
     

  جامعة نزوى 

 كلية العلوم واآلداب 

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية 

 

 الكفايات الالزمة  لمديري مدارس المستقبل في مرحلة  التعليم

 األساسي بسلطنة عمان في ضوء بعض النماذج العالمية

Competencies necessary for Future Head Masters of 

Basic Schools in the Sultanate of Oman in lights of some 

International Models 

 رسالة ماجستير مقدمة من : 

 ةلى بنت علي بن عبد هللا الشندوديلي

 التربية متطلبات الحصول على درجة الماجستير فيل ستكماالا

 تخصص: اإلدارة التعليمية  

 لجنة اإلشراف  

 

 د. حسام الدين السيد

 

 عبد المجيد بنجاللي .أ.د                    ليمان الجرايدهس . محمدد

 م2016 

 



 

 

 إهداء
 

إلى من عشت معه أجمل سنوات عمري  فكان وجوده في حياتي نبراسا لتحقيق أهدافي 
فودع الدنيا قبل أن يجني ثمار غرسه .. زوجي الغالي ...أبقى هللا ذكراه حيا في قلوبنا , ورحمك 

 .. ربي وأسكنك فسيح الجنان

 

ن معي تزال ما وح  ر  إلى    أبي ... الدنيا فارقت وا 
 

 يدي ... أمي بين مفتوحا   يزال ما الّجنة أبواب من باب   إلى
 

 إلى فلذات كبدي وروحي الذي ينبض ..  أوالدي

 أخواتي .... ومعرفتها علمها من وابل   أصابني سحابة   كلّ   إلى  

  . إلى ...بصمات وضاءة أنارت لي الطريق في رسالتي  

 جهدي ثمرة يأهد
     

 الباحثة                                                                                                                          

 

 



 ب

 

 شكر وتقدير

 

مشاق البحث للوصول  زالحمد هلل رب العالمين على ما أعانني عليه من الصبر وتجاو 
– عبدهللا بن محمد وقدوتنا األول ومعلمنا اعلى نبين الدراسة.  وأصلي إلى هدف  إنجاز  هذه

 الصعوبات فيها تتحول تكاد التي الختامية اللحظات هذه في يسعني وال -وسلم  هللا عليه صلى
 المساعدة  يد لي قدم من كل أتذكر أن إال خاصة, وفرحة جديد بأمل ذكرى مملوءة إلى والمتاعب

  الى االمتنانعظيم و  الشكر بجزيل  فأتقدم بالتوفيق, لي قلبه بالدعاء أو كالمه أو بعمله سواء
ستاذ مشارك أ ,وهم األستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشين ,أعضاء اللجنة الموقرة في المناقشة

كتور عبد العزيز جامعة السلطان قابوس والدبة التربية في اإلدارة التعليمية والتربية المقارنة كلي
 ايطة والدكتور علي خميس علي .المع
 ,الرسالة هذه على المشرف حسام الدين السيد رالدكتو  أستاذيلى إتوجه بالشكر أكما         

 ووقته. علمه وافر منعلي  به تفضل وما الوفيرة مالحظاتهالذي ساعدني  ب
 :ذكرخص بالأو  الوجود, حيز إلى العمل هذا إبراز في أسهم  من لكل موصول والشكر      
في شاركاني في رحلة الذهاب واإلياب اللذين  عبد الحكيم وهيثم بن علي  الكلباني .. أختي أبناء

لى مسافة الطريق  .الجامعة من وا 
 بمحافظة الظاهرة بنت سيف بن سليمان المزروعي المديرة العامة المساعدةألستاذة زوينه ا     

توفر لي الوقت للعمل على إجازة  في تسهيل الحصول معي وتضامنلما أبدته من تقدير 
 واإلنجاز.

 الشبنوتي القائم على مكتبة مركز التدريب التربوي بمحافظة الظاهرة األستاذ حميد بن عبدهللا     
  .المرتبطة بموضوع الرسالة  مراجعال بعض في مساعدتي في الحصول على

من مراجع رفدت البحث مدتني به أعلى ما نصرة بنت علي بن حميد العبري  األستاذة     
 .وعززت موضوعاته

واألستاذة فاطمه بنت جمعة الشكيلي واألستاذ سيف بن سيف  العزري مشرف اللغة العربي     
 . التدقيق اإلمالئي والنحوي لغة العربية بمحافظة الظاهرة في مشرفة ال

بلة للتعليم واألستاذة مريم بنت هاشل بن بطي الهنائية مساعدة مديرة مدرسة عمال والع   
 الألساسي في التنسيق والتنظبم . 

.... هللا وأستغفرفمني  خطأ من كان وما هللا, من فبتوفيق صواب من الدراسة هذه في كان فما  
 .الموفّ ق وهللا

                                                                   الباحثة                 

 ةالشندودي دهللالى بنت علي بن عبلي
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 الملخص
ل في مرحلة  التعليم األساسي بسلطنة عمان  في الكفايات الالزمة  لمديري مدارس المستقب

 ضوء بعض النماذج العالمية
 إعداد : ليلى علي بن عبد هللا الشندوديه

 إشراف
 د. حسام الدين السيد

 أ.د . عبد المجيد بنجالليٌسليمان الجرايده                    محمدد. 
بل فىي مرحلىة  التعلىيم المسىتقالكفايىات الالزمىة  لمىديري مىدارس  تحديىدهدفت الرسالة إلىى 

الكشىف عىن  الفىروق فىي سلطنة عمىان  فىي ضىوء بعىض النمىاذج العالميىة , وكىذلك  األساسي في
  ,متوسطات استجابة أفراد العينة , وفقا لمتغيرات النوع , والمؤهل العلمي , وسنوات الخبرة اإلدارية

واسىتخدام االسىتبانة المىنهج الوصىفي,  تىم اسىتخدام  ولتحقيق أهىداف الدراسىة والمحافظة التعليمية. 
 ومديرة. ( مديرا  180على عينة مكونة من) في جمع البيانات والمعلومات وتم تطبيقها

 علىىى المىىدارس مىىديري  موافقىىة درجىىةوتوصىىلت الدراسىىة إلىىى عديىىد مىىن النتىىائج أهمهىىا: أن 
جىىىاءت  عمىىىان نةبسىىىلط األساسىىىي التعلىىىيم مرحلىىىة فىىىي المسىىىتقبل مدرسىىىة لمىىىديري  المقترحىىىة الكفايىىىات

 ثىىم التنظىىيم فىىي المرتبىىة األولىىى, يليىىه محىىاور للمعلمىىين المهنيىىة التنميىىةبدرجىىة كبيىىرة, وجىىاء محىىور 
بدرجىىة  المجتمعيىىة الشىىراكة ثىىم المدرسىىية والتجهيىىزات المبىىاني ثىىم االسىىتراتيجي التخطىىيط ثىىم التقىىويم
. كمىا أشىارت متوسىطة موافقىة بدرجىة الدراسىية المنىاهج إدارة محور األخيرة المرتبة في وجاءكبيرة, 

بىىين  (α ≤ 0.05)عىىدم وجىىود فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى الداللىىةنتىىائج الدراسىىة إلىىى 
دارة المنىىىىاهج الدراسىىىىية  الىىىىذكور واإلنىىىىاث فىىىىي الكفايىىىىات المتعلقىىىىة بمحىىىىاور التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي وا 

فىي  (α ≤ 0.05)توى داللىةوالشراكة المجتمعية , بينما هناك فروق ذات داللة  إحصىائية عنىد مسى
محىىاور التنظىىيم و التقىىويم والمبىىاني والتجهيىىزات المدرسىىية والتنميىىة المهنيىىة للمعلمىىين والدرجىىة الكليىىة 

بين  (α ≤ 0.05)لصالح اإلناث كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللىىة 
 مستويات المؤهل والخبرة والمحافظة في جميع المحاور.

 إليهىىا توصىىلت التىىي الكفايىىات قائمىىة وصىىت الدراسىىة بعديىىد مىىن التوصىىيات أهمهىىا اعتمىىادوأ  
 األخىىىرى, وتنفيىىىذ اإلشىىىرافية والوظىىىائف ومسىىىاعديهم المىىىدارس مىىىديري  اختيىىىار عنىىىد كمعىىىايير الدراسىىىة
التىىي توصىىلت إليهىىا  لتنميىىتهم مهنيىىا  فىىي الكفايىىات المسىىتقبل مدرسىىة لمىىديري  تدريبيىىة ودورات بىىرامج

  المتقدمة سنويا . الدول في المدارس لزيارة المدارس مديري  من المرشحين أعداد وزيادة  الدراسة,
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Abstract 
 

The study aims to identify the competencies required for the Future Head Masters of 

the basic education schools in the Sultanate of Oman based on some international 

models. It also looks into recognizing the differences in the averages responses of the 

individuals’ samples, according to the variables of gender, academic qualification, 

years of administrational experience and the geographical aspect. To achieve the goals 

of the study, a descriptive approach was used and applied to a sample consisting of 

(180) head masters.

 

The  study reached to a number of results which can be summarized as follows. 

There was a high level of acceptance among the examined head masters on the 

proposed competencies for the future schools’ head masters in Oman followed by 

teachers career development element, the assessment element, strategic planning, 

school building and their equipment’s, community partnership and finally the school 

curriculum element.  

Regarding the gander variable, the study indicated that, there were no 

statistically significant differences between males and females at the level of “05,0” of 

the indication, in skills related to the strategic planning, the management of the 

curriculum and the community partnership, while there were a statistically significant 

differences at the domain of  the organization, performance measurement, schools’ 

buildings and equipment’s and teachers’ professionalism development, at the same 

above mentioned level. The results also showed the total score is in favor of females. 

Moreover, the rest of the themes showed no significant differences regarding the 

academic qualification, years of administrational experience and geographical aspect 

at the level of “05,0” of the indication.   

The Study has put forward some recommendations and suggestions to help 

activate the necessary skills for the future Basic Education schools’ head masters in 

Oman. First and for most, the list of competencies that this study has come up with 

should be approved as a measurement tool when selecting the head masters, their 

assistants and other related jobs. Training sessions are also important to develop the 

future head masters based on the competencies of the study not to mention increasing 

the numbers of candidates from the head masters to visit the schools in the advanced 

countries.  
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  الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
العالمي تطورات علمية تكنولوجية, وثقافية هائلة شملت جميع نواحي  يشهد المجتمع   

الحياة على اختالف أصعدتها, مما دفع هذا المجتمع إلى مواجهة الكثير من التحديات في هذا 
على إعداد الكوادر المدربة لمواجهة هذه التحديات,  المختلفة المؤسساتب مما دفع, العصر

التربوية ملزمة  تهاأنظمو  المؤسسات مهارات الالزمة, وبالتالي أصبحتوتزويدها بالمعارف وال
 عصر المعرفةلمواكبة هذا التطور ليستطيع العاملون بها, والقائمون على العملية التعليمية مسايرة 

 لمي.والتطور الع

وتعتبر اإلدارة المدرسية مكونا أساسيا من مكونات النظام التعليمي, فهي التي ترسم 
المعالم والطرق وتنير السبل أمام العاملين في الميدان التربوي, وتعد الوسيلة األولى واألخيرة في 

العقلية  تنفيذ األهداف والسياسات, كما أن لها أهمية في تنمية شخصية المتعلم من جميع النواحي
والوجدانية والجسمية, وتنمية المجتمع الذي تعمل فيه المدرسة وتفتح قنوات اتصال بين المدرسة 
ومؤسسات التعليم األخرى في المجتمع, كما أنها تشجع وتساعد على تنمية التفكير االبتكاري لدى 

ر العلمي لحل المعلمين والطالب, وتنمي القدرة لديهم على التقويم الذاتي واستخدام التفكي
 .(2010)العبري,  المشكالت داخل وخارج المدرسة

ن الرؤية التي تتبناها مدرسة المستقبل هي سعيها إلعداد المتعلمين إعدادا شامال إ
ومتكامال وتخرجهم وهم يملكون المعرفة العميقة والمهارة العالية والقيم الثابتة التي تتيح لهم 

 درين على اإلنتاج والنجاح في القرن الحادي والعشرين.الفرصة ليكونوا مواطنين فاعلين قا

ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خالل تحديد المهمات األساسية لمدرسة المستقبل والتي 
تتمثل في التزام المدرسة بتقديم برامج نوعية؛ إلعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة, ويتضمن ذلك 

ة, والكتابة والحساب, والعلوم, والمهارات العصرية, التركيز على المهارات األساسية, وهي القراء
وتشمل الحاسوب واستخدام التكنولوجيا, والمهارات العملية, وهي التفكير وتوظيف المعلومات لحل 
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نتاج المعرفة, من خالل تجويد التدريس, وتفعيل دور البيت في المدرسة , واالنفتاح  المشكالت وا 
 (.2009,ةالخبرات والمهارات المختلفة ويطبقها )العبريعلى المجتمع؛ حتى يكتسب المتعلم 

إن اإلدارة المدرسية المأمولة لمدرسة المستقبل البد أن تكون مهيأة ومعدة للقيام بدورها 
بكفاءة وفاعلية, فهي بحاجة أن تقضي وقتا أطول في تطوير البيئة التربوية في المدرسة, وأن 

ة أو خارجها ؛ لتمكنها من تحقيق أداء فعال عن طريق تبني عالقات إنسانية سواء داخل المدرس
وتكوين فريق عمل يحقق األهداف الموضوعة  بناء شبكة اتصال تسهل عملية انتقال المعلومات,

وذلك كله يشترط أن تتوفر كفايات محددة في مدير المدرسة؛ حتى يتمكن من القيام بدوره بفعالية 
 (.2009)العبري, 

( أن من صفات اإلدارة الناجحة أن يساعد المدير المتخصصين 2004ويذكر المرزوقي )
في مدرسته على تنمية كفاياتهم, وأن يكون رجل سياسة وقائدا خالقا, وأن يفهم كل ما يتعلق 

وعلى دراية بالعلوم  بالعمل من واجبات وحقوق, وعطوفا قادرا على التكيف مع الظروف المتغيرة,
لذا ال يستطيع  ؛للتجريب يحفز ويشجع ويسهل التعليم العاليالسياسية والعلمية مبتكرا محبا 

الشخص العادي أن يقوم بعمل مدير المدرسة الحديثة؛ ألهمية هذا العمل وكثرة مسؤولياته, إذ 
يحتاج هذا العمل إلى شخص قيادي بالمعنى العميق للكلمة, له شخصية بارزة وصفات غير 

 عادية.

تقبل من النظر إلى اإلدارة المدرسية كمهنة, وا عداد وتنطلق كفايات مدير مدرسة المس  
القادة التربويين من خالل الممارسة, والتفاعل بين  الدراسات األكاديمية والممارسات الميدانية في 
اإلدارة المدرسية, واعتماد التدريب المستمر للقيادات التربوية, مع تنمية الشعور لدى القادة بأهمية 

ذلك يجب تنظيم برامج تأهيل وتدريب قيادات العمل المدرسي على أساس التنمية الذاتية. ول
الكفايات اإلدارية والتعليمية الالزمة للعمل في مجال المدرسة وتوجيه الجهود التدريبية ؛ إلعداد 

 (.2003تدريبي لمديري المدارس في االتجاهات المعرفية والمهارية و الفنية واإلدارية )آل ناجي, 

شك فيه أن تحقيق هذا التقدم ال يتأتى إال من خالل تطوير نظم التعليم والذي  ومما ال    
يتمثل في تأسيس مدارس مستقبلية شعارها السعي نحو التميز, والتي تبني فلسفتها على دعائمها 
الرئيسية : التعلم للمعرفة, التعلم للعمل, التعلم؛ للتعايش مع اآلخرين, والتعلم حسب طاقات الفرد 
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لية, والجسدية, وا عداده على أن يكون قادرا على صنع المستقبل من خالل التميز واالبتكار العق
 (. 2006)الراشد,

( أن مدرسة المستقبل بدأ تطبيقها في العديد من الدول لمتقدمة 2005)ىوقد أشار مصطف
ستراتيجيات باستخدام الحاسب اآللي في مجال التعليم, حيث وضعت تلك الدول الخطط واإل

بهدف إدخال تكنولوجيا التعليم  في المدارس, ومن أشهر هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية 
نجلترا , وفرنسا, واليابان, حيث تهدف هذه الدول من تعميم هذا النوع من المدارس إلى  وماليزيا وا 

العملية ومن ثم توظيفها واستخدامها إيجابيا في  استيعاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت,
ورفع المستوى المعرفي للطالب وتمكينهم من الوصول إلى  التعليمية, وتطوير قدرات المعلمين,

 مصادر التعلم .

هدفت السياسة التعليمية الى االرتقاء بنوعية التعليم لمواجهة حركة  في سلطنة عمانو  
يم بالسلطنة فبرزت التنمية السريعة, فجاءت مسيرة التعليم  مؤكدة على التطوير النوعي للتعل
 ةالبوابة التعليميو  ,العديد من المشاريع التربوية كمشروع التعليم األساسي وتطوير األداء

, والسبورات التفاعلية في , وآفاق المعرفة, والمختبر المدرسياإلدارة المدرسية الذاتية ,اإللكترونية
 .مختبرات المدارس, وتطوير األداء اللغوي 

عمان في تطوير التعليم من خالل وضع "الرؤية المستقبلية  وقد برزت جهود سلطنه
( والتي أكدت على ضرورة تنمية الموارد البشرية, وا عدادها؛ لتساير  2020لالقتصاد العماني )

متطلبات العصر بكل كفاءة . فعملت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على تطوير التعليم؛ 
األفراد ليقوم كل منهم بدوره بكل فعالية في عصر يتسم بالتطور ليكون قادرا على تنمية قدرات 

 (.2004التقني والتكنولوجي )كني,

لذا تطلب مدرسة المستقبل من مدير المدرسة جهدا إضافيا , كي يتخذ إلدارته المدرسية 
ع مسارات ديمقراطية, من خالل تخطيط األهداف وتحديد اإلجراءات  المناسبة للتنفيذ, والمتابعة م

بأعباء المدرسة  المسؤولية والقيامتفويضه للصالحيات للعاملين في مدرسته؛ لكي يشاركوه 
فيهم المشاركة  عمويدفهو كقائد تربوي يجب عليه أن يؤثر في جميع العاملين واإلشراف عليها, 
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 يثةوتحمل المسؤولية في تحقيق األهداف التربوية مع القدرة على تطويع التكنولوجيا الحد الفعالة
 في أعماله اإلدارية التربوية, من أجل تحسين العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى األداء.

  مشكلة الدراسة

 العاملين من غيرهم قبل المدارس ومدير  به تميزي أن يجب ما أهم من الكفايات تعتبر        
 يمتلكون  المدارس ديروم كان وكلما , همؤ عطا يكون  لديهم الكفايات توفر مقدار فعلى , بالمدرسة
 .معلميهم سلوك في جابياإي تأثيرهم كان المختلفة الكفايات

الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لتطوير منظومة من رغم وبال
المدارس يشير إلى وجود عدد من جوانب  ي كفايات مدير التعليم, إال أن الواقع الفعلي لمستوى 

وهذا ما أكدته كثير  والمشكالت التي تعيق هذه المدارس من تحقيق أهدافها,الضعف والقصور 
أن مدير المدرسة يحتاج إلى ( إلى 2009) ةمن الدراسات السابقة, حيث أشارت دراسة العبري

مهارات تتالءم مع الوظائف المطلوب منه القيام بها وتطبيقها بشكل صحيح من أجل تحسين 
ية واالرتقاء بمستوى األداء, ويفتقر مديرو المدارس القدرة إلى توجيه القوى العملية التعليمية والتربو 

العاملة في المدرسة نحو تحقيق األهداف التربوية بأسلوب علمي ديمقراطي كما أنهم يفتقرون إلى 
بناء  مهارة المرونة والديناميكية التي تسهم في تطوير البيئة التربوية في المدرسة, وتنقصهم

 سانية داخل المدرسة وخارجها.عالقات إن

( حول تطوير جوانب اإلبداع  في عمل مدارس الحلقة 2008وأشارت دراسة الصوافي )
الثانية من التعليم األساسي في سلطنة عمان إلى أن أقل الجوانب قوة في الممارسات اإلبداعية 

كما أن أكثر جوانب لمديري مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان تلك المتعلقة بشخصية المدير 
 الضعف في ممارستهم اإلبداعية بعدم اتباعهم األسلوب الديمقراطي في إدارة مدارسهم .

إلى ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم في السلطنة  (2008كما توصلت دراسة الكعبي )
 إلى مبادئ الجودة الشاملة, وقيامها بتصميم برامج تدريبية بهدف تحديث الخبرات لمديري 
المدارس في مجال إدارة الموارد البشرية وحث مديري المدارس على بذل المزيد من الجهود الرامية 

شراك المعلمين في صناعة القرار.  إلى إشاعة المناخ التربوي المنتج في المدرسة وا 
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( حول تطوير أنموذج مساءلة األداء في النظام التربوي 2006أشارت دراسة الراسبي )و 
لى أن الفئات في النظام التربوي لديهم قصور في القيام بمسؤولياتها وأن سلطنة عمان, إ

المكافآت, والعقوبات لم تحظ باالهتمام الكافي من قبل النظام التربوي مما يؤكد فقدان المساءلة 
التربوية لعنصر الحوافز والذي يعتبر له األثر األكبر في إيجاد الدافعية نحو العمل وتحسين 

 األداء.

م أظهر أن 2006/2007أن التقرير السنوي ألداء المدرسي بالمناطق التعليمية للعام كما 
الجوانب التي تحتاج إلى متابعة, وتطوير لدى إدارات المدارس بالمناطق من  هناك العديد

التعليمية أبرزها تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين, تفعيل أدوار أولياء األمور للتواصل مع 
جوانب رعاية الطالب, والتوجيه المهني, تفعيل الملف الوثائقي واالطالع على أحدث  المدرسة,

  (.2009,ة)العبري, والتقنيات الحديثة بالعمل النظم, والمعارف

لى النماذج المعاصرة لمدرسة إتفتقر  كما أن مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان
 الزيادة و  بالمدرسة, العاملة البشرية والقوى  يذ,التالم إعداد في الكبيرة الزيادةالمستقبل حيث 

 دون  النظرية والعلوم المعارف من الكثير علىائه واحتو  المنهج, وجمود ,ةوالتقني ة المعرفي
 التلميذ, تفكير من اإلبداعي بالجانب بالعناية التقليدية المدرسة في المنهج اهتمام وقلة التطبيقية,

 والشجاعة االستطالع, وحب العقلي, االستقالل مثل عديدة بمهارات يمدهأنه  يفترض والذي
 تدريب برامج مةءمال وعدم واللوائح, األنظمة وجمود الفكرية, والنزاهة الفكري, والتواضع الفكرية,

 (. 2011, البوسعيدي) حالي ا منهم المطلوبة المهارات مع اإلدارية والقيادات المعلمين,
هم إدارت في الالزمة الكفايات على تدريبالو  تأهيلاللى المدارس يفتقرون ا ي ان مدير كما 

  هم في مهمتهم الوظيفية.ب وطةوالواجبات والمسؤليات المن
 

 :وتأسيسا  على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

 العالمية المعاصرة  لمدرسة المستقبل؟ نماذج الما أهم  .1

في  ايات المقترحة  لمديري  مدارس المستقبلدرجة موافقة مديري المدارس على  الكفما  .2
في مرحلة التعليم  األساسي بسلطنة الموافقة على الكفايات الالزمة لمديري مدارس المستقبل 

 عمان؟
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عينة في متوسطات استجابة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة  هل .3
ة الوظيفية, والمحافظة ات الخبر الدراسة تعزى للمتغيرات: النوع, والمؤهل العلمي, وسنو 

 التعليمية.

 أهداف الدراسة:
 العالمية  لمدرسة  المستقبل . الكفايات التعرف على أهم   .1

التوصل إلى الكفايات الالزمة لمديري مدارس المستقبل في مرحلة التعليم األساسي بسلطنة  .2
 عمان في ضوء بعض النماذج العالمية . 

ي متوسطات استجابة أفراد العينة, في ضوء  متغيرات الكشف عن الفروق اإلحصائية ف .3
 النوع, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبرة اإلدارية  والمحافظة التعليمية.

 أهمية الدراسة:
التعليم  تكتسب هذه الدراسة أهميتها في تحديدها؛ للكفايات المستقبلية  لمديري مدارس

حداث تغير لألفضل في األساسي في ضوء بعض النماذج العالمية, بهدف الع مل على تحقيقها وا 
ممارستهم. كما أنها تتزامن مع التغيرات الحادثة التي تشهدها وزاة التربية والتعليم؛ لتطوير التعليم 

االرتقاء بمستوى المدارس في السلطنة كمشروع تطوير األداء  في سلطنة عمان من أجل
نها تنسجم مع اهتمام أمشاريع المستجدة, كما المدرسي, ومشروع البوابة التعليمية, وغيرها من ال

 .والخطط الخمسية للتنمية 2020ية  ستراتيجإالسلطنة بتطوير التعليم في إطار 

كما تستمد الدراسة أهميتها كونها أحد مالمح المستجدات التربوية المهمة التي من المؤمل 
لقادر على االستجابة لمطالب التنمية, أن تأخذ بها وزارة التربية والتعليم لتحقيق التعليم المتميز ا

وتشكيل الشخصية القيادية والمنتجة والفاعلة في اإلدارة المدرسية فتبصر المسئولين عن التعليم 
وسياسته حول كيفية الوصول إلى مدرسة المستقبل, كما تأمل الباحثة أن تسهم نتائجها في 

كذلك معايير اختيارهم وضرورة أن تتوفر و  ,تحسين التقارير الخاصة بتقييم أداء مديري المدارس
في المترشح الكفايات الالزمة لطبيعة عمل مدير المدرسة إضافة الى تقديمها تصور مقترح يؤمل 

 أن يستفيد منه صناع القرار بوزارة التربية والتعليم لتطبيق مدرسة المستقبل.
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 -حدود الدراسة :
 تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:

النماذج العالمية  بعض الكفايات الالزمة لمديري في ضوءاقتصرت على  :ةالحدود الموضوعي
ستراتيجي, التنظيم, التقويم, المباني هي: التخطيط اإل محاور في سبعةلمدرسة المستقبل 

 والشراكة المجتمعية. ,والتجهيزات المدرسية, إدارة المناهج الدراسية, التنمية المهنية للمعلمين

   الظاهرة اتتم تطبيق الدراسة على المدارس الحكومية للتعليم األساسي بمحافظ: الحدود المكانية 
, وذلك ألن المحافظات الثالث متباينة من حيث طبيعة البيئة  مسقط في سلطنة عمانو والداخلية 

مما يثري , بحرية فالظاهرة محافظة صحراواية والداخلية محافظة جبلية بينما محافظة مسقط
الكفايات وتباينها بين أفراد العينة مع القرب المكاني للداخلية ومسقط بالنسبة البحث في تقدير 

تميز هذه المحافظات الثالث في البرامج  إلىباإلضافة  ستبانةلمحافظة الظاهرة لمتابعة تطبيق اال
  هذه الكفايات . رمما قد يؤثر في تقدي؛ ي المدارسالتدريبية المنفذة لمدير 

 م.2012/2013تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي  تم  الحدود الزمانية:

 ومديرات مدارس التعليم األساسي. : اقتصرت الدراسة على مديري الحدود البشرية

 :مصطلحات الدراسة

  (Competency) الكفاية -أ

عنها بعبارات سلوكية, مهام يعّبر ( الكفاية بأنها قدرات 29ص: ,2003الفتالوي ) عرف
ة, ووجدانية( تكون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرض من ناحية )معرفية, مهاري

 الفاعلية, والتي يمكن مالحظتها, وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة.

مجموعة منظمة ووظيفية هي الكفاية  ( أن7, ص:2004 )بوبكر خيشان وآخرون  ويذكر
جملة من الوضعيات بحل مشاكل وتنفيذ  التي تسمح أمام ,قدراتالو  ,معارفوالمن الموارد 

 .مشاريع
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واإلجراءات , مجموعة المعارفعلى أنها  (242:ص , 2005 )األحمدويعرفها 
واالتجاهات التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله بأقل قدر من الكلفة والجهد والوقت, والتي ال 

يعد توافرها لديه شرطا  يستطيع بدونها أن يؤدي واجبه بالشكل المطلوب, ومن ثم ينبغي أن 
 .إلجازته في العمل

( أن الكفاية هي مجموعة الموضوعات, واألنشطة, 7,ص:2010كما تذكر الرواحية )
والفعاليات التي تهدف الى تطوير مهارات مديري مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان؛ ليتمكنوا 

 من أداء مهامهم اإلدارية.

 المركبة القدرات من مجموعة: نهاأ على الكفاية اليةالح الدراسة تعرف سبق ما ضوء وفي
 القيام من تمكنه والتي, المستقبل مدرسة مدير يمتلكها التيتجاهات واال  والمهام المعارف من
نجازه التعليمية مؤسسته في األداء من الهدف لتحقيق عالية؛ بكفاءة عمله داخل أنشطة بأداء  وا 

 .العمل صاحب يتوقعها لمعايير طبقا بفاعلية

   Future School درسة المستقبلم -ب

نوع من المدارس تقوم على اإلمكانات الهائلة لتكنولوجيا  على أنها مدرسة المستقبلُتعرف 
الحاسبات, واالتصاالت والمعلومات بكافة أنواعها, فهي مدرسة متطورة جدا باستخدام التكنولوجيا 

تا حة الفرصة لهم؛ لالتصال بمصادر التعلم المختلفة الحديثة وتعمل على تشجيع التعلم الذاتي وا 
المسموعة والمقروءة  ى المعلومات بأشكالها المختلفة )العالمية( والحصول عل –)المحلية 

 (.8ص: 2006)الراشد, والمرئية( وذلك من خالل معامل الحاسبات

ج, بأنها مشروع يقوم على تطوير التعليم, والمناه :(15ص : ,2005وعرفها مصطفى )
حقيقي يظهر قدرات  وأساليب التفكير لدى المتعلمين في جميع المراحل الدراسية وهي تحد  

التي  ةالمتعلمين على العطاء لألجيال القادمة التي ال مفر من تأهيلها من خالل المهارات الحياتي
 يفتقدها اآلن الكثير من المتعلمين في جميع المراحل الدراسية.

 التي تربويةالتعليمية المؤسسة مدرسة المستقبل بأنها ال (15ص:  ,2000ويعرف فهيم )
وتهدف الى ترجمة غاية التعليم وأهدافه في جميع المراحل  ,تعني ببناء المتعلمين بناء شامال

 .الدراسية , وتعتبر تحديا حقيقيا يظهر القدرات اإلبداعية لدى المتعلمين
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بأنها   مدرسة المستقبل (Fosket& Horsley,2001فوسكت وهورسلي )كما يعرف كل 
تعتمد على التنوع في عملية المشاركة التعليمية من كافة قطاعات المجتمع, المدرسة التي 

وتستخدم أساليب التعلم المتمركز حول الطالب, وأساليب التعلم التعاوني, والعمل كفريق, وتنمية 
 العمل.المسئولية الشخصية والمحافظة على مكان 

ات السابقة تعرف الباحثة مدرسة المستقبل إجرائيا على أنها مدرسة وفي ضوء التعريف
متطورة في بنيتها اإلدارية, والتقنية والتعليمية تدار بواسطة فريق عمل, يمثل جميع المعنيين 

سلوب أالتربوية ب فبالتعليم داخل المدرسة وخارجها تحت إشراف مدير يقوم بتوجيههم نحو األهدا
بالمرونة والديناميكية, وتعمل هذه المدرسة على استشراف التغيرات  علمي ديمقراطي يتميز

والتطورات المستقبلية في المجاالت المختلفة وفي مجتمعها المحيط بها, وا عداد المتعلم بحيث 
يكون قادرا على االستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات الحاضر ومشكالته ومواجهة المستقبل, 

در المعرفة )المسموعة, المقروءة, المرئية(, وتقنيات التعلم وأساليبه ومخاطره مستفيدة من كل مصا
  .التكنولوجية المختلفة )المحلية والعالمية(
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 الفصل الثاني

 إلطار النظري والدراسات السابقةا
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

السىىىىىىىىىابقة ذات الصىىىىىىىىىلة  تنىىىىىىىىىاول هىىىىىىىىىذا الفصىىىىىىىىىل عرضىىىىىىىىىا ل طىىىىىىىىىار النظىىىىىىىىىري والدراسىىىىىىىىىاتي
علميىىىىىىىة , ومعرفيىىىىىىىة جيىىىىىىىدة عىىىىىىىن موضىىىىىىىوع الدراسىىىىىىىة  ةبمتغيىىىىىىىرات الدراسىىىىىىىة, وذلىىىىىىىك لتكىىىىىىىوين خلفيىىىىىىى

واالسىىىىىىتفادة مىىىىىىن تجىىىىىىارب البىىىىىىاحثين السىىىىىىابقين لتحقيىىىىىىق أهىىىىىىداف الدراسىىىىىىة, حيىىىىىىث تشىىىىىىمل اإلطىىىىىىار 
المختلفىىىىىة لمدرسىىىىىة المسىىىىىتقبل ,  طالنظىىىىىري علىىىىىى ثىىىىىالث محىىىىىاور, وهىىىىىي مدرسىىىىىة المسىىىىىتقبل واألنمىىىىىا

 الالزمة لمدير مدرسة المستقبل. والكفايات

 أوال: اإلطار النظري 

  مدرسة المستقبل  المحور األول :
 وتضمن هذا المحور المجاالت اآلتية:

 مدرسة المستقبل: مفهوم  -1
مدرسة المستقبل التي نسعى إليها هي المدرسة التي تحدث نقلة نوعية من التعلم  إن     

,بحيىىث تراعىىي البعىىد م علىىى توظيىىف التقنيىىة الحديثىىة التقليىىدي الىىى الىىتعلم المسىىتقبلي القىىائ
المسىىىىىتقبلي فىىىىىي التعلىىىىىيم والىىىىىتعلم, وهىىىىىي المدرسىىىىىة التىىىىىي تلبىىىىىي حاجىىىىىات المجتمىىىىىع الحاليىىىىىة 

   والمستقبلية من خالل إستخدامها التكنولوجية المتطورة . 
 ظهر  مفهوم مدرسة المستقبل أن (162:  ص 2012,وآخرون , اندرواس) ويشير  

 ءالتعليم العام والذي يهدف إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة, وأوليا كأساس لتطوير
وكذلك بين المدارس بعضها البعض ارتكازا على تكنولوجيا  ةاألمور, والمعلمين والمدرس

المعلومات واالتصاالت, لتحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والتربية وبالتالي تخريج جيل 
لفت وجهات النظر بين التربويين والعاملين في حقل التعليم في المفهوم الشامل واختأكثر مهارة 

م( مدرسة المستقبل بأنها 1999عرف مكتب التربية لدول الخليج العربي )لمدرسة المستقبل فقد 
تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة متعددة المستويات تستمد رسالتها من  عمشرو 

المجتمعات على النهوض, وتحقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد  اإليمان بأن قدرة
فإن المدرسة تعد المتعلمين فيها لحياة عملية ناجحة مع تركيزها على  ابنائها التربوي والتعليمي, لذ
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 جمل) المهارات األساسية والعصرية والعقلية بما يخدم الجانب التربوي والقيمي لدى المتعلمين
 (.327ص:2006ثي, والرامي

لكترونية إم بأنها عبارة عن مدارس مزودة بفصول 2003كما تعرفها الندوة اإلقليمية لعام 
لكترونيا مع المعلمين والمواد المقروءة, كما يمكن إن الطالب من التواصل وأجهزة حواسيب تمكّ 

اء من الحضور نظام المدارس الذكية من اإلدارة اإللكترونية ألنشطة المدرسة المختلفة ابتد
المدارس األخرى التي  عكذلك م ,واالنصراف وانتهاء بوضع االمتحانات وتصحيحها والتواصل

أمور تعمل بنفس نظام األجهزة التعليمية المتصلة بالمدرسة والتواصل أيضا مع أولياء 
 (.8ص: 2008الطالب)الشكيلي,

ن خالل فريق تربوي مؤهل ( بأنها مؤسسة تربوية يقودها مديرها م2007ويعرفها المالكي )
دارة, بمستوى من االستقاللية يتيح تحقيق  األهداف  المنطلقة من سياسة  يمارس دوره تخطيطيا وا 

طر من المسؤوليات في ضوء منهج متكامل مرن منبثق من أالتعليم المنطلقة من المملكة ضمن 
يم التي تحقق الشراكة شريعة اإلسالم متوائم مع روح العصر بواسطة أحدث وأجدى طرائق التعل

مع المعلم المدعومة بتقنيات التعليم الحديثة, في ظل نظام محكم من التقويم والمساءلة ومشاركة 
المجتمع من أجل إعداد جيل مسئول قادر على تطوير ذاته, مؤهل لمتابعة نواتج الحضارة 

 العالمية والمشاركة فيها.

تلبي أن ؛  مدرسة المستقبلب يفترض, لمدرسة المستقبالسابقة ل تعريفات الومن خالل 
حاجات المتعلمين المختلفة وتزودهم باألسس المناسبة لمواصلة دراستهم الجامعية أو ما في 

مدرسة  يجب علىبما يؤهلهم للعيش بفعالية وبتكيف في مجتمعهم الحديث, كما و مستواها, 
المجتمع والمتعلمين  حاجات نمو بنيتها التعليمية واإلدارية والتقنية  من  تطورأن المستقبل 

تعمل على استشراف التغيرات والتطورات المستقبلية في جميع ن أبمستوى عال من الفعالية, و 
توظيف التقنيات الحديثة في مختلف أنشطتها اإلدارية والتعليمية, محافظة  مع المجاالت المختلفة 

ة مع التغير المتوقع في أسلوب التعليم على الهوية العربية اإلسالمية للمجتمع المحيط بها, ومتوافق
تقدم خريجين يتميزون بالكفاءة في مواصلة دراستهم الجامعية واالنخراط بفاعلية فوالتقدم العلمي, 

 في األنشطة المجتمع التكنولوجي الحديث.
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 بمدرسة المستقبل  هتمام مبررات اال: -2

 التي والتوترات والتغيرات, التحوالت, من مجموعة هناكن ( أ2012)ويذكر البوسعيدي 
 :ألهمها عرض يلي وفيما المستقبل بمدارس االهتمام ضرورة تستدعي

 :والتكنولوجي العلمي التقدم -1
 تنشئة األجيال, في ينافسهم من يوجد الو  التربوي  الميدان في وحدهم التربويون  كان لقد
 اإلعالم, وسائل بل شاركتهم الوحيد المعرفة مصدر هم يعودوا فلم اليوم أما وتعليمهم, وتربيتهم
يفرض  العلمي لذا فإن التقدم ) نترنتإلا)الدولية  المعلومات وشبكة الفضائية, والقنوات واالتصال

 التعليمي في النظام المعلومات تقنية بدمج االهتمام ضرورة وقياداتها التعليمية, المؤسسات على
 الراهن. العصر المعلوماتي مواكبة بغية

 :التربوي  النظام على أثرهاو  العولمة -2
 أو تالشيها, والمجتمعات الشعوب بين المسافات تقارب هو العولمة يميز ما أهم من إن

 التربوية يجعل المؤسسات بدوره وهذا المجاالت, مختلف في والمستجدات التحوالت وسرعة
 مدى المعايير تلك ضمن ومن أو فشلها, نجاحها عن تعبر واحده كونية لمعايير تخضع والتعليمية

 والتطور, المراجعة, أدوات وامتالك العالمية, والتغيرات العصر, مستجدات مع التعامل على القدرة
 ثورة من كاالستفادة العولمة ظاهرة معطيات من االستفادة ومهارات التنافسية القدرة وتحسين

 إلى مدارس وتحويلها وتطويرها بمدارسنا, االهتمام ضرورة على يؤكد وهذا تكنولوجيا المعلومات,
 ؛الالزمة المهارات الطالب إلكساب العولمة؛ لظاهرة اإليجابية المعطيات من تستفيد مستقبل
 المعلومات وتكنولوجيا اآللية, واالتصاالت, الحاسبات مجال في المتطورة التكنولوجيا مع للتعامل
 العولمة مسيرة في ركةوالمشا للجميع, أتاحتها العولمة التي الكونية المعرفة على للحصول
 .العلمية المجاالت في خصوصا
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 :والقيمية الثقافية التغيرات -3
 في المنعقد مؤتمرهم الثاني في العربي الوطن في والمعارف والتعليم التربيةة وزرا  نبهت

 الثقافية, التنشئة في عملية التعليمية المؤسسات أهمية إلى , 2000عام يوليو في دمشق
 التعليمي المستقبل تشكيل في والمتغيرات المؤثرة التحوالت, ناقشوا حيث جتماعيةواال واألخالقية,

 والتوتر السكانية, والحركة النمو في والتغييرات والتكنولوجية, العلمية الثورة :في والمتمثلة العربي,
  اسية,السي والتغييرات االقتصادية, والتغييرات االجتماعية, والتغييرات العولمة والمحلية, بين

 .والقيمية  الثقافية, والتغييرات
للخروج من القيود التي تحد بالمدرسة من  المستقبل المنطلق تأتي فكرة مدرسة ذاومن ه

فاعليتها وجاذبيتها, لكي يتخطى التعليم أسوار المدرسة لتتصل بالمجتمع ومؤسساته المختلفة 
 الت للوصول إلى اإلبداع واالبتكارإلخراج متعلمين يملكون الكفايات المتعددة في كافة المجا

 لمواكبة التطورات التكنولوجية للمعلومات واالتصاالت لمواجهة تحديات المستقبل ومشكالته .

  أهداف مدرسة المستقبل:: -3
( أن مدرسة المستقبل تقوم على محاور رئيسية تدور حولها 2005يذكر مصطفى)

مدرسة في ضوء سلسلة من الخطط وبرامج المشروعات الخاصة بتطوير النظام التعليمي بال
األهداف لمدرسة المستقبل  ويلخص هذهالعامل التي تعبر بالنظام التعليمي إلى مستقبل أفضل 

  فيما يلي:

وبين األنظمة األخرى في  زيادة التفاعل بين النظام التعليمي بمدرسة المستقبل -
 حقيق تنمية المجتمع., وذلك من أجل خدمة أغراض التنمية الشاملة, وتالمجتمع

تحسين وتطوير عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي لمدرسة المستقبل, وضمان  -
 انفتاحه على األنظمة األخرى.

تحسين عناصر الجودة النوعية لمدرسة المستقبل في التطور المعرفي والنمو الثقافي  -
 والحضاري والتقدم التكنولوجي لدى المتعلمين.
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لمتعلم بحيث يكون قادرا على االستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات الحاضر إعداد ا -
قليميا وعالميا.  ومشكالته, ومواجهة المستقبل ومخاطره, والتكيف مع التغيير واتجاهاته محليا وا 

تفعيل مراكز مصادر التعلم بالمدرسة. -  

مدرسة والمؤسسات إقامة مجتمع مدرسي دائم التعلم, وذلك عبر الجسور المتصلة بين ال -
 التعليمية والمؤسسات االجتماعية األخرى.

االرتقاء بالمستوى المهني والمهارى لجميع العاملين في مدرسة المستقبل, ورفع مستوى  -
 األداء واإلنجاز للمعلمين.

وجعل المدرسة مركز علم وتعلم عن طريق تنظيم أنشطة  "رفع شعار "العلم متعة -
دارة المدرسة والمعلمين. متنوعة يشارك فيها جميع  العناصر من الطالب واألسرة وا 

تأكيد مفهوم االعتماد على الذات في التحصيل الدراسي الذي يعتمد على الفهم والتفكير  -
 السليم.

إعداد أفراد مؤهلين لسوق العمل حيث يكتسب كل فرد المهارات الحياتية الضرورية  -
 والمؤسسات المتعددة.التي تؤهله للتعامل مع قطاعات المجتمع 

تجنب المشكالت المرتبطة بالحصول على الدرجات واجتياز االختبارات والحصول  -
على شهادات وبالتالي تحقيق مناخ تربوي سليم يسود المدرسة ويحفز المتعلمين على االبتكار 

 العلمي واإلبداع األدبي.

جذب اهتمامات ( إن مدرسة المستقبل تهدف إلى 2012دراوس, وآخرون )نويضيف أ
التالميذ وتحقيق تفاعلهم مع زيادة واقعيتهم ؛ للتعلم بما يرفع من  عملية التعلم ويزبد من قيمتها, 
مع إتاحة الفرصة لمن يواجهون صعوبات في التعلم  وتنقصهم الدافعية, والثقة في النفس؛ للتقدم 

يئة الفرصة للموهوبين؛ خالل ما تقدمه لهم من مصادر الجذب والتشويق, وتهومن  في التحصيل
لالنطالق بقدراتهم في إطار نظم وبرامج تستثمر إمكانياتهم المتميزة وترعاهم لكي يكونوا مبتكرين 

 مبدعين.
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تحسين المخرجات التعليمية من خالل ومن األهداف المستقبلية أيضا لمدرسة المستقبل 
لى التعامل مع متغيراته مع المحافظة تجويد العمليات, والتعليمات, والتطلع إلى المستقبل والقدرة ع

على ثوابت األمة وقيمها وا عداد المتعلمين ؛ لمواجهة التحديات الصعبة والتغيرات المتالحقة 
وتطوير النظم باستخدام أسلوب علمي مناسب مع توفير بيئة تعليمية تربوية تخدم المعلم 

 توظيف التقنية الحديثة لخدمة العمل التربوي., و والمجتمع

البد  و من أجل تحقيق التنمية الشاملة لمجتمع سلطنة عمان وتطوير نظامه التعليميو 
من الوصول الى الجودة المعرفية والثقافية والحضارية والتكنولوجية مع إعداد أفراد مؤهلين لسوق 

 عدادهم لمواجهة التحديات والتغيرات المتالحقة .ا  العمل و 

 خصائص مدرسة المستقبل :  -4
( إن من أهم الخصائص والسمات التي تميز مدرسة المستقبل عن 2012راني )يذكر الزه

 المدرسة التقليدية هي:

 مدرسة علمية تسعى لتكوين الفرد الصالح النافع لنفسه ووطنه. -

مدرسة تكاملية: تقوم على الجهد الجماعي في إحداث التغيير في ظل ثقافة مهنية  -
 تشعرهم باالنتماء لمدرستهم .

ة ذاتية تتمتع بقدر من االستقاللية اإلدارية وتعطي للمعلمين الحرية الواسعة في مدرس -
 وهم المهني.ماتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم التدريسي ون

مدرسة إلكترونية: تعتمد على أحدث التطبيقات التي تنتجها تقنية االتصاالت,  -
 ية وتوفير النمو المهني.والمعلومات في صياغة المناهج وتصميم بيئات التعلم الصف

مدرسة نوعية تتبنى مفاهيم ومعايير الجودة الشاملة, لتحقيق أعلى مستويات األداء  -
 وتجويد المخرجات 

مدرسة مبدعة تستثمر القدرات والطاقات الكامنة وتشجع التميز والمتميزين وتوفر البيئة  -
 المالئمة لتنمية األفكار اإلبداعية واالبتكارات. 
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( خصائص أخرى لمدرسة المستقبل منها: قدرتها على  62, 2007)كحيل  وتضيف
توفير بيئة للتعلم تستخدم فيها التكنولوجيا لخدمة التعلم الهادف من خالل تشجيع الطالب على 

إعادة إنتاجها(, مع الحوار والمناقشة وليس استقبال المعلومات, وتوضيح ما  بناء المعرفة )ال
والتعاون, وليس المنافسة, كما أن مدرسة المستقبل توفر التعليم وفقا  تعلموه, وليس التكرار,

 لحاجات المتعلمين وقدراتهم ومستوياتهم العقلية المختلفة, مع تشجيعهم على اإلبداع واالبتكار,
تعتمد المدرسة على إدارة نفسها ذاتيا في تحديد الميزانية وتفويض السلطة, واتخاذ القرارات, و 

 االستراتيجيات والسياسات واألهداف العامة التي تضعها الدولة .وتنفيذها ضمن 

لذا سعت الدول العربية لوضع تصور وخطة إجرائية في رسم معالم مدرسة المستقبل في 
الوطن العربي باجتماع وزراء التربية والتعليم والمعارف في دمشق في مؤتمر عقدته المنظمة 

في الجمهورية العربية السورية في تعاون مع وزارة التربية والتعليم العربية للتربية والثقافة والعلوم بال
 -م حيث أقر المؤتمر على :2000يوليو  30

التأكيد على أهمية تزويد الطالب بالمعرفة والوعي ليمثل عطاء ثقافتهم القومية وتراثهم 
 المشترك .

 ومواكبة متطلباته . األخذ بالثقافة في مناحي المنظومة التربوية استجابة لروح العصر -

 ومراحله ومقوماته. هبنيتأبناء النظام التربوي المرن في  -

العناية بالتعلم عن طريق التربية )المستمرة( وتأكيد أهمية ديد التربية تجديدا دائما تج -
 التعاوني.

 العناية بتربية اإلبداع في مؤسساتنا والتركيز على كيفية التفكير. -

دادا وتدريبا من أجل تعزيز مكانته وتغيير دوره من ناقل للمعرفة الى العناية بالمعلم إع -
 .(2010محسن,  )منظم لنشاط الطالب

هي نموذج مختلف بأساليبه  وخالصة القول لما سبق أن مدرسة المستقبل المأمولة 
عقليا , جسميا, و  لالتكنولوجية التعليمية الحديثة المتطورة يركز فيها التعليم على تربية جيل متكام
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بداعيا , قادرا على مواجهة الحياة والتصدي لمشكالتها التي تواجهه في حياته  وثقافيا ,وفكريا , وا 
  العلمية والعملية . 

 رس المستقبل:امظاهر التعلم في مد :-5
يتقدم الطالب إلى المدرسة التي يرغب التسجيل بها, وال يحمل أي ملف أو إثباتات بل 

س نسبة ذكائه, واختبار عن المبادئ األساسية للكمبيوتر التي تعلمها سيجرى له فحص طبي لقيا
من والديه, ثم يطلب مسجل المدرسة رقم السجل المدني, ويتم تسجيل الطالب آليا  ويطلب منه 

وبعدئذ, ستسلم له المدرسة حقيبة بها حاسب آلي نقال, ويطلب  .الحضور في بداية العام الدراسي
م الدراسي وذلك؛ الستالم الجيل األحدث منه تطورا  العام التالي, ويستلم منه تسليمه نهاية العا

الطالب أيضا  المناهج الدراسية وهي عبارة عن أقراص مضغوطة, وهي مدعومة بنظام صوتي 
وبصور ثالثية األبعاد, ويدخل الفصل الدراسي ويجد على مكتبه ثالثة مفاتيح كهربائية, واحدا 

تر, والثاني خط االتصال مع كمبيوتر المعلم, والخط الثالث لالتصال للتيار الكهربي للكمبيو 
الصوتي مع زمالئه, ويبدأ المعلم الدرس بالكمبيوتر المركزي في الفصل, ويتم التحاور باستخدام 
تقنية االتصال باأللياف الزجاجية عند قيامه بحل الواجبات المنزلية, ويتصل بزميله عبر 

وسيشاهدان بعضها على أيقونة صغيرة في  (PCMCIA modem) ةالكمبيوتر باستخدام بطاق
الجهاز باستخدام أدوات نظام فيديو المؤتمرات المتصل بالهاتف الجوال, حيث يمكنهما تبادل 

وسيقّيم الطالب في االختبارات المدرسية في  .المعلومات واستقبالها من أي مصدر وفي أي مكان
وم به, ويصور بتكنولوجيا الكاميرات الرقمية عالية النقاء مراحل الحقة عن طريق مشروع علمي يق

لذا خريج مدرسة المستقبل ينتظر منه أن يكون قادرا  على التفكير والتأمل,  وتثبت في الكمبيوتر.
, بل وقادرا  على أن يقيم المعرفة؛ ليعرف Cognitionوقادرا  على معالجة المعلومات بالمعرفة 

, وقادرا  Metacognitionى أن يعرف عن المعرفة فيما وراء المعرفة منها النافع والضار, بمعن
على بناء المعرفة والتعلم البنائي, وقادرا  على التفكير االبتكاري؛ وذلك حتى يتكون لديه القدرات 

 (.2010العنزي,) التنافسية في عصر القرية الكونية والعولمة, واقتصاديات المعرفة.

دارة يج درسة المستقبلأن مكما  ب أن تشتمل على بنية تحتية جيدة , ونظام مرن, وا 
 بفاعلية, وليس مجاراة لآلخرين. وفاعلة, كي تكون مهيأة الستخدام التقنيات التعليمية
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 العالمية لمدرسة المستقبل : نماذجال -: الثاني المحور 
عكاسا وان ,بشريةانطالقا من أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية ال

لطموحات وتوجيهات مدرسة المستقبل وسعيها المتواصل لتحقيق مزيد من التطور والتقدم في 
سائر المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية انطلقت مجموعة من النماذج العالمية 

مة الستيعاب في مجال المدرسة القادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل والتي تؤهل األجيال القاد
علوم المستقبل و التعامل مع تكنولوجيا العصر وتصبح قادرة على اإلنتاج والعطاء بمعدالت 

 عالية.

ولقد بدأت تطبيقات مدرسة المستقبل في العديد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب 
ولوجيا ستراتيجيات بهدف إدخال تكناآللي في مجال التعليم, حيث وضعت تلك الدول الخطط واإل
 التعليم في المدارس والقدرة على التنافس في عالم االقتصاد.

( إن من أشهر هذه الدول هي الواليات المتحدة األمريكية 2005,ويذكر)مصطفى
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واستراليا واليابان وماليزيا. ويرى التربويون في تلك الدول أن 

تاحة مدرسة المستقبل تساعد الدولة عل ى الدخول في عصر المعلومات, وتحسين نوعية التعليم, وا 
تطبيق علوم المستقبل حيث يتدرب المتعلمون في جميع المراحل الدراسية على استخدام الحاسب 

ن النموذج إاآللي واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل فصل من فصول مدرسة المستقبل حيث 
ور مهم في معالجة مشكلتين رئيسيتين تعاني منهما الجديد لمدرسة المستقبل, سوف يكون له د

المدرسة التقليدية: غياب الحافز للتعلم وصعوبة نقل التعلم إلى مواقف جديدة, وهذا النموذج 
ستراتيجيا, وتغيرا شامال, وعقوال متفتحة تعمل عل دمج إيتطلب دعما سياسيا وماليا, وتخطيطا 

مكانات التكنول لتوفير بيئة تعلم تعمل على إعداد   وجيا المتطورة؛الفكر التربوي المعاصر وا 
 الطالب لعالم متغير.

وفي إطار جهود واهتمامات الدول وبخاصة المتقدمة منها؛ لتطوير أنظمتها التربوية 
والتعليمية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها, انطلقت مجموعة من التجارب 

ة على الوفاء بمتطلبات المستقبل وأعبائه وا عداد طالبها إعدادا العلمية في مجال المدرسة القادر 
شامال ومتكامال بحيث يكونون قادرين على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية مع 

 (.2009,العبرية)المحافظة على هويتهم وذاتيتهم العربية لذا أطلق عليها مدرسة المستقبل 
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 رسة المستقبل:العالمية  لمد النماذج صور من  

 The learning Schoolالمدرسة المتعلمة   -1
تعتبر المنظمات المتعلمة أحد الوسائل الحديثة لمواجهة التغيرات التي فرضها عصر 

تعتبر أحد المفاهيم اإلدارية ( Organnnnnization)  Learningفالمنظمة المتعلمة ,العولمة
خلق بيئية مشجعة قادرة على  لخال نلتطوير موالتي تهتم بالعمل ساعية للتكيف والمرونة وا

 التفكير والتعلم واالبتكار معتمدة على قيادة منفتحة ومبادرة.

 حول تتمحور التي المدرسة هي المتعلمة ( أن المدرسة430ص:2011ويشير جبران )
 الحياة, مدى مستمرة عملية التعليم وأن ,(التعلم دائم مجتمع مدرسي) وفكرة المستدامة, التربية مبدأ

 التعليم إلى بحاجة جميعهم األمر, وولي واألخصائي والمعلم والمدير الطالب للتعليم, قابل فالجميع
للمعلمين,  والتنظيمي الفردي, التعلم فيها يمارس التي المدرسة فهي لذا. المهنية والتنمية والتدريب
 والخارجية الداخلية المتغيرات مع والتكيف البيئة, مع االندماج لتحقيق مستمر, بشكل واإلداريين

مدى  التعلم وتحقيق واالبتكار, التميز نحو واالنطالق الجماعي, العمل من واضحة رؤية وفق
 والفاعلية. الكفاءة درجات بأقصى الحياة

  -:المتعلمة المدرسة األسس التي تقوم عليها  

عن غيرها وجود التزام المتعلمة المدرسة الرسالة والرؤية والقيم المشتركة: ما يميز  -
وهذه  ,وما يسعون إلى تحققه المدرسة جماعي بمبادئ إرشادية تحدد بوضوح ما يعتقده أعضاء 

المبادئ ال تحدد فقط من قبل مواقع قيادية بل األهم أن تكون متجسدة في عقول وقلوب جميع 
 .المدرسةالعاملين في 

المدرسة لتعلم أفراد ؛ قيادة قادرة على تهيئة البيئة المناسبة القيادة المهنية المحترفة: وهي-
 وتضمن استمرار هذا التعلم وطرق توظيفه في إحداث تعلم حقيقي لدى الطالب .

على مبادئ المتعلمة المدرسة البحث والتعاون والتخطيط الجماعي المشترك: ُتبنى -
التعاون المشترك في جميع صوره التي تشمل: التخطيط, والتنفيذ, والتقويم, والعمل المنسق, 

 والتأمل العام.
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على العمل, فأعضاء تلك المتعلمة التركيز على العمل والتجريب: تركز المدارس -
ويدركون أن التعلم يحدث دائما  في  ,المجتمعات يحولون طموحاتهم إلى عمل, ورؤاهم إلى واقع

 .سياق القيام بالعمل

يدركون أن التعلم ال يتحقق بالثبات على المتعلمة المدرسة التحسين المستمر: أعضاء -
نما باالستمرار في التحسن.  تحسن معين وا 

, م المشاريع التعليميةأن تقويالمتعلمة المدرسة التركيز على النتائج: يدرك أعضاء -
والمبادرات يكون على أساس نتائجها التعليمية التربوية وليس على أساس  ,والتجارب واألفكار

 (.2011.)الحميدي,الفكرة التعليمية الجيدةو النوايا الحسنة 

 نماذج في تطوير المدرسة المتعلمة :   

من توظيف المعرفة  يتصف المنهج في أنه أداة مخططة مرنة تمكن الطالب لمنهج:ا-ا
تطوير المدرسة على اعتبار أنه وعاء للخبرات لنموذج  فالمنهج وضع في مقدمة مكونات  وبنائها,

وقائد لجميع عمليات التعليم والتعلم. فتتسم خبرات المنهج في ترسيخ قيمنا التي حث عليها ديننا 
مين, والعمل على تعزيز روح اإلسالمي وبما ينسجم مع دورنا في العالم كمهبط للوحي وموئل الحر 

, واإلحساس باالنتماء والوالء لهذا الوطن وقيادته. وفي ذات الوقت يرسخ سمو قيمنا   المواطنة
والمستوعب لقيم اآلخرين ورؤاهم, كما يقدم  ,ورغبتنا في الحوار المتكافئ, وتسامحنا, وعاداتنا

 ى ممارسة التفكير بأنواعه المختلفة.المفاهيم الحديثة والمهارات النوعية التي تقود الطالب إل

تطوير المدرسة على وجود عالقة أساسية ل ه : يعتمد التدريس في نموذجالتدريس -ب
من  ابينه وبين التعلم لدى المتعلم, فهي عالقة معقدة وليست طردية كمية. فال يعني أن مزيد

ستراتيجياته ا  وتنوع طرائقه و  التدريس يؤدي إلى مزيد من التعلم. بل إن المؤثر هو نوعية التدريس
وارتباطه بأهداف التعلم, والتدريس في أنموذج تطوير المدرسة ال يرتبط بالمحتوى المعرفي و 

ستراتيجياته ا  بل يتجاوز ذلك إلى مهارات يتعلمها المتعلم من خالل طبيعة التدريس و  ؛المهارى 
شعار الطالب باألمان كمهارات االتصال والحوار والعمل في الفريق وبناء الثقة وتحق يق الذات وا 

 وعدم الخوف من الخطأ وتقبل نقد اآلخرين.
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تطوير المدرسة أهمية وظيفية خاصة من كونه ل ه: يمثل التقويم في نموذجالتقويم - ج
أو مادية,  ,الكاشف للموقع الحالي لجميع العناصر في البيئة المدرسية سواء كانت عناصر بشرية

دم في كل مكون من مكونات تلك البيئة. ويأتي المتعلم في مركز عمليات وتحديد ماذا يمكن أن يق
للكشف عما تم تعلمه من أجل البدء بأهداف تعليمية أخرى, أو مراجعة آليات التعليم ؛ التقويم 

والتعلم فيما لو لم تحقق األهداف. إن التقويم ليس نهاية بحد ذاته بقدر ما هو مؤثر على ما يليه 
 مدمج في عمليات التعليم والتعلم, يتنوع في استخدام أدواته وطرقه. من قرارات فهو

: توفر مصادر التعليم والتعلم في أنموذج تطوير المدرسة دعما  لكل من مصادر التعلم -د
وواجباتهم بكفاءة أكبر وبطرق تتجاوز األطر التقليدية, وهي ال , المعلم والمتعلم في أداء مهامهم 

مدرسي بل هناك مجموعة من األوعية الذي يتعامل معها المعلم ويوظفها تقتصر على الكتاب ال
 بصورة ذكية وتقدم كنظام مدمج في المنهج والتعليم والتعلم والتقويم وليس كأدوات منفصلة.

: يقوم اإلرشاد بدور رئيس في العمليات التعليمية والتربوية بغرض اإلرشاد المدرسي -ه
 ,علم من خالل تحديد احتياجات الطالب وبناء خططهم التعلميةتحقيق أقصى قدر من فعالية الت

ومساعدتهم في معرفة جوانب قوتهم وضعفهم ورسم خياراتهم المستقبلية في ضوء استعداداتهم 
وطموحاتهم كما يركز اإلرشاد على بناء شخصية المتعلم المتكاملة من جانب االهتمام بمدى 

وانب النفسية واالجتماعية وبناء وتحقيق الذات والتواصل التقدم المعرفي وسيتم التركيز على الج
 مع اآلخرين كل من خالل تقديم إرشاد  مستمر متمايز حسب احتياجاتهم الشخصية والتعلمية.

: يعمل أنموذج تطوير المدرسة على إقامة شراكة حقيقية مع األسرة األسرة والمجتمع  -و
دوارها المختلفة على إقامة روابط قوية مع األسرة؛ والمجتمع, إذ يتوقف نجاح المدرسة في أداء أ

فاألسرة لديها معلومات وخبرات تؤثر في أداء المتعلم داخل المدرسة, كما أن لدى المدرسة 
معلومات تؤثر في أدائه وسلوكه داخل األسرة, وبالتالي فالتكامل بينهما يحقق النمو المتكامل 

التعليمية الخاصة, فأي تغيير تريد المدرسة إحداثه في  للمتعلم. فالتعاون ضرورة لتحقيق األهداف
سلوك المتعلم البد أن يصحب بوعي األسرة لذلك التغيير لتدعيمه وتعزيزه. كما أن مشاركة 
المدرسة للمجتمع يساعد الطالب على تطبيق ما تعلموه في المجتمع, ويجعلهم أكثر إيجابية 

وعي لدى الطالب ويشعرهم بمسؤولياتهم وتفاعل معه, فمن شأن ذلك أن يرفع مستوى ال
 .( 2015)البرنامج الوطني لتطوير المدارس, .االجتماعية ومسؤولية المدرسة تجاه المجتمع
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 ضوابط المدرسة المتعلمة :
 (بيتر سسينجي)ظمات المتعلمة منهم نحاول العديد من المفكرين وضع ضوابط معينة للم

خرون آعتمده مفكرون ا ضوابط الخمسة األساس الذي في كتابه الضابط الخامس حيث تعد هذه ال
 لوضع ضوابط المنظمة المتعلمة منها :

حتراف المهني وذلك فاق العلمي واالاإلنالعالي من  توى التمكن الشخصي ويعني المس-
 بتبني منهج نهج التعلم المستمر فالمنظمة تتعلم من خالل األفراد القادرين على التعلم.

فراد أتراضات وتعميمات وصور وخرائط ذهنية يحملها فاهي مجموعة النماذج العقلية و -
وهذه النماذج هي التي تشكل سلوكهم وأدائهم عبر  .المنظمة وتؤثر إيجابا أو سلبا على تصوراتهم

قناعاتهم ويركز هذا الضابط على تطوير كل العاملين بمواقفه ونموذجه العقلي بمواقف ومدركات 
 سة.خرين في المدر ونماذج اآل
الرؤية المشتركة وهي الصورة الجماعية لما تكون عليه المنظمة في المستقبل حيث  -

في المدرسة  تنبثق عن مجموعة من األدوات واطرق للتعامل مع طموحات ورؤى جميع األفراد
 تحقيقه معا. ي وخارجها وبناء تصور للمستقبل الذي يرغبون ف

فادة من مجموعة األفراد الذين يعملون معا تعلم الفريق وهي عملية تنظيم وتطوير ل  -
قتناص المعرفة من او م لتحقيق النتائج التي يرغبون فيها عبر ممكنات التعلم الفريقي فيما بينه

البيئة الخارجية ونشرها للجميع ويعتمد نجاح الفريق على وجود الرؤية المشتركة والتمكن من فهم 
 هذه الرؤية لدى جميع افراد الفريق.

تفكير النظمي وهي مقدرة العاملين في المدرسة على فهم العالقات الشبكية المعقدة ال -
ن أي سلوك إنساني هو جزء من أويتضمن هذا المفهوم  ميع المكونات الفرعية في المدرسةلج

-105ص, 2009 ,وعيايينة عملية نظامية أكبر وأن الكل أكبر من مجموعة األجزاء )الطويل
106.) 

  The Electronic School  لكترونية المدرسة اإل  -2
أخذت تقنية المعلومات المبنية حول الكمبيوتر تغزو مرافق الحياة , في زمن قياسي  وزاد 

نترنت وازدياد أعداد المشتركين من أفراد وجماعات ا بشكل متسارع , ومع نمو شبكة اإلاستخدامه
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 Virtual) يسمى بالتعليم اإللكتروني ومنظمات تم استخدامها في تقديم التعليم العام , فظهر ما
(Learning والمدرسة اإللكترونية( (Electronic School. 

وهناك من يعرف المدرسة اإللكترونية في ضوء الهدف منها فيرى أنها في األساس 
انعكاس لتلك األهمية التي تضعها المدرسة حول استخدام الحاسب اآللي في عملية التعليم والتعلم 

أو مواد  يم التعليم في أي وفت ومن أي مكان وبأي سرعة عبر الوسائط اإللكترونية,بهدف تقد
 (.2014, عبدالهاديالتعلم التفاعلية)

( المدرسة اإللكترونية إنها تلك المدرسة التي تستخدم 89ص ,2007ويعرف عامر)
المختلفة في الحاسب اآللي اإللكتروني والوسائط المتعددة الرقمية المتنوعة وشبكات اتصاالت 

موجودين  الى التالميذ وذلك سواء كانو إلكترونيا وبهيئاتها المتعددة إتوصيل المعلومات الرقمية 
 , أو خارجها خارج منازلهم.سوار المدرسةأداخل 

المدرسة التي تستخدم الحاسب اآللي  :لذا فإن المدرسة اإللكترونية تعرف إجرائيا بأنها
 أقل وقت, و بأسرع للمتعلمين المعلومات إيصال أجل من التوالوسائط الرقمية وشبكة االتصا

المتعلمين بدءا من  أداء تقييمو  وقياس وضبطها التعليمية العملية إدارة من تمكن تكلفة, وبصورة
 مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر داخل المدرسة وخارجها.

يجاد موقع إلكتروني يخدم ( أن المدرسة اإللكترونية  تقوم على إ2008ويذكر حافظ )
القطاع التعليمي مرتبط بشبكة اإلنترنت وتبنى فيه المعلومات على شكل صفحات تعليمية , كما 

للدخول على بعض المواد الموجودة في   إلعطاء صالحيات مختلفة؛ تستخدم نظم الحماية؛
فة؛ لتحليل االستخدام ى ذلك ال بد من وجود وسائل رقابية للموقع وأنظمته المختلإلالموقع إضافة 

وقياس فاعليته, ومعرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه, كما يجب ربط جميع أسس المدرسة اإلدارية 
والفنية بشبكة داخلية وخارجية تخدم العاملين وتقدم المعلومات التي يحتاجها جميع منسوبي 

 المدرسة بين اإلداريين والمعلمين والطالب.

عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لذا يبحث التربويون باستمرار 
لجذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات. وتعتبر تقنية المعلومات ممثلة في 
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الحاسب اآللي واإلنترنت وما يلحق بهما من وسائط هي من أنجح الوسائل لتوفير هذه البيئة 
 التعليمية الثرية.

هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي والتعليم اإللكتروني 
وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة, ورسومات, وآليات بحث, ومكتبات إلكترونية, 
وكذلك بوابات اإلنترنت سواء  كان عن بعد أو في الفصل الدراسي فتصل  المعلومة للمتعلم 

لكترونية هي من مدارس المستقبل فهي تسعى مدرسة اإلوال .بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة
إلى استخدام الحاسب اآللي وجميع تطبيقاته في المناهج الدراسية وفي العمليات اإلدارية والمالية, 

 (.2005واإلجرائية والتعليمية والمعلوماتية والبحثية)مصطفى,

عمل اليدوي الروتيني, كما تسعى ألن يحل الحاسب اآللي وجميع تطبيقاته التقنية محل ال
بحيث يشمل هذا االستخدام العملية اإلدارية والمالية واإلجرائية والتعليمية والمعلوماتية 

 (.2007)المالكي,ةوالبحثي

حيىىث يمكىىىن العمىىل فىىىي مشىىاريع تعاونيىىىة بىىىين مىىدارس مختلفىىىة, ويمكىىن للطلبىىىة أن يطىىىوروا 
لهم في نفىس االهتمامىات. وتقىع علىى معرفتهم بمواضيع تهمهم من خالل االتصال بزمالء وخبراء 

الطلبىىىة مسىىىؤولية البحىىىث عىىىن المعلومىىىات وصىىىياغتها ممىىىا ينمىىىي مهىىىارات التفكيىىىر لىىىديهم. كمىىىا أن 
زود اإلنترنىىىت يىىىاالتصىىىال عبىىىر اإلنترنىىىت ينمىىىي مهىىىارات الكتابىىىة ومهىىىارات اللغىىىة اإلنجليزيىىىة؛ حيىىىث 

جليزيىىىة فىىىي شىىىتى المواضىىىيع الطلبىىىة والمعلمىىىين علىىىى حىىىد سىىىواء بالنصىىىوص المكتوبىىىة  باللغىىىة اإلن
ومختلىىىف المسىىىتويات. أمىىىا بالنسىىىبة  للمعلمىىىين فىىىإن االتصىىىال بالشىىىبكة العالميىىىة تمكىىىن المعلىىىم مىىىن 
الوصول إلى خبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى. وتكمن قوة اإلنترنت في 

متباينىة, فاسىتخدام  قدرتها على الربط بين األشخاص عبر مسىافات هائلىة وبىين مصىادر معلوماتيىة
وهذا ما عرف  هذه التكنولوجيا تزيد من فرص التعليم وتمتد بها إلى مدى أبعد من نطاق المدارس,

 بمسمى التعليم اإللكتروني الذي يعد من أهم ميزات مدرسة المستقبل.

وهناك التعليم اإللكتروني المباشر؛ وهو عبارة عن أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على 
ترنت لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األبحاث بين المتعلم والمدرس, والتعليم اإللكتروني اإلن

مفهوم تدخل فيه الكثير من التقنيات واألساليب, فقد شهد عقد الثمانينيات اعتماد األقراص 
للتعليم لكن عيبها كان واضحا  وهو افتقارها لميزة التفاعل بين المادة والمدرس  (CD) المدمجة
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 المتعلم أو المتلقي, ثم جاء انتشار اإلنترنت مبررا  العتماد التعليم اإللكتروني المباشر علىو 
 .(2014, يتلتلوا)ا أساليب التعليم الواقعي فعالية وذلك لمحاكاة اإلنترنت,

ولقد طرأت مؤخرا  تغييرات واسعة على مجال التعليم, وبدأ سوق العمل من خالل حاجاته 
ديدة يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجديد. لمهارات ومؤهالت ج

لذا فإن المناهج التعليمية خضعت هي األخرى إلعادة نظر لتواكب المتطلبات الحديثة والتقنيات 
مجال التعليم  نالمتاحة, مثل التعليم اإللكتروني والتعليم المباشر الذي يعتمد على اإلنترنت؛ لك

له لن تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعليم اإللكتروني وحلو 
التقليدي الحالي, فهذا األخير يحقق الكثير من المهام بصورة غير مباشرة أو غير مرئية بالنسبة 

طالع على خالصة ولب اللعابر السبيل الذي يرى أن تقنية اإلنترنت ستقلب كل الموازين بدون ا
ية بصورة عميقة. حيث يشكل دوام الطالب للمدارس وحضورهم الجماعي أمرا  مهما العملية التربو 

 يغرس قيما  تربوية بصورة غير مباشرة ويعزز أهمية العمل المشترك كفريق واحد.

وتتفاوت اختصاصات مؤسسات التعلم اإللكتروني بين مجموعة متنوعة من الخدمات, 
شر عبر اإلنترنت, أو منح الشهادات التقنية لحصول على شهادة الماجستير بشكل مباامثل 

للمبرمجين والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات وغير ذلك من المزايا الرائعة, حيث تقوم 
بدورها باإلجراءات الالزمة وتوفير المعايير المطلوبة لطرح برامج معترف بها للدارسة عن بعد. 

 . )2009)بخش,

المدرسة اإللكترونية السودانية  ,المدرسة اإللكترونيةعلى  ال( مثا2008ويذكر الشكيلي )
حيث تستخدم نظام اإلدارة الرقمية داخل وخارج الدوام  National Collegeالتي ترعاها مؤسسة 

المبدع مد  البالمدرسي أو العطل الرسمية غير مقيدة بالحدود الزمانية والمكانية , وبإمكان الط
عاته القصصية والشعرية والتشكيلية وبدورها تقوم بنشرها وعرضها إدارة المدرسة اإللكترونية بإبدا 

كما أنها ترصد جوائز تشجيعية لألعمال الفائزة , ومن المدارس ايضا التي  ,لألدباء والمختصين
نترنت مدرسة البيان النموذجية للبنات بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث جهزت توجد على اإل

 التكنولوجية والكمبيوترات واألدوات واألجهزة التي تخدم العملية التعليمية.الفصول بأحدث الوسائل 
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 مكونات المدرسة اإللكترونية : -   
كسابه ستدور حوله عملية التعليم  الطالب :هو الذي  البد ان المعلومات, هذا الطالب وا 

 فيفرها لدى الطالب توا ينبغي التيوهناك مجموعة من المهارات , للعملية التعليميةمتهيئا ن و يك
استخدام البريد و لكترونية ومن هذه المهارات القدرة على التجول داخل االنترنت, المدرسة اإل
القدرة على البحث عن  وأن يكون له  استخدام أكثر من برنامج فى نفس الوقت,مع , اإللكتروني

 & Netscape, Navigator)نترنت مثلكيفية تشغيل متصفح اإلو مواقع خاصة بموضوع معين, 
 Internet Explorer ) والقدرة ترنت, استخدامه, التعريف ببعض مصطلحات اإل والتدريب على

 على الطباعة وتحميل البرامج من االنترنت.

كترونية الحديثة, لبالطريقة اإل ه إياهاإكسابيتم و لطالب, تعطى ل التيالمعلومة  المادة: هي
 .لكترونية من خالل الكتب والمقرراتالمدرسة اإلويتلقى الطلب المعلومات التعليمية فى 

يتحول دوره من دور ملقن الى دور معلم أو دور مخرج للعملية التعليمية لذا المعلم:  -
توافرها لدى  ينبغي التيومن المهارات  ,يتحول دور المعلم لقائد ومخرج وموجه للعملية التعليمية

هارات تصميم المواقف االلكترونية وتخطيطيا وتنفيذها لكترونية التمكن من مالمدرسة اإل فيالمعلم 
دارة الفصل  التيثرائية تصميم البرامج اإل و ,وتقويمها , االلكترونيتتحدى المتعلمين المتوافقين, وا 

 .لكترونيةوالتمكن من استخدام جميع أدوات التفاعل المتاحة عبر بيئة المدرسة اإل

والمعلم من استخدام أدوات , من الطالب يجب أن يتمكن كلاألدوات التفاعلية:  -
تتعلق بالمقرر  رسائل االتصال المتاحة فى بيئة التعلم االلكتروني ومنها على سبيل المثال

والتقويم وغيرها حيث يتم تبادل الرسائل بين الطالب  واإلجازاتومواعيد المحاضرات واالختبارات 
 م عن طريق البريد اإللكتروني.والمعلم وزمالئه

وهو عنصر تقويم الطالب, ودرجة تحصيله وتقويم المعلم وتقويم الوسائل التقويم:  -
لكترونية ليست مجرد عالقات وألن المدرسة اإل لكترونيةاألجهزة والكتب والمقررات اإلبالتعليمية 
خالل الشبكات, ولكنها منظومة متكاملة ألهداف تعليمية تسعى الى تدعيم التعليم من اتصالية 
ومخرجاتها والعمليات تتم فى سياق  امدخالتههذه المنظومة لها ن إ إذ .اتيوالتعليم الذمن بعد 

 (.2011)الغريبي,  بيئتها التعليمية التي تعايش وتالحق المستحدثات الخاصة
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ها لتحقيق النفع ر ماعقليا  ثروة بشرية يجب أن نعمل على استث ون يعتبر التالميذ المتفوق
, وخدمة المجتمع, فاالهتمام بالمتفوقين عقليا  أصبح ضرورة تحتمها ظروف المجتمعات المعاصرة

 في المدرسة المبدعة. الرئيسية المميزة للطالب المتفوقين أحد السماتهو  لتفكير اإلبداعيوا

ل تسعى إن المدرسة المبدعة هي إحدى نماذج مدرسة المستقب (.2005ويذكر مصطفى)
لدى كل متعلم داخل المدرسة , حيث تهيئ المدرسة  لتبني مبدأ تشجيع وتنمية مهارات اإلبداع,

 بيئة صالحة ومناخا مناسبا للتعلم الذي يساعد على تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين.

 مستمر ومتواصل علمي تربوي  ( بأن المدرسة المبدعة هي مشروع2015ويذكر كامل )
 التعليمية العملية هندسة بإعادة وذلك مستجدات العصر مع يتالءم المدارس بما تطوير إلى يسعى

(Reengineering) دماج  النشط التعلم ثقافة نشر على والتركيز التعليم في التكنولوجيا وا 
 فيها على التركيز االبتكار ويتم و اإلبداع على تساعد مدرسية بيئة وتوفير التبادلي, التفاعلي
 ومتطورة حديثة تدريبية برامج باستخدام تطويرها إلى والسعي التعليمية العملية رافأط جميع
 في المتقدمة الدول تجارب ونقل العالمية المعايير وتطبيق االحتياجات, وتحليل تحديد يسبقها
 واليابان. وفنلندا الجنوبية وكوريا سنغافورة مثل التعليم

ة تسعى لتبني مبدأ "تشجيع وتنمية ملكة ( إن المدرسة المبدع2007ويضيف المالكي)
درة على اإلبداع واالبتكار, بشرط أن تتوفر قاإلبداع", حيث تعتقد أن كل شخص في المدرسة لديه 

 له البيئة المناسبة والمناخ المالئم الذي يشجع المبادرات الفردية.

هام من القيام بدور عليها في المدرسة المبدعة  لقيادةأن ا (2006ويذكر مصطفى )
 :خالل 

تدعيم المنهج القائم على التفكير والذي يكامل بين المحتوى والعملية واألهداف والذي يعمل  -
 عامل مع مهام العالم الواقعية .على اندماج الطالب في الت

   من المسئولية في وضع أهداف   التأكيد على التعلم التعاوني, وجعل الطالب يتحملون قدرا   -
مي, وتصميم مهام التعلم, وتقويم مدى ما حققوه من تقدم فيما يقومون به من الموقف التعلي

 أعمال.
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النظرة إلى التقويم على أنه عملية متعددة األبعاد وتزويد كل من الطالب والمعلمين بتغذية  -
 مستمرة.

 زيادة انتباه الطالب إلى ماذا وكيف يتعلمون؟ وتوجيه هيئة المدرسة إلى تدعيم ما يتعلمه -
 الطالب. 

توظيف ما أمكن من الوسائل الحسية داخل المدرسة, وخارجها وذلك من خالل أسئلة تثير  -
 تفكير التالميذ وخيالهم لما يمكن أن تكون عليه هذه الوسائل في المستقبل.

توفير الفرص المناسبة لكي يوظف التالميذ ما لديهم من خيال علمي من خالل بعض  -
ذلك, ففي كثير من األحيان يمكن للمعلم أن يطلب من تالميذه تصور  األنشطة التي تهدف إلى

أو الطائرة مستقبال , ومن ثم تجري مناقشة هذه  ,أو القطار, ما يمكن أن تكون عليه السيارة
التصورات داخل غرفة الصف, كما أن مجرد توجيه أنظار التالميذ نحو التخيل والتصور يجعلهم 

ألشياء من حولهم, فهم ال يكتفون بتصور ما يكلفهم به المعلم, يعيدون النظر في كثير من ا
ولكنهم يذهبون بخيالهم إلى المزيد من الوسائل الحياتية, كاالتصاالت, أنماط المعيشة وشكل 
المنزل, وطريقة الدراسة, والكتب المدرسية, واألقالم التي يكتبون بها, والورق المستخدم حاليا , 

ل هذه الوسائل يمكن أن تخضع لخيال التالميذ, األمر الذي ينمي ك, وكيف ستكون عليه مستقبال  
 .قدرتهم على اإلبداع

 ( The Collaboralive School ) المدرسة التعاونية -4
فراد فيها باستمرار كيف أن يتعلموا معا هي المدرسة التي يتعلم األ المدرسة التعاونية

وكيف يكون فيها المعلم طالب علم دائم في مجتمع وكيف تنتقل طاقات التعلم من فرد الى آخر , 
 (.2011, الحميدي )دائم التعلم والتطور والتغير

 ففي بريطانيا ارتفع عدد هذا النوع من ,ويتميز هذا النوع من المدارس بالتعاون المستمر
( أن مميزات التعلم التعاوني في 2009عمران ) . ويذكرمدرسة 200لى ما يقرب إالمدارس 

 سة التعاونية:المدر 
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 . األعباء المكلف بها ولو لبعض الوقت يحرر المعلم من بعض - 
أكثر مرونة حيث يسمح له بتعديل وتغيير  ءبأدا التدريس الجيد , ىيساعد المعلم عل -

  بين أفرادها, ويتيح فرصة للمعلم للتقدير ورعاية طالبه المجموعات مما يزيد من فعالية التعاون 
من ها مكان يعمل فيه مجموعة متحابة أن ىلمدرستهم والنظر إليها عل الميذيزيد من حب الت -

  فضل لكل منهمألتحقيق تعلم  األفراد يسعون 
 .يزيد من ارتباط الطالب بالمدرسة والفصل والزمالء- 
للرأي وتقبل  تناقص التعصب ىلا  يؤدي إلي تزايد القدرة علي تقبل وجهات النظر المختلفة , و - 

  . بين األفراداالختالفات 
خالل إتاحة الفرصة للتفكير الواسع  الطالب من ىلدوحل المشكالت  تنمية القدرة اإلبداعية - 

تطبيق ما يتعلمه الطالب وذلك من خالل  ىعل المجال لتنمية القدرة اإلبداعية , وينمي القدرة
 .المواقف الجديدة

لموجود بين الطالب في المواقف من خالل الحوار ا يؤدي إلي تنمية المهارات التعبيرية- 
 .التعاونية

ن الطالب في التعلم إالطالب نحو التعلم, وتثبيت المعلومات لديهم, حيث  زيادة دافعية- 
 .ويشارك في آن واحد ى يعلم ويتعلم ويكتب وير  التعاوني

اونية التعاون والمهارات االجتماعية, األمر الذي يهيئ الطلبة للعمل في أطر تع تطوير مهارات -
 وظائف في حياتهم المستقبلية, توحيد جهود المتعلمين طبقا  لتوحيد أهدافهم ومساعدتهم في عدة

 .عقبات توليد األفكار والخبرات الجديدة وبالتالي تنمية قدراتهم في حل ما يواجههم من ىعل
 .يشعروا بالنجاح عطاء الفرصة لجميع الطلبة بأنإ - 
  مراعاة الفروق الفردية -
والقلق الذي قد يصاحب عملية التعلم وينمي لدي الطالب حب  د من اإلحساس بالخوفالح- 

 . الذي يقوم بتدريسها المادة الدراسية والمعلم
المتجانسة داخل المجموعة في عملية  يزيد من العالقة اإليجابية المثمرة بين الفئات غير -

 .التدريس
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 ( School as communit)   المجتمعية المدرسة -5
عدة, أهمها األسرة و المجتمع  دوار العملية التربوية بأبعادها المتنوعة أطرافأتتقاسم 

المؤسسات المحلية و الدولية بحيث  المحلي و األفراد, والمؤسسات العامة و الخاصة, و
بحيث  بجزء من المسؤولية, تتعاون تلك األطراف جميعها, وتتكاثف جهودها للنهوض

 .بمخرجاته ور الدولة في النهوض واالرتقاءيكون دورها مكمال لد

( أن مفهوم المدرسة المجتمعية يعني أن 27, ص:2006أشار أحمد ورداح الخطيب )و 
كل مواطن له حقوق وعليه واجبات كفرد من أفراد المجتمع, وأن على هؤالء األفراد االهتمام 

فساح بحاجات مجتمعه من خالل التركيز على مبدأ التعليم المستمر, أو ا لتعليم مدى الحياة , وا 
المجال لجميع أفراد المجتمع المحلي والتزامهم بتقديم الخدمات التربوية المناسبة الحتياجات 

والتسهيالت المدرسية في تنفيذ  ةالمجتمع المحلي, مع التأكيد على ضرورة استخدام المرافق واألبني
 مجتمع المحلي. التي تسهم في خدمة وتطوير وتنمية ال ةالبرامج واألنشط

المدرسة التي تتبنى تحطيم األسوار بين المدرسة  بأنها (2005) ويعرفها مصطفى
وتسعى إلى إقامة عالقات اجتماعية مبنية على أسس إيجابية   والمجتمع بكل شرائحه وفئاته,

 بينها وبين المجتمع المحلي بكل مؤسساته.

المرتبطة  ةتميز المدرسيمثل هوية مشروع المدرسة المجتمعية  ( إن 2012 (وويذكر الغز 
ترتبط  مدارس, بحيثاللتكون نموذجا يعزز المسؤولية المشتركة بين  ؛المجتمع المحيطو  بالبيئة

سلسلة متصلة  تلك المدارس من خالل المبادرات المحلية و مبادرات المنظمات الدولية معا في
الطلبة, لتصبح مراكز  لها في خدمةتعمل على تذليل العقبات التي تواجه المدارس في ممارسة عم
ن العلم و المعرفة إلىالساعون  إشعاع ثقافي وحضاري للبيئة المحيطة بها, ومنارة يهتدي بها , وا 

وجود رؤية ورسالة وأهداف محددة وواضحة للمدرسة بمشاركة  المجتمعّية المدرسة خصائصمن 
معلم منافس يمثل و الطلبة  ين تعلمجود قيادة تعليمية تستخدم كافة المصادر لتحس, مع المجتمع
للتعلم  توفر بيئة داعمة وزارة التربية والتعليم تطبيق فّعال لمناهجمع  للتعلم مدى الحياة نموذجا  

 .ومنافسة إيجابية بين الطلبة

 ها:وتعتبر المدرسة المجتمعية مؤسسة تربوية ومحورية في النظام التعليمي ومن أهداف
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عية مخرجاتها, ومن خالل المصادر البشرية التي يمكنها أن تحسين فعالية المدرسة ونو  -
, كما أن البيئة المحلية تعتبر مهمة كالمدرسة في دم خبراتها للطلبة في موضوع معينتق

 (.2005 ،)فريحةكمصدر للتعلم أهميتها 

 ( إن من أهداف مدرسة المستقبل أيضا:2006 (ويضيف أحمد ورداح الخطيب

في سوق العمل والتعرف على بعض األعمال المهمة, فيتعلم  تدريب الطالب  للدخول -
تطبيقيا المهنة التي يرغب فيها, فيساهم ذلك التدريب في تحسين كفاءة المتخرجين مع  التنمية 
المستمرة لجميع العاملين بالمدرسة, فهي تؤمن بمتغيرات العصر المتجدد وبالتالي فإن العاملين 

 جة الى تدريب مستمر لبلوغ األهداف التربوية المنشودة.من إدارة ومعلمين ومشرفين بحا

فتزود أولياء أمور  ,المدرسة باتصالها بالمجتمعي تنمية الوعي بالقضايا التربوية ف -
التلميذ والتغلب على الضعف الطارئ في  التالميذ باإلرشادات والتوجهات الالزمة لتقويم ما اعوجّ 

 عليه .

كة الديمقراطية بين أفرد المجتمع المحلي واألسري والمدرسي تنمية روح التعاون والمشار  -
 عن طريق التطبيق والممارسة الفعلية لألساليب الديمقراطية في العمل داخل المدرسة وخارجها .

إشاعة معايير الجودة والتميز واإلبداع واالبتكار, واعتماد نظام الجودة كحكم على مدى  -
 جية للمدرسة.فعالية األداء والكفاءة واإلنتا

  Chattr  Scool : المدارس المستقلة -6

في ضوء استشراف المستقبل في القرن الحادي والعشرين, وظهور متغيرات جديدة في 
 عن مستقلة مناهج ذات مدارس هيظهر ما يسمى بالمدارس المستقلة, و المفاهيم والفكر التربوي, 

 المنهج صياغة ويتم ,للتعليم األعلى المجلس يحددها ريمعاي لها و والتعليم التربية مناهج سائر
 .ومتطورة حديثة ساليبأب التربوي 

اتجهت وزارة التربية والتعليم في قطر الى التخطيط لتطوير التعليم تطويرا شامال حيث 
شهدت تجربة تربوية وتعليمية جديدة متمثلة في المدارس  , حيثلمواكبة المتغيرات الدولية الجديدة

 م .2004/2005ي بدأتها في العام األكاديمي المستقلة والت
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وهي مدارس ممولة حكوميا ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة, مع 
االلتزام بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

وتعمل هذه لقيم الدينية والتقاليد المجتمعية للمجتمع, والرياضيات والعلوم, وكذلك االلتزام بتطبيق ا
المدارس على تشجيع االبتكار وتحسين أداء الطالب من خالل استقاللية المدرسة, من حيث 

   (.2007)ندوة مدرسة المستقبل,ليمية وهيكلها اإلداري والتدريسيحريتها في اختيار خطتها التع
داريا أكاديميا ومستقلة حكوميا ممولة مدارس إنها( 84ص 2009) العبري  تعرفهاو   تشجع, وا 

واالبتكار  اإلبداع سبل أفضل إبتكار على تراخيص وأصحاب ومعلمين مديرين من عليها القائمين
في توجههم التعليمي هدفها خلق بيئة تعليمية عالية المستوى, توظف أفضل أساليب التدريس التي 

 ت أسرهم ومجتمعهم.حتياجات التدريبية للطالب وتطلعاتلبي اال

لى موقع المدرسة إفالتالميذ بإمكانهم الدخول  ,وليس هناك جدول دراسي محدد للتعلم
والتفاعل مع المواد التعليمية متى رغبوا في ذلك, كما أنهم في هذا النوع من المدارس من 

 آلخرينمع المعلمين والتالميذ الكترونية التخاطب المباشر عن طريق الشات أو المؤتمرات اإل
 .(2002 ,المحيسن وهاشم)

  وهي : رئيسة مبادئ أربعة على ترتكز المستقلة المدارس ( إن2009)الصماديويذكر 

 األمور ومادامت واإلبداع لالبتكار مالزم االستقالل أن التربويين بعض يرى : االستقاللية
 المدارس هذه تعطي نأ  القطرية الحكومة رأت لذا وتطور؛ تحسن في اإلبداعي فاألداء مقيدة غير

 االبتكار تشجيع على بالعمل المدارس فتبدأ ويبتكرون, يبدعون  طالبها لعل المناهج في استقاللية
 المطلوب الدولة تمولها التي المستقلة فالمدارس االستقاللية, هذه خالل من الطالب أداء وتحسين

 يتطور الذي العمل عالم في للولوج بهم ترقى التي األكاديمية البرامج أفضل لطالبها توفر أن منها
 .يومي ا

 التزمت طالما تدريسها وطرق  التربوية فلسفته اختيار في الحرية له المدرسة ومجلس 
 للكتب وبالنسبة. والعلوم والرياضيات اإلنجليزية واللغة العربية اللغة لمناهج الجديدة بالمعايير
ا المدارس هذه في فتعتبر المدرسية  برامج مثل ذلك في مثلها والتعلم للتعليم المصادر من نوع 
 المناهج هي ليست الكتب هذه أن أي التعليمية, والوسائل المكتبة وكتب واإلنترنت الكمبيوتر
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 هذه مادامت التعليمية وخطتها طالبها مع يتفق بما التعلم مصادر اختيار حرية وللمدرسة
 التعليم في اإلبداع حرية للمدارس يتيح ابم والمهارات المعارف من المطلوب القدر تحقق المصادر

 . تطويره يمكن ال واحد بكتاب االلتزام من بدال  

 بقياس وتقوم المسؤولية, موقع في المدارس أصحاب الوزارة تضع:  والتقويم المحاسبية
 أن بعد إال عليها القائمين عقود تجديد يتم وال المدرسة, أداء تقدم ومدى وتطوره الطالب تعلم مدى

 اللغة» فقط األربع المواد قطر لدولة الشامل التربوي  التقويم يتضمنو .  ملحوظ ا التطور كون ي
 تعتبر المواد هذه في الطلبة كفاءة ألن وذلك «والعلوم والرياضيات اإلنجليزية واللغة العربية

 نجليزيةاإل واللغة العربية فاللغة  ,رالعص هذا متطلبات ومواكبة للمنافسة القطري  للطالب ضرورية
 باقي في لنجاحه مؤشر ا يكون  فيها الطالب نجاح إن حيث أساسية, مواد تعد والعلوم والرياضيات

 كما التخرج, حتى المراحل جميع فيللطلبة كافة  العالم دول كل في المواد هذه وتدرس المواد,
 . أخرى  إلى مدرسة من تختلف أخرى  مواد تدريس سيتم

 إليه يحتاج عما عبارة وهي «التعلم مصادر» مصطلح خيرةاأل الفترة في ظهر:  التنوع -
 اإللكترونية األجهزة الوسائل هذه ومن التعلم عملية إثراء في تساهم وسائل أو كتب من المتعلم
 كان ولما. ذلك وغير ومراجع وكتب عمل وأوراق إلكترونية وسبورات وخرائط لها مساعدة وبرامج
ا التعلم مصادر على يعتمد المستقل التعليم  التعليم في أساسي ركن التنوع لهذا كان كبير ا اعتماد 
 . األداء لمستوى  ثابتة معايير على الحفاظ مع متنوعة تربوية بدائل توفر فهي بقطر, المستقل

 في شركاء األمور أولياء يكون  أن الجديدة التربوية النظريات من: والمشاركة االختيار -
 وذلك والمشاركة االختيار حق  في الفرصة األمور ألولياء يوفر لمستقلا فالتعليم التربوية العملية
مكانياتهم رغباتهم مع يتناسب ما بحسب  .وقدراتهم وا 

 :في مدرسة المستقبلالممارسات اإلدارية المحور السابع:

يساعد على إيجاد حلقة اتصال سريعة بين أعضاء المجتمع  :البريد اإللكتروني-1
وبين المتعلمين وأولياء األمور والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة المدرسي فيما بينهم 

ل تبادل الرسائل والمعلومات والبيانات واألبحاث والندوات والواجبات يسهتمن حيث 
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المدرسية, والمناسبات الوطنية, والموضوعات الهادفة المتبادلة بين الطرفين والتي 
 حيط بالمدرسة.تحقق الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع الم

تستخدم كوسيلة لعرض المعلومات والموضوعات  : عرض الدروس إلكترونيا -2 
   (Serve) الخاصة بالعملية التعليمية, حيث يقوم المعلم في مدرسة المستقبل بتصفح  السيرفر

الخاص بالمدرسة والذي يتم تحميله بقاعدة بيانات مكونة من )اينمشن وجرافيك( وصور وخرائط 
قوم بإخراج الدرس وتحديد زمن العرض لكل خطوة وبالتالي يستطيع الطالب إعادة االطالع حيث ي

 كترونيا أثناء الفسح أو بعد مواعيد المدرسة.إلعلى الدروس المخزنة 

العرض يقوم المعلم بعرض الموضوع بواسطة شبكة معمل الكمبيوتر الخاص  وعدوفي م
كترونيا أثناء الراحة أو إلزنة اإلطالع على الدروس المخبالمدرسة, وبالتالي يستطيع الطالب إعادة 

كما يستطيع المعلم إرسالها بالبريد اإللكتروني الخاص بكل طالب لعرضها  ,بعد مواعيد الدراسة
زل وعمل الدراسات واألبحاث حول األسئلة المتعلقة بالدرس نعلى حاسبه الشخصي بالم

 (.2005 نفسه.)مصطفى,

من وسائل االتصال بين المعلمين والمتعلمين للرد السريع على  تعتبر: الرد السريع-3
االستفسارات واألسئلة سواء كانت من المتعلمين أو من أولياء األمور وذلك بعد انتهاء اليوم 

 الدراسي.

ن برامج الرد السريع تعلم الطالب كيف يفكر فيما يستقبله من معلومات من الطرف أكما 
 (. 2005 )مصطفى, يث في أكثر من موضوع في وقت واحدالحدكيف يكتسب مهارة و  ,اآلخر

 :(Management Future School  The)مدير مدرسة المستقبل  -: المحور الثامن

إن قدرة المدرسة على أداء رسالتها إنما تتوقف على نوعية  اإلدارة المدرسية التي يمكن 
ا وتوجيهها وتقويمها لتحقيق األهداف من خاللها السيطرة على عملية التعليم والتعلم, وتنظيمه

المنشودة وما تتطلبه هذه المهام من عمليات إدارية تعتمد على توظيف التقنية اإلدارية القائمة 
على أصول التفكير العلمي, والتحليل الموضوعي المنظم الذي يساعد على على اتخاذ قرارات 

إنها  ا حدود, وال يمكن أن تؤطر بؤطر, صائبة, لذا نجد أن مهمة مدير مدرسة المستقبل ال تحده



37 

 

مهمة ذات أدوار ديناميكية متغيرة , فالمسؤوليات والمهام والواجبات التي يتحملها ويمارسها تتأثر 
 (.2009,ةبالبيئة المحيطة, وبالواقع الذي يتواجد فيه)العبري

ت الكبيرة, إن إدارة المستقبل تتطلب قادة لديهم القدرة على مواجهة التغيرات والتحديا
 (.2008)حافظ,  لكون القدرة والتصميم على النجاحوالذين يم

يديرها فريق من العمل , والذي يمثل ( إن إدارة مدرسة المستقبل 2007كحيل) وتذكر
جميع الفئات المعنية بالتعليم من أعضاء المدرسة وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المختلفة, 

المجالس المتخصصة تحت إشراف مدير يؤدي دورا  رئيسا  في وذلك من خالل عدد من اللجان و 
إدارة المدرسة التي يتولى إدارتها وتنظيمها ونجاحها واستمراريتها من خالل التأثير الفعال في 
اآلخرين ودعم مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات وتنفيذها الخاصة باألمور التعليمية من أجل 

تنشئة جيل متكامل مهيأ للمستقبل ومتفاعل مع التطورات والتغيرات  تحقيق األهداف المنشودة في
فمدير مدرسة المستقبل قائد . المحيطة به, إدارة تعتمد اتجاه اإلدارة الذاتية في إدارة شؤونها

تربوي, يعني بوضع الرؤية االستشرافية لمدرسته ووضع األهداف والتخطيط لبلوغها بالعمل بروح 
 الفريق.

يشركهم في بروح الفريق الواحد حيث  يعمل مع معلميه هو الذي ائد التربوي الق فإن لذا
لم تعد هي الطريقة الطريقة العمودية ف  .اتخاذ القرار, وبشكل شوري, ويستثمر كل طاقتهم

 ., بل ال بد أن يحل محلها العالقة األفقيةوالمعلمين المدرسة مدير ينب المفضلة

إن اإلدارة الفعالة تكتسب أهميتها من  (2012) وآخرون  اندراوسويذكر كذلك كل من 
كونها الزمة لكل جهد جماعي وتسعى نحو تحقيق األهداف إذ إنها ليست مجرد تنفيذ أعمال 

نما هي أيضا جعل اآلخرين ينفذون األعمال, كما  نها تعتبر االستخدام أبواسطة اإلداريين, وا 
 إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية. األمثل والفعال للقوى البشرية والمادية وتعمل على

فالمدير الناجح هو الذي يحسن استخدام التخطيط, على أساس بعد النظر, وسعة األفق , 
وحسن االختيار بين الوسائل المتعددة, واألحوال الممكنة, وتوافرت لديه ملكة التنظيم التي تجعل 

قوامها التنسيق التام بين نشاطاتهم  وكان تعامله مع مرؤوسيه على أسس سليمة منه منظما ماهرا,
ومهامهم, وأقام نظاما لالتصاالت يسهل نقل المعلومات والبيانات من خالل نظام محكم في 
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 للتقارير, وأحسن التصرف في االعتمادات المالية وأوجه صرفها, وكان قائدا إداريا ناجحا)حامد,
2008.) 

المقارنة بين إدارة المدرسة  يهف الجدول التالي تتضح (2006) والرميثي ويضع جمل
 -الحالية والمدرسة المستقبلية:

 إدارة المدرسة الحالية إدارة المدرسة المستقبلية
 لتفرد بالرأي الشخصي لدى البعضا الديمقراطية في روح العمل وتوزيعه
 إلقاء غالبية األعمال على المدير  التفرغ للعملية التعليمية ومواكبتها

 النمو ومراحلهاب خصائص عدم استيع بالمعلومات التربوية المستجدةالمدرسة  إثراء
 القصور عند البعض في إدراك األهداف التعامل مع األمور الهامة داخل المدرسة

 عدم إعطاء الفرصة الكافية للمشاركة في الرأي. إدراك الجديد في هذا المجال.
 التفرغ الذهني في العمل عند البعضعدم  إثراء المدرسة بالمعلومات التربوية المستجدة.

 

لم تعد مهام إدارة المدرسة تختصر في مراقبة العمل المدرسي وضبط النظام وحفظ 
الملفات وكتابة الخطابات والمراسالت اإلدارية بل تعدت هذه المهام إلى مسؤوليات وأدوار قيادية 

شرافية تهتم بنوع العمل وتطويره وتحسينه وتوجيهه نحو تحقيق األهداف المأمولة, وحيث إن  وا 
مدرسة المستقبل تهدف إلى تحسين المخرجات التعليمية من خالل جودة العمليات التعليمية فإن 
تحقيق هذا الهدف يتطلب إدارة واعية قادرة على زيادة التفاعل بين المدرسة والمجتمع عبر برامج 

 (.  2006ميثي )جمل والر  وأنشطة ومتنوعة ومتجددة

( أن عمل مدير المدرسة يتضمن بعدين أساسيين البعد األول 2004) رزوقيويؤكد الم
يركز على العمل اإلداري والبعد الثاني القيادة التعليمية, ويتضمن كل من البعدين عدة مهام  

 وواجبات يتحتم على مدير المدرسة القيام بها.

الرئيس المباشر لكل فهو  ,هاما داخل المدرسة ستراتيجياإإن مدير المدرسة يحتل موقعا 
العاملين بها والمسئول األول عن نجاح العملية التعليمية وأصبح يمثل رأس العملية التعليمية داخل 

ليه تتوجه األنظار لتحقيق  ,المدرسة والموجه لكافة عملياتها والمرجع األعلى للطالب والمعلم وا 
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توفر للطلبة   إيجابية وصحية, أهداف المجتمع فهو كقائد تربوي مسئول عن توفير بيئة تربوية
 الجو األمثل للتعلم بكل ما يتطلب ذلك من متابعة للمناهج.

 -المهارات األساسية لمدير مدرسة المستقبل : -الثالث:المحور 
المهارات األساسية التي يجب أن عددا من (2006) والرميثي جملكل من  يلخص  

 يمتلكها مدير مدرسة المستقبل وهي:

تيار مديري المدارس من ذوي  الخبرة والكفاءة مع التركيز على معيار أن يتم اخ -
 القدرات بحيث يكون مدير المدرسة قادرا على التطوير والتجديد والتعامل مع التقنية الحديثة . 

تغيير ثقافة العمل في إدارة المدرسة بتحويل مفاهيم مديري المدارس باالتجاه إلى اإلدارة -
 ى أسلوب اإلبداع و حل المشكالت.بالفريق واعتماد عل

على التعلم الذاتي المستمر والموجه لمديري المدارس وتوظيف تقنية االتصال  التركيز -
 لمعلوماتي في التدريب .ا

نية اآلتصميم خطط العمل ومراجعتها باستخدام التقنية المتقدمة المزودة بالمعلومات  -
  .على وفق االحتياجات المستقبلية

بكات للتدريب واإلشراف وتبادل المعلومات بين مديري المدارس واإلدارات تكوين ش -
 ووزارة المعارف.

استخدام أقراص الفيديو المتفاعلة كأسلوب تدريبي لمديري المدارس لمتابعة التجارب  -
 الناجحة.

   االستفادة من اإلنترنت في تنفيذ األساليب اإلشرافية واالتصال .  -

إدارة المدرسة الصالحيات الالزمة التي تمكنه من اتخاذ القرارات  منح فريق العمل في -
 المفعلة للعمل دون انتظار التعليمات التي تملى عليه.

من المهارات األساسية لمدير مدرسة المستقبل أن يكون لديه  أن (2008) حافظ ويضيف
لجميع العاملين في  القدرة على تطبيق اإلدارة المفتوحة التي تعتمد على المشاركة الجماعية 
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المدرسة والذين يتحملون المسؤولية الكاملة لتحقيق األهداف التربوية ورفع األداء وتحقيق الجودة 
الشاملة مع زيادة الحصيلة العلمية والثقافيه ل حاطة بكل ما يحصل في المجتمع من عالقات 

رسة بوصفها وحدة إنتاج إنسانية وحراك اجتماعي, إلى جانب التميز في فهم فنيات إدارة المد
 للموارد البشرية .

العنصر  ألنه ؛التطويرو ( إن مدير المدرسة هو مفتاح التغيير 2004)كنيأوردت و 
 هبإدارت إليهمن أجل تحقيق مدرسة المستقبل التي تطمح هذا التحول والتغيير  األساسي لتنفيذ

 قيادته تحتو   ,العاملين بالمدرسةألنه هو المسؤول عن جميع المتميزة, الفاعلة ,المطورة , وذلك 
 والمعلمين, وبين التعليمية أنه حلقة الوصل بين اإلدارة اللتغيير, كم المعاونة الوسائل جميع

 .بالمدرسة للتغيير نجاح أي إليه أمورهم, فيعود وأولياء الطالب

إن مدير المستقبل يحتاج إلى مهارات أداء متقدمة ألجل التغيير لألفضل لمواكبة 
( آليات لنجاح  قيادة مدرسة المستقبل 2008)ويضيف حافظ  تجاهات التربوية المعاصرة.اال

 منها:

 تطوير البرامج التدريبية السابقة بحيث جعلها تواكب التقدم التكنولوجي. -

االهتمام ببرامج السلوك  ترشيح مديري المدارس على البرامج التدريبية المتنوعة مع -
 .اإلداري 

 المدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس. تشجيع مديري  -

 بناء ثقافة تنظيمية في البيئة التربوية الستيعاب التقنيات الجديدة. -

القيادات المدرسية  تحتاج إلى تنمية االتجاهات اإليجابية المؤيدة للتطوير التقني لدى  -
 القوى البشرية على مختلف المستويات.

ليات الجودة التربوية قدر اإلمكان للخطوات اإلجرائية في اإلدارة المدرسية تطبيق آ-
تصميم آليات حديثة تالئم واقع مدرسة لوتكوين فرق عمل متعاونة تحقق التكامل الوظيفي 

 المستقبل لمراقبة آليات الجودة التربوية .
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لى مختلف ع استخدام التدريب عن بعد باستثمار الشبكات العالمية )كاإلنترنت( -
  .المستويات مما يفتح مجال أوسع للتدريب

 أدوار مدير مدرسة المستقبل:  -: الرابعالمحور 
مدير األلفية الثالثة قضية تشغل بال المهتمين بقضايا التعليم, حيث يعتبر أحد ن إ

 تحديات التنمية خالل الفترة القادمة فهو مطالب أال يعيش متغيرات بيئته المحلية واإلقليمية
فحسب, بل يعايش ثورة العلم واالتصاالت, والمتغيرات السريعة التي يشهدها عالم اليوم والتي 

 أملت عليه أدوارا  جديدة.

  -:( أدوار مدير المستقبل والتي تتمثل فيما يلي87,88ص ,2005) وتورد الغتم

ين أن يكون محفزا يعمل على إتاحة الفرص للنمو المهني والعلمي والثقافي للمعلم -
والعاملين في المدرسة من خالل أنظمة تحفز المعلمين على االرتقاء بأدائهم وكفاءاتهم المختلفة 
والتشجيع على المبادرة واالبتكار والبحث والتجريب ويكون مهيئا لمناخ تربوي يحفز فيه اآلخرين 

 وينمي دافعيتهم.

التي تسعى الوزارة إلى يملك مهارات التوقع والتكهن باحتماالت المستقبل , واألهداف  -
 تحقيقها, والمواقف التي يمكن أن تحدث مستقبال وكيفية مواجهتها ويشرك معه كافة العاملين.

تكون لديه القدرة على االتصال حيث إن االتصال بين القائد ومرؤسيه يرفع الروح  -
 لى التنظيم .سين وينمي لديهم روح الفريق ويزيد من شعورهم باالنتماء إو المعنوية لدى المرؤ 

يكون قائدا مرنا ذا عقلية متفتحة ال يفرض رأيا لمجرد المجاهرة به أو نقله عنه, يهتم  -
بهيكلة وتنظيم العمل في المدرسة من خالل وضع الخطوط العريضة بين مدير المدرسة كقائد لها 

 وبين العاملين معه.

ى التشاور الديمقراطي في يمارس أسلوبا إداريا يتناسب مع المواقف والظروف ويميل إل -
التعامل مع المعلمين والمتعلمين والمعلمين معه مشيعا جوا نفسيا مريحا في المدرسة ومشجعا 
على التعاون مركزا على العالقات اإلنسانية من خالل احترام الفرد متفهما دوافعه وحاجاته 
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من مبدأ اإلقناع واالقتناع في  , منطلقاحتراماإلنسانية, متوخيا العدالة واإلنصات مظهرا الود واال
 اتخاذ وتنفيذ قرارات المدرسة.

يلم بالعديد من الفلسفات والتصورات واألفكار والمداخل واألساليب المختلفة لمعالجة  -
 .   المدرسةالمواقف والمشكالت اليومية إلدارة 

وذلك للحد وتكون فعالية القيادة في معرفة واختيار الطريقة المناسبة للموقف المناسب -
من الصراعات اليومية العاملين والمتعلمين والبيئة المحيطة بالمدرسة ومحاولة التوفيق بين أهداف 

 .المدرسة وأهداف المتعلمين

وخاصة فيما  –لديه القدرة على تفويض بعض السلطات المخولة له  يكون مشاورا  -
دأ الالمركزية وتدعيما لألسلوب إلى مساعديه ومعاونيه تحقيقا لمب –يتعلق بالشؤون اإلدارية 

الشوري في إدارة العمل المدرسي كي يتيح لهم فرصة أكبر في التخطيط والمشاركة لتطوير 
 المناهج الدراسية والقيام باإلشراف الفني على المعلمين والعمل على تحسين ورفع مستواهم.

   -:خصائص مدير مدرسة المستقبل  -:  الخامسالمحور 
ذا كانت الم درسة تعتمد بدرجة كبيرة على المديرين األكفاء, فإن نجاحها في تحقيق وا 

أهدافها يتوقف على كفاءة إدارة المدرسة والطريقة التي تدار بها ولذا كان مديرو المدارس هم 
ولتحقيق متطلبات العصر ومفاهيم اإلدارة المدرسية الفعالة  ,المسئولين األوائل عن تحقيق أهدافها

د نظم جيدة الختيار قائد المدرسة حيث إن القائد العصري الفعال هو القائد الذي فال بد من وجو 
يقدم رؤية جديدة لهيكلة العمل التنظيمية والتخطيطية واإلجرائية ويوضح ويحدد المهام بدقة, 
ويوفر متطلباتها, ويعطي المعلومات الكافية المتعلقة بها إلى جانب االرتفاع بمستوى حاجات 

غباتهم. وهذا القائد يتمتع بالعديد من المهارات, ولعل من أهمها المهارات اإلدارية مرؤوسيه ور 
والفنية واإلنسانية, والقدرة على اإلبداع والتغيير وروح المخاطرة والجرأة في اتخاذ القرار المدرسي, 

على  هذا فضال أن مدير المدرسة يجب أن يتميز بسمات شخصية كالثقة بالنفس, والذكاء, والقدرة
استشراف المستقبل, وامتالك سمات قيادية معينة, كالقدرة على القيادة من خالل التأثير على 

لذلك  يجب وضع نظام دقيق ؛ اآلخرين. والقدرة على تفعيل العملية التعليمية داخل مدرسته
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مهاراته ثم يأتي تدريبه لزيادة صقل  , قبلي من خالل نظام دقيق الختيارهالختيار هذا المدير المست
 (.2005)يعقوب, وتلبية احتياجاته الفعلية, واحتياجات وظيفته الجديدة

 -( إن من خصائص مدرسة المستقبل:2005شار مصطفى )أوقد 

إعداد  البرامج واألنشطة التربوية والعلمية من خالل القدرة على استخدام الحاسب اآللي - 
ا عداد البرامج  التربوية التي و  الدراسيةالمتنوعة التي تنمي شخصية الطالب في جميع المراحل 
ا عداد برامج تدريب المعلمين على و تمكن الطالب المتأخر دراسيا من التقدم في االستيعاب 

استخدام الحاسب اآللي في تحضير الدروس وعرضها وشرحها للطالب واالتصال بشبكة 
االجتماعات ونتائج  ا عداد جميع سجالت المدرسة والتقارير ومحاضرو  المعلومات)اإلنترنت(

 االمتحانات.

القدرة على تطبيق اإلدارة المفتوحة التي تعتمد على المشاركة الفعلية لجميع العاملين  -
والذين يتحملون المسئولية الكاملة لتحقيق األهداف التربوية واالرتقاء بمستوى األداء  ,في المدرسة

 وتحقيق الجودة التربوية الشاملة.

ديث المستمر في أساليب اإلدارة المدرسية في جرأة وثقة واتخاذ القرارات القدرة على التح -
في المجالين اإلداري والتربوي دون تردد وبالتالي إحداث تغييرات إيجابية تعود بالفائدة على 

 مجتمع المدرسة وأن يكون لديه مرونة في تعديل بعض القرارات من أجل تطوير الواقع التربوي.

يل دور كل فرد في المدرسة )معلم, طالب, إداري( وتوجيهه إلى األداء القدرة على تفع -
األفضل الذي يساهم في تطوير المدرسة بحيث تلبى احتياجات المستقبل وتحدياته وذلك عن 

 طريق المعرفة الحقيقية لقدرات كل فرد وتكليفه بالمهام الوظيفية المناسبة إلمكاناته.

ميم المباني المدرسية المطورة التي تتناسب القدرة على اإلسهام في وضع وتص -
ومتطلبات العملية التعليمية خالل العقود القادمة في القرن الحادي والعشرين والتي يستطيع مدير 
المدرسة والمعلمون من اإلشراف على الطالب واالطالع على سلوكياتهم وكذلك اإلشراف على 

 أداء المعلمين في الغرف الدراسية.
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ى التواصل مع مخططي السياسة التعليمية من خالل االجتماعات والندوات القدرة عل -
والحوارات أو من خالل شبكات المعلومات وبالتالي تبادل المعلومات التربوية واإلدارية واقتراح 

 المناسب لها للمستقبل.

القدرة على تشكيل فرق عمل من المعلمين للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات التربوية  -
 وكذلك القرارات اإلدارية تمهيدا إلعدادهم كمديرين في المستقبل.

المهارة في تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع المعلومات اإلدارية ومعالجتها بما  -
 يتفق وأساليب اإلدارة الناجحة.

إن من الخصائص المطلوب توافرها في المدير الفعال في  (2008)ويضيف الحربي
العمل على تهيئة و  تحمل المسؤولية القياديةهي  لمواجهة المتغيرات المستقبلية مدرسة المستقبل

تطبيق المفاهيم الحديثة في مجال اإلدارة  مع بيئية عمل محفزة تسمح باإلبداع واالبتكار والتجديد
ارية القدرة على استخدام المهارات اإلد, و إدارة الصراع( –إدارة الجودة الشاملة  –مثل )إدارة التغيير

التوازن بين السلطة , و واتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب المتنوعة في ممارساته اليومية
محاولة استشراف و اإليمان بمبدأ تفويض السلطات لآلخرين , و والقوة لتحسين وزيادة اإلنتاجية

غيير والتكيف معه تقبل الت, و المستقبل والتنبؤ باألوضاع واألحداث واالستعداد لها بالتخطيط الجيد
العمل و المبادرة بإحداث التغيير والتطوير داخل المؤسسة  و  ,وتوجيهه لتحقيق أهداف المؤسسة

 على تطوير مهارات االتصال الجيد.

وتنطلق كفايات مدير مدرسة المستقبل من النظر إلى اإلدارة المدرسية كمهنة ورؤى تربوية 
ة مع اإلبداع الفكري والتخطيط المتميز لنجاح علمية مبنية على بحوث ودراسات وتجارب سابق

مؤسسته التربوية وا عداد القادة التربويين من خالل الممارسة, والتفاعل بين الدراسات األكاديمية 
والممارسات الميدانية في اإلدارة المدرسية, واعتماد التدريب المستمر للقيادات التربوية مع تنمية 

 الشعور.
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 ات مديري مدرسة المستقبل :كفاي  -:السادسالمحور 
مدير مدرسة المستقبل قائد تربوي يرتبط نجاح مؤسسته اإلدارية بتوفر كفايات متعددة 

فهو قائد التغيير والتطوير, يمارس  تتعلق بممارسته للعمل في مختلف المجاالت التي يعمل بها,
ركتهم في إصدار دور الموجه للعمل الجماعي والمستشار الذي يزود مرؤوسيه بالخبرة ومشا

 القرار.

 هابتطوير اإلدارة المدرسية, حيث زودت في سلطنة عمان  اهتمت وزارة التربية والتعليم
بكادر إداري من مدير مدرسة, ومساعد, ومنسق, وأخصائي اجتماعي, وأخصائي توجيه مهني 

مؤهالت وأخصائي قواعد بيانات وأخصائي أنشطة وأخصائي إداري ومالي. كما حددت الوزارة ال
الالزمة لشغل هذه الوظيفة , التي من ضمنها أن يكون من حملة شهادة الماجستير, أو الشهادة 

 والدورات التدريبية .  سوالخبرة في مجال التدري الجامعية األولى, وأن يمتلك صفات المدير القائد,

الكفايات دوا أدوارهم بكفاءة عالية ,عليهم التزود بؤ ولكي يستطيع مديرو المدارس أن ي
الالزمة التي تؤهلهم للقيام بالدور المنوط إليهم ,سواء عن طريق التدريب الرسمي أثناء الخدمة 
وهوا األكثر ضمانا, أو التدريب الذاتي ألنهما عامالن مساعدان لصقل المواهب والقدرات الكامنة 

يساعد في تنمية لدى مديري المدارس الذين تم اختيارهم وفق المعايير واألسس العلمية, كما 
 (. 2010,المستقبل )الرواحية معارفهم ومعلوماتهم ومهاراتهم من أجل مواجهة الحاضر وتغيرات

 مديري  بحاجة إلى هي التعليم, تطوير في والتعليم التربية وزارة بها تقوم التي الجهود إن
 سريع عالم في الحالية والمستقبلية مهامهم أداء على تساعدهم التي الكفايات يمتلكون  مدارس
 األساسي التعليم مدارس مستوى  ترفع شانها أن من التي اإلدارية الكفايات ومنها والتطور, التغير
 في التعليمية والسياسة الوزارة, إليها تسعى التي تحقيق األهداف في يسهم وهذا يديرونها, التي

 التربوية العملية ويدير وجه,ي الذي التربوي  القائد بمثابة هو المدرسة دور مدير أن ذلك السلطنة,
 وثقافاتهم اختالف بيئاتهم على التربويون  واتفق وظروفها, وعناصرها, أبعادها, بجميع في المدرسة

 التربوي  القائد وخبرات بمؤهالت ومزودا بصفات, متصفا يكون  أن بد ال أنه على
 (.2011,البوسعيدي)

  -لمدير مدرسة  المستقبل: ( بإيجاز الكفايات المهنية الالزمة 2004(كني وتضع 
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 مع العاملين العمل, و االلتزام بتنفيذ سياسة تربوية واضحة المعالم في إطار مدرسته-
بخبرات اآلخرين واالستفادة  واعترافه بشفافية.  موالتعامل معهباعتباره عضو في فريق 

ام توزيع المسؤوليات وتفويض الصالحيات والمهو منها في تحسين العمل في المدرسة 
استثمار نتائج األبحاث وخالصة آراء وتوجيهات المشرفين والموجهين و بطريقة مناسبة 
اتخاذ مع  تطبيق الممارسات التربوية والتجديدية الموجودة لدى اآلخرينو استثمارا جيدا 

 القرارات باستخدام أساليب  التقنية اإلدارية مثل بحوث العمليات وعمليات القرار
تاحة الفرصة لهم ممارسة االتصال الفو  عال من خالل حسن استماعه لمرؤوسيه, وا 

دارة وقته بشكل فعال من خالل تسجيل وقته وتحليله و  معللتعبير عن أنفسهم  تنظيم وا 
, وتوزيعه, ووضع أسس وأولويات وقت مدرسته وتحديد األعمال التي تحتاج وقتا أكبر

داف من خالل إشراك العاملين استخدام األساليب اإلدارية الفعالة مثل اإلدارة باألهو 
استخدام الطرائق  والمعنيين في المدرسة  في وضع األهداف والوسائل واإلجراءات 

العلمية في التفكير, بحيث يصبح األسلوب العلمي عدة يوجهها في ممارسته لألنشطة 
 وحل المشكالت في المدرسة.

 وهي: بل المستق مدرسة لمدير اإلشرافية( الكفايات 2010) عطوي وأورد 

االتصال والتفاعل: فتدريب المدير على إيجاد الجو الصحي لعملية االتصال يشعر  -1
 المعلمون باألمن والطمأنينة 

الكفايات المهنية: وهي قدرة المدير على تحليل عملية التعلم واستخدام األساليب -2
 اإلشرافية المتنوعة بشكل متقن.

تحليل مادة التعلم وتحليل األهداف السلوكية  التخطيط الدراسي : أن يكون قادرا عل-3
 وأساليب تحقيقها ووسائل تقويمها . 

دراك أدوارهم المتغيرة .-4  تنمية المعلمين : أي مساعدة المعلمين على النمو وا 

العمل مع الجماعات: أي قدرته على تنظيم العمل في مجموعات صغيرة ومجموعات -5
 كبيرة.
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 رسة التوجه الذاتي والحرص على النمو المهني المستمر.التربية المستمرة :أي مما-6

 تطوير المناهج: القدرة على دراستها وتحليلها وتقويمها .-7

 التقويم: استخدام وسائل تقويمية متنوعة .-8

التغيير والتطوير: القدرة على استخدام أساليب البحث العلمي , ووضع إستراتيجية -9
 التربوي .  مناسبة إلحداث التغيير والتطوير

كفايات العالقات اإلنسانية : القدرة على التعامل مع المعلمين كأشخاص لهم حاجات -10
 مشروعة . 

كفايات العالقات العامة : القدرة على كسب تأييد رجال البيئة المحلية والعمل معهم -11
 لتطوير العمل المدرسي.

ألساسية لمدير مدرسة ( مصفوفة الكفايات والمهارات ا100-9ص 2005) وتضع الغتم
  -المستقبل:

المسؤولية الكاملة  لإنه يتحمومن مهاراته  . يتميز بحب التطوير والرغبة في التطوير1
يوفر الدعم فيحصل على اإلمكانات المطلوبة ويعمل على صيانتها كما انه  عن عمل المدرسة

المناسبة عند  اإلجراءات يتخذو  تطوير المدرسةلللمعلمين والعاملين وأولياء األمور عند مبادرتهم 
 حدرث أي مشكلة  متصلة بنظام مدرسته.

السرعة في اتخاذ القرارات وفقا  مهاراتهومن  يظهر صفة الحسم والحزم عند اللزوم .2
يعترف بأهمية المشاركة في صناعة القرارات كما أنه  للوقت المتاح ولرؤية ورسالة المدرسة
صدار األحكام مع العاملين في ال  بمشاركة , فيسمحمدرسة كجزء ال يتجزأ من التعلم والتطوروا 

 , ويتخذالمشكالت ويحددها على ىضيواجه القضايا والخالفات ويتقالقرارات و  اتخاذ في اآلخرين
 أو السالمة إلجراءات محتمل انتهاك أي لمنع بسرعة الضرورة فيتصرف دعت إذا صعبة قرارات
 وطاقات اآلخرين إلى الحلول المثمرة.طاقاته  هكليهما ويوج أو للعمل تعطيل
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يحدد رؤية ويضع عبارة توضح ف يظهر التزاما شديدا برؤية المدرسة ومن مهاراته: .3
يلتزم بمجموعة من القيم التي تتماشى ف ؛رسالة المدرسة الرئيسية بالتعاون مع العاملين في المدرسة
يربط رسالة المدرسة ف ل فرد على النجاحمع رؤية ورسالة المدرسة مثل االحترام واإليمان بمقدرة ك

 بالسلوكيات المتوقعة.

يشجع أنه  ومن مهاراته يظهر حساسية مرهفة في التعامل الشخصي مع اآلخرين .4
ينصت باهتمام ويصف بدقة  كما أنه  شرح تصوراتهم وأفكارهم ومشاعرهم ومفاهيمهمفي  اآلخرين

ر يشجع على التعبير الفردي ويقدفتي يعبرون عنها سلوك اآلخرين وأفكارهم ومشاعرهم والمفاهيم ال
 التنوع ويتجنب التكرار النمطي.

يضع ف ومن مهاراته يظهر كفاءة عالية في البحث عن المعلومات والقدرة على تحليلها .5
خطة عملية منظمة لجمع المعلومات فيما بين مجموعة العاملين على اختالف فئاتهم في المجتمع 

يحرص على مواكبة  كما أنه تحليل البيانات ويشرحها قيالطرائق أو العمليات ويستخدم  المدرسي
التطورات والسعي لجمع المعلومات من البحوث وغيرها من المصادر التي يمكن للمدرسة 

 جمع البيانات التي يتم الحصول عليها بطرائق مختلفة من خالل التقارير الشفهية. يف ا استخدامه

أنه   هء والمفاهيم المختلفة ومن مهاراتللتعامل مع األفكار واآلرا. يظهر مرونة كافية 6
يمعن التفكير ويدرس فينظر إلى الموقف الذي يواجهه واألحداث التي أدت إليه من زوايا متعددة 

يثمن وجهات النظر المختلفة ويتأكد من ف اآلراء المختلفة في سياق عملية تحديد خيارات العمل 
يصغي إلى وجهات النظر المتعددة للتوصل فة وعواقبها قبل اتخاذ القرارات مسارات العمل البديل

يجري مقارنات ويقيم العواقب المحتملة لتبني الخيارات وتحديد مميزات و إلى الخيارات المناسبة 
يتخذ و  يبحث عن العواقب السببية, ويضع الفرضيات ويتوقع األحداث التاليةو وعيوب كل منها 
 إلى تحليل الخيارات. القرارات استنادا

يساعد العاملين على أنه  ومن مهاراته . يظهر كفاءة وفاعلية في التفاعل اإلداري 7
 .يترأس ويدير النقاشات الجماعية ويشجع على اإلجماع و االلتحاق بعضوية الفرق والمجموعات
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ين يشجع التواصل بين العامل و يتدخل في النزاعات ويشارك في التفاوض بشأنها وحلهاو 
يعمل و  يوجد مناخا خاليا من إصدار األحكام لتشجيع االتصال والتفاهم الصريحف بالمدرسة

 .شخصيا على تسهيل حل المشكالت الفردية والجماعية

قناع اآلخرين .8 يثابر حتى تتضح  حيث ومن مهارته يظهر قدرة عالية على التأثير وا 
يظهر حماسا متزايدا في و  ن في المدرسةاألفكار والمعتقدات واألهداف في أذهان جميع العاملي

يحشد الدعم لألفكار عن طريق ربطها كما أنه  العمل على تنفيذ األهداف المدرسية المتفق عليها
يقدم الحجج والبيانات المتعلقة بالمدرسة وينجح في كسب و  بمصالح ورغبات وأهداف اآلخرين

 تأييد العاملين في المدرسة.

يحافظ على  ومن مهارته وصورتها في الداخل والخارج . يحرص على سمعة المدرسة9
يعمل على إقامة  و سالمة ونظام ونظافة المدرسة ويتوقع من الجميع تحمل مسؤولياتهم في ذلك

يشجع المعلمين والمتعلمين  كما نظام مدرسي يوفر أفضل بيئة ممكنة لعملية التعليم والتعلم
 والموظفين على إبراز منجزاتهم.

ملين بالمدرسة تقديم القدوة الحسنة في التعامل مع بعضهم البعض ومع يشجع العاو 
 يعمل مع لجنة تطوير المدرسة لوضع خطة تعريفية بالمدرسة.و  المتعلمين وأولياء األمور

أنه  ومن مهاراتهة يتسم بالقدرة على التكيف مع المواقف اإلنسانية واإلدارية المختلف .10
يجد ف ا تدعو إليه الحاجة مثل اإلصغاء, التيسير, المواجهةيمارس أدواره المختلفة بحسب م

ينظر إلى المشكالت ف الوسيلة لمواجهة السياسات واإلجراءات التي تتعارض مع أهداف المدرسة
يدرك إمكان تأثير كما أنه  بعيدا عن القوالب المسبقة ثم يقرر ما ينبغي عمله لحل المشكلة بلباقة

 خال التعديالت المناسبة عليه.سلوكه في اآلخرين ويقوم بإد

( أن مدير المستقبل يجب أن يجتاز اختبار النجاح في 19ص 2010ويشير )عبدالحميد,
 ثالث مجاالت أساسية : 

أن يستطيع القائد وفريق عمله تحقيق األهداف مع (:  Achievemen)اإلنجاز -1 
 لتي قصدوها في البداية.مرور الوقت مع اّنهم قد يفشلون أو ينجحون في مجاالت أخرى غير ا



50 

 

ليست النتائج هي األمر الوحيد الهام فاألسلوب, الطريقة, The journey) ) الرحلة -2
 وسير الرحلة يعد أمرا على نفس القدر من األهمية لدى القادة.

يجب أن يتم الحكم على القائد من خالل األحداث والمخططات ( ( Legacyالميراث -3
و حتى بعد مرور خمس سنوات, ومدى النجاحات التي حققها القائد في ين أتعلى مدى سنة أو اثن

 نهاية مدة قيادته.

 -( لمدير المستقبل:2003 ,ومن الكفايات األخرى التي يضيفها. )آل ناجي

اتخاذ القرارات باستخدام أساليب التقنية اإلدارية مثل بحوث العمليات وعمليات القرار -
 واألساليب الكمية وغيرها .

 ارة الصراعات بين األفراد ومحاولة التوفيق بين أهداف المدرسة وأهداف المعلمين. إد-

استخدام الطرائق العلمية في التفكير, بحيث يصبح األسلوب العلمي عادة يومية في  -
 ممارسته لألنشطة وحل المشكالت في المدرسة.

يد مدى دقتها تنقيح المعلومات المتدفقة بواسطة وسائل االتصال المختلفة وتحد -
 وموضوعيتها لالستفادة من هذه المعلومات في اتخاذ القرارات.

 ص, 2008) لخصها حافظيومن المهارات المطلوبة لمدير مدرسة المستقبل والتي 
125-126-127.) 

القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برمج تربوية, تهدف الى تصميم أنشطة  -
 ب من تقويم حصيلته العلمية.علمية متنوعة لتمكين الطال

القدرة على االستماع والصبر وتحمل اآلخرين, واحترام مشاعر الذين يعملون معه,  -
 والقدرة على التواصل باستخدام قنوات اتصال مختلفة داخل المدرسة وخارجها.

إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على استخدام الحاسب في تحضير الدرس واستالم  -
 وعرض الدرس. الواجبات,
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تصميم خطوات إجرائية لتقارير األداء الخاصة للعاملين باستخدام أكثر من قناة تقويمية  -
 واالستعانة ببرامج الحاسب المختلفة. 

إكساب القياديين القدرة العملية على اإلدارة المفتوحة التي تعتمد على المشاركة الفعلية  -
وا المسؤولية الكاملة لتحقيق األهداف التربوية المحددة, لجميع العاملين في المدرسة والذين يتحمل

 ويشارك في اتخاذ القرارات المدرسية وحل المشكالت .

 استخدام األجهزة المتطورة التي تمكن من اإلشراف اإلداري المتميز مثل: -

أجهزة االتصال التي تمكن من كشف أماكن متعددة في المدرسة, أجهزة الهاتف في 
صلة بغرف المراقب, أجهزة الدخول والخروج من المدرسة بواسطة كروت ممغنطة الفصول والمت

مع ضرورة التركيز على تقنيات االتصاالت  ((Ellison, 1997محددة , وهذا ما يؤكده 
والمعلومات الحديثة في اإلدارة المدرسية, وضرورة إلمام اإلدارة المستقبلية بالمهارة الفنية الالزمة 

 نيات الحديثة .للتعامل مع التق

إن من الكفايات الالزمة لمدير مدرسة   (79-78ص, 2007) ويضيف الحربي -
 المستقبل أن يمتلك  مجموعة من المهارات األساسية وهي :

 .القدرات العقلية والصفات الشخصية: وتتصل بالسمات الجسدية و المهارات الذاتية -

درة على تحمل المسؤولية والفهم العميق : وتتصل بالمعرفة العلمية والقالمهارات الفنية -
 لألمور والحزم واإليمان بالهدف.

المهارات اإلنسانية: وتتصل بتكامل الشخصية واالستقامة واألمانة وفهم مشاعر  -3
 اآلخرين واتجاهات المرؤوسين.

المهارات اإلدراكية: وتتصل بقدرة مدير المدرسة على فهم الترابط الذي يسود  -4
دراك العالقات السائدة بين األفراد وبين المؤسسة المؤسسة الت ربوية والنشاطات التي يقوم بها وا 

 والمجتمع الخارجي.
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ومن خالل ذلك ترى الباحثة إن إدارة مدرسة المستقبل تتطلب قادة لديهم القدرة على 
اسات ذات , و يملكون القدرة والتصميم على النجاح . ولعل الدر اجهة التغيرات والتحديات الكبيرةمو 

العالقة بمدرسة المستقبل, تبين أن هذه المدرسة تنطلق من مبادئ منها, أن فريق العمل في هذه 
المدرسة يعملون كوحدة متكاملة يتعاونون لتحقيق األهداف المرجوة , وهذا يتطلب إدارة قادرة على 

جديدة من خالل تشجع العمل التعاوني لتحسين المخرجات التعليمية لتحقيق عدد من الوظائف ال
تنظيمها اإلداري والجانب الفني والتي يمكن تحليلها ووصفها من خالل عناصره اإلدارية المتداخلة 

 , والتقويم., والرقابةتتكون من التخطيط, والتنظيم, والتقويموالتي 

 إدارة مدرسة المستقبل :ظائق و السابع : المحور 

 التخطيط اإلستراتيجي 

, والسابق ألي قرار, والمحدد للتنفيذ ألنه القاعدة التي تقوم عليها هو بداية العمل اإلداري  
 الوظائف اإلدارية األخرى .

لذا أصبح لزاما على مدير المدرسة أن يستفيد من األساليب العلمية الحديثة في اإلدارة 
 من العناصر المهمة واألساسية لمدير المدرسة حيث ال ومن هذه األساليب التخطيط والذي يعتبر

تحقيقا وتنفيذا   يمكن أن ينفذ أي عمل في مؤسسته التعليمية دون تخطيط مسبق له, وذلك
 لألهداف المنشودة وصوال للنتائج الفعلية المتوقعة.

المدرسة  مدير فيها يقوم التي العملية تلك أنه المدرسي االستراتيجي التخطيط ويعرف
 اإلجراءات والعمليات وتطوير المدرسة, للمستقب تصور بوضع التخطيط عملية في له والمشاركون 
 لتلك من استجابة به يرتبط وما الواقع, في المستقبلي التصور ذلك لتحقيق الضرورية والوسائل
 العمل على المؤثرة والخارجية الداخلية البيئة في الحاصلة التغيرات
 (.Brent&.Linda,1998,p462)المدرسي

اإلدارة, حيث تشمل هذه الوظيفة على جميع وبعرف التخطيط بأنه وظيفة الذكاء في 
 التي يجب أن تتبع. ستراتيجياتاإلالمعلومات التي تحدد األهداف والسياسات وتقرر 
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 به يقوم تصور مستقبلي بأنه المدرسي ستراتيجياإلالتخطيط   (2013غا )ويعرف اآل
 على والتعرف ية وتحليلها,الخارج والبيئة الداخلية البيئة دراسة خالل من والمعلمون  المدرسة مدير
؛ له المناسبة الحلول لوضع تواجه المدرسة, التي الضعف ونقاط المدرسة لدى المتوفرة القوة نقاط

 .المستقبل في أفضل إلى وضع الحالي الوضع من واالنتقال المدرسة أهداف لتحقيق

لية التي المدرسي هو تلك العم ستراتيجياإلومن خالل ما سبق تعّرف الباحثة التخطيط 
يقوم بها مدير المدرسة والمشاركون له في عملية التخطيط بوضع تصور لمستقبل المدرسة , وما 

والمؤثرة في العمل , يرتبط به من االستجابة لتلك التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية 
 المدرسي من خالل استخدام الموارد والمصادر بصورة أكثر فاعلية.

اختالف  على المؤسسات في واسع نطاق على االستراتيجي التخطيط ستخداما وقد شاع
للتخطيط  التطبيقية التجارب وأثبتت العشرين, القرن  من األخيرة الحقبة في وأنشطتها أنواعها

 التي ال المؤسسات على الكلي أدائها في تتفوق  ستراتيجياإ تخطط التي المؤسسات أن ستراتيجياإل
 .ستراتيجي اإ تخطط

التخطيط العلمي الجيد ضرورة الزمة ل دارة التعليمية إن  (62ص, 2010العبري) وتذكر
فهو الذي يحدد ما يجب عمله في ضوء األهداف المراد تحقيقها وهو الدليل  ,بمستوياتها المختلفة

مية الملموس على تفكير اإلدارة من خالل تبني مدخل اإلدارة الذاتية فيتم بذلك تطوير اإلدارة التعلي
  .ورفع مستواها فاإلدارة الذاتية تطبق اسلوب الالمركزية مستمد من مستوى سلطة المدرسة

لكي يستطيع مدير المدرسة القيام بمهامه األساسية باعتباره أنه  ( 2014وتشير الغافري)
قائدا تربويا في مدرسته البد أن يكون عمله هذا في إطار واضح  يبين سبيله نحو تحقيق أهدافه 

تربوية, األمر الذي يتطلب منه التخطيط الفعال الذي يمكن المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية ال
 .من الوصول الى غايتها

التي يجب على مدير  االستراتيجين من مكونات التخطيط إ( 2008وتذكر القرشوبي ) 
 مدرسة المستقبل العمل بها:

 ويتضمن: ستراتيجياإلأوال : التحليل 
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ويتمثل قيام مدير المدرسة بمجموعة من اإلجراءات التحليلية  -:اخلي للبيئةالتحليل الد -أ
مالئمة, ووضع  إشرافيةلتنفيذ العمل مثل إيجاد برامج ؛ للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف

محددة في التعامل مع األنشطة والبرامج المدرسية, دراسة النتائج اإليجابية  ستراتيجياتإ
مكانياتها.الم ستراتيجياتواإل  قترحة فيما يتعلق بالمدرسة  وا 

ويتمثل في التعرف على الفرص المتاحة للمدرسة من خالل  -التحليل الخارجي:  -ب
بناء العالقات في البيئة الخارجية للمدرسة والتي تساعد اإلدارة المدرسية في مهمتها من خالل 

التي تواجه البيئة المدرسية وتقديم التخطيط للعمل المستقبلي والتعرف على التهديدات الخارجية 
 الحاجات الحالية للمدرسة  وتسليط الضوء على الحاجات المستقبلية للمجتمع.

وتشمل الرؤية والرسالة والهدف فبعد أن يجد مدير المدرسة  -:ستراتيجيةاإلثانيا: الخطة 
المدرسة على وضع  العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على عمل المدرسة وبالتالي يساعد مدير

لتصور ؛ الرؤية المستقبلية من خالل وضع سيناريوهات مفتوحة في النظر للقضايا الحاسمة 
التي تساعد المدرسة في تقرير ما يمكن أن تكون عليه في المستقبل  الرؤية المستقبلية للمدرسة

ليمية ووضع من التحديث والتطوير ومن ثم رفع رسالة المدرسة لتحقيق مخرجات العملية التع
 أهداف محددة ودقيقة تراعي متطلبات الخطة في ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة .

ينبغي لمدير المدرسة أن يشرك أكبر عدد ممكن من  -:ستراتيجيةاإلثالثا: صياغة الخطة 
رة على ألن نجاح الخطة تعتمد بدرجة كبي ستراتيجية؛اإلأفراد المجتمع المدرسي في خطة المدرسة 

مشاركة العاملين في رسم وتنفيذ سياسة المدرسة مما يزيد من رضاهم عن العمل وحرصا على 
 تنفيذ الخطة وفق اإلمكانيات المادية والبشرية لتحقيق األهداف المنشودة.

يتم تطبيق الخطة عن طريق إشراك فريق التخطيط  - : االستراتيجيةرابعا: تطبيق الخطة 
ة, والمسئولين في إدارة المنطقة التعليمية, وجميع موظفي المدرسة واآلباء وأعضاء اللجان المختص

في تنفيذ أهداف المدرسة وتحديد المسؤولية عن تنفيذها واالستفادة من فريق العمل لضمان واقعية 
 الخطة.
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 التنظيم

 األسلوب او فهو ,التنظيم الحركة الثانية في العملية اإلدارية بعد وظيفة التخطيط يعد 
ألهداف  ائف لتنسيق عالقتها بالعمل وصوالالعملية  التي يتم بمقتضاها ترابط مجموعة من الوظ

والمسؤوليات بين أفراد التنظيم  يسعى التنظيم كعملية إدارية إلى توزيع األدوار حيث مشتركة
 ويوضح نسق العالقة الرأسية واألفقية بينهم.

ة اإلدارية يتم بموجبها تنسيق الجهود ( التنظيم بأنه العملي2010)وتعرف الرواحية 
إلقالل من التعارض الذي يمكن حدوثه أثناء العمل داخل المؤسسة التعليمية حتى االجماعية و 
 األهداف الموضوعة على أحسن وجه. يمكن تحقيق

( بأنه عملية إرشاد األفراد العاملين في التنظيم اإلداري 2013 ) كما يعرفها الجعافرة
 مبنيا على أسس علمية من أجل تحقيق أهداف منشودة.إرشادا سليما 

وبالتركيز على التنظيم داخل المدرسة يمكن تعريفه بأنه " تلك العمليات التي تهدف إلى 
تحسين أداء المدرسة عن طريق تبسيط اإلجراءات , واستغالل الموارد استغالال أمثل , ويتم ذلك 

جرا  ,2014الغافري ءاته المرتبطة بالخدمات المقدمة )عن طريق تحليل العالقات, وطرق العمل, وا 
 .(49ص

المدرسة نظام اجتماعي, فهي تحتاج الى هيكل تنظيمي يتيح إلدارتها توزيع  وبما أن
األدوار والمسؤوليات سعيا لمساعدة اإلدارة المدرسية على تحقيق أهدافها والتي يلخصها 

 ( في محاور منها:2007)العازمي

 ابه بسهوله ويسر بتحديد أنشطته ومراحله والقائمين به ومواقعهم.انتظام العمل وانسي-

ومسؤوليات كل إدارة وكل فرد, وطبيعة التعاون بينهم على نحو , تحديد اختصاصات -
 تضارب في السلطات.الال يقود الى التنازع في االختصاصات أو 

 ة منها .االستغالل الكفء ل مكانات المتاحة والحصول على أقصى طاقة إنتاجي -

 تقليل عناصر التنافر واالحتكاك وتحقيق المزيد من التعاون بين األفراد والجماعات. -
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 -( انه يجب على مدير المدرسة في التنظيم اإلداري:2003) ناجي آل وأشار

 إدراك التأثير المتبادل الذي يحدث بين أي تنظيم واألنماط اإلدارية التي تمارس. -

القرار ووضع  اتخاذة مؤسسة ديمقراطية للمشاركة الفعالة في العمل على جعل المدرس -
 األهداف ورسم السياسات التربوية .

تحقيقا لمبدأ الالمركزية وتدعيما ألسلوب ؛ تفويض بعض الصالحيات إلى مساعديهم -
الشورى في إدارة العمل المدرسي, حتى تتاح لهم فرصة أكبر في التخطيط لتطوير المناهج 

 شراف على المعلمين ورفع مستوى العملية التعليمية.الدراسية واإل

دارة التعليم بالمنطقة التابعة لها من خالل  - زيادة قنوات االتصال بين اإلدارة المدرسية وا 
هم لتطوير العمل االجتماعات بما يتيح لمديري المدارس لتوضيح رؤاهم, وعرض مقترحات

 .المدرسي

مستقبل يجب أن يجاري التطورات الحديثة في التنظيم اإلداري الفعال لمدرسة ال -
التنظيمات المعاصرة التي تتسم بتقليص عدد المستويات اإلدارية مع توسيع نطاق اإلشراف , 

 وتفويض كبير للسلطة.

إحالل الحاسب اآللي وجميع تطبيقاته  محل العمل اليدوي في جميع العمليات اإلدارية  -
 جاه تكوين المدرسة اإللكترونية.والمالية والبحثية وغيرها والعمل ت

تغيير اتجاه االتصاالت في الهرم اإلداري من االتصاالت في المنظمات التقليدية التي  -
إما أن تكون صاعدة الى قمة الهرم أو هابطة إلى قاع الهرم اإلداري على شكل أوامر وتعليمات, 

يؤدي إلى تكوين فريق عمل إلى اتصاالت رأسية وأفقية وفي كل االتجاهات في المنظمة مما 
يساعد بعضها البعض ولها سلطتها التي تستمدها من المعرفة والمهارة وليس من المناصب 

 اإلدارية.

دراك العالقة بين التقنية المستخدمة في العمل وبين الموظفين , فإدخال التقنية إ -
يم غير الرسمي, فتنشأ المتطورة يؤثر على نوع العاملين وعددهم, كما تؤتر التقنية على التنظ

مصالح جديدة لألفراد وتهدد مصالح اآلخرين فتتكون مجموعات غير رسمية لمقاومة إدخال 
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التقنية, ويتطلب األمر من القيادة اإلدارية للمدرسة اتخاذ األساليب اإلدارية المناسبة للتعامل مع 
 ويمكن رصد بعض األنشطة التنظيمية بصفة عامة: مثل هذه المواقف.

مدرسة والمرحلة اإللمام التام بالقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات التي تنظم العمل بال -
 .التي تنتمي إليها

 عداد وتنسيق الجداول الدراسية بمختلف أنواعها ومستوياتها, وفقا للموارد المتاحة. إ-

ليها, ورسم سياسات الت - وسع أو النمو تنظيم سياسات القبول بالمدرسة, والتحويل منها وا 
 المدرسي.

مكاناته واستعداداته. -  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعد تقويم قدراته وا 

, سواء فيما يتعلق بالقوى ا عداد الترتيبات الالزمة لتنفيذهإعداد مستلزمات العمل, و  -
 المالية, وغيرها. االعتماداتالبشرية, أو 

جه النشاط لتحقيق الخطط الموضوعة واألهداف ومن هنا يتضح إن التنظيم هو تقسيم أو 
المرجوة وبالتالي يحقق التنظيم ل دارة المدرسية فوائد كثرة منها إنه يحدد العالقات بين العاملين 
بشكل منظم ووا ضح لجميع العاملين حيث يوزع األعمال واألنشطة بشكل عملي ومنسق كما أنه 

 يقضي على االزدواجية في االختصاصات.

 ذ القراراتاتخا

يعني عملية اتخاذ القرار هو االختيار القائم على أسس موضوعية لبديل أفضل من بين 
. ويوجد القرار فقط عندما توجد تحقيق هدف محدد في ظل ظروف معينةمتاحة ل عدة بدائل

 ال تكون العملية امتثال ألوامر أو لضغط الظروفأو  عدة فرصة اختيار بديل من بين بدائل
 (.2012وآخرون,)اندرواس 

وتأتي أهمية عملية اتخاذ القرار من كونها عملية تتخلل كافة العمليات اإلدارية األخرى 
فعند ممارسة التخطيط ال بد من اتخاذ القرارات في كل مرحلة من مراحلها, سواء كانت تتصل 

لتنظيم ال بد بوضع األهداف أو برسم السياسات والبرامج وتحديد الموارد المالئمة كما أن وظيفة ا
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ووظيفة  , وما يتصل بالعاملين فيه.بشان نوع التنظيم وحجمه وتقسيمه أن تستند إلى قرارات
الرقابة, التقويم تتطلب اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد المعايير المالئمة لقياس نتائج األعمال 

 (.2003)العازمي, والتعديالت التي ستجري على الخطة, وتصحيح األخطاء

( أنه يمكن الحديث عن ثالثة أقسام توضح أهم المهارات الالزمة 2003زمي)يضيف العا
 -:لمدير المدرسة في مجال اتخاذ القرارات منها

الحرص على فهم أهداف المدرسة التي وذلك من خالل  مهارة وضع األهداف العملية:-1
رارات قاتخاذ أهداف المدرسة بعين االعتبار عند ب  خذمع األ يعمل بها وتوضيحها للمعلمين

التمييز بين القرارات األساسية , و توضيح معايير قياس األداء لجميع العاملين بالمدرسةو  ,معينة
 على تحديد أهداف دقيقة لنفسه.القدرة  مدير المدرسة, وأن يمتلك والقرارات الروتينية

 تحديد المشكلة بسهولة وذلك من خالل مهارة تحديد المشكلة وجمع الحقائق :-2
 .وحووض

 مشكلة على أوضاع المدرسة.ال  اكتشاف انعكاساتمع قدرته على 

عدة بدائل لحل وذلك من خالل تحديده ل -مهارة اتخاذ القرارات والقيام بالعمل:-3
 هااللتزام الدائم من جانبمع  إقناع العاملين بالقرارات التي يتخذها , وقدرته علىالمشكلة

لتنفيذ  ؛ تحديد خطة عملمع  ملين في اتخاذ القراراتلعال تهمشاركو  بالقرارات التي يتخذها
 والنتائج التي تترتب عليها.ها, تقويمو  القرارات

ويتضح من ذلك أن القرار عملية متشابكة ومركبة تستند الى معلومات من مصادر 
مختلفة ويقوم على الحقائق والمعلومات, وهذه يجب أن تكون خاضعة لالختيار لبيان مدى 

 مه.صدقها من عد

 :التقويم

, التعليمية العملية سير حسن على الوقوف من المدرسة مدير بها يتمكن وسيلة التقويم
 إشراك منه يتطلب كما, وتطويرها وتحسينها جهودها نجاح ومدى ,ألهدافها تحقيقها ومدى



59 

 

 ويستمر ملالع بداية من يبدأ التقويم بأن اهتمامه مع ,والبيئة باءاآل وممثلي والتالميذ معه العاملين
 .(52, 2014,الغافري )بأول  أوال واالنحرافات األخطاء تصحيح على االعتماد مع, نهايته حتى

 لتطبيق ستراتيجيةاإل المراجعة المدرسة مدير تتطلب من الخطوة هذه أن الباحثة وترى 
 مع ومتجانسة متجاوبة لتكون , المدرسة  بأهداف ارتباطها مدى من للتأكد؛ دورية وجود الخطة

 سياسة رسم في العاملين يشارك ان عليه يجب كما اليومي المدرسي للعمل الواقعية الحاجات
 ووقت جهد أقل في األهداف الى المشاركة؛ للوصول مبدأ على القائمة الخطة وضع في المدرسة
 التعليم جودة الى التطوير؛ للوصول على يساعدهم التقويم بأن واضحة صوره بإعطائهم, ممكن
 .التعليمية لمؤسسته مستقبلية رؤية وضع من يمكنه مما والتعلم؛

تحتل عملية التقويم مكانة هامة في عملية االتصال التربوي, ففي مجال التربية يعرف و 
 التقويم بأنه العملية التي يحكم بها على مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق األهداف المنشودة.

منظمة وهدفه تحديد مقدار التغيير في سلوك  عمليةإن التقويم  (2012) عطوي  يذكرو 
صدار قرارات وأحكام لتحسين األداء والسلوك واإلنتاج.     األفراد المشمولين بالتقويم وا 

اهتمت بمسألة المتابعة والمساءلة وذلك  قد ( إن الواليات األمريكية2009)ةوتشير العبري
لمختلفة, وأولياء األمور وأعضاء المجتمع تحت إشرافها ومشاركة المعنيين بالتعليم من المجالس ا

حيث يجري تطبيق وربط الثواب والعقاب بالنتائج, واإلنجازات للمؤسسات, واألفراد العاملين بها 
من إداريين ومعلمين وفنيين, كما أن المدارس المستقلة في قطر ملزمة بتقرير سنوي توضح فيها 

الية المنصوص عليها في العقد مع تقييم دوري يتبع مدى تحقيقها لألهداف التربوية واإلدارية والم
بإنجازات المدرسة ومستوى تطورها للكشف عن أوجه النجاح  ىستراتيجية تعنإفيه منهجية 

صدار األحكام, والتوصيات العلمية؛  ,وتعزيزها براز جوانب القصور في مجاالت معينة وا  وا 
 لمعالجة التربوي والتعليمي.

 التربوية البرامج تحقيق مدى على ذه التجارب من خالل الوقوفونستطيع االستفادة من ه
 الختيار القرارات اتخاذ في ةوالضعف, والمساعد القوة مواقف ومعرفة الخطة في المحددة ألهدافها
المطلوبة مع استخدام وسائل  والمعلومات البيانات توفير طريق عن الممكنة, وذلك البدائل أفضل

 .ى االنحرافات األفراد ومحاولة تقويمهارقابية مناسبة للتعرف عل
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 تجهيز المبنى المدرسي وتهيئته: 
يعتبر المبنى المدرسي أحد العناصر المهمة للعملية التعليمية فهو يشترك مع المنهج 
والمعلم في كونهم الركائز المهمة التي تساعد الطالب على االستفادة من أوجه النشاط التعليمي 

وفر فيه من الخصائص التربوية ما يمكنه أن يحقق البيئة المساندة ل بداع وبقدر ما تت, والتربوي 
واالبتكار, وحتى يتحقق ذلك يتطلب أن تتوفر في المبنى المدرسي جميع المواصفات التربوية , 

 والخدمات المتنوعة التي تراعي المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب.

في العاصمة  طرابلس في الجمهورية العربية  ويذكر المؤتمر التربوي األول الذي عقد
ن مبنى مدرسة إوالذي يحمل عنوان ) رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العرب (  1998الليبية 

 ن يكون وفق النموذج التالي :أالمستقبل يجب 

 ان تتوافر في المبنى المدرسي مختلف متطلبات العملية التربوية والتعليمية. -

 مواصفات وجودة عالية.وأن يكون  ذا  -

 وأن يستفاد منه في تنفيذ أنشطة المجتمع المحلي. -

وأن تكون مواصفات األثاث المدرسي مناسبة واقتصادية ومراعية للمستوى العمري  -
 لطالبها.

 وأن يسهم المجتمع المحلي في تحديد موقع المبنى المدرسي . -

 التربية وزارة) اتهم التعليميةوأن تكون مرافقه ملبية لحاجات الطالب حسب مستوي -
 (.2000 ,العرب والمعارف والتعليم

إن المبنى المدرسي لمدرسة المستقبل يجب أن يكون وفق ( 2005)مصطفى يذكرو 
 النموذج التالي:

والسالمة في تصميم الممرات والساللم والمخارج بما  ,يؤخذ في االعتبار إجراءات األمن -
البها, وتصميم مخارج للطوارئ وساللم معزولة عن محيط يتناسب مع حجم المدرسة وعدد ط

 المبنى الداخلي.
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 تخصيص مساحات خضراء كافية لكي تكون متنفسا للطالب في أوقات الراحة. -

مراعاة االتجاهات األربعة في تصميم المبنى وفتحات النوافذ بحيث تكون هذه الفتحات  -
 باتجاه الشمال فيما عدا البعض منها.

المبنى المدرسي بكل المتطلبات في حالة حدوث كوارث أو حروب بحيث يكون تجهيز  -
 ملجأ لجميع أفراد المجتمع المدرسي. 

لى المبنى المدرسي. -  إيجاد خصوصية للطالب واإلدارة عند الدخول والخروج من وا 

ن أبنية مدرسة المستقبل يجب أن تكون جميلة ومريحة ( إ2006)يثجمل والرمي ويرى 
للمحافظة على أرواح العاملين فيها, ويتيح للتالميذ ممارسة  ؛ئل األمان الالزمةتحوي وسا

النشاطات المختلفة وتهيئ فرص تنفيذ البرامج التعليمية المستقبلية في ظل الحضارة الرقمية 
وفعاليات عصر المعلوماتية تلك التي سوف تخطط وتنشأ من خبراء  يدركون قيمة السهولة 

والتنقل وجمال الشكل والراحة النفسية في مثل هذه األبنية العامة وأثر ذلك  االتصالواليسر في 
 كله في نفسيات األطفال وفي البرامج التعليمية المطبقة فيها.

إن في مدرسة المستقبل لن يكون المتعلم مرتبطا  ( 2012) ندرواس وآخرون أ ويضيف
في المعمل أو  درسة أو حديقتها , أوبغرفة الفصل الدراسي , بل قد يكون في الحقل أو ملعب الم

المكتبة, وربما في البيت , وربما تشترك أكثر من مدرسة قي نشاط تعلمي عن بعد فيسود مفهوم 
 إدارة الصف الذي يرمي إلى جعل الصف بيئة مناسبة للتعلم وحافزا عليه.

أنشطة العملية  لكونه أحد المستلزمات األساسية لتنفيذتزايد االهتمام بالمبنى المدرسي ومع 
وذلك في يكون عليه مبنى مدرسة المستقبل  لما ينبغي أن التربوية قدمت األردن تصورا مستقبليا

  -ويتضمن مايلي: 1998ديسمبر  المؤتمر التربوي األول في مدينة طرابلس بليبيا في

 تطوير نماذج أبنية مدرسية وطنية  قليلة الكلفة نسبيا وذات كفاية عالية . -

 كفاية استخدام المبنى المدرسي وتسهيالته.رفع  -
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تطوير جيل من البناء المدرسي يراعي الظروف البيئية ومستجدات العملية التعليمية  -
 التعلمية ويقدم نموذجا جميال من الحجر المنتسب للبيئة التي يوجد بها.

المتكاملة  املةوتطوير استخداماته لغايات تنفيذ الصيانة الش, تعزيز النظام الحاسوبي -
 .لألبنية المدرسية

 تطوير الصروح من المباني المدرسية ذات الجذور التاريخية .  -

والمجتمعية المحلية من إجراء الصيانة الخفيفة للمبنى المدرسي , المشاركة الطالبية -
 .وتجميل المدرسة

)وزارة  اإلرشاد والتوجيه التربوي المستمرين للطلبة بما يحقق المحافظة على البناء -
 (.2000التربية والتعليم والمعارف العرب ,

 :لنموذج مبنى مدرسة المستقبل وهو امقترح ( 2004) وتضيف كني

 استخدام الخامات المحلية مع مراعاة جودة البناء المدرسي . -

التعلم التعاوني على شكل توفير قاعات للنشاطات المتعددة, وقاعات تسمح باستخدام  -
 .مجموعات

 ب رياضية مجهزة.مالع -

 مركز لمصادر التعلم متطور. -

 مطعم يقدم أفضل الوجبات. -

 عضاء الهية اإلدارية والفنية.أ غرف مجهزة ومريحة للمعلمين و  -

 فصول حديثة ومجهزة وذات كثافة طالبية حسب المعايير التربوية السليمة.  -

ليتالءم مع  ؛طويره( إن المبنى المدرسي في سلطنة عمان تم ت2008) المعمري ويشير 
نظام األساسي بتجديداته حيث تم إضافة الالتطورات الحديثة واالتجاهات التربوية الجديدة وتطبيق 

وغرف المهارات , مرافق لم تكن موجودة من قبل مثل مركز مصادر التعلم ومختبرات الحاسوب
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دعم التدريس  أجل الحياتية وتجهيز غرف المعلمين مع توفير أجهزة ومعدات تعليمية حديثة من
 .والنهوض به للمواد الدراسية المختلفة وتشجيع المتعلمين على التعلم الذاتي

وتري الباحثة إن تصميم وبناء نموذج مدرسة المستقبل يجب أن يكون منسجما مع الوسط 
طاره وقابال للتوسع وفقا لحاجات المستقبل, وأن يشترك في إفي  وجديي المعماري المحلي الذ

واإلدارة والمختصين , فريق مستنير من التربويين ذوي الخبرة الواسعة في مجال التدريس تصميمه
ر مناخ في مجال االقتصاد واالجتماع, لمعرفة االحتياجات النفسية والفراغية للطالب والمعلم وتوفي

من  ويسمو به إلى درجة أعلى جو يغذي التفكير للمعلم والطالب لبناء بيئي يساعد على التركيز و 
 ؛مستوى استدعاء المعلومات وترجمتها. ويؤخذ رأي الطالب في احتياجاتهم وتطلعاتهم العلمية

لجعل التعليم لهم متعة وراحة في ممارستهم األنشطة المختلفة لتنفيذ البرامج التعليمية المستقبلية 
بخدمات  في ظل التكنولوجيا الرقمية والموائمة مع متطلبات العصر, مع تزويد مصادر التعلم

 التكنولوجيا االتصال والمعلومات للدخول على المكتبات العالمية عن بعد.

 تطوير المناهج الدراسية وطرائق التدريس:   
طرأت مؤخرا  تغييرات واسعة على مجال التعليم, وبدأ سوق العمل من خالل حاجاته 

االقتصاد واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات , لمهارات ومؤهالت جديدة يفرض توجهات
 الجديد.

, لتواكب المتطلبات الحديثة ؛إلعادة نظر فإن المناهج التعليمية خضعت هي األخرى 
 والتعليم المباشر الذي يعتمد على اإلنترنت., والتقنيات المتاحة, مثل التعليم اإللكتروني

لة عن والتجربة اليابانية أفضل دليل على ذلك, فالمناهج التعليمية واألنظمة التربوية مسؤو 
وتطويرا, , وتطبيقا وتدريبا ,وتنظيما ,يقظة المجتمع وتقدمه الثقافي, ولكن الرقي اإلداري تخطيطا

واستفادت  ,ال إذا أسهمت المناهج التعليمية والبرامج التدريبية في تطويرها المستمرإال يتحقق 
 (.2007,العازمي)األمة من خبرات وتجارب األمم األخرى 

لمناهج الدراسية وطرائق التدريس يعتبر النصف اآلخر المكمل لعمل لذا فإن االهتمام با
وتوجهاته المستقبلية مع مراعاة اهج من فلسفة المجتمع حيث تشتق هذه المن إدارة المدرسة
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حيث تمثل  ؛مع مراعاتها لالنفتاح الحضاري  التطورات العالمية والتحديات اإلقليمية والمحلية,
هتمام في النظم التربوية بالدول العربية ففي إطارها تنكشف الرؤى المناهج التعليمية بؤرة اال

 .واألهداف بصورة أكثر وضوحا

 ( إن تطوير المنهاج يتم على مجموعة من الخطوات منها:2010) العبري  ويوضح 

التعليم: بوضع إطار لسياسات تعليمية تستهدف المحافظة على تكامل  ستراتيجيةإتحديد -
 وجيهه الوجهة الصحيحة.وتوقيت مناسب يتم ت

المرسومة حيث تتضمن هذه الدراسة طرق  االستراتيجيةة الواقع الحالي في ضوء سدرا -
 التدريس ووسائله  وأساليب التقويم, وا عداد المعلم واإلداري  وتدريبهما. 

( إن تطوير المناهج الدراسية وطرائق التدريس يجب أن يواكب 2003)آل ناجي ويشير
رفي والفيض الهائل من المعرفة وتراكمها السريع وأهمية االختيار المناسب للمناهج االنفجار المع

 ؛منها بحيث تعمل اإلدارة المدرسية على تطبيق مناهجها وطرائق التدريس وتطويرها باستمرار
مل اإلدارة المدرسية على حتى تكون أنواع التعليم وأساليبه مؤدية فعال لتحقيق األهداف التي تع

 .اتحقيقه

كما يجب على اإلدارة المدرسية في تطويرها للمنهج الدراسي أن تراعي خصائص البيئة 
االجتماعية ومطالب المجتمع وتبحث عن مشكالته وتضع لها الحلول في صيغة المنهج بحيث 
تعود الطالب على العادات الحسنه وتغرس في نفسه حب األصالة والتفكير واالعتماد على النفس 

مع إدخال التعليم اليدوي والمهني والربط بين لنظام في حياته الخاصة والعامة اوتعوده على 
التعرف على المجتمع العربي ودراسة أوضاعه من خالل ضرب و المناهج والعمل واإلنتاج , 

األمثلة في تدريس بعض المقررات مثل: التاريخ والجغرافيا كما يجب أن تراعي اإلدارة المدرسية 
 الحديثة في عرض ومراجعة المنهج مثل تقنية الحاسوب وغيرها. استخدام التقنيات

( أنه يقع على عاتق مدير المدرسة بحكم موقعه ومسؤوليته أن  2005)ويضيف يعقوب
وبعمل على توفير كافة اإلمكانات والوسائل التعليمية التي , يتابع تنفيذ المنهج بمفهومه المتطور

لتطويرها لتتمشى مع تحقيق الحاجات واألهداف  ؛المناهجتعين على تنفيذه, وتمتد مسؤوليته عن 
 والظروف المتغيرة في المجتمع, ببحثه ألفضل الطرق التي تعين معلميه على التطوير . 



65 

 

دور مدير المدرسة في عملية تطوير المنهاج  (182ص ,2012)ويلخص عطوي 
 الدراسي فيما يلي:

وأولياء األمور حول نواحي , بةجمع المعلومات من خالل مالحظة المعلمين والطل -
 قصور المنهاج الدراسي, وتوثيقها وا عداد تقارير خاصة بها لذوي العالقة.

تحليل نتائج الطالب الفصلية والسنوية وتحليل أداء المعلمين واستخالص ما تنتج عنه  -
 من قصور في المناهج الدراسية وتوثيقه.

نهج للحصول على معلومات دقيقة موثقة التعاون مع جميع األطراف ذات العالقة بالم -
والدراسات أو التجارب الخاصة للوقوف على مالئمة المناهج  عند االستجابة على االستطالعات

 الدراسية وحاجتها للتطوير.

تشجيع المعلمين على االحتفاظ بسجالت خاصة يدونون فيه مالحظاتهم حول جميع  -
 لجتها.أوجه القصور في المنهاج, ومقترحاتهم لمعا

ويؤكد علماء التربية وخبراء التعليم على ضرورة تطوير المناهج الدراسية في جميع 
المراحل لمواجهة التحديات المستقبلية والمتغيرات المجتمعية على اعتبار أن تطوير المناهج 

ة لذا ينبغي إعداد مناهج علمية وتربوية مميز  ؛الدراسية يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع
قادرة على التعامل مع مشكلة المستقبل فالمناهج تشكل المحور الرئيسي لكيف التعليم وجودته 

 (.2005 )مصطفى,

( مالمح عامة يستند إليها منهج مدرسة المستقبل يجب مراعاتها 2003) آل ناجي ويوجز
 ويمكن إيجازها فيما يلي: 

س تطبيق الشريعة اإلسالمية المساس بها التي تقوم على أسا نال يمكالثوابت التي   -
 في الحياة وغرس أنماط سلوكية وقيمية مقبولة.

تضمين المناهج الدراسية موضوعات إجبارية تتعلق باألهداف العامة الموحدة للمنهج  -
 .ينهمتلبي حاجات الطالب والفروق الفردية ب اختياريةوموضوعات 
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عداد مناهج مدرسة المستقبل إشراك المختصين في مجاالت االقتصاد واالجتماع في إ  -
 سعيا لتلبية حاجات المجتمع المختلفة.

أن يقوم المنهج على أساس فلسفة واضحة للتربية, وأن يكون واسعا وشامال , وأن  -
الفرصة للخبرات  ئيهييتسع للفروق الفردية بين الطالب, وأن يعني بتشجيع الموهوب, وأن 

قق نمو الخبرات واستمرارها, وأن يزود المعلم بوسيلة التعليمية , لتعزز بعضها البعض بحيث يتح
 تمكنه من معرفة دوره بالنسبة للنظام الكلي وأن يتم مراجعته وتقويمه بصفة مستمرة .

يجب أن تكون للنشاطات التدريبية والتجارب في منهج مدرسة المستقبل مكانة مهمة  -
لبيئة المحلية. ويجب أن تساعد مناهج بما يخدم الطالب ويربط معارفهم ومعلوماتهم بالحياة وا

مدرسة المستقبل في إعداد الطالب على إتقان أكثر من طريقة للتعلم كالتعلم التعاوني, والتعلم 
 االستكشافي والتعلم االبتكاري وأن تتيح للطالب القدرة على المبادرات الذاتية للمشاركة اإلنتاجية.

تباط بالعصر والمالءمة للواقع االجتماعي يجب أن يراعي منهج مدرسة المستقبل االر  -
المنهج  من خالل احتوائه على تطبيقات عملية واستخدام التقنيات الحديثة في عرض ومراجعة

 مثل تفنيه الحاسوب.

يجب إدراك أن الكتاب في مدرسة المستقبل ال يزال أحد وسائل فهم المادة , كما أنه  -
, حيث يبرز الكتاب من منابع المعلومات اإللكترونية ةمرشد للمعلم لفتح آفاق المعرفة المباشر 

اإللكتروني الذي يشبه الكتاب العادي لكنه ويتضمن شاشة عرض بدال من الورق, بحيث يمكن 
وصل الكتاب بالحاسوب وشحنه بمجموعة كتب يمكن وصلها بمواقع متخصصة في شبكة 

 .المعلومات

مع مراعاة كلفته من خالل التركيز على  العمل على جودة التعليم في المدرسة وتعميقه -
المعرفة وأدواتها واالستفادة من تقنيات المعلومات ووسائل االتصال الحديثة وتسهيل عملية 

 استخدامها.

بجامعة السلطان قابوس قد  1997أن المؤتمر التربوي األول,   (2009) ةوتذكر العبري
 ي مناهج مدرسة المستقبل منها: خرج بعدد من األسس التي يجب مراعاتها من قبل مخطط
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تطوير مناهج التعليم أهدافا , ومحتوى وطرائق تدريس, وأساليب تقويم, بحيث تكون  -
 أكثر وظيفية على مواجهة التحديات المستقبلية .

تحديث المناهج الدراسية مما يجعل محتواها يواكب منجزات الثورة العلمية الكبرى التي  -
, ألن تلك الثورات تمثل التكنولوجيةرة الذرية, وثورة غزو الفضاء, وثورة يعيشها عالم اليوم الثو 

 تحديات المستقبل.

 تعزيز مناهج التربية البيئية في مختلف مراحل التعليم والتخصصات. -

 تعميم تدريس المعلوماتية, في جميع مراحل التعليم وفي مختلف التخصصات. -

ا الفعال في مزيدا من االهتمام والرعاية لدورهاألنشطة المدرسية والالمدرسية إيالء  -
 .تنمية جوانب الشخصية

اعتماد طرائق التدريس الحديثة في العملية التعليمية, وبخاصة في مجال العلوم  -
 الشرعية واللغة العربية. 

( مقارنة بين المنهج  التقليدي  ومنهج مدرسة المستقبل 2005وآخرون) وتعقد الخليفة 
 وهي:

هج مدرسة المستقبل تنساب المعلومات من جانب واحد بينما منهج مدرسة إن منا -
المستقبل هناك تفاعل تعليمي من الجانبين الطالب ومعلمه, والطالب وزمالئه, والطالب 

 والحاسوب.

المنهج التقليدي تعليم فردي بينما منهج مدرسة المستقبل تعليم تعاوني, من خالل  -
 ظمة باستخدام شبكات االتصال او باألقراص المدمجة التفاعلية. المجموعات الصفية, أو المنت

 المنهج التقليدي تعلم له صفة اإلجبار عن طريق الحصص والمحاضرات واالستيعاب. -
 أما منهج المستقبل هو تعلم  طريق اإلتقان الذاتي للمعلومة واالستفادة منها في مواقف أخرى . 

بينما منهج المستقبل , والطلبة ستراتيجياتواإل ,قالمنهج التقليدي متجانس في الطرائ-
 واحترام الميول واالستعدادات. ستراتيجياتواإلمتنوع في الطرائق 
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المنهج التقليدي محتواه ثابت وبطئ التغير بينما منهج المستقبل محتواه شديد التغير,  -
 ومتجدد, ومتنوع.

منهج المستقبل يهتم بالتفكير  المنهج التقليدي يعتمد على التلقين والحفظ , بينما -
 لذات التفكير الناقد واالبتكاري.وبا

ن النظام التعليمي في مدرسة المستقبل يعتمد على مناهج دراسية أويتضح من ذلك   
لتربية أجيال ؛ تتفق مع احتياجات خطط التنمية في العقود القادمة, وتنسجم مع التربية المستقبلية

جاالت ومهيأة لدخول سوق العمل, وأهم ما يميز المناهج في مدرسة تتميز باإلبداع في جميع الم
ة وتفجير المستقبل هو الوضوح والتكامل من ناحية, والوصول على اكتشاف الحقائق العلمي

 تعليمية واضحة. ستراتيجيةإ, وال يمكن تحقيق ذلك إال من الطاقات العقلية للطالب

( إنها وسائل يتبعها 2005)فيذكر مصطفىأما عن أساليب التدريس في مدرسة المستقبل 
المعلم من أجل إيصال المعلومات للطالب بطريقة مباشرة من خالل المناهج الدراسية وغير 
مباشرة من خالل التعلم الذاتي واألنشطة الدراسية لذا فإن أساليب التدريس في مدرسة المستقبل 

الب , بل هي جزء متكامل من المواقف ليست منفصلة عن المواد العلمية أو بعيدة عن إدراك الط
التعليمية التي تشمل قدرات الطالب وحاجاته واألهداف التي ينشدها المعلم من المواد العلمية التي 

 يقوم بتدريسها.

وسائل التدريس يجب أن تساعد الطالب على تفجير الطاقات اإلبداعية واالبتكارية 
شكالت, وأساليب االستثارة الفكرية والمحاكاة باستخدام طرق وأساليب متنوعة كأسلوب حل الم

والربط بين المعارف العامة والمهارات الفنية, والمزاوجة بين الخبرات الشخصية  والخيال العلمي,
 والعلمية واألكاديمية .

في بناء مناهج المستقبل, ولن  جههاانو أبرز التحديات التي  يإن التحديات المعلوماتية ه
ن كل معدات العالم المتقدم ال , ذا التحدي ونحن نجلس في مواقع المستهلكيتحقق لنا مواجهة ه وا 

ن ما سيحصل في السنوات  يمكن ان تحقق لنا تقدما إذا لم يكن اإلنسان مبدعا لذلك التقدم وا 
, مما يترتب عليه تقادم تضاعف كثافة العلم كل أربع سنواتالقادمة هو انفجار حقيقي ينتج عنه 

قيمة ما يتم اكتسابه في مؤسسة التعليم لذا أصبح ضروريا أن تعي مناهج  المعارف وانخفاض
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وقت ليس له من أهمية تعادل أهمية  المستقبل تزويد الطلبة بأكبر قدر من المعلومات في أقصر
تعليمهم كيف يستعملون تلك المعلومات استعماال فعاال ومفيدا وأن يكونوا قادرين ليس فقط التكيف 

العادية لها , بل قادرين على االستجابة النقدية والمبدعة لها)الخليفة مع السرعة غير 
 (.2005وأخرون,

ونستخلص ما سبق إن مناهج مدرسة المستقبل ال يقوى على تنفيذها إال المعلم الكفء, 
ن تطوير المناهج يتطلب جهدا من قبل التربويين وأصحاب  المؤهل  أكاديميا وتربويا وتكنولوجيا وا 

سياسي للتوصل إلى مناهج علمية وتربوية مميزة قادرة على التعامل مع المشكالت القرار ال
 المختلفة واضعة الحلول المناسبة لها  ومالئمة لقدرات المتعلم.

التنوع في المناهج الدراسية لكي تكون موافقة مع قدرات  لذا فإن دور اإلدارة المدرسية هو
مكانياتهم من اهتمام بالمتفوقين والموهوبين ومتوسطي اإلعاقة وبطيئي التعلم وأن ترتبط  الطالب وا 
سهامها في مجتمع ومناسبتها لمستوى نضج هذه المناهج بحياة الطالب ومشكالت ال الطالب وا 

كادر متميز من المعلمين المحققين لجودة عالية في التعليم مراعية  تنمية الميول العلمية مع توفير
  .تطورة في المحتوى وطرائق التدريساستخدام التكنولوجيا الحديثة الم

كما يجب على مدير مدرسة المستقبل أن يتكيف مع عصر المعلومات مع تلبية حاجات 
وتبادلها كما يجب عليه أن يراعي في مناهج  ,الطالب بأن يتعلموا كيف يتعاملون مع المعلومات

لمتالحقة للمحتوى, وربطها مدرسة المستقبل جودة التعليم من حيث األحداث اليومية, والتغيرات ا
المناهج  بسوق العمل واإلنتاج, مع االستفادة من التقنيات الحديثة لذا يجب أن تكون عملية تطوير

عملية مستمرة مبنية على أسس واضحة محافظة على خصائص األمة في جميع النواحي الثقافية 
 را بتطور التكنولوجيا العصرية. والقيمية والعقائدية في نظام مساير لمتطلبات العصر الحديث متطو 

 تنمية المعلمين والعاملين وتطويرهم:
تعد التنمية المهنية من أحد األساليب التدريبية التي تهدف الى تطوير العاملين بالقطاع 

 .(2009لغافري,االتعليمي ورفع مستواهم التدريسي مع النهوض بمستواهم التعليمي ككل )
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ن من أهداف إدارة مدرسة الم ستقبل هي رعاية جميع العاملين في المدرسة بما فيهم من وا 
والتكنولوجية , للمعرفة للحصول على المستجدات التربوية المعلمين مع إيجاد قناة مفتوحة

والعلمي والثقافي واستخدام األساليب القيادية التي , ومساعدتهم على النمو المهني, المتطورة
 .وافز المادية والمعنويةخالل الح تحفزهم على العمل المنتج من

لذا فإن المعلم يعتبر أهم متغير تتعامل معه اإلدارة المدرسية في تنظيم المدرسة لتحقيق 
أهدافها, وعليه ترتكز منطلقات العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية وكلما نجح في تنمية 

فع مستويات اإلنتاج القومي , ومن ثم يرتي للطالب ارتفعت مستويات المعرفةالمستوى التعليم
 العام , والذي بدوره ينعكس على زيادة دخل المجتمع, وبالتالي تتحقق الرفاهية االجتماعية.

ذا كان تحسين اإلدارة التعليمية يمثل توجها مستقبليا بحد ذاته, فإن تجويد أساليب  وا 
ا جوهريا في هذه الحقبة اختيار المعلمين, وتدريبهم وا عدادهم , وتنميتهم يعتبر توجها مستقبلي

 (.2007, العازمي)المتسارعة التغير والتطور من حقب التاريخ 

( أنه  يجب على إدارة مدرسة المستقبل أن 215, 214ص ,2003ويذكر)آل ناجي,
 تعي:

واالتصال مع  ,وللكفايات التقنية والمعلوماتية, أهمية امتالك المعلم للثقافة المعلوماتية -
 سية في طرائق التدريس .إحداث تغيرات أسا

مع تهيئة  إدراك المعلم أن دوره في تقديم الخدمات النفسية والتوجيه المعنوي لتلميذه, -
يوفر لهم الثقة بالنفس والتسامح واالعتدال في دينهم والفهم الجيد الذي الطابع المستقر  يالمناخ ذ

م ودوافعهم وفهمه لطبيعة لطبيعة تالميذ مدرسة المستقبل, وخصائصهم التي تؤثر في تعلمه
 المجتمع الذي يعيشون فيه, مع إدراكه للمتغيرات العالمية الجارية.

نما تشترك معه مصادر أخرى عبر  - إدراكه أنه لن يكون مصدر المعلومات الوحيد وا 
قنوات االتصال الحديثة وأن المعلومات لن تكون غاية في حد ذاتها بل سيكون التركيز على كيفية 

 وتوظيفها في مواقف جديدة.  تقويمها
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إعطاء المعلم حرية أكثر في اتخاذ القرار التي تتعلق بنموه المهني وممارسته المهنية  -
 على اعتبار أن ذلك جزءا من تمهين التعليم .

يجب إدراك أن معلمي مدرسة المستقبل يمثلون مزيجا متنوعا يشمل متخصصين في  -
ويمتلك الخبرة  ,ع وخبراء في مجاالت محددة, ورجال أعمالالمعلومات الحديثة وقادة في المجتم

في طرق البحث عن المعلومة وليس في المعلومة ذاتها, وخبيرا في أساليب التعليم فهو ليس ملقنا 
 لتالميذه, بل منظما ومنسقا لبيئة التعلم, ومحفزا ومشجعا لتالميذه على االستقالل الفكري.

بيرا تربويا يتمتع بدرجة كبيرة من االبتكار والمبادأة قادرا خاالهتمام  بالمعلم واعتباره  -
على أن يفكر بنفسه في األهداف التربوية, مع تطويره للبرنامج التعليمي لتحقيق تلك األهداف, 

 وأن تكون لديه معلومات مهنية ومهارات وكفايات مناسبة تمكنه من انتقاء وتنظيم مواد التعليم.

المستقبل أن مهنته تتطلب امتالكه الكفايات معرفية ومهنية نستنتج من ذلك أن مدير و 
نسانية وخبراته التربوية ال بد من تحديثها من خالل برامج   التدريب.وا 

إن على مدير المستقبل أن يجعل من معلم   (108, 107ص ,2008)يرى حافظ, و
 المستقبل: 

نفسها, فقد تحول المعلم خبيرا في طرق البحث عن المعلومة, وليس خبيرا في المعلومة  -
ويحتاج الطالب  السياحي في عالم يعج بالمعلوماتمن خبير يعلم كل شئ إلى ما يشبه المرشد 

 إلى من يرشدهم.

ويسهم في تطوير جانب الكيف وينظم  ,إنجاز مهامه االجتماعية والتربويةقادرا على  -
 يويستخدم مستحدثاتها ف, ات التربويةالعمليات التربوية باتجاهاتها الحديثة ويحسن استثمارا لتقني

  .والتعليم الذاتي رتمكن ومهارة كالتعليم المبرمج والتعليم المصغ

معلما يتفهم بعمق مهامه تجاه مجتمعه وأمته عن طريق المواقف التعليمية وما ينشأ  -
تبادل عن عالقات متبادلة بين المعلم والمتعلم وهى عالقات يجب أن تتميز بالحوار والتفاعل و 

إلى تنمية القدرات وممارسة قوى  لتؤدي ؛الخبرة بحيث تتعدى نقل المعرفة من طرف إلى آخر
طالق قوى اإلبداع  وتهذيب األخالق وتطوير الشخصية بجملتها.  ,التعبير والتفكير وا 
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يثق بنفسه في تنظيم النشاط و  ,معلما يملك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد -
والقدرات والمعلومات ما يجعل منه باحثا تربويا يسهم  ويملك من المهارات, بحرية واختيارالتربوي 

 في حل المشكالت التربوية عن دراية ووعي.

أنه يجب على مدير المدرسة أن يمتلك القدرة والكفاءة على  (2005) ويضيف يعقوب
خالل نظام منهجي متكامل للتنمية المهنية بتعاونه مع معلميه من  ؛تحويل مدرسته إلى مؤسسة

يضمن استمرارية عملية التنمية المهنية وهذا النظام يكسب المعلمين قوة ذاتية في عالج تدني 
 أدائهم.

ونستنتج من ذلك أن كل ما تقوم به المؤسسات التعليمية من تطوير وتحسين مختلفة يعد  
فاعلية في عملية والمشارك ب, جيدالمعد اإلعداد ال غير مكتمل األركان إذا لم يتوفر المعلم الكفء

ن المدرسة المتميزة والناجحة هي التي تسعى ألن يكون لها برامج تنموية التطوير التربوي  , وا 
 لتنمية طاقاتهم اإلبداعية والفكرية. ؛ينخرط فيها المعلمون 

فالمعلم يمثل قاعدة العمل التعليمي ,ومكلف بأدوار محددة فال بد من مدير المستقبل أن  
عده  إعدادا مستمرا ومتصال ومتجددا وتدريبه على استخدام التكنولوجيا المتطورة في التعليم مع ي

ب وقدرتهم على التكيف لتنمية مهارات التفكير لدى الطال ؛استيعابه للمستجدات التربوية
والتعلم الذاتي والتعاوني مع التوجيه  ,وتدريبه على البحث والتقصي والحوار , االجتماعي

 , والبحث عن المعلومة بالتواصل مع الشبكات المحلية والعالمية وتزويده بالخبرات ,رشادواإل
واالتجاهات التي تساعده على النجاح في حياته العلمية مواجهة مشكالت وتحديات المستقل 

 بطريقة منهجية تستند إلى أساليب التفكير العلمي المنطقي.

 رعاية الطالب:
اإلدارية والتعليمية فمدير مدرسة المستقبل هدفه خدمة سلوك الطالب هم محور العملية 

المعلم التعليمي بهدف خدمة سلوك الطلبة لذا فإن من أدوار مدير مدرسة المستقبل هو تحقيق ما 
( من 211,  210ص ,2003)يحتاجه الطالب في مدرسة المستقبل والذي يوضحه آل ناجي

 خالل المحاور التالية:
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ة المستقبل يجب أن تكون لديهم القدرة على التعلم والعمل مع إعداد خريجي مدرس -
اآلخرين والموضوعية والنقد البناء والثقة بالنفس التخاذ القرار, ومهارة الحصول على المعلومة 

 واستخدامها , والتفكير وحل المشكالت.

ات مع إدراك الطالب من كونه متلقيا للمعلومة إلى متعلم حيث تتيح تقنيات الحاسب –
 التعلم عن طريق االستكشاف والتجربة 

تعلمهم مهارات القابلية للعمل مع الفريق , ومهارات احترام وجهات النظر من خالل  -
 جعل حجرة الصف معمال للعمل التعاوني.

ن طالب المستقبل الذي تتطلع إليه متعلما نشطا يتعلم إ( 2006)يضيف جمل والرميثي و 
 ومهاراته باستمرار ويفكر في تعليمه تفكيرا تأمليا ونقديا .كيف يتعلم وكيف يطور خبراته 

  ذا على مدير المستقبل أن يعد طالب مدرسة المستقبل بامتالك العديد من المعارفل
, في سوق العمل والمهارات والقدرات التي تؤهله لمواكبة متطلبات حياة المستقبل, عامال أو موظفا

 أو طالبا يواصل الدراسات العليا .

كما يجب على إدارة مدرسة المستقبل أن تعد طالبها بأن يكونوا شركاء في عملية التعليم 
والتعلم متعلم يتعلم كيف يفكر تفكيرا تأمليا نقديا , مبتكرا يفكر تفكيرا إبداعيا خالقا قادرا على حل 

 .المشكالت بطريقة إبداعية

ب أن يكون إيجابيا الطالب في مدرسة المستقبل يج أن (36ص ,2008 )ويرى حافظ 
يبحث عن المعلومة بنفسه, يجمع الحقائق ويمحصها ويستنتج منها, يتعلم باللعب والحركة, يجري 
التجارب, يتصل بالمجتمع, يتعلم من خالل العمل, وعلى مدير مدرسة المستقبل أن يسهم في 

 ية لهم.تدريب الطالب على المهارات الفنية والمهنية وتكون من منتجاتهم معارض تشجيع

( إن الطالب أصبح محور العملية التربوية والمهنية, لذا على 2008)الحربي ويذكر 
اإلدارة المدرسية أن تدرك أهمية تحديد عالقات واضحة ودقيقة مع الطالب وتحديد الوسائل 
المعينة على تقوية تلك العالقة بينه وبين الطالب في المدرسة واحترام شخصية الطالب مع 

بداء الرأي  ؛لرغباتهم ومشاكلهم خالقا جو من االتصالاالستماع  ليتمكن الطالب من الحوار وا 
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والمشورة بحرية , فيكسبهم الثقة , ويزيد من عمق الوالء واالنتماء للمدرسة وعمق العالقة بينهم 
 وبين مديرها.

 وترى الباحثة أن على إدارة مدرسة المستقبل أن تعد خريجي مدرسة المستقبل بأن يكون 
لديهم القدرة على التعامل مع مطالب المستقبل وتحدياته لذا عليهم أن يمتلكوا مهارات منها القدرة 

وتحمل , والتواصل الثقافي والحضاري  ,والثقافية ,والدينية, على المحافظة على الهوية الوطنية
 ,لعربيةوالتمكن من اللغة ا, واستخدام أجهزة الحاسب اآللي والتقنيات الحديثة, المسؤولية

 واستخدامهم أكثر من لغة.

 الشراكة المجتمعية:
اإلدارة المدرسية الجيدة هي التي تعمل على تكوين عالقات متميزة مع المجتمعات 

الستقبالهم ومشاركتهم في جميع المجاالت, فيؤدي ذلك إلى تذليل ؛ المحلية, بحيث تفتح أبوابها
فيصبح هناك توافق بين أهداف  انات المادية,العقبات التي تواجه المدرسة وخاصة مشكلة اإلمك

 المدرسة والمجتمع المحلي مما يؤدي إلى نجاح العمل التربوي والتعليمي. 

( أن مدير مدرسة المستقبل لكي ينجح في توثيق العالقات 2008)الحربي يشيرو 
 اإلنسانية يتطلب منه عددا من المتطلبات اإلنسانية :

تاحة الفرصة له للتفكير واإلبداع واالبتكار, والعمل اإليمان بقيمة الفرد وذلك ب - تقديره وا 
 الحر.

 تشجيع العمل الجماعي, والمشاركة والتعاون بين أعضاء المجتمع المدرسي. -

 معاملة أعضاء المجتمع المدرسي معاملة عادلة وبث روح األلفة بينهم. -

وآمالهم , همللتعبير عن طموحات ؛إتاحة الفرصة ألعضاء المجتمع المدرسي -
 واهتماماتهم. 

إن مدرسة المستقبل يجب أن تساير تقدم المجتمع والحياة االجتماعية فيه فتكون مؤسسة 
 مفتوحة لجميع أفراد المجتمع  لتحقيق طموحاته.
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والمؤسسات , وتتضمن هذه الوظيفة إقامة جسور وقنوات اتصال مفتوحة بين المدرسة  -
وأن تواكب المدرسة تقدم المجتمع واالندماج فيه اندماجا  ,لفةجتماعية وشرائح المجتمع المختاال

إيجابيا بحيث يصبح المجتمع معمال حيا للمدرسة وتصبح مشاكل الحياة الرئيسية في المجتمع 
 (.92, ص2003محور البرنامج الدراسي)آل ناجي,

( إن هذه األدوار االجتماعية  وتتوقف على عدة عناصر منها: 2007)ويذكر الشريف
مستوى اإلعداد التربوي إلدارة المدرسة والمعلمين, وتفهم اإلدارة المدرسية للمهام والمسؤوليات 
الملقاة عليها داخل المدرسة وخارجها, باإلضافة إلى المستوى االقتصادي, وتأثير القيم والعادات 

 واالتجاهات.

 :( الى أن أهم ما يميز مدرسة المستقبل من صفات79-78 ص2004)وتشير كني

رفع مستوى المعيشة ل نسان فيكون التعلم من أجل تكوين أفراد أفضل ومعيشة أفضل -
 في عالم أفضل.

يفترض أن تستخدم مدرسة المستقبل البيئة معمال للتعلم, فالتعليم لن يكون واقعيا إذا  -
ح تفتو  أو المكتبة, فهي تهئ لطلبتها االتصال, ,اقتصر على الجدران األربعة لحجرة الدراسة

فيكتسب طالبها الخبرات العلمية بالعمل في ؛ أبوابها لتبادل الخبرات مع المؤسسات المتنوعة
 المشروعات التي يقوم المجتمع بتنفيذها.

 إشراك األهالي في رسم سياسة المدرسة وتخطيط برامجها. -

الحفاظ على تماسك المجتمع وتحقيق النظم االجتماعية, ونقل تراث األجيال الماضية  -
 لألجيال الحاضرة والعمل على التخلص من عيوب المجتمع وتقوية محاسنه. 

ويجب على التعليم في مدرسة المستقبل أن يركز على المنهاج التجريبي الذي يعمل -
مما يؤدي إلى دعم  ؛على دمج المتعلم بالمؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتربوية في مجتمعه

 .بعالمه الداخلي وبإلمامه بالعلوم واآلداب المختلفةوتعزيز معرفة المتعلم بذاته و 

ن إدارة مدرسة المستقبل مطالبة بأن تجعل المدرسة مركز إشعاع علمي أويتضح من ذلك 
ستخدام للمجتمع, ذا تأثير اجتماعي واضح  بحيث تكون مؤسسة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع ال
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لمدرسة وأولياء األمور لتنسيق الخدمات جميع مرافقها وفتح آفاق التعاون والتكامل بين ا
 االجتماعية والترويحية في المجتمع المحلي.

 توفير التسهيالت المادية والتقنية:
اليها اإلدارة المدرسية لمدرسة المستقبل توفير المستلزمات  إن من األهداف التي تسعى

ة صحيحة على أسس سليمة بما ألجل إعداد النشء وتربيته تربي؛ المادية والتقنية والبشرية بفعالية
تتفق مع أهداف المجتمع والصالح العام وتعتبر التقنية وعلى رأسها تقنية المعلومات مثل 
؛ الحواسيب والقنوات التلفزيونية وشبكات المعلومات المحرك األساسي وجوهر مدرسة المستقبل

, د, ورفع كفاءة المعلمينلم عن بعلنهضة التعليم وزيادة قدرة الطالب على التعلم الذاتي والتع
 وتوفير المعلومات المطلوبة عن مختلف مجاالت العمل التعليمي. 

ويلعب الطالب دورا أساسيا في عملية التعليم والتعلم, وذلك إلمكانية تفاعله المباشر مع 
مصادر المعرفة المتعددة والمتنوعة, فيمكن أن تتم عملية التدريس عن طريق وسائل التعلم الذاتي 

لمختلفة , ووسائل التعلم المفتوح, وذلك بمساعدة شبكات الحاسوب, واألقمار الصناعية واأللياف ا
تعلم فعالة لكي  ستراتيجياتإبالضوئية واألرشفة االلكترونية, لذا البد من تدريب الطالب وتزويده 

حسب  والمعلومات ,يكون متعلما مستقال يستطيع أن يتعامل بسهولة مع هذا الكم من المعرفة
يقاعه الشخصي   (. 2009 ,ةالعبري)قدراته وا 

ويتضح من ذلك إن على اإلدارة المدرسية أن توفر التقنيات التعليمية وأجهزتها مع إحالل 
الحاسب اآللي محل العمل اليدوي الروتيني واستخدامه لجميع العمليات اإلدارية والمالية والتعليمية 

 .  والبحثية, للوصول الى مدرسة الكترونية

وفي ضوء ذلك تم وضع رؤية للتعليم من قبل فريق بحث في سلطنة عمان خالل الفترة 
"التعليم مدخل لمواصلة تنمية المجتمع العماني  م وهي على النحو التالي:2020إلى  2006 نم

وتحديثه من خالل إعداد المواطن العماني , المؤهل بالمهارات الضرورية للحياة والعمل الواعي 
والقادر على التعايش مع مجتمع المعرفة ,واإلسهام في بناء الحضارة اإلنسانية  المتوقعة, بأدواره

 (.2009,ةالعبري)بهدي من ثقافته العربية واإلسالمية  والتكيف مع التحوالت المستقبلية,
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نجازات لحفاظ على اإللومن هذا المنطلق وجهت الحكومة الرشيدة  اهتمامها ليس فقط 
نما التأكيد لتح ,مجال التعليم حتى اآلنالتي تحققت في  , قيقها نظاما تعليميا عالي الجودةوا 

 والكفاءة مالئما الحتياجات المجتمع العماني وملبيا للمنظمات الدولية في هذا المجال.

العام بالتعاون مع منظمة عربية تطبق تحليل نوعية التعليم وتعد السلطنة أول دولة 
وطنية العمانية للتربية والتقانة والعلوم حيث خرجت ورشة العمل الوطنية اليونسكو ممثلة باللجنة ال

م والمنظمة من قبل 2013-5- 20حول إطار تحليل نوعية التعليم العام والتي عقدت بتاريخ 
 بالسلطنةأداة  15وذلك لمناقشة تجويد التعليم بمختلف مكوناته من خالل وزارة التربية والتعليم 

 (.2013التعليمية,  سلطنة عمان )بوابة

تشخيص التحديات التي يمكن أن تعوق تجويد التعليم مع اقتراح بدائل وحلول إجرائية  -
 انطالقا من تحليل نوعية التعليم العام.

ومراجعة المناهج  ,األولية والتدخالت المطلوبة لتحسين نوعية التعليم  تحديد المجاالت -
 الدراسية وتعزيز التقييم .

  .ميع الموارد المتوفرة نحو المدخالت المتصلة بالجودةاستخدام ج -

االنتقال بالسلطنة نحو تحقيق مستويات أعلى من اإلنجازات في التعليم والتعلم وخاصة  -
  أن  السلطنة تعتبر أول دولة عربية تتعاون مع اليونسكو في هذا اإلطار.

 النواحي لكافة شاملة دةمتعد المستقبل مدرسة لمدير اإلدارية ئفالوظا أن نجد وهكذا
 مدرسة مدير على لذا,  التربوية مؤسسته في واإلداريةوالتنظيمية والفنية  التعليمية العملية

 والمهارات الكفايات وتحديد التجديد على القدرة  متالكهاب  الوظيفي أدائه من يطور أن المستقبل
 والمعرفي . تكنولوجيال التطور عصر مسايرة من ليتمكن لكي فيه تتوفر أن يجب التي
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 جهود السلطنة في تطوير التعليم لمواكبة مدرسة المستقبل:-: ثامنال المحور 
على إستراتيجية تنمية الموارد البشرية  2020ركزت الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني 

المحلي  إلدارة ومواكبة التطور التقني ومواجهة التغيرات على المستوى  ؛ باعتبارها ركيزة أساسية
 والعالمي بكفاءة عالية .

وتطوير شامل لجميع عناصر , وقد شهدت سلطنة عمان في الفترة األخيرة عملية مراجعة 
النظام التربوي بوجه عام, وتطوير وظيفة مدير المدرسة بشكل خاص على اعتبار أن مدير 

ا في مدرسته وتطويرها المدرسة هو المسؤول واألهم في هذه العملية التعليمية والتعلمية وتحسينه
 (.2009بشتى الوسائل المتاحة)الصباري,

الستشراف المستقبل للمنظومة التعليمية, وحرصا منها ؛ وفي إطار اهتمام وزارة التربية
على مواكبة التطور في النظام التعليمي وأساليبه, تقوم الوزارة دوما باستجالب التجارب الناجحة 

المدرسي, وذلك انطالقا واستجابة للنداء السامي من حضرة صاحب والتقنيات الحديثة في التعليم 
م مؤكدا على أهمية 2008الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمجلس عمان في نوفمبر 

وفكرة مدرسة المستقبل ليست وليدة اليوم أو األمس القريب, بل هي  .والمعرفة وأهمية التقنية العلم
للوصول إلى  ؛سيرة التطور والتنمية منذ بزوغ فجر النهضة المباركةنتاج رغبة أكيدة ومستمرة لم

عليم على جميع األصعدة فأصبحت الوزارة قادرة على استيعاب متطلبات مدرسة تأرقى رتب ال
المستقبل كما وكيفا, وفي الوقت ذاته تستفيد من تجارب اآلخرين بما يتناسب والخصوصية 

 العمانية كمجتمع وثقافة ودين.

يمانا من الوزارة لدورها المنوط جاء القرار الوزاري رقم )وفي   (239/2010هذا السياق وا 
ليباشر الفريق دوره في دراسة المحتوى  ؛بتشكيل فريق عمل للمشروع التجريبي للتعلم اإللكتروني

لالرتقاء بالعملية التعليمية ووضع آلية تطبيق  ؛اإللكتروني المتوفرة في السوق التعليمي التقني
وتقييمه بعد ذلك لوضع المقترحات المناسبة  المشروع كمشروع تجريبي بمدرستين بمحافظة مسقط,

القرار رقم  إصداروتسهيل مستلزمات البنية األساسية للمشروع, ثم تال بعد ذلك  لتوفير
بتشكيل لجنة اإلشراف والمتابعة لمشروع وتوصيف المبنى المدرسي إلعداد وثيقة  (883/2010)

النموذجي للمباني المدرسية واإلدارية لتنفيذ وبناء مدرسي نموذجي كخطوة أولى في التصميم 
إحدى محافظات ومناطق السلطنة, ومن خالل التعاون  بين وزارة التربية والتعليم وبلدية مسقط, 
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الطراز الحديث وتم تنفيذه في  م إعالن مسابقة تصميم مبنى مدرسي على2004فقد تم عام 
موقعين األول في محافظة ظفار والثاني في مدرسة اإلمام جابر بن زيد بمحافظة مسقط على 

وأرقى المواصفات تم فيه مراعاة الطابع  ,شكل القالع والحصون العمانية , على أحدث طراز
رة التربية )وزا الحديثالمعماري التاريخي ومتمازجا مع الطابع المعماري العصري و 

 (.2011,والتعليم

إن االرتقاء بمستوى إدارات المدارس غاية يستهدفها تطوير العملية التعليمية, وتحسين 
للوصول بها إلى أفضل مستوى لألداء اإلداري والفني,  ؛أدائها, ومعالجة جوانب القصور فيها

يزة, وخبرة كافية فضال ويرتبط بتحقيق ذلك إيجاد قيادة مدرسية فاعلة تتمتع بصفات إدارية متم
لذا فقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بتطوير اإلدارة المدرسية  عن الكفاءة العلمية والمهنية,

نجاز ا  باعتبارها المتعهد األول للسياسية التعليمية, ومنظومة شاملة ومتكاملة تهدف الى تحقيق و 
طريقهم عملت الوزارة على تزويد اإلعمال المدرسية بفعالية من خالل العاملين بالمدرسة وعن 

ومساعده ومنسق الشؤون المدرسية, والمشرف در إداري يتألف من مدير المدرسة المدرسة بكا
لحاقهم بدورة اإلدارة المدرسية وكذلك  اإلداري, كما حرصت الوزارة على تطوير مديري المدارس وا 

لتنمية ؛ رسية خالل عام دراسي واحدكلية التربية بجامعة السلطان قابوس لنيل دبلوم اإلدارة المد
في مجال اإلدارة المدرسية  مهمةال اإلداريةوتدريبهم على استخدام التكنولوجيا , المهارات المهنية
 (.2010, والدكتوراه في اإلدارة التربوية )وزارة التربية والتعليم ,رنامج الماجستيكما تم إلحاقهم ببر 

الساحة  التربوية العمانية كدليل على التطوير  ولقد برزت مؤخرا عدد من المشاريع في
م 98/99النوعي للتعليم في سلطنة عمان من أهمها مشروع التعليم األساسي, والذي بدأ عام 

ومشروع البوابة التعليمية اإللكترونية ومسابقة , ونظام تطوير األداء واإلدارة المدرسية الذاتية
وتطوير , ل التربوي, ومشروعات معالجة صعوبات القراءةاإلبداع بين العاملين العمانيين في الحق

المختبرات المدرسية, والتنمية المهنية للمعلم, وبنك األنشطة التعليمية, إلى جانب االهتمام 
شراكهم في تطوير التعليم من خالل الملتقيات السنوية كما تم تعيين , بالمعلمين وتدريبهم وا 

 (.2012)الغيثي, املالوظائف اإلدارية والتدريسية بشكل ك

سعت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الى العمل على تحقيق معايير الجودة في 
 المخرجات التعليمية من خالل تعزيز عناصر النظام التربوي ومنها:
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م بدأت وزارة التربية والتعليم في سلطنة 1998: ففي عام نظام التعليم األساسي-
األساسي الذي يمتد لعشر سنوات وهو نظام مطور هدفه عمان تطبيق نظام التعليم 

لمواجهة ظروف  ؛تزويد الطالب بمختلف المعلومات والمهارات الحياتية التي تؤهلهم
حياتهم المستقبلية وتزود المدارس بأحدث وسائل التعليم التي تعين المعلم على أداء 

 رسالته التربوية .

بمفهوم التعليم األساسي لعدد من المبررات سلطنة أخذت ال( إن 2008ويذكر المعمري )
 أهمها:

الحاجة الى تطوير التعليم ورفع كفاءته في ضوء تحديات العصر ومتطلبات وتطلعات  -
 المستقبل .

 لتلبية الحاجات التعليمية األساسية للمتعلمين. ؛عدم كفاية التعليم في المرحلة االبتدائية -

لتقليل الهدر والفاقد ؛ ن التعليم في مرحلة موحدة ضرورة الجمع بين المراحل األولى م -
 التربوي .

 تأكيد إستراتيجية تطوير التربية العربية نحو تعميم التعليم األساسي وتطوير محتواه. -

( إلى إعداد موارد بشرية عمانية 2020,دعوة مؤتمر الرؤية لالقتصاد العماني )عمان -
دارة التغيرات التي تحدث فيه ومواجهة الظروف المحلية وا   ,قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي

 العالمية المتغيرة مع المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العمانية الحميدة .

ن التعليم األساسي يعتبر مرحلة تأسيسية مهمة للطالب الذي هو أومن خالل ذلك يتضح 
, وتنمية قدراته في البحث والمعرفة, ميولهو  ,محور العملية التعليمية التعلمية في إشباع حاجاته

تقان المهارات في التعامل مع التقنيات المتطورة في القرن الحادي , والتفكير العلمي واالبتكاري  وا 
 والعشرين.  

  نظام تطوير األداء المدرسي:
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تأتي أهمية نظام تطوير األداء المدرسي الذي جاء تطبيقه متزامنا مع التطوير الحاصل 
م من 2002/2003منظومة التعليمية بالسلطنة والذي بدأ تطبيقه فعليا في العام الدراسي في ال

خالل عناصره الثالثة التعليم والتعلم واإلدارة المدرسية, وذلك في منح المدرسة فرصة التشخيص 
 والمراجعة المستمرة ألدائها, وتطوير توقعاتها من أجل رفع كفاءتها اإلنتاجية عن طريق التحسين

 والتطوير المستمرين للعمليات بشكل صحيح.

ويشكل توجه الوزارة في ترقية نظام تطوير األداء الذي يضم: تقويم األداء المدرسي, ودور 
أحد نتائج المتابعة المستمرة ألداء  المعلم األول كمشرف مقيم والنموذج المتكامل ل نماء المهني,

إذ في ضوئه تقوم المدرسة بتقويم أدائها ذاتيا,  ي التطويروالرغبة المستمرة لألداء والرغبة الدائمة ف
ويقوم المشرف المقيم بالدور األكبر في اإلشراف على عمليتي التعليم والتعلم, ثم تستنتج المدرسة 

, د االحتياجات التدريبية للعاملين فيهايلتحد؛ بعد ذلك نقاط قوتها وأولويات التطوير في أدائه
المهني وتنفيذها وفق اإلمكانيات المتاحة, ويوفر هذا التوجه برنامجا عمليا وتخطيط برامج اإلنماء 

وتقيم وتدرب , ويقوم يتوفير كوادر مدربة تتابع وتطوير أدائها ذاتيا, يساعد المدرسة على تقييم
وتقدم الدعم ل دارة المدرسية بعد تشخيص حاجاتها إلى جانب أنه يوفر معايير لقياس فعالية 

 رسي.األداء المد

ومع تطور التعليم العالي تم تنفيذ عدد من الخطط والبرامج التربوية والتعليمية, كما تم 
ليشرف  ؛2001ومجلس االعتماد األكاديمي عام  1998إنشاء مجلس التعليم العالي في عام 
كما تم تشكيل لجنة  ,التعليم العالي الحكومية والخاصةعلى جميع جوانب الجودة لمؤسسات 

األدوار المستقبلية بكليات التربية تقوم بعمل الدراسات التخصصية الالزمة والذي بدأ لمتابعة 
 م.2006/2007بالفعل 

 -الشبكة العمانية  )اإلنترنت(:

كما تم إيجاد الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي بهدف خلق الوعي حول 
ع إثراء قطاع التعليم ونشر الممارسات الممارسات المتعلقة بإدارة وتحسين جودة التعليم العالي م
 (.2012, الغيثي)الجيدة في مجال ضمان الجودة لدى قطاع التعليم العالي 
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-2007 الدراسي العام في تطبيقه بدأ والذي :اإللكترونية التعليمية البوابة مشروع
 الب,الط بين يربط اإلنترنت على تعليمي مجتمع إقامة إلى التعليميةوتهدف البوابة  2008

 بمبدأ اإلخالل دون  المطلوب التفاعل تحقيق مع بالعالم, مكان أي في األمور وأولياء والمدرسين,
 العصرية التكنولوجيا فتوظي صعيد على ةنوعي نقل التعليمية لبوابةاوتعد  للطالب الذاتي التعلم
 (.2011, البوسعيدي) التربوي  الحقل في

لكترونيا إ, أو ملتقى يربط عناصر العملية التعليمية لذا تعد البوابة التعليمية وسيلة اتصال
عن طريق مجموعة من البرامج والخدمات المتعددة التي تحتويها البوابة التعليمية باستخدام 

ترنت, وتعتبر تشويقا للطالب والمعلم وولي األمر؛ لتسهيل عملية المتابعة, والتواصل ومتابعة إلنا
 لكترونيا.إت األعمال اإلدارية, وتداول الطلبا

عملت وزارة التربية والتعليم على مواكبة عصر مشروع المناهج المحوسبة:   -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتحديث وتطوير المناهج الدراسية فقامت بتحويل 
المناهج, والكتب الدراسية, والعلمية واألدبية والتاريخية, وأدلة المعلمين إلى صيغة 

, وقد تم ليمية التعلميةقة لجميع من له عالقة بالعملية التعالكترونية جذابة ومشو 
م وقد تم نشرها على موقع الوزارة 2009-5-20االنتهاء من هذا المشروع بتاريخ 

 (.2009الشكيلي)لكتروني بواسطة مشروع المنهاج اإل
ستراتيجية لتدريب المستخدمين, وخصوصا المعلمين لذا تعد المناهج المحوسبة طريقة إ

 لكترونية بكافة خدماتها. إاستخدامها بفعالية, للوصول إلى نشر مدرسة  عند
كما تم إيجاد مشروع اإلدارة المدرسية الذاتية مشروع اإلدارة المدرسية الذاتية : -

لمدرسة ممارسة بعض المسؤوليات اإلدارية والفنية لوالتي تهدف الى تطبيق الالمركزية التي تتيح 
, هالرواحي)في حدود السياسة التعليمية للوزارة, والقواعد المنظمة للعمل  كوحدة تدير نفسها ذاتيا

2010). 

ونظرا ألهمية الكفايات الالزمة لمدير المدرسة , والدور القيادي الذي يقوم به قامت الوزارة 
بإلحاق مديري المدارس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وذلك لمدة عام دراسي واحد, يفرغ 

ليلتحقوا بدراسة أكاديمية وذلك لنيل دبلوم اإلدارة المدرسية,  ؛لمرشحون من العمل في وظائفهمفيه ا
حيث يهدف هذا البرنامج على تنمية الكفايات اإلدارية والمهنية لدى مديري المدارس ومساعديهم 
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سين والمرشحين لهاتين الوظيفتين وذلك من خالل تنمية المهارات المعرفية, وتعميق فهم الدار 
كسابهم األساليب والمهارات الضرورية وغرس وتعميق  ,للقيام بعملهم بكفاءة وفعالية؛ لواجباتهم وا 

االتجاهات اإليجابية المتعلقة بالمهنة والعمل لديهم, وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا اإلدارية 
مج الماجستير والدكتوراه , كذلك قامت الوزارة بإلحاقهم ببرناة في مجال عمل اإلدارة المدرسيةمهمال

في اإلدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس والجامعات األخرى خارج السلطنة .وتبنت الوزارة 
لتأهيل  ؛اإلدارة المدرسيةفي كذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس برنامج البكالوريوس 

قا من أهمية استخدام ومساعديهم من حملة دبلوم الكليات المتوسطة .وانطال ,مديري المدارس
 ,لتطوير العمل بالمدارس سعت الوزارة إلى إيجاد برنامج حاسوبي موحد ؛التكنولوجيا المعلومات

 برنامج اإلدارة المدرسية يتيح للمدرسة  إنجاز معامالتها بسهولة ويسر .و 

 يم,)وزارة التربية والتعل كما قامت الوزارة بنشر برنامج حاسوبي إلعداد الجدول المدرسي
, وزارة التربية والتعليم)ورد في  (. وحول اهتمام وزارة التربية والتعليم بالكفاءات العلمية2005
إن االستعانة بالخبرات الدولية من أجل االرتقاء بالتعليم هدف يصب في مصلحة (. 2010

البنك  التعليم, وتبادل هذه الخبرات يعد محورا أساسيا من أجل شمولية التعليم وتكامله, ويسعى
ربط جميع الدول في منظومة واحدة ذات برامج  خاصة بالتعليم الىالدولي من خالل البرامج ال

 علمية متطورة وهادفة .

ومن البرامج أيضا من أجل مسايرة مدرسة المستقبل مسابقة اإلبداع بين العاملين العمانيين 
ير المختبرات المدرسية, , وتطو وع معالجة صعوبات التعلم للقراءةفي الحقل التربوي, ومشر 

والتنمية المهنية للمعلمين وغيرها مع إشراك المعلمين في تطوير التعليم من خالل الملتقيات 
 السنوية .

من أجل هذا أجرت رسالة التربية لقاء مع كيفن أالن ديفيد ماكدونالد, اقتصادي بقطاع و 
أوجه التعاون بين البنك الدولي ووزارة التعليم بشبكة التنمية البشرية بالبنك الدولي وحول سؤال عن 

 التربية والتعليم.

جنب مع وزارة التربية والتعليم العمانية في مشروع إن البنك الدولي يعمل جنبا إلى  أجاب
مشترك يختص بنظم التعليم بالسلطنة وقياس جودة التدريس, ودراسة مدى حاجة سوق العمل الى 
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ل آخر كيف يمكن تفعيل اإلدارة التعليمية وتجويد وحول سؤا الكفاءات العلمية المتخصصة,
ممارستها التربوية؟ أجاب إن البنك الدولي يعمل في األنشطة ذات الصبغة العالمية من أجل 
نما تنمية المدخالت المستخدمة مثل  الوصول إلى تنمية, ليست تنمية الممارسات فحسب وا 

دارة المدرسة, لمؤشرات العالمية باإلضافة إلى البرامج هذه ا الصالحيات التي تعطى للمعلم وا 
المستخدمة في المنطقة حاليا سوف تساعد الدول في الشرق األوسط لتقارب برامجها مع الدول 

ويعد مشاركة وزارة التربية والتعليم في مشروع  لمعرفة أفضل ممارسة ل دارة التعليمية, ؛األخر
العماني وممثلي وزارة التربية والتعليم  الشرق األوسط وشمال إفريقيا يعكس مدى رقي الفريق

 (.2010, وزارة التربية والتعليم)وتطلعاتهم نحو األفضل والمجدي 

 ,مستقلة, : هي شبكة وطنية متخصصة الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي  -
ئت أنشالتي  تجمع المسئولين والعاملين في ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة

بهدف خلق الوعي حول الممارسات المتعلقة بإدارة وتحسين جودة التعليم العالي في سلطنة عمان 
ثراء قطاع التعليم العالي بمختلف مؤسساته  حيث تسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية العليا وا 

دعم مواصلة بالمعرفة وترسيخ ثقافة الجودة من خالل تبادل األفكار واألبحاث والتطبيقات التي ت
 (.2012, الغيثي )تطوير الجودة في السلطنة 

 :  المستقبل مدرسة مديري  تواجه التي التحديات

 فرضت التي التحديات من عددا والنامية, المتقدمة العالم دول أغلب وفي, المدرسة تواجه
, سياسات وضع المدرسة على فرض الذي األمر, والعشرين الواحد القرن  مطلع على نفسها

 والتعامل, التكيف على قادرة لتكون  عالية؛ جودة ذات ومشروعات وخطط, وبرامج ستراتيجياتا  و 
 على طرأت التي التحوالت إليقاع واستجابة, والدائمة والسريعة العميقة العصر متغيرات مع

, والتكنولوجية, واالقتصادية, والثقافية, واالجتماعية, السياسية الميادين في, المعاصرة المجتمعات
 العالمية المستويات الى للمدرسة والمستقبلية اآلتية التربوية األهداف تحقيق أجل من والمعلوماتية

 (. 2012,وآخرون  اندراوس)

 مختلفة تحديات تواجه المدرسية القيادة إن( 133-123ص ,2008) حافظ ويذكر
 : ذلك في تساعد عدة عوامل وهناك, التغير سريع تكنولوجي عصر في ومتنوعة
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 مع مةءمال أكثر لتكون  المدرسية؛ القيادة بتحديث يطالب والذي المعرفي االنفجار -
 . العولمة عصر احتياجات

 الخبرات تنوع على تركز والتي المستقبلية المدرسية للقيادة المطلوبة المهارات تنوع -
 .ةمحدد مهارات وفق معه التكيف على قادرة عامة قوى  إلى بحاجة وهذا العملية العلمية

 واكتساب التخصصات وتنوع معلوماتها تجديد على المدرسية القيادة تجبر العلمية الثورة -
 . والقدرات المهارات من العديد

 حل في وتطويعها الحديثة التكنولوجيا فهم المتقدم على تشترط ال التوظيف شروط إن -
 .بفعالية التربوية المشكالت

 المهارات تحديد من تمكن علمية أسس على بنىت ال التي الشخصية المقابالت اختيار -
 . بدقة المطلوبة

 . المدرسة في العامة البشرية والقوى , الطالب عدد زيادة -

 .التربوية واألنظمة اللوائح قيود -

 التنفيذي المستوى  وبين والمشرفين, التربويين المخططين بين ما مفقودة حلقة وجود -
 .المستقبل مدرسة تمثله الذي

 دواعي من تعتبر المعرفي االنفجار أو المعلومات ثورة إن( 2005)مصطفى ويضيف
 في العلمية الثورة أن غير, العولمة عصر احتياجات مع مالئمة لتكون  المدرسية القيادة تحديث
 وتنوع, والتربوية اإلدارية أنظمتها تحديث المدرسية اإلدارة على تفرض الحياة مجاالت جميع

 .والتربوية اإلدارية المهارات من عديدال واكتساب التخصصات

 المجال في للعمل تأهيلهم تم والذين الجامعات لخريجي األداء مستوى  إلى االرتقاء -
 الخبرات تنوع على تركز والتي, المستقبلية المطلوبة الحديثة المهارات تنقصهم حيث التربوي 
 .  العملية العلمية
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 مناسبة حلول إلى الوصول في واستثمارها تعليمال لتكنولوجيا المدارس ي مدير  استخدام -
 . والتربوية اإلدارية للمشكالت

 متطلبات مع تتفق بحيث التعليمية المراحل جميع في الدراسية المناهج وتطوير تحديث -
 .  التعليمي المجال في تحديات من يحمله وما المستقبل

 على وتساعد, المستقبل في التطوير احتماالت تتضمن مكثفة تدريبية برامج إعداد -
 .والعشرين الواحد القرن  في األولى العقود تناسب التي القيادية بالمهارات المدارس مديري  تزويد

 : هي المستقبل مدرسة إدارة تواجها التي األخرى  التحديات من إن( 2009)العبري  وتشير

 : اإلدارية التكنولوجيا 

 عليها يعتمد التي األسس من العملية األغراض في المعرفة تطبيق مسألة تعتبر حيث
, االجتماعية والتكنولوجيا, العقلية والتكنولوجيا, اآللية التكنولوجيا ومنها, المعاصر اإلداري  الفكر
, المعاصرة الحياة وجه تغير في الثورة هذه أسهمت وقد, الخطى حثيثة تكنولوجيا يعيش فالعالم
نشاء  والحاسب االتصاالت وهي الحديثة التكنولوجيا جهأو  أهم تداخل نتيجة عظيمة إمكانيات وا 
 للتطور وتطويعها اإلنسان في اإلبداعية الجوانب على التركيز وجب مما. واإللكترونيات اآللي

 .التكنولوجي

  الدولة سياسة

 ولتواكب, العصر متطلبات مع لتتماشى سياستها؛ من بعض تغيير إلى حكومة كل تعتمد
 البرامج بعض تقدم وقد, واالقتصادية االجتماعية الرفاهية تحقيقو  الديمقراطية نحو التوجه

 .التغيير يستوجب بالطبع وها, القديمة األمور بعض وتلغي الجديدة واألنشطة

 عمان بسلطنة التعليمية اإلدارة تواجه التي التحديات -

 من موعةمج والتعليم التربية بوزارة ممثلة عمان سلطنة تواجه الثالثة األلفية مطلع مع 
 واالنفجار, اإلعالمي واالنفتاح, العالية والتقانة, العولمة في اختزالها يمكن والتي, التحديات
 في والتعليم التربية أهمية لنا تبدو لذا, والثقافية, االقتصادية والتكتالت ولمعلوماتي, المعرفي
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 بناء على كبير حد ىإل يعتمد وتحدياته أبعاده بكل فالمستقبل  .واضحة جلية المستقبل صياغة
 مع الواعي التفاعل من تمكنه وفعالية بكفاءة وتأهيله إعداده خالل من والمنتج الصالح المواطن

 سلطنة عليها تعقد التي الحقيقية الثروة هو البشري  العنصر إن ذلك وتحدياته, العصر مستجدات
 .أفضل غد على وطموحاتها,  آمالها عمان

 والنظام التعليمية اإلدارة تواجه التي التحديات أهم من إن( 2010) العزري  ويذكر
 : والعشرين الحادي القرن  بداية في السلطنة في التعليمي

 ل دارة تحديا ل دارة يشكل اإلحصاءات تظهره كما السكان عدد زيادة: السكانية البنية -1
 تحتاج ما بكل وتجهيزها جديدة مدارس لفتح الحاجة ذلك ويعني, والتعليم التربية بوزارة التعليمية

 .الوزارة موازنة على جديدة المالية األعباء يضيف الذي األمر,  اليه

 مسؤولية يجعل تضاريسها وتنوع السلطنة مساحة رقعة إتساع إن: البعيدة المناطق -2
 الوزارة عملت وقد, اليسير باألمر ليس المواطنين جميع إلى التعليمية الخدمات إيصال في الوزارة
 . الصغيرة السكانية للتجمعات مدارس فتح على

 وتوفير, يلزم ما بكل وتجهيزها, الجديدة المدارس ببناء الوزارة تقوم: المالية الشؤون  -3
 .المدارس لهذه وغيرهم معلمين من الفنية الكوادر

 المادية الحوافز والتعليم التربية وزارة تقدم: الخاص التعليم قطاع مع المشاركة -4
 الكتب توفير مع, رمزية برسوم المدارس لبناء أراضي قطع كمنح الخاص للقطاع ةوالمعنوي
 إتاحة وتمثل ,مقابل دون  وتدريبهم, المدارس هذه على اإلشراف مع,  منخفضة بأسعار الدراسية
 . الحكومة تواجه التي التحديات أهم أحد التعليم حقل في دوره لتوسيع الخاص للقطاع الفرص

 طرق  من, الدراسية المناهج بتطوير اآلن الوزارة تقوم: التطوير تمشروعا تطبيق -5
 األساسي التعليم تطبيق ومتابعة, المدرسي األداء وتقويم, والقياس التقويم وأساليب, التدريس
 الزمني الجدول بحسب تنفيذها يتم المشروعات جميع أن والتأكد, األساسي بعد ما التعليم وتطوير
 .المستقبل في والتعليم التربية زارةلو  تحديا يشكل المحدد
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 بجهد تقوم حيث, الوزارة تواجه التي التحديات أهم من األمر هذا ويعد: المهني التوجيه-6
قناعهم, الناس أفكار لتحويل ضخم  وتعمل, االقتصادية الناحية من وجدواه المهني العمل بأهمية وا 
 تزويد خالل من عشر الحادي الصفين وفي الثانية الحلقة في للطالب المهني التوجيه توفير على

 قدراتهم معرفة على الطالب لمساعدة المهني؛ التوجيه مجال في ومدربة, متخصصة المدارس
 .واحتياجاتهم

 بهذه خاصا اهتماما والتعليم التربية وزارة تولي: الخاصة االحتياجات ذوي  من الطالب -7
 العادية الصفوف في التعلم في صعوبات يواجهون  الذين الطالب باستيعاب تقوم حيث الفئة

 (.www.oea-oman.0rg, 2012) معهم التعامل وكيفية التعلم عملية في لمساعدتهم

 غياب هو عمان سلطنة في التعليم تواجه التي التحديات من إن( 2015) النبهانية وتذكر
 برامج ضعف مع ينالمتعلم وتدريب إلعداد الوطنية والمعايير التعليم لمنظومة الكلية الرؤية
 العمل سوق  واقع عن الرؤية لغياب العمل؛ سوق  باحتياجات المنهج ارتباط وعدم المهني التدريب

 والدراسات؛ والبحوث الدراسات من االستفادة وعدم, التعليم بإدارة المعنية الكوادر تأهيل وضعف, 
 التعليم جودة ضمان قتطبي وضعف والمحاسبية الحوافز وآليات أنظمة ضعف مع التعليم لتطوير

 .للتعلم ومهاراتهم, كفاياتهم ضعف و للتعلم الطالب دافعية تدني مع, 

 طريق عن التعليم جودة تحسين من البد التعليم في التحديات هذه مواجهة أجل ومن
 مع يتوافق بما بالسلطنة التعليم لمنظومة وواضحة موحده رؤية إيجاد مع باستمرار وتطويره تقويمه
 زمنية خطط ضمن مرنة تطويرية استراتيجيات وتحديد, العمل سوق  ومتطلبات, االقتصادية الرؤية
 لدى والبحثية واألكاديمية اإلدارية القدرات وبناء, القيادات بتغير تتغير ال وثابتة, ومحددة, واضحة
 حاليةال السلطنة رؤية مع تتماشى التعليمية المنظومة لمخرجات معايير ووضع, بالتعليم المعنيين

 .العمل سوق  واحتياجات الدولية المعايير ومع, والمستقبلية
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 ثانيا :الدراسات السابقة  
إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية , وتم عرضها  قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة

 وفقا للتسلسل الزمني من األقدم الى األحدث على النحو اآلتي :

 الدراسات العربية 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توفر الكفايات و   (2003حضرمي)الدراسة  -1

المهنية لدى الموجهين اإلداريين من وجهة نظر مديري المدارس, لمحافظة مسقط والداخلية 
جنس المدير , والمؤهل , وسنوات  باختالفوجهات النظر  اختالفمعرفة مدى و  بسلطنة عمان

 معتمدة على االستبانة كأداة أولى لجمع البيانات هج الوصفيواستخدمت الدراسة المن الخبرة .
, واإلشراف, كفايات التالية: كفايات التخطيطوالمتمثلة في ال, موزعة على مجاالت الدراسة األربعة

مديرة من الذين تم تعينهم رسميا في را و ( مدي111من )مكونة عينة من  والتقييم, والتدريب
لية في سلطنة عمان, وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج محافظة مسقط والمنطقة الداخ

أهمها: إن تقديرات عينة الدراسة حول تحديد درجة توافر الكفايات المهنية للموجه اإلداري في 
المجاالت األربعة كانت بدرجة متوسطة, وكان ترتيبها من حيث درجة التوافر في مجال الكفايات 

, وبعدها مجال الكفايات التدريبية, ثم مجال الكفايات يةفاإلشرا التقييمية, ثم مجال الكفايات
 التخطيطية.

التعرف على آراء خبراء اإلدارة بدولة  إلىهدفت هذه الدراسة و  (2004دراسة المرزوقي ) -2
مع إعداد قائمة  ,الالزمة لمديري المدارس الحكوميةاإلمارات في تحديد الكفايات اإلدارية 

ة لمديري المدارس الحكومية بدولة اإلمارات في ضوء آراء خبراء اإلدارة المدرسية بالكفايات اإلداري
خبيرا في اإلدارة ( 78 على عينة مكونة من ) يالمنهج الوصفي التحليل, واستخدمت الدراسة 

كفاية الزمة لمدير  (115معتمدة على االستبانة كأداة أولى لجمع البيانات, مكونة من  ) ,التربوية
سبع مجاالت وهي التخطيط , التنظيم والتنسيق , اإلشراف والمتابعة ,  إلىة تم تصنيفها المدرس

, والمتابعة  وكان من أبرز نتائج والتوجيه واإلرشاد , االتصال , التغيير والتجديد , والرقابة 
ل التوص و المستقبل مدرسة مديري  من المتطلبة والمهارات الكفايات توافر درجة ارتفاع الدراسة

الى قائمة شبه متكاملة للكفايات اإلدارية الالزم توافرها في مدير المدرسة مراعية خصوصية 
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مجتمع اإلمارات بوضع كفايات خاصة للعاملين في دولة اإلمارات , والتي ستشكل مرجعا معياريا 
  لخطط التدريب , وبنود نماذج التقويم , وشروط الترقية, ومادة للتوجيه والتنمية المهنية.

الدراسة إلى طرح نموذج مقترح لمدرسة المستقبل في  هذه هدفتو  (2004) راسة كنيد -3
سلطنة عمان. وتحديد المتطلبات التربوية لدعم القدرات البشرية والممارسات اإلدارية ثم الكشف 
عن مدى توافر تلك المتطلبات في مدارس سلطنة عمان. مجتمع الدراسة عبارة عن عينة من 

, هي ومعلمي بعض مدارس التعليم األساسي في المنطقة الداخلية بسلطنة عمانمديري وموج
 .معتمدة على االستبانة كأداة أولى لجمع البيانات ي,المنهج الوصفي التحليلواستخدمت الدراسة 

 مدرسة مديري  من المتطلبة والمهارات الكفايات توافر درجة ارتفاع الى وتوصلت نتائج الدراسة
ن مدارس التعليم األساسي بالسلطنة تفتقر للعديد من متطلبات مدرسة المستقبل أ ا. كم المستقبل

نه البد من وضع محاور أساسية للنموذج المقترح لمدرسة المستقبل العمانية منها تنمية شخصية أو 
 ,والقومي مع إكسابهم أنماط التفكير العليا ,المتعلم في جميع الجوانب, وتنمية االنتماء الديني

والتكنولوجيا مع ضرورة المشاركة المجتمعية لتمويل المدرسة وتوجه , اليبهم ومهارات العلموأس
واإلداري مع التوسع في استخدام المعلوماتية , واالستقالل المالي ,لى الالمركزيةإاإلدارة المدرسية 

  في اإلدارة المدرسية.

المالمح األساسية للمدرسة  التعرف على إلىهذه الدراسة  هدفتو  ( 2006دراسة الراشد ) -4
وتكون مجتمع الدراسة  ,وتطوير نموذج لمدرسة المستقبل الثانوية في األردن ,الثانوية المستقبلية

وتوصلت الدراسة إلى تحديد المالمح  ( خبيرا في المناهج والتربية والتعليم والتخطيط.20من )
 ,قيادة تربوية فاعلة قادرة على التغيروجود  من جيثلمدرسة المستقبل الثانوية  األساسية للمدرسة

والريادي , والتشاركي, تنمية روح الفريق الواحد من خالل التعلم التعاونيو  ,االستراتيجيوالتخطيط 
 .والمجتمع المحلي, واألسرة , االهتمام بعالقة الشراكة الفاعلة بين المدرسة مع 

لتطوير إدارة   ؛مقترحة تراتيجيةاسهدفت هذه الدراسة إلى تقديم و  (2007) دراسة كحيل -5
, مدارس التعليم األساسي في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل بما يتفق مع واقع المجتمع المصري 

شملت الدراسة استطالع أراء عدد من الخبراء المختصين بمجاالت مختلفة من التعليم في و 
 عربية.الجامعات والمراكز البحثية العلمية بالقاهرة في جمهورية مصر ال
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لتحويلها ؛ نتائج هذه الدراسة أنه ال بد من إعادة هيكلة مدارس التعليم األساسي وتوصلت
انب من مدارس تقليدية إلى مدارس مستقبل التي تعمل عل تنشئة جيل متكامل من جميع الجو 

, ذلك من خالل تطوير كافة العناصر التعليمية بما فيها من ومهيأ للمستقبل بجميع أبعاده
داريين وعاملين ,نمعلمي ومناهج وأساليب التعليم وأنشطة وتقويم, وضرورة إيجاد إدارة مدرسية , وا 

 , حيثلفعالة وتفعيلها من قبل الجميعتقوم على إدارة شؤونها ذاتيا وتحديد ميزانيتها ومبدأ الشراكة ا
راء وتوصلت إلى نقاط مهمة اتفق عليها عينة من الخب, دلفاي  أسلوباتبعت هذه الدراسة 

المختصين لتطوير إدارة مدارس التعليم األساسي في مصر ومن هذه النقاط ما يلي : ضرورة 
توفير , وضرورة االهتمام بالبناء المدرسيمع االهتمام بالطالب واعتباره محور العملية التعليمية 

لى التقويم االهتمام بتطوير أساليب التقويم والتركيز عو  التسهيالت البشرية والمادية والطبيعية
 الذاتي والشامل .

 للتطوير ؛هدفت الدراسة إلى التعرف على التوجهات العالميةو ( 2007دراسة العازمي) -6
والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه  اإلداري لنظم التعليم وأثره في تطوير إدارة التعليم العام

تطوير نظام إدارة التعليم من آليات إدارة نظام التعليم في دولة الكويت مع وضع تصور مقترح ل
شملت عينة الدراسة من قيادات التعليم والمربين , وقدلتمويل التعليم وتنفيذ القرارات واجب تنفيذها 

في الكويت, وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: في اإلدارة المالية والتمويل: كانت نقاط القوة في 
رة , وتطبيق نظام وترشيد اإلنفاق في الخطط المعتمدة من الوزاعقد الدورات التدريبية للعاملين , 

في المتابعة و ماد أساليب مبتكرة في التمويل عدم اعت اأما نقاط الضعف كان أهمه التعليم المنتج
تباع سياسة التقويم والمتابعة اوالتقويم: فتمثلت نقاط القوة في تبني سياسات القويم المستمر, و 

للتعرف على انحرافات األفراد. أما أهم جوانب  ؛تخدام وسائل رقابية مناسبةالقائمة األداء, واس
, أما عن رتبطة باألداء التعليمي للمدرسةالضعف عدم تبني أنظمة صارمة من الثواب والعقاب م

إدارة الموارد البشرية: تمثلت نقاط القوة في في تعيين القادة التربويين على أسس موضوعية, 
على األفراد وفقا لقدراتهم ومهاراتهم, أما نقاط الضعف فتمثلت في تدخل الذاتية وتوزيع األعمال 

في وجود معيار زمني  المحاسبيةفي نقاط القوة وتمثلت في التعينات اإلدارية عند اإلدارة العليا. 
ووضوح أهداف المحاسبية التعليمية ومعرفة أفراد المؤسسة بالطرق التي تنفذ فيها المحاسبية. أما 

 جوانب الضعف فتمثلت في عدم مساهمة المجتمع في ممارسة المحاسبية على نحو إيجابي.
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هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الممارسات التربوية لمديري و  (2009) ةدراسة قشط -7
المدارس االلتزام بها من  يري جب على مدي المدارس الثانوية في ضوء المعايير اإلسالمية التي

لمين. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي, التحليلي واستطاعت استخالص وجهة نظر المع
أداة الدراسة على مجالين : واجبات  – االستبانةوقد شملت فقرات  ,الممارسات التربوية اإلسالمية

 االستبانةوقد تم تطبيق  ,وعالقات القائد التربوي اإلنسانية في اإلسالم, التربوي في اإلسالم القائد
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج .( معلما ومعلمة 3416اسة البالغ )مجتمع الدر على 
واألخالقي خاصة في مجال القيادة , بدراسة التراث اإلسالمي التربوي  أن يقوم مدير المدرسة منها:

رسة ن يقوم مدير المدأمقتديا بالنموذج القيادي لنبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم, و  ؛اإلسالمية
, على األدب الغربي باالطالعجديد في علم القيادة المدرسية, وذلك  وما هالثانوية بمتابعة كل 

والكتب التربوية الحديثة والتي تتناول عمل مدير المدرسة واستخدام التقنيات الحديثة في تسيير 
إلسالمية  عمل اإلدارة المدرسية مع ضرورة تحسين شروط اختيار مدير المدرسة وفق المعايير ا

وتقديم دورات للمرشحين قبل تعينهم مع عقد دورات تدريبية لمديري المدارس للتدريب على 
الكفايات الفنية الخاصة بمدير المدرسة كقائد تربوي كما يجب عليه إشباع حاجات المعلمين 

 النفسية والسلوكية في المدرسة .

على متطلبات مدرسة المستقبل, هدفت هذه الدراسة الى التعرف و ( 2009دراسة العبري) -8
دارتها في ضوء ما أشارت إليه األدبيات وخبراء بعض الدول مع الكشف عن واقع الممارسات  وا 
اإلدارية بمدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل , 

القوة , وتطوير والتعرف على نواحي القصور فيها, وضرورة التوصل إلى مقترحات تدعم نقاط 
تكون مجتمع , حيث سات إدارة مدارس التعليم األساسينقاط الضعف , وتسهم في تطوير ممار 

( وفق 649والبالغ عددهم )  ,ي ومديرات مدارس التعليم األساسيالدراسة من جميع مدير 
ج اعتمادها على المنه مع2008/ 2007اإلحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي

 تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنه وتوصلت نتائج الدراسة. الوصفي
 في عمان بسلطنة األساسي التعليم مدارس في اإلدارية الممارسات  واقع عن الدراسة عينة أفراد
مدرسة المستقبل  ظهرت النتائج بأنأ, كما  النوع لمتغير تعزى  المستقبل مدرسة متطلبات ضوء
 لها من  نأو , بد أن تراعي البعد المستقبلي في التعليم والتعلم وفقا لحاجات المتعلمين وقدراتهم ال
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, منها قدرتها على التفاعل مع المجتمع ,عن المدرسة التقليديةيميزها  ما من الخصائص
 عمل.وال ,وتنمية مهارات التعلم عند الطالب والربط بين مناهجها, واالستفادة من مصادر المعرفة 
نه توجد نماذج متعددة من مدارس المستقبل في دول مختلفة من أكما توصلت نتائج الدراسة الى 

والنوعية , لكترونيةوالمدرسة اإل ,والمدارس المتعلمة, العالم مثل مدرسة كسر القالب األمريكية
رسة مع وجود متغيرات تفرض ضرورة التحول نحو صيغ مد والمبدعة, والمجتمعية, والتعاونية

عي من المستقبل, وأن مدير مدرسة المستقبل يسعى أن يجعل مدرسته مركز إشعاع ثقافي واجتما
ن واقع اإلدارة أ  ,من نتائج الدراسة أماعن الجانب الميداني فقد كان. خالل أدواره التي يقوم بها

ارس مديري مد أنو  جيد عالمدرسية بسلطنة عمان من وجهة نظر متطلبات مدرسة المستقبل واق
التعليم األساسي يحرصون على تنمية العاملين التربويين ذاتيا ويوظفون المصادر المالية توظيفا 

على توظيف التكنولوجيا  ون ات المادية الممنوحة, ويحرصعقالنيا مع وجود القصور في الصالحي
 الحديثة بما يخدم المناهج الدراسية.

ألساسية التطوير الكفايات  لى اقتراح برنامجهدفت هذه الدراسة إو ( 2010) دراسة الرواحيه -9
لمديري مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم المهنية. حيث تكون 

لتطوير كفاياتهم ؛ مجتمع الدراسة من جميع مديري مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان
يار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من ( مديرا ومديرة, وقد تم اخت625األساسية, والبالغ عددهم )

( فقرة موزعة 54( مديرا ومديرة حيث تم تطوير استبانه تكونت من )325المجتمع حيث بلغت )
على ستة مجاالت, التنظيم والتخطيط , والقيادة  والتوجيه, واتخاذ القرار, واالتصال, والتقييم ومن 

إن مديري المدارس بحاجة إلى تطوير كفاياتهم  :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
األساسية في المجاالت التالية التنظيم والتخطيط, والقيادة والتوجيه, واتخاذ القرار, واالتصال, 

ألساسية لمديري المدارس التعليم في سلطنة اوالتقييم وقد أوصت هذه الدراسة باعتماد الكفايات 
ة تحتاج الى تطوير واعتماد البرنامج المقترح الذي تم بناؤه عمان والتي تم تحديدها ككفايات أساسي

 داء مديري المدارس.أ من خالل الدراسة, وذلك في الدورات التدريبية بهدف تطوير

هدفت هذه الدراسة الى وضع قائمة بالكفايات الالزمة لمدير و  (2010دراسة العبري ) -10
 ينثالث وثمانلان وعددها أربعة عشر محورا التعليم في سلطنة عم ستراتيجيةإالمدرسة في ضوء 

التعليم  ستراتيجيةإكفاية, حيث تم التوصل الى قائمة الكفايات الالزمة لمدير المدرسة في ضوء 



94 

 

لى مجموعة من الكفايات التي توصلت اليها الدراسة إفي سلطنة عمان. وقد خلصت الدراسة 
يها الدراسة كمعايير الختيار مديري المدارس ن يتم اعتماد قائمة الكفايات التي توصلت الأمنها: 

. وتأهيل وتدريب مديري المدارس ومساعديهم  واإلشرافيةومساعديهم وغيرها من الوظائف اإلدارية 
للتمكن من إجادة هذه الكفايات وتطبيق الالمركزية في العمل اإلداري من خالل تطبيق نظام ؛ 

وزيادة المخصصات المالية الممنوحة , ة لمدير المدرسةاإلدارة الذاتية مع زيادة الصالحية الممنوح
التعليم في سلطنة  ةاستراتيجيولتحقيق متطلبات ؛ حتى تتمكن من تطوير ادائها ذاتيا  ؛للمدارس
 .عمان

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع اإلدارة التعليمية بسلطنة و ( 2010راسة العزري)د -11
وتحليلها؛ لتطوير أداء  االتجاهات العالمية المعاصرة على عرفعمان ومالمح التطوير فيها والت

القائمين على اإلدارة التعليمية بمستوياتها اإلدارية المختلفة , وقد وجهت استبانة الدراسة لعينة من 
مديري المدارس ومديري الدوائر ونوابهم ورؤساء األقسام والموظفين في عدد من المناطق 

( استبانة موزعة على خمسة محاور تمثل الممارسات اإلدارية التي تم 52التعليمية وتم تصميم )
( من مديري الدوائر ونوابهم ورؤساء 266ستبانة على )تطبيقها في اإلدارة التعليمية وطبقت اال

 طمحور التخطي أنوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها  .األقسام ومديري المدارس
 القيادة التعليمية في المرتبة األخيرةر بينما جاء محو   ي درجة الممارسة,في المرتبة األولى ف جاء

لتطوير اإلدارة التعليمية بسلطنة عمان في ضوء ؛ وضع تصور مقترحمع في درجة الممارسة 
 االتجاهات العالمية المعاصرة قتراح بحوث ودراسات حول تطوير اإلدارة التعليمية بسلطنة عمان.

الى التعرف على واقع الكفايات اإلدارية  هدفت هذه الدراسةو  (2011ي )دراسة البوسعيد -12
لدى مديري مدارس التعليم األساسي في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل في سلطنة عمان من 

لى سبعة ( فقرة موزعة ع42تكونت من ) ةولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبان . وجهة نظرهم
ومجال االتصال  ,والرقابية ,واإلشرافية ,يطية والتنظيمية, التخطمجاالت هي مجال الكفايات

( فردا من مديري مدارس التعليم 156واتخاذ القرار والتقويم, و تكونت عينة الدراسة من )
األساسي في  ثالث محافظات  وهي تعليمية: مسقط, جنوب وشمال الباطنة وتوصلت الدراسة 

دارية لدى مديري مدارس التعليم األساسي في ضوء ن واقع الكفايات اإلإإلى النتائج التالية: 
متطلبات مدرسة المستقبل في سلطنة عمان من وجهة نظرهم تراوحت بيت الدرجة الكبيرة 
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والمتوسطة وأوصت هذه الدراسة برفع كفايات مدير المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم بوضع 
زمة لألداء الفعال ومنح  المديرين المجيدين برنامج تدريبي لهم مع تحديد قائمة الكفايات الال

والعالمية لرفع ,  والمؤتمرات العربية ,لحضور اللقاءات ؛فرصة الستكمال دراستهم العليا وترشيحهم
كفاياتهم اإلدارية وتبادل خبراتهم مع مديري المدارس من مختلف الدول وتابعتهم في بيئة عملهم  

تاحة الفرصة لهم في االتصال و   اصل بين مديري المدارس في المحافظات في السلطنة. لتو اوا 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مالمح مدرسة المستقبل من وجهة و  (2013دراسة اآلغا ) -13
حيث , نظر كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص

ختلفة, اتبع الباحث المنهج طالبا وطالبة من تخصصات م 181تكونت عينة الدراسة من 
. فقرة موزعة على أربعة مجاالت 32الوصفي وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تتكون من 

الى متغيرات الجنس والتخصص.  ى بعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعز وقد توصلت الدراسة 
دمة في مراحل وأثناء الخ ,وأوصت الدراسة بإجراء دراسات مع عينات المعلمين قبل الخدمة

دراسية مختلفة والتعرف على آراء الموجهين والمديرين حول مالمح مدرسة المستقبل مع نشر فكرة 
نشاء أقسام خاصة بمدارس المستقبل في وزارة  الدراسات المستقبلية في مجال التربية والتعليم وا 

 التربية والتعليم.

ن دور المشرفين اإلداريين في لى الكشف عإ هدفت الدراسةو ( 2014دراسة الغافري ) -14
التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم المهنية. وقد 

( 64كأداة للدراسة وهي مكونة من ) االستبانةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي, كما استخدم 
ي , والتوجيه , والعالقات اإلنسانية مجاالت وهي: التخطيط والتنظيم اإلدار  يفقرة موزعة على ثمان

وقد كان من أبرز . مية المهنية للمعمين , والتقنيات, والتقويم , واالتصال اإلداري الفعال, والتن
يمارسون دورهم في التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم  ن المشرفين اإلداريينإنتائج الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وأنه األساسي بسلطنة عمان بدرجة متوسطة,
واإلناث وذلك في مجاالت التخطيط والتقويم , ( بين متوسطات عينة الدراسة للذكور0و05داللة )

 والتنمية  المهنية للمعلمين.
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 الدراسات األجنبية
هدفت هذه الدراسة الى رسم صورة لمدرسة المستقبل لعام و  (Bemak, 2002بيماك) دراسة -1

وفي  م بتصميم مراكز تعليمية صغيرة بحيث يكون عملها بنفس قوة ومعطيات الجامعات,2021
ن على المديرين والمعلمين والموجهين القيام بوضع خطط جديدة إضوء هذا النموذج الجديد 

لتسهيل التعلم, وترى هذه الدراسة أن هؤالء اإلداريين والمعلمين سيلعبون دورا مهما في قيادة 
وأوصت هذه الدراسة بأن مدارس المستقبل  مدرسي بخلق مناخ صحي لهذه المدارس.اإلصالح ال

تكون على نمط المؤسسات التربوية الصغيرة , لتتمكن من أداء رسالتها  أن عليها 2021لعام 
  بنفس قوة وتعليم جامعات اليوم.

 المدارس ري مفاهيم مدي على التعرف إلى الدراسة هذه هدفتو  (  (Karen,2000كارن  دراسة -2
 خطط عشر وبين المدارس, لدى مديري  توافرها الالزم األساسية الستة الكفايات بين العالقة حول
 تكون  .والمعرفية العملية قدراتهم لتنمية ؛قيمة جوهرية ذات أنها المديرون  يعتقد المهنية ؛للتنمية
 كما الوصفي, لمنهجا الدراسة واستخدمت فرجينيا, غرب في مديري المدارس من الدراسة مجتمع

المشاركين,  للمديرين األساسية البيانات لجمع اإلنترنت شبكة خالل من استخدمت استبانه
 لمديري  الخبرة العملية سنوات بين إحصائيا دالة عالقة وجود : منها نتائج إلى الدراسة وتوصلت
    مديري المدارس. لصالح لديهم المتوفرة األساسية الكفايات وبين المدارس,

 في التعليم احتماالت في النظر إلى الدراسة هذه هدفتو  Tracy, 2005) تراسي ) راسةد -3
 األبعاد من تعتبر المدرسة, والتي مع والشراكة التمويل, :منها مجاالت أربعة في وذلك المستقبل,
 الخبراء مجموعة بين اتفاق الوصول إلى أجل من وذلك المستقبل, مدرسة إدارة لنظام المهمة
 المنهج الدراسة استخدمت .أمريكا في مستقبل التعليم عن نظر ووجهات أفكار يقدمون  الذين

 هذه وتوصلت التربوي, الحقل في الخبراء أراء كأداة الستطالع االستبانة واستخدمت الوصفي,
 لمستقبل التخطيط عملية في اتوقعي أسلوبا التربويون  يتبع أن مفادها ضرورة نتيجة إلى الدراسة

 .المدارس مديري  الختيار معايير لوضع الحاجة إلى تعليم, باإلضافةال

 فعالية مدى حالة دراسة إلى الدراسة هذه هدفت( و  Mohammad, 2005) دراسة محمد -4
صدور  بعد وذلك ندونيسيا,أ في واإلعدادية االبتدائية المدارس في الالمركزية تطبيق اإلدارة

 منطقة,  كل في الالمركزية اإلدارة مبدأ تطبيق بداية لىع ينص والذيم , 1999في 22 القانون 
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 إلى الدراسة هذه وتشير نتائج بها, الخاصة القوانين تشريع في السلطة مدرسة لكل تصبح بحيث
دارته, التعليم إلى إصالح تحتاج المدارس في الالمركزية اإلدارة تطبيق عملية أن  لجعله وذلك وا 

 إدارة أن : منها النتائج من لعدد والمحاسبية وتوصلت افيةالشف أسس لتطبيق؛  فعالية أكثر
 بتقنية تدعيم إلى يحتاج وهذا الذاتية, المدرسية مبدأ اإلدارة لتطبيق ستتجه المستقبل في المدارس

 المدارس, مديري  من وقيادات اإلدارية, الشفافية إلى تحتاج بدورها واالتصاالت, والتي المعلومات
 .المجتمع من ودعم ين,المعلم وااللتزام من

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي الحقائق السيكومترية والمهارات و Tieda,2013)  ( تيدا دراسة -5
األساسية ألداة قياس كفايات إدارات المدارس. تكون  مجتمع الدراسة من مديري المدارس 

المتحدة األمريكية  ومساعديهم والمعلمين في المنطقة التعليمية, في مدينة استرن شمال الواليات
( معلم يقيمون مساعدي المدراء . وكانت أداة 344( معلم يقيمون مدراءهم و)339وعددهم )
, وكان من نتائجها ثبات وصدق األداة مع وجود مقترحات تطويرية لألداة وقد استبانةالدراسة 

طالبهم بوجود  واالتصال بين المعلمين وقياداتهم وبينهم وبين ,أوصت الدراسة بأهمية التواصل
نوع من المرونة والعالقات الحميمة مع االشتراك في صياغة المناهج والحفاظ على جودة 

وقياداتهم مع  وجوب تطوير األداة المستخدمة من  ,والمعلمين, االتصال بين المعلمين والطالب 
واقترحت , رات المدارسقبل المنطقة التعليمية وا عادة صياغة التعريف اإلجرائي لكفايات إدا

 مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بأدوات قياس كفايات قيادات مديري الدارس.

 بعض توثيق إلى  الدراسة هدفت هذهو  Vogel, &, Willer,2015 )) وسبينس فوجيل راسةد -6
 وكولوراد بوالية الميثاق مدارس في المتضمنة التربوية الممارسات تعيق قد التي العوامل

 بمتطلبات األمريكيين اآلباء وفاء( 1) تضمنت الدراسة هذه في نوقشت التي معيقاتال. مريكيةاأل
 هذه في للتسجيل الدراسية الرسوم( 2) المدارس من النوع بهذا اللتحاقهم أبنائهم واحتياجات
 إلى الدراسة نتائج توصلت المدارس, من النوع هذا مثل عن اآلباء وخلفية معلومات( 3) المدارس

 قد التي العوائق من بعضا خلق قد الحالي ونظامها بهيئتها وكولوراد والية في الميثاق مدارس نأ
 إلى الباحث بدعوة الدراسة وختمت. التعليمي نظامها في فعلي بشكل االندماج على الطالب تعيق
 الدراسية مراحلهم من مرحلة كل في الطالب أمور وأولياء المدارس هذه إدارات بين الشفافية زيادة
زالة  .ومباشر دوري  بشكل تقدمهم يعيق ما كل عن الغموض وا 
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 تعليق على الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت الكفايات الالزمة لمدير مدرسة 

 المستقبل تم الكشف عن اآلتي :

 ديري م امتالك أهمية على –سواء العربية واألجنبية  –أكدت الدراسات السابقة  -
ودراسة  (2010, ) الرواحية دراسةو  Karen (2006) دراسةكالمختلفة,  للكفايات المدارس
 ,  (2011)دراسة البوسعيدي, و 2010)العبري 

 مدارس مديري  امتالك أهمية على تأكيدها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة وتتفق 
 .المستقبل العالمية لمدرسة النماذج ضوء  في للكفايات  الالزمة األساسي التعليم

 مديري المدارس امتالك درجة أن بالكفايات عنيت التي الدراسات بعض نتائج كشفت -
 مديري  أن نتائجها كشفت التي (2010)الرواحية  كدراسة والضعيفة, العالية بين تتراوح للكفايات
كبيرة ,  بدرجة ةاألساسي كفاياتهم تطوير بحاجة إلى عمان بسلطنة األساسي التعليم مدارس
 مديري مدارس لدى الالزمة الكفايات عن للكشف للباحثة قويا دافعا الحالية نتائج الدراسة وتشكل
 لم أنه عمان, خاصة سلطنة النماذج العالمية لمدرسة المستقبل في ضوء في األساسي التعليم
 الباحثة. علم حد على الموضوع هذا تتناول دراسة أية تجر

ت السابقة في أهدافها واألطر العامة لها , فقد ركزت بعض  الدراسات تنوعت الدراسا -
( ولمديري المدارس 2003على درجة توفر الكفايات للموجيين اإلداريين كدراسة الحضرمي )

( 2011(, والبوسعيدي )2010(, والعبري )2010(, والرواحية )2004كدراسة المرزوقي )
( 2013(, واآلغا )2006(, والراشد )2004كني )( ,  بينما ركزت دراسة 2013)  Tiedanو

( على 2009(, والعبري )2007على النموذج المقترح لمدرسة المستقبل, وركزت دراسة كحيل )
(, 2007تطوير مديري المدارس في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل وركزت دراسة العازمي )

 لخبرات العالمية المعاصرة .(  على تطوير إدارات المدارس في ضوء ا2010ودراسة العزري )

اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي  -
 Tracy(, ودراسة و2003كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات كدراسة الحضرمي )
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في اخذ (, والبعض استخدم أسلوب دلفاي 2014(, والغافري ) 2013ودراسة اآلغا) (,2005)
 (.2007( , دراسة كحيل )2006آراء الخبراء مثل ودراسة الراشد )

تنوعت فئة العينات في الدراسات السابقة, فشملت الموجهين اإلداريين كدراسة -
( 2004المرزوقي )(, وخبراء اإلدارة كدراسة 2014(, والمشرفين التربويين )2003الحضرمي )
 Karen(, و 2010(, والرواحية )2009العبري)(, ومديري المدارس كدراسة 2007وكحيل )

بينما غطت بعض الدراسات مديري المدارس ومديري الدوائر ونوابهم ورؤساء األقسام   (2006)
(, والطالب كدراسة اآلغا 2009(, والمعلمين كدراسة قشطة)2010كعينه لها, كدراسة العزري )

(2013.) 

 الدراسات السابقة:  الحالية ةواالختالف بين الدراس االتفاق أوجه

( 2004( ودراسة المرزوقي )2003اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحضرمي )
( و 2006) Karen( 2011( والبوسعيدية )2010( والرواحية )2009وقشطة)
Tiedan(2013 في التعرف على درجة الكفايات الالزمة لمدير المدرسة في ضوء احتياجاتهم )

الحالية تختلف عنها في تحديدها لهذه الكفايات لمدير مدرسة المستقبل  المهنية. إال أن الدراسة
ومدى ممارسته وتطبيقه لها في المدرسة من خالل النماذج العالمية, وذلك لوضع التصور, والذي 

 يقتصر على مرحلة التعليم األساسي.

( والعبري 2007( وكحيل )2006( والراشد )2014اتفقت الدراسة مع دراسة كني )
( في التعرف على مدرسة المستقبل , ومتطلباتها ؛ للتوصل الى النموذج المقترح لمدرسة 2009)

المستقبل العمانية لتطوير إدارات المدارس في ضوء خبرات بعض الدول , بينما اختلفت عنها في 
تحديد المرتكزات األساسية  التي يجب على مدير مدرسة المستقبل تطبيقها في مدرسته من خالل 

 لنماذج العالمية للمدارس المتعددة .ا

كما اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج الوصفي, 
ن البيانات لجمع كأداة االستبانة السابقة الدراسات أغلب استخدمتكما   فقراتها, في عدد اختلفت وا 
 .البيانات أيضا لجمع نةاالستبا استخدمت حيث الحالية الدراسة مع يتفق وهذا
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لمتمثلة في مديري المدارس, ااتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في عينة الدراسة, 
( 2007( والعازمي )2007( وكحيل )2006( ودراسة الراشد)2004نما اختلفت مع مع كني )يب

ن والمعلمين ( التي اتخذت الخبراء والموجهي2014( والغافري )2013)Tiedan ( و2013واآلغا)
  والطالب عينة لهم .

أكدت معظم الدراسات السابقة على ضرورة أن تتغير المدرسة في شكلها وأهدافها 
وأساليبها وانظمتها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية وعصر المعلوماتية الحديثة, وتتفق 

 الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في تأكيدها على هذه األهمية.

هذه الدراسات في أماكن جغرافية مختلفة  منها في األردن وفلسطين واإلمارات أجريت 
 العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وكان أغلبها في سلطنة عمان .

 :السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادة أوجه

النماذج  تتالءم مع تيال األساسي التعليم مدارس لمديري  الالزمة  الكفايات تحديد -
 .المستقبل لمدرسة العالمية 

 لدى مديري  اإلدارية الكفايات واقع عن للكشف, وذلك ؛  الميدانية الدراسة أداة بناء -
 خالل ومن عمان, في سلطنة المستقبل مدرسة متطلبات ضوء في األساسي التعليم مدارس
 األساسي التعليم مدارس ة الالزمة لمديري الكفايات المهني لتطوير لمقترحات التوصل سيتم نتائجها

 .المستقبللمدرسة  ضوء النماذج العالمية  في

 مع تتناسب باعتبارها مدرسة المستقبل مدرسة أنشئت جلهاأ من التي األهدافتحديد   -
 والعشرين. الحادي القرن  متطلبات

وية مما يساعد خبرات الدول األجنبية والعربية في تطوير مؤسساتها الترب إلىالتعرف  -
 تطوير مدارس السلطنة . إلىفي وضع رؤية هادفة 

 . االستبانةاختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي واختيار أداة الدراسة وهي  -

 االستفادة من التوصيات التي خرجت بها الدراسات السابقة.  -
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 التعرف إلى نوع المعالجات اإلحصائية  المناسبة للدراسة . -

 لالستفادة منها في الدراسة .؛ ه إلى بعض المراجع التوج -

بناء التصور المقترح لتفعيل دور مدير المدرسة في ضوء النماذج العالمية لمدرسة  - 
 المستقبل.
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لدراسة وعينتها يتناول هذا الفصل وصفا إلجراءات الدراسة, متضمنا التعريف بمجتمع ا
القياس المستخدمة, وخطوات التحقق من صدقها وثباتها, ومتغيرات الدراسة,  واتومنهجها, وأد

 استخدمت في تحليل النتائج.اإلحصائية التي  كما يتضمن المعالجات

 منهج الدراسة:
التعرف  أجلوذلك من المنهج الوصفي  الباحثة استخدمتمن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

 كفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل في ضوء النماذج العالمية في سلطنة عمان .على ال

 مجتمع الدراسة: 
ومديرات مدارس التعليم األساسي بمحافظات  تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري  

( 324م(حيث بلغ مجتمع الدراسة)2013-2012الظاهرة والداخلية ومسقط وذلك للعام الدراسي) 
اإلحصاء  ةديرة حسب البيانات المستقاة من قسم المؤشرات واإلحصاء التابع لدائر مديرا  وم

محافظة مسقط  واالحتياجات التعليمية وضبط الجودة بالمديرية العامة للتربية والتعليم لكل من
 .والداخلية والظاهرة

  عينة الدراسة:
تكونت العينة من مجتمع الدراسة حيث المجموع الكلي ل تم اختيار عينة عشوائية من 

 شكلت العينة نسبة ثمديرا ومديرة من مدارس التعليم األساسي بالمحافظات الثالث حي( 180)
 %( من مجتمع الدراسة .55.5)

الجنس,  :متغيرات الدراسة وزيع عينة الدراسة المستهدفة حسب( وصفا لت1ويوضح الجدول )
 وسنوات الخبرة . ,والمحافظة التعليمية ,والمؤهل
على متغيرات الدراسة   ةتطبيق االستبانة تم حساب توزيع أفراد عينة الدراسة المستجيب بعدو 

 توذلك طبقا لعدد االستبانا, الجنس, والمؤهل والمحافظة التعليمية وسنوات الخبرة اإلدارية
 .(1كما يوضحه جدول ) ة( استبان180المسترجعة, والتي بلغ عددها )
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 يرات الدراسةالعينة حسب متغ ( 1 جدول )
 االجمالي النسبة العدد المستوى  المتغير
   38,3 69 ذكور الجنس

 
180 

 61,7 111 إناث
 16,7 30 دبلوم مؤهلال

 65,6 118 بكالوريوس
 17,8 32 ماجستير

 31,7 57 الداخلية المحافظة
 30 54 الظاهرة
 38,3 69 مسقط

 18,3 33 سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة
 20 36 سنوات 10-5من
 61,7 111 سنوات 10كثر من أ

 
حيث بلغ عددهم  ( أن غالبية أفراد العينة من فئة الجنس )أنثى(,1ويالحظ من الجدول )

( بنسبة 69%(, كما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من الذكور )61.7( وبما نسبته )111)
ي فقد تفاوتت مؤهالت العينة بين شهادة الدبلوم %(, أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل الدراس38.3)

 س%( , بينما بلغ عدد حملة شهادة البكالوريو 16.7( وبنسبة حوالي )30المتوسط ويبلغ عددهم )
جستير فأعلى فقد بلغ ا الذين يحملون مؤهالت دراسية ما%( أم65.6( وبنسبة حوالي )118)

 %(.17.8( فردا , وبنسبة بلغت )32عددهم )
دارية لمديري مدارس التعليم األساسي إلى تصنيف متغير عدد سنوات الخبرة اإلكما تم 

قل من خمس سنوات وبلغ أثالث مستويات وهي كالتالي : المستوى األول وهم الذين هم خبرتهم 
%(, وينحصر المستوى الثاني بين خمس سنوات وعشر 18.3( مديرا , وبنسبة )33عددهم )

%(, أما أولئك الذين تصل 20(, وبنسبة حوالي )36جم هذه العينة )سنوات خبرة إدارية , وبلغ ح
 (.61.7( مديرا , وبنسبة )111خبرتهم من عشر سنوات فأكثر , فقد بلغ عددهم )

   الدراسة: ةأدا
وتطوير أداة ل الخبرة الميدانية للباحثة تمثلت أداة الدراسة التي أعدتها الباحثة من خال

حول  (2010) العبري   دراسة مثل بالموضوع المتعلقة راسات السابقةستبانة بالرجوع الى الداال
 أدوات وكتب عمان, سلطنة في التعليم ستراتيجيةإ ضوء في المدارس لمديري  الالزمة الكفايات
طالع على األدب النظري االمع  الخليج لدول التربية مكتب عن الصادرة المستقبل مدرسة

 مديري مدرسة المستقبل في ضوء النماذج العالمية.المتصل بموضوع الكفايات الالزمة ل
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( 1ملحق رقم ))واعتمادا على المصادر السابقة, تم إعداد الصورة المبدئية لالستبانة 
لمديري مدرسة المستقبل في ضوء النماذج العالمية. وقد  ةبغرض الكشف عن الكفايات الالزم

لى تعريف عام بعنوان الدراسة وهدفها, : اشتمل الجزء األول عنيأستبانة من جز تكونت هذه اال
والمؤهل الدراسي, والمحافظة التعليمية,  وبيانات عامة من المستجيب بخصوص: الجنس,

 وسنوات الخبرة اإلدارية .
أما الجزء الثاني من االستبانه والذي اشتمل على الكفايات الالزمة لمديري مدرسة 

صياغة مجموعة من الفقرات مرتبطة بكل محور المستقبل في مرحلة التعليم األساسي, حيث تم 
 ( يوضح وصف الجزء الثاني ألداة الدراسة.2من المحاور, والجدول )

 محاور أداة الدراسة وعدد الكفايات في كل محور ( 2جدول ) 

 عدد الكفايات المحاور م

 7 ستراتيجيالتخطيط اإل 1

 7 التنظيم 2

 7 التقويم 3

 7 رسيةالمباني والتجهيزات المد 4

 7 دارة المناهج الدراسيةإ 5

 7 التنمية المهنية للمعلمين 6

 7 الشراكة المجتمعية 7

 49 المجموع الكلي للكفايات

 
ستبانة تم استخدام مقياس "ليكرت" ذي التدرج الثالثي المتمثل ول جابة عن كل فقرات اال

ود كفايات تجاه تلك العناصر, ة وجلتحديد درج ؛)كبيرة, متوسطة, ضعيفة( في الكلمات التالية
 ( يوضح ذلك .3والجدول )
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 ثالثيطريقة اإلجابة على أداة الدراسة حسب التدرج ال (3جدول ) 

 الدرجة موافقةدرجة ال م
 3 كبيرة 1
 2 متوسطة 2
 1 قليلة 3

  صدق األداة:
لجنة ستبانة من خالل عرضها على ستبانة تم التحقق من صدق مضمون االبعد إعداد اال 

من المحكمين تألفت من أحد عشر من ذوي االختصاص والخبرة في كل من جامعة نزوى, وزارة 
لقياس مدى  (2ملحق رقم ))والتعليم بمحافظة الظاهرة التربية والتعليم, والمديرية العامة للتربية 

ا قة صياغتهالصدق الظاهري لألداة بالحكم على مدى وضوح كل فقرة من فقرات االستبانة ود
ضافة فقرات جديدة إذا تطلب األمر, أو  راللغوية, ومدى ارتباطها بالمحو  الذي تندرج تحته, وا 

وعدلت   حذف الفقرات غير المالئمة, وقد اختيرت المفردات التي أجمع عليها المحكمون, 
المفردات التي  اقترح المحكمون تعديلها أو إعادة صياغتها.وقد اعتبرت موافقة غالبية أعضاء 

ئة التحكيم على المفردة مؤشرا على صدق مضمونها, وبعد إجراء التعديالت المقترحة, تم هي
على مصداقيتها, وبالتالي تم استخراج إستبانة  أقرعرض األداة على المشرف على الرسالة, حيث 

الكفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل في ضوء النماذج العالمية بمدارس التعليم األساسي في 
 .((2ملحق رقم ))رتها النهائية صو 

  :االداةثبات  
اقتراحات  علىستبانة بعد تعديلها بناء ق االبتطبي ةالباحث تقام, للتأكد من ثبات األداة
مديرا (  30من خارج عينة الدراسة األصلية مكونة من ) عشوائية  عينة األساتذة المحكمين على

لحساب معامل  (  Cronbac.Alpha)  ألفا كرونباخومديرة, وقد استخدمت الباحثة معادلة 
الثبات ( معامل 4ويوضح الجدول )ستبانة ككل, ستبانة, ولالاالتساق الداخلي لمحوري اال

ستبانة ككل , حيث بلغ معامل , ولالنباخ ألفا لجميع محاور االستبانةباستخدام معادلة كرو 
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جيدة في مقاييس العلوم اإلنسانية,  (. وتعتبر هذه القيمة0.947االتساق الداخلي ل ستبانة ككل )
 وتعتبر األداة ثابتة وصالحة للتطبيق في العينة األصلية للدراسة.

 بمعادلة كرونباخ الفامعامل الثبات   (4لجدول ) ا

 معامل الثبات المحاور م

 0.879 ستراتيجيإلالتخطيط ا 1

 0.725 التنظيم 2

 0.727 التقويم 3

 0.746 سيةالمباني والتجهيزات المدر  4

 0.738 دارة المناهج الدراسيةإ 5

 0.866 التنمية المهنية للمعلمين 6

 0.864 الشراكة المجتمعية 7

 0.947 المجموع الكلي للفقرات

 متغيرات الدراسة: 
 : اآلتية تضمنت الدراسة المتغيرات

 ( اناث – ذكور)  جنسال  -1

 (أعلىبكالوريوس_ ماجستير ف -دبلومالمؤهل العلمي )  -2

 مسقط( -الظاهرة -المحافظة التعليمية ولها ثالث فئات وهي:  ) الداخلية -3

  -سنوات 10-5من  – سنوات 5اقل من )  مستويات ةالخبرة في العمل اإلداري ولها ثالث -4

 . (سنوات 10كثر من أ
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 المعالجة اإلحصائية
برنامج الرزمة  ةالباحثمن اجل الضبط اإلحصائي ألداة الدراسة و لتحليل النتائج استخدم 

, إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ل جابة ( SPSS) اإلحصائية في العلوم االجتماعية
 اآلتية: اإلحصائية حيث تم استخدام األساليبعن أسئلة الدراسة المختلفة , 

 .األداةجل استخراج ثبات ألفا لكرونباخ وذلك من أمعامل  -1

 النحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية وا -2

 .لعينتين مستقلتين  T-Testاختبار ت  -3

 معامل ارتباط بيرسون. -4

المرتبط باستخراج  (Analysis ANOVAs One-Way)اختبار تحليل التباين األحادي  -6
 .الفروق بين أكثر من مجموعتين
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةعرض 
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 الفصل الرابع

اسةنتائج الدر   
 ألسئلتها, وفقا   بعرضها ةالباحث الدراسة,وقام إليها توصلت التي النتائج الفصل هذا يتناول

 اآلتي النحو على مبين هو كما
 وال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أ 

العالمية المعاصرة لمدرسة المستقبل؟ حيث تمت اإلجابة  نماذج الوالذي نص على التالي" ما أهم 
العالمية لمدرسة  الكفايات ؤال في اإلطار النظري للدراسة من خالل عرض عدد منالسعن هذا 
والمدرسة المتعلمة والمدرسة اإللكترونية والمدرسة المبدعة والمدرسة التعاونية والمدرسة المستقبل 

 المجتمعية والمدارس المستقلة .
 :ثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا  

ما درجة موافقة مديري "  ه الذي نصالثاني من أسئلة الدراسة و  ل جابة على السؤالو 
المدارس على الكفايات المقترحة لمديري مدرسة المستقبل في مرحلة التعليم األساسي بسلطنة 

من اجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  عمان؟
ودرجة الموافقة على الكفايات المقترحة لمدير مدرسة المستقبل في  , واألهمية النسبية )الرتبة(

 مرحلة التعليم األساسي  بسلطنة عمان كما تم استخدام المعيار اآلتي لتفسير نتائج هذا السؤال.
وضح المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤال الثاني  لمتوسطات تقدير درجة تواجد ي (5جدول )و 

لمديري مدرسة المستقبل لمدارس التعليم األساسي في ضوء النماذج العالمية  الكفايات الالزمة
  حسب المتوسط الحسابي

 السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة( 5جدول )

 درجة الموافقة على الكفايات المقترحة المتوسط الحسابي

 كبيرة 2.34-3

 متوسطة 1.67-2.33

 ضعيفة 1-1.66

( التي تمثل تدرجات المقياس 1، 2، 3ن قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة)* استمد هذا المعيار م
 المستخدم
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واألهمية النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6) حيث يظهر الجدول
ودرجة الموافقة لتقديرات أفراد العينة لجميع عناصر محوري الدراسة المتعلقة بتقديرات  )الرتبة(
, حيث تم استخراج المتوسط الحسابي المرجح لكل عنصرالعينة مرتبة تنازليا وفقا لقيمة  أفراد

المتوسط الحسابي المرجح بعدد العبارات نظرا لكون كل عنصر من عناصر المحور يتكون من 
سبع فقرات, وبالتالي فإن المتوسط الحسابي المرجح يمكننا من إجراء عملية المقارنة على مقياس 

 بالنسبة لمحاور أداة الدراسة. وافقة على الكفايات المقترحةمدى الم

واألهمية النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يوضح  (6جدول )و 
 )الرتبة( ودرجة الموافقة بالنسبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مجاالت الدراسة.

واألهمية النسبية )الرتبة( ودرجة الموافقة بالنسبة لتقديرات عيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم (6جدول رقم )
 أفراد عينة الدراسة في مجاالت الدراسة

المتوسط  الكفاياتمحاور  م
 الحسابي

 درجة الموافقة الرتبة المعياري  االنحراف

 كبيرة 2.74840.351 التنمية المهنية للمعلمين 1

 كبيرة 2.62860.332 التنظيم 2

 كبيرة 2.61900.343 التقويم 3

 كبيرة 2.51750.404 ستراتيجيالتخطيط اإل 4

المباني والتجهيزات  5
 المدرسية

 كبيرة 2.42860.415

 كبيرة 2.35950.506 الشراكة المجتمعية 6

 متوسطة 2.19680.507 إدارة المناهج الدراسية 7

كبيرة -2.49980.30819 المجموع الكلي

( درجة الموافقة على الكفايات المقترحة بالنسبة لمحاور ألداة 6) خالل الجدول يتضح من
 وكذلك للمجموع الكلي كانت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين

حيث أخذ محور التنمية المهنية للمعلمين أعلى المتوسطات الحسابية ( 2.1968( و)2.7484)
افقة الكبيرة , حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة, بعد ذلك جاء محور ضمن درجة على المو 



112 

 

ستراتيجي ثم محور المباني والتجهيزات المدرسية ثم محور التنظيم ثم التقويم ثم محور التخطيط اإل
 الشراكة المجتمعية وجاء في المرتبة األخيرة محور إدارة المناهج الدراسية بدرجة موافقة متوسطة.

فإن أفراد العينة يوافقون وبدرجة كبيرة على أن هذه الكفايات الزمة لمديري مدرسة وبشكل عام 
الكلي لجميع عناصر الدراسة  المستقبل في ضوء النماذج العالمية , حيث بلغ المتوسط الحسابي

 .(2.4998) حيث بلغ

لرتبة لكل وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وا 
 محور من محاور المجاالت السبعة بشكل مستقل كما هو موضح فيما يأتي :

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية )الرتبة( ودرجة الموافقة   -
 المحور األول : التخطيط اإلستراتيجي 

همية النسبية) الرتبة( واأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(  7يوضح جدول )
تنازليا حسب  مرتبة ستراتيجيالتخطيط اإل للكفايات المتعلقة بالمحور األول بالنسبة ودرجة الموافقة

 . المتوسط الحسابي

للكفايات  بالنسبة واألهمية النسبية) الرتبة( ودرجة الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(  7جدول )
 التخطيط االستراتيجي ور األولالمتعلقة بالمح

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

التطويرية  يعتمد في وضع خطته على المجاالت  1
 في مدرسته والبيئة المحلية والعالمية.

 كبيرة 1 0.49 2.70

يضع رؤية مستقبلية واضحة  للمدرسة من واقع   2
 لتحقيق أهدافها المستقبلية.                                       الموارد المتاحة  

 كبيرة 2 0.53 2.70

يعمل على جمع البيانات وتحليل  أوضاع المدرسة    3
 الداخلية والخارجية  عند التخطيط  للعمل المستقبلي

 كبيرة 3 0.60 2.61

يراجع  تطبيق الخطة للتأكد من تحقيق أهداف   4
الحاجات الواقعية للعمل  انسها معتجاوبها وتج

 .المدرسي

 كبيرة 4 0.56 2.61
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يتابع البرامج بشكل مستمر ويعمل على تقويمها   5
 لتطويرها في أثناء عملية التنفيذ.

 كبيرة 5 0.55 2.55

يقوم بوضع الخطط  اإلستراتيجية للمدرسة لتعكس   6
سياستها وسياسة الوزارة انطالقا من احتياجاتها 

 ة واحتياجات المجتمع المحلي .الفعلي

 كبيرة 6 0.60 2.51

يعمل على توظيف نتائج البحوث والدراسات   7
 التربوية لبناء الخطة اإلستراتيجية.

 متوسطة 7 0.70 2

( إن درجة الموافقة  بتقديرات أفراد العينة على الكفايات 7يتضح من خالل الجدول)  
تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح  ستراتيجي قدالمتعلقة بمحور التخطيط اإل

مد في وضع خطته على يعتحيث نالت كفاية " (,1.989( و)2.678) المتوسط الحسابي بين

أعلى المتوسطات الحسابية بدرجة  "المجاالت التطويرية في مدرسته والبيئة المحلية والعالمية
يعمل على توظيف "  بينما أخذت كفاية (0.49وانحراف معياري قدره ) (2.67مقدارها)  كبيرة 

  (2) أدنى المتوسطات الحسابية " نتائج البحوث والدراسات التربوية لبناء الخطة اإلستراتيجية
مقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة متوسطة, حيث ( 0.70وانحراف معياري قدره )

 .ة موافقة متوسطةكفاية واحدة فقط درجو ( كفايات درجة موافقة كبيرة 6أخذت)

 التنظيم : المحور الثاني

واألهمية النسبية )الرتبة( ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8) يظهر الجدولو 
 .ليا حسب المتوسط الحسابيمرتبة تناز  التنظيممحور ب ودرجة الموافقة للكفايات المتعلقة 
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معيارية واألهمية النسبية )الرتبة( ودرجة الموافقة للكفايات المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (8جدول )
 بمحور التنظيم مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

يوزع األدوار ويفوض الصالحيات ويشرك الجميع في  1
 اإلنجاز والعمل داخل مدرسته.

 كبيرة 2.900.361

يشكل لجان منظمة للمشاركة في عمليات التقويم والمتابعة  2
 ودراسة الخطط وتفعيلها .

 كبيرة 2.800.472

يطبق األنظمة والتعليمات التربوية  المتعلقة بالجوانب  3
 الفنية واإلدارية لعمل المدرسة .

 كبيرة 2.710.483

نفوس العاملين  يضع خطة منظمة  لمدرسته  تنمي  في 4
 .الشعور بتلبية احتياجاته والوالء لمبادئ المنظمة التعليمية

 كبيرة 2.700.504

 كبيرة 2.610.605 يعي  التنظيم اإلداري لوزارة التربية والتعليم بشكل جيد . 5

يوظف االتجاهات  اإلدارية الحديثة  في عمله اليومي مثل  6
 اف وحل المشكالت.اإلدارة باألزمات واإلدارة باألهد

 كبيرة 2.500.606

ستراتيجيات حديثة  ومنظمة  قائمة على البحث إيوظف   7
 واالستقصاء وتنمية أساليب التفكير المختلفة

 متوسطة 2.300.657

ان درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور التنظيم قد  (8)يتضح من خالل الجدول
( 2.28( و)2.90) لمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بينتراوحت بين الدرجة الكبيرة وا

يوزع األدوار ويفوض الصالحيات ويشرك الجميع في اإلنجاز والعمل داخل حيث نالت كفاية "
 ( 0.36وانحراف معياري قدره )( 2.90مقدارها أعلى المتوسطات الحسابية بدرجة كبيرة مدرسته

قائمة على البحث واالستقصاء وتنمية ثة  ومنظمة استراتيجيات حدي يوظف" بينما أخذت كفاية
( وانحراف معياري قدره 2.30مقداره ) أدنى المتوسطات الحسابية  "أساليب التفكير المختلفة

( كفايات 6مقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة متوسطة, حيث أخذت ) ( 0.65)
 متوسطة. درجة موافقة كبيرة وأخذت كفاية واحدة فقط درجة موافقة

 : التقويم ثالمحور الثال

( )الرتبة واألهمية النسبية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9الجدول )أظهر 
 .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي التقويم ودرجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور
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 تنازليا حسب المتوسط الحسابيالموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور التقويم مرتبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة (9)جدول
 الموافقةدرجة  الرتبة  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط  الكفاية م
يتابع العاملين في المهام التي كلفهم بها ويقدم التغذية   1

 كبيرة 1 0.42 2.81 الراجعة  لهم  . 

 كبيرة 2 0.43 2.80 قويم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية  .همية التأ يدرك  2
يوظف تقويم األداء قي تطوير جوانب العملية التعليمية   3

 كبيرة 3 0.50 2.68 المختلفة

يطبق  إستراتيجيات التقويم التربوي المعتمدة من الوزارة  4
 كبيرة 4 0.54 2.70                                         والمعتمدة عالميا.                                         

يستخدم أساليب تقويم تربوية مناسبة ومتنوعة  بما يتالءم    5
 كبيرة 5 0.53 2.63 مع المواقف التربوية .

 كبيرة 6 0.70 2.43 يضع معايير محددة للمحاسبية في العمل .  6
بطريقة منظمة لتحقيق تقوم اإلدارة برسم  الهيكل التنظيمي  7

 متوسطة 7 0.64 2.32 األهداف.

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور التقويم أالجدول السابق يتضح من خالل 
( 2.811) قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين

بع العاملين في المهام التي كلفهم يتا"( والتي نصت على 1)كفاية ال حصلت حيث (, 2.317و)

  (2.81مقداره) أعلى المتوسطات الحسابية بدرجة كبيرةعلى بها وتقديم التغذية الراجعة  لهم 
تقوم اإلدارة برسم  الهيكل التنظيمي بطريقة " بينما أخذت كفاية( . 0.42وانحراف معياري قدره )

( وانحراف معياري مقداره 2.32اره )مقد دنى المتوسطات الحسابيةأ منظمة لتحقيق األهداف
( كفايات درجة 6المحور حيث أخذت درجة متوسطة, حيث أخذت) مقارنة بكفايات هذا (0.64)

 كبيرة بينما أخذت كفاية واحدة فقط درجة متوسطة.

 : المباني والتجهيزات المدرسية المحور الرابع 

ودرجة افات المعيارية ( المتوسطات الحسابية واالنحر  10حيث يظهر الجدول رقم ) 
رتبة تنازليا حسب المتوسط م المباني والتجهيزات المدرسيةمحور ب الموافقة على الكفايات المتعلقة 

 بي.الحسا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور المباني  (10جدول ) 
 زليا حسب المتوسط الحسابيوالتجهيزات المدرسية مرتبة تنا

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

يحرص على العناية المستمرة بالمبنى المدرسي من حيث  1
 الصيانة والنظافة والمظهر العام.

 كبيرة 1 0.44 2.80

يعمل على استثمار الموارد واإلمكانات المادية والبشرية  2
 لخدمة الطلبة. والتقنية

 كبيرة 2 0.50 2.72

يحرص على االستثمار األمثل لجميع اإلمكانات والموارد  3
المادية والبشرية والتقنية للحصول على الطاقة اإلنتاجية 
 وتحقيق التميز المرتكز على القدرات الحقيقية للمدرسة.

 كبيرة 3 0.53 2.70

 كبيرة 4 0.58 2.54 بة .يحرص على توظيف مبدأ التعلم الذاتي عند الطل 4
يحرص جاهدا  لتوفير عوامل األمن والسالمة ومرافق  5

 ذوي االحتياجات الخاصة بالمدرسة .
 كبيرة 5 0.70 2.43

يعمل على  توفير المرافق  المتطورة في المبنى المدرسي  6
 مساندة ل بداع واالبتكار .

 متوسطة 6 0.80 2.033

المبنى المدرسي  يشارك  في وضع شروط ومواصفات 7
 بحيث يراعي البعد المستقبلي .

 متوسطة 7 0.84 1.794

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة  بمحور المباني أ (10)يتضح من خالل الجدول 
والتجهيزات المدرسية قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين 

. يحرص على العناية المستمرة بالمبنى المدرسي من لت كفاية "حيث نا(, 1.80( و)2.80)

 بدرجة كبيرة  (2.80مقداره ) أعلى المتوسطات الحسابية "حيث الصيانة والنظافة والمظهر العام 
يشارك  في وضع شروط ومواصفات بينما أخذت كفاية " ( . 0.44وانحراف معياري مقداره )

( 1.80مقداره ) المتوسطات الحسابية أدنى "لمستقبليالمبنى المدرسي بحيث يراعي البعد ا
مقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة متوسطة, حيث (  0.84وانحراف معياري قدره )

 ( درجة موافقة متوسطة.2درجة موافقة كبيرة وأخذت )( عبارات 5أخذت)

 الخامس : إدارة المناهج رالمحو 

واألهمية النسبية حسابية واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات ال11حيث يظهر الجدول )  
مرتبة تنازليا حسب  إدارة المناهج الدراسيةمحور ودرجة الموافقة على الكفايات المتعلقة ب )الرتبة(

          .المتوسط الحسابي
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على الكفايات  واألهمية النسبية )الرتبة( ودرجة الموافقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (11) جدول
 المتعلقة بمحور إدارة المناهج الدراسية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

في طرح أساليب حديثة وأفكار  يشجع على التنويع 1
 .متطورة في وضع  المناهج الدراسية

 كبيرة 1 0.68 2.50

المعلمين على إعداد البحوث والدراسات التقويمية  يشجع 2
 المرتبطة بالمناهج الدراسية .

 كبيرة 2 0.60 2.40

يعتمد  طرائق  التدريس الحديثة التي تتفق مع احتياجات  3
 خطط التنمية المنسجمة  مع التربية المستقبلية.

 كبيرة 3 0.61 2.40

خصيتهم  يوجه بناء المناهج لخدمة الطلبة في تنمية ش 4
 وتوجيههم للعمل في السوق المحلي.

 متوسطة 4 0.67 2.30

يحرص على مواكبة المنهاج للثورة العلمية التي تمثل  5
 تحديات المستقبل.

 متوسطة 5 0.68 2.21

يقدم  المقترحات للوزارة  باستخدام  منهج يعكس البعد  6
وأساليب البحث المستقبلي ويشجع على التفكير اإلبداعي 

 .ستقصاءواال

 متوسطة 6 0.77 2

 ضعيفة 7 0.75 2 يشارك  في تحديث المناهج الدراسية وتطويرها. 7

دارة إيتضح من خالل الجدول السابق أن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور 
المناهج الدراسية قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة والضعيفة حيث تراوح المتوسط 

. يشجع على التنويع  في طرح أساليب حيث نالت كفاية "(, 1.64( و)2.50)ين الحسابي ب
 أعلى المتوسطات الحسابية بدرجة كبيرة  "حديثة وأفكار متطورة في وضع  المناهج الدراسية 

يشارك  في تحديث المناهج بينما أخذت كفاية " ( .0.68( وانحراف معياري مقداره )2.50مقداره )
 (0.75)( وانحراف معياري مقداره 2مقداره ) أدنى المتوسطات الحسابية "ا الدراسية وتطويره

( 3( كفايات درجة كبيرة و)3خذت)أمقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة ضعيفة, حيث 
 كفايات درجة متوسطة وكفاية واحدة فقط درجة ضعيفة.
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 المحور السادس: التنمية المهنية للمعلمين:

واألهمية النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (12) حيث يظهر الجدول
مرتبة تنازليا حسب  التنمية المهنية للمعلمين ودرجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور

 .المتوسط الحسابي

الكفايات المتعلقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  واألهمية النسبية ودرجة الموافقة على ( 12جدول ) 
 بمحور التنمية المهنية للمعلمين مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

 كبيرة 1 0.44 2.82 .يشجع اإلبداع واالبتكار والتميز 1
قراطية يوفر المناخ المالئم المتسم  بالتعاون والمحبة والديم 2

والتي يشعر فيها المعلمون بالرضا ويشجعهم على إطالق 
 طاقاتهم اإلبداعية .

 كبيرة 2 0.41 2.82

 كبيرة 3 0.44 2.81 ينمي روح التنافس اإليجابي بين العاملين وتقدير اإلنجاز . 3
يعمل على تحقيق  العدالة والموضوعية والنزاهة والشفافية  4

 في تقويم أداء العاملين.
 كبيرة 4 0.50 2.80

يعمل على إشراك  العاملين في القرارات المتعلقة بالنمو  5
 المهني.

 كبيرة 5 0.50 2.74

يعمل على نشر الثقافة المؤسسية  والتغيير والتجديد بين  6
 العاملين في المدرسة    .

 كبيرة 6 0.51 2.65

نجاز المعلم إيطبق  نظام فعال للحوافز والتكريم  وفق  7
بداع  اتهوا 

 كبيرة 7 0.55 2.4

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور التنمية أيتضح من خالل الجدول السابق 
( 2.82)المهنية للمعلمين كانت ضمن الدرجة الكبيرة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين 

سابية بدرجة أعلى المتوسطات الح "يشجع اإلبداع واالبتكار والتميز.حيث نالت كفاية "(, 2.65و)
طبق  نظام فعال يبينما أخذت كفاية" ( . 0.44(  وانحراف معياري مقداره )2.822مقدرة ) كبيرة 

بداعاتهإوفق للحوافز والتكريم  ( وانحراف 2.65مقداره )أدنى المتوسطات الحسابية " نجاز المعلم وا 
ة, حيث أخذت جميع مقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة كبير ( و 0.51معياري مقداره )

 .ت هذا المحور درجة موافقة كبيرةكفايا
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 : الشراكة المجتمعية السابع المحور 

ودرجة الموافقة على ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 13يظهر الجدول )و 
 .مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي الكفايات المتعلقة بمحور الشراكة المجتمعية

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور الشراكة ا( 13جدول )
 المجتمعية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الرتبة
 الموافقة

يجعل من المدرسة مركز إشعاع علمي للمجتمع بحيث  1
 .وحة لجميع أفراد المجتمعتكون مفت

 كبيرة 1 0.60 2.59

يستخدم أساليب الكترونية حديثة  لتسهيل التواصل بين  2
 اآلباء والمدرسة فيما يتعلق بشؤون أبنائهم .

 كبيرة 2 0.61 2.57

يشرك المدرسة مع  مؤسسات المجتمع الحكومي والخاصة   3
 .في تعليم الطالب وتدريبهم

 كبيرة 3 0.65 2.45

يكون  فريق عمل من المجتمع للقيام بأعمال تطوعية  4
 لخدمة البيئة والمجتمع وحل مشاكله.

 كبيرة 4 0.70 2.41

يعمل على مشاركة  المجتمع المحلي في رسم سياسة  5
 المدرسة وخططها .

 متوسطة 5 0.70 2.31

يعد برامج للزيارات المنزلية  لتزويدها بالمعلومات المتعلقة  6
 توى أبنائهم .بالتعلم وبمس

 متوسطة 6 0.72 2.21

يقدم  برامج متنوعة لتطوير تعلم الكبار ومحو األمية  7
 ألبناء المجتمع المحلي

 متوسطة 7 0.80 1.97

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور الشراكة أيتضح من خالل الجدول السابق 
توسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين المجتمعية للمعلمين تراوح بين الدرجة الكبيرة والم

يجعل من المدرسة مركز إشعاع علمي للمجتمع بحيث  يث نالت كفاية "(, ح1.97( و)2.59)

( 2.59مقداره ) أعلى المتوسطات الحسابية بدرجة كبيرة "تكون مفتوحة لجميع أفراد المجتمع 
عة لتطوير تعلم الكبار ومحو يقدم  برامج متنو بينما أخذت كفاية " ( 0.60وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 1.97مقداره ) ادنى المتوسطات الحسابية" األمية ألبناء المجتمع المحلي
( كفايات 4) مقارنة بكفايات هذا المحور حيث أخذت درجة متوسطة, حيث اخذت (0.80قدره)

 .( درجة متوسطة3درجة كبيرة بينما اخذت )
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 ة بالسؤال الثالث:ثانيا : عرض  النتائج المتعلق
 (α≤0.05)   داللة مستوى  عند داللة ذات فروق  توجد هل: على لثالسؤال الثا ينص

 وسنوات, العلمي والمؤهل, النوع: للمتغيرات تعزى  الدراسة عينة استجابة متوسطات في
  التعليمية؟ والمحافظة, الوظيفية الخبرة

واالنحرافات المعيارية  ,طات الحسابيةجل االجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسأمن و 
 ( ONE WAY ANOVA) لمتغير النوع واختبار تحليل التباين االحادي  T-Testواختبار  

 .المؤهل والمحافظة التعليمية وسنوات الخبرة  اتلمتغير 

 متغير النوع أوال : 

بالنسبة  T-TEST( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار14يوضح الجدول )
 لمتغير النوع لجميع محاور أداة الدراسة.

 لمتغير النوع لجميع محاور أداة الدراسة T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  (14جدول )
المتوسط  العدد الجنس المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

- 178 0.44 2.44 69 ذكر ستراتيجيلتخطيط اإلا
1.911 

غير  0.058
 0.37 2.56 111 انثى داله

- 178 0.39 2.54 69 ذكر التنظيم
2.587 

*0.011  لصالح 
 0.28 2.68 111 انثى االناث

- 178 0.38 2.55 69 ذكر التقويم
2.047 

*0.043  لصالح 
 0.30 2.70 111 انثى االناث

اني والتجهيزات المب
 المدرسية

- 178 0.45 2.34 69 ذكر
2.303 

*0.022  لصالح 
 0.38 2.50 111 انثى االناث

- 178 0.51 2.14 69 ذكر دارة المناهج الدراسيةإ
1.368 

غير  0.173
 0.43 2.23 111 انثى داله

التنمية المهنية 
 للمعلمين

- 178 0.40 2.67 69 ذكر
2.216 

*0.029 لصالح  
 0.32 2.80 111 انثى االناث

- 178 0.52 2.31 69 ذكر الشراكة المجتمعية
1.066 

غير  0.288
40.0 111 انثى داله  0.43 

- 178 0.35 2.43 69 ذكر المجموع الكلي
2.349 

*0.020 لصالح  
 0.27 2.44 111 انثى االناث

 α ≥ 0.05 مستوى  عند داله*
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لة عند مستوى الدال إحصائيةداللة  عدم وجود فروق ذات (14)من خالل الجدول  يتضح
(α≤0.05)  دارة التخطيط اإلمحاور ب الكفايات المتعلقة في واإلناثبين الذكور ستراتيجي وا 

داله إحصائيا في محاور التنظيم  ق بينما كانت هنالك فرو   المناهج الدراسية والشراكة المجتمعية,
وكذلك  في المجموع الكلى  ت المدرسية والتنمية المهنية للمعلمين,و التقويم و والمباني والتجهيزا

, 2.6615, 2.4839, 2.7954, 2.5444)لصالح اإلناث بمتوسطات حسابية على التوالي
إن  ىإلمما يشير ن الفروق لصالح اإلناث أومن خالل المتوسطات الحسابية يتضح  ( 2.6821

كبر من مديري ألكفايات المتعلقة بهذه المحاور كانت اإلناث  على ا سدرجة موافقة مديرات المدار 
 المدارس الذكور.

  دراسيمؤهل الالمتغير  : ثانيا  
لمتغير المؤهل  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية15حيث يوضح الجدول )

 الدراسي لجميع محاور أداة الدراسة.
 ية لمتغير المؤهل لجميع محاور أداة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (15الجدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستويات المؤهل المحاور

 ستراتيجيالتخطيط اإل

 0.38 2.46 دبلوم متوسط

 0.33 2.63 بكالوريوس

 0.51 2.48 ماجستير فأعلى

 التنظيم

 0.34 2.66 دبلوم متوسط

 0.34 2.67 بكالوريوس

 0.28 2.70 لىماجستير فأع

 التقويم
 0.38 2.61 دبلوم متوسط

 0.27 2.67 بكالوريوس

 0.40 2.62 ماجستير فأعلى

 المباني والتجهيزات المدرسية

 0.40 2.42 دبلوم متوسط

 0.35 2.50 بكالوريوس

 0.43 2.46 ماجستير فأعلى

 دارة المناهج الدراسيةإ

 0.40 2.20 دبلوم متوسط

 0.40 2.29 بكالوريوس

 0.47 2.15 ماجستير فأعلى

 تنمية المهنية للمعلمينال

 0.45 2.68 دبلوم متوسط

 020 2.91 بكالوريوس

 0.36 2.75 ماجستير فأعلى

 الشراكة المجتمعية

 0.46 2.36 دبلوم متوسط

 0.49 2.55 بكالوريوس

 0.49 2.32 ماجستير فأعلى

 المجموع الكلي

 0.36 2.49 دبلوم متوسط

 0.270 2.60 وريوسبكال

 0.33 2.50 ماجستير فأعلى
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جل أوجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ومن  (15)يتضح من خالل الجدول 
إحصائيا تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي وهذه ما  ةن هذه الفروق دالأالتأكد من 

 .  (16)يوضحه جدول 

 الدراسي لجميع محاور أداة الدراسة المؤهل يرلمتغ األحاديتحليل التباين  (16)جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحاور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

التخطيط 
 ستراتيجياإل

 1.607 0.274 2 0.548 بين المجموعات

 

0.206 

 0.171 87 14.839 داخل المجموعات 
  89 15.388 المجموع الكلي

 0.096 0.010 2 0.020 بين المجموعات التنظيم

 

0.909 

 0.102 87 8.839 داخل المجموعات 
  89 8.858 المجموع الكلي

 0.229 0.028 2 0.056 بين المجموعات التقويم

 

0.796 

 0.123 87 10.685 داخل المجموعات 
  89 10.741 المجموع الكلي

المباني 
والتجهيزات 
 المدرسية

 0.359 0.055 2 0.110 بين المجموعات

 

0.700 

 0.154 87 13.361 داخل المجموعات 
  89 13.471 المجموع الكلي

دارة المناهج إ
 الدراسية

 0.750 0.155 2 0.310 بين المجموعات

 

0.475 

 0.207 87 17.986 داخل المجموعات
  89 18.296 المجموع الكلي

التنمية المهنية 
 لمينللمع

 3.446 0.429 2 0.858 بين المجموعات

 

0.066 

 0.124 87 10.825 داخل المجموعات 
  89 11.683 المجموع الكلي

الشراكة 
 المجتمعية

 1.939 0.450 2 0.900 بين المجموعات

 

0.150 

 0.232 87 20.189 داخل المجموعات 
  89 21.084 المجموع الكلي

 1.247 0.129 2 0.257 لمجموعاتبين ا المجموع الكلي

 

0.292 

 0.103 87 8.973 داخل المجموعات 
  89 9.230 المجموع الكلي

 نظرا للتباين في اعداد مستويات المؤهل تم اخذ عينة عشوائية متساوية لمستويات هذا المتغير**          



123 

 

 ند مستوى الداللةع إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (16)يالحظ من خالل الجدول
(α ≤ 0.05 )  في درجة موافقة  ان هنالك تقاربأأي  ,في جميع المحاور المؤهلبين مستويات

عينة الدراسة بالنسبة لمستويات متغير المؤهل في درجة موافقتهم حول الكفايات المقترحة لمدير 
 مدرسة المستقبل. 

 التعليمية محافظةال : ثالثا  

 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المحافظة     الم( 17)الجدول حيث يوضح 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المحافظة لجميع المحاور( 17) جدول

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستويات المحافظة المحاور
 

 التخطيط اإلستراتيجي

 0.42 2.52 الداخلية

 0.38 2.50 الظاهرة

 0.40 2.53 مسقط

 التنظيم

 0.34 2.63 الداخلية

 0.35 2.60 الظاهرة

 0.30 2.70 مسقط

 التقويم
 0.26 2.70 الداخلية

 0.34 2.61 الظاهرة

 0.39 2.60 مسقط

 المباني والتجهيزات المدرسية

 0.42 2.50 الداخلية

 0.41 2.50 الظاهرة

 0.42 2.40 مسقط

 راسيةإدارة  المناهج الد

 0.42 2.23 الداخلية

 0.54 2.23 الظاهرة

 0.44 2.14 مسقط

 التنمية المهنية للمعلمين

 0.30 2.82 الداخلية

 0.35 2.71 الظاهرة

 0.40 2.72 مسقط

 الشراكة المجتمعية

 0.50 2.43 الداخلية

 0.41 2.43 الظاهرة

 0.50 2.25 مسقط

 المجموع الكلي

 0.30 2.54 الداخلية

 0.31 2.50 لظاهرةا

 0.33 2.50 مسقط
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وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية بالنسبة  (17)يتبين من خالل الجدول 
إحصائيا تم استخدام اختبار  ةن هذه الفروق دالأجل التأكد من ألمتغير المحافظة ومن التباين 
 (18)األحادي وهذا ما يوضحه جدول تحليل 

 محافظة لجميع محاور أداة الدراسةلمتغير ال األحاديتحليل التباين (18)جدول 
مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحاور

 الداللة
 0.104 0.017 2 0.034 بين المجموعات ستراتيجيالتخطيط اإل

 

0.901 

 0.161 177 28.422 داخل المجموعات 
  179 28.455 المجموع الكلي

 1.445 0.159 2 0.318 بين المجموعات التنظيم

 

0.238 

 0.110 177 19.462 داخل المجموعات 
  179 19.780 المجموع الكلي

 0.830 0.094 2 0.189 بين المجموعات التقويم

 

0.438 

 0.114 177 20.138 داخل المجموعات 
  179 20.327 المجموع الكلي

يزات المباني والتجه
 المدرسية

 1.073 0.184 2 0.367 بين المجموعات

 

0.344 

 0.171 177 30.286 داخل المجموعات 
  179 30.653 المجموع الكلي

دارة المناهج إ
 الدراسية

 0.867 0.189 2 0.378 بين المجموعات

 

0.422 

 0.218 177 38.567 داخل المجموعات 
  179 38.945 المجموع الكلي

لتنمية المهنية ا
 للمعلمين

 1.663 0.202 2 0.409 بين المجموعات

 

0.193 

 0.121 177 21.449 داخل المجموعات 
  179 21.852 المجموع الكلي

 0.071 3.248 0.690 2 1.381 بين المجموعات الشراكة المجتمعية

 0.213 177 37.618 داخل المجموعات 
  179 39.999 المجموع الكلي

 0.771 0.073 2 0.147 بين المجموعات المجموع الكلي

 

0.464 

 0.095 177 16.855 داخل المجموعات 
  179 17.002 المجموع الكلي

ة عند مستوى الدالل إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ( 18) يالحظ من خالل الجدول
(α ≤ 0.05 ) في درجة موافقة  ان هنالك تقاربأ أي في جميع المحاور بالنسبة لمتغير المحافظة

عينة الدراسة بالنسبة لمستويات متغير المحافظة في درجة موافقتهم حول الكفايات المقترحة لمدير 
 مدرسة المستقبل
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 الخبرةمتغير : رابعا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمتغير الخبرة ( 19) يوضح الجدولحيث 
   .لجميع المحاور

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمتغير الخبرة لجميع المحاور( 19)جدول  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستويات الخبرة المحاور

 0.40  2.44 5-1 ستراتيجيالتخطيط اإل
5-10 2.58 0.39 

 0.46 2.43 10اكثر من
 0.35 2.55 5-1 التنظيم

5-10 2.60 0.32 
 0.32 2.65 10اكثر من

 0.34 2.55 5-1 التقويم
5-10 2.59 0.33 

 0.33 2.63 10اكثر من
المباني والتجهيزات 

 المدرسية
1-5 2.37 0.42 
5-10 2.48 0.48 

 0.41 2.42 10اكثر من
دارة المناهج إ

 الدراسية
1-5 2.21 0.49 
5-10 2.16 0.50 

 0.42 2.18 10أكثر من
مية المهنية التن

 للمعلمين
1-5 2.68 0.32 
5-10 2.69 0.35 

 0.32 2.80 10أكثر من
 0.41 2.35 5-1 الشراكة المجتمعية

5-10 2.30 0.47 
 0.51 2.33 10أكثر من

 0.29 2.44 5-1 المجموع الكلي
5-10 2.49 0.32 

 0.31 2.49 10أكثر من
في المتوسطات الحسابية بالنسبة لمتغير وجود فروق ظاهرية  (19)يتضح من خالل الجدول

إحصائيا تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ةجل التأكد أن هذه الفروق دالأالخبرة ومن 
 (.20وهذا ما يوضحه جدول )
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 خبرة لمحاور أداة الدراسةال سنوات لمتغير األحاديحليل التباين ( ت20) جدول 

درجات  مربعاتمجموع ال مصدر التباين المحاور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

التخطيط 
 ستراتيجياإل

 1.327 0.231 2 0.463 بين المجموعات
 

0.270 
 0.174 96 16.750 داخل المجموعات 

  *98 17.213 المجموع الكلي
 0.612 0.068 2 0.136 بين المجموعات التنظيم

 
0.544 

 0.112 96 10.707 داخل المجموعات 
  98 10.844 المجموع الكلي

 0.672 0.399 0.045 2 0.089 بين المجموعات التقويم
 0.112 96 10.753 داخل المجموعات
  98 10.843 المجموع الكلي

المباني 
والتجهيزات 
 المدرسية

 0.328 1.27 0.213 2 0.426 بين المجموعات
 0.189 96 18.141 داخل المجموعات
  98 18.567 المجموع الكلي

دارة المناهج إ
 الدراسية

 0.933 ,069 0.016 2 0.031 بين المجموعات
 0.226 96 21.693 داخل المجموعات
  98 21.725 المجموع الكلي

التنمية المهنية 
 للمعلمين

 1.301 0.142 2 0.284 بين المجموعات
 

0.277 
 0.109 96 10.466 داخل المجموعات
  98 10.750 المجموع الكلي

الشراكة 
 المجتمعية

 0.932 0.071 0.016 2 0.031 بين المجموعات
 0.222 96 21.276 داخل المجموعات
  98 21.308 المجموع الكلي

 0.781 0.242 0.023 2 0.046 بين المجموعات المجموع الكلي
 0.093 96 8.956 داخل المجموعات

  98 9.002 الكليالمجموع 
 نظرا للتباين في إعداد مستويات الخبرة تم اخذ عينة عشوائية متساوية لمستويات هذا المتغير*        

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يتضح أن (20)من خالل الجدول 
 (α =0.05.وفقا لمتغير سنوات الخبرة لألداة ككل وفي جميع المحاور) 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس 
وتفسيرها, في   ةهذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميداني يتناول

ابقة ذات نظرية , ونتائج الدراسات السضوء األهداف التي سعت الدراسة لتحقيقها , والخلفية ال
, وسيتم عرضها وفقا ألسئلة الدراسة, كما سيشمل تقديم مجموعة من العالقة بمشكلة الدراسة

 التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة. 

  أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
الكفايات فقة مديري المدارس على ما درجة موا ينص السؤال الثاني على التالي"

 المقترحة لمديري مدرسة المستقبل في مرحلة التعليم األساسي بسلطنة عمان؟
الذي يوضح المتوسطات الحسابية ( 6) وبالرجوع الى جدول المتوسطات الحسابية

حة بالنسبة واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة يتبين أن درجة الموافقة على الكفايات المقتر 
( 2.7484لمحاور األداة كانت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين)

, ويتضح أن المجموع الكلي, لدرجة الموافقة على الكفايات المقترحة لمدير مدرسة (2.1968و)
 المستقبل كانت بدرجة كبيرة .

كبيرة حسب تقديرات  أفراد عينة  الباحثة حصول المجموع الكلي على درجة كفاية عزووت
توقع الدراسة الى إدراك أفراد العينة للكفايات التي ينبغي أن يمتلكها مدير مدرسة المستقبل حيث ي

والمستجدات التي يتوقع أن تحدث في المستقبل ويدرك  تلتطوراامن مدير المستقبل أن يواكب 
 ةكترونيالرقمي والحكومة اإل نلمجتمع عما مديرو المدارس أن السلطنة تبنت اإلستراتيجية الوطنية

ن تطبيق مشروع نظام تطوير األداء المدرسي, واإلدارة الذاتية, ومشروع أفي جميع مؤسساتها, كما 
البوابة اإللكترونية أدت هذه المشاريع جميعها إلى إكساب مدير المدرسة كفايات هادفة ومتميزة 

ن مدير المدرسة في ممارساته مطبقا ألهداف وممارسات تم تطبيقها في مجال عمله جعلت م
من التجارب  ةوممارسات مدرسة المستقبل. كما أن وزارة التربية والتعليم  يتوقع منها االستفاد

العالمية والدول المتقدمة التي قطعت شوطا كبيرا في تطوير التعليم حيث ظهرت مدارس كثيرة مثل: 
 School- Driven( والمدرسة النوعية )Smart Schoolما يسمى بالمدرسة الذكية )اإللكترونية()

Quality(والمدرسة المنتجة ) Productivity School( ومدرسة المشروع ) Project school )
 Universal( ومدرسة تنمية القدرات الذهنية )Collaborative Schoolوالمدرسة التعاونية )
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Conceptin Mental Arithmetic System School غير ذلك من المستجدات في ( إلى
الميدان التربوي, كما يرجع الى اهتمام  وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  بعقد الدورات التدريبية 
المنظمة والهادفة الى تدريب مديري  مدارس التعليم األساسي حول المهارات واألساليب واالتجاهات 

دارة األزمات والصراع والتي اإلدارية الحديثة كاإلدارة التحويلية واإلبداعي ة والتخطيط اإلستراتيجي وا 
يتم فيها التدريب على المستوى المركزي والمحلي والخارجي, كان لهذه الدورات دور إيجابي في رفع 

التأهيل الجيد لمديري المدارس مدارس التعليم األساسي, كما أن  األداء المستقبلي لمديري 
دير المدرسة قائدا تربويا مطبقا إلستراتيجيات مدرسة المستقبل, والماجستير جعل من م سللبكالوريو 

كما أن تطبيق مشروع البوابة التعليمية, وبرنامج تطوير األداء المدرسي, والبرنامج التحفيزي أدت 
إلى  تحسين جودة التعليم بأكمله, مما أدى  إلى جودة أداء مدير المدرسة فأظهر انعكاسا إيجابيا 

ارات والممارسات الجديدة للتناسب مع الغايات الالزمة لمديري مدرسة المستقبل, في إكسابهم المه
كما أن مدير المدرسة وهو الشخصية األولى في المدرسة يتوقع منه أن يمتلك الكفايات التي تجعل 

التي ستحدث, وقد تعزى هذه النتيجة إلى قراءة  تمنه قادرا على التعامل مع المتغيرات والمستجدا
المدارس للواقع الحالي واستفادتهم من الماضي, واستنتاجاتهم لما قد يكون عليه المستقبل  مديري 

حيث يدركون مدى التطورات والتغيرات التي صاحبت تطور التعليم وأصبح مدير األمس إذا لم 
ن يكون قائدا أيطور من قدراته ومهاراته ويساير متطلبات العصر ومستجدات التعليم ال يمكن 

ن أولن يتمكن من تلبية احتياجات المدرسة. وهذا ينطبق على مدير مدرسة المستقبل, كما  ناجحا,
بموقع غاية في األهمية  المدرسة مدير تضعها يجد المدرسية باإلدارة المتعلقة للنظرياتالمتمعن 

 وتحقيق أهدافها.  المدرسةويتحمل جزءا  من المسؤولية في نجاح 
, والتي أظهرت نتائجها أن (2009)لية مع دراسة العبري وتتفق نتيجة الدراسة الحا   

تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات اإلدارية على جميع محاور الدراسة كانت بين الكبيرة 
حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة  (2010) يةالرواحوالمتوسطة , ودراسة 

بسلطنة عمان  يظهرت نتائجها أن مديري مدارس التعليم األساسأ التي(, 3.87لفقرات األداء )
بحاجة إلى تطوير كفاياتهم األساسية بدرجة كبيرة في المجاالت اآلتية: التنظيم, والتخطيط, 

 والقيادة , واتخاذ القرار. والتقييم .

( والتي توصلت الى 2004(.ودراسة كني)2004واتفقت أيضا مع دراسة المرزوقي)
جة توافر الكفايات والمهارات المتطلبة من مديري مدرسة المستقبل . ويتضح من الجدول ارتفاع در 

( إن الكفايات المتعلقة بمحور التنمية المهنية للمعلمين حصل على أعلى المتوسطات الحسابية 6)
وبدرجة موافقة كبيرة وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك إفراد عينة  (2.7484)بمتوسط حسابي 
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سة إلى أهمية امتالك مدير مدرسة المستقبل  للكفايات المتعلقة بالتنمية المهنية للمعلمين الدرا
ويتوقع منه أن يقوم بادوار مهمة في هذا الجانب وال يقتصر على دور اإلشراف والمتابعة بل ال 
م, بد من مشاركته في التنمية المهنية للمعلمين وتحديد مجاالت تدريب المعلمين وفق احتياجاته

ن المعلم في كل األحوال لن يكون إكما عليه تقويم العائد التدريب وا عطاء تغذيه راجعه, حيث 
أداؤه  بالمستوى المطلوب إذا لم تقدم له برامج التنمية المهنية المناسبة ولن يستطيع مدير مدرسة 

ات والمهارات التي المستقبل تحقيق أهداف المدرسة إذا لم يوجد المعلم المساند له الذي يمتلك القدر 
 تؤهله للعمل في مدرسة المستقبل.

كما تعزو الباحثة حصول الكفايات المتعلق  بمحور إدارة المناهج الدراسية على أدنى 
ن العملية أوبتقدير درجة كفاية متوسطة إلى  (2.1968) المتوسطات الحسابية في أداة الدراسة

هي عملية فنية بحتة بالدرجة األولى ويعتقد أفراد التي يتم من خاللها  إعداد المناهج وتقديمها, 
عينة الدارسة أن ذلك مرتبطا بصورة مباشرة بالمشرف التربوي والمعلمين وخبراء إعداد المناهج إال 

ن ذلك ال يعني عدم مسئولية مدير مدرسة المستقبل من المساهمة في تطوير المناهج, وا عدادها أ
كما أن اإلدارة العليا ال تقوم  بمشاركة مدير المدرسة ، ستقبلوتقويمها بما يتوافق مع مدرسة الم

في رسم السياسات التعليمية, ووضع المناهج, والخطط الدراسية. وال يتم مشاركته في تأليف 
الكتب المدرسية وبرامج إعداد المعلمين والمشرفين التربويين أو المشاركة في إعداد البحوث التي 

 . التربوية. تعالج القضايا

دة الدراسية   كل على أوفيما يلي سيتم مناقشة أبرز نتائج فقرات كل مجال من مجاالت 
 حده كما يلي:

 مناقشة الفقرات المتعلقة بالمحور األول ) التخطيط االستراتيجي(:             

اشتمل هذا المجال على سبع فقرات تمثل جميعها كفايات أساسية بدرجة كبيرة حيث 
أن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة  (7) دراسة بالرجوع إلى الجدول رقمأظهرت نتائج ال

بمحور التخطيط اإلستراتيجي قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط 
( وتفسر الباحثة ذلك عن إدراك  مدير المدرسة بأهمية التخطيط 1.989-2.678الحسابي بين )

إلى جودة التعليم الذي يساير الخطط التنموية حيث يعتبر التخطيط اإلستراتيجي للوصول 
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اإلستراتيجي الوظيفة األولى لمدير المدرسة الذي يسبق جميع الوظائف األخرى إلحساسه 
بالمسؤولية تجاه تحقيق رؤية ورسالة المدرسة التي تحدد معالم الطريق لعمله وتجنبه التخبط 

 والعشوائية في العمل اإلداري.

يعتمد في وضع خطته على المجاالت التطويرية في مدرسته والبيئة  تضح أن الكفاية "وي
بدرجة كفاية كبيرة وتفسر  (2.678)نالت على أعلى المتوسطات الحسابية  "المحلية والعالمية

ن المدرسة لن تكون بمنأى عن ما يدور حولها من أحداث على الصعيدين المحلي أالباحثة 
ورات التكنولوجية السريعة في العصر الحالي جعلت من العالم مثل القرية التط ثوالعالمي حي

الصغيرة وسوف تتضاعف تلك التطورات في المستقبل وتتأثر المدرسة بمجريات وأحداث البيئة 
من حولها في جميع المجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والمعرفية والتقنية وسوف تلقي 

 ث ينبغي لها أن تكون مستعدة للتعامل مع تلك المتغيرات والتطورات.بظاللها على المدرسة حي

يضع رؤية مستقبلية للمدرسة من واقع الموارد " ن الكفايةأيتضح من الجدول السابق  كما 
 " حصلت أيضا على اعلى المتوسطات الحسابية في هذا المحورالمتاحة لتحقيق أهدافها المستقبلية

ن تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة وفق أ ة وتفسر الباحثة ذلكوبدرجة كفاية كبير  (2.672)
نجاز حيث إن المبالغة في تقدير األهداف اإلمكانات المتاحة يعطي العاملين الدافعية للعمل واإل

وعدم النظرة الواقعية للموارد المتاحة يشكل ضغطا على مدير مدرسة المستقبل والعاملين , وقد 
 داف المدرسة بدرجة مرضية.يقود إلى عدم تحقيق أه

يعمل على توظيف نتائج البحوث يتضح أن الكفاية "  (7)وبالرجوع إلى الجدول 
نالت ادنى المتوسطات الحسابية في هذا المحور  " اإلستراتيجيةوالدراسات التربوية لبناء الخطة 

الذي  حيث أخذت درجة كفاية متوسطة, وقد تكون هذه النتيجة هي محصلة للواقع (1.989)
يعيشه مدير المدرسة حيث تبنى معظم الخطط اإلستراتيجية وتتخذ العديد من القرارات من 

توقع هؤالء  يأصحاب اإلدارات العليا دون االعتماد على نتائج البحوث والدراسات التربوية وبالتال
عينة المديرون أن يستمر هذا الوضع حتى في المستقبل وقد تعزى هذه النتيجة العتقاد أفراد 

الدراسة بأنه يمكن االستفادة من الدراسات والبحوث التربوية في بناء الخطة اإلستراتيجية ولكن 
 ليس بالدرجة الكبيرة حيث خبرة مدير مدرسة المستقبل يمكن أن تعوض ذلك.
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( ودراسة 2010( ودراسة العبري )2003وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحضرمي )
إلى أن  من مالمح مدرسة المستقبل وجود قيادة تربوية مهنية ( والتي توصلت 2006الراشد)

( 2010على التغيير و التخطيط اإلستراتيجي .كما تتفق ايضا مع دراسة الرواحي) فاعلة قادرة
(.كما اتفقت 3.59حيث جاء التخطيط اإلستراتيجي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي عال قدره )

التخطيط في المرتبة الألولى وبأعلى متوسط حسابي ( حيث احتل 2010مع نتيجة العزري)
االهتمام األكبر كأداة ومدخل لتطوير  هن التخطيط في اإلدارة التعليمية لأ( حيث أوضحت 3.45)

حيث بلغ المتوسط  (2014العملية التعليمية وتحقيق األهداف المنشودة ودراسة الغافري )
ايات األساسية التي يتم  تطويرها بدرجة كبيرة  التخطيط من الكف ( والتي بينت أن3.28الحسابي)

 التي يحتاجها مديرو المدارس والمشرف التربوي  بدرجة كبيرة . 

     (Tracy,2005)في لألسلوب التوقعي نبضرورة اتباع التربويي فق هذه النتيجة مع دراسة تراسيوتت
 التخطيط لمستقبل التعليم.

 إلى يصل لمن التخطيط إ( حيث 2011سعيدي )واختلفت هذه النتيجة مع دراسة البو    
نما ,الدرجة المأمولة  برغبتهم العينة أفراد إحساس إلى ذلكأعزى الباحث  وقد "متوسطة" بدرجة كان وا 

 كإشراك بذلك, المتعلقة الصحيحة والممارسات المدرسة, خطة إعداد على التدريب من مزيد في
 الخطة وضع في المختلفة المعلومات مصادر من واالستفادة التخطيط, في بالمدرسة العاملين
 قلة إلى أدت التربوي  الحقل في تستجد التي الكثيرة التربوية والمشاريع المستجدات أن كما .المدرسية
 .المستجدات لهذه المدرسية الخطط مواكبة
 مناقشة الفقرات المتعلقة بالمحور الثاني ) التنظيم(: - أ

فقرات تمثل جميعها كفايات أساسية بدرجة كبيرة حيث اشتمل هذا المجال على سبع        
أن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور   (8)أظهرت نتائج الدراسة بالرجوع إلى الجدول 

 (2.861التنظيم قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين )
( ودراسة الرواحية 2004سة كل من المزروعي )وتتفق هذه  النتيجة مع درا( 2.278و)
تحافظ على استقرار العمل  ت(, والتي  أوضحت أن تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليما2010)

قت أيضا مع فالمدرسي , وتمكنه من مواجهة المشكالت وتطبيق األساليب اإلدارية الحديثة . وات
تنظيم العمل وتطبيق و لمدير المدرسة  همية الجوانب التنظيميةفي أ (  2010نتيجة العبري )
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التعليمات واللوائح والقوانين التي تحافظ على تنظيم العمل المدرسي , وتمكنه من مواجهة 
 المشكالت المدرسية وتطبيق األساليب اإلدارية . 

يوزع األدوار ويفوض الصالحيات ويشرك الجميع في اإلنجاز والعمل ويتضح أن الكفايتين "
يشكل لجان منظمة للمشاركة في عمليات التقويم والمتابعة ودراسة الخطط , " "داخل مدرسته

" نالتا أعلى المتوسطات الحسابية في هذا المحور وبمتوسط حسابي على وتفعيلها
( وبتقدير درجة كبيرة, وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن مدير 2.756( ,) 2.861التوالي)

ء أدواره بكفاءة وجودة عالية البد من منح الثقة للموظفين مدرسة المستقبل حتى يتمكن من أدا
وتقسيم األدوار والمهام عليهم والبد من إعطائهم الصالحيات الكافية من أجل إنجاز العمل والبعد 
عن الروتين وأسلوب اإلدارة الدكتاتوري, وهذا يشعر العاملين بأهميتهم وتقديرهم ويدفعهم لالنتماء 

ة التي توصلت للوظيفة وتحمل مسؤولية العمل. وتتفق هذه النتيجة مع الدراس إلى المدرسة والوالء
بحصول مجال التنظيم على متوسط عال حيث قدر المتوسط الحسابي  ,(2010لها الرواحي )

( والتي توصلت إلى أن مديري المدارس بحاجة إلى تطوير كفايتهم في التنظيم بدرجة كبيرة 3.9)
ستراتيجيات حديثة ومنظمة  قائمة على البحث إيوظف ن الكفاية"" ( أ 8.ويتضح من الجدول )

مقارنة  (2.278) نالت أدنى المتوسطات الحسابية  "واالستقصاء وتنمية أساليب التفكير المختلفة 
بكفايات هذا المحور حيث حصلت على درجة متوسطة, وقد يعزى تقليل أفراد عينة الدراسة من 

مستقبل لهذه الكفاية العتقادهم أن االعتماد على الجانب التكنولوجي أهمية امتالك مدير مدرسة ال
والتقني سوف يعوض أو يقلل من أهمية االعتماد على هذه اإلستراتيجيات, كما قد يعتقد البعض 
أن الخبرة التي يمتلكها مدير مدرسة المستقبل قد تغني عن استخدام هذه اإلستراتيجيات بدرجة 

 كبيرة.

 أن نتائجهاوالتي أظهرت   (Mohammad, 2005) محمد دراسة مع النتيجة هذه وتتفق    
دارته, التعليم إصالح إلى تحتاج المدارس في الالمركزية اإلدارة تطبيق عملية  الدراسة ودعت وا 
 .والمحاسبية الشفافية أسس لتطبيق

قل   أ ( حيث جاء هذا  المحور2009وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة  مع نتيجة قشطة )    
وعللت هذه النتيجة بأن المدير لو فوض الصالحيات وأشركهم ( 75.96)قدره  نسبي بوزن و ترتيب 

في اإلنجاز وحل المشكالت يؤدي ذلك إلى تعاطف المعلمين  بعضهم البعض وبالتالي يؤدي الى 
إضعاف السيطرة عليهم مما يؤدي إلى زيادة صالحيتهم كما تختلف أيضا مع نتيجة الغافري 

وتختلف هذه النتيجةأ  ( حيث حصل على المرتبة السابعة واألخيرة وبدرجة متوسطة.2014)
أعزى  وقد ,"( حيث حصل هذا المحور على درجة متوسطة2011ايضا  مع دراسة البوسعيدي )
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 تدريب برامج وقلة الواحد, الفريق بروح العمل ألهمية المديرين بعض إدراك قلة إلى ذلك الباحث 
 المعلومات على الحصول في نترنتاإل شبكة من لالستفادة األساسي التعليم مدارس مديري 
 إلداريةا والشفافية التفويض, مبدأ تطبيق على تدريبهم وضعف المدرسي, العمل إجراءات لتطوير

 نتائج مع اختلفت  كما .والعشرين الحادي القرن  في اإلداري  العمل ركائز أهم من يعتبران لذين ال
 لتحويلها األساسي التعليم مدارس هيكلة إعادة ضرورة إلى توصلت والتي ( 2007)  كحيل دراسة
 ورفع التعليمية, العملية عناصر تطوير خالل من وذلك مستقبل, مدارس إلى تقليدية مدارس من

 .المدرسية اإلدارة كفايات
 

   مناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الثالث ) التقويم(:
 على سبع فقرات تمثل جميعها كفايات أساسية بدرجة كبيرة حيثوقد اشتمل هذا المجال 

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور أ (9)نتائج الدراسة من خالل الجدول أظهرت 
 -2.811التقويم قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين )

والتي  (2010( ونتيجة الرواحية )2003تيجة الحضرمي )واتفقت هذه النتيجة مع ن, (2.317
مهارة  مدير المدرسة تعتبر مرتفعة كلما استطاع توظيف التطوير في أداء تقويم أن بينت 

يتابع ويتضح أن الكفاية "  ,البشرية لخدمة العملية التعليميةالعاملين وتوظيف اإلمكانات المادية و 
نالت أعلى المتوسطات  "وتقديم التغذية الراجعة لهم  العاملين في المهام التي كلفهم بها

ن متابعة مدير مدرسة المستقبل للعاملين وبدرجة كفاية كبيرة وقد يفسر ذلك أل (2.811الحسابية)
ن المتابعة تشعرهم بأهمية عملهم وتثير أيعني التواصل المباشر معهم واالستفادة من خبرته, كما 

( والتي 2014في األداء. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الغافري)لديهم الدافعية للعمل والجودة 
ن يهتم بحل مشكالت العاملين وتقديم العون لمن يحتاج بطريقة أر المدرسة البد يأوضحت أن مد

 سليمة تحفظ للعاملين احترامهم في المدرسة. 
لمؤسسة يدرك أهمية التقويم في تحقيق أهداف اويتضح من الجدول السابق أن الكفاية " 

( في هذا المحور حيث أخذت درجة 2.794" نالت أيضا أعلى المتوسطات الحسابية )التعليمية
كفاية كبيرة , وقد يعلل ذلك ألهمية التقويم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية حيث يعد أحد 

يوضح مراحل العملية التعليمة وركنا أساسيا فيها, كما أن التقويم يعطي تغذية راجعة ومقياس 
( 2014مدى تحقق النتائج المخطط لها والمخرجات المتوقع حدوثها. و تتفق مع نتيجة الغافري)

والتي بينت أن التقويم يعطي المدير فرصة للوقوف على األخطاء التي وقع فيها العاملون في 
 المدرسة فيعمل على توجيههم وتطويرهم ألجل تحقيق األهداف المرسومة .
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تقوم اإلدارة برسم الهيكل التنظيمي بطريقة منظمة أن الكفاية "  (9)ويتبين من الجدول  
( وبدرجة كفاية 2.317)ر" نالت أدنى المتوسطات الحسابية في هذا المحو لتحقيق األهداف

متوسطة وقد يعزى تقليل أفرد عينة الدراسة من امتالك مدير مدرسة المستقبل لهذه الكفاية إلى 
ر في رسم الهيكل التنظيمي في المدرسة , فالصورة العامة له توقعهم بعدم حدوث تغيير كبي

ومالمحه تكون موحدة لجميع المدارس في السلطنة حيث إن الوزارة تقوم بتشكيل هذا الهيكل 
ويقتصر دور مدير المدرسة على عملية اإلشراف والمتابعة والتنظيم, وقد يرى بعض مديري 

المدارسة ربما يكون أفضل وذلك لتحقيق مزيد من  المدارس أن وجود هيكل تنظيمي موحد لجميع
( 2010التعاون والتكامل بين المدارس في المستقبل , واتفقت هذه النتيجة مع دراسة العبري )

 (. 3.8-4.0( حيث ترواح المتوسط الحسابي بين)2010ودراسة الرواحي )

يز ويم والترك( التي أوصت بضرورة االهتمام بتطوير أساليب التق2007ودراسة كحيل )
 المجال هذا نحيث إ  (2011واتفقت أيضا مع دراسة البوسعيدي )على التقويم الذاتي والشامل 

 ,(3.38) وقدره حسابي بمتوسط العينة أفراد تقديرات حسب مجاالتال بين من الثانية المرتبة احتل
 المناهج كتقويم ا,به اإللمام المدرسة مدير على الالزم التقويم جوانب تعدد إلى ذلك يعزى  وقد

 عالقة وتقويم الطالبية, الرعاية مجال في المدرسة أداء وتقويم المعلمين, أداء وتقويم الدراسية,
 مدير لرفع يتقن قد الجوانب هذه بعض هناك نإف وبالتالي المحلي, المجتمع بمؤسسات المدرسة
 بينما أخرى ال يستطيع إتقانها.  فيها التقويمية كفاياته

 الفقرات المتعلقة بالمحور الرابع )المباني والتجهيزات المدرسية(: مناقشة -د

بمحور الموافقة على الكفايات المتعلقة ( يتضح أن درجة 10بالرجوع إلى الجدول )
المباني والتجهيزات المدرسية قد تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث تراوح المتوسط 

يحرص على العناية المستمرة بالمبنى ن الكفاية "أين ( ويتب1.794( و)2.794الحسابي بين )
( 2.794نالت أعلى المتوسطات الحسابية ) "المدرسي من حيث الصيانة والنظافة والمظهر العام

ن أن مدير المدرسة يعتبر المسئول األول في المدرسة كما أبدرجة كفاية كبيرة وقد يعلل ذلك 
وف يبقيه فترة طويلة صالحا للخدمة, كما أن ذلك حرصه على صيانة ونظافة المبنى المدرسي س

يوفر موارد مادية كبيرة ويساعد الطالب والعاملين في المدرسة على العمل في بيئة مريحة وآمنه, 
كبر لمدير أولعل هذه النتيجة تشير أيضا إلى توقع أفراد عينة الدراسة بأنه سوف تمنح صالحيات 
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المدرسي مما يستوجب امتالكه لهذه الكفاية كما يتوقع أن مدرسة المستقبل فيما يتعلق بالمبنى 
يتضمن المبنى المدرسي مزيدا من المرافق بما يتوافق مع مدرسة المستقبل مما يعني مضاعفة 

( أن 10مسئولية مدير مدرسة المستقبل في العناية بالمبنى المدرسي, كما يتضح من الجدول )
" نالت إلمكانات المادية والبشرية والتقنية لخدمة الطلبةيعمل على استثمار الموارد واالكفاية " 

ن عدم أ( وبدرجة كبيرة وقد يعلل ذلك 2.717أيضا أعلى المتوسطات الحسابية في هذا المحور )
استغالل مدير مدرسة المستقبل للموارد واإلمكانات المختلفة في المدرسة بصورة صحيحة وسليمة 

 ية التعليمة التعلمية وفي جودة الخدمات المقدمة للطالب.سيؤدي ذلك إلى هدر وفاقد في العمل

يعمل على  توفير المرافق المتطورة في المبنى ( أن الكفايتين" 10)ويتضح من الجدول 
يشارك في وضع شروط ومواصفات المبنى المدرسي بحيث , " المدرسي مساندة ل بداع واالبتكار

( في هذا 1.794(, )2.033توسطات الحسابية )حصلتا على أدنى الم"يراعي البعد المستقبلي 
ن لدى مدير مدرسة المستقبل دورا في تلك العملية أالمحور وبدرجة كفاية متوسطة وقد يفسر ذلك 

ولكن قد يكون محدودا حيث إن توفير تلك المرافق يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة وهي ليست 
نى المدرسي تحتاج إلى أخذ رأي من اختصاصات المدير, كما أن شروط ومواصفات المب

المهندسين المختصين في عملية التصميم واإلنشاء, وقد يعتقد أفراد العينة أن خضوع جميع 
يجابية وخاصة عند تطبيق إالمباني المدرسية لنفس االشتراطات والمواصفات يعتبر ميزة 

( 2009مع دراسة العبري ) المواصفات العالمية ) األيزو( للمباني واإلنشاءات. وتتفق هذه النتيجة
الباحثة ذلك لمركزية  ى ( وهي درجة ممارسة ضعيفة وتعز 1.62حيث جاء المتوسط الحسابي )

اتخاذ القرار في هذا الجانب وأن بعض مالحظات مدير المدرسة تحتاج إلى تكاليف عالية مما 
( التي أشارت 2004يجعل إمكانية توفيرها أمرا صعبا. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة كني )

 إلى قصور في المرافق التي تراعي أوضاع الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة .

 مناقشة الفقرات المتعلقة بالمحور الخامس )إدارة المناهج الدراسية(: -ه

( أن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور إدارة 11يتبين من خالل الجدول )
بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة والضعيفة حيث تراوح المتوسط  المناهج الدراسية قد تراوحت

يشجع على التنويع  في طرح أساليب ( وقد نالت الكفاية "1.644( و)2.467الحسابي بين )
( 2.467) على أعلى المتوسطات الحسابية"حديثة وأفكار متطورة في وضع  المناهج الدراسية
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راد العينة أن مدير مدرسة المستقبل ال يقتصر دوره فقط بدرجة كفاية كبيرة وقد يعزى ذلك لتوقع أف
على الجوانب اإلدارية بل البد من امتالكه للجوانب الفنية التي يتطلبها العمل ومن ضمنها ما 
يتصل بوضع المنهج الدراسي, كما أن خبرته وقربه من الطالب والمعلمين ومعرفته بالبيئة 

ئص العمرية للطالب واحتياجاتهم تجعله قادرا على تقديم المحلية واألحداث الجارية وفهمه للخصا
يشجع ن الكفاية " أأفكار حديثة ومتطورة في وضع المناهج الدراسية, ويتضح من الجدول السابق 
يضا على ", نالت أالمعلمين على إعداد البحوث والدراسات التقويمية المرتبطة بالمناهج الدراسية

( في هذا المحور وبدرجة كبيرة وقد يفسر ذلك ألهمية امتالك 2.389)أعلى المتوسطات الحسابية 
ثناء أتباع اإلجراءات العلمية السليمة في حل للمشكالت التي تواجههم االمعلمين لمهارات البحث و 

ن يمتلك أوبالتالي فيتوقع من مدير مدرسة المستقبل  تنفيذ المنهج وتقديم مقترحاتهم بطريقة علمية,
ستطيع تدريب المعلمين متابعتهم  المعلمين وتشجيعهم على تنفيذ البحوث هذه الكفاية حتى ي

والدراسات في ظل طرح الوزارة لمادة البحث لمرحلة ما بعد األساسي لذا عليه ان يكون على 
( والتي أوضحت أهمية 2010معرفة ودراية بهذه المادة . واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الرواحية )

سة للكفايات الالزمة في مجال البحث العلمي لحل المشكالت التربوية التي امتالك  مدير المدر 
 تواجهه وتوظيفها في مجال عمله . 

يشارك في تحديث المناهج الدراسية وتطويرها ن الكفاءة " أ( 11) ويتضح من الجدول
أخذت  ث( مقارنة بكفايات هذا المحور حي1.644حصلت على أدنى المتوسطات الحسابية )"

ضعيفة, وقد يفسر ذلك أن عملية تحديث المناهج وتطويرها وا عداد البحوث المتصل بها  درجة
تحتاج إلى أفراد متخصصين وخبراء في كل مادة دراسية, كما أن هذه العملية قد تستغرق فترة 

 طويلة , ووقت مدير المدرسة ال يسمح له بذلك.

 مهنية للمعلمين(:مناقشة الفقرات المتعلقة بالمحور السادس ) التنمية ال - ه

على الكفايات المتعلقة بمحور التنمية  ة( يتضح أن درجة الموافق12) بالرجوع إلى الجدول 
( 2.639)المهنية للمعلمين كانت ضمن الدرجة الكبيرة حيث تراوح المتوسط الحسابي بين

بية وهذا يعزى إلى إدراك مدير المدرسة واستفادته من الدورات والبرامج التدري (2.822و)
والتحفيزية الداخلية والمركزية ووضعه لخطة اإلنماء المهني السنوية لمعلميه والتي يشارك فيها 
المعلمون كما أن استفادته من الشبكة المعلوماتية )اإلنترنت( واستثماره ل مكانات المادية والبشرية 
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العملية التعليمية .  لى تجويد أساليب التعليم والتعلم مما أدى إلى تجويد مخرجاتإجعلته يسعى 
كما يعزى أيضا إلى جهود وزارة التربية والتعليم في وضع الخطط والبرامج التحفيزية لجميع 
العاملين وتزويدها للمدارس بأحدث التقنيات والمطبوعات التربوية وتزويد مركز مصادر التعلم 

مع نتيجة ومع نتيجة العبري بالكتب والمراجع والمصادر اإللكترونية الحديثة . وتتفق هذه النتيجة 
( وبدرجة كبيرة وأعزت الباحثة ذلك إلدراك مدير 26.1( حيث بلغ المتوسط الحسابي )2009)

 المدرسة ألهمية التنمية المهنية في تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها.

مع (  كما اتفقت 2010(, ومع نتيجة العبري )2003واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الحضرمي ) 
( والتي أوضحت أهمية امتالك مدير المدرسة لكفايات التدريب حتى 2010نتيجة الرواحية )

يستطيع االرتقاء بمستوى أداء المعلمين ليتمكن من مسايرة التطور المتنامي في كافة جوانب 
 أعلى المتوسطات الحسابية يشجع اإلبداع واالبتكار والتميزالعملية التربوية , وحصلت  الكفاية "

وقد  يعزى ذلك إلى أن الكفاية المتصلة باإلبداع واالبتكار تعتبر متطلب أساسيا   "(. 2,822)
 ا لمدير المدرسة.يوضرور 

كما أن التطورات المتسارعة في جميع الميادين وحاجة سوق العمل إلى أيدي عاملة وعقول      
هذا الجيل المبدع, وتربيته في إعداد  اأساسي امبدعة يتطلب من مدير مدرسة المستقبل لعب دور 

يوفر المناخ المالئم المتسم على التفكير اإلبداعي, كما يتضح من الجدول السابق أن الكفاية " 
بالتعاون والمحبة والديمقراطية والتي يشعر فيها المعلمون بالرضا ويشجعهم على إطالق طاقاتهم 

بدرجة كبيرة وقد يعزى ذلك إلى أن ( و 2.822المتوسطات الحسابية ) ى" نالت أيضا أعلاإلبداعية
اتباع مدير مدرسة المستقبل األسلوب الديمقراطي واإلنساني في تعامله مع العاملين سوف يمنحهم 

ذا حدالثقة في إدارة المدرسة والدافعية ل  ذلك تستطيع المدرسة تحقيق  ثنجاز والوالء للمدرسة وا 
( حيث احتل هذا المحور 2009ع نتيجة قشطه)رؤيتها ورسالتها وأهدافها. وتتفق هذه النتيجة م

هم أشخاص بأن المديرين %( وأرجعت الباحثة ذلك 48.27المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )
نه تم انتقاؤهم من ذوي الكفاءة العالية أأصحاب قيم ومبادئ وعلى دراية كاملة بأساليب القيادة و 

 أهداف المؤسسة. تحقيق مما يؤدي إلى نفي القدرة على التعامل مع المرؤوسي
 

 "  نجاز المعلمإيطبق نظام فعال للحوافز والتكريم وفق ( أن الكفاية" 12ويتضح من الجدول )
بد (2.639) نالت أدنى المتوسطات الحسابية , وقد يعزى ذلك اعاته مقارنة بكفايات هذا المحوروا 

ى موارد مالية مخصصة لذلك الى أن عملية منح الحوافز والتكريم يحتاج في كثير من األحيان ال
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ورغم ذلك  ,عليموأن مدير المدرسة ليس له  مخصصات مالية للتكريم من قبل وزارة التربية والت
في تطبيق نظام للحوافز والتكريم لكون ذلك  ايتوقع من مدير مدرسة المستقبل أن يلعب دورا هام

( 2009نتيجة مع نتيجة العبري )يثير دافعية المعلمين ويشعرهم بالرضا الوظيفي. وتختلف هذه ال
وتعزي الباحثة ذلك بأن ( وهي تقديرات ممارسات كبيرة 2.78حيث حصل على متوسط حسابي ) 

نظام تطوير األداء ساعد على تقويم المدرسة ألدائها وفق مخصصات مالية من قبل الوزارة 
 يستطيع منها المدير أن

كما تختلف هذه النتيجة  مع نتيجة  ن األداءيصرف للمعلم نظام الحوافز التشجيعية على حس   
( . وتعزو 74.49( حيث احتل هذا المحور على أقل ترتيب بوزن نسبي وقدره )2009قشطة )

الباحثة ذلك إلى استئثار بعض المديرين  بآرائهم دون الرجوع للهيئة التدريسية وأن المدير ليس 
التقليدي أو أنها قد تثقل كاهله وتبدد  بحاجة إلى أفكار جديدة قد تحيده عن مساره الروتيني

 طاقاته.
 

 مناقشة الفقرات المتعلقة بالمحور السابع ) الشراكة المجتمعية(: -ز   

ن درجة الموافقة على الكفايات المتعلقة بمحور الشراكة أ( يتضح 13) لبالنظر إلى الجدو    
 تراوح المتوسط الحسابي بين المجتمعية للمعلمين تراوحت بين الدرجة الكبيرة والمتوسطة حيث

( والتي بينت أن مدير 2010واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الرواحية ) (1.972( و)2.594)
ن تكون له قنوات اتصال فاعلة مع جميع منتسبي المدرسة ومؤسسات المجتمع أالمدرسة ينبغي 

حيث , (2014ي )المحلي بما يحقق أهداف العملية التعليمية, كما اتفقت مع دراسة  الغافر 
اوضحت أن  تدريب مديري المدارس على تطبيق مشروع )تواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع(  

من قبل الوزارة في بعض المدارس ومن 2011/ 2010لمدة ثالثة أيام والذي بدأ تطبيقه في عام 
واألنشطة  ثم تم زيادة عدد المدارس تدريجيا في كل عام دراسي , وقد كان لألساليب التدريبية

العملية المتبعة وخبرة المدرب األثر في تحقيق الدورة ألهدافها وبالتالي استفاد منها المديرون في 
( 2.64( حيث بلغ المتوسط الحسابي )2009واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة العبري ) هذا المجال.

المحلي إليمانه  وتعزي الباحثة ذلك إلى حرص مدير المدرسة على التعاون مع مؤسسات المجتمع
ن الشراكة المجتمعية تؤدي إلى تطوير العملية التربوية فتجعلهم يتقاسمون معهم مسؤولية تعليم أب

 الطالب .
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يجعل من المدرسة مركز إشعاع علمي للمجتمع بحيث تكون مفتوحة ويتبين أن الكفاية "   
ة كبيرة وقد يعزى ذلك إلى ( بدرج2.594) نالت أعلى المتوسطات الحسابية"لجميع أفراد المجتمع 

فراد المجتمع أتضاعف دور مدير مدرسة المستقبل المتوقع منه خدمة المجتمع بحيث يستطيع 
االستفادة من إمكانات المدرسة ومصادر التعلم والمختبرات والقاعات المتوفرة فيها, كما يتوقع من 

ألجل تحقيق األهداف وتوعية للمجتمع ج ثقافية وعلمية المدرسة القيام بأدوار ايجابية في تقديم برام
التربوية المنشودة لخدمة العملية التعليمية وجميع هذه األنشطة والفعاليات سيلعب مدير مدرسة 

ن تبني مدير المدرسة  سياسة الباب المفتوح جعل من أكما و  المستقبل دورا رئيسيا في تفعيلها.
في تطوير العملية وأصبحوا مشاركين ة مؤسسات المجتمع المحلي شركاء في العملية التعليمي

ن تبني بعض المشاريع مثل مشروع المدارس المعززة للصحة أالتربوية وأنشطة المدرسة, كما 
المدرسية ومشروع القراءة المعبرة ومشروع القرية المتعلمة ومسابقة المحافظة على النظافة والصحة 

دخال مادة التوجيه المهني ومي البيئة المدرسية ف ادة صعوبات التعلم ساهم في توثيق الشراكة وا 
ع المتوسط . كما يرجع ارتفابياناتالمجتمعية من خالل تبادل الزيارات لتقديم المعلومات وال

إلى توجه وزارة التربية والتعليم في سياستها بانفتاح المدارس على مجتمعاتها الحسابي لهذه النتيجة 
 وقوة للمجتمع المحلى بمختلف مؤسساته. المحلية مما يجعل من المدرسة ذات أهمية

لكترونية حديثة  لتسهيل إيستخدم أساليب أن الكفاية "  (13)كما يتضح من الجدول   
" نالت أيضا على أعلى المتوسطات باء والمدرسة فيما يتعلق بشؤون أبنائهم .التواصل بين اآل

ن على مدير مدرسة ألباحثة ذلك وبدرجة كفاية كبيرة وتعلل ا (2.572) الحسابية في هذا المحور
المستقبل أن يكون على دراية بوسائل االتصال المختلفة واستغاللها في التواصل مع أولياء األمور 

معرفة  رحيث إنها توفر الوقت والجهد, كما يتوقع أن يكون لدى شريحة كبيرة من أولياء األمو 
 باألساليب اإللكترونية للتواصل. 

يقدم برامج متنوعة لتطوير تعلم الكبار ومحو ( أن الكفاية " 13ويتضح من الجدول ) 
دنى المتوسطات الحسابية في هذا المحور أ" حصلت على األمية ألبناء المجتمع المحلي 

( وبدرجة متوسطة وقد يفسر تقليل أفراد عينة الدراسة من أهمية امتالك مدير مدرسة 1.972)
االمية تشرف عليها جهة مختصة في مديريات التربية  ن برامج محوألى إالمستقبل لهذه الكفاية 

)قسم محو األمية وتعليم الكبار( ومع ذلك يتوقع من مدير مدرسة المستقبل أن يسهم في تطوير 
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تعليم الكبار من خالل تهيئة وتوفير البيئة المدرسية المناسبة وتشجيع أفراد المجتمع لاللتحاق بهذه 
ع والمساهمة في تقديم هذه الخدمة للمجتمع,  كما يالحظ من البرامج وتشجيع المعلمين للتطو 
لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتعلم للزيارات المنزلية  يعد برامجالجدول السابق أن الكفاية " 

( 2.211" حصلت أيضا على أدنى المتوسطات الحسابية في هذا المحور )وبمستوى أبنائهم
سر ذلك لصعوبة تنفيذ هذه الزيارات بصورة كبيرة لما تحتاجه وبتقدير درجة كفاية متوسطة وقد يف

ن وسائل االتصال الحديثة قد تغني في تحقيق أهداف التواصل مع أولياء أمن إمكانات, كما 
وتتفق هذه النتيجة أيضا مع دراسة البوسعيدي . األمور وهي تساعد على توفير الوقت والجهد

, وأعزى الباحث  الكفايات من غيرها من أكبر مستوى ( حيث حصل هذا المحور على 2011)
 الحقل في والعاملين والمعلمين, الطلبة, مع التواصل عليهم تحتمذلك إلى أن مدير المدرسة ي

 والهواتف اإللكتروني, كالبريد التواصل في الحديثة التقنيات استخدام أن كما عام, بشكل التربوي 
 مديري  بين االتصال عملية نجاح إلى أدت قصيرة نصية رسائل من تقدمه وما المحمولة,
 . التربوي المدارس بالحقل والعاملين المدارس

( حيث بلغ المتوسط 2010يضا هذه النتيجة مع دراسة كل من الرواحي )أواتفقت    
(. كما اتفقت مع دراسة 2.64( حيث بلغ المتوسط الحسابي )2009( والعبري )4.4الحسابي )
ت أهمية فتح قنوات اإلتصال الفاعلة مع جميع مع مؤسسات المجتمع ( التي أوضح2010العبري)

 المحلي التي لها عالقة بالمدرسة مع إيجاد قنوات اتصال مع الوزارة .

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ثانيا : 
حول درجة موافقة عينة الدراسة  على التالي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ينصوالذي 

لى الكفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل تعزى لمتغيرات النوع والمؤهل والمحافظة وسنوات ع
 الخبرة .

 متغير النوع.  -أ 
 عند إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ( 14)دلت النتائج المشار إليها في الجدول 

التخطيط حاور مالكفايات المتعلقة ب في واإلناثبين الذكور  (α ≤ 0.05)ة مستوى الدالل
دارة المناهج الدراسية والشراكة المجتمعية وقد يفسر ذلك لتوقع أفراد العينة تشابه  اإلستراتيجي وا 
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ظروف وبيئة العمل لدى كل من الذكور واإلناث, فالجميع يعمل بوزارة التربية والتعليم والمتوقع أن 
 ه النتيجة مع دراسة الغافري هذوتتفق  التغيرات والمستجدات المستقبلية ستشمل كال الجنسين.

 , إحصائية في استجابة عينة الدراسة( والتي توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة 2.14)

إحصائيا في محاور التنظيم و التقويم  ةوجود فروق دال( 14)ويتضح من الجدول 
وجميعها دالة  والمباني والتجهيزات المدرسية والتنمية المهنية للمعلمين وكذلك في المجموع الكلي

لصالح اإلناث وقد يفسر ذلك لشعور أفراد عينة الدراسة من اإلناث بوجود قصور في امتالك هذه 
الكفايات في الوقت الحاضر والحاجة الى رفع مستوى هذه الكفايات لديهن في المستقبل وهذا 

العمل الميداني أو القصور قد يكون ناتجا عن نظرة المجتمع للمرأة الذي ال يحبذ لها المشاركة في 
االختالط بمجتمع الرجل فمثال اإلشراف على المباني والتجهيزات المدرسية يتطلب في العادة 
التواصل مع الجهات أو الشركات المتخصصة, وقد تكون هذه النتيجة بسبب طموح المرأة 

ثبات الذات. ي توصلت إليها وجاءت هذه النتيجة متفقة مع  النتيجة الت ودافعتيها لتحقيق التفوق وا 
(  2011تفقت هذه النتيجة مع دراسة البوسعيدي )اكما , (2010دراسة كل من الرواحي )
 يمارس جميعهم نأو  اإلدارية, لكفاياتا عن التصور نفس يحملون وأوضح أن مديري المدارس 

  .واحدة للتطوير وحاجاتهم والقوانين, التعليمات,س لنف ويخضعون  اإلدارية, المهام نفس

 توجد أنه نتائجها أظهرت والتي( 2009) العبري  دراسة مع النتيجة هذه تختلف نمابي  
ع واق عن الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) عند إحصائية داللة ذات فروق 

 مدرسة متطلبات ضوء في عمان بسلطنة األساسي التعليم مدارس في اإلدارية الممارسات 
 .النوع رلمتغي تعزى  المستقبل

 :متغير المؤهل العلمي - ب

عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 15)تشير النتائج في الجدول 
ي الدور الذ ىوقد يعلل ذلك إل في جميع المحاور المؤهلبين مستويات  (α ≤ 0.05)ىىة الدالل

بل بما يتوافق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد وتأهيل جميع مديري مدارس المستققامت به 
متطلبات العصر والمستجدات التربوية , وبالتالي فإن  جميع العاملين يعملون في ظروف عمل 

ن أغلبهم من حملة البكالوريوس وهذه الفئة تدرك جيدا األدوار المتوقعة من مدير أمتشابهة, كما 
( وقشطة 2003( والحضرمي)2010مدرسة المستقبل. وتتفق  هذه الدراسة مع دراسة الرواحي)
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 من العمل في مباشر احتكاك على الفئتين تاكلأن ( والتي  بينت حسب مجتمع الدراسة 2009)
ينتمون إلى المجال  موالزيارات, وبالتالي يتناقلون الخبرة فيما بينهم فجميعه الخبرات تبادل خالل

 إلى النتيجة هذه  أعزى الباحث وقد( 2011التربوي. واختلفت هذه الدراسة مع دراسة البوسعيدي )
 بسبب أكبر معرفية حصيلة ويمتلكون  وكفاءة, دراية أكثر أصبحوا العليا المؤهالت أصحاب أن

 خالل من المدارس مديري  وتدريب لوالتعليم لتأهي التربية وزارة خطة أن الباحث ويعتقد تأهيلهم,
 ليدرسوا قابوس؛ السلطان امعةج مع بالتنسيق واإلدارية الفنية كفاياتهم لرفع دراسية ببرامج إلحاقهم
تاحة والماجستير, المدرسية, اإلدارة دبلوم  الماجستير) العليا دراستهم إلكمال لهم الفرصة وا 

 .اإلدارية كفايتهم رفع في إيجابي أثر له كان كامل براتب الدراسية اإلجازة نظام وفق( والدكتوراه

 متغير  المحافظة -ج

وى ىىىم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستعد( 17) يالحظ من خالل الجدول  
وقد تفسر هذه النتيجة لتوقع  في جميع المحاور بالنسبة لمتغير المحافظة (α ≤ 0.05)ىىىىىىىىة الدالل
ن التطورات والمستجدات التربوية سوف تشمل جميع المحافظات, كما قد أد عينة الدراسة باأفر 

جميع المحافظات لكونها تخضع إلى إدارة مركزية  يفسر ذلك لتشابه ظروف وبيئة العمل في
وبينت أن  (2009) واحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العبري 

فرصة االختيار الجيد لمديري مدارس التعليم األساسي في محافظة مسقط أكبر وأوسع مقارنة 
المادية والبشرية موجودة بشكل أكبر في محافظة مسقط  بالمحافظات التعليمية, كما أن اإلمكانات

 سواء داخل المدارس أو في البيئة المحيطة مقارنة بمنطقة الظاهرة .    

 :متغير الخبرة -د

عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (18)يالحظ من خالل الجدول
ن هنالك تقاربا في أ, أي لمحاورفي جميع ا الوظيفية( بين مستويات الخبرة α  =0.05)الداللة

درجة موافقة عينة الدراسة بالنسبة لمستويات متغير الخبرة في درجة موافقتهم حول الكفايات 
وقد يعزى ذلك إلدراك الجميع بغض النظر عن خبرتهم بوجود  ,المقترحة لمدير مدرسة المستقبل

تكون في كل يوم, وهذا سيشمل متغيرات ومستجدات عديدة ومتسارعة تشمل جميع الميادين وتكاد 
مدرسة المستقبل وعلى مدير مدرسة المستقبل أن يكون مؤهال ويملك الكفايات التي تؤهله إلدارة 

 والتي (2010( والرواحي)2003مدرسة المستقبل. وتتفق هذه  الدراسة مع  دراسة الحضرمي )
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 التعليم مدارس يري مد احتياج لدرجة إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم نتائجها أظهرت
 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى  األساسية كفاياتهم لتطوير عمان سلطنة في األساسي

( بوجود فروق دالة إحصائيا بين تقديرات أفراد 2011وتختلف مع دراسة البوسعيدي )  
 أصبحوا المدرسية اإلدارة في الطويلة الخبرة ذوي  أن إلىعينة الدراسة وقد أعزى الباحث ذلك 

 للعمل المستمرة ممارستهم أن كما اكبر, بدرجة الخبرة اكتسبوا ألنهم اإلدارية للكفايات اامتالك كثرأ
 التربوية واللقاءات اإلدارية والملتقيات التدريبية, والورش المشاغل, من الكثير وحضورهم اإلداري,
 العملب  العهد ديثيح زالوا ما هم الذين من اكبر بدرجة اإلدارية الكفايات امتالك على ساعدهم
 إحصائيا دالةفروق  وجودبKaren, 2006)) كارن  دراسة مع النتيجة هذهيضا , وتختلف أاإلداري 

 مديري  لصالح لديهم المتوفرة األساسية الكفايات وبين المدارس لمديري  العملية الخبرة سنوات بين
 .الطويلة الخبرة أصحاب المدارس
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 التوصيات
صلت إليها الدراسة, تم استخالص العديد من التوصيات في هذا في ضوء النتائج التي تو 

 المجال كما يلي:

 اوال : توصيات الى وزارة التربية والتعليم 

 مديري  كفايات لرفع ستراتيجية هادفة رؤية واضحة وا   والتعليم التربية وزارة لدى تكون ن أ -   
 لتطورات العالمية .حدث المستجدات التربوية واأمدرسة المستقبل وتدريبهم على 

في المجاالت التي مدرسة المستقبل لتنمية كفاءتهم تنفيذ برامج ودورات تدريبية هادفة لمديري  -  

 تناولتها الدراسة  .

توظيف نتائج البحوث والدراسات التربوية لبناء الخطة  تدريب مدير مدرسة المستقبل على -

  .بل في رفع كفايات مدير مدرسة المستق اإلستراتيجية

 المدارس مديري  اختيار عند كمعايير الدراسة إليها توصلت التي الكفايات قائمة اعتماد -

  . األخرى  اإلشرافية والوظائف يهمومساعد

 فعال نظام استخدام من يتمكن حتى المستقبل مدرسة لمدير الالزمة المادية اإلمكانات توفير  -

بداعا المعلم إنجاز وفق  والتكريم للحوافز   .تهوا 

 المدرسي المبنى ومواصفات بشروط ومعرفته المستقبل مدرسة مدير كفاءة رفع على العمل -

 . المستقبلي البعد يراعي بحيث

 واالستماع  المدرسي, األداء تطوير  ولجنة المدارس لمديري  والصالحيات الثقة من المزيد منح -

 الروتينية, اإلجراءات عن والبعد , عملال مركزية من الحد مع الذاتي, اإلبداع لتعزيز آرائهم إلى

 .الوزارة قوانين تفرضها جامدة قوالب في وضعها وعدم
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 الدورات لحضور وترشيحهم العليا دراساتهم لتكملة المدارس مديري  لجميع الفرصة إتاحة - -

 .وخارجها السلطنة داخل العالمية والمؤتمرات التدريبية

 ال بحيث األوروبية الدول في المدارس لزيارة مدارسال مديري  من المرشحين أعداد زيادة  -

 .سنويا محافظة كل من اثنين على العدد يقتصر

 المدرسة : لمدير ثانيا: توصيات

من خالل اإلطالع  تنمية القدرات اإلبداعية والتفكير االبتكاري لدى مدير مدرسة المستقبل -

 .والوعي والتدريب 

 الخالق واإلبداعاالبتكاري  والتفكير المستقبلية اإلستراتيجية الرؤيةلدى مدير المدرسة  يكون  أن -
 .المتسارع   التطوير التربوي  عالم في والمعقدة السريعة التغيرات واستيعاب فهم من ليتمكن

 
مع  التربوية القيادة مجال في النماذج العالمية لمدرسة المستقبل  من المدرسة مدير يستفيد أن -

 .وتدقيق تمحيص دون  الحديثة المصطلحات استخدام في من التمادي الشديد الحذر ضرورة
 

 دراسات وبحوث مقترحة :
 توصي الباحثة بإجراء دراسات وبحوث ميدانية في موضوعات أخرى مثل : 

 معايير اختيار مدير مدرسة المستقبل في سلطنة عمان وبرامج تأهيلهم . -

 المستقبل. ةة  لمدير مدرسبرنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات الالزم -

الكفايات المقترحة لمعلم مدرسة المستقبل ومشرف مدرسة المستقبل في مراحل  التعليم المختلفة  -

 بسلطنة عمان.

 دراسة حول النماذج العالمية المعاصرة في إعداد وتدريب مدير مدرسة المستقبل. -

 ت المعاصرة لتطوير التعليم .نموذج مقترح لمدرسة المستقبل العمانية في ضوء االتجاها -
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دارة المدرسية في مرحلة تقويم أداء اإل (.2007الشريف, أسامة عبدا لغفار احمد علي) 
 .رسالة ماجستير غير منشورة ,األساسي في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرةالتعليم

 ة القاهرة , جمهورية مصر العربية.معهد الدراسات التربوية , جامع

الكفايات اإلرشادية األدائية والمشرفين االجتماعيين   (.2010الشعيلى, موسى سليمان خلفان )
من وجهة نظر مدراء المدارس والمشرفين  لألخصائيين االجتماعين في مدارس السلطنة

 جامعة نزوى, سلطنة عمان. . رسالة ماجستير غير منشورة ,االجتماعين

تطوير أداء مدارس التعليم األساسي في ضوء (. 2008) الشكيلي, ماجد بن مسعود بن علي
جامعة نزوى , سلطنة  رسالة ماجستير غير منشورة.بعض صيغ المدارس المعاصرة, 

 عمان. 

. دراسة عينية تحسين جودة الواجبات المدرسية لمدرسة المستقبل (2009)شنودة, أميل فهمى  
العامة بإدارة حلوان التعليمية, كلية التربية ,جامعة حلوان , جمهورية لمدارس الثانوية 
 مصر العربية .

دور مدير المدرسة في النمو المهني للمعلمين من (.2009الصباري, سليمان محمد سليمان ) 
 جامعة نزوى , سلطنة عمان. .ستير غير منشورةرسالة ماج ,وجهة نظر المعلمين

 مقال مستقلة إلى تتحول الحكومية المدارس:  جريئة تجربة(. 2009) محمد خليل,  الصمادي
   almarefh.net/show_content_sub php.     6-6-2009 موقع في نشر

الثانية بسلطنة  جوانب اإلبداع في مدارس الحلقةتطوير  (.2008) خليفة مسلم مطر الصوافي, 
 ة.ة مصر العربيجمهوري جامعة األزهر, (.رسالة ماجستير غير منشورة) عمان

(. المدرسة المتعلمة مدرسة المستقبل ,الجامعة األردنية 2009صالح), الطويل , هاني وعياينة
 .1دار وائل للنشر , عمان ,ط

تطوير األنظمة اإلدارية للتعليم العام في دولة الكويت (. 2007العازمي, سعاد دليل محمد )  
هورية جامعة القاهرة, جم كتوراه., رسالة دتصور مقترح في ضوء الخبرات العالمية

 .مصر العربية

 :الرياض ,. المملكة العربية السعوديةمدير المستقبل (.2010عبد الحميد, طلعت أسعد .)
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 .المركز الرئيسي

ي, مجلة التعليم االلكترون .المدرسة اإللكترونية مدرسة المستقبل(. 2014)  عبد الهادي, محمد
 .1/4/2015بتاريخ  Cnnag.mans.edu.eg استرجع من .جامعة المنصورة (5)

الكفايات الالزمة لمديري المدارس في ضوء استراتيجية التعليم في (.2010العبري, علي سعيد )
 جامعة نزوى , سلطنة عمان. .رسالة ماجستير غير منشورة ,سلطنة عمان

عليم األساسي واقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس الت(. 2009العبرية, نصراء علي عبيد )
, رسالة ماجستير بسلطنة عمان في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل في سلطنة عمان

 جامعة السلطان قابوس, سلطنة عمان.غير منشورة. 

تطوير اإلدارة التعليمية بسلطنة عمان في  (.2010العزري, محمود بن محمد بن علي .) 
جامعة نزوى, سلطنة  .منشورة رسالة ماجستير غير ,ضوء االتجاهات العالمية المعصرة

   .عمان

دار الثقافة للنشر عّمان:  .(5ط) اإلدارة المدرسية الحديثة (.2010عطوي, جودت عزت )
  والتوزيع.

المدرسة التعاونية . مقال استرجع من ستراتيجية إ ( . مميزات2009) محمد حسن,  عمران
تاريخ  – www.almualem.net/saboora/showthread.phpt=28558موقع 
 .7/12/2015الزيارة 

 لجامعي.   االعين, دار الكتاب  .الجودة في اإلدارة المدرسية(.2011رجب علي عبيد ) العويسي,

دور المشرفين اإلداريين في التنمية المهنية لمديري مدارس  (.2014الغافري, وضحاء علي ) 
جامعة نزوى, سلطنة . رسالة ماجستير غير منشورة ,التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة

 عمان .

تطوير كفايات مديري التعليم ما بعد األساسي بسلطنة (.2010سعيد خميس ناصر) الغافري, 
. جامعة نزوى, سلطنة رسالة ماجستير غير منشورة, عمان على إدارة الصراع التنظيمي

 عمان.

في رسم آفاق ومعالم دور المتعلم والمعلم والمدير (. 2005الغتم, نورة أحمد عبدهللا )ابريل   
المؤتمر التربوي  السنوي التاسع عشر مدارس المستقبل ورقة عمل مقدمة في  .المستقبل
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 استجابة الحاضر لتحوالت المستقبل, مملكة البحرين.

لكترونية على (.أثر التدريس بإستخدام الفصول اإل2011الغريبي , ياسر محمد عطا هللا )
ضيات .جامعة أم القرى ,المملكة العربية تحصيل الصف الخامس في مادة الريا

 السعودية. 

 ,موعدك التربوي (. ترجمة مريم روابح وآخرون ) .المقاربة بالكفاءات(. 2000غزالن توزان )
 .25-10ص    ,ص(5)الجزائر. 

عجلون اإلخبارية :  األردن, ا.المدرسة المجتمعية مفهومها وخصائصه (.2012الغزو, أشرف )
 5/9/2015بتاريخ:   www.ajlounnews.net/index.php :  استرجع من 

معايير إدارة الجودة الشاملة في تطوير األداء المدرسي (. 2012) الغيثي, هاني سعيد مبارك
جامعة تونس, الجمهورية , رسالة دكتوراه غير منشورة. في سلطنة عمان)نموذج مقترح(

 تونسية.ال

(. 4)ط كفايات التدريس المفهوم, التدريب, األداء (. 2003الفتالوي, سهيله محسن كاظم )
  عّمان: دار الشرق للنشر والتوزيع.

ورقة عمل مقدمة في: الندوة في التعليم والتعلم.  ةالشراكة المجتمعي (.2005فريحة, نمر)
(, مسقط, سلطنة 12-11عربية )اإلقليمية حول تطوير التعليم ما بعد األساسي للدول ال

بتاريخ   www.alwatan.com/graphics استرجع من الموقع عمان.
20/10/2015. 

 في اإلنترنت استخدام, بعد عن التعليم ومجاالت المستقبل مدرسة( . 2005) مصطفى,  فهيم 
 . العربي  الفكر دار:  القاهرة. الكبار وتعليم والجامعات المدارس

هدافها ومقوماتها , االردن مقال استرجع أ ( مفهوم  قيادة المدرسة الذكية و 2012قاسم , أمجد )
 .2015-11-25بتاريخ   AL3LOOM.OMمن موقع 

دراسة نظرية تطبيقية في ظل ) دليل المعلم في نشاط المعالجة التربوية(. 2009قاسم, قادة )
 الجزائر: البيان للطباعة والنشر. (.نموذجاأالتعليم اإلبتدائي  ت,اءاالمقارنة بالكف

( توظيف التخطيط اإلستراتيجي في مدارس التعليم األساسي بمحافظة 1988القرشوبي, قاطمه )
 جامعة السلطان قابوس , سلطنة عمان . .منشورة غير ماجستير رسالةمسقط , 

http://www.ajlounnews.net/index.php
http://www.alwatan.com/graphics
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ي المدارس الثانوية لنمط القيادة التربوية في درجة ممارسة مدير (.  2009قشطة,  منى حمد )
 .رسالة ماجستير غير منشورة ,ضوء المعايير اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين

 .لجامعة اإلسالمية , دولة فلسطينا

 creative. استرجع من: نموذج مشروع تربوي,المدارس المبدعة( 2015)كامل  سن,ح
schools, www.new-educ.com  :9/2015/ 3بتاريخ 

.استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس التعليم األساسي في ضوء (2007كحيل, أمل عثمان )
جامعة القاهرة, جمهورية مصر رسالة دكتوراه غير منشورة. , متطلبات مدرسة المستقبل

 العربية.

. دمنهور ,  مستقبلي للتربية العربية (. نحو استشراف1988محمد أحمد محمد.) الكرش,
 مصر. 

 ,reative schoolsالمبدعة تربوي,المدارس مشروع نموذج( 2015. )حسن,  كامل
www.new-educ.com 

مدارس التعليم األساسي إدارة  (. تطوير فاعلية 2008فاطمة حجس عبدهللا سالم ) الكعبي, 
,جامعة . ماجستير غير منشورة رسالةة ,بسلطنة عمان في ضوء معايير الجودة الشام

 . .مصر العربيةجمهورية األزهر,

رسالة نموذج مقترح لمدرسة المستقبل في سلطنة عمان, (. 2004كني, مليكه لحسن مولود )  
ماجستير غير منشورة. معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة, جمهورية مصر 

 العربية.

في ضوء  مقترح لمدرسة المستقبل السعودية نموذج(.2007محمد عبدا هلل ) المالكي, 
)رسالة ماجستير غير االتجاهات المعاصرة  لتطوير التعليم ولمعلومات تكنولوجيا

 جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعودية.. منشورة(

ستانبول: المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر إ .المعجم الوجيز (1989 ) مجمع اللغة العربية  
  توزيع.وال

http://www.new-educ.com/
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 ,والنماذج المفاهيم في دراسة(.2002) حسينبنت  خديجة, وهاشم؛ عبدهللا بن ابراهيم, المحيسن
 العربية المملكة, عبدالعزيز بن الملك جامعة. المستقبل مدرسة لندوة مقدمة عمل ورقة

 .السعودية

مدارس الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري ال(.2004المرزوقي, صالح عبدا لرحمن محمد )
رسالة  , الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء بعض الخبرات العالمية

 جامعة القاهرة, جمهورية مصر العربية. .منشورة ماجستير غير

 استرجع من: (. القيادة في المدرسة المبدعة. 2006) أحمد مهدي مصطفى,
www.holol.net/show_article_main.cfm 3/9/2015 تاريخ:ب . 

تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم األساسي (. 2008المعمري, سالم سعيد علي )
 .(رسالة ماجستير غير منشورة ) بسلطنة عمان في ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية

 .جامعة الدول العربية, جمهورية مصر العربية

 رللمؤتم الوثيقة الرئيسية .المستقبل مدرسة ( 2000 ) .والعلوم والثقافة للتربية العربية نظمةالم
  .القاهرة .العرب والمعارف والتعليم التربية لوزراء الثاني

,الجمهورية العربية  رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العرب. (1988) المؤتمر التربوي األول
 .الليبية, طرابلس

 مستدامة تنمية عمان سلطنة في التعليم منظومة تطوير (.2015ية , مريم بنت بلعرب )النبهان
   www.unesco.org/new/fileadmin من موقع.  العمل وسوق 

. المستهلكون الجدد وتأثيرهم على نحو مشروع محو أمية المعلومات (2013ا)  هيام, حابك
 .7/12/2015بتاريخ  .Alfaramawi.om   .www استرجع من:

 وزارة تصدرها فصلية مجلة, 27العدد .التربية رسالة . التعليم (.2010) والتعليم التربية وزارة
 .  عمان سلطنة في والتعليم التربية

  مسقط: وزارة التربية والتعليم. .المبنى المدرسي (.2011وزارة التربية والتعليم ) 

http://www.holol.net/show_article_main.cfm
http://www.holol.net/show_article_main.cfm
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دمشق.  سة المستقبل في الوطن العربي.مدر (. 2000وزارة التربية والتعليم والمعارف العرب ) 
 وزارة التربية والتعليم والمعارف العرب.

التعليم العام في سلطنة  تطورات السياسة التربوية في(. 2002اليافعي, سالم علي عاطف,)
اليرموك,المملكة  جامعة .(رسالة ماجستير غير منشورة) 2001-1970عمان من

 .األردنية الهاشمية

نظم اختيار وتدريب مديري المدارس الثانوية الفنية (.2005ية سيد احمد.)يعقوب, خالد عط 
جمهورية  جامعة القاهرة,. رسالة ماجستير غير منشورة. في مصر وماليزيا واستراليا

 مصر العربية.
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 سلطنة عمان 

 جامعة نزوى 

 كلية العلوم وآلداب 

 سانيةقسم التربية والدراسات اإلن

 أداة الدراسة

 المحترمين 000أخي المدير / أختي المديرة  -

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

"الكفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل في سة بعنوان تقوم الباحثة بإجراء درا   

استكماال لمتطلبات الحصول على  وذلك ضوء النماذج العالمية في سلطنة عمان "

 في اإلدارة التعليمية بجامعة نزوى . درجة الماجستير

في هذه الدراسة : مجموعة من القدرات المركبة من المعارف  ويقصد بالكفايات   

والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها مدير المستقبل والتي تمكنه من القيام بعمله 

 بكفاءة عالية لتحقيق الهدف من األداء في مؤسسته التعليمية .

سة المستقبل :هي مؤسسة تعليمية متطورة في بنيتها اإلدارية والفنية ويقصد بمدر   

والتعليمية وتدار بواسطة فريق عمل من المعنيين  بالتعليم من داخل المدرسة 

وخارجها تحت إشراف مدير يقوم بتوجيههم نحو األهداف التربوية وتعمل هذه 

عداد المتعلم بحيث يكون المدرسة على استشراف التعبيرات والتطورات المستقبلية وإ

قادرا على االستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات الحاضر ومواجهة المستقبل مستفيدا من 

 مصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة .

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم 

ارية لمدير مدرسة المستقبل ، األساسي في سلطنة عمان قي ضوء الممارسات اإلد

 سعيا للوصول الى مقترحات لتطويرها في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل .

حيث قامت الباحثة بإعداد التصور المبدئي لقائمة الكفايات الالزمة لمدير مدرسة   

 المستقبل في ضوء النماذج العالمية لمدرسة المستقبل . 

ل تمثل الحالة التي تنطبق على المفحوص كما وقد وضع أمام كل فقرة ثالثة  بدائ  

 يلي:

 

 ة( االستبانة في صورتها األولي1ملحق )
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 درجة توفر الكفاية                                      

 ضعيفة  متوسطة  بدرجة كبيرة 

ي  على ثقة بأنكم فإنن، ومكانة تربوية علمية ونظرا لما تتمتعون به من خبرة 

ستبانة ، رات هذه االرائكم على ما تتضمنه فقآستعبرون بكل دقة وموضوعية عن 

تكم سوف تحاط بالسرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي بستجااعلما بأن 

 .  فقط 

 أوال:البيانات األساسية

يرجى تعبئة البيانات التالية حسب الحالة التي تنطبق عليك مع خالص الشكر 

 والتقدير:

 النوع
 .ذكر ) (1

 .أنثى ) (2

 المؤهل الدراسي
 .بكالوريوس فأعلى)  (2ط ) (     .دبلوم متوس1

 .ماجستير فأعلى )  (3

سنوات الخبرة في العمل 

 اإلداري

 10إلى  6. من 2سنوات )  (   5إلى  1. من 1

 . أكثر3سنوات )  (   

 الجزء الثاني : فقرات اإلستبانة :

فيما يلي مجموعة من الفقرات التي تعبر عن مجموعة من الممارسات اإلدارية في  -

 ء الكفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل .ضو

يرجى وضع عالمة )( أمام الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك فيما يتعلق بمدى 

 تك لها ، كما هو موضح في جدول البدائل التالي: ممارس

 مع خالص االحترام والتقدير على حسن تعاونكم .

   الباحثة / ليلى بنت علي بن عبدهللا الشندودي.

 ضعيفة متوسطة  كبيرة  العبارة                  الرقم 

يعمل على استثمار الموارد واإلمكانات   - 1
 المادية والبشرية والتقنية لخدمة الطلبة .
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 المدرسة األدوار  التي يقوم بها مدير : هي المباني والتجهيزات  المدرسية 

 

 

 

                         

 العبارة
 كفايةال توفر درجة  

درجة 

 مرتفعة 

 ضعيفة  متوسطة 

 
 يشارك  في وضع شروط ومواصفات المبنى -1
 المدرسي بحيث يراعي البعد المستقبلي . 

 

   

 
يعمل على  توفير المرافق  المتطورة في المبنى  -2

 المدرسي مساندة لإلبداع واالبتكار .
 

   

 
يحرص جاهدا  لتوفير عوامل األمن والسالمة  -3

 ق ذوي االحتياجات الخاصة بالمدرسة .ومراف
 

   

 
يحرص على توظيف مبدأ التعلم الذاتي عند الطلبة  -4
 . 
 

   

 
يحرص على االستثمار األمثل لجميع اإلمكانات  -5

والموارد المادية والبشرية والتقنية للحصول على 
الطاقة اإلنتاجية وتحقيق التميز المرتكز على القدرات 

 .الحقيقية للمدرسة
 

    

 
يعمل على استثمار الموارد واإلمكانات المادية   -6

 والبشرية والتقنية لخدمة الطلبة .
 

    

 
يحرص على العناية المستمرة بالمبنى المدرسي من  -7

 حيث الصيانة والنظافة والمظهر العام.
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سبة للمنهاج بالن  ألدوار التي يقوم بها مدير مدرسة المستقبلا -الدراسية: اهج إدارة المن -

متضمنا التطورات والتغيرات المستقبلية في التكنولوجيا والعلوم  الدراسي من أجل تطويره

 المختلفة .

 درجة توفر الكفاية  العبارة 
  

 ضعيفة متوسطة   مرتفعة  

 
 يشارك  في تحديث المناهج الدراسية وتطويرها . -1
 

   

 
لتي تتفق مع يعتمد  طرائق  التدريس الحديثة ا -2

 احتياجات خطط التنمية المنسجمة  مع التربية المستقبلية .
 

   

 
يشجع على التنويع  في طرح أساليب حديثة وأفكار  -3

 متطورة في وضع  المناهج الدراسية.
 

   

 
يقدم  المقترحات للوزارة  باستخدام  منهج يعكس البعد  -4

يب البحث المستقبلي ويشجع على التفكير اإلبداعي وأسال
 واالستقصاء .

 

   

 
يشجع المعلمين على إعداد البحوث والدراسات  -.5

 التقويمية المرتبطة بالمناهج الدراسية .
 

   

 
يحرص على مواكبة المنهاج للثورة العلمية التي تمثل  -6

 تحديات المستقبل .

   

 
يوجه بناء المناهج لخدمة الطلبة في تنمية شخصيتهم   -7

 عمل في السوق المحلي.وتوجيههم لل
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 م لتنميته للمعلمين التي يقوم بها مدير المدرسة  األدوار -التنمية المهنية للمعلمين  -

 على اإلبداع واالبتكار. م بالمهارات المعرفية والمهنية والتكنولوجية وتشجيعه م وتأهيله

 

 
 العبارة  

 درجة توفر الكفاية 

 ضعيفة   متوسطة مرتفعة 

 
يوفر المناخ المالئم المتسم  بالتعاون والمحبة  -1

 والديمقراطية والتي يشعر فيها المعلمون بالرضا 
 ويشجعهم على إطالق طاقاتهم اإلبداعية .

   

 
.يعمل على إشراك  العاملين في القرارات   -2

 المتعلقة بالنمو المهني.
 

   

 
ينمي روح التنافس اإليجابي بين العاملين  -3

 ر اإلنجاز . وتقدي

   

  يشجع اإلبداع واالبتكار والتميز. -. -4
 

  

 
يطبق  نظام فعال للحوافز والتكريم  وفق  - 5

 انجاز المعلم وإبداعاته

   

  
يعمل على نشر الثقافة المؤسسية  والتغيير  -6

 والتجديد بين العاملين في المدرسة    . 

   

 
ة يعمل على تحقيق  العدالة والموضوعي  -7

 والنزاهة والشفافية في تقويم أداء العاملين.
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: الممارسات التي يقوم بها مدير المدرسة تجاه المجتمع المحلي من   الشراكة المجتمعية - 

حيث المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية 

 فراد المجتمع.أوالترفيهية لكافة 

 درجة توفر الكفاية   ةالعبار

 ضعيفة  متوسطة مرتفعة  

يعمل على مشاركة  المجتمع المحلي في رسم  -1
 سياسة المدرسة وخططها .

   

 
يجعل من المدرسة مركز إشعاع علمي للمجتمع  -2

 بحيث تكون مفتوحة لجميع أفراد المجتمع .

   

 
يعد برامج للزيارات المنزلية  لتزويدها  -3

 المتعلقة بالتعلم وبمستوى أبنائهم .  بالمعلومات

   

 
لكترونية حديثة  لتسهيل إ.يستخدم أساليب -4

 باء والمدرسة فيما يتعلق بشؤون التواصل بين اآل
 أبنائهم .

   

 
يكون  فريق عمل من المجتمع للقيام بأعمال  -5

 تطوعية لخدمة البيئة والمجتمع وحل مشاكله.
 

   

تطوير تعلم الكبار ومحو يقدم  برامج متنوعة ل -6
  .األمية ألبناء المجتمع المحلي

   

يشرك المدرسة مع  مؤسسات المجتمع        -7
 وتدريبهم  . الحكومي والخاصة  في تعليم الطالب
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بالنسبة للطالب سعيا المستقبل  مدرسة األدوار التي يقوم بها مدير  : تعليم وتعلم الطالب -

 ال ومتكامال مع العمل على اكتشاف ميوله وقدراته.شام لبنائه بناء 

 

 درجة توفر الكفاية  العبارة

 ضعيفة  متوسطة  مرتفعة 

 
الستعدادات وميول  امالئم اتعليمي ايهيئ  مناخ -1

 الطالب ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
 

   

 
.يتيح  الفرص للطالب للتعبير عن آرائهم فيما -2

بوية على مستوى المدرسة أو يتعلق بالقضايا التر
 الوزارة .

   

 
. يكتشف  ميول الطالب واهتماماتهم -3

 واتجاهاتهم وقدراتهم والعمل على تنميتها .

   

 
يوفر بيئة مشجعة لتطوير مواهب  الطالب  -4

 وصقل شخصياتهم .
 

   

مهارة صنع ويحرص على  تنمية الفكر الناقد   -5
 القرار لدى الطالب .

 

   

 
تشجيع الطلبة على القيام بمشروعات - -6

تطويرية تخدم المدرسة والعملية التعليمية التعليمية   
. 

   

 ينفذ  تجارب ومشروعات  تطويرية في  -7.
 المدرسة تتصف باألصالة والتنوع واإلبداع .
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تصور  بوضعالمستقبل  مدرسة :  األدوار التي  التي يقوم بها مدير التخطيط اإلستراتيجي -

لمستقبل المدرسة وما يرتبط به من االستجابة لتلك التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية 

والخارجية والمؤثرة في العمل المدرسي من خالل استخدام الموارد والمصادر بصورة أكثر 

 فاعلية .

  العبارة 
 درجة توفر الكفاية 

 ضعيفة  متوسطة  مرتفعة 

اضحة  للمدرسة من رؤية مستقبلية و. بضع -1
 تحقيق أهدافها المستقبلية .  واقع الموارد المتاحة

   

يعتمد في وضع خطته على المجاالت  -2
 التطويرية في مدرسته والبيئة المحلية والعالمية.

. 

   

يعمل على جمع البيانات وتحليل  أوضاع  -3
المدرسة  الداخلية والخارجية  عند التخطيط  للعمل 

 المستقبلي .

   

 
يقوم بوضع الخطط  اإلستراتيجية للمدرسة  -4

لتعكس سياستها وسياسة الوزارة انطالقا من 
 احتياجاتها الفعلية واحتياجات المجتمع المحلي .

 

   

 
يعمل على توظيف نتائج البحوث والدراسات  -5

 التربوية لبناء الخطة اإلستراتيجية .

   

 
على يتابع البرامج بشكل مستمر ويعمل  –.-6

 .تقويمها لتطويرها في أثناء عملية التنفيذ

   

 
يراجع  تطبيق الخطة للتأكد من تحقيق أهداف  7

تجاوبها وتجانسها مع الحاجات الواقعية للعمل 
 المدرسي .
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:هي من الممارسات اإلدارية التي يقوم بها مدير المدرسة في تحديد أنشطة او  لتنظيما-

 الخطط واألهداف. وظائف للمنظمة لتحقيق 

 درجة توفر الكفاية  العبارة

 ضعيفة متوسطة  مرتفعة 

 
لمدرسته  تنمي  في   منظمة..يضع خطة -.1

نفوس العاملين الشعور بتلبية احتياجاته والوالء 
 لمبادئ المنظمة التعليمية  .

   

 
يعي  التنظيم اإلداري لوزارة التربية والتعليم  -2

 بشكل جيد .

   

 
طبق األنظمة والتعليمات التربوية  المتعلقة ي  -3

 بالجوانب الفنية واإلدارية لعمل المدرسة .

   

 
يوظف االتجاهات  اإلدارية الحديثة  في عمله  -4

اليومي مثل اإلدارة باألزمات واإلدارة باألهداف 
 وحل المشكالت .

   

 
.  يوزع األدوار ويفوض الصالحيات ويشرك 5

 والعمل داخل مدرسته.الجميع في اإلنجاز 

   

 
يشكل لجان منظمة للمشاركة في عمليات  -6

 التقويم والمتابعة ودراسة الخطط وتفعيلها .

   

 
ستراتيجيات حديثة  ومنظمة  قائمة إيوظف   -7

على البحث واالستقصاء وتنمية أساليب التفكير 
 المختلفة .
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تهدف الى التقويم والفحص  التي المدير وهي الممارسات التي يقوم بها  -التقويم: -

 .والتحليل النقدي للنتائج التي يتم الحصول عليها 

 

 درجة توفر الكفاية العبارة

 ضعيفة متوسطة  مرتفعة  

 
يطبق  إستراتيجيات التقويم التربوي المعتمدة من  -1

 الوزارة والمعتمدة عالميا. .

   

ف المؤسسة يدرك أهمية التقويم في تحقيق أهدا -2
 التعليمية  .

    

 
يستخدم أساليب تقويم تربوية مناسبة ومتنوعة  بما  -3

 يتالءم  مع المواقف التربوية .

   

 
يوظف تقويم األداء قي تطوير جوانب العملية  - 4 

 التعليمية المختلفة
 

   

 
يتابع العاملين في المهام التي كلفهم بها وتقديم  - .5

 م  . التغذية الراجعة  له

   

 
 يضع معايير محددة للمحاسبية في العمل .   -6

   

 
يقوم اإلدارة برسم  الهيكل التنظيمي بطريقة  -7

 منظمة لتحقيق األهداف.
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المحكمون الذين عرضت عليهم االستبانةاألساتذة : (2ملحق رقم )

 م  
  

                

 االسم                      
 

 مركز العمل
       

 الوظيفة      

 
1    

 

 د. عبد العزيز المعايطة   
 

 

 جامعة نزوى
 

 أستاذ مساعد

 
2 

 د . محمد الجرايده    
 

 

 جامعة نزوى
 

 أستاذ مساعد

 
3  

 

 د. علي خميس    
 

 
 جامعة نزوى

 

 أستاذ مساعد

 
4 

 

 د . محمد أحمد العقله   
 

 

 وزارة التربية والتعليم
 

 خبير في التدريب

 
5 

 
بنت عبدالعزيز    ةد. باسم  

   العريمي

 

المديرية العامة لتنمية الموارد 
 وزارة التربية والتعليم -البشرية 

 

 

 أخصائية تدريب   

6 
 
 

                  

 الهشامي بنت عيدهللا ة. رحمد  
 

 

 للتدريب المهني  يالمركز التخصص  
 

   

 مدرب مادة 

7 
 

 
 سيف الحضرمي -أ   

  

 ة التربية والتعليم وزار  
 

 

 مشرف إداري اول
 

 
8 

      

 علياء سيف حمد اليزيديه-أ   
 

 –المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية 
 وزارة التربية والتعليم

 

   
   عضو فني أنظمة 

 
9 

    

  محفوظة جمعة سالم العريمي -أ   

 

المديرية العامة لتنمية الموارد 
 ة والتعليم وزارة التربي –البشرية 

 

 

 مشرفة إدارية  

 
10 

 

نصره بنت علي بن عبيد       -أ   

  العبري

 

 المديرية العامة للتربية والتعليم 
 مركز التدريب. منطقة الظاهرة  
 

 

 أخصائية تدريب    

 

 

 



170 

 

 

 

 جامعة نزوي   

 كلية العلوم واآلداب

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

 المحترم                 ديرة المدرسة الفاضل /الفاضلة: مدير/ م

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ................ وبعد

)الكفايات الالزمة لمدير مدرسة المستقبل في ضوء  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :   
تير .  وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجس في سلطنة عمان(النماذج العالمية 

الكفايات في التربية, تخصص إدارة تعليمية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبيان لتحديد 
حيث تهدف هذه  الالزمة لمدير مدرسة المستقبل في ضوء النماذج العالمية لمدرسة المستقبل,

الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم األساسي في ضوء 
مارسات اإلدارية لمدير مدرسة المستقبل , سعيا للوصول إلى مقترحات لتطويرها في ضوء الم

متطلبات مدرسة المستقبل . وتأمل الباحثة منكم التكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبيان, لما 
رائكم من أهمية وفائدة تثري هذا البحث, علما بأن تلك اإلجابات سوف تعامل بسرية تامة ولن آل
 ستخدم إال ألغراض البحث العلمي.ت

 جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم الصادق في خدمة البحث العلمي.  ولكم مسبقا

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام وجزيل الشكر واالمتنان,,,,,

 الباحثة/ ليلى بنت علي بن عبدهللا الشندودية

 

 

 

 ( اإلستبانة في صورتها النهائية3)ملحق 
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 مالحظة: المصطلحات الواردة في االستبانه :

صد بها في هذه الدراسة : مجموعة من القدرات المركبة المركبة من المعارف : ويقالكفايات
المهارات واالتجاهات التي يمتلكها مدير المستقبل والتي تمكنه من القيام بعمله بكفاءة عالية من 

 األداء في مؤسسته التعليمية.

التعليمية وتدار بواسطة  : هي مؤسسة تعليمية متطورة في بنيتها اإلدارية والفنية و مدرسة المستقبل
فريق عمل من المعنيين بالتعليم من داخل المدرسة وخارجها تحت إشراف مدير يقوم بتوجيههم  
نحو األهداف التربوية وتعمل هذه المدرسة على استشراف التغيرات والتطورات المستقبلية وا عداد 

الحاضر ومواجهة المستقبل  المتعلم بحيث يكون قادرا على االستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات
 مستفيدة من مصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

 أوال / تعليمات اإلجابة على االستبيان:

يرجى وضع رقم البديل المناسب أمام كل فقرة من فقرات االستبيان تبين فيها درجة الكفاية الالزمة 
 لمدير مدرسة المستقيل

  درجة توفر الكفاية 

 كبيرة  متوسطة ضعيفة 

   ل جابة مثال

ةضعيف  م توفر الكفاية درجة كبيرة  متوسطة 

    يعمل على استثمار الموارد واإلمكانات المادية والبشرية والتقنية 
 لخدمة الطلبة

1 

 ثانيا/ بيانات عامة

 (     (، أنثى)    ذكر)   النوع:

 فأعلى)  ((، ماجستير    (، بكالوريوس)  المؤهل الدراسي: دبلوم متوسط)

 المحافظة التعليمية:...............

 (   سنة فأكثر ) 11( ،   سنوات ) 10-6(    سنوات) 5-1سنوات الخبرة في العمل اإلداري :  -
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 :ثالثا/ فقرات االستبيان

 م العـــبــارة درجة توفر الكفاية

 كبيرة متوسطة ضعيفة

: التخطيطلالمحور األو  االستراتيجي  

  للمدرسة من واقع الموارد المتاحة  ؤية مستقبلية واضحةيضع ر     
 لتحقيق أهدافها المستقبلية.

 

1 

يعتمد في وضع خطته على المجاالت التطويرية في مدرسته     
 والبيئة المحلية والعالمية.

2 

 

الداخلية   أوضاع المدرسة  يعمل على جمع البيانات وتحليل    
 ل المستقبلي .للعم  عند التخطيط  والخارجية

3 

 

اإلستراتيجية للمدرسة لتعكس سياستها   يقوم بوضع الخطط    
وسياسة الوزارة انطالقا من احتياجاتها الفعلية واحتياجات 

 المجتمع المحلي .

 

4 

 

يعمل على توظيف نتائج البحوث والدراسات التربوية لبناء     
 .الخطة اإلستراتيجية

 

5 

ستمر ويعمل على تقويمها لتطويرها في يتابع البرامج بشكل م    
 أثناء عملية التنفيذ.

6 

 

تطبيق الخطة للتأكد من تحقيق أهداف تجاوبها   يراجع    
 وتجانسها مع الحاجات الواقعية للعمل المدرسي.

 

7 

 المحور الثاني:  التنظيم

في نفوس العاملين   تنمي  لمدرسته  يضع خطة منظمة      
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 1 . جاته والوالء لمبادئ المنظمة التعليميةالشعور بتلبية احتيا

 2 التنظيم اإلداري لوزارة التربية والتعليم بشكل جيد .  يعي    

المتعلقة بالجوانب الفنية   يطبق األنظمة والتعليمات التربوية    
 واإلدارية لعمل المدرسة .

 

3 

في عمله اليومي مثل   اإلدارية الحديثة  يوظف االتجاهات    
 اإلدارة باألزمات واإلدارة باألهداف وحل المشكالت.

 

4 

يوزع األدوار ويفوض الصالحيات ويشرك الجميع في اإلنجاز     
 والعمل داخل مدرسته.

 

5 

منظمة للمشاركة في عمليات التقويم والمتابعة  ايشكل لجان    
 ودراسة الخطط وتفعيلها .

 

6 

قائمة على البحث   ومنظمة  ستراتيجيات حديثةإ  يوظف    
 واالستقصاء وتنمية أساليب التفكير المختلفة .

  

7 

 التقويم  المحور الثالث:

إستراتيجيات التقويم التربوي المعتمدة من الوزارة   يطبق   
 والمعتمدة عالميا. 

 

1 

 2 .  يدرك أهمية التقويم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية   

مع   بما يتالءم  تربوية مناسبة ومتنوعةيستخدم أساليب تقويم     
 المواقف التربوية .

 

3 

  يوظف تقويم األداء قي تطوير جوانب العملية التعليمية المختلفة    

4 

  يتابع العاملين في المهام التي كلفهم بها وتقديم التغذية الراجعة    
 .   لهم

5 
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 6 يضع معايير محددة للمحاسبية في العمل .    

الهيكل التنظيمي بطريقة منظمة لتحقيق  تقوم اإلدارة برسم   
 األهداف.

  

7 

 المحور الرابع: المباني والتجهيزات المدرسية

في وضع شروط ومواصفات المبنى المدرسي بحيث   يشارك   
 يراعي البعد المستقبلي .

1 

المتطورة في المبنى المدرسي مساندة   توفير المرافق  يعمل على   
 داع واالبتكار .لإلب

 

2 

لتوفير عوامل األمن والسالمة ومرافق ذوي   يحرص جاهدا   
 االحتياجات الخاصة بالمدرسة .

3 

 4 يحرص على توظيف مبدأ التعلم الذاتي عند الطلبة .    

يحرص على االستثمار األمثل لجميع اإلمكانات والموارد المادية    
ة اإلنتاجية وتحقيق التميز والبشرية والتقنية للحصول على الطاق

 المرتكز على القدرات الحقيقية للمدرسة.

5 

يعمل على استثمار الموارد واإلمكانات المادية والبشرية والتقنية    
 .لخدمة الطلبة

6 

يحرص على العناية المستمرة بالمبنى المدرسي من حيث    
 الصيانة والنظافة والمظهر العام.

7 

 المناهج الدراسية المحور الخامس: إدارة

 1 في تحديث المناهج الدراسية وتطويرها .  يشارك   

التدريس الحديثة التي تتفق مع احتياجات خطط   طرائق  يعتمد   
 مع التربية المستقبلية .  التنمية المنسجمة

2 
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في طرح أساليب حديثة وأفكار متطورة في   يشجع على التنويع   
 المناهج الدراسية.  وضع

3 

منهج يعكس البعد   باستخدام  المقترحات للوزارة  يقدم   
بداعي وأساليب البحث المستقبلي ويشجع على التفكير اإل

 .واالستقصاء

4 

يشجع المعلمين على إعداد البحوث والدراسات التقويمية    
 المرتبطة بالمناهج الدراسية .

5 

ثل تحديات علمية التي تميحرص على مواكبة المنهاج للثورة ال   
 .المستقبل

6 

  يوجه بناء المناهج لخدمة الطلبة في تنمية شخصيتهم   
 وتوجيههم للعمل في السوق المحلي.

7 

 المحور السادس: التنمية المهنية للمعلمين

بالتعاون والمحبة والديمقراطية والتي   يوفر المناخ المالئم المتسم   
إطالق طاقاتهم يشعر فيها المعلمون بالرضا ويشجعهم على 

 اإلبداعية .

1 

 2 العاملين في القرارات المتعلقة بالنمو المهني.  يعمل على إشراك   

 3 ينمي روح التنافس اإليجابي بين العاملين وتقدير اإلنجاز .    

 4 يشجع اإلبداع واالبتكار والتميز.   

بإوفق   للحوافز والتكريم فعاال انظام  يطبق     5 داعاتهنجاز المعلم وا 

والتغيير والتجديد بين   يعمل على نشر الثقافة المؤسسية   
 .     العاملين في المدرسة

6 

العدالة والموضوعية والنزاهة والشفافية في  يعمل على تحقيق   
 تقويم أداء العاملين.

7 
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  بلدمت مديرا متميزا لمدرسة المستق                                                               

 

 

 

 

 

 المحور السابع: الشراكة المجتمعية

 

ياسة المدرسة المجتمع المحلي في رسم س  يعمل على مشاركة   
 وخططها .

1 

يجعل من المدرسة مركز إشعاع علمي للمجتمع بحيث تكون    
 مفتوحة لجميع أفراد المجتمع 

2 

لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتعلم   يعد برامج للزيارات المنزلية   
 وبمستوى أبنائهم . 

3 

باء لتسهيل التواصل بين اإل  لكترونية حديثةإ.يستخدم أساليب    
 والمدرسة فيما يتعلق بشؤون أبنائهم .

4 

فريق عمل من المجتمع للقيام بأعمال تطوعية لخدمة   يكون    
 البيئة والمجتمع وحل مشاكله.

5 

برامج متنوعة لتطوير تعلم الكبار ومحو األمية ألبناء   يقدم   
 المجتمع المحلي 

6 

في   خاصةمؤسسات المجتمع الحكومي وال  يشرك المدرسة مع   
 تعليم الطالب وتدريبهم 

7 
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 تسهيل مهمة باحث من جامعة نزوى ( 4)ملحق 
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 تسهيل مهمة باحث من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط( 5)ملحق 


