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 العربية اململكة يف واألهلية احلكىمية املدارس قيام درجة
 التحديات ملىاجهة استعدادها ودرجة بدورها السعىدية

 املعاصرة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة قياـ المدارس  الممخص_

كدرجة استعدادىا لمكاجية التحديات  الحككمية كاألىمية لدكرىا،
المعاصرة، كلتحقيؽ ىذه الغاية تـ تطكير استبانتيف االستبانة األكلى 

( فقرة لمعرفة درجة قياـ المدارس الحككمية كاألىمية 30مككنة مف )
( فقرة لقياس درجة استعداد 20لدكرىا، كاالستبانة الثانية مككنة مف )

جية تمؾ التحديات، كتـ تطبيقيما عمى المدارس الحككمية كاألىمية لمكا
( معممة كمديرة، كقد أظيرت النتائج أف 180عينة بمغ عددىا )

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة قياـ المدارس الحككمية كاألىمية 
بدكرىا معظميا جاءت بدرجة متكسطة كتقديرات أفراد عينة الدراسة 

عاصرة جاءت بدرجة لمدل استعداد المدارس لمكاجية التحديات الم
 ) متكسطة كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

لدرجة قياـ المدارس الحككمية كاألىمية لدكرىا كلمدل  (0.05 =
استعدادىا لمكاجية التحديات المعاصرة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي 

 (.)مديرة، معممة(. كنكع المدرسة )حككمية، أىمية
: دكر المدارس، التحديات المعاصرة، المدارس تاحيةالكممات المف

 .الحككمية كاألىمية

 . المقدمة1
لـ يكف الحديث عف أىمية التربية أخطر مما ىك عميو        

اآلف، كالبشرية تغامر بمصيرىا، مندفعة صكب مجتمع 
المعمكمات، تتنازعيا اآلماؿ كالمخاكؼ، كتنتظرىا تحديات جساـ 
ال عيد ليا بيا مف قبؿ، كتمكح ليا في األفؽ فرص نادرة لـ تكف 

ى األىمية متاحة ليا في سابؽ عيدىا. ككما أنو ال خالؼ عم
كفاؽ عمى  –في المقابؿ  –االجتماعية لمتربية، فميس ىناؾ 

طبيعة عالقة التربية بالمجتمع، فتارة ىي المحرؾ كالدافع 
لمجتمعيا، كتارة أخرل ىي ذلؾ الخاضع المستكيف ألىكاء مف 

يقبض عمى زماـ األمكر في المجتمع. كميما قيؿ كسيقاؿ، 
 .قيؽ اآلماؿلتح منطمقان  –ا دكمن  –ستظؿ التربية 

كتعيش البشرية منذ نياية القرف العشريف عصرا يتسـ        
باالنفتاح بيف الشعكب كالحضارات، حيث تعددت قنكات 
االتصاؿ كالتكاصؿ بيف مختمؼ شعكب العالـ كقد أحدثت الثكرة 
التكنكلكجية طفرة في كسائؿ االتصاالت كاألنترنت، كالقنكات 

لتي ألغت الحدكد بيف الدكؿ، الفضائية، كغيرىا مف الكسائؿ ا
كجعمت العالـ يعيش في قرية صغيرة، كارتبط بثكرة االتصاالت 
بزكغ التحديات المعاصرة كظيكر العكلمة التي ال يخفى تأثيرىا 
عمى الجكانب الحياتية كافة بشكؿ عاـ، كعمى النظاـ التربكم 
التعميمي بشكؿ خاص باعتباره جزءنا ميما مف مككنات النظـ 

 ].1] ماعية في الدكلةاالجت
إف التحديات المعاصرة أصبحت تفرض نمط حياة كاحد       

عمى البشر كافة كأحدثت جممة مف التغيرات كالتطكرات في 
ث بالحدكد السياسة لمدكؿ امجاالت الحياة المختمفة دكف االكتر 

 ].2] ذات السيادة
[ إلى أف التحديات التي تكاجو 3] كقد أشار فيشر       
تمعات تعّد أىـ خصائص كمميزات األلفية الثالثة، كأنيا المج

حقيقة ال مفر منيا في حياة المجتمع اليكمية، بحيث ال يمكف 
 .ألم مجتمع أك طائفة البقاء بمعزؿ مف تمؾ المخاطر كتأثيرىا

[ إف أنصار العكلمة يسعكف إلى 4كيرل عبد السالـ ]       
الجيد عمى مجاؿ التربية تفعيؿ دكرىا المعرفي كالثقافي، كتركيز 

عالميا، باعتبار  كالتعميـ، بعد أف كاف الجيد اقتصادينا كسياسينا كا 
أف التعميـ ىك الكسيمة التي يمكف مف خالليا نشر أفكار 
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العكلمة، كما تحممو مف إيجابيات أك سمبيات خصكصان في ظؿ 
انسياب المعارؼ كيسر تداكليا، كتيسير مفيـك التعمـ عف بعد، 

قنكات متعددة لمتعمـ الذاتي كالمستمر، كزيادة االىتماـ  كتكافر
 .باألنشطة

[ إلى أف ظاىرة العكلمة تحمؿ آثار 5] كيشير باىماـ     
ايجابية في مجاؿ التعميـ، إال أنيا تفرض العديد مف التحديات 
أماـ المؤسسات التربكية في المجتمعات النامية إذ ُتعد ىذه 

الغربية عمى المجتمعات النامية  الظاىرة محاكلة لفرض القيـ
بيدؼ القضاء عمى اليكية كالشخصية الكطنية المحمية، كالعادة 
صيرىا كتشكيميا في إطار ىكية كشخصية عالمية، بحيث يفقد 

 .الفرد مرجعيتو كيتخمى عف انتمائو ككالئو
كيرل بعض الباحثيف أف األخطر مف ذلؾ ىك محاكلة       

مناىج النظـ التربكية لمقكل الكبرل  عكلمة التربية بغية ىيمنة
 ].6,7إلزالة كؿ الفكارؽ التي تحكـ أنكاع. السمكؾ كالقيـ ]

[ أف المؤسسات التربكية تعيش كضعية 8فقد رأل أحمد ]      
أزمة فيما يتعمؽ بقدرتيا عمى التجاكب مع متطمبات كمقتضيات 

فتاح العصر الراىف الناتجة عف المعمكماتية كالتكنكلكجيا كاالن
كالتجانس، إذ أف التحكالت العميقة في مختمؼ جكانب الحياة 
تشكؿ ضغطان كبيرا عمى المؤسسات التربكية التقميدية التي 
يتكجب عمييا أف تطكر إمكاناتيا كفعالياتيا إلى الحدكد القصكل 
لكي تتمكف مف الحفاظ عمى دكرىا ككجكدىا ككظيفتيا في 

 .المجتمع
عربية قد تبنت استراتيجية مبدأ التربية لذا فإف التربية ال      

لمحياة. كرأت أف مف بيف الدالالت التي شمميا ىذا المبدأ إدراؾ 
إف التربية حياة متجددة كنمك متكاصؿ، كاعتماد التربية عمى 
خبرات إنسانية مستمدة مف كاقع الحياة، كجعؿ التربية نشاطا 

شخصياتيـ معبرا عف فيض الحياة في المتعمميف، كسبيال لنمك 
غنائيا بالنماذج المنتقاة مف الحياة، كتكثيؽ الصالت  كتطكيرىا كا 
بيف التربية كالمجتمع، كجعميا كسيمةن الستثمار خير ما فيو 

 ].9كلتنقيتو كتمكينو مف التطكر باستمرار ]
 :كانطمقت االستراتيجية في تبني ىذا المبدأ مف عدة اعتبارات    

 ما في اإلسالـ مف حض عمى أف يككف العمـ نافعا في الحياة  -
 .مؤديا إلى تحقيؽ مطالب اإلنسانية

ما تتعرض لو األنظمة التربكية مف نزعة القصكر الذاتي،  -
كاالستمرار عمى حاليا بصكرة مطردة كبأساليب نمطية ثابتة، 

 .يجعميا منعزلة عف مجتمعاتيا
كما تتعرض لو مجتمعاتيا،  ما تتعرض لو األنظمة التربكية، -

مف المحافظة كالتقميد، كمف ىنا ينشأ الكثير مف التكتر بينيا 
كبيف حاجات الناشئيف الحقيقية كمطالب العصر في التطكر 

 ].10كالتغير، ]
كالعالـ الذم نعيش فيو اليـك ىك عالـ جديد تغيرت فيو        

جتماعي المعرفة، كطبيعة المجتمعات اإلنسانية، كالنظاـ اال
كنظاـ التفكير، بؿ لقد تغيرت فيو فكرة المجتمع كالثقافة نفسيا، 
فاإلنساف ال يستطيع الرجكع إلى ما كاف عميو في الماضي. إف 
ما ىك جديد في ىذا العالـ ليس جديدا بمعنى إنو لـ يكف مكجكدا 
نما ىك جديد ألنو تغير نكعيان، كالجديد فيو ىك  في السابؽ، كا 

كالتغيير في معيار التبدؿ كمداه، ىك المنطؽ  اإلحساس بالِجدة
 .الذم يحكـ العالـ اليـك

البد لو مف  –كأم نشاط إنساني منظـ  –كالعمؿ التربكم      
غايات يسعى إلى تحقيقيا، كأف الكثير مف إحباطاتنا التربكية 
حتى اآلف جاءت مف ضبابية الغايات التي تـ رسميا، غير 

كغير آبييف لدرجة مالءمتيا لمعصر مدركيف إلمكانات تنفيذىا، 
الذم تعيش فيو أجيالنا الجديدة، حتى أدل الكثير مف جيدنا 
التربكم إلى عزؿ أجيالنا عف عصرىا كالنككص بيا إلى نظـ في 
الفكر كالسمكؾ ترشحيا لمسقكط أماـ حركة التقدـ كالتطكر في 
مختمؼ مجاالت الحياة. فيؿ قمنا باستقراء الكاقع التربكم 

ربي، كمحصنا تجاربنا حتى نتمكف مف صياغة رؤية كاقعية الع
 ].11لما ينبغي أف نعد أجيالنا الجديدة لو؟ ]

إف ىذه التحديات تتطمب مف المدرسة أف تتفاعؿ مع      
المعطيات كالتطكرات التي يشيدىا العصر، باعتبارىا إحدل 
مؤسسات المجتمع التربكم كاالجتماعي، األمر الذم يستدعي أف 

متع العاممكف بيا مف إدارة كمعمميف بالميارات كالقدرات التي يت
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تؤىميـ لمكاجية ىذا التغيير كالتطكير كالعمؿ لمنيكض بالعممية 
التعميمية، بحيث تككف لدييـ القدرة كالنظرة المستقبمية في التعامؿ 

 ].12مع ىذه التحديات ]
[ إلى أف العكلمة كما تحممو مف 13كيشير طعيمة ]      

ديات فرضت نفسيا عمى التربية كالتعميـ، كعمى المدرسة تح
بشكؿ خاص. كعميو كاف ال بد ليا أف تقـك بتنمية قدرة المتعمـ 
عمى التعمـ الذاتي، كتكجيو المتعمـ ليككف فاعال في المجتمع، 
كالعمؿ عمى تنمية قدرتو عمى التساؤؿ النقدم كامتالؾ ميارات 

عمى المكاءمة ما بيف التعميـ  التطكر، التفكير العممي، كالتركيز
النظرم كالجانب العممي، كرعاية مكاىب المتعمميف كمياراتيـ، 
باإلضافة إلى التكظيؼ التربكم األمثؿ لمتكنكلكجيا كالتعامؿ 
معو. إف الطالب في الماضي كاف يعيش في مجتمع محدكد، أما 
في الكقت الحالي فإنو يحضر إلى المدرسة كىك متغٍذ بكؿ 

ت األجنبية عف طريؽ البث الفضائي المباشر كشبكات الثقافا
األنترنت، كبناءن عميو فإف الدكر المطمكب مف المعمـ أف يككف 
لديو دراية بالمستجدات العصرية كالتكجيات الحضارية كالثقافية 
لمامو بالتحديات التي تكاجو مجتمعو، كأف يككف قادرا عمى  كا 

يؤ لو بغية التأثير فيو استشراؼ التغيير كاالستعداد لو كالتي
[12.[ 

لذلؾ ترل الباحثة أف المعمـ يعد حجر األساس في عممية       
التطكير التربكم التي يجب أف تأتي منسجمة مع متطمبات 
كمقتضيات العصر كما فرضو مف تحديات، فمـ يعد المعمـ ناقالن 

، كمبدعان، كمجددان، لممعرفة كمصدرىا الكحيد، بؿ صار مقكران 
 لقيـ كثقافة المجتمع، كىكذا تفرض العالقة الكظيفية كمؤّصالن 

بيف تمؾ التحديات الراىنة كالمتطمبات التربكية أف يككف المعمـ 
مزكدان بكفايات معرفية كعممية تؤىمو إلعداد طمبتو بما يتالءـ مع 

 .متطمبات العكلمة كمكاجو تحدياتيا
ف أف يكتب ليا إف قياـ المعمـ بتأدية أدكاره الجديدة ال يمك      

النجاح مف غير مدرسة فاعمة لدييا سياسة كاضحة لعممية إعادة 
التشكيؿ كالتطكير في البيئة التعميمية بما ينسجـ مع متطمبات 

[ أف مديرم 14كمقتضيات العصر، حيث يرل ماسكف ]

المؤسسات التعميمية يجب أف يككف لدييـ االستعداد لدعـ 
ة إلى تغير طرؽ العمؿ بتبني استخداـ التقنية الحديثة باإلضاف

تمؾ التقنية، كالتمتع بالشخصية القيادية القكية لكي يتـ تحقيؽ 
التغيرات المرغكب فييا بما يحقؽ النتائج المطمكبة في مكاجية 

 .تحديات العكلمة
كنظران لمدكر الذم تمثمو المدرسة في العممية التعميمية        

سكية؛ فقد اىتمت الدراسة التعممية، كفي تنشئة الطمبة تنشئة 
الحالية بالتعرؼ إلى دكر المدارس الحككمية كاألىمية في مدينة 
الرياض في مكاجية تمؾ التحديات التي تكاجو مديرات كمعممات 

 .تمؾ المدارس في تحقيؽ أىدافيا
 مشكمة الدراسة. 2

لقد تنبو عمماء التربية إلى ما أفرزتو ظاىرة العكلمة مف       
تشّكؿ لممجتمعات الجديدة بطبيعتيا، التي تختمؼ فييا المفاىيـ 
كالثقافات، كتنصير فييا خصائص األفراد في بكتقة جديدة 
مختمفة عف الماضي، إضافة إلى عجز التعميـ بشكمو التقميدم 

في عصر العكلمة، مما عف مكاكبة التغيرات الجديدة كالسريعة 
أدل إلى انتشار البطالة بيف الشباب كشعكرىـ بحالة مف 

، مما أدل بيؤالء العمماء إلى ضركرة استيعاب مبدأ االغتراب
العكلمة في النظـ التربكية كالمناىج الدراسية، كدعكا إلى تبني 

 " "Think Globally and Act Locally"مقكلة "فكر عالميان 
[ لذلؾ فإف عمى المجتمعات العربية في عصر 15كنّفذ محميان، ]

كما تكاجيو مف تحديات تطكير قدرات المؤسسات  العكلمة،
التربكية عمى إعداد األجياؿ لمكاجية تمؾ التحديات بما تفرضو 
كتقتضيو مف ظركؼ جديدة في مختمؼ مستكيات الحياة 

 .تمفةخالم
ساسيا لقد أصبحت قضية مكاجية تمؾ التحديات محكرا أ        

أصبحت تؤرؽ كاضعي السياسات التربكية كالتعميمية، ألنيا 
أصبحت تؤثر سمبان في دكر المدرسة في تنشئة أبنائنا، ألف 
عادة  التعميـ يمعب دكرا ميما في تشكيؿ شخصية الطالب، كا 
النظر في معتقداتو األساسية، كالبحث عف قيـ جديدة كاختبار 

لمدرسة تكثيؼ الجيكد دقيؽ لمثمو القديمة كمف ثـ تحتاج ا
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لمكاجية التحديات،. لذا جاءت ىذه الدراسة الحالية لمكشؼ عف 
دكر المدرسة في درجة استعدادىا كقدرتيا لمكاجية التحديات 
المعاصرة التي قد تؤثر عمى النظاـ التربكم بصكرة سمبية ميددة 
القيـ األساسية لممجتمع، كبالتحديد فإف الدراسة الحالية حاكلت 

 :بة عف االسئمة التاليةاإلجا
 أ. أسئمة الدراسة

السؤاؿ األكؿ: ما درجة قياـ المدارس الحككمية كاألىمية في 
 المممكة العربية السعكدية بدكرىا لمكاجية التحديات المعاصرة؟

السؤاؿ الثاني: ما درجة استعداد المدارس الحككمية كاألىمية في 
 المعاصرة؟ المممكة العربية السعكدية لمكاجية التحديات

السؤاؿ الثالث: ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر 
كاستعداد المدارس الحككمية كاألىمية في المممكة العربية 
السعكدية لمكاجية التحديات المعاصرة تبعا الختالؼ متغيرم 

 نكع المدرسة كالمسمى الكظيفي؟
 أهداف الدراسةب. 

مية كاألىمية في الكشؼ عف درجة قياـ المدارس الحكك  -
المممكة العربية السعكدية لمقياـ بدكرىا في مكاجية التحديات 

 .المعاصرة
الكشؼ عف درجة استعداد المدارس الحككمية كاألىمية في  -

 .المممكة العربية السعكدية لمكاجية التحديات المعاصرة
تحديد الفركؽ في تقديرات كجيات نظر المعممات كالمديرات  -

رس الحككمية كاألىمية كدرجة استعدادىا لمتحديات في دكر المدا
المعاصرة، كىؿ تختمؼ كجيات نظرىـ مف حيث متغير نكع 

 .المدرسة كالمسمى الكظيفي
 أهمية الدراسةج. 

 :تنبع أىمية ىذه الدراسة ككنيا
تمفت أنظار المسؤكليف في كزارة التربية كالتعميـ، كمديرات  -

كالتيديدات كالتحديات التي تكاجو كمعممات المدارس لممخاطر 
 .النظاـ التربكم المدرسي

تقدـ بعض التكصيات كالمقترحات التي قد تساعد في مكاجية  -
 .تمؾ التحديات

 تسعى لمعرفة الكاقع الفعمي كالمكضكعي لدكر المدارس  -
 .الحككمية كاألىمية في مكاجية التحديات المعاصرة

بو لمكاجية التحديات  كاالرتقاءتفيد في تطكير التعميـ  -
المعاصرة كترسيخ القيـ االسالمية كتعزيز ىكية المجتمع 
السعكدم كالحفاظ عمى ثقافتو النابعة مف الديف االسالمي 

 .الحنيؼ
 :مصطمحات الدراسة والمفاهيم اإلجرائيةد. 

األدكار: ىي األعماؿ كالمياـ كالسياسات التي تقـك بيا المدرسة 
 .المعاصرة خالؿ العمؿ التعميميفي مكاجية التحديات 

سة عمى الفقرات اكتعرفو الباحثة إجرائيا استجابات أفراد عينة الدر 
 .المعدة في األداة كالتي تقيس الدكر الفعمي لممدرسة

التحديات المعاصرة: ىي تمؾ القضايا التي تثير جدال في 
ما بيف مؤيد كمعا رض  كاالجتماعيةاألكساط العممية كالدينية 

[16.[ 
كيقصد بالتحديات في ىذه الدراسة بأنيا: القضايا التي تيدد 
كتؤثر عمى القيـ االسالمية كالتربكية بشكؿ مباشر أك غير 
مباشر في السياسة التعميمية لمدارس البنات الثانكية الحككمية 

 .كاألىمية في مدينة الرياض
 محددات الدراسةه. 
 .ارس الثانكيةالمحددات البشرية: مديرات كمعممات المد -1
المحددات المكانية: المدارس الثانكية لمبنات في مدينة  -2

 .الرياض
المحددات الزمانية: الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  -3

 .ىػ1436ىػ/1435
المحددات المكضكعية: تحددت نتائج الدراسة بالمنيج  -4

الكصفي المسحي كاألداتيف المستخدمة كالمعالجات اإلحصائية 
 .لمدراسة

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف درجة  [1اجرت بدرخاف ]       

دارةممارسة معممي  مدرسة المرحمة األساسية العميا ألدكارىـ  كا 
في مكاجية تحديات العكلمة مف كجية نظر المعمميف، كشممت 
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( معممان كمعممة في مدارس األساسية بمحافظة 673العينة )
ماف. كاتُبعت المنيجية الكصفية المسحية باستخداـ االستبانة ع

لمكشؼ عف درجة ممارسة تمؾ األدكار، كتمتعت االستبانة بداللة 
صدؽ كثبات مقبكليف. كأظيرت النتائج أف درجة ممارسة معممي 
دارة المدرسة ألدكارىـ في مكاجية تحديات العكلمة كانت  كا 

كجكد أثر لمتغير المدرسة  بدرجة مرتفعة، كما أظيرت النتائج
لصالح المدارس الخاصة، ككجكد أثر لمتغير المؤىؿ العممي 
لصالح مؤىؿ ماجستير فأعمى في تقديرات المعمميف لدرجة 
دارة مدرسة المرحمة األساسية العميا ألدكارىـ  ممارسة معممي كا 

 .في مكاجية تحديات العكلمة
الكشؼ عف [ دراسة ىدفت إلى 17كما أجرل الشيرم ]     

إسياـ معمـ المرحمة الثانكية في مكاجية التحديات الثقافية 
لمعكلمة، كألغراض الدراسة تـ إعداد استبانة تككنت مف ثالثة 
محاكر )الثقافي كاألخالقي كاإلعالمي( تـ تكزيعيا عمى عينة 

( مشرفان تربكيان كمعممان في محافظة 249الدراسة المككنة مف )
العربية السعكدية، كأظيرت نتائج الدراسة محايؿ عسير بالمممكة 

أف مدل إسياـ معممي المرحؿ الثانكية في مكاجية التحديات 
الثقافية لمعكلمة بشكؿ عاـ كانت متكسطة، كجاء محكر إسياـ 
المعمميف في مكاجية تحديات العكلمة الثقافية في المحكر 

افي األخالقي بالترتيب األكؿ، كبدرجة كبيرة، يميو المحكر الثق
كبدرجة متكسطة، كاخيرا المحكر اإلعالمي، كبدرجة تقدير 
متكسطة، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ تعزل إلى 
المؤىؿ التربكم في تقديرات العينة لمدل إسياـ المعمميف في 
مكاجية تحديات العكلمة الثقافية باستثناء كجكد فركؽ في 

 .المحكر األخالقي
راسة ىدفت إلى تعرؼ دكر مدير [ بد18كقاـ عاشكر ]       

المدرسة الثانكية في مكاجية التحديات التي تكاجو المدرسة في 
القرف الحادم كالعشريف مف كجية نظر مديرم المدارس 
كالمشرفيف، كتعّرؼ أثر متغيرات المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة 

ان ( مشرف193ممت عينة الدراسة عمى )في تصكا رتيـ. كاشت
ير مدرسة في محافظة إربد، كقد أشارت النتائج إلى تربكيان كمد

أف دكر مدير المدرسة الثانكية في مكاجية التحديات التي تكاجو 
المدرسة في القرف الكاحد كالعشريف كاف بدرجة كبيرة كما يراىا 
مديرك المدارس، كبدرجة متكسطة كما يراىا المشرفكف التربكيكف، 

دكر مدير المدرسة الثانكية كىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في 
في مكاجية التحديات التي تكاجو المدرسة في القرف الكاحد 
كالعشريف مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير 
المؤىؿ العممي كلصالح حممة درجة البكالكريكس، كمتغير سنكات 

 .( سنة فأكثر11) الخبرة كلصالح ذكم الخبرة
[ دراسة ىدفت لمكشؼ عف دكر 19]كأجرل أبك الكفا        

قيادات المدرسة االبتدائية في تنمية اإلبداع الجماعي لدل 
العامميف بيا لمكاجية تحديات العكلمة، كاستخدـ الباحث 

( مديران 116األسمكب الكصفي المسحي عمى عينة مككنة مف )
في المدارس االبتدائية في محافظة القميكبية بمصر، كتكصمت 

ة إلى أف دكر مدير المدرسة في مكاجية تحديات نتائج الدراس
العكلمة ال يقتصر عمى دكره كقائد تربكم، بؿ نشر ثقافة التغيير 
بيف المعمميف كاإلدارييف كالطالب، كأف عمى مدير المدرسة 
العصرم أف يككف لديو الرؤية االستراتيجية المستقبمية كالتفكير 

غيرات السريعة، كدعـ االبتكارم كاإلبداع الخالؽ، كاستيعاب الت
التفاعؿ االيجابي البناء كركح التعاكف كتنمية شعكر الجماعة بما 
يحفز المدرسيف كتنمية دافعيتيـ لمعمؿ كاألنشطة المدرسية، 
كالتكيؼ مع المتغيرات في البيئة المدرسية مف خالؿ تكظيؼ 
المكارد كمصادر التعميـ كضركرة تكافر بيئة إبداعية لكؿ مف 

معمـ، كمساعدة المعمميف في ممارسة التدريس الطالب كال
اإلبداعي كتقبؿ األفكار كتييئة الجك كالمناخ المدرسي المالئـ 
مادينا كعقمينا كنفسينا لممبدعيف طالبنا كمعمميف، كتطكير برامج 

 .خاصة إلعداد المعمميف كاالستمرار في تدريبيـ كنمكىـ الميني
[ دراسة 20اشيؿ، ]كأجرل كؿ مف كنتسكف كميراندا كك        

ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ثقافة المدرسة في القرف 
الحادم كالعشريف كبيف االىتمامات االجتماعية لمدير المدرسة 

( مديران ك 70كقد استخدمتا أسمكب المقابالت حيث تـ مقابمة )
معممان، كأظيرت نتائج المقابالت كجكد عالقة كثيقة بيف  (219)



 
 

267 

المدير كبيف االىتمامات االجتماعية كبيف تجديد الثقافة 
المدرسية، فكمما كاف المدير يتميز بالحس الجماعي كالمركنة 
العقمية كاالنفتاح عمى اآلخريف أدل إلى نشر ثقافة العمؿ بركح 

تنكعة تسيـ في تحسيف الفريؽ، كمف ثـ تطبيؽ أساليب كآليات م
تاحة مناخ مدرسي مفعـ بالصداقة كالثقة  األداء المدرسي كا 
كالعالقات اإلنسانية التي تساعد في إنجاز المياـ، كمف ثـ تعزيز 
كدعـ عمميات التنفيذ كالتحكؿ نحك متطمبات القرف الحادم 

 .كالعشريف
دراسة مف أىدافيا تقصي  [21كما أجرل كطفة كالراشد ]       

بعاد العالقة بيف التربية كالعكلمة كالتعرؼ إلى كيفية مكاجية أ
التحديات التي تفرضيا العكلمة عمى المجتمع كالتربية العربية، 
مف خالؿ استطالع كجية نظر عينة مف أساتذة الجامعة في 

مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعة  (376)الككيت بمغت 
بيانات، ككاف مف أىـ الككيت، كزعت عمييـ استبانة لجمع ال

نتائج الدراسة ضركرة تعزيز القيـ العربية اإلسالمية في مكاجية 
العكلمة كاحتكاء المخاطر التي تفرضيا عمى التربية كاإلنساف 
العربي، كالتركيز عمى االعتماد عمى التكنكلكجيا المعرفية مف 

نترنحاسكب  ت كشبكة معمكماتية في العممية التعميمية، كأىمية كا 
نمية التفكير الناقد كاإلبداعي لدل الطالب، كتعزيز قيـ التسامح ت

 .كالتكيؼ عمى مكاكبة ركح العصر، كتعكيده عمى اتخاذ القرار
[ إلى معرفة 22] كما ىدفت دراسة عثماف كمصطفى        

مدل إلماـ الطالبة ك المعممة في كمية التربية في جامعة الممؾ 
ا، كالمعايير التي يجب أف سعكد بمفيـك العكلمة كمتطمباتي

تكضع عند بناء برنامج إعداد المعممات في ضكء مفيـك العكلمة 
كمتطمباتيا. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء استبانة تضمنت مفاىيـ 
العكلمة كمتطمباتيا كتطبيقيا عمى عينة مف طالبات المستكل 
السابع تخصص العمـك الشرعية كالتربية الفنية، كأظيرت النتائج 

نخفاض النسبة المئكية الستجابات الطالبات الدالة عمى اإللماـ ا
بمفيـك العكلمة كمتطمباتيا، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
يبيف استجابة الطالبات تخصص العمـك الشرعية كالتربية الفنية 

لصالح العمـك الشرعية في مدل إلماـ الطالبات بمفيـك العكلمة 
 .كمتطمباتيا
[ دراسة ىدفت لمتعرؼ إلى دكر 7اـ أبك جاللة ]كما ق        

أعضاء الييئة التدريسية في مكاجية تحديات العكلمة كسبؿ 
تطكيره مف كجية نظرىـ، لدل عينو عشكائية طبقية مف أعضاء 

( 116)الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية بغزة، بمغ قكاميا 
ر أعضاء دك  استبانةعضك ىيئة تدريسية، كذلؾ عبر استخداـ 

الييئة التدريسية في مكاجية تحديات العكلمة، كجاءت أبرز 
النتائج في أف أكثر األدكار شيكعا لدل أعضاء الييئة التدريسية 
البعد التربكم ثـ البعد الثقافي ثـ االجتماعي كأخيرا التطبيقي، 
كما أظيرت النتائج فركقا دالة إحصائيا في ممارسة أعضاء 

رىـ التربكم في مكاجية تعزل إلى متغير الييئة التدريسية لدك 
التخصص لصالح تخصصات الكميات األدبية، في حيف لـ 
تظير الدراسة فركقا تعزل إلى سنكات الخبرة في استجابات 

 .أعضاء الييئة التدريسية لدكرىـ في مكاجية تحديات العكلمة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

راسات السابقة أف يالحظ مف خالؿ استعراض الد        
بعضيا اىتمت بدراسة تحديات العكلمة في المرحمة الثانكية مثؿ 

[، في 18[ كدراسة عاشكر ]17] [ كالشيرم1دراسة بدرخاف ]
[ كدراسة عثماف كمصطفى 21حيف اىتمت دراسة كطفة كالراشد ]

[ بدراسة تحديات العكلمة في المرحمة 7[ كدراسة أبك جاللة ]22]
[ فقد استيدفت مرحمة التعميـ 19اسة أبك الكفا ]الجامعية، أما در 

االبتدائي، كمف ثـ لـ تقدـ أية دراسة سابقة ببحث تحديات 
العكلمة في المدارس الثانكية لمبنات سكاء كانت حككمية أك 
األىمية في السعكدية بالرغـ مف أنيا مرحمة ميمة في حياة 

ا يالحظ قمة الطالبة تتشكؿ فييا قيميا كأفكارىا كمعتقداتيا. كم
الدراسات السابقة التي بحثت في دراسة األدكار كالممارسات 
الفعمية المتعمقة بمكاجية التحديات المعاصرة في البيئة السعكدية 

[ 17حيث كانت ىناؾ دراسة كاحدة فقط ىي دراسة الشيرم ]
التي ىدفت إلى الكشؼ عف إسياـ معمـ المرحمة الثانكية في 

ية لمعكلمة، كىي تختمؼ عف الدراسة مكاجية التحديات الثقاف
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الحالية، ألف ىذه الدراسة اىتمت بالكشؼ عف الدكر كاالستعداد 
لممدارس الحككمية كاألىمية في مكاجية التحديات المعاصرة، 
باإلضافة إلى اختالؼ العينة كىي مديرات كمعممات المدارس 

 .الحككمية كاألىمية في مدينة الرياض
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأـ. 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج المسحي 
الكصفي، باعتباره المنيج العممي المناسب مع طبيعة ىذه 

 .الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
تككف مجتمع الدراسة مف مديرات كمعممات المدراس      

الحككمية كاالىمية الثانكية في مدينة الرياض لمعاـ الدراسي 
ىذه  إلجراءق كالتي تعاكنت مع الباحثة 1436ىػ/ 1435

الدراسة، كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية حيث بمغ 
( 1كؿ رقـ )( مديرة كمعممة. كالجد180=  عدد أفراد العينة )ف

يكضح تكزيع افراد عينة الدراسة تبعا لنكع المدرسة كالمسمى 
 :الكظيفي

 1 جدول
 توزيع افراد عينة الدراسة تبعا لنوع المدرسة والمسمى الوظيفي

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 %43 15 حككمية نكع المدرسة

 %57 20 اىمية
 %100 35 المجمكع

 %19 35 مديرة المسمى الكظيفي
 %81 145 معممة

 %100 180 المجمكع
 أدوات الدراسةج. 

قامت الباحثة بتطكير أداتيف: األداة األكلى لمعرفة درجة قياـ 
( فقرة، 30المدارس الحككمية كاألىمية لدكرىا، اشتممت عمى )

كاألداة الثانية لدرجة استعداد المدارس لمكاجية تمؾ التحديات 
( فقرة، تمت اإلجابة عمييا كفؽ مقياس ليكرت 20اشتممت عمى )

المقياس عمى النحك االتي:  الخماسي كاعطيت درجات تصحيح
 (، قميمة جدنا2) (، قميمة3) (، متكسطة4(، كبيرة )5) )كبيرة جدنا

(1.)) 
 :صدؽ أداتي الدراسة

لمتحقؽ مف صدؽ األداتيف، قامت الباحثة بعرضيما        
لتي تككنت األداة األكلى المتعمقة بدكر كابصكرتيما األكلية 

( فقرة عمى 22( فقرة كاألداة الثانية مف )33المدرسة مف )
مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في العمـك التربكية كالنفسية 
كالقياس كالتقكيـ، إلبداء آرائيـ حكؿ مدل انتماء العبارات لكؿ 

بداء أم تعدي ؿ يركنو أداة، كمدل سالمة صياغتيا المغكية كا 
مناسبنا مف حذؼ أك إضافة. كبعد عرض األداتيف عمى 

المحكميف، قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أكصى بيا 
المحكمكف، كبذلؾ أصبحت أداة درجة قياـ المدارس الحككمية 

( فقرة صالحان لمتطبيؽ في حيف أصبحت 30كاألىمية لدكرىا، )
مكاجية تمؾ التحديات األداة الثانية لدرجة استعداد المدارس ل

( عشريف فقرة. كما قامت الباحثة بإجراء صدؽ البناء 20)
لياتيف األداتيف بعد تحكيميما حيث تـ تطبيقيما عمى عينة 

( مديرة 40استطالعية مف خارج عينة الدراسة تككنت مف )
كمعممة بيدؼ التحقؽ مف صدؽ بناءىما كتـ حساب معامؿ 

ة مف فقراتو مع األداة الذم المصحح الرتباط كؿ فقر  االرتباط
ؾ مع العالمة الكمية لألداة، حيث تـ لتنمي إليو الفقرات ككذ

اعتماد معياريف لإلبقاء عمى الفقرة في األداة، كال يكفي تكافر 
إحداىما دكف اآلخر، كالمعياراف ىما: كجكد داللة إحصائية 

امؿ الرتباط الفقرة مع العالمة الكمية لألداة كأف ال تقؿ قيمة مع
( كبعد تطبيؽ 0.20) لألداةارتباط الفقرة مع العالمة الكمية 

المعياريف السابقيف عمى جميع الفقرات أصبحت األداتيف 
 .( فقرة مكزعة50بصكرتيما النيائية مككنة مف )
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 :ثبات األداتيف -
 كلمتحقؽ مف ثبات أداتي الدراسة، قامت الباحثة بحساب معامؿ 

الداخمي حيث بمغت قيمة معامؿ  كركنباخ ألفا لقياس االتساؽ
 (:2الثبات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 2جدول 
 معامل ثبات األداتين باستخدام معامل كرونباخ ألفا

 الفا كرونباخ عدد الفقرات االداة
 89. 30 درجة قياـ المدارس الحككمية كاالىمية لدكرىا

المدارس لمكاجية تمؾ التحدياتدرجة استعداد   20 .91 
( أف قيـ معامؿ الثبات ألداة درجة 2يتضح مف الجدكؿ )      

( في حيف بمغ 0.89قياـ المدارس الحككمية كاألىمية لدكرىا، )
معامؿ الثبات لألداة الثانية لدرجة استعداد المدارس لمكاجية تمؾ 

(، كتعد ىذه القيـ مناسبة إلجراء مثؿ ىذه 0.91)التحديات 
 .الدراسات

 :اجراءات الدراسة
بعد أف قامت الباحثة بتحديد مشكمة الدراسة، كأسئمتيا،        

كأىدافيا تـ اعتماد أداتي الدراسة، حيث تـ التأكد مف صدقيما 
كثباتيما. بعدىا قامت الباحثة بإعداد إجراءات بناء األداتيف 

كتـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة مف المدارس التي ابدت  كتعديميا،
استعداد لتطبيؽ الدراسة عمييا، حيث أرفؽ مع كؿ االداتيف 
التعميمات الضركرية لإلجابة عنيما، كبعد ذلؾ تـ جمع 
االستبانات فكر إنياء افراد عينة الدراسة مف تعبئتيا، حيث تـ 

( 183سترداد )تكزيع أداة الدراسة عمى عينة الدراسة، كتـ ا
( استبانات لنقص المعمكمات المطمكبة؛ 3استبانة، كتـ استبعاد )

 .( استبانة مثمت عينة الدراسة180ليتـ إدخاؿ )
تصحيح األداتيف: لتسييؿ تفسير النتائج استخدمت الباحثة 
األسمكب التالي لتحديد مستكل اإلجابة عف بدائؿ االداتيف. حيث 

، متكسطة 4 = ، كبيرة5جدان =  تـ إعطاء كزف لمبدائؿ: )كبيرة
(، كما تـ تحديد مستكل 1 = ، ضعيفة جدان 2 ، ضعيفة =3= 

اإلجابة عف بدائؿ مقياس دافعية االنجاز. حيث تـ إعطاء كزف 
، ال 2 ، نادرا =3، أحيانا = 4 = ، كثيرا5لمبدائؿ: )دائما = 

(، ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستكيات 1 = ينطبؽ
 :المدل مف خالؿ المعادلة التالية متساكية

عدد بدائؿ المقياس = ÷ أقؿ قيمة(  -طكؿ الفئة = )أكبر قيمة
لمحصكؿ عمى مدل المتكسطات التالية  0.80= 5( ÷ 5-1)

 :التي اعتبرت كمعيار احصائي
  .درجة قميمة جدان   1-1.80-
  .درجة قميمة  2.60 – 1.81-
 .درجة متكسطة  3.40 – 2.61-
 .درجة كبيرة  4.20 – 3.41-
  درجة كبيرة جدان   5 – 4.21-

 نتائج ومناقشتها. ال5
 :أكالن: عرض كمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

ما درجة قياـ المدارس الحككمية كاالىمية في المممكة العربية 
 السعكدية بدكرىا لمكاجية التحديات المعاصرة؟
المتكسطات الحسابية كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخراج 

كاالنحرافات المعيارية لمفقرات اداة قياـ المدارس في السعكدية 
 .( يكضح ذلؾ3بدكرىا كالجدكؿ )
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 3جدول 

=  السعودية بدورها" مرتبة تنازليًا )نالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة عمى فقرات "اداة قيام المدارس 
181) 

 رقم الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 80. 4.50 الديني كالتسامح كاالعتداؿ الكسطية مفاىيـ كالطمبة المعمميف لدل تعمؽ 28  .1
 80. 3.98 تزكد المدرسة بقدر كاؼ مف المعمكمات كالعمكـ النظرية لمطمبة. .1  .2
 94. 3.88 يراعى في المدرسة ضبط أعداد الشعب التدريسية لضماف نجاح العممية التعميمية. .2  .3
 45. 3.76 التعممية لمعممية التعميمية الضركرية كاألدكات المستمزمات بكؿ مزكدة كمشاغؿ مختبرات تكفر 30  .4
 83. 3.70 كالمعمميف لمطالب آمنة تعميمية بيئة تكفر 27  .5
 57. 3.65 التعممية التعميمية العممية لتسييؿ حاسكب أجيزة تكفر 26  .6
 1.00 3.59 تكفر المدرسة المجالت كالدكريات كالنشرات الكافية لالطالع عمييا مف قبؿ المعمميف كالطمبة .3  .7
 83. 3.49 تكاكب المدرسة المستجدات العممية الحديثة. .4  .8
 90. 3.42 تعميـ الطمبة )عممي، ادبي... الخ(تثرل المدرسة النظريات العممية كفقان لمسارات  .5  .9
 89. 3.38 تيتـ المدرسة بالجكانب التطبيقية بشكؿ فعاؿ. .7  .10
 89. 3.38 .تسعى المدرسة إلى دراسة احتياجات الطمبة لتسيـ في تكفيرىا .20  .11
 81. 3.28  .تراعى المدرسة متطمبات التكنكلكجيا الحديثة بكفاءة عالية .8  .12
 83. 3.26 المدرسة ميارات المعمميف في البحث العممي.تنمى  .10  .13
 94. 3.24 تساعد المدرسة الطالب عمى التعامؿ مع الظركؼ المستقبمية برؤية كاضحة. .9  .14
 83. 3.24 تنمى المدرسة قدرة الطمبة في التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة. .12  .15
 98. 3.17 .المحمىتكظؼ المدرسة المشركعات التي تخدـ المجتمع  .13  .16
 86. 3.14 تقـك المدرسة بعقد برامج كانشطة تكاكب المستجدات الثقافية كالمعرفية. .25  .17
 85. 3.04 .تشرؾ المدرسة المعمميف لممساىمة في المجاف االستشارية لخدمة المجتمع المحمى .22  .18
 1.04 3.02 تيتـ المدرسة بالمشكالت المحمية ضمف منيجية عممية مدركسة. .18  .19
 92. 3.01 تحفز المدرسة الطمبة المبدعيف مف خالؿ تكفير الجكانب المادية كالمعنكية ليـ. .6  .20
 90. 3.00 الجكدة لغايات لممعمميف دكريان  تقييمان  تجرم 29  .21
 89. 2.96 تقدـ المدرسة الخدمات االستشارية الفاعمة لمنيكض بأداء المؤسسات المحمية في المجتمع. .21  .22
 96. 2.93 تخطط المدرسة لبرامج تعميمية لممتطمبات النمائية لمطمبة. .16  .23
 1.04 2.88 .تمنح المدرسة العامميف فييا حرية كافية الختيار المكاضيع التي يرغبكف بإجرائيا .19  .24
تكفر المدرسة قاعدة معمكماتية شاممة لمساعدة المعمميف كالطمبة باالطالع عمى احدث المكاضيع في  .15  .25

 مجاؿ مناىجيـ.
2.84 .96 

 1.00 2.75 تصدر المدرسة ما يحتاجو الطمبة مف نشرات عممية .24  .26
 99. 2.72 التي تعقدىا كزارة التربية كالتعميـ تكظؼ المدرسة نتائج اعماليا في المشاركة بجائزة التميز .17  .27
 1.02 2.64 المينية حسب احتياجاتيـ.تعد المدرسة البرامج التدريبية الالزمة لمطمبة لتطكير الميارات  .14  .28
 97. 2.62 تطرح المدرسة برامج لتفعيؿ خدمة المجتمع. .23  .29
 1.01 2.61 تكجو المدرسة المعمميف لحؿ مشكالت المجتمع بطريقة عممية. .11  .30

 .95 3.15 المجمكع الكمي
 أفراد تقديرات متكسطات أف( 3) الجدكؿ خالؿ مف يتضح      
 2.60) بيف تراكحت قد الشخصية الميارات لمحكر الدراسة عينة
 كالتي األكلى بالمرتبة جاءت( 28) رقـ الفقرة كأف ،(4.70 –

 كاالعتداؿ الكسطية مفاىيـ المعمميف لدل تعمؽ"  نصت
 التقدير تقابؿ كىي( 4.70) حسابي بتكسط" الديني كالتسامح
 في كبيرة بدرجة فقرات( 8) جاءت حيف في جدا، كبيرة بدرجة
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 ،(11) رقـ الفقرة كأف متكسطة، بدرجة فقرة( 21) جاءت حيف
 مشكالت لحؿ المعمميف المدرسة تكجو"  عمى نصت كالتي

 بمتكسط األخيرة المرتبة احتمت قد"  عممية بطريقة المجتمع
 كيمكف متكسطة، بدرجة التقدير يقابؿ كىك ،(2.61) حسابي
 تعمؽ"  في المدارس دكر في المتعمقة المرتفعة النتيجة تفسير
 كالتسامح كاالعتداؿ الكسطية مفاىيـ كالطمبة المعمميف لدل

 بحرص متمثمة السعكدية العربية المممكة اىتماـ نتيجة" الديني
 المبنية األصيمة اإلسالمية القيـ ترسيخ عمى كالتعميـ التربية كزارة
 ىذا ينعكس مما ميـالتع مناىج في كاالعتداؿ الكسطية عمى

 القيـ ضكء في ألدكارىـ كالطمبة المعمميف ممارسة عمى االىتماـ
 .السمحة كالتعاليـ االسالمية
 كطفة دراسة اليو تكصمت ما مع النتيجة ىذه كتتفؽ       
 في اإلسالمية العربية القيـ تعزيز ضركرة في[ 21] كالراشد
 التربية عمى تفرضيا التي المخاطر كاحتكاء العكلمة مكاجية
 .العربي كاإلنساف
 في كاألىمية الحككمية المدارس دكر أف كيالحظ كما       
 بدرجة جاءت الدراسة عينة أفراد يراىا كما الرياض مدينة

 العممية المستجدات مكاكبة في كخاصة عاـ بشكؿ متكسطة
 كفقا العممية أك العممية النظريات إثراء عمى ينعكس مما الحديثة
. العممي أك األدبي المسار عمى سكاء الطمبة تعميـ لمسارات

 أظيرت التي[ 17] الشيرم دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كتتفؽ
 التحديات مكاجية في الثانكية المرحمة معممي إسياـ مدل أف

 دراسة نتيجة مع تتفؽ كما عاـ، بشكؿ متكسطة كانت الثقافية
 في الثانكية المدرسة مدير دكر أف أظيرت التي[ 18] عاشكر
 كما متكسطة بدرجة كاف المدرسة تكاجو التي التحديات مكاجية
 .التربكيكف المشرفكف يراىا

 تكجيو في كاضحا ضعفا ىناؾ أف إلى النتائج دلت كما       
 المجتمع تكاجو التي مشكالت حؿ في لممعمميف المدرسة

 التحديات بمكاجية دكرىا في العممية كالطرؽ باألساليب
 تكصمت ما عمى مختمفة الدراسة ىذه نتيجة كجاءت. المعاصرة

 معممي ممارسة درجة أف أظيرت التي[ 1] بدرخاف دراسة إليو
دارة  كانت العكلمة تحديات مكاجية في ألدكارىـ المدرسة كا 
 .مرتفعة بدرجة
 :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج كمناقشة عرض

 المممكة في كاألىمية الحككمية المدارس استعداد درجة ما 
 المعاصرة؟ التحديات لمكاجية السعكدية العربية

 الحسابية المتكسطات استخراج تـ فقد السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
 السعكدية في المدارس استعداد اداة لمفقرات المعيارية كاالنحرافات

 .ذلؾ يكضح( 4) كالجدكؿ التحديات لمكاجية

 4 جدول
 مرتبة" التحديات لمواجهة السعودية المدارس استعداد اداة" فقرات عمى الدراسة عينة افراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 (181 =ن ) تنازلياً 
 رقم الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

حاسكب ترتبط بالشبكة العنكبكتية لمساعدتيـ في مكاجية عصر تكفر المدرسة لممعمميف أجيزة  .13  .1
 المعمكمات كاالتصاالت الحديثة.

3.37 .97 

 1.17 3.34 تساىـ البرامج التعميمية المكازية في حؿ المشكالت التي ستكاجو المدرسة في المستقبؿ. .4  .2
 78. 3.33 عمى تحديات المستقبؿ.تستفيد المدرسة بشكؿ كبير مف أنظمة االتصاالت الحديثة لمتغمب  .3  .3
تعمؿ المدرسة عمى تكفير مشاغؿ متخصصة لتدريب الميني لمطمبة لمكاجية احتياجات  .16  .4

 المستقبؿ. 
3.31 .96 

 80. 3.29 تكفر المدرسة المناخ المالئـ لعمؿ البحكث االجرائية لمسايرة التطكرات الثقافية المستمرة. .14  .5
 94. 3.22 التطكرات العممية الحديثة مف ناحية تكظيؼ كاستخداـ المستجدات التكنكلكجية.تكاكب المدرسة  .19  .6
 80. 3.15 تطكر المدرسة السياسات التعميمية لمتعايش مع التحديات المستقبمية لعصر العكلمة. .1  .7
 86. 3.13 تقـك المدرسة بتزكيد الطمبة بالمعرفة المستقبمية الكاسعة. .2  .8
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 1.01 3.07 المدرسة المعمميف عمى كضع الحمكؿ المستقبمية لمقضايا التي تكاجو الطمبة.تحث  .18  .9
تعمؿ المدرسة عمى كضع الخطط االستراتيجية لمتغمب عمى المشكالت المستقبمية التي قد  .12  .10

 تكاجييا.
2.94 .98 

في قطاعات تسعى المدرسة لتطبيؽ بعض النماذج العممية في مكاجية احتياجات المستقبؿ  .9  .11
 المجتمع.

2.83 .94 

 88. 2.80 تنتيج المدرسة أسمكب التنبؤ بالمشكالت الصعبة. .5  .12
 98. 2.78 تسعى المدرسة إلى تعزيز الشفافية في إدارتيا لتجنب المشكالت المستقبمية. .15  .13
 91. 2.76 تدعـ المدرسة المعمميف المتميزيف مف أجؿ إجراء بحكث تعالج القضايا المستقبمية. .6  .14
 82. 2.76 تقدـ المدرسة المشاريع اإلنتاجية المالئمة لتمبية متطمبات المجتمع المستقبمية. .7  .15
 1.00 2.72 تتابع المدرسة التحديات التي تكاجو الطمبة بشكؿ مستمر لتغيير كتحديث خططيا المستقبمية ليـ. .11  .16
 1.02 2.39 المدارس األخرل لخدمة المجتمع السعكدم باستمرار.تتبادؿ المدرسة برامج البحكث االجرائية مع  .10  .17
ترتبط المدرسة بشبكة معمكمات مربكطة بشبكات عالميو لمتابعة أية تطكرات كاكتشافات عممية  .8  .18

 مستقبمية. 
2.37 .95 

 96. 2.26 ترتبط المدرسة باتفاقيات مع مدراس اخرل لتحسيف أداء ككادرىا .20  .19
المدرسة مف خبرات المدارس العالمية الناجحة في حؿ المشكالت ككضع الخطط تستفيد  .17  .20

 المستقبمية ليا.
2.02 .92 

 90. 2.92 المجمكع
 أفراد تقديرات متكسطات أف( 4) الجدكؿ خالؿ مف يتضح      
 2.02) بيف تراكحت قد الشخصية الميارات لمحكر الدراسة عينة
 مف متكسطة بدرجة جاءت فقرة( 16) ىناؾ كأف ،(3.37–

 تكفر"  نصت كالتي( 13) رقـ الفقرة احتمت حيث االستعداد
 العنكبكتية بالشبكة ترتبط حاسكب أجيزة لممعمميف المدرسة

"  الحديثة كاالتصاالت المعمكمات عصر مكاجية في لمساعدتيـ
 التقدير تقابؿ كىي( 3.37) حسابي بمتكسط األكلى بالمرتبة
 تساىـ"  عمى نصت كالتي( 4) رقـ الفقرة تالىا متكسطة، بدرجة
 ستكاجو التي المشكالت حؿ في المكازية التعميمية البرامج
 نصت كالتي( 3) رقـ الفقرة جاءت فيما"  المستقبؿ في المدرسة
 االتصاالت أنظمة مف كبير بشكؿ المدرسة تستفيد"  عمى

 ىناؾ أف كيالحظ"  المستقبؿ تحديات عمى لمتغمب الحديثة
 إثرائية كأنشطة برامج عقد في لممدراس متكسطة بدرجة استعدادا
 المدارس ىذه أف إضافة الدراسية، كالمقررات لممناىج مصاحبة
 درجة في الحديثة التقنيات استخداـ في متكسطا اعتمادان  تعتمد

 تتفؽ النتيجة كىذه المستقبمية التحديات مكاجية في استعدادىا
 كضعية تعيش التربكية المؤسسات أف[ 8] أحمد ذكره ما مع
 كمقتضيات متطمبات مع التجاكب عمى بقدرتيا يتعمؽ فيما أزمة

 كاالنفتاح كالتكنكلكجيا المعمكماتية الشبكة عف الناتجة العكلمة

 الحياة جكانب مختمؼ في العميقة التحكالت أف إذ كالتجانس،
 التي التقميدية التربكية المؤسسات عمى كبيرا ضغطان  تشكؿ
 القصكل الحدكد إلى كفعالياتيا إمكاناتيا تطكر أف عمييا يتكجب
 في ككظيفتيا ككجكدىا دكرىا عمى الحفاظ مف تتمكف لكي

 .المجتمع
 بدرجة جاءت فقرات( 4) ىناؾ أف إلى النتائج أظيرت كما     
 المدرسة تستفيد"  عمى نصت كالتي( 17) رقـ الفقرة كأف قميمة
 ككضع المشكالت حؿ في الناجحة العالمية المدارس خبرات مف

 حسابي بمتكسط االخيرة المرتبة احتمت قد" ليا المستقبمية الخطط
 نتائج الباحثة كتفسر قميمة، بدرجة التقدير يقابؿ كىك ،(2.02)

 ال مستمر بشكؿ كالمتجددة المعاصرة التحديات أف الدراسة ىذه
 إعداد خالؿ مف كالطرؽ األساليب بكافة ليا االستعداد مف بد

 التطكير عممية في األساس حجر يعد المعمـ أف ذلؾ المعمميف،
 كمقتضيات متطمبات مع منسجمة تأتي أف يجب التي التربكم
 اساسيا محكرا اصبح بؿ لممعرفة، ناقالن  المعمـ يعد فمـ العصر،
 كىكذا المجتمع، كثقافة لقيـ كمؤّصالن  كمجددان، كمبدعان، كمفكران،
 معرفية بكفايات مزكدان  المعمـ يككف أف الكظيفية العالقة تفرض
 العكلمة متطمبات مع يتالءـ بما طمبتو إلعداد تؤىمو كعممية
 .تحدياتيا كمكاجو
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نتاج التعميمية، التقنيات استخداـ إتقاف المدرسة فعمى       كا 
 كتكظيؼ بالتخصص، تتعمؽ التي التعميمية كالمكاد التقنيات
 مصادر كاستثمار الخارجية، البيئة في كالعمؿ المحمية البيئة
 في االلكتركنية التقنيات كتكظيؼ التدريسية، العممية في التعمـ
 كما المعاصرة التربكية االتجاىات كمكاكبة التعمـ، عممية تعزيز
 عمى القدرة في المعمـ أدكار تفعيؿ المدرسة عاتؽ عمى يقع

 كتعزيز كتنمية كقدراتيـ، ميكليـ حيث مف الطمبة مع التعامؿ
 ذكره ما مع النتيجة ىذه كتتفؽ اإلبداعية، كاتجاىاتيـ ميارتيـ
 عصر في الجديدة أدكاره بتأدية المعمـ قياـ أف[ 14] ماسكف
 مدرسية إدارة غير مف النجاح ليا يكتب أف يمكف ال العكلمة
 في كالتطكير التشكيؿ إعادة لعممية كاضحة سياسة لدييا فاعمة

 العصر كمقتضيات متطمبات مع ينسجـ بما التعميمية البيئة
 .المستجدة كالتحديات

 ىؿ: الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج كمناقشة عرض      
 تقـك الذم كاالستعداد لمدكر الدراسة عينة أفراد تقديرات تختمؼ

 في السعكدية العربية المممكة في كاألىمية الحككمية المدارس بو
 المدرسة نكع متغيرم الختالؼ تبعان  المعاصرة التحديات مكاجية
 ىؿ عمى كلمتعرؼ المتغير ىذا عمى لإلجابة الكظيفي؟ كالمسمى

 لدكر العينة أفراد تقديرات في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ
 تحميؿ استخداـ تـ المعاصرة التحديات مكاجية في المدرسة
 :ذلؾ يكضح( 5) كالجدكؿ الثنائي التبايف

 5 جدول
 بدورها المدارس قيام درجة أداة عمى لممتغيرات الثنائي التباين تحميل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 084. 2.510 1.625 1 1.625 نكع المدرسة

 750. 102. 033. 1 033. الكظيفيالمسمى 
   314. 177 55.683 الخطأ
   350. 179 62.670 المجمكع

 داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو( 5) الجدكؿ مف يتضح      
 أفراد تقديرات بيف (α = 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية

 مكاجية في بدكرىا المدارس قياـ درجة أداة عمى الدراسة عينة

 المدارس استعداد درجة( 6) الجدكؿ يكضح كما التحديات،
 كالمسمى المدرسة نكع لمتغيرم تبعا المستقبمية التحديات لمكاجية
 .الكظيفي

 6 جدول
 التحديات لمواجهة الجامعات استعداد أداة عمى الدراسة لمتغيرات الثنائي التباين تحميل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 185. 1.703 1.294 1 1.294 نكع المدرسة

 885. 021. 008. 1 008. المسمى الكظيفي
   369. 177 65.361 الخطأ
   429. 179 76.834 المجمكع

( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 6يتضح مف الجدكؿ )      
بيف تقديرات أفراد  (α = 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة

عينة الدراسة عمى أداتي الدراسة لدكر المدارس في مكاجية 
التحديات كاستعدادىا في مكاجية التحديات كربما يعكد السبب 

ة )المديرات كالمعممات( في ىذه النتيجة إلى أف أفراد عينة الدراس
سكاء كانكا في المدارس الحككمية أك األىمية ينظرف إلى مكضكع 
دكر المدرسة كدرجة استعدادىا في مكاجية التحديات المعاصرة 

باعتباره جزءا أساسيا مف كظيفة المدرسة في المجتمع إضافة 
إلى أف اإلمكانات المتكافرة في تمؾ المدارس كاحدة كأف األساليب 

مناىج التعميمية متشابية كتخضع الى نظاـ تعميمي كاحد، مما كال
أدل إلى تقارب تقديراتيف في دكر المدرسة في مكاجية التحديات 
التي جاءت ضمف المستكل المتكسط، كما أف حداثة مكضكع 
العكلمة كالتحديات جعؿ عامؿ نكع المدرسة غير مؤثر في 

 االستعدادس في تقديرات أفراد العينة، كخاصة في دكر المدار 
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لمكاجية التحديات المعاصرة كىذه النتيجة تعني أف درجة دكر 
المدارس في مكاجية التحديات المعاصرة متشابية في المدارس 
الحككمية كالمدارس األىمية. كتفسر ىذه النتيجة بأف اإلمكانات 
كالمستمزمات المادية الالزمة في عممية مكاجية تحديات العكلمة 

اسكب كشبكات اإلنترنت كالتقنيات التعميمة كمختبرات الح
متشابية إضافة أف الدكرات التدريبية لممديرات أك المعممات في 
القطاع الحككمي كاألىمي ىي دكرات كاحدة كمتشابية مف حيث 

 .المضمكف كالتطبيؽ
 التوصيات. 6

بناءن عمى النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة فإف الباحثة 
 :تكصي بما يأتي

إلى الناحية التطبيقية المرتبطة  االىتماـتكجيو المدارس إلى  -
بحاجات الطمبة كتنمية المجتمع اجتماعيان كاقتصاديان لمكاجية 

 .التحديات المعاصرة التي تكاجو نظاـ التعميـ المدرسي
الفنية، كالعممية لممجتمع  االستشاراتتكجيو المدارس لتقديـ  -

 .المحمي
ر طرائؽ التدريس كتحسيف أداء االدارة تنظيـ دكرات لتطكي -

المدرسية كرفع كفاءة المعمميف كتزكيدىـ بالطرؽ العممية في 
 .تكعية الطمبة بالتحديات التي تكاجييـ مستقبال

 .جعؿ المدارس مراكز إنتاج بتطبيؽ النظريات العممية المنتجة -
يجب أف تكظؼ المدرسة نتائج بحكثيا اإلجرائية في معالجة  -

 .الت التي تكاجييا المدارسالمشك
يجب أف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ عمى إثراء مكتبات  -

المدارس كمقتنياتيا مف المصادر اإللكتركنية مع العمؿ عمى 
 .تكفير البرمجيات كالمعدات كّمان كنكعان 

تطكير التكنكلكجيا كالعمـك كتطكيعيما في خدمة الطمبة  -
 كالمعمميف كالمجتمع المحمي.
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THE DEGREE OF THE 

GOVERNMENT AND PRIVATE 

SCHOOLS IN SAUDI ARABIA AND 

IN TURN, THE DEGREE OF 

WILLINGNESS TO CONFRONT 

CONTEMPORARY CHALLENGES 

 NAWAL AL-ZAHRANI 

ABSTRACT _This study aimed to identify the degree of the government and private schools for 

her role, and the degree of willingness to confront contemporary challenges, and to this end have 

been developed two questionnaires first questionnaire consisting of (30) paragraph to see the 

degree of the government and private schools for her role, and the second questionnaire consisting 

of (20) items to measure the degree of readiness of government and private schools to meet those 

challenges, and was applied to a total sample of (180) teacher and director, The results showed 

that the study sample members estimates of the degree of the government and private schools, in 

turn, most of which came moderately and estimates of the study sample to the willingness of 

schools to meet the contemporary challenges came members moderately statistically significant 

differences at the level of significance did not show (α = 0.05) to the point where the government 

and private schools of their role and their readiness to face the contemporary challenges due to 

the variable Job Title (director, teacher). And the type of school (government, civil). 

KEY WORDS: role schools, contemporary challenges, government and private schools. 

 

 

 


