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 :ملخص البحث

هدف البحث الحالي إلى معرفة دور التعليم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانويةة 

على ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر عينة من معلمةات وموجهةات المرحلةة 

موجهةةاتد واعتمةةد البحةةث الحةةالي ( 9)معلمةةة و( 012)نويةةة فةةي مناقةةة الريةةاعد وبلةة  عةةددهن الثا

أن  :وأتةفرت نتةا ج الدراتةة عةن ا  ةي. على المنهج الوصفي التحليلي وأداة البحث كانة  استةتبانة

األهةةداف التربويةةة  ةةدعم مقومةةات الهويةةة واسنتمةةاء للةةوطند وأنةةا مةةن ال ةةروري إك ةةا  المعلةةم 

ةةا ضةةرورة  ركيةةى المنةةاهج علةةى بنةةاء و ةةدعيم المهةةارا ت التكنولوجيةةة والمعلوما يةةة الحديثةةةد وأي ر

كمةا أتةفر البحةث عةن د كة الاالبةات فةي األنشةاة المدرتةيةاألخالق الحميدة وضرورة  فعيل مشةار

أهميةة  ةةدريد مةةديرات المةةدارس علةى اتةةتخداج التكنولوجيةةا وأهميةةة العمةل علةةى بنةةاء رو  التعةةاون 

داخةل المدرتةةد وأوصة  الدراتةة بةهميةة  ركيةى األهةداف علةى الهويةة واسنتمةاء للةوطن  والتةراب 

وحبةةا والبةةه، لةةاد وضةةرورة  ركيةةى الم ةةعولين عةةن التعلةةيم علةةى  ةةدريد مةةديرات المةةدارس علةةى 

اتةةتخداج التكنولوجيةةا والتاةةور التكنولةةوجيد وهيةةادة اسهتمةةاج بالمعلمةةات والحةةر  علةةى إك ةةابهن 

ةد وهيةةادة اسهتمةةاج بممارتةةة األنشةةاة الهادفةةة التةةي  د ةةهم فةةي إعةةداد طالبةةات مهةةارات  كنولوجيةة

 .متعاونات ومتفاهمات وضرورة  ركيى المناهج على غرس األخالق الحميدة لدى الاالبات

High school education role in forming the character of high school 

student out of female teacher's and advisors view in Riyadh 

Prepared by: Dr. Wafaa Abdullah Al-Khalifa 

ABSTRACT 

This study aims to identify high school education role in forming the 

character of high school student in the light of twenty one century variables 

out of female teacher's and advisors view in Riyadh, whose number (210) 

teachers and (9) advisors. The current study depended on analytic and 

descriptive methodology. The tool of this study is questionnaire. Moreover, 

the study resulted in important results. It showed that the educational 

objectives enhance identity constituents and belonging for home, as it is 

necessary to enable teacher to get modern information and technological 

skills. Also, it is necessary to make curriculums focus on developing and 

enhancing good ethics and help in activating student's participation in 

school activities. The study explores the importance of training for teacher's 

managers on using technology, and the importance of focusing objectives 

on identity and home belonging. In addition, it showed that it is necessary 

to make education executives focus on training school's managers on using 

technology, technological development, raising interest of teachers, 

enabling them to acquire the technological skills, raising interest to practice 

the target activities that participate on resulting cooperative and 

understandable students, and curriculums should focus on instilling good 

ethics for students. 
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 :مقدمـة

ال ياتية واسقتصادية  ح  غااء ما ي مى بالعولمة  األنظمةيشهد العالم اليوج  حوسر في 

(Globalization) د وقد ان حد هها التةثير على النظم األخرى التعليمية واإلعالمية واسجتماعيةد

ا من الشعو  بامس هويتها الثقافية و ا يهدد كثيرر العقديةد وما وأضح   لك التةثيرات  شكل خارر

ا من  لك   عمن با من قيم موروثة أصيلةد حيث  رى  لك الشعو  أن ظاهرة العولمة تتم خ كثيرر

كما يواجا العالم اليوج . المر كىات لتحل معها هويتهاد بما  حملا  لك الهوية من فكر وثقافة ولغة

الفقر والعنف واإلتاءات  مشاكل جادة نتيجة لألهمة اسقتصادية العالميةد و تلخص ههه المشاكل في

ال ياتية واإلعالن العالمي لحقوق اإلن اند ولهلك فههه المشاكل   تحق اسنتباه والعالج المباشر 

للوصو، إلى التكامل اسقتصادي والعالميد والوصو، إلى دولة الرخاء والرفاهية؛ وس يتم هها إس 

عالمي ومواجهة الصعوبات التي  قف بواتاة العمل الجماعي وفق تياتة عالمية من التواصل ال

من الواضح أن العالم اليوج أصبح كقرية (. Abbas, 2002, PP. 1-7)ضد التفاعل واس صا، العالمي 

 .صغيرة ب بد  قدج وتا ل اإلعالجد أو ككوخ إلكتروني على حد  عبير البعض

اقترن  إلى حد و تواكد التغيرات المعرفية مع التاور الها ل في ثورة اس صاست والتي 

وأصبح يمثل  –الكمبيو ر  –كبير بالتاور التكنولوجي الها ل في صناعة الحاتبات اإللكترونية 

د ولا مكان ظاهر في (اإلنترن )وتيارا س غنى عنا في عملية اس صا،د وخاصة بالشبكة العنكبو ية 

 .المنى، إذ أصبح أداة منىلية س غنى عنها

ة األولى التي  نمي شخصية الفرد و عمل على بنا ها وهي ولما كان  التربية هي اللبن

البو قة التي يتم فيها  شكيل شخصية المجتمع كان من األولى البحث في المنظومة التعليمية للوقوف 

على واقع بناء الشخصية ال عوديةد وفي نفس الوق  مدركين للتغيرات العالمية الحادثة والتي  شمل 

ار أننا اليوج نعيش على أعتا  ثورة  عليمية جديدةد حيث يتعرع كل جميع المجاستد على اعتب

من ال ياق الهي  عمل فيا المدارس وأهداف التعليم ذا ا لتحو، عميق وتريعد وذلك بفعل قوى 

مادية وفكرية خارج نااق تيارة المعنيين بالتعليمد كما أن حجم الشبكات العالمية وكثافتها 

ت و فاعلها  جبر الدو، على أن  عيد النظر في عالقات التعليم بكل من و ةثيرها و دفقات المعلوما

ال ياتة واسقتصاد والمجتمع والثقافة حتى يمكن مواجهة الفجوة المعرفية وا ثار المتر بة على 

ا على ما يلي جد   0221برونرد : )العولمة والتي أفرهت  حوسر في الم امين التعليمية معتمدر

  161 – 170) 

 حيةةث لةةم  عةةد المعرفةةة بايةةةة محةةدودة وثابتةةةد بةةل بةةالعكس أنهةةا  خةةهة فةةي التوتةةع  :عرفةةةالم

 .والتجديد على نحو م تمر وب رعة فا قة

 لم  عد المعت ة التعليمية هي القناة الوحيدة التي  تصل مةن خاللهةا األجيةا، الجديةدة  :القنوات

شةبكات المعلومةات المر باةة  بالمعرفة والمعلوماتد إذ  وجد اليةوج وتةا ل اإلعةالجد ومعهةا

 .بالحاتد ا لي

 لم  عد كلمة المدرسد المناوقةد أو الكلمة المكتوبة هي الوتي  الوحيد ألداء التعليم  :الوسائط

و وصيلاد فإن الم ر  ا ن مهيةة لعةدد كبيةر مةن الوتةا   كةالتلفىيون والمحاةات اإلذاعيةة 

 .وشبكة الكمبيو ر العنكبو ية العالمية

 إن الحاجةةة  ةةدعو إلةةى قةةدر كبيةةر مةةن المرونةةة واسهتمةةاج بالخصةةا ص  :والميةةول االسةةتعداد

وال مات الفردية للتالميهد وإنا يتعين بناء درو  الهكاء المتعددة لدى كل مةنهمد إذا مةا كةان 

 .من ال روري إيجاد حلو، لمشكالت العالم الحقيقية والواقعية
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 عملية التعليمية هي الوحيدة بال رورة المتاحة أمةاج لم  عد التكنولوجيا التقليدية لل :التكنولوجيا

التعليم والتعلمد بل  داخل  مجموعة كبيرة من التكنولوجيا منهةا الوتةا   المتعةددة وخةدمات 

اإلنترنةة  والتةةي   ةةتلىج ضةةرورة  جهيةةى المةةدارس و ىويةةدها بالحاتةةبات ا ليةةةد المتصةةلة 

 .بالمكتبات اإللكترونية العامة

على التربية بشقيها النظامي وغير النظامي القياج بواجبا هاد من حيث وفي ضوء ذلك فإن 

بناء العقل الناقدد وأتلو  التفكير اسقتصاديد وأتلو  التفكير التخاياي على أتاس أن ههه 

 .األنماط هي المالوبة في القرن الواحد والعشريند مما يد هم في  اور المجتمع ال عودي

 :أسئلة البحث

 :س لهها البحث هوال عا، الر ي

ما دور التعليم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية على ضوء متغيرات 

 القرن الواحد والعشرين؟

 :ويتفرع من هها ال عا، األتةلة الفرعية التالية

 ما دور األهداف التربوية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية؟ -1

 بة المرحلة الثانوية؟ما دور المعلمة في بناء شخصية طال -0

 ما دور المنهج في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية؟ -3

 ما دور األنشاة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية؟ -1

 ما دور اإلدارة المدرتية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية؟ -5

 ثانوية؟ما دور المناخ المدرتي والمجتمع المحلي في بناء شخصية طالبة المرحلة ال -6

 :أهداف البحث

 :هدف هها البحث إلى التعرف على ما يلي

 .دور التعليم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -1

 .دور األهداف التربوية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -0

 .دور المعلمة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -3

 .المرحلة الثانويةدور المنهج في بناء شخصية طالبة  -1

 .دور األنشاة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -5

 .دور اإلدارة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -6

 . دور المناخ المدرتي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية -7
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 :بحثمصطلحات ال

 :العولمة -1

ى بين الدو، وحرية اسنتقا، إطار فكري عاج يدعو إلى إلغاء الحواج: " عرف العولمة بةنها

بينهماد انتقا، أي شيءد أموا،د منتجات صناعية أو هراعيةد فكرد قيمد نظمد انتقا، كل شيء وأي 

 " شيءد س حواجى وس موانع توى ما ي عا العالم لنف ا

 .د و تبنى الباحثة هها التعريف(12جد  1999عبد الغفارد )

 :الشخصية -2

  "ال ةةةةةةمات النظريةةةةةةة المميةةةةةةىة للكةةةةةةا ن الحةةةةةةي مجموعةةةةةةة: " عةةةةةةرف الشخصةةةةةةية بةنهةةةةةةا

(Certer, 1973, P90)ةةا أنهةةا قةةدرة الفةةرد علةةى إعاةةاء  قيةةيم نقةةدي م ةةتقل لمنظومةةة : "د و عةةرف أي ر

العالقات اسجتماعية القا مة والقدرة على التفكير الم تقل والفعل الم ةتقلد وا خةاذ القةرارات والقيةاج 

 عبير عما يقوج با الفرد من مواقةف  جةاه : "هلك بةنهاد و عرف ك(16جد  1992كيرد " )باألفعا،

د (Torstem & Neville, 1994, P: 14388" )األفةراد ا خةرين فةي المجتمةع المحةي  بةا و وافقةا معهةم

منظومةةة ح ةةية عقليةةة ج ةةمية : "والشخصةةية اإلتةةالمية  عةةرف بةنهةةا. و تبنةةى الباحثةةة هةةها التعريةةف

 (.111جد  0227عبد العا،د " )الجثقافية  شبع  بقيم ورو  ومبادئ اإلت

 :المرحلة الثانوية -8

هةي المرحلةة الوتةةاى مةن تةةلم التعلةيمد ويشةةغل فتةرة همنيةة  متةةد مةن الثانيةةة عشةرة حتةةى "

الثامنة عشرة من العمرد وهو يغاي فترة حرجة من حياة الةنشءد هةي فتةرة المراهقةة بمةا يصةاحبها 

د و تبنةى الباحثةة هةها (021هة،د  1130حقيلد ال" )من  غيرات ج مية وعقلية ونف ية واجتماعية

 .التعريف

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطـــار النظــري

 مفهوم العولمة: أواًل 

إهالة الحدود اسقتصادية والعلمية والمعرفية ليكون العالم أشبا ب وق : " عرف العولمة بةنها

عرفةةاد )كةةس خصوصةةية إقليمهةةا موحةةده كبيةةرة   ةةم عةةدة أتةةواق ذات خصةةا ص ومواصةةفات  ع

أي متغيرات جديةدة  نشةة فةي إقلةيم : "وعرفها علي أحمد مدكورد بةنها(. 161 – 162جد  0220

ةا مةن التةراب  واسعتمةاد  معين من العةالم تةرعان مةا  نتقةل و متةد إلةى بةاقي أنحةاء العةالم منشةةة نوعر

 (.15جد  1991مدكورد " )المتباد، بين مختلف أقاليم العالم

 نشأة العولمة: يًاثان

يمكن  ق يم المراحل التةي مةرت بهةا نةشةةة العولمةة إلةى خمةس مراحةل ح ةد  ق ةيم روسنةد 

روبر  ةوند )باعتبارهةا المفهةوج الةر يس : العولمة"  خاي  الوضع الكوني"روبر  ون في دراتتا 

 (. 32 – 15جد    1990

ايةة القةرن الخةامس عشةر وحتةى يالق عليها المرحلة الجنينيةد بدأت في بد: المرحلة األولى

منتصف القرن الثامن عشةرد وهةهه المرحلةة شةهدت نمةو المجتمعةات القوميةةد وإضةعافرا للقيةود التةي 

 .كان  تا دة في القرون الوتاى
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ويالةةق عليهةةا مرحلةةة الةةنشءد وقةةد اتةةتمرت فةةي أوروبةةا مةةن منتصةةف القةةرن : المرحلةةة الثانيةةة

و، حةاد فةي فكةرة الدولةة المتجان ةة الموحةدة وأخةةهت جد حيةث حةدت  حةة1172الثةامن عشةر وحتةى عةاج 

ا مقننةة فةي الدولةةد كمةا نشةةت   تبلور المفاهيم الخاصة بالعالقات الدولية واألفرادد باعتبار أن لهم أوضاعر

 .المعت ات المختلفة الخاصة بتنظيم العالقات واس صاست الدولية

ج وحتةةى 1172امتةةدت مةةن عةةاج ويالةةق عليهةةا مرحلةةة اسناةةالقد وقةةد : المرحلةةة الثالثةةة

العشرينات من القرن العشريند  م إدماج عدد من المجتمعةات غيةر األوروبيةة فةي المجتمةع الةدوليد 

كما  م التن يق إلقامة المناف ات الكونية المتمثلة في إحياء ذكرى األلعا  األوليمبية وظهةور جةوا ى 

 .العالمية األولى وأعقبها نشةة عصبة األممنوبلد و م  ابيق فكرة الىمن العالميد كما قام  الحر  

وأطلق عليها مرحلة الصراع من أجل الهيمنةد وامتدت هةهه المرحلةة مةن : المرحلة الرابعة

العشةةرينات وحتةةى منتصةةف ال ةةتيناتد حيةةث شةةهدت  لةةك الفتةةرة خالفةةات علةةى الناةةاق الكةةوني بةةين 

بةةالحر  البةاردةد وشةةهدت كةةهلك  أشةكا، متعةةددة مةن األفكةةار و ميةىت  لةةك الفتةةرة بظهةور مةةا ي ةمى

خالفات فكرية حو، مصةالحات خاصةة بالعولمةةد كمةا نشةةت صةراعات كونيةة حةو، صةور الحيةاة 

 .وأشكالها المختلفة وبروه دور األمم المتحدة

وأطلق عليها مرحلة عدج اليقين والتي امتدت منه ال ةتينات وحتةى ا ند : المرحلة الخامسة

ي المجتمع الدولي و صاعد الوعي الكونيد والهبةوط علةى تةاح القمةرد حيث  م دمج العالم الثالث ف

 .كما شهدت  لك المرحلة نهاية الحر  الباردة وشيوع األتلحة الهرية وشيوع الفكر الرأتمالي

 خصائص العولمة: ثالثًا

 :يمكن  حديد خصا ص العولمة فيما يلي

ر الدولةة وعجىهةا عةن مواجهةة  راجةع دو. الىيادة الكبيرة في درجة  نوع ال لع والخةدمات

الشركات متعددة الجن يات التي حل  محةل الدولةة فةي بعةض الةدو، المتقدمةة واسنتقةا، مةن القابيةة 

الثقافية إلى نظاج القاد الواحدد وار فاع بشدة ن بة ال كان التي  تفاعةل مةع العةالم الخةارجي و تةةثر 

ل بةين البشةر دون اعتبةار للعةرق أو الثقافةةد با في داخل كل مجتمةعد و حقيةق الوحةدة واأللفةة والتةمة

وظةل  بةةاد، ال ةلع وراوس األمةةوا، هةةو العنصةر الم ةةيار علةةى العالقةات بةةين الةةدو، ثةم بةةدأ  بةةاد، 

 (.06جد  1991جال، أميند العولمة والدولةد )المعلومات واألفكار 

 مفهوم العولمة في الفكر التربوي المعاصر: رابًعا

ح ارات األمم عبر العصور  كاد  تفق على أن الح ارة مهما  إن الدراتات التي  ناول 

 عددت العناصر المكونة لهاد فإن أهم عنصر فيها هو العنصر الثقافيد الهي يعتبر أهم مكونا ا الديند 

والتفاعل بين الثقافة والدين هو جوهر التربية الهي يحمل خصوصية  ةصيل ذا ية األمة والحفاظ 

أعظم ( العقدي)امل اسنجراف الح اري الم ادد ولها يعتبر األتاس الفكري عليها وحمايتها من عو

ا الوجهة التي  ر  يهاد وهي التي  حدد نظرية  األتس الموجهة للنظاج التربوي و وجهها جميعر

مدكورد )التعلمد وطبيعة المعرفةد وهي التي   ع قواعد الممارتات التربوية و قيم نظمها 

أن األتس الفكرية هي المنالق ( ج1911)لدراتي بوجا خا  يرى فرحان وفي المنهج ا(. ه،1111

األتاتي ألي اشتغا، بالمناهج الدراتية على الم توى النظري والعملي فهي كالبوصلة التي   اعد 

 .ربان ال فينة في م ير ا في المحي  الواتع

فرحاند )لمنهج وههه األتس  نالق من أيدلوجيات وقيم ومعتقدات األمة التي وضع  ذلك ا

عبد هللاد )د والمربون يالقون على ههه القيم والمعتقدات األتس الفل فية أو الفكرية للمنهج (ج1911

د وهي التي  وجا نشاط كل فرد و مده بالقيم التي ينبغي أن يتخهها مرشدرا ل لوكا في (ه،1126

أكبر وأف ل للحقا ق  د و هدف ههه األفكار والمعتقدات إلى فهم(ج1913هندي وعامرد )حيا ا 
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الكلية الكبرى ما الكون؟ وما أصلا؟ وما الحياة؟ وما غايتها؟ وماذا وراءها؟ ما اإلن ان؟ ما بدايتا؟ 

ما مصيره؟ ما مهمتا؟ وما الغاية التي ينبغي أن ي عى إليها؟ وبهها يمكن أن يقا، من الناحية 

البانيد )ن ان والكون والحياة الواقعية أن األتاس الفكري قا م على أتاس التصورات عن اإل

وقد قدم  المصادر األتاتية للتربية اإلتالمية المتمثلة في الكتا  وال نة التصور (. ه،1113

الكلية الكبرىد وهها التصور غير متبد،د بل إنا ثاب  وصالح لجميع  الكامل والشامل للحقا ق

چ    ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ٹ ٹ چ ڀ(. تابقعبد هللاد مرجع )األهمان ألنا من عند هللا تبحانا و عالى 

واإلتالج وهو يىود الم لم بالتصور الصحيح المنبثق من العقيدة اإلتالميةد  جاه . [11: الملك]

الكون واإلن ان والحياةد فإنا يعتبر اإلن ان المحور الر يس في ههه : الحقا ق الر ي ة في حيا ا

يبني لدى الفرد القابلية للتفاعل اإليجابي مع الحياة  العمليةد ويمده بالمحرك األو، وهو اإليمان الهي

ا وقاعدة لها (. ه،1117داودد ) إن المنظومة العقدية التي بناها القر ن الكريمد وجعل التوحيد أتاتر

ومنالقرا لهاد إنما أوسها كل اسهتماجد لتكون ههه العقيدة بصفا ها ونقا هاد اإلجابة عما يعرف 

هي  لك الت ااست التي  ثار حو، اإلن ان والكون والحياة وحقيقة كل منهاد وإن باألتةلة النها يةد و

ومن هنا يت ح دور . عناصر اإليمان بالن بة للم لمين  ت من اإلجابة الشافية الكافية لههه األتةلة

العقيدة في  كوين دعا م التربية اإلتالمية فقواج اسر باط في اإلطار التصوري العاج للحقا ق 

ا في الهدف الر يس ال ر ي ة في الحياة وفي محور التفاعل وهو اإلن اند ويت ح دورها أي ر

 (.ه،115علوانيد )المتمثل في  حقيق العبودية هلل تبحانا و عالى في جميع شعون الحياة 

لكن التةثير الغربي على البالد العربية جعل التربية  نقلد على نف ها بإراد هاد و نحرف 

ل اميةد و تخلى عن وظا فها الحقيقية بت ليل أبنا هاد و تحو، التربية من عامل إليقاظ عن أهدافها ا

وعي األمة والشعور بوجودها وفرع تياد ها إلى عامل لقهر واسحتقارد و تحو، المعت ات 

التربوية من معت ات للبناء والتعمير إلى معت ات للهدج والتدميرد ومن وتا ل إصال  للمجتمع 

إلف ادهد ومن أداة نمو  اور إلى أداة  خلف و قهقرد ومن أداة  حرر إلى أداة  بعية  إلى وتا ل

 (.ه،1105براجلد )بمعناها الشامل 

ومما هاد في حجم ههه الظاهرة غيا  الوعي اإلتالمي الجماعي وضعف القيادات التربوية 

اط بهها األتاس في الوق  إن الحاجة الماتة إلى إحكاج اسر ب. التي  جمع بين األصالة والمعاصرة

الهي ي عى أعداء اإلتالج  ح  شعار العولمة إلى  فري  المناهج التربوية من هويتها الثقافية الهي 

يعني  فري  األمة اإلتالمية من أصالتها و جريدها من انتما ها الهي يميىها عن غيرها من األممد 

اإلتالج يعرفون أن األمة اإلتالمية إذا فقدت إن أعداء . فتفقد بهلك وجودها وقدرة الدفاع عن ذا ها

هويتها فقدت وجودهاد وإذا فقدت وجودها فقدت روحهاد وإذا فقدت روحها أصبح  في عداد 

 (.ج1919مدنيد )األموات 

 دور التربية اإلسالمية في بناء الشخصية: خامًسا

ىج بالقر ن وال نة يراقد  نشةة اإلن ان  نشةة إيمانية  جعلا يلت: التربية اإلتالمية يقصد بها

الهي ي تهدف  النظاج التربوي والتعليمي: "هللا في ال ر والعلند ويعرفها عبد الرحمن النقيدد أنها

ا مهما كان  حرفتا أو مهنتا ه،د 1117النقيدد " )إيجاد إن ان القر ن وال نة أخالقرا وتلوكر

التنظيم النف ي واسجتماعي : "ويرى عبد الرحمن النحالوي أن التربية اإلتالميةد هي(. 17 

ه،د 1121النحالويد " )الهي يعدي إلى اعتناق اإلتالج و ابيقا كليرا في حياة الفرد والجماعة

فالتربية اإلتالمية  ربية إيمانية  هدف إلى  كوين اإلن ان المعمن الهي يوحد ويراقد هللا (. 01 

يا منهج التربية اإلتالميةد وهو األصل وي ارع في الخيرات واإليمان الراتخ هو الهي ير كى عل

واعبدوا هللا وس  شركوا با شيةار وبالوالدين إح انا  :الهي  نبثق منا تا ر الف ا ل الخلقية قا،  عالى

وبهي القربى واليتامى والم اكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحد بالجند وابن ال بيل 

ي ظل التربية اإلتالمية يعيش الم لم حياة ملعها ال عادة وف .[36الن اءد ]وما ملك  أيمانكم 
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واسطمةناند فهو يشعر بالراحة النف ية واسجتماعيةد وأن كل شيء في هها الكون يحصل بقدر هللا 

و حقق ال عادة لإلن ان في الحياة الدنيا "عى وجلد فالتربية اإلتالمية  نظم حياة اإلن ان مع رباد 

ف قيمة الدنيا؛ فعالما أوتع من عالم الحياة المادية األرضية وحدهاد فالتربية وا خرةد فالم لم يعر

على جاند واحد  اسقتصاراإلتالمية  قوج على أتاس الواقع المادي والروحي لإلن ان من دون 

د فالتربية اإلتالمية س   ع الشخصية في مقامها ال وي من (51ه،د  1101مرتيد " )فق 

ينها وبين الخالق فح دد بل هي كهلك  حقق للشخصية مقامها ال وي في حيث  حقيق العالقة ب

ا من هللا وإلى هللا والكل يخ ع هلل الخالق  .عالقتها بجميع األشياءد ألن ههه األشياء جميعر

مما س شك فيا أن األمة اإلتالمية بحاجة إلى نظاج  ربوي يتناتد مةع واقعهةا ومثلهةا العليةا 

ا  وعقيد هاد وس يخفى أن العمل التربوي دور معت ي  كامليد ودور المعلم فيةا سبةد أن يكةون بةارهر

وس يتوقف عند إعااء المادة العلمية فح ةدد بةل يكةون دوره فعةاسر فةي العمليةة التربويةة مةن  وجيةا 

ونصح وإرشادد وال عي في عالج المشةكالت التربويةة التةي يمةر بهةا الاالةدد وخاصةة فةي مرحلةة 

لة الثانوية التةي يكةون فيهةا الاالةد فةي حالةة مراهقةة وإظهةار الةهات؛ فهةو ي ةعى خايرة مثل المرح

لهةةدايتهم إلةةى الحةةقد والتربيةةة فةةي المجتمةةع اإلتةةالمي الهةةدف منهةةا أن  ربةةي اإلن ةةان لحيةةاة أخالقيةةة 

واجتماعيةةة قا مةةة علةةى أتةةاس العقيةةدة اإلتةةالمية والنظةةرة الشةةمولية للحيةةاةد والهةةدف فةةي التربيةةة 

ا بصةفات وأعمةا،  جعلهةا  اإلتالمية ةا متميةىر يتناتد مع ضرورة  كوين الةهات الم ةلمة  كوينرةا خاصر

شخصية مصنوعة ح د  عاليم القر ن الكريم ومبةادئ اإلتةالجد و  ةعى إلةى  حريةر الةهات البشةرية 

 ".من ذ، العبودية لغير هللا وال مو بها نحو الف يلة لبلوغ تعادة الدنيا وا خرة

مجموعة المقاصد التي بهةا  تحقةق غايةة هةهه : "ف التربية اإلتالمية أنهاويعرف يالجن أهدا

يعتبةةر اإلن ةةان فةةي التصةةةور (. 133هةة،د  1119يةةالجند " )التربيةةة فةةي كةةل المجةةاست التربويةةة

اإلتالمي من مخلوقات هللا الم ةتقلة وف ةلا هللا علةى تةا ر المخلوقةاتد كمةا ينظةر اإلتةالج لةا علةى أنةا 

حياة ابتالء واختبار وهوده هللا بةدوات   اعده علةى المعرفةة مةن تةمع وبصةر وفةعاد كا ن مكلف وحيا ا 

ا فقة  وس  وعقلد إن نظرة اإلتالج لإلن ان هي نظرة شةاملة ومتكاملةة لكةل مكونا ةا فاإلن ةان لةيس ج ةمر

ةةا فقةة  وس عقةةالر فقةة د بةةل كةةل متكامةةلد وهةةها مةةا يجعةةل الشخصةةية اإلتةةالمية متكاملةةة مةةن جميةةع  روحر

نبهاد لهلك نجد أن التربية اإلتالمية   عى لتكةريس ذلةك تةعيرا لتحقيةق الهةدف مةن وجةود اإلن ةان أس جوا

 .وهو عبادة هللا

: فالشخصةةةية فةةةي المنظةةةور اإلتةةةالمي  ختلةةةف عةةةن كةةةل المفةةةاهيم األخةةةرى يقةةةو، ال ةةةرخي

ا لتفةرد ا" إلتةالج فةي فالمنظور اإلتالمي للشخصية يت م بتفرده عما تواه من النظرياتد وذلك نظرر

ا شةةةةةةةةامالر لكةةةةةةةةل أنظمةةةةةةةةة الحيةةةةةةةةاة  " أصةةةةةةةةولا الفكريةةةةةةةةة التةةةةةةةةي  تخةةةةةةةةه مةةةةةةةةن الةةةةةةةةدين إطةةةةةةةةارر

 (.116ه،د  1103ال رخيد )

منظومة ح ية عقلية ج ةمية ثقافيةة  شةبع  بقةيم : "فالشخصية اإلتالمية يمكن وصفها بةنها

غة متميةىة ورو  ومبادئ اإلتالجد وبناءر عليا فالشخصية عبارة عن بنيةة موحةدة متماتةكة ذات صةب

 شتق مقوما ها من العبودية هلل والتقوى واإلح ان ومقةاج هةهه المقومةات الكرامةة والحريةة واتةتقال، 

د فالشخصةية اإلتةالمية   ةير وفةق عقيةدة (111جد  0227عبد العا،د " )اإلرادة وكرامة الوجود

ها   ةير وفةق راتخة يعمن بها كل م لم وهي  تميى بتفردها عن غيرها من الشخصيات األخرى ألن

ا فةي بنةاء الشخصةية  أتس و صورات المنهج اإلتالميد ويشكل القر ن وال نة مصدران مهمان جةدر

ةةا فةةي عمليةةة  كةةوين . اإلتةةالمية المتكاملةةة ةةا وأتاتر إن التربيةةة الكاملةةة هةةي مةةا ا خةةهت األخةةالق نبراتر

مى للتربيةة والتعلةيمد الشخصية اإلن انية للفرد والمجتمع و ههيد أخالقاد فاألخالق هي الهدف األتة

 .و قوج التربية اإلتالمية بكل دعا مها في بناء الشخصية اإلن انية
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 دور التعليم الثانوي في بناء الشخصية: سادًسا

 :أهداف المرحلة الثانوية -1

دعةم العقيةدة :  تحدد أهداف المرحلة الثانوية في المملكة العربية ال عودية على النحةو التةالي

الةوعي بالمكانةة الدينيةة التةي  حتلهةا . الاال  و عىيى انتمةا هم لألمةة اإلتةالمية اإلتالمية في نفوس

بناء قدرات الاةال  واتةتعدادا هم . المملكة العربية ال عودية في نفوس الم لمين و قدير م عوليا ها

ء بنةا. معالجة مشةكالت الشةبا  الفكريةة واسنفعاليةة مةن منالةق إتةالمي. في إطار التربية اإلتالمية

بنةاء التفكيةر العلمةي لةدى الاةال  . الصفات اسجتماعية التي يحتاجها الم لم في  عاملةا مةع مجتمعةا

 هيةةةة تةةا ر الاةةال  للعمةةل فةةي ميةةادين الحيةةاة مةةع إ احةةة الفةةر  أمةةاج . و شةةجيع البحةةث والتجريةةد

هةة،د 1130الحقيةةلد )الاةةال  القةةادرين لمواصةةلة الدراتةةة فةةي المعاهةةد العليةةا والكليةةات الجامعيةةة 

 021.) 

 :دور األهداف التربوية في بناء الشخصية -2

األهةداف التربويةة  مثةةل المنةارة الهاديةة لنةةا فةي بحةةر العمليةة التربويةة الواتةةع الىاخةرد  لةةك 

المنارة التي على ضو ها نختار مناهجنا وخبرا نا التعليمية وطرا ق  عليمها وأتاليد  قويمهةاد وهةي 

لية التربوية إلى أتمى الغاياتد ويشير عبد المجيد نشواني أن األهداف التي بنورها  قودنا لنصل بالعم

أهةداف  ربويةة عامةة ي ةعى إلةى  حقيقهةا كةل "التربوية  شير إلى الغايات القصةوى للعمليةة التربويةة 

نشوانيد )التي  رمي إلى التةثير في شخصية الفرد لجعلا مواطنرا يت م با جاهات وقيم معينة " مجتمع

كنموذج ومثا، لألهةداف التربويةة العامةة علةى ح ةد " راف  ايلور"وقد صنف (. 19جد  1916

حماية الحياة الصحيةد اتتغال، :  ق يما لجواند الحياة التي يمكن أن يفكر فيها المربيد وهي كالتالي

 (. 11جد  1960 ايلورد )المصادر الابيعيةد إنتاج الب ا ع 

 :اء الشخصيةدور المعلمة في المرحلة الثانوية في بن -8

إن دور المعلمة في المدرتة الثانوية دور يتجاوه حدود عرع الةدرس والحصةة المدرتةية 

إلى القياج على نقل الترات الثقافي إلى الاال د وهو الهي ي اعد التالميه على اكت ا  القيم والمبادئ 

ليمية غرس القيم وبنةاء والعادات اإلتالمية ومن أبره وظا ف المعلم وأهم م عوليا ا في العملية التع

شخصية الاالبةد ومقياس نجا  المعلمة ليس بار فاع درجات طالبا ها إنما األثر اإليجابي في عقولهن 

والمةةتعلم س يةخةةه العلةةم والمعلومةةات عةةن المعلمةةين (. 7هةة،د  1111وهارة المعةةارفد )وقلةةوبهن 

عةل مةع أتةاليد  عةاملهم معةا فةي فح دد بل إنا يقتبس من إيمةانهم وأخالقهةم ويتةةثر ب ةلوكهم ويتفا

المواقف التعليمية المتنوعةد فالمعلم أداة عظيمة من أدوات التغير في المجتمع لما يتميى با من كثةرة 

 (.ه،1111وهارة المعارفد )مخالاتا للاال  ووجود الفر  الكثيرة لتوجيههم وإرشادهم 

 :دور المنهج في المرحلة الثانوية في بناء الشخصية  -8

المناهج الدراتية أحةد أركةان م ةيرة التربيةة والتعلةيم الر ي ةة الم ةعولة عةن نهةوع  عتبر 

األجيا، وبناء ح ارة إتالمية متفوقةد حيث إن التخلف في بناء ح ارة إتالمية متقدمة متفوقة هو 

 ، " )ب بد  خلف جيلهاد وتبد  خلفها هو  خلف األجيا، المعده في المعت ات التعليميةة والتربويةة

والمنةةاهج الدراتةةية وتةةيلة هامةةة مةةن وتةةا ل التربيةةة وجةةوهر العمليةةة التربويةةة (. هةة،1111دد تةةعو

التعليمية لما  حتةوي عليةا مةن القةيم والمبةادئ والخبةرات والمهةارات والعلةوج والمعةارف والتةي هةي 

 .أتاس بناء وصقل الاالبة

 :دور اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية في بناء الشخصية -8

ا منهم   عى  اإلدارة المدرتية إلى  حقيق أهداف وضعها القا مون على التربية والتعليم حرصر

على أن  ةعدي رتةالتها المكلفةة بهةا فةي نشةر الثقافةة والعلةوج و ربيةة األبنةاءد و نبثةق أهةداف اإلدارة 
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الجواند  المدرتية من أهداف اإلدارة التربوية والتي  تركى في  حقيق النمو الشاملد للاالد في جميع

المختلفةد فلم  عد قاصرة فق  على حفة  النظةاجد بةل أنةا  عةدى ذلةك إلةى  حقيةق األغةراع التربويةة 

واسجتماعيةد فةصبح محور العمل يدور فةي هةهه اإلدارة حةو، الاالبةة و نميتهةا فةي جميةع الجوانةد 

وبنااها البناء الكامل  وبه، الجهود لتح ين العملية التربويةد فمن أهداف اإلدارة بناء شخصية الاالبة

مةةن جميةةع الجوانةةد العلميةةة والعقليةةة والج ةةمية والثقافيةةة واسجتماعيةةة والتربويةةة واكتشةةاف ميةةو، 

الاالبات وقدرا هم ورفع رو  التعاون بينهن و وجيا رو  التفكير العلمي والتجديد واسبتكار وإيجاد 

عد دور اإلدارة مجرد   يير شعون المدرتة عالقات ح نة وثيقة بين المدرتة والبيةة الخارجيةد فلم ي

بقدر ما هي إدارة  اوير وإنماءد فهي  ىود الاالةد بخبةرات متنوعةة ومتجةددة ي ةتايع مةن خاللهةا 

 (.57 – 56جد  1999العمايرد )مواجهة ما يتعرع لا من مشكالت 

 :دور األنشطة في المرحلة الثانوية في بناء الشخصية -8

فةةد المهةةم لرتةةالة التربيةةة و  ةةتهدف  ىويةةد الاالبةةة بالجوانةةد  عةةد األنشةةاة التربويةةة الرا

المعرفية والتعليمية لتحقيق نمو شخصيتها وإعدادها لحيةاة أف ةل و وجيههةا نحةو ال ةلوك اإليجةابيد 

فاألنشةةاة  ةةدر  الاالبةةة علةةى التفكيةةر الةةواقعي واحتةةراج النظةةاج وأداء الواجبةةات و حمةةل الم ةةعولية 

ا فةي الميةدان التعليمةي والمجتمةع وهي التي  خةدج النشةاط الحة وهارة التربيةة )ر ليكةون فةاعالر ومةعثرر

وقةةد أشةةارت العديةةد مةةن البحةةوت والدراتةةات إلةةى أن التالميةةه الةةهين يق ةةون (. هةة،1106والتعلةةيمد 

متفوقين دراتيراد وهم مةن األوا ةل فةي  با خرينأوقات فراغهم في أنشاة حرة موجهة كانوا مقارنة 

د والمعلةةم لةةا دور هةةاج ور ةةيس فةةي النشةةاط المدرتةةي وفةةي  حقيةةق أهدافةةا (66جبةةرد  )مدارتةةهم 

والغايات التربوية والتعليميةة التةي وجةد مةن أجلهةاد فةالمعلم كمةا يعكةد الخبةراء التربويةون هةو حجةر 

 .الىاوية األتاتي في العملية التربوية

 :دور المناخ المدرسي في المرحلة الثانوية في بناء الشخصية -8

القات اإلن انية في أي معت ة  نظيمية عنصر هةاج مةن عناصةر  ماتةك المعت ةة  عتبر الع

و حقيق أهدافهاد خاصة المعت ات التربوية التي  عتمةد أهةدافها علةى أتةاس  ربيةة اإلن ةاند ويةرى 

الباحثون أن المناخ المدرتي لا دور في بناء أداء المعلمين وهيادة التحصيل الدراتي ومتانة العالقة 

دير والمعلمين بع هم ببعض وتيادة رو  العمل الجماعي وتيادة التالحم والةرو  المعنويةة بين الم

د فعالقة المعلمة الجيدة بالاالبة  جعل الاالبة  حةد الدراتةة ومدرتةتها (ج0227العتيبيد )واإلبداع 

 .و قل مشكال ها ال لوكية

 السعودي التحديات التي تواجه التعليم: سابًعا

 :تحديات علمية وتكنولوجية -أ 

 حةةديات مر باةةة بكفةةاءة التعلةةيم الداخليةةة والخارجيةةةد والتحةةدي يتمثةةل فةةي قةةدرة معت ةةات 

التعليم العالي في رفع م توى الكفاءة الداخلية بتقليل م تويات الهةدر التعليمةي وإيجةاد بةدا ل   ةتثمر 

اختال، التواهن الوظيفي للعملية التعليميةد حيث يكون : ليم بشكل أف لد ويقصد بالهدر التعليميالتع

حجم مدخال ها أكبةر بكثيةر مةن مخرجا هةاد وهةها يعنةي ضةياع األمةوا، والجهةود والوقة د وأوضةح 

ولقةةد أكةةدت الدراتةةات والبحةةوت التربويةةة د فةةي الرتةةو  والت ةةر : صةةور اإلهةةدار التربةةوي  تمثةةل

ا مةن المت ةربين فةي مراحةل د القةَ الوثيقةَ بين  رك المدرتة واإلعادةالع ا كبيةرر وأشارت إلى أن عةددر

التعليم المختلفة هم من التالميه الراتةبيند والرتةو  أو اإلعةادة يعنةي عةدج انتقةا، أو  رفيةع الاالةد 

أما الت ر  د  من صفا إلى الصف الهي يليا وإعاد ا الصف مرة أخرى لعدج اجتياه اسمتحان بنجا

حامةدد )فيعني أن يترك الاالد المدرتة قبةل إ مةاج فتةرة الدراتةة المقةررة للمرحلةة التةي تةجل فيهةا 

اد القةةةرارات التعليميةةةة مت ةةةرعة (161  د م ةةةتوى التقنيةةةات الم ةةةتخدمة فةةةي التعلةةةيم قاصةةةرة جةةةدر

عةرف الحةروف وخاطةةد النجا  بةتلو  الترفيع ا لي حتةى يصةل الاالةد إلةى الصةف الرابةع وس ي

http://aeuwbi.blogspot.com/2013/06/blog-post_3672.html
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الهجا يةد ضعف المناهج وركاكة محتواها وخلوها من المعلومات التي  فيد األمة في شتى المجاست 

 ىايةةد الالةةد علةةى التعلةةيم : د  حةةدي تياتةةة القبةةو،(300المهيةةىعد  )ممةةا أنتجةة  عةةدج الكفةةاءة 

م ةتوى فةي العاليد وههه ظاهرة ح ارية محمودة في حةد ذا هةا لكنهةا أدت إلةى مةدخالت ضةعيفة ال

د التعلةةيم (311هةة،د  1110ال ةةنبلد )بعةةض التخصصةةات وانعكةةس ذلةةك علةةى نوعيةةة المخرجةةات 

فقد ثب  لدى الباحثين عجى الجهاه عن القياج بدور المعلم والكتةا د وبعةد إطفةاء الجهةاه : التلفىيوني

ثقةة بالمةدرس ن ةف ال: س يبقى في الهاكرة شيء والعالم بين األلوان والصور فق د ومن  ثاره ال ةيةة

الحقيقةةيد وإيجةةاد األميةةة الحقيقيةةة بحيةةث   ةةعف القةةراءة والكتابةةة واإلمةةالءد وضةةعف اسقتةةداء مةةن 

إن طةرق التةدريس هةي  قليديةةد فتركةى علةى الحفة  (. 112المهيىعد  )أخالقيات المعلم المباشر 

ا كةةل البعةةد عةةن اسلتفةةات لم ةةتويات التفكيةةر العليةةا مةةن  فهةةم ونقةةد و حليةةل والتلقةةين والترديةةدد بعيةةدر

ةةا مةةن  واتةتنباطد فيتحولةةون بةةهلك إلةةى أوانةةي فارغةةة يصةةد فيهةةا المعلةةم كلما ةةاد ويصةةبح التعلةةيم نوعر

 (.01ه،د  1119القرنيد )اإليداع 

 :تحديات فكرية وثقافية -ب 

ضةةعف العالقةةة بةةين التعلةةيم والبنةةاءد وأصةةبح التعلةةيم يقةةاس بمةةردوده علةةى الفةةرد والمجتمةةعد 

وهةي :  حةديات مر باةة بةالمعلم(. 312ال ةنبلد  )مكةان التخصصةات  وأصبح  الشهادات  حكةم

 ةةدني م ةةتوى ثقافةةة المعلةةمد ومةةن مظةةاهر  ةةدني م ةةتوى ثقافةةة المعلةةم اتةةتمرار الةةدور التقليةةدي لةةدى 

الكثيةر مةةن معلمةةي المرحلةةة اسبتدا يةةةد ويمكةةن  لخةةيص  ةةدني الم ةةتوى الثقةةافي للمعلمةةين فةةي النقةةاط 

من غير المةعهلين للعمةل بالتةدريس والنمايةة واسهدواجيةة و عةدد الجهةات  التحاق عدد كبير: التالية

مةةع اسخةةتالف فةةي الةةراى والمقاصةةد ممةةا أدى إلةةى عةةدج الوضةةو  فةةي . عةةن إعةةداد المعلةةم الم ةةةولة

 (.321حامدد  )ال ياتة التعليمة والفجوة بين معت ات اإلعداد وواقع التعليم 

 :تحديات العولمة -ج 

ظةاهرة العولمةة التةي  ك ةر : لتغيرات العالمية والظواهر الجديدةد مثةلالتحديات المر باة با

الحواجى والقيود الثقافيةد وهةها يةعثر علةى انتشةار التعلةيم العةالي وعةدج خ ةوعا لإلشةراف المحلةي 

 .واإلقليمي

 :تحديات إدارية -د 

ظيميةة  حدي إلغاء س حة العقا  من اللوا ح التن.  حديات مر باة بتحقيق الوظا ف الجامعية

 –هةةهه الظةةاهرة هةةةدم  دور المدرتةةة القياديةةة والتربويةةة لمعالجةةة المشةةةكالت : لةةإلدارة المدرتةةية

التي  حةدت داخةل المدرتةةد وكانة  النتيجةة انهيةار فةي التحصةيل  –اسعتداء على المدير والمدرس 

 إن مفهةةوج اإلشةةراف :اإلشةةراف التربةةوي. العلمةةي واألد  وعةةدج قةةدرة المةةدرس علةةى ضةةب  الفصةةل

التربوي الهي س يىا، هو ا خر  قليةديرا يةخةه شةكل التفتةيش والم ةاءلة والمحاتةبة والمفاجةةةد األمةر 

الهي يجعل المعلمين في حالة من  و ر م ةتمر مةع المشةرفين الةهين بةد، أن يكونةوا مصةدر م ةاعدة 

طبيعةة وعون للمعلميند أصةبحوا مصةدر قلةق وخةوف لهةمد لعةدج إدراك الكثيةر مةنهم لم ةعوليا هم و

 .رتالتهم ولألتس واألتاليد الحديثة التي ينبغي أن  مارس مهنتهم على ضو ها
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 :الـدراســات السابقــة

 دراسات تناولت موضوع التعليم وعالقته بالشخصية: المحور األول

 :الدراسات العربية -1

د حيةث قةاج "ار قةاء القةيم"وهةي دراتةة نف ةية عةن ، (م1882)دراسة عبةد اللطيةخ خليفةة 

الافولةة المتةةةخرةد "حةث بةإجراء دراتةة ميدانيةة لرصةد ن ةق القةيم لةدى أفةراد المراحةل العمريةة البا

د واختةةار الباحةةث عينةةة عشةةوا ية مةةن  الميةةه الصةةفين الرابةةع "المراهقةة المبكةةرةد المراهقةةة المتةةةخرة

كوميةةة والخةامس بالمرحلةةة اسبتدا يةةةد والصةةفين الثةةاني اإلعةدادي والثةةاني الثةةانوي مةةن المةةدارس الح

أن ن ق القيم : الواقعة بمناقة جنو  الجيىة التعليميةد وقد  وصل  الدراتة إلى عدد من النتا جد منها

الن ةق : "لدى أفراد عينة الدراتة وجدت أنها  نظم في البنةاء القيمةي وفةق ثالثةة عوامةل ر ي ةية هةي

ا  ميى مرحلة الافولة د القيم األخالقيةد كما أوضح  ال"القيمي العاجد التوجا نحو استتقال، نتا ج أي ر

المتةخرة بظهور عامل التوجا نحو استتقال، مةع اسلتةىاج بةالقيم األخالقيةة فةي حةين  ميةىت مرحلتةا 

المراهقة بظهور عامل التوجا نحو استتقال، في مقابل التوجا نحو ا خةريند وإقامةة عالقةة معهةمد 

ا عن األترة وفي نفس الوق  يميل إلى ويد، ذلك على أن المراهق يشعر بالرغبة في استتق ال، بعيدر

 .اسن ماج لجماعات األصدقاء والرغبة في العمل معهم و قديم الم اعدة لهم

واتتهدف  التعةرف علةى دور التربيةة فةي  غييةر القةيم ، (م1888)دراسة أماني عبد القادر 

مةن التغيةرات التةي طةرأت علةى  اسجتماعية لدى الفتةاة الريفيةةد حيةث  ناولة  الباحثةة بالدراتةة كدةالر 

القيم اسجتماعية لدى الفتاة الريفيةد وأهم العوامل المعثرة في إحدات ههه التغيرات ودور التربية فةي 

قةيم التعلةيمد والعمةلد : " غيير قيم الفتاة الريفيةد وذلك من خال،  ناولها لمجموعةة مةن القةيم كمةا يلةي

د وقةد  وصةل  الباحثةة إلةى نتةا ج "الهكور علةى اإلنةات والىواج المبكرد واإلنجا د و ف يل إنجا 

أن للتعليم دور حيوي في  غير بعةض القةيم والعةادات المتةصةلة لةدى المجتمةع الريفةي : عديدةد أهمها

 .بصفة عامة والفتاة الريفية بصفة خاصة

واتةةتهدف   حديةةد أهةةم المالمةةح والخصةةا ص المميةةىة ، (م1888)دراسةةة سةةامي رضةةوان  

درتةد كما وردت في األدبياتد وكما هي في الواقع المدرتيد وقد اتتخدج الباحث المدخل لثقافة الم

األنثروبولوجي بةدوا ا البحثية المختلفةد وقاج بإجراء دراتة ميدانية على عينة عشوا ية من مدرتةة 

احل حكومية وأخرى حكومية  جريبيةد وهما من المرحلة األولى للتعليم األتاتي  تبعةان مناقةة ال ة

التعليمية بمحافظة القاهرةد وأظهةرت نتةا ج هةهه الدراتةة أن ثقافةة المدرتةة  تميةى بةنهةا ثقافةة خا فةة 

وتةةلبية وحةةهرةد وهةةها يرجةةع إلةةى طبيعةةة العمليةةات المشةةكلة لهةةا مثةةل ال ةةب  اسجتمةةاعي واألنشةةاة 

ثةر ال ةلبي فةي وم تويات التفاعل داخل المدرتةد وال واب  واللوا ح والقةراراتد ممةا يكةون لةا األ

 .بناء شخصية التالميه

واتتهدف  اختبار مةدى  ةةثير التعلةيم الجةامعي فةي بنةاء ، (م1888)دراسة عبد هللا الثبيتي 

األنماط ال ةلوكية واس جاهةات الفكريةة الدارجةة ألبعةاد الشخصةية الحديثةةد وقي ة  هةهه األبعةاد مةن 

 ةدريجي بخمةس نقةاطد يقةيس فيهةا مةدى  الناحية اإلجرا ية بمجموعة من المعشةرات لكةل بعةد معيةار

 كرار الفكرة أو الممارتة ال لوكيةد حيث قاج الباحةث بتصةميم اتةتبانة لجمةع البيانةات وهعة  علةى 

عينةةة عشةةوا ية مةةن طلبةةة الم ةةتوى األو، والرابةةع لكليةةة العلةةوج اسجتماعيةةة بجامعةةة أج القةةرىد بلةة  

ولقد  م اختيار مدى  ةةثير الجامعةة فةي بنةاء طالبرا وطالبةد ( 559)حجمها خم ما ة و  ع وخم ون 

( حديثي اسلتحةاق بالجامعةة)أبعاد الشخصية من خال، المقارنة اإلحصا ية بين طلبة الم توى األو، 

أن : د و وصل  الدراتة إلى عدة نتا ج لعل من أهمها(المتوقع  خرجهم منها)وطلبة الم توى الرابع 

م يظهةر بصةةورة إيجابيةة إس فةي بنةاء ثالثةةة أبعةاد مةن أبعةةاد دور الجامعةة فةي بنةاء أبعةةاد الشخصةية لة

الشخصية المقاتة فةي هةهه الدراتةةد وهةي بعةد اسنتمةاء لألتةرة والةوسء للمجتمةع المحلةيد والةرو  



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                    مجلة البحث العلمى فى التربية

 

88 

ا فةي تةتة ا جاهةات أخةرى مةن  اإلنتاجيةد واسنفتا  العقليد وبهها لم يبدو أثر التعليم الجامعي واضحر

 .أهم أبعاد الشخصية

واتةةةتهدف  الدراتةةةة التعةةةرف علةةةى أثةةةر القنةةةوات ، (م1883)سةةةة محمةةةد عبةةةد البةةةدي  درا

التلفىيونيةةة الوافةةدة فةةي بعةةض قةةيم األتةةرة المصةةريةد واتةةتخدج الباحةةث المةةنهج الوصةةفيد وأتةةفرت 

الدراتة عن وجةود عالقةة قويةة بةين متابعةة القنةوات الف ةا ية الوافةدة والتغيةرات التةي طةرأت علةى 

يةةث أدت إلةةى التفكةةك األتةةريد وضةةعف الشةةعور باسنتمةةاء إلةةى األتةةرةد ومةةن األتةةرة المصةةريةد ح

 ةثيرا ها ال ةلبية علةى األفةراد وغةرس قةيم وتةلوكيات غريبةة فةي نفوتةهمد وهيةادة الخةوف والقلةقد 

 .وانصراف الفرد عن ممارتة هوايا اد وبعده عن جو األترةد وبث رو  العنف والعدوان في نف ا

 :الدراسات األجنبية -2

واتةةتهدف  هةةهه الدراتةةة إظهةةار الةةدور ، (P. Fontaine, 1996( )م1888)اسةةة فونتةةاين در

التعليمي في بناء ال مات األخالقية ال رورية لتكوين اإلن اند بجاند إمداد العقل بالمعارفد وذلك 

مةةن خةةال،  حليةةل  ةةاريخي لهةةها الةةدورد ومةةدى قيةةاج كةةل مةةن عامةةل اللغةةة اإلنجليىيةةة أو الفرن ةةية 

مةا بالتنميةةة األخالقيةةد وإفةةراه المةواطنين الصةةالحيند وركةىت الدراتةةة علةى ثةةالت فتةةرات وعالقته

فترة الثمانيناتد وفتةرة "همنية للتنمية الفكرية وعالقتها بالتنمية األخالقيةد وهي فترة ما قبل الثورةد 

كبير بال ةياقات أن دور التعليم ار ب  إلى حد : د و وصل  الدراتة إلى نتا ج عديدةد منها"الت عينات

د وإلدراك "فرن ةاد والوسيةات المتحةدة األمريكيةة"التاريخية والقومية ال ا دة في كلتا بلدّي المقارنةة 

د و حديد القوى التي  د هم في  شكيلا  .دور التعليم يجد وصف المجتمع أوسر

 

 

 العولمة: المحور الثاني

 :الدراسات العربية -1

ف  التعةرف علةى انعكاتةات المتغيةرات العالميةة واتتهد، (م1883)دراسة جمال الدهشان 

واإلقليمية على النظاج التعليمي فةي مصةرد و حديةد مالمةح اإلطةار المقتةر  لنظةاج التعلةيم فةي الةبالد 

العربية في ضوء هةهه المتغيةراتد واتةتخدج الباحةث المةنهج الوصةفي التحليلةيد و وصةل إلةى نتةا ج 

أو الهويةةة الثقافيةةة للمجتمةةع مةةن دون اسنعةةىا، عةةن  عديةةدة منهةةاد ضةةرورة المحافظةةة علةةى الها يةةة

التاةةورات المعاصةةرةد وذلةةك مةةن خةةال،  ةةدريس اللغةةة القوميةةة واللغةةات األجنبيةةةد و بةةاد، الخبةةرات 

و قليل الفجوة بين الدو، المتقدمة والناميةد وإحدات  غيير فةي طةرق التعلةيم؛ كةي  قةوج علةى الحةوار 

لرب  واستتنتاجد ورب  المنةاهج بمشةكالت المجتمةع واحتياجا ةا والنقاش وممارتة النقد والتحليل وا

المحليةةةد وضةةرورة البحةةث عةةن صةةي  جديةةدة للتعلةةيم الم ةةتمر والمفتةةو د ممةةا يتةةيح لألفةةراد مواكبةةة 

 .ومالحقة التىايد المعرفي الها ل المصاحد للعولمة

وقصةةدت ، "العولمةةة ومنةةاهج التعلةةيم العةةام: "، بعنةةوان(م1888)دراسةةة رشةةدي طعيمةةة 

الدراتة إلى  قديم  صور لدور المناهج الدراتية في التعليم العاج أماج  حديات العولمةد بما يلةىج هةها 

التصور من م تتبعاتد واتتخدج الباحةث إلجةراء دراتةتا المةنهج الوصةفي التحليلةيد وذلةك بتحليةل 

الدراتةةة عةةدة  مجموعةة مةةن الدراتةةات واألدبيةات ذات الصةةلة بموضةةوع الدراتةةد وقةةد  ناولةة  هةهه

محةةاورد مةةن أهمهةةا محةةور المنةةاهج الدراتةةية والعولمةةةد واشةةتمل هةةها المحةةور علةةى  قةةويم للمنةةاهج 

الحاليةةةد و صةةور للةةدور الةةهي ينبغةةي أن  قةةوج بةةا منةةاهج التعلةةيم العةةاجد مةةن حيةةث عنايتهةةا بةةالقيم 

الظةةواهر مةةن  واس جاهةةاتد وإبراههةةا للها يةةة الثقافيةةة عنةةد الاةةال د و ةةدريد الاةةال  علةةى  قةةويم

منظةةور شةةاملد وعةةدج الوقةةوف عنةةد مظةةاهر األشةةياءد وإبةةراه الجانةةد الوجةةداني فةةي كافةةة العمليةةات 
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التربويةةةد أهةةدافرا ومحتةةوى وطريقةةة  ةةدريس وأتةةاليد  قةةويمد و ةكيةةد مفةةاهيم الةةتعلم الةةها ي ودعةةم 

قويمةاد ومةن ثةم قةدج قاج الباحث بتحليل المنهج و : إجراءا اد وكان من أهم نتا ج ههه الدراتة ما يلي

 .الباحث قا مة مقترحة يصاغ في ضو ها معايير التقويم

د "التعلةةةيم وتحةةةديات ثقافةةةة العولمةةةة: "، بعنةةةوان(م1888)دراسةةةة هةةةدح حسةةةن حسةةةن 

واتتهدف  الدراتة  حديد ال مات الجديدة لما يدعرف بثقافة العولمةد والوقوف على التحديات التعليمية 

د ودور التعليم في التعامل اإليجابي مع  حةديات العولمةةد وقةد  والثقافية للعولمة التي  واجهنا م تقبالر

دة  شةكيل و كةوين الشخصةةية  وصةل  الدراتةة إلةى أن التعلةيم يملةك القةوة والوتةةا ل التةي  حقةق إعةا

 .أكثر كفاءة للتعامل مع متغيرات العصر يجعلهااإلن انيةد بما 

التربيةة اإلسةالمية وتحةديات : "، بعنةوان(هةـ1828)دراسة أحمد عبد هللا الصةعيري الغامةدي 

واتةتهدف  الدراتةة  حديةد أبةره التحةديات والق ةايا التةي  واكةد عصةر العولمةة فةي المجةا، ، "العولمة

قتصةادي والتربةويد والقيمةيد وإبةراه دور التربيةة اإلتةالمية فةي مواجهةة  لةك التحةديات واتةةتجابا ها اس

التفاعليةةة معهةةاد واعتمةةد الباحةةث فةةي دراتةةتا علةةى المةةنهج الوصةةفيد حيةةث نةةاقش  حةةديات العولمةةة فةةي 

التحةدياتد  المجا، اسقتصةادي والتعليمةيد والقيمةيد وبحةث فةي دور التربيةة اإلتةالمية فةي مواجهةة  لةك

أن كةل مةا فةي الكةون ي ةير بقةدرة هللاد وفةق تةننا الكونيةة التةي : وكان من أهم نتا ج ههه الدراتةة مةا يلةي

أرادهةةا هللاد وس تةةلاان ألي قةةوة فةةي األرع مهمةةا بلغةة  أن  غيةةر فةةي مجةةرى  لةةك ال ةةنن الكونيةةة التةةي 

ةةا فةةإن تةةلبيتنا س  صةةنع  فةةاعالر إيجابيرةةاد واس  هةةاج المالةةق للبةةرامج التعليميةةة اإلتةةالميةد أرادهةةا هللاد وأي ر

 .والدفاع عنها ليس في مصلحة التاور التاريخي

التعلةةةيم وإشةةةكالية الهويةةةة : "، بعنةةةوان(م2999)دراسةةة السةةةيد عبةةةد العويةةةو البهواشةةي 

واتتهدف  الدراتة طر  مجموعة من الق ايا المر باة بماهية العولمةة ، "الثقافية في ظل العولمة

و ةثيرا ها على الشخصية المصةريةد والوقةوف علةى  ليةات التعلةيم لتفعيةل هةهه الشخصةيةد وحقيقتها 

بما ي اعدها على مواجهة  حديات العولمة والتفاعةل معهةاد و وصةل  الدراتةة إلةى ضةرورة انتهةاج 

المحافظة على الها يةة الثقافيةةد الجمةع بةين األصةالة والمعاصةرة فةي منةاهج : تياتة  عليمية وقوامها

ا جةهريراد كةهلك التةكيةد علةى ضةرورة إنتةاج ال تعليمد و غير طرق التعليم التي  قةوج علةى التلقةين  غيةرر

 .مناهج  عليمية جديدة

واتتهدف  التعرف على الغرع األتاتي من التعلةيم فةي ، (م2999)دراسة كمال مالوترا 

المتر بةةة علةةى عصةةر العولمةةةد وكيةةف يةةتم الحكةةم علةةى نجةةا  أو فشةةل التعلةةيم فةةي ضةةوء التحةةديات 

ا  حديد المعايير التي   تخدج لتحديد نوعيةة  العولمة والتي  واجا تياتات التعليم؟ كما اتتهدف  أي ر

التعلةةيم التةةي يتالبهةةا عصةةر العولمةةةد خاصةةة التعلةةيم اسبتةةدا ي والثةةانويد واتةةتخدج الباحةةث المةةنهج 

اه نحةو خصخصةة التعلةيم يرجةع أن  نامي اس جة: الوصفيد و وصل  الدراتة إلى نتا ج عديدةد منها

إلى تياتات ال ةغوط النقديةة التةي  فرضةها  ليةات العولمةة علةى الدولةةد ومةا قةد يصةاحد ذلةك مةن 

 . قلص دور الدولة في القياج بوظا فها ال ياتية واسجتماعية  جاه أفرادها

األولويةةةات التربويةةةة فةةةي عصةةةر : "د بعنةةةوان(ج0221)دراتةةةة عبةةةد الةةةرحمن الاريةةةري 

د وهدف  ههه الدراتة إلى اتتكشاف الةراى واألفكةار والمفةاهيم التةي  وجةد لةدى عينةة مةن "العولمة

المفهةوج ال ةا د حةو، العولمةة وأهةدافها : المجتمع ال عودي حيا، العولمة في عدد من الجواندد منها

يةةة واألتةةاليد والعوامةةل الكامنةةة وراء ظهةةور العولمةةةد وا ثةةار اإليجابيةةة وال ةةلبية للعولمةةةد وكيف

التعامل معهاد وقد بين  نتةا ج الدراتةة ا فةاق العينةة فةي  ةر يبهم لمفةاهيم العولمةة وأهةدافها وأتةبابها 

و ثارها وأتاليبها وطرق مواجهتها والتعامل معهاد و رى الدراتة ضةرورة   ةمين العولمةة ضةمن 

لدراتةةات المواضةةيع التةةي  ةةدرس لاةةال  الجامعةةةد تةةواءر فةةي مرحلةةة البكةةالوريوس أو فةةي مرحلةةة ا

 .العلياد إضافة إلى  كريس فكرة أن اإلتالج نظاج حياة شامل يمكن أن يكون بديالر عن العولمة
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 :الدراسات األجنبية

واتةتهدف  وضةع  صةور مقتةر  إلعةداد ، (Pickert S., 1997( )م1888) .Pickert Sدراسةة 

ي فةي التعلةيم العةاليد طال  الجامعة للعيش فةي مجتمةع العولمةةد باإلضةافة إلةى إيجةاد منظةور عةالم

وناقش  الدراتة مصالح التربية العالمية في التعليم العةالي والعالقةات الدوليةة بةين األقاةار بع ةها 

البعضد ودراتةة المنةاهج الدوليةة المقارنةة بةين التنظيمةات المختلفةةد و وصةل  الدراتةة إلةى بعةض 

 خريج أجيا،  عةرف ثقافةات ولغةات  ضرورة التةكيد على دور الجامعات والكليات في: النتا ج أهمها

و اريخ األمم األخرى وضرورة أن  عمل ههه الكليات على  وتةيع الفهةمد وإدراك األحةدات العالميةة 

مةةن خةةال،  قةةديمها لتاةةورات الثقافةةات األخةةرى فةةي المنةةاهج التةةي  قةةدج إلةةيهمد وأوصةة  الدراتةةة 

بلغات وثقافات األقاةار األخةرىد  ب رورة  قديم بعض المناهج الهامة التي  ت من  عريف الاال 

 .واسهتماج ببناء قدرات أع اء هيةة التدريس للم اعدة في  نفيه مثل ههه التغيرات الدولية

 

 التعليق على الدراسات السابقة وموق  الدراسة الحالية منها

فةةي ضةةوء نتةةا ج الدراتةةات والبحةةوت التةةي تةةبق عرضةةها علةةى الم ةةتوى العةةالمي والقةةومي  

مكن اتتخال  بعض الدسست الهامة التي  ةر ب  بموضةوع الدراتةة الحاليةة التةي  لقةي والمحليد ي

 :ال وء على موقع الدراتة الحالية من  لك الدراتات التي تبقتهاد وهي

أكةدت معظةم الدراتةات ال ةةابقة العربيةة واألجنبيةة علةى أهميةةة دراتةة الشخصةية والتعةةرف 

رات ال ياتةةية واسقتصةةادية واسجتماعيةةة علةةى الم ةةتويين علةةى أبعادهةةا المختلفةةةد وذلةةك وفقرةةا للتغيةة

القومي والعالميد والدراتة الحالية  تفق مع ههه الدراتات في أن مثل ههه المتغيرات أو، مةا يالةق 

اهتم  بعةض الدراتةات ال ةابقة . عليها بالعولمة لها  ةثيرا ها المختلفة على بناء الشخصية ال عودية

ليم الجامعي فةي بنةاء األنمةاط ال ةلوكية واس جاهةات الفكريةة الدارجةة ألبعةاد بالتعرف مدى  ةثير التع

د و تفةق الدراتةة الحاليةة معهةا فةي أهميةة (ج1997عبد هللا الثبيتةيد )الشخصية الحديثةد مثل دراتة 

التعرف على أبعةاد الشخصةيةد إس أن الدراتةة الحاليةة  ختلةف عةن هةهه الدراتةات فةي  ناولهةا لةدور 

اهتمة  . العاج في بناء الشخصية ال عوديةد وفقرا للتغيرات ال ياتية واسقتصادية واسجتماعيةةالتعليم 

بعض الدراتات ال ابقة بالتعرف على المتالبات التربوية لبناء اإلن ان في المجتمع المصريد مثةل 

ارهةا د وتوف   تفيد الدراتة الحالية من ههه الدراتة في بنةاء إط(ج1997تامي رضواند )دراتة 

ركةىت بعةض الدراتةات ال ةابقة . النظريد إس أنها  ختلف عنها في الموضةوع والمعالجةة المنهجيةة

أمةاني عبةد القةادرد )على التعرف على دور التعليم في بناء القيم الالهمة لبناء الشخصية مثل دراتةة 

و تفةق  د(ج1991محمةد عبةد البةديعد )د ودراتةة (ج1990عبةد اللايةف خليفةةد )د ودراتة (ج1996

الدراتة الحالية مع ههه الدراتات في أهمية التعرف على الن ق القيمي المحدد للشخصةيةد و ختلةف 

عنهم في  ناولها لدور التعليم العاج في بناء الشخصية ال عودية فةي ضةوء مفهةوج العولمةة و حةديا ها 

ولمةةة مثةةل دراتةةة اهتمةة  بعةةض الدراتةةات ال ةةابقة بةةدور التعلةةيم فةةي مواجهةةة  حةةديات الع. المختلفةةة

في أهمية هها ( ج0222ال يد البهواشيد )د و تفق الدراتة الحالية مع دراتة (ج1999هدى ح ند )

ركةىت بعةض . الدورد و ختلف عنها في  ناولها مدى  ةثير ههه التحةديات علةى الشخصةية ال ةعودية

لةى أي مةدى  تةةثر الدراتات ال ابقة على أهميةة العالقةة بةين العولمةة والتربيةةد وأوضةح  بع ةها إ

د والدراتةة الحاليةة  تفةق مةع (ج0221الاريةريد )التربية بالعولمةد ومن أهم ههه الدراتات دراتة 

ههه الدراتةة علةى أهميةة التةةثيرات التربويةة المتر بةة علةى العولمةة والاةرق المختلفةة التةي يةتم مةن 

فةي  ناولهةا ( هة،1103لغامةديد ا)خاللها عولمة التربيةد إس أن الدراتة الحاليةة  ختلةف عةن دراتةة 

. لدور التعليم في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية فةي ضةوء  ةةثيرات العولمةة بجوانبهةا المختلفةة

ركةةىت بعةةض الدراتةةات علةةى  حةةديات القةةرن الحةةادي والعشةةرين بصةةفة عامةةةد والعولمةةة بصةةفة 
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د أهةم مالمةح التغيةر التةي خاصةد باعتبارها أحد أهم ههه التحدياتد ونجحة  هةهه الدراتةة فةي رصة

بيكةرتد )طرأت على المنهج والنشاط والعملية التربويةد بوجا عاجد ومن أهم ههه الدراتات دراتة 

 .د والدراتة الحالية  تفق مع ههه الدراتة في أهمية  حديد مالمح التغيرات(ج1997

 

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

ا لابيعةةة الدراتةةةد فةةإن الباحثةةة اتةةتخدم  المةةنهج الوصةةفيد بهةةدف جمةةع و لخةةيص  نظةةرر

البيانات والمعلومات المر باة بابيعةة المشةكلةد والوصةف الجيةد لهةاد و حليلهةا و ف ةيرها؛ بغةرع 

 حديةةد طبيعةةة الظةةروف والممارتةةات واس جاهةةات ال ةةا دةد بمعنةةى  خةةر فةةإن المةةنهج الوصةةفي يهةةتم 

والنقةةةد والمالحظةةةة بةةةاألدوات بالبحةةةث عةةةن أوصةةةاف دقيقةةةة للظةةةاهرة البحثيةةةة عةةةن طريةةةق التحليةةةل 

 . واألتاليد المناتبة

 

 . م اتتخداج استتبانة كةداة للبحث :أدوات البحث

 :حدود البحث

 : قتصر حدود البحث على

 البحث في دور التعليم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية فةي  :الحد الموضوعي

ر معلمةةات وموجهةةات المرحلةةة ضةةوء متغيةةرات القةةرن الحةةادي والعشةةرين مةةن وجهةةة نظةة

 .الثانوية في مناقة الرياع

 عينةةة مةةن معلمةةات المرحلةةة الثانويةةة فةةي المةةدارس الحكوميةةة فةةي مدينةةة  :الحةةدود البشةةرية

 معلمةةةةةةد والموجهةةةةةات التربويةةةةةات وبلغةةةةةن عةةةةةددهن( 012)الريةةةةةاعد وبلةةةةة  عةةةةةددهن 

 .موجهات( 9)

 ه،1136/1137ي الفصل الدراتي األو، من العاج الدرات :الحدود الومانية. 

  

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 :لتحليل البيانات وإجراء اسختبارات اإلحصا ية ا  ية( SPSS)اتتخدم  الباحثة برنامج 

 .ح ا  مقياس الثبات باتتخداج معامل ألفا كرونباخ -1

 .اتتخداج معامل ار باط بيرتون سختبار صدق األداة ومدى اسر باط بين العبارات -0

لتكرارات والن د المةوية لمتغيرات وعبارات البحث بهةدف التعةرف علةى  كةرارات ح ا  ا -3

 .اإلجابات لعينة البحث

إيجاد المتوتاات الح ةابيةد لعبةارات الدراتةة وح ةا  اسنحرافةات المعياريةة للتعةرف علةى  -1

 .مدى  شت  إجابات عينة الدراتة
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 :بحثة العينـ

لعينةة ح ةد الوظيفةةد ويت ةح أن ن ةبة  وهيةع ا( 1)وشةكل رقةم ( 1)يعةرع الجةدو، رقةم 

 .من إجمالي العينة%( 95.9)د ون بة المعلمات %(1.1)الموجهات التربويات 

 

 (1)الجدول رقم 

 يوضح توزي  عينة الدراسة وفق الوظيفة الحالية

 )%(النسبة  العدد الوظيفة الحالية

 %1.1 9 الموجهات التربويات

 %95.9 012 المعلمات

 %199 218 المجموع

 

 (1)الشكل رقم 

 يوضح توزي  العينة حسب الوظيفة
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 :أداة الدراسة وقياس الصدق والثبات

د ودراتةة (ج1997)قام  الباحثة بمراجعة الدراتات ال ابقة التي أجرية  كدراتةة الثبيتةي 

د (ج1991)د وعبةةةةةد البةةةةةديع (ج1990)د وخليفةةةةةة (ج1996)د وعبةةةةةد القةةةةةادر (ج1997)رضةةةةةوان 

د كما  مة  مراجعةة الدراتةات والبحةوت األخةرى ذات (ج0221)لاريري وا( ج0222)والبهواشي 

العالقةد واتتفادت الباحثة من ههه الدراتات في بناء محاور وبنةود استةتبانةد وقةد اعتمةدت الباحثةة 

و تةوهع المتوتةاات ( س أدري إلةى موافةق بشةدة)مقياس ليكرت الثالثيد بحيث  تراو  اإلجابة من 

 :يار كما يليبالت اوي على كل اخت

 مدح المتوسطات االختيار

 3.22 – 0.31 موافق

 0.33 – 1.61 س أدري

 1.67 – 1.22 غير موافق

 :وللتةكد من صدق األداة وثبا ها فقد  م  اإلجراءات التالية

 م عرع استتمارة على مجموعة من المحكمةين المتخصصةين فةي مجةا،  :صدق المحكمين -1

 .ى مدى صدقهاالتربية وعلم النفس للحكم عل

لمعرفة مدى ار باط كل بند في المحور الواحد بالدرجة الكلية للمحور نف ا  :االتساق الداخلي -0

 م قياس اس  اق الداخليد وقد أظهر التحليل وجود ار باط ذي دسلة إحصةا ية عنةد م ةتوى 

 (.0)بين البنود والمحاور كما يوضحها الجدو، رقم ( 2.21)

 (2)الجدول رقم 

 جة االرتباط بين بنود كل محوريوضح در

 م المحـــور
معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 األهداف التربوية

1 2.6956** 6 2.7551** 11 2.1399** 

0 2.1576** 7 2.1516** 10 2.5126** 

3 2.7511** 1 2.1161** 13 2.6765** 

1 2.7237** 9 2.7550** 11 2.1617** 

5 2.1953** 12 2.7702**   

 المعلم

15 2.7520** 19 2.6131** 03 2.7162** 

16 2.7091** 02 2.6011** 01 2.6297** 

17 2.1027** 01 2.6519** 05 2.6311** 

11 2.5697** 00 2.3929* 06 2.7113** 

 **2.1131 31 **2.5796 09 **2.7271 07 المنهج
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01 2.7135** 32 2.7900** 30 2.7111** 

 األنشاة
33 2.1116** 35 2.5931** 37 2.7162** 

31 2.7539** 36 2.1123** 31 2.7921** 

 اإلدارة المدرتية
39 2.7032** 11 2.1531** 13 2.5593** 

12 2.1111** 10 2.1972**   

المناخ المدرتي 

 والمجتمع المحلي

11 2.6512** 16 2.1262** 11 2.1360** 

15 2.7121** 17 2.7992** 19 2.1250** 

 (.9098)دالة عند مستوح * 

 (.9091)دالة عند مستوح ** 

ولمعرفة مدى ار باط كل محور بالدرجة الكلية لألداة  بين أن جميةع المحةاور  تمتةع بدرجةة 

 كمةةةةا يوضةةةةحها الجةةةةةدو، ( 2.21)مناتةةةةبة مةةةةن الصةةةةدق وذات دسلةةةةة إحصةةةةا ية عنةةةةد م ةةةةتوى 

 (.3)رقم 

 

 (8)الجدول رقم 

 ة ارتباط المحاور باألداةيوضح درج

 معامل االرتباط المحــور

 **2.1111 األهداف التربوية

 **2.9132 المعلم

 **2.7121 المنهج

 **2.1169 األنشاة

 **2.7535 اإلدارة المدرتية

 **2.1590 المناخ المدرتي والمجتمع المحلي

 (.9091)دالة عند مستوح ** 
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د (2.97)ألفا كرونباخ وبل  معامل ألفا لالتتبانة  سختبار الثبات فقد اتتخدم  طريقةو

معامل الصدق وهو الجهر  وهي ن بة عالية  عىه الثقة باتتخداج األداة وثبات نتا جهاد وبل 

  .وهي ن با عالية( 2.91)التربيعي لمعامل الثبات 

 يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور البحث( 8)الجدول رقم 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ دعدد البنو المحــور

 2.93 11 األهداف التربوية

 2.11 10 المعلم

 2.11 6 المنهج

 2.15 6 األنشاة

 2.10 5 اإلدارة المدرتية

 2.15 6 المناخ المدرتي والمجتمع المحلي

 2.97 19 الثبات الكلي لألداة

 :بحثنتائج ال
ا من األتةلة التي تعى لإلجابة عليهة ا باتةتخداج األداة و حليةل بيانا هةا مةن  ناو، البحث عددر

د (Inferential Statistics)واإلحصةاء استةتدسلي ( Descriptive Statistics)خةال، اإلحصةاء الوصةفي 

وتتعرع النتا ج الوصفية لكل محور وفق تعا، الدراتة ما دور التعليم الثةانوي فةي بنةاء شخصةية 

 .رن الحادي والعشرين واألتةلة المتفرعة عناطالبة المرحلة الثانوية على ضوء متغيرات الق

 (األهداف التربوية)نتائج المحور األول : أواًل 

 حدد بنود هها المحور النتا ج المتعلقة با جاه أفةراد العينةة العةاج نحةو األهةداف التربويةة كمةا 

هةداف حيث يبةين الجةدو، ا جةاه أفةراد العينةة نحةو دور األ(. 5)هي موضحة  فصيالر في جدو، رقم 

التربوية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانويةد ور د كل بند ح د األهميةة الن ةبية التةي عبةرت 

درجةات؛ ممةا يبةين أن لةدى ( 3)مةن ( 0.66)عن  راء عينة الدراتةةد فالمتوتة  العةاج للمحةور بلة  

ا لدور األهداف التربوية في بناء شخصية طالبة  . المرحلة الثانوية أفراد العينة ا جاهرا إيجابيرا عامر

 (8)الجدول رقم 

 يوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور األول

 "دور األهداف التربوية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية"

 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1  
 رتيخ اإليمان بالقيم 

قدات الدينية واحتراج والمعت

 .عقا د ا خرين

 10 15 192 ت
0.10 2.51 0 

% 17.6 6.9 5.5 

0  
 دعيم مقومات الهوية 

 .واسنتماء للوطن

 6 16 197 ت
0.17 2.11 1 

% 92.2 7.3 0.7 
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 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

3  
بناء مهارات الاالبات على 

 .البحث العلمي

 02 05 171 ت
0.72 2.63 5 

% 79.5 11.1 9.1 

 .ء مهارات التفكير الناقدبنا  1
 31 36 151 ت

0.55 2.73 10 
% 69.3 16.5 11.0 

5  
بناء الوعي بالمتغيرات 

 .العالمية وانعكاتا ها المحلية

 35 31 111 ت
0.52 2.76 13 

% 66.1 17.5 16.1 

6  
إرتاء ن ق للقيم كةتاس 

 .لالهتمامات المجتمعية

 03 17 119 ت
0.51 2.61 12 

% 61.2 01.5 12.5 

 . كوين عادات العمل المثابر  7
 33 19 167 ت

0.61 2.71 9 
% 76.3 1.7 15.1 

1  
إك ا  الاالبات المعارف 

التي  بصرهن بةهمية 

 .المحافظة على البيةة

 00 11 110 ت
0.73 2.63 1 

% 13.5 6.1 12.1 

9  
دعم التعلم الها ي للاالبات 

بما يمكنهن والتعامل مع 

 .المعرفة المختلفة مصادر

 11 17 110 ت
0.76 2.59 3 

% 13.9 7.1 1.3 

 .رب  التعليم بالبيةة والعمل  12
 01 13 177 ت

0.61 2.69 7 
% 11.0 6.2 10.1 

11  
إطالق الااقات وإ احة 

 .فر  التعلم

 06 03 161 ت
0.65 2.61 1 

% 77.1 12.6 10.2 

10  
التدريد على مهارات 

 .والنف ية الصحة البدنية

 39 32 111 ت
0.52 2.71 13 

% 61.0 13.1 11.2 

13  
 وفير الرعاية التربوية 

للاالبات ذوي اسحتياجات 

 .الخاصة

 03 15 151 ت
0.51 2.67 12 

% 61.9 02.5 12.5 

 .إجادة مهارات الحاتد  11
 02 05 173 ت

0.72 2.63 5 
% 79.1 11.5 9.0 

 2088 العام للمحور* المتوسط

 9088 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 
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( 0)للعبةارة رقةم " موافةق"إلى ار فاع الن بة المةوية لفةةة استةتجابة ( 5)يشير الجدو، رقم 

د ويرجةع هةها إلةى أن الهويةة %(92)د حيةث وصةل  إلةى " دعيم مقومات الهوية واسنتمةاء للةوطن"

فةةي اإلن ةةان إلنجةةاه أهدافةةا و حقيةةق طموحا ةةا ولةةن يتقةةدج مجتمةةع مةةن  واسنتمةةاء يمةةثالن قةةوة دافعةةة

المجتمعات إس إذا حقق فيا اإلن ان هويتا وامتلك اسنتماء لوطناد فبالهويةة واسنتمةاء  بنةى األوطةان 

فكانة  للعبةارة رقةم " موافق"أما أقل ن بة مةوية لفةة استتجابة . و تقدج المجتمعات و ر قي الشعو 

وهنةا يةة ي %(. 66)د حيةث وصةل  إلةى "الوعي بالمتغيرات العالمية وانعكاتا ها المحلية بناء( "5)

عن صياغة األهةداف فةي  صةميم أهةداف للمرحلةة الثانويةة  نمةي الةوعي  الم ةوليندور المخااين 

 .بالمتغيرات العالمية وانعكاتا ها المحلية

 (المعلمة)نتائج المحور الثاني : ثانيًا

لمحةةور النتةةا ج المتعلقةةة با جةةاه أفةةراد العينةةة العةةاج نحةةو المعلمةةة كمةةا هةةي  حةةدد بنةةود هةةها ا

حيث يبةين الجةدو، ا جةاه أفةراد العينةة نحةو دور المعلمةة فةي (. 6)موضحة  فصيالر في الجدو، رقم 

بناء شخصية طالبةة المرحلةة الثانويةةد ور ةد كةل بنةد ح ةد األهميةة الن ةبية التةي عبةرت عةن  راء 

درجات؛ مما يبين أن لةدى أفةراد العينةة ( 3)من ( 0.11)لمتوت  العاج للمحور بل  عينة الدراتةد فا

ا لدور المعلمة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية  . ا جاهرا إيجابيرا عامر

 

 ( 8)الجدول رقم 

 يوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور الثاني

 "رحلة الثانويةدور المعلمة في بناء شخصية طالبة الم"

 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

15  
اسهتماج ببرامج إعداد 

و دريد المعلمين على 

 .ضوء التغيرات العالمية

 37 13 161 ت
0.62 2.76 5 

% 77.1 6.2 17.2 

16  
إك ا  المعلم للمهارات 

 ية التكنولوجية والمعلوما

 .الحديثة

 01 13 175 ت
0.61 2.69 0 

% 11.2 6.2 13.2 

17  
 فعيل مشاركة المعلمات في 

عملية ا خاذ القرارات 

 .التربوية

 59 13 116 ت
0.12 2.19 7 

% 67.2 6.2 07.1 

11  
 دعيم قيم اسنتماء والوسء 

 .لدى المعلمة

 03 02 171 ت
0.72 2.65 1 

% 12.0 9.0 12.6 

19  
يد المعلمة على إدارة  در

المواقف واألنشاة التعليمية 

 .التي  دعم الهوية للاالبات

 01 19 172 ت
0.65 2.72 3 

% 71.3 1.1 10.9 

 فعيل العالقة بين المعلمة   02

وكل من الاالبات وأولياء 

 30 02 161 ت
0.61 2.73 1 

% 75.9 9.3 11.1 
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 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 .األمور

01  
الم اهمة في  اوير أتس 

ات القبو، بمعاهد وتيات

 .وكليات إعداد المعلمين

 33 56 101 ت
0.11 2.71 6 

% 59.2 05.1 15.0 

00  
رب  الترقي الوظيفي 

للمعلمة بالحصو، على 

 .معهالت دراتية أعلى

 61 30 103 ت
0.07 2.19 10 

% 56.0 11.6 09.0 

03  
 ابيق نظاج المعلمة 

المتعاونة لتقليل أعباء 

 .المعلمة المتخصصة

 57 30 109 ت
0.33 2.16 11 

% 59.0 11.7 06.1 

01  
 وفير المناخ المناتد 

للمعلمة مع التقدير المعنوي 

 .والحافى المادي للمعلمات

 60 11 110 ت
0.37 2.92 9 

% 65.1 6.1 01.1 

05  
الترقية للمناصد األعلى من 

خال، معايير القدرة 

 .والكفاءة

 51 02 139 ت
0.37 2.11 9 

% 61.1 9.0 06.7 

06  
وضع معايير لالعتماد 

 .األكاديمي للمعلمة

 37 57 103 ت
0.12 2.76 7 

% 56.7 06.3 17.1 

 2083 العام للمحور* المتوسط

 9088 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 

  المعلم إك ا"في عبارة %( 11)إلى ار فاع ن بة الموافقة ( 6)يشير الجدو، رقم 

د ويرجع اسر فاع إلى أهمية إلماج المعلم بالمهارات "للمهارات التكنولوجية والمعلوما ية الحديثة

التكنولوجية ألن أعباء المعلم  ىايدتد فلم يعد مالوبرا منا اسكتفاء بنقل المعرفة للمتعلم بل أصبح 

المختلفةد وكهلك استتثمار  مالو  منا بناء قدرات المتعلمين على الوصو، للمعرفة من مصادرها

رب  الترقي الوظيفي للمعلمة ( "00)للعبارة رقم %( 56)أما أقل ن بة فكان  . األمثل للمعلومات

 .د ويرجع هها إلى صعوبة  نفيه مثل هها اسقترا "بالحصو، على معهالت دراتية عالية

 (المنهج)نتائج المحور الثالث : ثالثًا

 ج المتعلقة با جاه أفراد العينة العاج نحو المنهج كما هي موضحة  حدد بنود هها المحور النتا

حيةةث يبةةين الجةةدو، ا جةةاه أفةةراد العينةةة نحةةو دور المعلمةةة فةةي بنةةاء (. 7) فصةةيالر فةةي الجةةدو، رقةةم 

شخصية طالبة المرحلة الثانويةد ور د كةل بنةد ح ةد األهميةة الن ةبية التةي عبةرت عةن  راء عينةة 

درجةةات؛ ممةةا يبةةين أن لةةدى أفةةراد العينةةة ( 3)مةةن ( 0.66)للمحةةور بلةة   الدراتةةةد فالمتوتةة  العةةاج

 . ا جاها إيجابيا عاما لدور المعلمة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية
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 (8)الجدول رقم 

 يوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور الثالث 

 "دور المنهج في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية"

 موافق عبـــــــارةال م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

07  
 ركيى المناهج على إك ا  

الاالبات مهارات اس صا، 

 .بشبكة المعلومات العالمية

 32 32 157 ت
0.59 2.70 5 

% 70.1 13.1 13.1 

01  
 ركيى المناهج على بناء الفكر 

 .النقدي للاالبات

 31 07 151 ت
0.50 2.71 6 

% 69.9 10.5 17.6 

09  
 ركيى المناهج على بناء 

 .و دعيم األخالق الحميدة

 10 10 190 ت
0.13 2.52 1 

% 11.9 5.6 5.6 

32  
اسهتماج بالارق الحديثة في 

التعليم وعدج اسقتصار على 

 .الارق التقليدية

 11 13 116 ت
0.77 2.59 0 

% 15.7 6.2 1.3 

31  
م معايير التعليم غير دع

 .التقليدي للاالبات

 01 35 162 ت
0.60 2.61 3 

% 73.1 16.2 11.2 

30  
أن   تهدف المناهج وطرق 

التدريس  كوين الاالبة 

 .المبدعة

 30 01 166 ت
0.61 2.73 1 

% 75.1 9.6 11.6 

 2088 العام للمحور* المتوسط

 9088 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)ابي من المتوسط الحس* 

 ركيةى المنةاهج علةى ( "09)إلةى ار فةاع ن ةبة الموافقةة للعبةارة رقةم ( 7)يشير الجدو، رقم 

ويرجع ذلةك إلةى أن مةن تةمات شخصةية %( 11)د حيث وصل  إلى "بناء و دعيم األخالق الحميدة

( 01)للعبةارة رقةم %( 69)أما أقةل ن ةبة فكانة  . طالبة المرحلة الثانوية اسلتىاج بالقيم واألخالقيات

د ويرجةع هةةها إلةى التةةوجس والخيفةة مةةن التةةةثير " ركيةى المنةةاهج علةى بنةةاء الفكةر النقةةدي للاالبةةات"

ال لبي ستتخداج شبكة المعلومةات والتةي قةد  شةكل قةيم ومفةاهيم غريبةة عةن مجتمعنةا وغيةر مناتةبة 

 .لظروفا وإمكانيا ا

 (األنشطة)نتائج المحور الراب  : رابًعا

ود هةةها المحةةور النتةةا ج المتعلقةةة با جةةاه أفةةراد العينةةة العةةاج نحةةو األنشةةاة كمةةا هةةي  حةةدد بنةة 

حيث يبين الجدو، ا جةاه أفةراد العينةة نحةو دور األنشةاة فةي (. 1)موضحة  فصيالر في الجدو، رقم 

بناء شخصية طالبةة المرحلةة الثانويةةد ور ةد كةل بنةد ح ةد األهميةة الن ةبية التةي عبةرت عةن  راء 
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درجات؛ مما يبين أن لةدى أفةراد العينةة ( 3)من ( 0.60)راتةد فالمتوت  العاج للمحور بل  عينة الد

ا لدور األنشاة في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية  .ا جاهرا إيجابيرا عامر

 (1)الجدو، رقم 

 يوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور الراب 

 "مرحلة الثانويةدور األنشطة في بناء شخصية طالبة ال"

 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

33  
 فعيل مشاركة الاالبات في 

 .األنشاة المدرتية

 11 12 191 ت
0.13 2.50 1 

% 19.2 1.6 6.1 

31  
  من األنشاة حلقات نقاش 

 بصر الاالبات بالمتغيرات 

 .العالمية

 10 32 115 ت
0.17 2.12 5 

% 66.1 13.1 19.1 

35  

 خاي  األنشاةد بحيث  شمل 

المواقف التي  دعم مبادئ 

الديمقراطية والوسء واسنتماء 

 .للوطن

 19 13 116 ت

0.77 2.62 0 
% 15.3 6.2 1.7 

36  
 اوير األنشاةد بحيث  عكد 

على اسبتكار واإلبداع 

 .واتتخداج التكنولوجيا الحديثة

 19 11 110 ت
0.71 2.62 3 

% 13.1 1.0 1.7 

37  
هيادة المخصصات المالية 

لألنشاة بما ي مح ومتالبا ها 

 .القادمة

 50 07 139 ت
0.12 2.15 6 

% 63.1 10.1 03.9 

31  
 وفير المعلمة المتخصصة في 

 .األنشاة التربوية

 13 16 157 ت
0.53 2.11 1 

% 70.7 7.1 19.9 

 2082 ام للمحورالع* المتوسط

 9082 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 

 فعيةةةل مشةةةاركة ( "33)إلةةى ار فةةةاع ن ةةةبة الموافقةةةة للعبةةارة رقةةةم ( 1)يشةةير الجةةةدو، رقةةةم 

ويرجع ذلك إلى أهمية هها الجانةد فةي %( 19)د حيث وصل  إلى "الاالبات في األنشاة المدرتية

ا لمةا  عانيةا بعةض المةةدارس مةن انتقةاد لمثةل هةهه األنشةةاة عمليةة األنشةاة ويجةد اسهت مةاج بةةا نظةرر

للعبةارة %( 63)أمةا أقةل ن ةبة فكانة  . وصور ها في كثير من األحياند فهةي  نفةه علةى الةورق فقة 

د ويرجةةع هةةها إلةةى "هيةةادة المخصصةةات الماليةةة لألنشةةاة بمةةا ي ةمح ومتالبا هةةا القادمةةة( "37)رقةم 

 .التي قد  د هم في  خفيض ن بة الصرف من روا د المعلمين أو األبنية ةثيرا ا على الميىانية 
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 (اإلدارة المدرسية)نتائج المحور الخامس : خامًسا

 حدد بنود هها المحور النتا ج المتعلقة با جاه أفراد العينة العاج نحو اإلدارة المدرتية كما هي 

ه أفةةراد العينةةة نحةةو دور اإلدارة حيةةث يبةةين الجةةدو، ا جةةا(. 9)موضةةحة  فصةةيالر فةةي الجةةدو، رقةةم 

المدرتية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانويةد ور د كل بند ح د األهمية الن بية التي عبةرت 

درجات؛ مما يبين أن لدى أفراد ( 3)من ( 0.65)عن  راء عينة الدراتةد فالمتوت  العاج للمحور بل  

ا لدور اإلدارة ال  . مدرتية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانويةالعينة ا جاهرا إيجابيرا عامر

 

 (8)الجدول رقم 

 يوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور الخامس

 "دور اإلدارة المدرسية في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية"

 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

39  
بناء وعي مديرات 

المدارس بالتغيرات 

 .العالمية

 03 09 163 ت
0.65 2.67 0 

% 75.1 13.5 12.7 

12  
 دريد مديرات المدارس 

على اتتخداج 

 .التكنولوجيا

 17 03 177 ت
0.71 2.59 1 

% 11.6 12.6 7.1 
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 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

11  

عمل برامج  دريبية 

مكثفة للمرشحات لوظيفة 

مديرة مدرتة يراعى 

ير التكنولوجي فيها التاو

واألتاليد اإلدارية 

 .الحديثة

 09 31 157 ت

0.59 2.70 5 
% 70.1 11.3 13.1 

10  

 نظيم قواعد اختيار 

مديرات المدارس على 

أتاس ال مات الشخصية 

 .والكفاءة المهنية

 07 05 165 ت

0.61 2.69 3 
% 76.2 11.5 10.1 

13  

إعااء قدر من المرونة 

ما لإلدارة المدرتية في

يخص تير العملية 

التعليمية بما يتوافق 

 .واألهداف العامة

 31 00 161 ت

0.61 2.70 1 
% 75.6 12.1 11.3 

 2088 العام للمحور* المتوسط

 9088 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 

د مةةديرات  ةةدري( "12)إلةةى ار فةةاع ن ةةبة الموافقةةة للعبةةارة رقةةم ( 9)يشةةير الجةةدو، رقةةم 

ويرجع ذلك إلى أهمية قدرة المةدير %( 11)د حيث وصل  إلى "المدارس على اتتخداج التكنولوجيا

عمةل ( "11)للعبارة رقةم %( 70)أما أقل ن بة فكان  . على التعامل و ابيقات المعرفة التكنولوجية

ولةوجي واألتةاليد برامج  دريبية مكثفة للمرشحات لوظيفة مديرة المدرتة يراعي فيها التاور التكن

د ويرجةع هةها إلةى قلةة وعةي المعلمةات بةهميةة الةدورات المكثفةة أو ب ةبد  جةار  "اإلدارية الحديثة

 .تابقة للمعلمات في ح ورهن لدورات لم يكن لها دور فعا،

 (المناخ المدرسي والمجتم  المحلي)نتائج المحور الخامس : سادًسا 

با جةةاه أفةةراد العينةةة العةةاج نحةةو المنةةاخ المدرتةةي  حةةدد بنةةود هةةها المحةةور النتةةا ج المتعلقةةة 

حيةث يبةين الجةدو، ا جةاه أفةراد (. 12)والمجتمع المحلي كما هةي موضةحة  فصةيالر فةي جةدو، رقةم 

العينة نحو دور المناخ المدرتي والمجتمع المحلي في بناء شخصية طالبةة المرحلةة الثانويةةد ور ةد 

 راء عينةةة الدراتةةةد فالمتوتةة  العةةاج للمحةةور بلةة   كةةل بنةةد ح ةةد األهميةةة الن ةةبية التةةي عبةةرت عةةن

ةا دور المنةاخ المدرتةي ( 3)من ( 0.56) درجات؛ مما يبين أن لدى أفةراد العينةة ا جاهرةا إيجابيرةا عامر

 . والمجتمع المحلي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية
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 لسادسوضح استجابات أفراد العينة على بنود المحور ا (19)الجدول رقم 

 "دور المناخ المدرسي والمجتم  المحلي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية"

 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

11  
 فعيل دور المدرتة الثانوية 

في مواجهة التحديات الثقافية 

 .للعولمة

 37 07 150 ت
0.53 2.77 1 

% 72.1 10.5 17.1 

15  
العمل على بناء رو  التعاون 

والتراب  داخل المدرتة 

 .الثانوية

 02 6 193 ت
0.79 2.59 1 

% 11.1 0.7 9.1 

16  
 فعيل الرواب  اإليجابية بين 

الاالبات والمعلمات لبع هن 

 .البعض

 01 7 117 ت
0.75 2.61 0 

% 15.1 3.0 11.2 

17  

ات مع إقامة الندوات واللقاء

أولياء األمور والمجتمع 

المحلي لتدعيم مبادئ المواطنة 

 .واسنتماء

 10 19 151 ت

0.50 2.12 5 
% 71.6 1.1 19.5 
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 موافق العبـــــــارة م
ال 

 أدري
غير 

 موافق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

11  
 دعيم اس جاهات اإليجابية نحو 

 .المدرتة من المجتمع المحلي

 31 09 156 ت
0.51 2.73 3 

% 70.0 13.1 11.1 

19  
إشراك أولياء األمور في ا خاذ 

 .ارات المدرتيةالقر

 71 31 115 ت
0.02 2.91 6 

% 53.2 11.3 30.7 

 2088 العام للمحور* المتوسط

 9089 االنحراف المعياري

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 

العمل على بنةاء رو  ( "15)إلى ار فاع ن بة الموافقة للعبارة رقم ( 12)يشير الجدو، رقم 

ويرجةع ذلةك إلةى أن ديننةا اإلتةالمي %( 11)د حيةث وصةل  إلةى "رتةالتعاون والتراب  داخل المد

حث على التعاون فهو أتاس النه ة وألن التعةاون المدرتةي مةن أهةم العوامةل األتاتةية لبنةاء بيةةة 

إشراك أولياء األمةور ( "19)للعبارة رقم %( 53)أما أقل ن بة فكان  . مدرتية ناجحة في الم تقبل

د ويرجةةع هةةها إلةةى  خةةوف الةةبعض مةةن  ةةدخل أوليةةاء األمةةور فةةي "تةةيةفةةي ا خةةاذ القةةرارات المدر

 .القرارات اإلدارية ويصبحوا أداة ضغ  على القرارات التةديبية للاال 

يوضةح ملخةص  ليةات بنةاء شخصةية طالبةة المرحلةة الثانويةة ( 11)وفيما يلةي الجةدو، رقةم 

 :مر بة طبقا ألهميتها الن بية كما حدد ها  راء عينة الدراتة

 (11)الجدول رقم 

 يوضح آليات بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية طبقا ألهميتها النسبية

 المحـــاور
* المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 1 2.16 0.66 األهداف التربوية

 1 2.11 0.66 المنهج

 0 2.55 0.65 اإلدارة المدرتية

 3 2.50 0.60 األنشاة

 1 2.6 0.56 لمجتمع المحليالمناخ المدرتي وا

 5 2.57 0.11 المعلم

الدرجة الكلية لآلليات التي يمكن من خاللها بناء شخصية 

 طالبة المرحلة الثانوية
2089 9088  

 .درجات( 8)المتوسط الحسابي من * 
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درجةةات إلجمةةالي ( 3)مةةن ( 0.6)أن المتوتةة  الح ةةابي العةةاج ( 11)يوضةةح الجةةدو، رقةةم 

أن لدى أفراد العينة ا جاها إيجابيا عاما لةدى  ليةات بنةاء شخصةية طالبةة المرحلةة  المحاورد مما يبين

 .الثانوية

 :التوصيـــات

 .أهمية  ركيى األهداف على الهوية واسنتماء للوطن وحبا والبه، لا .1

ضةةرورة  ركيةةةى الم ةةعولين عةةةن التعلةةيم علةةةى  ةةدريد مةةةديرات المةةدارس علةةةى اتةةةتخداج  .0

 .نولوجيالتكنولوجيا والتاور التك

 .هيادة اسهتماج بالمعلمةد وأن  كون لديها مهارات  كنولوجية .3

 .العناية أكثر بممارتة األنشاة الهادفة التي  د هم في خلق طالبات متعاونات متفاهمات .1

 .ضرورة  ركيى المناهج على غرس األخالق الحميدة لدى الاالبات .5

 .أهمية بناء التعاون بين الاالبات والتراب  فيما بينهن .6

 :المقترحـــات

 . ابيق ههه الدراتة على طال  المرحلة المتوتاة .1

القياج بعمةل دراتةة عةن أتةاليد بنةاء الشخصةية اإلتةالمية فةي مراحةل التعلةيم المختلفةة مةن  .0

 .وجهة نظر المعلمين والمشرفين
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 المراجــ 

 المراج  العربية: أواًل 

 .القر ن الكريم -1

اإلتةةالمية و حةةديات العولمةةةد كليةةة التربيةةةد جامعةةة أج  أحمةةد عبةةد هللا الصةةعيري الغامةةديد التربيةةة -0

 .ه،1103القرىد رتالة دكتوراه غير منشورةد مكة المكرمةد 

 ، تعودد نايف بن ثنياند الم تشرقون و وجيا ال ياتة التعليمية فةي العةالم العربةيد دراتةة  ابيقيةة  -3

 .ه،1111على دو، الخليج العربيد الرياعد دار أميا للنشرد 

ي عبد القادر محمدد دور التربية في  غييةر القةيم اسجتماعيةة لةدى الفتةاة الريفيةةد رتةالة ماج ةتير أمان -1

 .ج1996غير منشورةد معهد الدراتات والبحوت التربويةد جامعة القاهرةد 

براجةةلد علةةيد التربيةةة فةةي المجتمةةع العربةةي واإلتةةالمي بةةين الصةةورة الت ةةليلية لمشةةروع اسنبعةةات  -5

قهةةر ا خةةرد الريةةاعد نةةدوة العولمةةة وأولويةةات التربيةةةد جامعةةة الملةةك تةةعودد  الح ةةاري وحقيقةةة

 .ه،1105

 .أهميتا وأهدافا وعالقتا باإلبداع والمبدعين: جبرد هماج أحمدد النشاط المدرتي -6

 .ج1991فبرايرد ( 00)جال،د أميند العولمة والدولةد مجلة الم تقبل العربيد بيروتد العدد  -7

مةةح إطةةار جديةةد للتعلةةيم فةةي الةةدو، العربيةةة فةةي ضةةوء المتغيةةرات العالميةةة جمةةا، علةةي الدهشةةاند مال -1

واإلقليميةد المع مر ال نوي الخامس عشر بق م أصةو، التربيةةد العولمةة ونظةاج التعلةيم فةي الةوطن 

 .ج1991دي مبر  13 – 10راية م تقبليةد كلية التربيةد جامعة المنصورة من : العربي

 .تعليم في المملكة راية الحاضر واتتشراف الم تقبلحامدد محمد معجد وهميلاد ال -9

الحقيلد تةليماند نظةاج وتياتةة التعلةيم فةي المملكةة العربيةة ال ةعوديةد ماةابع الحمي ةيد الريةاعد  -12

 .ه،1130

محمةد البهن ةيد مجلةة م ةتقبلياتد : خواتية جواكلين برونةرد العولمةة والتعلةيم التكنولوجيةةد  رجمةة -11

 .ج0221د القاهرةد يونيا (0)د العدد (31)ةد المجلد اليون كود الابعة العربي

داودد منةةى بنةة  عبةةد هللاد جوانةةد مةةن الواقةةع التربةةوي فةةي ضةةوء العقيةةدة اإلتةةالميةد بيةةروتد دار  -10

 .ه،1117البشا ر اإلتالميةد 

 .ج1960أحمد خيريد القاهرةد دار النه ة العربيةد : رالف  ايلورد أتاتيات المناهجد  رجمة -13

مناهج التعليم في ظل العولمةةد مجلةة التربيةة والتعلةيمد العةددان ال ةابع عشةر والثةامن  رشدي طعيمةد -11

 .ج1999عشرد ماابع األهراج التجاريةد مصرد 

باعتبارها المفهوج الر ي ي في الثقافة القوميةة والكونيةةد : روسند روبر  وند  خاي  الوضع الكوني -15

 .ج1990دار نشر تيا د 

دين رضةةواند ثقافةةة المدرتةةة فةةي ضةةوء ديمقراطيةةة التعلةةيمد دراتةةة فةةي تةةامي عبةةد ال ةةميع نةةور الةة -16

 .ج1997أنثروبولوجيا التربيةد دكتوراه غير منشورةد كلية التربيةد جامعة عين شمسد القاهرةد 

د 1ال ةةرخيد إبةةراهيمد ال ةةلوك وبنةةاء الشخصةةية بةةين النظريةةة الغربيةةة وبةةين المنظةةور اإلتةةالميد ط -17

 . ه،1103

 .ه،1110ىيى و خروند نظاج التعليم في المملكة العربية ال عوديةد ال نبلد عبد الع -11

ال ةةيد عبةةد العىيةةى البهواشةةيد التعلةةيم وإشةةكالية الهويةةة الثقافيةةة فةةي ظةةل العولمةةةد الجمعيةةة المصةةرية  -19

للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية باسشتراك مع مركى  اوير التعليم الجامعيد دار الفكةر العربةيد 
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 07ت مع مر التربية والتعددية الثقافية مع مالع األلفيةة الثالثةةد المةع مر ال ةنوي الثةامن ضمن أبحا

 .ج0222ينايرد القاهرةد  09 –

عبةةد البةةديع ال ةةيد محمةةدد أثةةر القنةةوات التلفىيونيةةة الوافةةدة فةةي بعةةض قةةيم األتةةرة المصةةريةد دراتةةة  -02

كتةوراه غيةر منشةورةد كليةة ا دا د ميدانية على عينة من تكان مةدينتي القةاهرة ودميةاطد رتةالة د

 .ج1991جامعة الىقاهيقد 

العولمةة وأولويةات "عبد الرحمن الاريريد األولويات التربوية في عصر العولمةد بحث مقةدج لنةدوة  -01

 .ج0221أبريلد الرياعد  11 – 17د كلية التربيةد جامعة الملك تعود للفترة من "التربية

 .ه،1123د دمشقد دار الفكرد 0ة اإلتالمية وأتاليبهاد طعبد الرحمن النحالويد أصو، التربي -00

عبد الرحمن النقيدد التربيةة اإلتةالمية المعاصةرة فةي مواجهةة النظةاج العةالمي الجديةدد القةاهرةد دار  -03

 .ه،1117الفكر العربيد 

 .ج3/1/1999عبد ال الج عبد الغفارد ق ايا في  اوير التعليم الجامعيد جريدة األهراجد القاهرةد  -01

 .ج0227عبد العا،د ال يد محمدد ال لوك اإلن اني في اإلتالجد عّماند دار الم يرةد  -05

دراتة نف يةد عالم المعرفةد المجلةس الةوطني للثقافةة والفنةون : عبد اللايف محمد خليفةد ار قاء القيم -06

 .ج1990د أبريل (162)وا دا د الكوي د العدد 

امعي فةةي  نميةةة ا جاهةةات الاةةال  فةةي بعةةض األنمةةاط عبةةد هللا بةةن عةةايض الثبيتةةيد دور التعلةةيم الجةة -07

ال لوكية والفكرية الدارجة ألبعاد الشخصية المعاصرةد دراتة حالة لالبة كلية العلةوج اسجتماعيةةد 

جامعةةة أج القةةرىد مركةةى بحةةوت العلةةوج اسجتماعيةةةد مكةةة المكرمةةةد المملكةةة العربيةةة ال ةةعوديةد 

 .ج1997

المنهةةاج الدراتةةيد أت ةةا وصةةلتا بالنظريةةة التربويةةة اإلتةةالميةد  عبةةد هللاد عبةةد الةةرحمن بةةن صةةالحد -01

 .ه،1126الرياعد مركى الملك فيصل للبحوت والدراتات اإلتالميةد 

العتيبيد محمدد المناخ المدرتي ومعوقا ا ودوره فةي أداء المعلمةين لمراحةل التعلةيم العةاجد الريةاعد  -09

 .ج0227ربية ال عوديةد جامعة نايف العربية للعلوج األمنيةد المملكة الع

عرفةاد محمةةود صةةال  الةةديند المةنهج الدراتةةي واأللفيةةة الجديةةدةد مةدخل إلةةى  نميةةة اإلن ةةان العربةةي  -32

 .ج0220وار قا اد القاهرةد دار القاهرةد 

علةوانيد طةةا جةابرد ابةةن  يميةةة وإتةالمية المعرفةةةد المعهةد العةةالي للفكةةر اإلتةالميد الريةةاعد الةةدار  -31

 .ه،1115تالميد العالمية للكتا  اإل

على أحمةد مةدكورد العولمةة والتحةديات التربويةةد مجلةة العلةوج التربويةةد معهةد الدراتةات التربويةةد  -30

 .ج1991د ينايرد (9)جامعة القاهرةد العدد 

فرحاند إتحاق أحمد و خروند نحو صياغة إتالمية لمنةاهج التربيةة والتعلةيمد األردند دار الفرقةاند  -33

 .ه،1102

إنجةةاهات و حةةةدياتد ضةةمن بحةةةوت مةةع مر المملكةةةةد : التعلةةةيم العةةالي فةةةي المملكةةةالقرنةةيد علةةيد  -31

 .ه،1119الرياعد 

فاطمةةة هةةانم بهجةة د مجلةةة : كمةةا، مةةالو راد أولويةةات التعلةةيم و حديا ةةا فةةي عصةةر العولمةةةد  رجمةةة -35

 .ج0222م تقبلياتد الابعة الثانيةد اليون كود المجلد الثالثوند العدد الثالثد تبتمبر 

 .ج1992موفق الديميد دار التقدجد : لنيكو كورشونوفاد ما هي الشخصيةد  رجمةكيرد ن -36

أصولها و اورها فةي الةبالد العربيةةد القةاهرةد عةالم الكتةدد .. محمد منير مرتيد التربية اإلتالمية  -37

 .ه،1101
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 .ه،1111مدكورد علي بن أحمدد نظريات المناهج العامةد دار الفرقاند األردند  -31

 .ج1919مشكالت  ربوية في البالد اإلتالميةد مكة المكرمةد مكتبة المنارد مدنيد عباتيد  -39

 .المهيىعد تليمان عبد العىيىد م يرة التعليم في المملكة العربية ال عودية -12

 .ج1916األردند دار الفرقان للنشر والتوهيعد : نشوانيد عبد المجيدد علم النفس التربويد عّمان -11

د (3)د الجةةىء (03)ت ثقافةةة العولمةةةد مجلةةة كليةةة التربيةةةد العةةدد هةةدى ح ةةن ح ةةند التعلةةيم و حةةديا -10

 .ج1999جامعة عين شمسد القاهرةد 

 .ه،1110هنديد صالح و خروند  خاي  المنهج و اويرهد عّماند دار الفكرد  -13

واقع األنشاة التربوية وأثرها على التحصيل الدراتي للاةال  مةن وجهةة نظةر الاةال  والمعلمةيند  -11

 .ه،1106رد وهارة التربية والتعليمد تلانة عدماند بحيث غير منشو

 .ه،1111وهارة المعارفد دليل المعلمد  -15

يةةالجند مقةةدارد دور التربيةةة األخالقيةةة اإلتةةالمية فةةي بنةةاء الفةةرد والمجتمةةع والح ةةارة اإلن ةةانيةد  -16

 .ه،1119القاهرةد دار الشروقد 
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