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االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات 
 وبعض االتجاهات المعاصرة االقتصاد المعرفي

 *مشاعل محمد الفياض

 ملخص:
د االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة تحدي ة إلىالدراس تهدف

المسحي لتحقيق أهداف  ُاستخدم المنهج الوصفي .القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
من جميع قائدات المدارس  وعينتها تكّون مجتمع الدراسةوقد ( فقرة 54من ) األداة  تكّونت إذ، الدراسة

التدريبية  االحتياجاتأظهرت النتائج أن تقدير و ( قائدة. 02نطقة القصيم والبالغ عددهن )الثانوية بم
تبين وجود فروق ذات و الالزمة لقائدات المدارس الثانوية من وجهة نظرهن كانت بدرجة كبيرة جدًا، 

 عن فضالً صالح حملة البكالوريوس على الدرجة الكلية للمتغير المؤهل العلمي و  دالّلة إحصائية
وجود فروق في مجال مدرسة دائمة التعليم. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 

من عديد وتوصلت الدراسة إلى . لمتغير الدورات التدريبية والتخصص تعزى  داللة احصائية
في ضوء قائدات المدارس ل عالية فاعليةية ذات تدريببناء برامج ضرورة  ومن أهمها التوصيات

 . لبات االقتصاد المعرفيمتط
  .االحتياجات التدريبية، المرحلة الثانوية، االقتصاد المعرفي الكلمات المفتاحية:
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The Training Needs Required for Famale Secondary School Leaders in 

Qassim District in Light of the Requirements of Knowledge Economy 

and Some Contemporay Trends 

Mashael M. Al fayyadh* 
 

Abstract: 
The study aimed at determining the training needs required for famale 

secondary school leaders in Qassim District in light of the requirements of 

knowledge economy and some contemporay trends. The descriptivesurvey 

methodology was used. The questionnaire was used to collect date. It 

consisted of (45) items. The population of the study consisted of all 

secondary school leaders in Qassim District. Their number was (83) leaders. 

The results showed that the assessment of the training needs of the 

secondary school leaders from their point of view was very large degree. 

There were significant differences attributed to academic qualification 

variable in favor of Bachelor degree holders on the total score. As well as 

there were significant differences in the field of permanent education, 

school. The results also showed that there were no significant difference due 

to training courses and specialization variables. The study presented some 

recommendations; The most important of which was the need to build 

highly effective training programs for school leaders in light of the 

requirements of the knowledge economy. 

Keywords: Training needs. Secondary School, Knowledge economy. 
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 مقدمة ال
الميادين الحياتية،  جميعقنية والعلمية التي ألقت بظاللها على التغيرات الت منعديد  العالم شهد

وأبرزها ميدان التربية والتعليم، مما استدعى الحاجة لتغيير جوهري في الفكر والممارسة التربوية 
 والتعليمية، إلى نماذج جديدة تستجيب لمتطلبات التغيير مع تحوالت القرن الواحد والعشرين.

ضرورة إصالح النظام التربوي بجميع  (Alnubuyu,2006) النبوي وفي هذا السياق تذكر 
 ن الغامدي والجهنيوبيّ مدخالته وعملياته ومخرجاته، في ظل مواجهة التغير التكنولوجي التقني، 

(Al-Ghamdi & Al-Jahni,2018) ةكفايات القاد تطويرفي  البالغة األهمية . 
المدرسي الجديد يتطلب قيادة مدرسية  نموذجأّن األ (Al-Qubati,2011)ذكر القباطي و 

  ),Abdullah(2018وقد بين عبدهللا تستوعب التغيير وتقوده في مسعى لتحقيق أهداف المدرسة.
العالقة القوية في تطبيق االقتصاد المعرفي والذي يهدف من ضمنه إلى االستثمار األمثل للموارد 

ة ويعد المهم منها لدى قادة المدارس والتي البشرية، كما بين بأن كفايات االقتصاد المعرفي كثير 
تتمثل في الكفايات التكنولوجية، والكفايات الخاصة بعمليات اإلبداع، وكفايات مهارات االتصال، 

بأن تطبيق  ,Kamal & Nasira)(2017كمال ونصيرة  أوضحوكفايات القيادة الفاعلة. كما 
كس سة في حرية إصدار التعليمات التي تعاالقتصاد المعرفي يتطلب منح الصالحيات لقائد المدر 

تحمل  من القائدن تمكّ التكنولوجية والتي يتماشى مع المعرفة و  أهمية تطبيق االقتصاد المعرفي
-Al)مع اآلخرين. وقد أشار الغامدي  القرارات صنعالوظيفة والمشاركة في  مسؤولية

Ghamedi,2011) اد المعرفي من خالل العمل أدور قادة المدارس في تطبيق االقتص إلى تنّوع
دعم  فضاًل عنعلى تطوير عمليات االبداع  مقدرةالعلى تطوير أداء االدارة وزيادة مرونتها و 

في تعزيز أداء القيادة المدرسية. ولهذا فإن الدور الذي يؤديه قائد  تسهماستخدام كل السبل التي 
المؤسسة  مواردتوظيف األمثل لكافة المعرفي يرتكز على االستغالل وال ضوء االقتصاد المدرسة في

بأن تدريب قادة المدارس  (Rajab,2008)بنما ينعكس على المخرجات بشكل عام. وقد بين الرجب 
على كيفية التوظيف واالستغالل الجيد لإلمكانيات المتاحة في البيئة المدرسية سوف يسهم في رفع 

 كفاءة مستويات األداء ومرونة تحقيق األهداف.

تتسم بالتركيز على في مجال التعليم المملكة العربية السعودية إنجازات مهمة  توقد حقق
 .، بصورة إيجابية نحو عصر االقتصاد المعرفيةاالتجاهات المعاصر الجودة والنوعية للتعامل مع 

للرؤية الملكية  التعليم وتحقيقاً ومن المظاهر والمؤشرات التي تؤكد ذلك مشروع الملك عبدهللا لتطوير 
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في أن التعليم هو األساس لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق المشاركة المستقبلية للنشء في بناء مجتمع 
-Al) القطراوي والحاجذكر  وقد. (Tamimi & Mustafa,2011) متقدم في جميع المجاالت

Qatrawi & Alhaj,2016)  إن التحديات التي تواجه اإلدارة المدرسية تتطلب من مخططي
. فقد أكدت دراسة حيدر ليمية إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقميةالسياسات التع

(Haidar,2004)  أن أهم األدوار الجديدة التي يفرضها مجتمع اقتصاد المعرفة على المؤسسات
، والتحول من استهالك المعرفة إلى واالتصاالتالتربوية في التوظيف المكثف لتكنولوجيا المعلومات 

، كما جاءت المعرفةفقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية التحّول نحو اقتصاد  إنتاجها.
خطة التنمية التاسعة في المملكة لتتناول التوجه نحو االقتصاد المعرفي، السيما مع رؤى القيادة 

 معرفي.مجتمع إلى ع السعودي لتحويل المجتمها وتطلعاتالرشيدة 
أن اإلدارة المدرسة في ضوء التطورات يتطلب من قيادتها إلى  (Blah, 2018)وقد أشار بله 

على ضرورة متابعة  (Sharaf,2018) شرفكد أو في رفع أدائها.  يسهممواكبة كافة التطورات بما 
عليوه كل من أشار  فقدتكنولوجي. التطور المعرفية، و الثورة ال تدريب القادة في ضوء

(Aliwa,2004) . مصطفىو (Mustafa,2005) إلى إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية من أهم
 االقتصاد المعرفي.نحو عناصر العملية التدريبية للمديرين، خاّصة في ظل التحوالت الحديثة 

 مشكلة الدراسة واسئلتها 
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب التربوي فكما جاء بالخطة العشرية لوزارة 

ن الهدف إ: "0/3فقد نصت المادة  (The Ministry of Education,1425,22)ية والتعليم الترب
االستراتيجي الثالث هو تدريب العاملين بقطاع التعليم تربويًا وإداريًا مما جعل التدريب ضرورة من 

ـــروريات الوظــــض ــــورد ان وزارة الخ كمايفة ـــ ــبالم هـ(2311دمة المدنية )ـــ ــ ــ ( من نظام 35ادة رقم )ــ
ــــارت هـ.2311/ 22/1: بتاريخ 51ملكي رقم لخدمة المدنية والصادرة بمرسوم ا  دراستينتائج  وقد أشــ

إلى تدني الكفايات المعرفية والمهارات (Mustafa, 2005)مصطفىو   (Dahrouj, 2008)دحروج
 (Sawadi, 2010)السويدي دراستاكما أكدت ، هاومديرات القيادية لمديري المدارس

على ضرورة االستمرار في تدريب القيادات التربوية بالمحور اإلداري   (Abdullah, 2018)وعبدهللا
لتتوافق مع التطورات والتغيرات اإلدارية الحديثة، ومواجهة التحديات والتحوالت الجديدة، وتلبية 

 :آلتيا مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ضوء ما سبق تتحدد وفيمتطلباته. 
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ما االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء 
 المعرفة؟ اقتصادمتطلبات التحول نحو 

 أهداف الدراسة:
 :اآلتيةسعت الدراسة لتحقيق األهداف 

ي ضوء تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم ف .2
 متطلبات االقتصاد المعرفي.

أفراد مجتمع الدراسة حول االحتياجات  بين درجات استجابات -ان وجدت–تحديد معنوية الفروق  .0
المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  لقائدات مدارس التدريبية

 .(تخصصوال ،الدورات التدريبية ،المؤهل العلمي) اتتبعًا لمتغير 
 :أهمية الدراسة

التعليم بأهمية و  التربية تقديم معلومات إلى أصحاب القرار في وزارة تكمن أهمية الدراسة في
في رفع مستوى أداء القادة في ظل تطبيق االقتصاد المعرفي.  يسهمتوفير التدريب المناسب الذي 

المدارس،  لدى قادةاد المعرفي حول مهارات تطبيق االقتص األدب النظري تسهم الدراسة بزيادة كما و 
تساعد كما  مزيد من الدراسات بمجال االقتصاد المعرفي.الطريق أمام الباحثين إلجراء  بحيث تفتح

 لقادة المدراسعلى مشروع الملك عبدهللا للتطوير في تحديد االحتياجات التدريبية القائمين الدراسة 
 .ناء على نتائج الدراسةب في ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي

 حدود الدراسة:
مدارس في ضوء متطلبات ال: تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات الحدود الموضوعية

 .ضمن مجاالت الدراسةالتحّول نحو اقتصاد المعرفة 
 : إدارات المدارس الثانوية للبنات الحكومية بمنطقة القصيم.الحدود المكانية
 هـ.2530الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الحدود الزمنية
 الثانوية.المدارس : قائدات الحدود البشرية
 مصطلحات الدراسة:

 Training Needs التدريبية:االحتياجات 
بأنها: "مجموعة التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها  (Dahrouj,2007,3)عرفها دحروج 

 المشكالت مين سواء للتغلب على نقاط الضعف أعاملال يجابية في معارف ومهارات وسلوكبصورة إ
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إلعداد العاملين لمقابلة  ملرفع وتحسين معدالت األداء أ محول دون تحقيق النتائج المرجوة أالتي ت
 التغير والتطور في محيط أعمالهم وأوضاعهم المؤسسية". 

ة بمنطقة القصيم في ضوء وُتعّرف االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوي
متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها: المعلومات والمهارات 

، كما يستجيب عنها أفراد عينة المعرفية واألدائية واالتجاهات الالزمة لقائدات المدارس الثانوية
 الدراسة. 

 األدب النظري:
  Knowledge Economy المعرفي:قتصاد اال

 & Janabi)الجنابي والزبيدي عرفته فقدمن الباحثين لمفهوم االقتصاد المعرفي عديد تناول 

Zubaidi, 2018, 21)  المعلومات والمعرفة ويستخدم  إلىبأنه: "نمط اقتصادي جديد يستند
ى وبأقل كلفة وتحويلها ال ة إلنتاج المعرفة بسرعةيمالمعلومات واالتصاالت بصيغة رق تكنولوجيا

في التنمية المنشودة". ويعرف االقتصاد المعرفي إجرائيًا  يسهميكون مصدرًا للثروة و  مورد اقتصادي
 .بدرجة استجابة عينة الدراسة على األداة المستخدمة في هذه الدراسة

ثورة المعرفة بفعل التطور السريع عن يشهد العالم تغيرات متسارعة في شتى مجاالته؛ انبثقت 
 اقتصاديسمى بـ ) دورًا أساسيًا في التوجه نحو ما أدت، التي واالتصاالتالمعلومات في تكنولوجيا 

ضرورة صناعة على  ),Algha(2013األغاكد فقد أ .(Knowledge Economyالمعرفة 
المعرفة ستشكل اقتصادًا جديدًا في مجاالته، وفي المعلومات في ضوء اإلمكانيات المتوفرة ألن 

تعد المعرفة " أن " (Sawadi,2010)السويدي كد أ اقتصاد المعرفةإطار  آلياته، وفي نظمه. وفي
ى رأو  في المجال التعليمي.بالنسبة للمؤسسات ومصدرًا من مصادر الثروة وميزة تنافسية  موردًا رئيساً 

بشكليها الظاهر والمقنن في تكنولوجيا  ،أن المعرفة (Teriel & Grump,2004)تريل وقرومب 
من عوامل اإلنتاج في االقتصاديات  مهماً عاماًل  تعدنظمات األعمال الحديثة معلومات، في مال

 المبنية على المعرفة. 
 مفهوم االقتصاد المعرفي:

االقتصاد المعرفي بأنه:" االقتصاد الذي يدور حول  (Abdullah,2018,7عرف عبدهللا )
 مقدرةوظيفها بشكل يزيد من الحصول على مجموعة المعارف واالتجاهات والقيم، والمشاركة فيها وت

 .القادة االكاديميين على حل المشكالت واالبتكار والتفكير واإلبداع اإلداري"
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: فقد عرفا االقتصاد المعرفي بأنه (Shammari & Al-Lithi,2008)أما الشمري والليثي 
وظيف االقتصاد القائم بصورة أساسية على عنصر المعرفة باستخدام العقل البشري، من خالل ت"

وسائل البحث والتطوير، والموارد االقتصادية المتاحة، باستخدام الكوادر المؤهلة والقادرة على 
 . "استيعاب جميع المتغيرات التي تطرأ على مجمل النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية

توظيف جميع اإلمكانيات سواء وفي ضوء ما سبق يتضح بأن مفهوم االقتصاد المعرفي 
تكاليف ممكنة مع ة واألدوات والمعارف التكنولوجية في خدمة البيئة التعليمية بأقل البشري مادية أمال

 مخرجات ذات كفاءة عالية.
 :هخصائصو  أهمية االقتصاد المعرفي

يمتلك المعرفة هو  بتكار وإيجاد منتجات فكرية، فمنعلى اال مقدرةاليمتلك االقتصاد المعرفي 
وتبرز أهمية االقتصاد المعرفي من خالل الدور الذي تؤديه  .(Foray,2004)المتقدم والمتفوق 

 يجنيها. ويمكن تحديد أهمية االقتصاد المعرفي في الفوائد التي (Zouidi,2012)ومعطياتهه مضامين

(Hashemi & Al-Azzawi,2010) (Twissi,2017 )على نشر  االقتصاد المعرفي يساعد إذ
يتميز و  ويحقق النواتج التعليمية المرغوبة والجوهرية. ،ى المدى البعيدالمعرفة وتوظيفها وإنتاجها عل

أهم المكونات التي يتضمنها أي عمل أو نشاط وخاصة ما  تعداالقتصاد المعرفي بأن المعرفة 
 .(Abdullah,2018) والثقافةيتصل باالقتصاد والمجتمع 

المعرفة  في ن خصائص اقتصاد المعرفة تنضوي بأ (Dailey,2008)ديلي كما بين
 (.Learning organizations( ومنظمات التعلم )Specialized knowledgeالتخصصية )

 Continuous) المستمر: والتعلم (Inquiryواالستقصاء ) Team Work)والعمل في فريق )

Learning) األساسية والمتكاملة والمترابطة،يتشكل االقتصاد المعرفي من مجموعة من العناصر . و 
 الهاشمي العزاوي  كما بينهاتدعمه وتثبت وجوده كاقتصاد قوي، والتي يمكن إجمالها  والتي

(Hashemi & Al-Azzawi,2010)  وأخرون وأقبال (Iqbal, et al.,2011)  والطويسي
(Twissi,2017)  تهيئة رأس المال و  توافر بيئة تحتية مجتمعية داعمة للتطور واإلبداع.إلى ضرورة

على التساؤل والربط  مقدرةالناعة المعرفة، وامتالكها وتوظيفها، وامتالك البشري القادر على ص
 فكراً )المتعلم نشر ثقافة المجتمع و  فضاًل عن والتحليل، واالبتكار، والتطوير، والتركيب والتصميم

 ( في مختلف المؤسسات المجتمعية الرسمية والخاصة.وتطبيقاً 
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 صاد المعرفي:االقت توجه المملكة العربية السعودية نحو
تحول نحو من األهداف العامة من أجل ال عدداً  0225-0222 التاسعة حددت خطة التنمية
ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد  تعزيز التنمية البشرية، االقتصاد المعرفي: منها

 ية والتنظيمية، فضالً المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات. وتوفير البيئة التقنية واإلدار 
عن البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت. وتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي 
 المواطن بأهمية المعرفة، فضاًل عن زيادة المحتوى الرقمي العربي )وزارة االقتصاد والتخطيط

(Ministry of Planning,1432) .( في دورته 0221صادي)وقد خلص منتدى الرياض االقت
إصالح منظومة التعليم والتدريب؛ لرفع كفاءة االستثمار  منها ضرورة الرابعة إلى عدد من التوصيات

إن المملكة وحسب الرؤية المستقبلية و ورأس المال البشري تمهيًدا للتحول نحو االقتصاد المعرفي 
م سيكون 0204ه/2550ام العربية السعودية وبحلول ع 0225–0222لخطة التنمية التاسعة 

اقتصاد المملكة قد خطا خطوات كبيرة نحو االقتصاد المعرفي، معتمًدا على مجتمع يعمق من 
المستوى المعرفي ألفراده علًما ومهارة وخبرة، وسيكون قد اقترب من المستويات التي تشهدها الدول 

رات خاصة في القادة يتطلب اقتصاد المعرفة ضرورة توفر مها إذ المتقدمة في هذا المجال.
  والمديرين.

 : الدراسات السابقة
هدفت تحديد االحتياجات التدريبية وفقًا لالتجاهات دراسة ( (Olalekan,2009لكالاو  أجرى 

ينهم حديثًا في المدارس اإلعدادية في يالحديثة في االدارة المدرسية خاصة للمديرين الذين تم تع
( من مديري المدارس حيث 034، نيجيريا. وشملت الدراسة )مناطق األنهار، بايلسا، الغوس وأوغون 

من خالل ورش العمل التي  تم إجراؤهاتم تقييم االحتياجات من خالل سلسلة من المقابالت التي 
جيريا. واسفرت نتائج الدراسة أن ي( في نNIEPAينظمها المعهد الوطني للتخطيط التربوي واإلدارة )

مزيد من الت تقريبا من إدارة المدرسة، و إلى التدريب في جميع المجا مديري المدارس بنيجيريا بحاجة
التدريب في مجاالت إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية المدرسية والعالقة بين المدرسة 

 والمجتمع. 
هدفت إلى معرفة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس  ),Alkhamis(2009دراسة الخميس

 الخبرة،ة القصيم في المجاالت اإلدارية والتربوية والشخصية وأثر المتغيرات )االبتدائية في منطق
المنهج الوصفي "البحث المسحي" وأداة الدراسة  ُأستخدموالمؤهل العلمي( وللتحقق من الهدف 
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المستخدمة هي االستبانة التي صممها الباحث وتأكد من صدقها وثباتها. وكانت عينة الدراسة 
كيفية جعل و النتائج ظهرت أهم االحتياجات التدريبية بالمحور التربوي أن لصت إلى ( مديرًا وخ242)

أساليب التقويم  إلىالمدرسة بيئة جاذبة للطالب ومهارات وأساليب غرس القيم في الطالب والتعرف 
المستمر وبالمحور االداري دور مدير المدرسة كمشرف مقيم ومهارات أساليب حل المشكالت 

يم العاملين، وبالمحور الشخصي مهارات الحوار وكيفية التعامل مع األفراد وكسب واساليب تقو 
 ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغيرعدم وجود فروق  ت النتائجاالصدقاء وإدارة الوقت وتنظيمه. وأظهر 

 الخبرة في العمل اإلداري.
مدارس  في ي التربو  التحول متطلبات إلىهدفت التعرف  (Al-Qarni,2009)دراسة القرني 

 آلية وضع ثم ومن اقتصاد المعرفة تحديات ضوء في السعودية العربية بالمملكة الثانوية المستقبل
 ،أكاديمياً  (202وعددهم) األكاديميين من عينة عشوائية على الدراسة تطبيق تم وقد لتنفيذه، مقترحة

 أن إلى الدراسة توصلت وقد .فرداً  (30وعددهم) إدارات التعليم ونواب مديري  من قصدية وعينة
متطلبات التحول التربوي من قبل عينة الدراسة كانت بدرجة عالية جدًا. وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

 .فروق في متغير الخلفية المعرفية والخبرة وال توجد فروق في متغير المؤهل العلمي
دريبية لمديري بدراسة هدفت إلى الكشف عن االحتياجات الت (Ghaithi,2009)وقام الغيثي 

مدارس منطقة العين التعليمية بدولة االمارات العربية المتحدة في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة 
تمثل: التعامل مع اإلدارة المدرسية، التعامل ة مجاالت نظرهم، وقد تم تطوير استبانة مكونة من أربع

مجتمع الدراسة من  وقد تكون  امل مع المجتمع المحلي.مع المعلم، والتعامل مع الطالب، والتع
ومديرة. وأظهرت  اً ( مدير 235( مدير ومديرة في منطقة العين، وتكونت عينة الدراسة من )241)

المدارس بشكل كلي جاءت بدرجة متوسطة. وأظهرت  ي نتائج الدراسة أن االحتياجات التدريبية لمدير 
غير المؤهل العلمي ولصالح حملة زى لمتأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية تع نتائج الدراسة

 تعزى لمتغير الجنس اً سنوات. بينما لم تظهر نتائج الدراسة فروق 4-2البكالوريوس والخبرة لصالح 
 مستوى المدرسة.و 

 النظام في المعرفة إلدارة مقترح أنموذجأ تقديم هدفت (Khawaldeh,2009)دراسة الخوالدة 
 من ( 02على ) وطبقت المعرفة، اقتصاد على المبني تعليمال نحو توجهاته ظل في األردني، التعليمي

 وتطبيق المسحي المنهج استخدام خالل ومن والتعليم األردنية، التربية وزارةفي  أقسام ورؤساء يري مد

 واضحة خطة ووجود المعرفة، إدارة توافر مستوى  النتائج ارتفاع أظهرت الغرض، لهذا معدة   استبانة
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 كما المنحى، بهذا التربوية القيادات واهتمام األردنية، والتعليم زارة التربيةو  في المعرفي لالقتصاد
 .متوسطة بدرجة كانت التربوي  الميدان في المعرفي االقتصاد مفاهيم مستوى تطبيق أن النتائج أظهرت

هدفت  (Amayrah, Khawaldeh & Maqabila,2012) والخوالدة ومقابلةدراسة العمايرة 
امتالك معلمي المرحلة األساسية في األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقهم لها الى تحديد درجة 

( معلمًا ومعلمة من جميع أقاليم األردن 0241في تدريسهم من وجهة نظرهم. تكونت العينة من )
 وتطبيقهم أظهرت النتائج أن درجة امتالك معلمي المرحلة األساسية. واستخدام المنهج الوصفي

اد المعرفة جاءت بدرجة متوسطة وتبين وجود فروق في درجة االمتالك والتطبيق تبعًا لمبادئ اقتص
سنوات فأكثر وتبين وجود فروق بين درجة  22 الخبرة منلعدد سنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي 

 . امتالك المبادئ لالقتصاد المعرفياالمتالك ودرجة التطبيق لصالح 
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة القادة ( Abdullah,2018عبدهللا )قامت 

( 4االكاديميين بالجامعات األردنية لكفايات االقتصاد المعرفي. وقد تم تطوير استبانة مكونة من )
في مجال االقتصاد المعرفي كافة مرتفعة، كما  األكاديميينمجاالت واظهرت نتائج الدراسة إن كفاية 

اللة احصائية في متغير الجنس لصالح الذكور وعدم وجود فروق بينت الدراسة وجود فروق ذات د
 ذات داللة احصائية في متغير الرتبة االكاديمية وسنوات الخبرة.

الدراسات السابقة أن الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية  استعراضيتضح من 
الواردة ضمن والموضوعات  الكفايات والمهارات من اً كثير تناولت بمجملها للقيادات المدرسية، 

 .متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي
 اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة. منهج الدراسة:
  :وعينتها ُمجتَمع الّدراسة

بالمدارس مدارس الثانوية في منطقة القصيم اختيار ُمجتم ع الدراسة من جميع قائدات ال تم
ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اخذه كاماًل لتحقيق  ( قائدة03الغ عددهن )الحكومية والب

 أهداف الدراسة.
 الدراسة:أداة 

الخوالدة ودراسة  (Al-Qarni,2009)دراسة القرني أداة الدراسة بالرجوع إلى تم تطوير 
(Khawaldeh,2009) ( فقرة تمثل54وتكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من ) (مجاالت.0 ) 

 : االستبانة في جزأين رئيسيين وهماتمثلت 
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 المؤهل العلمي، الدورات التدريبية، التخصص(.) البيانات األولية وهي: األول:لجزء ا .1
المدارس  ياجات التدريبية الالزمة لقائداتمحاور االستبانة التي تقيس االحت: الثاني الجزء .2

 المعرفي.قتصاد ضوء متطلبات التحّول نحو اال فيالثانوية 
مراجعة األدب من خالل ، صياغة العبارات بالمحاور التي شملتها الدراسة تم: انيةالخطوة الث

باالحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي النظري المرتبط 
 رين. التي تناولت االحتياجات التدريبية للمديالدراسات السابقة االستبانات بمراجعة و 

االحتياج الذي تمثله العبارة على ميزان ليكرت  تدريج درجةتم  إذ: تم تدريج العباراتخطوة الثالثة: ال
كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قليلة، : )اآلتيحسب المقياس  درجة االحتياجبتحديد الخماسي 
 (.قليلة جداً 

أعضاء هيئة التدريس في  على مجموعة من المحكمين من عرض االستبانة تمالخطوة الرابعة: 
تمثيل مدى  للعبارة وكذلك للحكم على مدى وضوح الصياغة اللغوية الجامعات السعودية وذلك

 . الذي تقيسه، واقتراح ما يرونه مناسباً  العبارة للُبعد
إخراج االستبانة بصورتها النهائية ثم تطبيقها على عينة استطالعية من  تم: الخطوة الخامسة

 ة االصلية للتأكد من الصدق والثبات.مجتمع الدراس
 صدق أداة الدراسة: 

( من أعضاء هيئة التدريس في 20تم عرض االستبانة على لجنة من المحكمين عددهم )
كليات التربية بجامعة أم القرى، وجامعة القصيم، وبجامعة الملك عبدالعزيز. وفي ضوء المالحظات 

 النهائية.ها تاة بصور األداة والوصول إلى األدتم تعديل عبارات 
 ثبات أداة الدراسة: 

وتعد  (.2.12لالستبانة )وبلغ معدل الثبات  لفاأ بطريقة كرونباخاالستبانة تم التأكد من ثبات 
 هذه القيمة مناسبة لغاية تطبيقها على عينة الدراسة. 

  :مفتاح تصحيح االستبانة ومعيار الحكم
ياجات التدريبية الالزمة لقائدات االحتحديد درجة الخماسي لت Likertتم استخدم مقياس ليكرت 

 ، بحيث يتموالدرجة الموزونةضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي  فيالمدارس الثانوية 
احتياج بدرجة الدراسة على العبارات لمستوى  أفراد مجتمع( الستجابات 5إعطاء الدرجة الموزونة )

بدرجة  االحتياجالدراسة على العبارات لمستوى أفراد مجتمع ت ( الستجابا4والدرجة )كبيرة جدًا، 
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بدرجة متوسطة،  احتياجالدراسة على العبارات لمستوى أفراد مجتمع ( الستجابات 3والدرجة )كبيرة، 
( 1والدرجة )احتياج بدرجة قليلة، الدراسة على العبارات لمستوى  أفراد عينة( الستجابات 2"والدرجة )

وعلى ذلك تم بدرجة قليلة جدًا. احتياج الدراسة على العبارات لمستوى  عينة أفرادالستجابات 
، وذلك بتحديد مدى الدرجات بحساب االحتياجات التدريبيةاستخدام المعيار التالي للحكم على درجة 

القسمة  ( مستويات فكان ناتج5لناتج على )( ثم قسمة ا1( وأدنى قيمة )5الفرق بين أعلى قيمة )
 اآلتيوفق المعيار حتياجات التدريبية باإلمتعلقة ال وعليه تم تفسير النتائجة. طول الفئ هوو ( 0.00)

 (.1جدول )في 
 معايير تقدير درجة االحتياجات التدريبية (1جدول )

 درجة االحتياج قيمة المتوسط الحسابي
 قليلة جدا   2.2 2 أقل من 2من 

 قليلة 5.2إلى أقل من  2.22من 

 متوسطة 2.2ل من إلى أق 5.2من 

 كبيرة 2.52إلى أقل من  2.2من 

 جدا   كبيرة فأكثر. 2.52من 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 
بعد إعداد أداة الدراسة في صورتها النهائية والتأكد من صدقها وثباتها تمت المخاطبة الرسمية  .1

لقرى وإدارة التربية بين قسم اإلدارة التربوية والتخطيط وعمادة الدراسات العليا في جامعة أم ا
والتعليم بمنطقة القصيم ألخذ الموافقة لتوزيع أداة الدراسة وتسهيل مهمة توزيع االستبانة على 
مجتمع الدراسة، وطبقت اإلستبانة ميدانيًا والكترونيًا على جميع القائدات بمنطقة القصيم في 

 االستبانات كافة.  ردود تمت متابعةهـ، وقد  1431-1435الفصل الدراسي الثاني للعام 
( لمعالجة البيانات والحصول على SPSSاستخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) .2

تم تنظيم النتائج وترتيبها وفقًا ألسئلة الدراسة ومناقشتها وربطها بالدراسات السابقة  وقد، النتائج
  والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. 

 اإلحصائية:عالجة الم أساليب
، SPSSللعلوم االجتماعية  اإلحصائية للرزمةالمناسبة وفقا  اإلحصائية األساليباستخدام تم 

 :يأتيومن أهم األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل أسئلة الدراسة ما 
 التكرارات والنسب المئوية لتوصيف خصائص مجتمع الدراسة.  .2

 أسئلة الدراسة. عنات المعيارية لإلجابة المتوسطات الحسابية واالنحراف .0
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 ( الالمعلمي إلختبار فرضيات الدراسة وللتعرفMann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) .3
االحتياجات التدريبية الالزمة  تقدير درجة رتب متوسطات بين فروق  من يوجد قد ما داللة على

الختالف تعزى التي  القتصاد المعرفيضوء متطلبات التحّول نحو ا فيلقائدات المدارس الثانوية 
 والتخصص والمؤهل العلمي.  الدورات التدريبيةمتغير 

لوجود أعداد بمستويات المتغيرات ( Normality Test)اختبار كومنجروف سمرنوف لالعتدالية  .4
اجات التدريبية االحتيلم يتبين وجود اعتدالية بمتوسطات تقدير درجات  إذ. اً فرد 32أقل من 

 ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي فيالمدارس الثانوية ة لقائدات الالزم
 قد ما داللة إلى للتعرف ( الالمعلمي وذلكTest Wallis-Kruskalاختبار كروسكال واليس ) .5

القائدات في تقدير االحتياجات التدريبية الالزمة استجابات  رتب متوسطات بين فروق  من يوجد
الختالف تعزى التي ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي  فيانوية لقائدات المدارس الث
 عدد سنوات الخبرة. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
نص السؤال الرئيس بالدراسة على "ما االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة 

وُيبين  ؟ضمن مجاالت الدراسةككل و  الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
 ( نتائج ذلك. 0جدول )ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات  (2جدول )ال
 (06)ن=مرتبة تنازليا  عام  المعرفي بوجهضوء متطلبات االقتصاد  الثانوية فيالمدارس 

 درجة االحتياج حراف المعياري االن المتوسط الحسابي المجاالت م
 كبيرة جداً  2.50 5.02 التعلم للكينونة والتعايش مع اآلخرين 2

 كبيرة جداً  2.02 5.41 إنتاج المعرفة 0

 كبيرة جداً  2.02 5.40 المدرسة المجتمعية 3

 كبيرة جداً  2.05 5.42 التمكين اإلداري  5

 كبيرة جداً  2.41 5.51 المدرسة دائمة التعلم 4

 كبيرة جداً  2.00 5.51 دمج التقنية بالتعليم 0

 كبيرة جدا   6.34 4.35 الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية
بلغ  إذكبيرة جدًا،  احتياج ( أن المتوسط الحسابي العام كان بدرجة0جدول )اليتبين من نتائج 

مجاالت التي ظهر فيها إلى أهمية هذه الوتعزو الباحثة هذه النتيجة  (5.43المتوسط الحسابي لها )
مستوى االحتياجات التدريبية على الموضوعات ألهميتها ومناسبتها للمرحلة الحالية التي تشهد تطورًا 
في جميع نواحي وعناصر العملية التعليمية وعناصر االدارة التعليمية وتحديدًا ما يتعلق باألدوار 
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نة والتعايش مع اآلخرين بالرتبة األولى فقد جاء مجال التعلم للكينو  .ةالجديدة من قائد المدرس
( بدرجة كبيرة جدًا، وربما سبب ذلك يعود إلى اهمية تدريب القيادات التربوية 5.02بمتوسط حسابي )

على القضايا والموضوعات لمواجهة التحديات مثل العولمة وما أفرزته من تحديات ثقافية، وأهمية 
مي الصحيح للتعايش مع اآلخرين والتفكير بمصلحة اإللمام بوسائل وطرق تنمية السلوك االسال

الباحثة من الموضوعات الحديثة التي ينبغي  تعدهاالوطن واالهتمام بحقوق االنسان والحريات والتي 
  للقائدات التربويات اإللمام بها وإدراك جوانبها وآثارها على الطالبات بالمستقبل.

( بدرجة كبيرة جدًا. ثم 5.41ية بمتوسط حسابي بلغ )ثم تبعها مجال إنتاج المعرفة بالرتبة الثان
( بدرجة كبيرة جدًا  وبالرتبة 5.40الحسابي ) هابلغ متوسط إذبالرتبة الثالثة المدرسة المجتمعية 

( وبدرجة كبيرة جدًا ثم بالرتبة الخامسة الممارسات 5.42الرابعة التمكين االداري بمتوسط حسابي )
( ثم بالرتبة االخيرة مجال دمج التقنية بالتعليم، 5.51طها الحسابي )بلغ متوس إذالدائمة للتعلم 

والتي تؤكد بأن مرحلة اقتصاد المعرفة تحتاج إلى همية هذه المجاالت أ ذلك إلى  أن يعزى ويمكن 
ربما ليس لهم  المدارسقدرات لتطبيقيها في قيادة المدرسة، نظرًا ألن أكثر قيادات متوافر الكفايات وال

فية في كفيفة تطبيق اقتصاد المعرفة مما أثر على ضرورة دعمهم بالمعلومات والبيانات معرفة كا
للمرحلة الحالية التي تشهد تطورًا في جميع نواحي وعناصر العملية التعليمية وعناصر االدارة 

قنية التعليمية وتحديدًا ما يتعلق باألدوار الجديدة من قائد المدرسة. ويمكن تفسير سبب ظهور دمج الت
يمتلكن المهارات االساسية بالتعلم االلكتروني في ال بالتعليم في الرتبة االخيرة كون معظم المديرات 

إلى بناء برامج تدريبية لقادة المدارس بشكل  يدل على أنه ما زالت الحاجة قائمة مماالمدارس، 
 ميسنتائج دراسة الخمع لمواكبة التطورات الحديثة. اتفقت نتائج الدراسة خاص 

(Alkhamis,2009)  نتائج . و عالية كانت االحتياجات التدريبية بالمجال التربوي  أنظهرت أالتي
. بحاجة إلى تدريب عال   مديري المدارس إلى أن( التي توصلت (Olalekan,2009دراسة اولكان

 في مدارس التربوي  التحول متطلبات والتي أظهرت أن (Al-Qarni,2009)نتائج دراسة القرنيو 

كانت بدرجة عالية.  اقتصاد المعرفة تحديات ضوء في السعودية العربية بالمملكة الثانوية مستقبلال
 مفاهيم مستوى تطبيق أنالتي أظهرت  (Khawaldeh,2009)دراسة الخوالدة مع نتائج  تختلفوإ

 (Ghaithi,2009)ودراسة الغيثي  متوسطة. بدرجة كانت التربوي  الميدان في المعرفي االقتصاد
كفاية االكاديميين في مجال االقتصاد  اللتين أظهرتا أن( Abdullah,2018عبدهللا ) دراسةو 

 نتائج كل مجال بشكل تفصيلي: يأتيالمعرفي كافة مرتفعة. وفيما 
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 اإلداري:التمكين  .1
قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات النحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية وا (5جدول )ال

 التمكين االداري مرتبة تنازليا  لمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيلتدريبية ا
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.10 5.02 اكتساب مهارات إدارة الوقت 2
 يةتقن على المعتمدة المرنة اإلدارية الهياكل إلى اإللمام بآليات التحّول 0

 كبيرة جداً  2.10 5.40 األفقي. والتنظيم المعلومات

 كبيرة جداً  2.01 5.44 المدرسية اإلدارة اإللمام بآليات تطوير 3

 كبيرة جداً  2.01 5.45 التمويل بالمدرسة   مصادر تنويعوطرق  بوسائلاإللمام  5

 كبيرة جداً  2.05 5.43 االداري.التدريب على مهارات االبداع  4

 كبيرة جداً  2.10 5.42 العاملين بالمدرسة ام بطرق ووسائل تمكيناإللم 0

 كبيرة جداً  2.10 5.50 والمحاسبة المساءلة اإللمام بنظام 1

 كبيرة جداً  2.01 5.50 المدارس لتطوير اإلدارية العمليات هندسة إعادةكيفية  0

 كبيرة جداً  2.10 5.32 التنظيمية القواعد تفويض العاملين بالمدرسة وفق اكتساب آليات 1

 العملية تطوير في لتشارك طالبية شورى  مجالستشكيل اكتساب مهارة  22

 كبيرة جداً  2.10 5.00 .بالمدرسة التعليمية

 كبيرة جداً  2.10 5.01 باألهدافاكتساب مهارات القيادة التشاركية واإلدارة  22

 كبيرة جداً  2.05 5.42 التدريبية بمجال التمكين اإلداري  درجة االحتياجات
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 3جدول )اليتضح من 

بلغ  إذضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نحو التمكين االداري كانت بدرجة كبيرة جدًا 
يرة بسبب أهمية ( ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكب5.42) المتوسط العام لهذا المجال

مفاتيح للمهارات  تعدوالتي  علقة في تطوير المهارات االداريةالحاجات التدريبية لقائدات المدارس المت
القيادية االبداعية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي كالتوجه نحو مضامين االقتصاد المعرفي 

 في االدارة المدرسية. 
سبب ذلك إلى أهمية  يعزى بالرتبة األولى وربما " الوقتكان االحتياج " اكتساب مهارات إدارة و 

نظيم والتوجيه إدارة الوقت في عمليات اإلدارة المدرسية مثل مهارات ادارة الوقت بالتخطيط والت
 المعتمدة المرنة اإلدارية الهياكل إلى "اإللمام بآليات التحّول والرقابة والتقويم. بينما تبعها بالرتبة الثانية

سبب ذلك إلى أهمية التوجه نحو تطبيق الهياكل  يعوداألفقي. وربما  والتنظيم المعلومات ةتقني على
المرنة لتسهيل عمليات االتصال بين اعضاء الفريق المدرسي الواحد المبني على العمل الجماعي 

ومن ل تفعيل مهارات االبداع االداري وتحقيق مصادر للتمويل البديل لدعم ميزانية المدرسة، ومن اج
جل اإللمام بنظام المساءلة والمحاسبة، ومعرفة المداخل االدارية الحديثة الالزمة للتطوير مثل أ
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المدارس وتنمية مهارات آليات تفويض العاملين  اإلدارية لتطويرمدخل إعادة هندسة العمليات 
شكيل مجالس بعض مديرات المدارس ال تعطي أولوية في تكما إن  بالمدرسة وفق القواعد التنظيمية.

 طالبية وتفعيل القيادة التشاركية واالدارة باألهداف بحكم النمط القيادي الذي تمارسه بالمدرسة.  
 :دمج التقنية بالتعليم .2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  (4جدول )ال
 تنازليا   بالتعليم مرتبةدمج التقنية لمجال المعرفي  ضوء متطلبات االقتصاد فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 التعليم إدارات بين اإللكتروني للتواصل البريد اكتساب طرق توظيف 2

 كبيرة جداً  2.05 5.02 والمدارس.
 كبيرة جداً  2.10 5.44 رقمية. الى مكتبة التقليدية المدرسية المكتبةتحويل اإللمام بآليات  0

 مرتبطة والمعلمين بالطالب خاصة إلكترونية مدونات اكتساب مهارة إنشاء 3

 كبيرة جداً  2.10 5.42 مشاريع تعليمية لوضع المدرسة بموقع

 كبيرة جداً  2.02 5.50 .للمدرسة اإلنترنت شبكة على إلكتروني موقع إنشاءمهارة اكتساب  5

4 
من توظيف التقنيات الحديثة في الشئون المدرسية )الحاسب اآللي، التمكن 

 كبيرة جداً  2.10 5.04 (.االلكتروني، الداتاشوالبصمة االلكترونية، البريد 

 كبيرة جداً  2.00 5.51 درجة االحتياجات التدريبية بمجال دمج التقنية بالتعليم
 فيلالزمة لقائدات المدارس الثانوية ( أن درجة االحتياجات التدريبية ا5جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا  لتحّول نحو دمج التقنية بالتعليمضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ل
االحتياجات بالدرجة الكبيرة بسبب  (. وتعزو الباحثة ظهور هذه5.51المتوسط العام لهذا المجال)

المدارس المتعلقة في توظيف التقنية بالعمل اإلداري  االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات أهمية
 للتوجه العام لوزارة التعليم بالمملكة نحو تطبيق االدارة االلكترونية بالمدارس وربطها في ادارة التعليم.

 من االحتياجات التدريبية بمجال دمج التقنية بالتعليم احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 
( 5.04-5.02بدرجة كبيرة جدًا، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) فظهرت جميع االحتياجات

والمدارس "  التعليم إدارات بين اإللكتروني للتواصل البريد كان االحتياج " اكتساب طرق توظيف إذ
أهمية دور البريد االلكتروني بتسهيل االتصاالت االدارية من ببالرتبة األولى وربما ُيفّسر سبب ذلك 

يعد و  ض الكلفة االقتصادية للورق والعمليات وتقليصًا للوقت المستغرق في تنفيذ العمليةحيث خف
يها لتفعيلها بالميدان االنترنت والتعليم الرقمي من ابرز واهم المصادر التي ينبغي تدريب القائدات عل

  .عبر التواصل االلكتروني على اإليفاء بمتطلبات االقتصاد المعرفي مقدرةلاالتربوي و 
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إنشاء موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت للمدرسة  نما جاء االحتياج " اكتساب مهارةبي
وربما سبب ذلك يعود األخيرة  الرتبة. في ولتمكن من توظيف التقنيات الحديثة في الشئون المدرسية

لمدارس انشاء مواقع االلكترونية لالمعرفة الكافية في كيفية  ليس لهن قائدات المدارسإلى أن بعض 
 .الحاجة إلى التدريب المكثفمما يظهر ، وعدم وجود تدريب سابق بحكم ندرة اهتمام القائدات بها

 :نحو إنتاج المعرفة .5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  (3جدول )ال

 تنازليا   المعرفة مرتبةإنتاج جال لمالتدريبية على ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.02 5.00 إتقان مهارات التعلم المستمر مدى الحياة 2
 كبيرة جداً  2.13 5.02 التمّكن من إعداد برامج تدريبية للعاملين بالمدرسة 0

مي بالدوريات والمجالت العلمية التربوية العل بمهارات النشراإللمام  3
 كبيرة جداً  2.02 5.40 المحكمة.

اإللمام بوسائل الوصول إلى المعرفة عبر وسائل االتصال وتقنية  5
 كبيرة جداً  2.15 5.44 المعلومات

 كبيرة جداً  2.02 5.42 اكتساب مهارات البحث العلمي 4

 كبيرة جداً  2.11 5.50 ي....(اإللمام بمهارات التفكير )الناقد، االبداع 0

 كبيرة جداً  2.02 5.41 درجة االحتياجات التدريبية بمجال إنتاج المعرفة
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 4جدول )اليتضح من 

بلغ المتوسط  إذ كانت بدرجة كبيرة جداً  رفةضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نحو إنتاج المع
( ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة بسبب أهمية  االحتياجات 5.41العام لهذا المجال)

التدريبية الالزمة لقائدات المدارس المتعلقة في عملية إنتاج المعرفة وإدارتها، نظرًا لما تحققُه هذه 
رية تساعد على تفعيل عمليات االدارة المهارات للقائد التربوي من فوائد ومكتسبات معرفية ومها

المدرسية ووظائفها وترفع من كفاءة االدارة المدرسية، وذلك كون إدارة المعرفة وإنتاجها من المداخل 
 الحديثة التي يعتمد عليها االقتصاد المعرفي بمضامينه التربوية. 

 المعرفة فظهرتتاج من االحتياجات التدريبية بمجال إن احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 
كان  إذ ،(5.50-5.00)، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ميع االحتياجات بدرجة كبيرة جداً ج

تركيز ب" بالرتبة األولى وربما ُيفّسر سبب ذلك هارات التعلم المستمر مدى الحياةإتقان ماالحتياج "
المصادر للمعرفة،  المعرفة، بحكم تعدد إلنتاجاالقتصاد المعرفي على التعلم الذاتي والتعلم المستمر 
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فلم يعد المعلم والكتاب المدرسي، بل مصدرين وحيدين للمعرفة، بل أصبح دور الطالبة المشاركة في 
 . هاوتوليد انتاج المعرفة

" اكتساب مهارات البحث العلمي واإللمام بمهارات التفكير )الناقد،  االحتياج األخيربينما جاء 
تامة في اكتساب  سبب ذلك يعود إلى أن بعض مديرات المدارس ال تعطي أولوية االبداعي( وربما

عدم المعرفة بمهارات التفكير نتيجة عدم  فضاًل عنالمهارات الخاصة في انتاج البحوث العلمية 
توظيف هذه المهارات في اإلدارة مما يتطلب ضرورة تعزيز عمليات التدريب في هذا المجال تعزيزًا 

 . االقتصاد المعرفي في القيادة المدرسيةنحو تطبيق 
 :نحو المدرسة دائمة التعلم .4

قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسابية  (0جدول )ال
 المدرسة دائمة التعلم مرتبة تنازليا  لمجال التدريبية على ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.45 5.14 التربوية. القرارات لصنع وحدة إلى المدرسة اإللمام بآليات تحويل 2

 كبيرة جداً  2.01 5.44 على استشراف المستقبل للمدرسة مقدرةالامتالك  0

 كبيرة جداً  2.01 5.43 ر بالعملاإللمام بوسائل إكساب العاملين على التجديد واالبتكا 3

 كبيرة جداً  2.11 5.42 على توزيع المهام والمسئولية على العاملين بالمدرسة مقدرةال 5

 كبيرة جداً  2.02 5.42 اإللمام بوسائل وأساليب نشر ثقافة التعلم من خالل ممارسة العمل 4

 كبيرة جداً  2.03 5.50 المهنية.اإللمام بأساليب تحفيز العاملين نحو التنمية  0

 كبيرة جداً  2.11 5.50 اكتساب فنيات بناء القدرات القيادية ألعضاء المجتمع المدرسي 1

 كبيرة جداً  2.10 5.50 المعرفة بأساليب توطين التدريب التربوي بالمدرسة. 0

 كبيرة جداً  2.10 5.53 القدر على التعلم الذاتي. 1

 كبيرة جداً  2.21 5.02 وتكوين فرق العملالجماعي  تنمية العملعلى  مقدرةال 22

 كبيرة جداً  2.41 5.51 درجة االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة دائمة التعلم
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 0جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا  علملتحّول نحو المدرسة دائمة التضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ل
(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب أهمية 5.51المتوسط العام لهذا المجال)

التعليم ومشروع الملك التربية و التدريب على اساليب وفنيات وتطبيقات المنظمات نظرًا لتوجه وزارة 
يتعلق بمدى  المتعلمة. وفيمال التركيز على المدارس عبدهللا رحمه هللا في تطوير التعليم من خال

من االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة دائمة التعلم، وقد تراوحت متوسطاتها  احتياجتقدير كل 
 لصنع وحدة إلى المدرسة اإللمام بآليات تحويلاالحتياج " وجاء( 5.02-5.14بين ) الحسابية
همية االعتماد على القرار التشاركي أ سبب ذلك إلى  ُيعزى وربما التربوية. بالرتبة األولى  القرارات
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صناعة القرار واتخاذه من  تتموالتوجه نحو الالمركزية المنضبطة لدى ادارات المدارس بحيث 
مقدرات الخاصة ال تتوافر المعلومات وال إذ، ليها من خالل العمل الجماعيإالمدرسة يتم الوصول 
 .  الحاجة إلى التدريب المكثفعليه في القيادة المدرسية مما ترتب البند  في كيفية توظيف هذا

الجماعي  تنمية العملعلى  مقدرةالالذاتي و  على التعلم مقدرةال"األخير  بينما جاء االحتياج
العمل الجماعي،  ال تمارسالمدارس  عض قادةوربما سبب ذلك يعود إلى أن ب "وتكوين فرق العمل

ربما بسبب عدم المعرفة الكافية في التجديدات التربوية  في ضوءلذاتي التعلم ا وضعف في توظيف
هذه المهارات مما يتطلب العمل على رفع مستويات هذه المهارات من خالل توافر التدريب 

 .المتخصص
 نحو المدرسة المجتمعية؟ .3

ثانوية لالحتياجات المدارس ال الستجابات قائداتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول )ال
 تنازليا   المجتمعية مرتبةالمدرسة لمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

من األمية الرقمية ألفراد المجتمع  برامج الحداكتساب مهارات تنظيم  2
 كبيرة جدا 2.40 5.02 المحلي.

نشطة الطالبية والفعاليات والمناسبات كتساب مهارات وفنيات توظيف األا 0
 كبيرة جدا 2.02 5.40 الوطنية والدينية كمجاالت لتطبيق الشراكة المجتمعية الفاعلة

 لمام بأساليب توظيف مظاهر الشراكة المجتمعية في صنع القرار التعليمياإل 3
 كبيرة جدا 2.11 5.42 هواتخاذ

 كبيرة جدا 2.11 5.50 مور الطالب لتحقيق الشراكة المجتمعيةأرات التحفيز ألولياء اكتساب مها 5

 كبيرة جدا 2.04 5.50 اكتساب طرق وأساليب تحقيق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي 4

 كبيرة جدا 2.02 5.40 درجة االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة المجتمعية
 فيرجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية ( أن د1جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا للتحّول نحو المدرسة المجتمعية  ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب تحقيق 5.40المتوسط العام لهذا المجال)

ة بين المدارس والمجتمع المحلي كون توجه االقتصاد المعرفي نحو خدمة المجتمع الشراكة المجتمعي
بل على مستوى المجتمع االنساني وبالتالي على قائدات المدارس اكتساب المهارات المعرفية 

 واالدائية نحو تحقيق مفهوم المدرسة المجتمعية.
ة بمجال المدرسة المجتمعية من االحتياجات التدريبي احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 

( 5.50-5.02فظهرت جميع االحتياجات  بدرجة كبيرة جدًا، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )
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االحتياج "اكتساب مهارات تنظيم برامج الحد من األمية الرقمية ألفراد المجتمع المحلي  جاء فقد
االلكتروني الرقمي وااللمام به لإليفاء همية التعليم أ سبب ذلك إلى  ُينسب"بالرتبة األولى وربما 

هم ة في مهارات تنظيم برامج التي تسمما يعني عدم توافر المعرفة الكافي بمتطلبات االقتصاد المعرفي
 . في معالجة األمية الرقمية مما فرض العمل على توفير التدريب في هذا المجال

مور الطالب لتحقيق الشراكة المجتمعية ا ألولياءبينما جاء االحتياج " اكتساب مهارات التحفيز 
يمكن و  بالرتبتين االخيرتين،واكتساب طرق وأساليب تحقيق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي 

 تلك االحتياجات حسب المهارات التي تحتاجها بالفعل القائدة ألهميةالقائدات  إدراكتفسيره الختالف 
ترتب على ذلك بضرورة بناء برامج تدريبية في تعريف  إذوعدم المعرفة في مهارات طرق التحفيز 

( التي (Olalekan, 2009مع نتائج دراسة اولكانهذه النتيجة . واتفقت القيادات بهذه المهارات
بين  ومنها العالقةتوصلت الى أن مديري المدارس بنيجيريا بحاجة إلى التدريب في جميع المجاالت 

 المدرسة والمجتمع.
 :والتعايش مع اآلخرين التعلم للكينونة .0

قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسابية  (8جدول )ال
 مرتبة تنازليا   لم للكينونة والتعايش مع اآلخرينالتعلمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 عياري الم

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.02 5.00 اإللمام بمهارات حقوق اإلنسان. 2
 كبيرة جداً  2.42 5.04 الصالحة المواطنة تنمية اإللمام بطرق عمل أنشطة توعوية تستهدف 0

 سماحة فهم على القادرة المسلمة الشخصيةوتنشئة  ،بناء اإللمام بمهارات 3

 كبيرة جداً  2.02 5.03 التطرف. عن بعيداً  دينها

 التي التوعوية البرامج تخطيطفي قدرات المرتبطة ماإللمام بالمهارات وال 5

 كبيرة جداً  2.05 5.02 .والعرقية والقبلية العدوانية النزعات من التخلص على تساعد

 سماحة فهم على القادرة المسلمة الشخصيةلبناء اكتساب مهارات ارشادية  4

 كبيرة جداً  2.40 5.02 فالتطر  عن بعيداً  دينها

 بين للموازنة السلوك تنمية تستهدفوانشطة  برامج استحداث اإللمام بطرق  0

 كبيرة جداً  2.00 5.44 المجتمعية. والمسؤولية الشخصية الحرية

 البشرية الجغرافيا لتدريس التعليمية البرامج تخطيطمهارات التدريب على  1

 كبيرة جداً  2.12 5.43 ة.المختلف الثقافات بين التعايش تنمية

0 
 األجنبية المدارس مع والثقافي العلمي التبادل مهارات تشجيعاكتساب 

 كبيرة جداً  2.02 5.42 الحوار. ثقافة بناء وسائل من كوسيلة

 كبيرة جداً  2.50 5.02 للكينونة والتعايش مع اآلخرين بمجال التعلمدرجة االحتياجات التدريبية 
 فيأن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية  (0جدول )اليتضح من 

كانت بدرجة كبيرة جدًا و الكينونة والتعايش مع اآلخرين ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نح
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(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب 5.02بلغ المتوسط العام لهذا المجال) إذ
التوجه نحو مواجهة تحديات العولمة وثورة االتصاالت والمعلومات وتعدد مصادر المعرفة من اهمية 

 . فيهاخالل االستفادة منها والتأثير 
وفيما يتعلق بمدى تقدير كل احتياج من االحتياجات التدريبية بمجال الكينونة والتعايش مع 

راوحت متوسطاتها الحسابية بين ، وقد تاالحتياجات بدرجة كبيرة جداً  فظهرت جميع االخرين
اإللمام بمهارات حقوق اإلنسان واإللمام بطرق عمل أنشطة كان االحتياج " فقد ،(5.00-5.42)

من ابرز االحتياجات التدريبية التي ظهرت بدرجة عالية  "الصالحة المواطنة تنمية توعوية تستهدف
ة تمس طبيعة التفاعالت االجتماعية ربما ألهمية ورغبة القائدات في تعلم موضوعات عصريو جدًا، 

واالقتصادية والسياسية بالوقت الحاضر، ورغبة القائدات الكتساب مهارات عالمية للتواصل 
 خرى. واالتصال الواعي والمنفتح على الثقافات األ

ة "التدريب على مهارات  تخطيط البرامج التعليمية لتدريس الجغرافيا البشري األخير بينما جاء االحتياج
اكتساب مهارات  تشجيع التبادل العلمي والثقافي مع " واالحتياج: "لتنمية التعايش بين الثقافات المختلفة

الحوار" وهذا عائد في ضعف عمليات التخطيط والتي  المدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة
المدارس األجنبية في  مع د ربط وتعاون كافأن عدم وجو  كمااألساسية للقائدات  المهماتتعد من 

 وتطويرها عن عدم توافر المهارات والكفايات الالزمة لتفعيل هذه المهارات ناتجتطوير عمليات الحوار 
الدراسة بهذا المجال مع نتائج دراسة هذه واتفقت نتيجة  .مما يحتم توافر البرامج التدريبية المتخصصة

بالمجال الشخصي مهارات الحوار  لتدريبيةظهرت أهم االحتياجات ا إذ ),Alkhamis(2009الخميس
 .وكيفية التعامل مع الناس وكسب االصدقاء وإدارة الوقت وتنظيمه

( بين α=0.0.عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  هلالسؤال الثاني: 
الثانوية  المرحلة لقائدات مدارسدرجات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول االحتياجات التدريبية 

)المؤهل العلمي، والدورات  تبعا  لمتغيرفي ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي بمنطقة القصيم 
 التدريبية، والتخصص(.

 :المؤهل العلميأوال : 
 فروق فيال داللة إلى للتعرف (Mann-Whitney-U Test)اختبار مان وتني  استخدام تم

و االقتصاد ضوء متطلبات التحّول نح فيدارس الثانوية درجة االحتياجات التدريبية لقائدات الم تقدير
 (.1جدول )في الكما تبين النتائج  ،المؤهل العلمي المعرفي تبعًا لمتغير
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( للكشف عن داللة الفروق بين رتب Mann-Whitney-U Test) نتائج اختبار مان وتني (9جدول )ال
ضوء متطلبات التحّول  فيالتدريبية  حتياجاتتحديد االمتوسطات استجابات قائدات المدارس الثانوية في 

 نحو االقتصاد المعرفي التي ُتعزى للمؤهل العلمي
المؤهل  البعد

متوسط  العدد العلمي
 الرتب

مجموع 
 الرتب

وتني مان 
(UTest) مستوى الداللة قيمة ز 

 2411.2 30.12 50 بكالوريوس التمكين اإلداري 
 042.2 02.10 20 ماجستير دالة*  2.201 0.203- 213.22

 دمج التقنية بالتعليم
 2440.2 30.50 50 بكالوريوس

 010.2 00.01 20 ماجستير 2.215 2.100- 215.22

 2442.2 30.01 50 بكالوريوس إنتاج المعرفة
 002.2 03.33 20 ماجستير 2.213 2.011- 020.22

 مدرسة دائمة التعلم
 2410.4 30.01 50 بكالوريوس

 042.42 02.10 20 ماجستير دالة*2.201 0.212- 213.42

 المدرسة المجتمعية
 2440.42 30.51 50 بكالوريوس

 012.42 00.03 20 ماجستير 2.200 2.030- 213.42

 التعلم للكينونة
 والتعايش مع اآلخرين

 2430.42 30.22 50 بكالوريوس
 013.42 05.50 20 ماجستير 2.204 2.300- 024.42

الحتياجات التدريبية ا
 الكلية

 2413.42 30.10 50 بكالوريوس
 040.42 02.30 20 ماجستير دالة*2.250 0.231- 210.42

 (α=0.0.)دال على مستوى * 

متوسطات استجابات القائدات في ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 1جدول )اليتبين من 
للدرجة  )ز( بلغت قيمة إذدرجة البكالوريوس  الحاصالت على عزى لمتغير المؤهل العلمي لصالحتُ 

التحّول ة مجال(، وتبين كذلك وجود فروق في تقدير قائدات المدارس الثانوية في 0.231) الكلية
لهما على  )ز(بلغت قيمة  إذنحو المدرسة دائمة التعلم وفقًا للمؤهل العلمي ومجال للتمكين االداري 

( مما يعني 2124اللة )ها االحصائية أقل من مستوى الد( وكانت داللت0121-، 0120-التوالي )
لصالح الحاصالت على درجة البكالوريوس مقابل  الفروق  المجالين وقد كانتفي وجود فروق 

أن الحاصالت على درجة البكالوريوس بويمكن تفسير هذه النتيجة ر. الحاصالت على الماجستي
صالت على درجة الماجستير وذلك للمعارف للدورات التدريبية أكثر من الحا احتياجهنيظهر 

ما تكون  عليا وغالباً  شهادةوالمهارات المعرفية التي اكتسبتها مديرة المدرسة الثانوية الحاصلة على 
هم في تقليل احتياجاتهن التدريبية مقارنة بالحاصالت على درجة سأبالمجال التربوي مما 

مع نتائج  هذه النتيجة . واتفقتي والمدرسة دائمة التعلمالبكالوريوس وتحديدًا في بعدي التمكين االدار 
والتي أشارت إلى وجود فروق في المؤهل العلمي لصالح مرحلة  (Ghaithi,2009)دراسة الغيثي 
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دم وجود والتي أشارت إلى ع (Al-Qarni,2009)القرني البكالوريوس. واختلفت مع نتائج دراسة 
 فروق في متغير المؤهل العلمي.

 الدورات التدريبية: ثانيا :
 فروق فيال داللة إلى للتعرف (Mann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) استخدام تم

ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد  فيتقدير درجة االحتياجات التدريبية لقائدات المدارس الثانوية 
 (.22)جدول في الكما تبين النتائج  ،التدريبية لمتغير الدوراتالمعرفي تبعًا 

 للدورات التدريبية اإلدارية ( تبعا  Mann-Whitney-U Testوتني )نتائج اختبار مان  (16جدول )ال
الدورات التدريبية  البعد

متوسط  العدد اإلدارية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

وتني مان 
(U Test) 

قيمة 
 ز

مستوى 
 الداللة

 التمكين اإلداري 
 2341.22 30.30 50 أقل من ثالث دورات

 512.22 00.21 20 أكثر من ثالث 2.21 2.01 322.2
 دمج التقنية بالتعليم

 2333.2 32.15 50 أقل من ثالث دورات
 511.22 01.02 20 أكثر من ثالث 2.30 2.00 300.2

 إنتاج المعرفة
 2334.4 32.02 50 أقل من ثالث دورات

 515.4 01.51 20 أكثر من ثالث 2.34 2.10 303.4

 ئمة التعلممدرسة دا
 2343.4 30.03 50 أقل من ثالث دورات

 510.4 00.51 20 أكثر من ثالث 2.00 2.02 324.4

 المدرسة المجتمعية
 2351.4 30.20 50 أقل من ثالث دورات

 500.4 00.02 20 أكثر من ثالث 2.04 2.20 322.42

التعلم للكينونة والتعايش 
 مع اآلخرين

 2332.2 32.01 50 أقل من ثالث دورات
 511.2 01.10 20 أكثر من ثالث 2.52 2.03 300.2

االحتياجات التدريبية 
 الكلية

 2352.4 32.10 50 أقل من ثالث دورات
 501.42 01.21 20 أكثر من ثالث 2.33 2.10 320.4

جود فروق بين متوسطات استجابات قائدات المدارس و عدم أعاله ( 22جدول )اليتبين من 
التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد المعرفي تبعًا لمتغير الدورات  احتياجاتهمنوية في تحديد الثا

للدرجة الكلية في تقدير االحتياجات التدريبية في ضوء االقتصاد  )ز(بلغت قيمة  إذالتدريبية 
ال توجد  ( وبالتالي2.24( وكانت داللتها االحصائية تزيد عن مستوى الداللة )2.100-المعرفي )
 القائدات بغض إدراكلى تماثل وتشابه إذلك  يعودوربما  عدد الدورات التدريبية اإلدارية.فروق بين

ـــالنظر عن المشاركة في الدورات بم جاالت دمج التقنية وانتاج المعرفة والتعايش والمدرسة المجتمعية ــ
ــــوالتم ــ ــــفت .كين والمدرسة دائمة التعلمـ والتي  (Al-Qarni, 2009)ئج دراسة القرني مع نتا واختلــ

 التدريبية.وجود فروق في المعرفة السابقة والتي ربما كانت من خالل الدورات أشارت إلى 
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 ثالثا : التخصص:
 الفروق في داللة إلى للتعرف( Mann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) استخدام تم

ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد  فيمدارس الثانوية االحتياجات التدريبية لقائدات الدرجة  تقدير
 (.22جدول )تتبين النتائج في ال التخصص كماالتي ُتعزى لمتغير المعرفي 

نتائج اختبار مان وتني للكشف عن داللة الفروق بين رتب متوسطات استجابات  (11جدول )ال
 ي ُتعزى للتخصصالتاالحتياجات التدريبية المدارس الثانوية في تحديد  قائدات

 العدد التخصص البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

وتني مان 

(U Test) 
 قيمة ز

مستوى 

 الداللة

 التمكين اإلداري 
أدبي 

 إنساني
52 32.10 2323.2 

331.22 -2.041 2.31 

 401.22 01.15 21 علمي

 2020.42 01.10 52 أدبي دمج التقنية بالتعليم
341.42 -2.403 2.02 

 022.42 30.20 21 علمي

 2024.42 32.40 52 أدبي إنتاج المعرفة
300.42 -2.221 2.10 

 410.42 32.54 21 علمي

 2050.22 32.31 52 أدبي مدرسة دائمة التعلم
304.22 -2.215 2.15 

 405.22 32.10 21 علمي

 2041.42 32.10 52 أدبي المدرسة المجتمعية
302.42 -2.242 2.00 

 412.42 32.23 21 علمي

التعلم للكينونة والتعايش 
 مع اآلخرين

 2051.42 32.50 52 أدبي
300.42 -2.220 2.10 

 402.42 32.44 21 علمي

 2000.42 32.15 52 أدبي االحتياجات الكلية
312.42 -2.000 2.11 

 402.42 01.44 21 علمي

بين متوسطات استجابات حصائية ذات داللة إ وجود فروق ( عدم 22جدول )اليتبين من 
قائدات المدارس الثانوية في تحديد احتياجاتهم التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد المعرفي 

 التخصص. وربما ُيعزى ذلك إلى اتفاق المديرات بغض النظر عن تخصصاتهم كون  تبعًا لمتغير
 .عرفي والذي ال يرتبط بتخصص ماتحديد احتياجاتهم التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد الم

 التوصيات:
ومن التوصيات  عديد منفقد خلصت إلى ة على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراس بناءً 

 أهمها:
  في ضوء متطلبات االقتصاد قائدات المدارس ل عالية فاعليةية متخصصة ذات تدريببناء برامج

 ير مخرجات بيئة العمل.هم في تعزيز دور القائدات في تطو تس المعرفي
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 بالدورات التدريبية التي تقام في مركز التدريب التي تساعدهن على  التحاق قائدات المدارس
على التكيف  مقدرةالتوظيف التقنية اإلدارية المناسبة بالعمل، واكتساب سلوك  مهاراتاكتساب 

ات بشكل توظيف التقني على مقدرةالتنمية مهارات االتصال االلكتروني وتنمية و مع العاملين. 
 بالعمل االداري. عام

  أمور ألولياء التحفيز مهارات القائدات على أساليب اكتساب على تدريبحث إدارة التعليم 
 .المجتمعية الشراكة لتحقيق الطالبات

  ى المسؤولين والقائمين علمشاركة يجب على جهات التدريب في إدارة التربية والتعليم العمل على
التربوية في تحديد الكفايات المهنية التي يجب إكسابها للقيادات طوير وتكثيف الجهود مشاريع الت
لإليفاء بمتطلبات تنفيذ المشاريع التطويرية حسب المجاالت التي كشفت الدراسة عن  بالمستقبل

 االحتياجات التدريبية فيها.
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