازنة ف  ا، ه ا ورد جاتت الف رو للترف ن
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نشتة المسموح ل ا عت ميم ا المفروطة على المدرسة عنوعية األ و ل  لل  ودمستوة طع ف 
 وتنف  ها  في المدرسة.

 انتاج وابتكار المعرفة : المجال السابع
 لإلجااة عن الف رات المتعل ة ع  ا المجال حسعت المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة

 (10جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  تالفقـرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

53 
تعرف  المدرسة على التلاة ام ارات الاحث عن المعرفة من م ادرها 

 متوستة 1 55. 2.64 المتعددو.

58 
تتتلل المدرسة لز ادو الوزن النسعي لعلوق المست عت التي تشمت 

 متوستة 1 55. 2.64 راسية. ر اطيات ، حاسوب، اللغة ا نجل ز ة( في المناه  الد

تعمت المدرسة على توف ر ا نشتة اإلثرا ية التي تتتلب إعمال  هن  51
 التلاة  كتشاف المعرفة الجد دو.

 متوستة 3 54. 2.63

جرا ية للمعلم ن تساعدهق على تحو ت المعرفة توفر المدرسة أدلة إ 57
 الت ر ر ة الى معرفة إجرا ية راعلة لتتع  .

 متوستة 4 55. 2.62

 طعيفة 5 55. 2.59 تعد المدرسة على ت ميق الدروو في  ورو اعمال تشاركية. 52

54 
تو ف المدرسة  اسال ب التعلق ال اتي التي تنمي الشعور االمسؤولية 

 طعيفة 6 52. 2.57 والتحكق ال اتي.

56 
تعمت المدرسة على تدر ب التلاة على التعامت مل المكتاة الررمية 

 والعالمية.المحلية 
 طعيفة 6 54. 2.57

55 
تعمت المدرسة على إعادو تأه ت المعلق ليكون متعدد األدوار   مرشد 
لم ادر المعرفة، منس  لعملية التعلق ال اتي، م وق لنتا   التعليق، 

 موجة لكت متعلق(.
 طعيفة 7 53. 2.53

 متوسطة - 40. 2.63 المجال ككت
انتاو واعتكار المعرفة ككت  جاتت متوستات ا عدرجة  ن ف رات مجالأ10)  تع ن من جدول  

تعرف  المدرسة على التلاة ام ارات الاحث ( ، وت درت الف رو  2.63متوستة  امتوسط حساعي   
ولى و ل  ألهمية ح ول التلاة على المعرفة في المرتاة األ )عن المعرفة من م ادرها المتعددو

وفي  ات نتاجية، إلى عمت مشار ل إفكار تؤدي ألد  ق من ن  ل   نمي ما أل ؛عوسا ت وترا متنوعه
 تتتلل المدرسة لز ادو الوزن النسعي لعلوق المست عت التي تشمت  ر اطيات ، السياا جاتت الف رو 
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لى أهمية ه ه العلوق كون ا تعد ا ساو إ( ويعود  ل  حاسوب، اللغة ا نجل ز ة( في المناه  الدراسية
مؤشر على نجاح  المدرسة ح ن  ت ن تالع ا ه ه العلوق، ه ا ورد جاتت الف رو للعلوق في المست عت و 

 تعمت المدرسة على إعادو تأه ت المعلق ليكون متعدد األدوار   مرشد لم ادر المعرفة، منس  لعملية 
سعب ويعود الخ رو في مستوة طع ف ، موجة لكت متعلق( في المرتاة األالتعلق ال اتي، م وق لنتا   التعليق

ن المدرسة   تعد دورات وبرام  كف لة ع ل ، وربما كان المعلق هو نفسة  رفد الدور الجد د له ألى إ
 وتمسكه عدورو الت ل دي وم اومة للتغ ر.

 نتائج السؤال الثاني: ثانياا 
( α=0.05هت توجد فروا  ات د لة إح ا ية  والذي ينص على:لنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ا

توافر عنا ر المدرسة المنتجة في المدارو الثانوية الحكومية في األردن في طوت  في درجه
متتلاات ارت اد المعرفة تعزة لمتغ رات:  الجنو , المؤهت العلمي , الخعرو( ؟ لإلجااة عن ه ا 

إجرات تحل ت التاا ن الثنا ي حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة، كما تق السؤال تق 
لفروا ع ن ت د رات مد ري المدارو الثانوية  لدرجه توافر عنا ر المدرسة المنتجة في المدارو ل

ح ث كانت تاعًا لمتغ ر الجنو، الثانوية الحكومية في األردن في طوت متتلاات ارت اد المعرفة 
 النتا   كاآلتي:

 حسب متغير  المسمى الجنس: .أ
للع نات  " Tمعيار ة ، كما تق استخراو اختاار" تق حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات ال

ردن لدرجة توافر لمدارو الثانوية في األالمست لة إلجااات افراد ع نه الدراسة لت د رات مد ري ا
( 11والجدول   تاعًا لمتغ ر الجنو، عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات ارت اد المعرفة

  وطح  ل .
 (11جدول )

 ددالع الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 
 التشر عي

 58. 2.56 135  كر
1.54 .12 

 58. 2.45 181 أنثى
 

 التن يمي
 57. 2.75 135  كر

1.74 .08 
 59. 2.64 181 أنثى

 39. 84. 52. 2.70 135  كر التنمية الم نية
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 ددالع الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
 " ت "

 مستوى 
 الداللة

 49. 2.65 181 أنثى 
  نل ال رار

 
 42. 2.58 135  كر

.13 .89 
 45. 2.57 181 أنثى

 المن   المدرسي
 41. 2.56 135  كر

.67 .49 
 38. 2.52 181 أنثى

 التمو ت
 40. 2.58 135  كر

.84 .40 
 37. 2.54 181 أنثى

 إنتاو واعتكار المعرفة
 39. 2.63 135  كر

.12 .90 
 40. 2.64 181 أنثى

 الدرجة الكلية

  35. 2.54 135  كر
 

1.17 
 

 
 58. 2.56 181 أنثى 24.

( إلى عدق وجود فروا  ات د له إح ا ية  عند مستوة 11تش ر النتا   في الجدول    
تاعًا  لدرجة توافر عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات ارت اد المعرفة(  α=0.05الد لة   

دق وجود فروا  ات د لة اح ا ية الى ان ما يتع  من ورد تعزو الااحثة السعب في علمتغ ر الجنو 
تعليمات وروان ن وتعيعة عمت المد ر ن هي نفس ا تتع  على المد رات، واهداف ق مشتركة من اجت 

 الو ول إلى التتور المنشود.
 حسب متغير المؤهل العلمي: .ب

ارو الثانوية تق حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة لت د رات مد ري المد
تاعًا  الحكومية في ا ردن لدرجة توافر عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات ارت اد المعرفة

 (  وطح  ل .12المؤهت العلمي ، والجدول  لمتغ ر 
 (12جدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل المجال
 

 التشر عي
 

 59. 2.50 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 59. 2.48 92 ماجست ر
 45. 2.46 12 دكتوراه
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل المجال

 
 التن يمي

 61. 2.68 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 55. 2.71 92 ماجست ر
 31. 2.63 12 دكتوراه

 
 التنمية الم نية

 

 52. 2.70 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 46. 2.61 92 ماجست ر
 50. 2.75 12 دكتوراه

 
  نل ال رار

 

عد الاكالور وودعلوق ا  212 2.58 .42 
 49. 2.58 92 ماجست ر
 33. 2.46 12 دكتوراه

 
 المن   المدرسي

 39. 2.55 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 40. 2.51 92 ماجست ر
 39. 2.54 12 دكتوراه

 
 التمو ت

 39. 2.56 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 36. 2.56 92 ماجست ر
 46. 2.58 12 دكتوراه

 41. 2.64 212 دعلوق اعد الاكالور وو إنتاو واعتكار المعرفة

 
 38. 2.62 92 ماجست ر
 35. 2.58 12 دكتوراه

 
 الدرجة الكلية

 376. 2.57 212 دعلوق اعد الاكالور وو
 347. 2.55 92 ماجست ر
 225. 2.52 12 دكتوراه

ستات الحساعية  لت د رات مد ري ( وجود فرورًا  اهر ة ع ن متو 12تش ر النتا   في الجدول  
المدارو الثانوية في ا ردن لدرجة توافر عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات ارت اد  تاعًا 

الور وو( على الدرجة الكلية على لمتغ ر المؤهت العلمي  إ  ح ت ا حاب ف ه   دعلوق اعد الاك
 ر(  إ  علغ متوست ق الحساعي  حاب ف ة  ماجستأ(  ل  ق 2.57على متوسط حساعي علغ  أ 
ح ا ية عند مستوة إالفروا ع ن المتوستات  ات د لة (، ولتحد د فيما ا ا كانت 2.55 
 α=0.05  تق تتع   تحل ت التاا ن األحادي وجاتت نتا   تحل ت التاا ن على النحو ال ي  وطحه)

  (.13الجدول  
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ردن لدرجة لمدارس الثانوية  الحكومية في ال ديرات مديري التق الحادينتائج اختبار تحليل التباين  (13جدول )
 توافر عناصر المدرسة المنتجة في ضوء متطلبات اقتصاد  تبعاا لمتغير المؤهل العلمي.

 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف " قيمة
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 التشر عي

 023. 2 047. ع ن المجموعات
.068 
 

.93 
 

 345. 313 107.950 داخت المجموعات
  315 107.997 الكلي

 062. 2 124. ع ن المجموعات
.178 
 

.83 
 التن يق 

 349. 313 109.296 داخت المجموعات
  315 109.420 الكلي

 التنمية الم نية
 1.179 305. 2 609. ع ن المجموعات

 
.30 
 258. 313 80.893 داخت المجموعات 

  315 81.502 الكلي

.454 .63 
  نل ال رار

 089. 2 177. ع ن المجموعات
 195. 313 61.173 داخت المجموعات

  315 61.350 الكلي

 المن   المدرسي
 435. 069. 2 139. ع ن المجموعات

 
.64 
 159. 313 49.906 داخت المجموعات 

  315 50.044 الكلي

.022 .97 
 التمو ت

 003. 2 007. ع ن المجموعات
 153. 313 47.851 داخت المجموعات

  315 47.858 الكلي

 المعرفة إنتاو واعتكار
 82. 191. 031. 2 062. ع ن المجموعات
   161. 313 50.356 داخت المجموعات

 28. 1.252  315 50.418 الكلي

 الدرجة الكلية
 027. 2 054. ع ن المجموعات

.204 .81 
 132. 313 41.366 داخت المجموعات

    315 41.420 الكلي

ح ا ية عند مستوة إ( عدق  وجود فروا  ات د لة 13أ  رت النتا   في الجدول  
 α=0.05 على درجات ت د رات مد ري المدارو الثانوية في ا ردن لدرجة توافر عنا ر المدرسة  )
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ن الع  ة اورد يعود السعب في إلى  ،ت العلميارت اد تاعًا لمتغ ر المؤه المنتجة في طوت متتلاات
فالرواتب التي  ت اط ا من يحملون  ،و  تختلف كث راً  ،المحيتة االمد ر ن والمد رات هي نفس ا ت ر ااً 

ا من يحملون  ماجست ر دعلوق ما اعد الاكالور وو هي نفس ا   تختلف كث را عن تل  التي  ت اطاه
ن الرغاة في الو ول الى مدرسة رادرو على ألد الحاجات نفس ا، ااإلطافة إلى مما  و  ،دكتوراهأو 

 ا نتاو وتمو ت  ات ا تموح يسعى له كت مد ر في مدرسة.
 حسب متغير الخبرة: .ج

ات مد ري المدارو الثانوية في تق حساب المتوستات الحساعية وا نحرافات المعيار ة لت د ر 
، تاعًا لمتغ ر الخعروفر عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات ارت اد المعرفة ردن لدرجة توااأل

 (  وطح  ل .14والجدول  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري المدارس الثانوية في االردن  (14جدول )

 تبعاا لمتغير الخبرة.لدرجة توافر عناصر المدرسة المنتجة في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة 

المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 
 التشر عي

 

 61. 2.46 37 سنوات فأرت 5
 62. 2.52 105 سنوات 10 – 6من 

 55. 2.49 174 سنوات 10اكثر من 

 التن يمي
 57. 2.66 37 سنوات فأرت 5
 59. 2.76 105 سنوات 10 – 6من 

 58. 2.64 174 واتسن 10اكثر من 
 

 التنمية الم نية
 

 57. 2.57 37 سنوات فأرت 5
 51. 2.68 105 سنوات 10 – 6من 

 48. 2.70 174 سنوات 10اكثر من 
 

  نل ال رار
 

 37. 2.50 37 سنوات فأرت 5
 45. 2.57 105 سنوات 10 – 6من 

 44. 2.60 174 سنوات 10اكثر من 

 المن   المدرسي
 34. 2.49 37 سنوات فأرت 5
 37. 2.55 105 سنوات 10 – 6من 

 42. 2.54 174 سنوات 10اكثر من 
 37. 2.53 37 سنوات فأرت 5 التمو ت



  أمت أعو يح ى، د. خالد السرحان                 .......  المدارو الثانوية المدرسة المنتجة في عنا ر درجة توافر

51 
 

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 39. 2.58 105 سنوات 10 – 6من 
 38. 2.55 174 سنوات 10اكثر من 

 إنتاو واعتكار المعرفة
 45. 2.66 37 سنوات فأرت 5
 40. 2.63 105 سنوات 10 – 6من 
 38. 2.63 174 سنوات 10من  اكثر

 الدرجة الكلية
 40. 2.56 37 سنوات فأرت 5
 40. 2.57 105 سنوات 10 – 6من 

 32. 2.56 174 سنوات 10اكثر من 
( وجود فرورًا  اهر ة ع ن متوستات الحساعية  لت د رات مد ري 14تش ر النتا   في الجدول  

توافر عنا ر المدرسة المنتجة في طوت متتلاات المدارو الثانوية الحكومية في ا ردن لدرجة 
ارت اد  تاعًا لمتغ ر الخعرو ، ولتحد د فيما ا ا كانت الفروا ع ن المتوستات  ات د لة اح ا ية 

( تق تتع   تحل ت التاا ن األحادي وجاتت نتا   تحل ت التاا ن على النحو  α=0.05عند مستوة  
 (.15ال ي  وطحه الجدول  

لتقديرات مديري المدارس الثانوية في االردن لدرجة توافر  الحاديتائج اختبار تحليل التباين ن (15جدول )
 عناصر المدرسة المنتجة في ضوء متطلبات اقتصاد  تبعاا لمتغير الخبرة.

 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف " قيمة
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 
 ر عيالتش

 

 054. 2 109. ع ن المجموعات
.158 .85 

 345. 313 107.888 داخت المجموعات
  315 107.997 الكلي

1.352 .26 
 التن يمي

 469. 2 937. ع ن المجموعات
 347. 313 108.483 داخت المجموعات

  315 109.420 الكلي

 التنمية الم نية
 261. 2 521. ع ن المجموعات

1.008 .36 
 259. 313 80.981 داخت المجموعات

  315 81.502 الكلي
.762 .46 

  نل ال رار
 149. 2 297. ع ن المجموعات
 195. 313 61.053 داخت المجموعات
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 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف " قيمة
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

  315 61.350 الكلي

 المن   المدرسي
 060. 2 121. ع ن المجموعات

 160. 313 49.924 داخت المجموعات 68. 379.
  315 50.044 الكلي

 التمو ت
 046. 2 091. ع ن المجموعات

 153. 313 47.766 داخت المجموعات 74. 299.
  315 47.858 الكلي

 المعرفة إنتاو واعتكار
 018. 2 036. ع ن المجموعات

.111 
 

.89 
 161. 313 50.382 داخت المجموعات 

 315 50.418 الكلي 

 الدرجة الكلية
جموعاتع ن الم  .013 2 .006 

 313 41.408 داخت المجموعات 95. 047.
.132 

 315 41.420 الكلي
ح ا ية عند مستوة إ( عدق وجود فروا  ات د لة 15أ  رت النتا   في الجدول  

 α=0.05 ) ردن لدرجة توافر عنا ر المدارو الثانوية الحكومية في األعلى درجات ت د رات مد ري
ن الم اق أاات ارت اد تاعًا لمتغ ر الخعرو، ورد يعود السعب إلى تجة في طوت متتلالمدرسة المن

ن أغد الن ر عن الخعرو  اإلدار ة، و اإلدار ة المتلواة من المد ر ن والمد رات هي نفس ا ا
 رات في لى ا ات المدر  ن والمدإن والمد رات هي نفس ا، ااإلطافة ال الحيات الممنوحة للمدر 

والمد رات لدورات مكثفة تسمح ل ق  ،نت ال ق من ا وعدق خطوع المد ر نإدو تو لة وعدق مدارس ق م
 اا ختالط وتاادل الخعرات فيما ع ن ق. 

 التوصيات 
 :في طوت ما تو لت إلية الدارسة من نتا   يمكن ت ديق التو يات ا تية

ات االوارل لمنتجة لالرت تشجيل وتحف ز مد ري المدارو الثانوية نحو ا ستثمار في المدرسة ا -
 ردن.الحالي للمدارو في األ

 هق متتلاات المدرسة المنتجة في المدارو الثانوية الحكومية تنمية العامل ن ف  ا.أ ن من إ -
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هق المعررات للتوجه نحو المدارو المنتجة في المدارو الثانوية الحكومية حاجة مد ري أ ن من إ -
 ل رف سر عة ومرنة.المدارو الثانوية إلى توف ر م زانية ل
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