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 االحتياجات التدريبية لمديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة "

 "في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل
 

أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما 
ن ىذه الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم  من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو بحثي لدى أية ورد، وا 
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 النشر إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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  َاْْلَكِيمُ  مُ علىالْ  َأنتَ  لَنَا ِإال مَا عَلَّمْتَنَا ِإنَّكَ  ال عِلْمَ  قَالُوا سُبْحَانَك   

 

 ( 23)  اآليت - البقرة سورة
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 إىل أمجم ًزدة يف انبسخاٌ ّا يٍ زائحخيا حفٌق زائحت انعطس ًانسحياٌ 

 إىل يٍ زحهج ًبقِ ينيا عطس انركس ًاندعاء )أيَ(

 ايل يٍ أفخقده يف كخاب انعًس ًأقسأ سطٌز حازخيو انعظْى يف انخضحْت ًانعطاء )أبِ(

 ًأخٌاحِ إخٌحِ ًذخسُ .... سندُ......ًًجداَِ قهيب ًسكنٌا يعيى َشأث يٍإىل -

 شًجيت انغانْت ....شسّكت  جناحِإىل  انكثري، انعناء ًحتًهج صربث انيت دزبِ زفْقتإىل  -

 أبنائِ ًقسة عْين... إىل -

 َا  األبساز...ءيٍ ىى أكسو ينا مجْعاً شيداإىل  -

 هلى انشفاء انعاجم... جسحاَا انبٌاسم َسأل اهلل إىل ً -

 بفك أسسىى... األسسٍ خهف سجٌٌ االحخالل عجم اهلل إىل ً  -

 كم أصدقائِ ًشيالئِ ًأحبائِإىل 

 كم يٍ ساعدَِ عهَ إجناش ىرا انعًم...إىل  -

 ،،،،املخٌاضع اجليد ىرا مثسة أىدُ مجْعاً، إنْكى
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األرض الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، والصبلة والسبلم عمى من بعثو رب         
القمة، إلى ية و ا، أرسمو اهلل ىاديًا وبشيرًا، وسراجًا منيرًا، فرفع األمة من اليات، محمد و اوالسم

ومن المعموم أن عبلمَة الشكر الطاعة، وجحود النعمة نقيض الشكر، فالحمد هلل الذي نعُمُو ال 
شكر ذوي  يَ عمُتحصى، وشكرُه ال ُيؤدَّى، ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، فأقل واجب 

ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث{لي اإلحسان امتثااًل ألمره تعالى: أو الفضل و   َأخص(، ٔٔ)الضحى: }َوَأمَّ
رائد لدكتور/ا،  يافي العاممين، وجميع والسياسةدارة أكاديمية اإل -كبل من :بالشكر والتقدير 
فوجدت منو الخمق الرفيع، والتواضع الذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الدراسة،  حسين الحجار

في فمم يّدخر جيدًا في المتابعة والتوجيو الجم والرأي السديد، والعطاء الوافر، والعمم الفياض، 
، يا اآلن، فجزاه اهلل خير الجزاء في الدنيا واآلخرةيعم يىإخراج ىذه الرسالة عمى صورتيا التي 

تفضبل بقبول مناقشة ىذه الرسالة لتزداد قدرًا والشكر العميق موصول لعضوي المناقشة المذين 
*** الدكتور/  -ٕ ** *** *** الدكتور/  -ٔ ونضجًا بنصائحيما وبصماتيما المميزة

*** ***. 
وكمي ثقة باهلل أواَل ثم بيم من بعد مبلحظاتيم السديدة سيكون ليا األثر البالغ في إثرائيا 

خراجيا في أبيى صورة جزاىم اهلل خير   الجزاء.وا 
الذين قدموا لي يد العون، ، محافظات قطاع غزةفي المدارس  مديريكما أشكر زمبلئي األعزاء 

السبيل، وذلموا الصعاب، إلييم جميعًا أرفع لى والمشورة، ولم يبخموا بفكرىم ونصحيم، فأناروا 
كيم أداة وأتقدم بالشكر والتقدير لمسادة المحكمين الذين تفضموا بتحآيات الشكر والتقدير، 

دعا لي في  أوبعيد،  أو كل من مدَّ لي يد العون، من قريب إلى والشكر موصول الدراسة، 
ني اسأل اهلل في ىذا المقام أن ينفع بيذه الرسالة جامعيا، وقارئيا وناشرىا، وأن ظير الغيب ، وا 

ياكم أصوب العمل وأخمصو وأصبت، جيد متواضع، إن ُوفقت وبعد فإن أول السطر  يرزقني وا 
ن أخفقت فمن نفسي وعجزي، وأسال اهلل العظيم أن يغفر لي الزلل إنو غفور رحيم،  ،فمن اهلل، وا 

 سواء السبيل.إلى ىو اليادي و 
  محمود زعرب سميمانالباحث / 
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 ممخص الدراسة
 

 الغوث بوكالة المدارس لمديري التدريبية االحتياجاتعمى تعرف ال إلى ىدفت الدراسة
استخدم الباحث المنيج الوصفي  و ،المستقبل مدرسة قيادة كفايات ضوء في ،غزة بمحافظات

مدارس وكالة  مديرًا من (ٛ٘ٔ)، وبمغ مجتمع الدراسة لمبلءمتو لمثل ىذا النوع من الدراسات
ولتحقيق أىداف الدراسة قام حيث اعتمد الباحث أسموب المسح الشامل  ،الغوث في قطاع غزة
 االحتياجات( مجاالت لقياس ٛ( فقرة، موزعة عمى )ٚٚانة مكونة من )استبالباحث باستخدام 

، وقد تمت المعالجات غزة بمحافظات الغوث بوكالة المدارس مديريعالية لدى  التدريبية
والمتوسط  ،، وذلك باستخدام التكراراتSPSS اإلحصائىةباستخدام برنامج الرزم  اإلحصائىة 

 الحسابي والنسب المئوية.
 نتائج الدراسة ما يمي: ومن أبرز
 غررزة بمحافظررات الغرروث بوكالررة المرردارس مررديريل التدريبيررة االحتياجررات درجررة أن النتررائج أظيرررت

 ،(ٕٓ.ٖٛ) بمغرت الوكالرة مردراس  مرديري نظرر وجيرة من المستقبل مدرسة قيادة كفايات ضوء في
 تواكررب لكررى التدريبيررة ميرراراتيم لتطرروير الغرروث وكالررة مرردارس فرري ينر يالمررد حاجررة عمررى يرردل وىررذا

 .المستقبل مدرسة لقيادة المطموبة الكفايات

 :توصي الدراسة بما يمي السابقة النتائج عمى وبناء
المدارس، من خبلل تعزيز نقاط القوة، ومعالجة  مديرياالىتمام بتحسين وتطوير مستوى  .ٔ

 مدارس المستقبل.دارة نقاط الضعف، لمواكبة الكفايات البلزمة إل
 الدراسة، في الواردة التدريبية االحتياجات ضوء في المدارس لمديري تدريبية برامج تصميم .ٕ

 .ياعمى لمتدرب ماسة بحاجة أنيم نمديرو ال رأى التي واألىمية لويةو األ وحسب
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Abstract 

The study aimed at identifying the training needs of UNRWA school 

principals in Gaza Strip Governorates in the light of the competencies of 

the future school leadership. The researcher used the descriptive method 

due to its sustainability to these types of studies .The study population 

was (158) UNRWA school principles (males and females) in Gaza Strip. 

The sample study was the population study itself, 158 members 

responded. In order to achieve the objectives of the study ,the researcher 

used a questionnaire consisted of ( 77) statements distributed on 8 fields 

to measure the training needs of  the UNRWA school principals in Gaza 

Strip .The statistical treatments were conducted using  the   Statistical 

Packages Programs SPSS in term of duplicates , average arithmetic and 

percentages . 

 

The study results: 

The study results have shown that the degree of the training needs of the 

UNRWA school principles of Gaza Strip in Gaza Governorates in view 

of the competencies of the future school leadership from the perspective 

of the school principles of the agency amounted (83.20). This indicates 

to a high need of the UNRWA principles to develop their training skills 

to cope with the required competencies of the future school. 

 Based on the previous results, the study recommends the following: 

1-Imroving and developing the level of the school principals by 

consolidating their points of strength and addressing their points of 

weakness to cope with the competencies need for the future school. 

2-Designing training programs for school principals in the light of the 

training needs mentioned in the study according to the propriety and 

importance the principles perceive that they are in an urgent need to 

have. 
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 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرآنية
 ب إىداء

 ت شكر وتقدير
 ث الممخص بالمغة العربية

 ح نجميزيةالممخص بالمغة اإل
 د المحتويات قائمة
 ز األشكال قائمة
 س لو االجد قائمة
 ض المبلحق قائمة

 لوالفصل األ 
 9-2 اإلطار العام لمدراسة

 ٕ المقدمة
 ٗ وتساؤالتيا مشكمة الدراسة
 ٙ أىداف الدراسة
 ٚ أىمية الدراسة

 ٚ متغيرات الدراسة
 ٛ فرضيات الدراسة

 ٜ حدود الدراسة
 ٜ مصطمحات الدراسة

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

21-64 

  التدريب مفيومل: والمبحث األ 
 ٕٔ تمييد
 ٖٔ التدريب مفيومأواًل: 
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 ٗٔ التدريب أىميةثانيًا: 
 ٘ٔ التربوية المؤسسات في التدريب أىميةثالثًا: 
 ٘ٔ التدريب أىداف
 ٚٔ التدريب مبادئ
 ٛٔ التدريب أنواع
 ٕٓ   التدريبية لمبرامج" الداعمة"و الموازية الخبرات تطوير أنشطة
 ٕٔ التدريبية العممية خطوات
 ٕٕ التدريبي البرنامج أىداف تحديد
 ٖٕ التدريب تقويم

 ٕ٘ (المدارس مديري  تدريب: )التربوية المؤسسات في التدريب
 ٕٛ المدارس مديري تدريب أىداف

 ٜٕ التربوية المؤسسات في التدريبية االحتياجات تحديد صعوبات
 المستقبل مدرسة قيادةالمبحث الثاني : 

 ٕٖ المستقبل مدرسة مفيومأواًل: 
 ٕٖ المستقبل لمدرسة الفمسفية المنطمقاتثانيًا: 
 ٖٖ المستقبل مدرسة صورثالثًا: 
 ٖ٘ المستقبل مدرسة في المستخدمة التطبيقات بعض
 ٖٙ المستقبل مدرسة أىداف
 ٖٛ المستقبل مدرسة أىمية
 ٜٖ المستقبل مدرسة وظيفة

 ٓٗ المستقبل مدرسة وسمات خصائص
 ٛٗ المدرسيةدارة اإل مفيوم
 ٓ٘ المدرسية القيادة مفيوم
 ٓ٘ المستقبل مدرسة في المدرسة إدارة 

 ٔ٘ المستقبل مدرسةإدارة  متطمبات
 ٖ٘ المستقبل مدرسة مدير من المتوقعةدوار األ

 ٘٘ المستقبل مدرسة في المدارس مديري كفايات
 ٚ٘ المدرسة مدير ميارات
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 غزة بمحافظات الغوث وكالة بمدارس المدرسيةدارة اإل: المبحث الثالث 
 ٜ٘ :تمييد
 ٜ٘ المدرسية في وكالة الغوث الدولية:دارة مكونات اإلأواًل: 
 ٕٙ ميام المدير المساعد في مدارس وكالة الغوث:ثانيًا: 
 ٗٙ مدارس وكالة الغوث بغزة: مديريمشكبلت ثالثًا: 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ٙ٘-ٜٗ 

 ٙٙ اًل : الدراسات العربيةأو 
 ٖٛ ثانيًا : الدراسات األجنبية

 ٜٓ التعقيب عمى الدراسات السابقة
 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة الميدانية
ٜ٘-ٔٓٛ 

 ٜٙ تمييد
 ٜٙ الدراسةمنيج اًل: أو 

 ٜٙ ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة
 ٜٚ لمجتمع الدراسة وفق البيانات األساسية اإلحصائىثالثًا: الوصف 

 ٜٜ الدراسة أداةرابعًا: 
 ٓٓٔ خامسًا: صدق اإلستبانة 
 ٚٓٔ سادسًا: ثبات اإلستبانة 

 ٛٓٔ المستخدمة في الدراسة اإلحصائىة  تسابعًا: المعالجا
 الفصل الخامس

 والتوصيات ومناقشتيا الدراسة نتائج
 

 ٔٔٔ تمييد
 ٔٔٔ الدراسةالمحك المعتمد في 

 ٕٔٔ الدراسة تساؤالت عن اإلجابة
 ٕٖٔ النتائج خبلصة

 ٖٖٔ التوصيات
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 ٖٗٔ المقترحات
 ٔٗٔ المراجعقائمة 

 ٕٗٔ أوال: المراجع العربية
 ٜٗٔ ثانيًا: المراجع األجنبية

 ٓ٘ٔ المبلحق
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 لواالجد قائمة

 الصفحة الجدولعنوان   رقم الجدول
 ٜٚ الجنس الدراسة حسبعينة  أفرادتوزيع  ٔ
 ٜٚ حسب نوع المدرسةالدراسة عينة  أفرادتوزيع  ٕ
 ٜٛ حسب مستوى المدرسةالدراسة  عينة أفرادتوزيع  ٖ
 ٜٛ المنطقةحسب الدراسة  عينة أفرادتوزيع  ٗ
 ٜٛ المؤىل العمميحسب  الدراسة عينة أفرادتوزيع  ٘
 ٜٜ سنوات الخدمةحسب  عينة الدراسة أفرادتوزيع  ٙ
ل والدرجررررة الكميررررة و معامررررل االرتبرررراط بررررين كررررل فقرررررة مررررن فقرررررات المحررررور األ ٚ

 لبلستبانة
ٜٜ 

معامرررل االرتبرررراط برررين كررررل فقرررررة مرررن فقرررررات المحررررور الثرررانى والدرجررررة الكميررررة  ٛ
 لبلستبانة

ٔٓٓ 

معامرررل االرتبررراط برررين كرررل فقررررة مررررن فقررررات المحرررور الثالرررث والدرجرررة الكميررررة  ٜ
 لبلستبانة

ٔٓٔ 

االرتبرررراط بررررين كررررل فقرررررة مررررن فقرررررات المحررررور الرابررررع والدرجررررة الكميررررة معامررررل  ٓٔ
 لبلستبانة

ٕٔٓ 

معامرررل االرتبررراط برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات المحرررور الخرررامس والدرجرررة الكميرررة  ٔٔ
 لبلستبانة

ٖٔٓ 

معامرررل االرتبررراط برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات المحرررور السرررادس والدرجرررة الكميرررة  ٕٔ
 لبلستبانة

ٔٓٗ 

االرتبررراط برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات المحرررور السرررابع والدرجرررة الكميرررة معامرررل  ٖٔ
 لبلستبانة

ٔٓٗ 

معامرررل االرتبررراط برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات المحرررور الثرررامن والدرجرررة الكميررررة  ٗٔ
 لبلستبانة

ٔٓ٘ 

 ٙٓٔ الدراسة  محاورمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  ٘ٔ
 ٚٓٔ اسة الدر  لقياس ثبات محاورطريقة التجزئة النصفية  ٙٔ
 ٛٓٔ المحك المعتمد في الدراسة ٚٔ
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والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٛٔ
(Sig.لكل فقرة من فقرات المحور األ ) دارة التطوير و  ل "و  "التغييرا 

ٔٔٓ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٜٔ
(Sig.) اتخاذ القرار " لكل فقرة من فقرات المحور الثاني" 

ٔٔٔ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٕٓ
(Sig." لكل فقرة من فقرات المحور الثالث )القيادة الريادية" 

ٖٔٔ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٕٔ
(Sig." لكل فقرة من فقرات المحور الرابع )  المعرفةإدارة " 

ٔٔ٘ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٕٕ
(Sig. لكررررل فقرررررة مررررن فقرررررات )  التواصررررل والتعبيررررر عررررن  الخررررامس "المحررررور

 " الذات

ٔٔٚ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٖٕ
(Sig." لكل فقرة من فقرات المحور السرادس )  الشرراكة مرع المجتمرع المحمري
 لياء األمورأو و 

ٜٔٔ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٕٗ
(Sig." لكل فقرة من فقرات المحور السابع )  والتعمم التعميمتحسين " 

ٕٔٓ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،الحسررررابي والررررروزن النسرررربي المتوسررررط ٕ٘
(Sig." لكل فقرة من فقرات المحور الثامن )الرقمية دارة   اإل" 

ٕٕٔ 

والقيمررررة االحتماليرررررة  ،وقيمررررة االختبرررررار ،المتوسررررط الحسررررابي والررررروزن النسرررربي ٕٙ
(Sig. لكل ) االستبانة والدرجة الكمية: محور من محاور 

ٕٔٗ 

لمتحقق من الفروق فري متوسرطات اسرتجابات مفرردات  T-testختبار انتائج  ٕٚ
 حول االحتياجات التدريبية  حسب الجنس الدراسة عينة 

ٕٔ٘ 

لمتحقررررق مررررن الفررررروق فرررري اسررررتجابات مفررررردات عينررررة  T-testختبررررار انترررائج  ٕٛ
 حول االحتياجات التدريبية  حسب مستوى المدرسة الدراسة 

ٕٔٚ 

 ٕٛٔ يةالتعميمالمنطقة  –" اختبار " التباين األحادي نتائج  ٜٕ
المتوسرررررطات واالنحرافرررررات المعياريرررررة وقيمرررررة "ت" لبلسرررررتبانة تعرررررزى لمتغيررررررر  ٖٓ

 المؤىل العممي
ٕٜٔ 



    

  س  
 

 
 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ٙ الدراسة متغيرات ٔ
   

 
  



    

  ش  
 

 
 المالحق قائمة

 الصفحة الممحق م
 ٔ٘ٔ المحكمينأسماء  ٔ
 ٕ٘ٔ ليةو االستبانة في صورتيا األ ٕ
 ٛ٘ٔ االستبانة في صورتيا النيائية ٖ

 ٖٙٔ ميمة لييتس كتاب ٗ
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 لو األ انفصم
 اإلطار انعاو نهذراصت

 
 مقذمت 
 وتضاؤالتها مشكهت انذراصت 
 أهذاف انذراصت 
 أهمٍت انذراصت 
  انذراصتمتغرياث 
 فرضٍاث انذراصت 
 حذود انذراصت 
 مصطهحاث انذراصت 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة
من خبلل عممي في حقل التعميم في وكالة الغوث واطبلعي عمى أدبيات التربية واإلدارة 

المستقبل وربط تطورىا والقيادة الحديثة وعبلقتيا بمدارس المستقبل واىتمام معظم الدول بمدارس 
بالقيادة المدرسية التي تقود ىذه المدارس وشعوري بأن النمط التقميدي لئلدارة ىو السائد في 
مدارسنا لذا أصبح ىناك حاجة ممحة لمعرفة ما ىي االحتياجات التدريبية لمدراء المدارس في 

 ضوء قيادتيم لمدرسة المستقبل.
والتي  المدرسيةدارة لئل الحديثة االتجاىات في وسريعاً  مذىبلً  تطوراً  الحالي العصر يشيد

 ارتباطًا مباشراً  ترتبط أنيا و  خاصة ،الزمان ىذا في الثالثة األلفية بداية مع دقيقة بمرحمة تمر
عداد و  النشء بتربية  القوى من يمكن ألي ال والذي ،والمتسارع المتغير العصر في األجيالا 
والثقافية  والمتغيرات االجتماعية االقتصادية التكمفة حيث من ،فيو التحكم البشريةأو  المادية

 عمى أقدر ونظرياتو ليكون أساليبو من يغير أن ينتظر والذي ،والقبول والرفض في زمن التطور
 المدرسيةدارة اإل مجال في الحديثة باالتجاىات اإللمام يجعمو أكثر قدرة عمى مما ،المواجية
واألزمات  ،الحديثة المتغيرات عمى مواجية اً وليكون قادر  ،والعشرين الحادي القرن مع لتتناسب
إلى يتوصل  أن أحد يستطيع ال والتي ،التغير وسريع متغير عالم في والمتسارعة المتعددة

في  المتتالية المعرفة قرن يعيشون الذين والطبلب والمدرسة المجتمع عمى تأثيراتيا المستقبمية
 .(ٙٔ: ٕٛٓٓ)الحربي،  المدرسيةدارة اإل دور عمى الحديثة ريةالنظ تؤكد حيث ،إنجازاتيا

 كمصدر إلييا ينظر يعد لم بحيث ىاماً  دوراً  تمعب تمعلمجا في المدرسة أن في شك وال
 تضطمع المستقبل ومدرسة. جوانبيا كافة من الطالب شخصية صقلإلى  بل تتعدى لممعرفة
 ال و التكنولوجي، التقدم في كبير تسارع ظل في متبلحقة تحديات في ثناياه يحمل أىم بدور
 تبتعد بحيث أفق البرامج وسعة في بديناميكية تمتعت إذا إال تواكب التطورات أن لممدرسة يمكن
 .(٘:  ٕٕٓٓنبعو،  أبو ) التقوقع أو  الجمود عن

 لمقيام بدورىا ومعدة أةييم تكون أن البد المستقبل لمدرسة المأمولة المدرسية لقيادةوا
 في البيئة التربوية تطوير في أطول وقتاً  تقضي أنإلى  بحاجةيى ف ،وفعالية بكفاءة القيادي

 أداء تحقيق لتمكنيا من ،خارجياأو المدرسة  داخل سواء إنسانية عبلقات تبني وأن المدرسة،
 يحقق عمل وتكوين فريق ،المعمومات انتقال عممية تسيل اتصال شبكة بناء طريق عن فعال

 . الموضوعة التربويةاألىداف 



    

3 
 

ال إوعمى الرغم من اختبلف وجيات نظر الباحثين في تحديد مفيوم مدرسة المستقبل 
إال أن ىناك شبو اتفاق عمى أن  ،ل رسم رؤية متكاممة ليذه المدرسةن ىذا االختبلف شكّ أ

عمى  المدرسة الذكية المعتمدة و اإللكترونية المدرسةو  المدرسة المتعممةىى مدرسة المستقبل 
مشروع تربوي يطمح لبناء  أنيايعرفيا مكتب التربية لدول الخميج العربي بو  م اإللكترونيعميالت

ات تستمد رسالتيا من اإليمان بأن قدرة المجتمعات مستوينموذج مبتكر لمدرسة حديثة متعددة ال
مي، لذا فإن عميبنائيا التربوي والتإعداد عمى النيوض وتحقيق التنمية الشاممة معتمد عمى جودة 

المدرسة تعد المتعممين فييا لحياة عممية ناجحة مع تركيزىا عمى الميارات األساسية والعصرية 
 العربي، الخميج لدول التربية )مكتب والعقمية بما يخدم الجانب التربوي والقيمي لدي المتعممين

ٕٓٓٓ :ٔ). 
لتمبي  ،يسعي التربويون إليجادىاالمدرسة المتطورة التي أنيا ىي فيا العبد الكريم برِ عَ ويُ 

أو ما في حاجات المتعممين المختمفة ولتزويدىم باألسس المناسبة لمواصمة دراستيم الجامعية 
)العبد الكريم،  يؤىميم لمعيش بفعالية وبتكيف في مجتمعيم الحديثمستواىا، وتزودىم بما 

ٕٕٓٓ :ٖٔ.) 
يات معينة تؤىمو لمقيام بيذا الدور، وىذا ال يتم إال إذا كان مدير المدرسة يتمتع بكفا

المدراس لبرامج تدريبية تنمي الكفايات القيادية لدييم  مديري إلى حاجةوىذا بكل تأكيد يحتاج 
 ىم المطموبة منيم لقيادة مدرسة المستقبل. أدوار من أجل القيام ب

تطبيق المناىج العصرية المتطورة التي تتفاعل مع إلى وتسعي مدرسة المستقبل 
احتياجات مجتمعنا وقيمو من خبلل استخدام كل مغتو وأدواتو، والتي ال تغفل تطمبات العصر بم

تحقيق مجتمع مدرسي إلى تسعي  أنيا دوات التكنولوجية العصرية الحديثة، كما الوسائل واأل
سعييا نحو تحديث إلى لياء األمور، باإلضافة أو المعممين و و ، بةمتجانس ومتكامل من الطم

ية من حيث أىدافيا وبرامجيا وأساليبيا لتخريج أجيال أكثر ميارة وكفاءة تفي التعميمالعممية 
 (.ٓٔٔ: ٕٓٔٓ)محمود،  بإحتياجات سوق العمل

 من والجماعات فراداأل يتمكن بمقتضاىا وسيمة أنو عمى التدريبإلى  النظر ويمكن
 حياتيم تطوير في والقدرات االمكانات ىذه واستثمار فييم، الكامنة مكاناتواإل طاقاتيم استغبلل
 مراحل تكون أن شريطة لممنظمة، الكمية الكفاءة زيادةإلى  التدريب يؤدي حيث منظماتيم، وحياة
 يساعد الذى المناسب المناخ توفر واذا بالكامل، تحققت قد األخرى داريةإلا التنمية خطة

 يتم خبلليا من التي العممية ىو فالتدريب ،العملإلى  التدريب ثناءأ خبرتو نقل عمى المتدرب
 استخداميا المتوقع من التي الممارسات عمى العممي التدريب خبلل من الميرة، العاممين صناعة
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 التدريبية العممية تعتبر حيث مستقبمياً  الييم ستوكل أو التي لييم،إ ةالموكم األعمال أداء في
 (.ٖٕ-ٕٕ: ٕٓٔٓ السراج،) منظمة ىأ في البشرية الموارد لتنمية ساساً أ

 فرد لكل حتمية وضرورة ،اإلنساني المجتمع بيا يتميز طبيعية ظاىرة التدريب يعتبرو 
 خبلل من المنظمة وديمومة نجاح ىدفيا عممية فيو المجتمع، في المناسب مكانو يحتل أن يريد
 أبو ) العمل في واألفقية الرأسية حركتو في لمفرد مبلزمة عممية أنو كما. البشرية مواردىا تنمية
 (.ٕٙ: ٕٓٔٓ شيخة،

 المتكامل التصور تنمي التي المعرفة إثراءإلى  ييدفمجممو  في اإلداري التدريبو 
دراكيا لجزئيات  المطموبة الميارات وتنمية شاممة، أىداف لتحقيق متفاعمة كعناصر العمل وا 
 والفعالية.  الكفاءة من رفيعة بدرجة الميام واالختصاصات ألداء

 دوراً  يمعب التربوي القائد أن ذلك ،والمدرسية يتوقف عمى القيادة التربويةدارة اإل فنجاح
 وضع في دوره ولمقائد إلييا الموصمة الوسائل وتحديد الطرق رسم وفياألىداف تحديد  في ميماً 
 (.ٖٙ: ٜٜٛٔ)المقوسي،  النشاط المختمفة خطط

وجود قيادة تربوية إلى الحديث يدرك تمامًا مدى الحاجة  التعميمالمطمع عمى نظام  إنَ 
مدارس المستقبل بالشكل المبلئم، وتكون قادرة عمى تنمية صفات إدارة جديدة لدييا القدرة عمى 

 شخصية وأنماط سموكية جديدة لدى المعمم والمتعمم.
 يطالتخط خبلل من رسالتيا لتحقيق يسعى الحديثة المدرسة مدير نإ القول يمكنو 

 وذلك المدرسة، مجاالت جميع تشمل التي المدرسية األنشطة لجميع والمراجعة والتنفيذ والتقويم
 النظريات وتوظيف المتاحة، المادية الموارد كل واستخدام مينيًا، وتنميتيم فييا بتحفيز العاممين
 المبلئم المدرسي المناخ وتوفير تنفيذىا، ليىوتس المناىج تطوير عمى والعمل التربوية الحديثة،

 الكفايات من األدنى لمحد ممتمكاً  المدرسة مدير يكون أن يتطمب ذلك كل لمطمبة، لتعمم أفضل
 .أىدافيا تحقيق نحو مدرستو لقيادة التي تؤىمو

  
 :وتساؤالتيا مشكمة الدراسة

من خبلل عممي كمعمم في مدارس وكالة الغوث واطبلعي عمى شكوى العديد من 
سمبيات اإلدارة التقميدية، فقد تم إجراء دراسة استطبلعية عمى عينة عشوائية عددىا المعممين من 

( مدير لمعرفة احتياجاتيم لمتدريب لقيادة مدرسة المستقبل فكانت النتائج تؤكد عمى ضرورة ٘ٔ)
 تمقي مدراء المدارس لمتدريب الذي يمبي احتياجاتيم.
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الكثير من الدراسات عمى أىمية الكفايات البلزمة لمدير المدرسة، منيا  أفادتولقد 
مدير المدرسة، ودراسة )القيسي،  كفايات كدت عمى أىمية تطويرأ التي( ٖٕٔٓدراسة )الفار،

 وتطوير المديرين،إعداد  وسائل من وسيمة الخدمة أثناء أن التدريبإلى أشارت  التي( ٕٓٔٓ
 واإلنتاجية. اإلنتاج وزيادة العمل أداء تحسين مما ينعكس عمى  تيم،احتياجا كفاياتيم، وتمبية

ىمية تقدير االحتياجات التدريبية إلى أوفي الوقت نفسو أشارت العديد من الدراسات 
 التدريب مبدأ ضرورة اعتمادإلى ( والتي أشارت ٖٕٔٓلمديري المدارس كدراسة )خضر، 

( ٜٜٛٔسريس، أبو بكفايات مدير المدرسة، ودراسة )المدارس من أجل االرتقاء  لمديري المستمر
كدت عمى أىمية التدريب في تطوير درجة ممارسة مديري المدارس لميامو اإلشراقية أوالتي 

 المكتسبة من خبلل التدريب.
المدرسية في  دارةوجود مشكبلت تعاني منيا اإلإلى وقد أشارت العديد من الدراسات 

 في نمديرو ال منيا يعاني مشكبلت وجودإلى  حيث أشارت (ٕٕٓٓفمسطين كدراسة )اليباش، 
والمناىج، ودراسة  زاتييوالتج واألبنية ،يةدارة التعميمباإل المتعمقة تمك حدة المجاالت أكثرىا كل

 عدمىى  المدراس شيوعاً  مديريتواجو  التي المشكبلت أظيرت أن أكثر التي( ٕٓٓٓ)العاجز،
 .المحدد الوقت في إلييم الموكمة عمالاأل والمعممات المعممين إنجاز بعض
 التقميدي اإلطار من المدرسة مدير دور تغيير ضرورة قيادة مدرسة المستقبل تؤكد إنَ 

 وىو مستقبمية، عممية رؤية ضوء في خططًا استراتيجية يتبنى ميٌ عميت قائدٌ  فيو ،جديد إطارإلى 
 التربية، عممية في تجويد واآلباء القيادات ويشارك المجتمع في المدرسة دور يعي اجتماعي قائد
 ويرفع المدرسي، المجتمع طاقات استثمار خبلليا من يستطيع عممية رؤية ذا قائد أضحى كما
 .ناألخرى لدىاإلنجاز  روح

 األمر المناسبة، واإلدارية القيادية لمكفايات المدرسة مدير امتبلك من دَ البُ دوار األ بيذه ولمقيام
 لمتوقعات عالية معايير س تطوير كفاياتيم القيادية، وتطويراالمدر  مديريُيوجب عمى  الذي

 األمور فدور مدير المدرسة في مدرسة المستقبل ال يقتصر عمى  تسيير .المدرسة لمدير األدائية
 دقائ أنو عمى المدرسة لمدير نظربل يُ  ،ماتعميالت وتنفيذ اليومية، وحفظ النظام واألعمال اإلدارية
 لبموغيا والتخطيطاألىداف  لمدرستو ويضع( Vision) االستشرافية الرؤية بوضع ىعنيُ  تربوي،
 الفريق. بروح بالعمل

 وعميو سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:

بمحافظات غزة في ضوء كفايات قيادة  الغوث بوكالة ما االحتياجات التدريبية لمديري المدارس
 مدرسة المستقبل؟ 
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 :التساؤالت اآلتية
 ة:آلتيالفرعية ا التساؤالتالتساؤل الرئيس ىذا يتفرع من و 
 ما أبرز سمات مدرسة المستقبل في ضوء األدب التربوي واإلداري الحديث؟ .ٔ
 ما الكفايات القيادية لمدير مدرسة الستقبل ؟ .ٕ
مدرسة المستقبل من وجية نظر  مديرالتدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من  ما اإلحتياجات .ٖ

 المدارس بوكالة الغوث؟ مديري
مدرسة المستقبل من  مديرىل تختمف االحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من  .ٗ

 ختبلف متغيرات )جنس المدير، المرحمةاالمدارس بوكالة الغوث ب مديريوجية نظر 
 ية(؟التعميمالدراسية، المنطقة 

المدارس بوكالة الغوث  مديرلكفايات القيادية المطموبة لدى اما التوصيات المقترحة لتطوير  .٘
 الدولية؟

 
 أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرفٍ إلى االحتياجات التدريبية لمديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة 
 :المستقبل، وينبثق من ىذا اليدف الرئيس األىداف الفرعية اآلتيةفي ضوء كفايات قيادة مدرسة 

 .ضوء األدب التربوي واإلدري الحديثالكشف عن أبرز سمات مدرسة المستقبل في  .ٔ
 مدرسة المستقبل. مديرالكفايات القيادية المطموبة من إلى التعرف  .ٕ
مدرسة المستقبل من  مديرحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من الاتحديد  .ٖ

 المدارس بوكالة الغوث. مديريوجية نظر 
في إجابات المبحوثين حول  إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية الكشف عما .ٗ

مدرسة المستقبل من وجية  مديرياالحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من 
س المدير، المرحمة الدراسية، المدارس بوكالة الغوث بإختبلف متغيرات )جن مديرينظر 

 ية(.التعميمالمنطقة 
المدارس  مديريتحديد التوصيات المقترحة لتطوير لمكفايات القيادية المطموبة لدى  .٘

 بوكالة الغوث الدولية.
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 أىمية الدراسة:
 مدراسة أىميتيا النظرية والتطبيقية من خبلل ما يمي:ل

 األىمية العممية: .2
إذ يسيم التدريب في تنمية كفايات  حديثًا، موضوعاً  ليااو تن حيث من الدراسة أىمية أ. تأتي
المدرسة لقيادة مدرسة المستقبل. مما يسيم في تطوير أداء المديرين والمدارس العاممة  مديري

 في فمسطين.
ليا الباحثون في دراستيم نظرًا او ن موضوع الدراسة من المواضيع القميمة التي تنإب. حيث 

ىذا الموضوع من قبل  ندرت الكتابة فيلذلك تعتبر ىذه الدراسة أصيمة حيث  لحداثة الموضوع،
 الباحثين في المجتمع الفمسطيني والعربي عمى حد عمم الباحث.

ت. تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات القميمة في موضوع االحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية 
 المطموبة من مديري مدرسة المستقبل.

 

 األىمية التطبيقية: .1
المدراس لقيادة مدارس  مديريتنمية كفايات  أىمية عمىأنيا تؤكد  من أىميتيا الدراسة تستمد . أ

 .المستقبل
ستتوصل إلييا  التيمدارس وكالة الغوث في فمسطين من النتائج  مديريإمكانية استفادة  . ب

 الدراسة الحالية.
الفمسطينية والعربية في مجال االحتياجات يمكن أن تكون إضافة جديدة إلثراء المكتبة  . ت

 .التدريبية لمديري المدارس في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل
أنيا تساير االتجاىات والتجارب المعاصرة من الناحية التطبيقية في السعي لمتعرف عمى  . ث

 االحتياجات التدريبية لمديري المدارس في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل.

 متغيرات الدراسة:
 بأبعادىا: االحتياجات التدريبية.  :التابعالمتغير  .ٔ

  دارة التطوير و  .التغييرا 

 اتخاذ القرار. 

 القيادة الريادية. 

  المعرفةإدارة. 

 التواصل والتعبير عن الذات. 
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  لياء األمورأو الشراكة مع المجتمع المحمي و. 

 م والتعمميعمتحسين الت. 

 الرقميةدارة اإل. 

 الجنس، المرحمة الدارسية، المنطقة التعميمية. :المستقلالمتغير  .ٕ

 متغيرات الدراسة( يوضح 2شكل رقم ) .1

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:
 فرضيات كالتالي:التختبر ىذه الدراسة 

( بين متوسطات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عندإحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٔ
 حتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير جنس المدير.مدارس وكالة الغوث ال مديريتقديرات 

( بين متوسطات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عندإحصائية  داللة ذات فروق توجد ال .ٕ
التدريبية تعزى لمتغير المرحمة  حتياجاتيمال مدارس وكالة الغوث مديريتقديرات 
 الدراسية.

( بين متوسطات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عندإحصائية  داللة ذات فروق توجد ال .ٖ
حتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير المنطقة مدارس وكالة الغوث ال مديريتقديرات 
 ية.التعميم

 

 
 

 

 المتغير المستقل
  

 الجنس

 المرحمة الدارسية

 المتغير التابع 

االحتياجات 
 التدريبية.

 المنطقة التعميمية
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 حدود الدراسة:
 الدراسة بالحدود اآلتية:تتحدد 
الدراسة موضع الكفايات القيادية المطموبة لمديري مدارس  تلاو تنالحد الموضوعي:  .ٔ

دارة و  التطويرالمستقبل والمتمثمة في )  إدارة   ، الريادية القيادة، اتخاذ القرارات، التغييرا 
 ،األمور لياءأو و  المحمي المجتمع مع الشراكة ،الذات عن والتعبير التواصل ،المعرفة
 (. الرقمية دارةاإل ،والتعمم مبعمالت تحسين

 غزة. دارس وكالة الغوث الدولية في محافظاتالحد البشري: مديري م .ٕ
 المنتشرة في محافظات الحد المكاني: تم تطبيق الدراسة في مدارس وكالة الغوث الدولية .ٖ

 غزة.
 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعام الدراسي  الجزء الميداني لمدراسة خبللالحد الزماني: تم تطبيق  .ٗ

 

 مصطمحات الدراسة:
 التدريب:  .2

إحداث تغييرات سموكية وفنية وذىنية إلى ، تيدف الفرد، محورىا منظمة ومستمرة ةعممي
يتطمبيا الفرد والعمل الذي يؤديو والمنظمة التي  ،مستقبميةأو لمقابمة احتياجات محددة حالية 

 .(ٗ٘ :ٕٙٓٓالركابي، ) لمسار العملوالخطط الموضوعة األىداف يعمل فييا و 
 االحتياجات التدريبية: .1
مجموعة التغيرات المطموب إحداثيا في معمومات العاممين ومياراتيم وسموكيم، لرفع  ىي

كفاءاتيم وفقا لمتطمبات العمل، بما يساعد في التغمب عمى المشكبلت التي تعترض سير العمل 
رتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام ) الخطيب في المنظمة، ويسيم في تطوير األداء واال

 (.ٖ٘: ٕٛٓٓوالعنيزي، 
ويمكن تعريف االحتياجات التدريبية بأنيا مجموعة التغيرات والتطورات التي يمكن اكسابيا 

 لمعاممين من أجل تحقيق أىداف المؤسسة.
 :الكفايات القيادية .1
بأنيا مجموعة من الميارات تستند إلى معارف واتجاىات يمتمكيا مدير  فيا أبوشاويشيعر 

المدرسة باألنروا لتمكنو من التخطيط لميامو، ولتنفيذىا بقدر من الجودة، ومن ثم مراجعة أدائو 
 (. ٛ: ٕٓٔٓلمتأكد من تحقيق أىداف المدرسة ) أبوشاويش، 
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من األداء والتعبير عن مدى مناسبة  ويمكن تعريف الكفاية اإلدارية بأنيا المستوى المقبول
 الشخص لقيامو بالميمة المطموبة.

 القيادة: .4
العجمي بأنيا المحافظة عمى روح المسؤلية بين أفراد الجماعة وقيادتيا لتحقيق عرفيا 

أىداف مشتركة، أو ىي عممية التأثير في نشاط مجموعة منظمة تجاه تحقيق ىدف معين ) 
 (. ٕٚٔه: ٕٛٗٔالعجمي، 

ن تعريف القيادة بأنيا عنصر التأثير القوي الذي يوجد لدى القائد من أجل توجيو طاقات ويمك
 العاممين نحو تحقيق أىداف المؤسسة.

 مدرسة المستقبل: .5
 ميةيعمالت العناصر مجمل تطوير عمى يرتكز وتكاممي، شمولى مفيوم ىى المستقبل مدرسة

 نوع وىى مستمر، ميني وتطوير ية،يمعموت تربويةأدوار و  ووسائط وعمميات وأدوات سياسات من
 جداً  متطورة مدرسة وىى واالتصاالت، لمتكنولوجيا اليائمة مكاناتاإل عمى يقوم المدارس من

تاحة الذاتي، التعمم عمى الطمبة تشجيع عمى تعمل كما الحديثة، التكنولوجيا تستخدم  الفرصة وا 
 بأشكاليا المعمومات عمى والحصول والعالمية، المحمية المختمفة التعمم بمصادر لئلتصال
 (.ٓٗ-ٖٗ:  ٕٚٓٓ والموسي، توفيق)المختمفة

تعد  مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثةويمكن تعريف مدرسة المستقبل بأنيا 
 المتعممين فييا لحياة عممية ناجحة مع تركيزىا عمى الميارات األساسية والعصرية والعقمية

 ولوجية.والتكن
 مدير المدرسة: .6

بأَنو الشخص المكمف بإدارة المدرسة في الشئون اإلدارية والفنية باالستثمار  اليباشويعرفو 
األمثل لئلمكانات البشرية ممثمة في اإلداريين والمعممين والطمبة واإلمكانات المادية المتمثمة في 

 البناء المادي وما تحتويو من أدوات ووسائل وتجييزات، لتحقيق األىداف العامة لممدرسة
 (. ٔٔ: ٕٕٓٓ ) اليباش،

ويمكن تعريف مدير المدرسة بأنو القائد األول في الميدان حيث أنو يتولى االشراف واإلدارة 
 والتنظيم والتنسيق وتوفير التسييبلت الكفيمة بتحقيق أىداف المدرسة.
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 محافظات غزة: .7

 ٕٗكم، بينما يبمغ طولو  ٕٔ - ٙىي عبارة عن قطاع ساحمي ضِيق يتراوح عرضو بين 
تقريبًا، وتقسم إداريا إلى خمس محافظات: شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح ) وزارة كم 

 .( ٗ: ٕ٘ٓٓالتخطيط، 
 

 خطوات الدراسة:
 عن تساؤالتيا وتحقق أىدافيا من خبلل الخطوات اإلجرائية األتية: تجيب الدراسة

عرض اإلطار العام لمدراسة، والذي يشمل: مقدمة، مشكمة الداراسة وتساؤالتيا،  الخطوة األولى:
أىداف الدراسة وأىميتيا، متغيرات الدراسة وفرضياتيا، حدود الدراسة، مصطمحات الدراسة 

 خطواتيا ) وذلك في الفصل األول (.
 

عرض اإلطار النظري لمدراسة، والذي يشمل: التدريب، قيادة مدرسة المستقبل،  الخطوة الثانية:
 اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة. ) وذلك في الفصل الثاني (. 

 
 عرض بعض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية، ومقسمة إلى  الخطوة الثالثة:

 ) وذلك في الفصل الثالث (. دراسات عربية وأجنبية.
 

عرض الطريقة واإلجراءات، وتشمل منياج الدراسة، مجتمع الدراسة وعينتيا،  الخطوة الرابعة:
جراءات تطبيق أداة الدراسة، واألساليب اإلحصائية  جراءات تقنينيا، وا  تصميم األداة وا 

 المستخدمة. ) وذلك في الفصل الرابع (.
 

الدراسة وتفسيرىا، وتشمل تطبيق أداة الدراسة، عرض نتائج عرض نتائج  الخطوة الخامسة:
 الدراسة الميدانية ومناقشتيا وتفسيرىا، وتقديم التوصيات المقترحة. ) وذلك في الفصل الخامس (

 
 

وبعد عرض اإلطار العام لمدراسة يتناول الفصل الثاني اإلطار النظري لمدراسة والمكون من 
والثاني قيادة مدرسة المستقبل، والثالث اإلدارة المدرسية بمدارس ثبلثة مباحث: األول التدريب، 
 وكالة الغوث بمحافظات غزة.
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 انفصم انخانً
 اإلطـــــار اننظري

 
 و ل  انتذرٌ  واالحتٍاااث انتذرٌبٍتاملبحج األ

 املبحج انخانً  قٍادة مذرصت املضتقبم 
املذرصٍت مبذارس وكانت انغىث  دارةاملبحج انخانج  اإل
 مبحافظاث غزة 
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 لوالمبحث األ 
 التدريب

 مقدمة 
 التدريب 
 التدريب أىمية 
 التربوية المؤسسات في التدريب أىمية 
 التدريب مبادئ 
 التدريب أنواع 
 التدريبية لمبرامج" الداعمة"و الموازية الخبرات تطوير أنشطة  
 التدريبية العممية خطوات 
 التدريبي البرنامج أىداف تحديد 
 التدريب تقويم 
 (المدارس مديري  تدريب: )التربوية المؤسسات في التدريب 
 المدارس مديري تدريب برامج 
 المدارس مديري تدريب أىداف 
 التربوية المؤسسات في التدريبية االحتياجات تحديد صعوبات 
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 لوالمبحث األ 
 التدريب

 :تمييد
تبنرري  إلررى المنظمررات تتجرو أو أضرحت االتجاىررات الحديثرة سررواء عمررى نطراق الحكومررات 

إلررى وامتررد ذلررك  ،المؤسسرات وتطرروير المروارد البشرررية فرري إدارة الجررودة الشراممة فرري  أنظمررةمفيروم 
 المؤسسرات بمروارد إمردادم بيردف يعمرم لمعرايير وجرودة التيعمرمراعراة التباالىتمرام  بردأم حيرث  عمريالت

لتطرروير  ط اسررتراتيجيةتبنرري خطررت تالشررركات والمؤسسرراا فرري يررعمال وأخررذت اإلدارات متميررزة بشرررية
تررروفير الررردعم المرررادي والمعنررروي لبررررامج التطررروير إلرررى إضرررافة  الحديثرررةباألسررراليب المررروارد البشررررية 

 .والتدريب
ن اال يوجرررد فررارق بررين مصرررطمح الترردريب والتنميرررة فيمررا مصرررطمح ويتضررح ممررا سررربق أنررو

وبالتررالي فالتنميررة تنطرروي عمررى الترردريب  ،فررأي ترردريب البررد أن يكررون فيررو عنصررر التنميررةمترادفرران 
 ةن الترردريب والتنميررإو يمكررن القررول عميررن نتيجررة الترردريب تتمثررل فرري تنميررة الفرررد و أوعمررى اعتبررار 

معمومات ضرورية لتصرريف أمرور العمرل وىمرا كرذلك يعمربلن عمرى تطروير وتنميرة  فراديكسبان األ
خبرررات جديردة ويطرروران قردراتيم عمررى  فررادميراراتيم وقردراتيم واتجاىرراتيم وسرموكيم كمررا يكسربان األ
 استخدام األساليب والوسائل الحديثة بالممارسة العممية .

البشررررررية فررررري  ىالقرررررو تخصرررررص فرعررررري مرررررن تخصصرررررات حقرررررل  مرررررافالتررررردريب والتنميرررررة ى
البشرررررية وتقررررديرىا وتطويرىررررا ) أي المعررررارف  ىالتنظيمررررات ييررررتم بتحديررررد الكفايررررات الرئيسررررية لمقررررو 

عمرررى أداء وظرررائفيم  فررررادوالميرررارات واالتجاىرررات(، مرررن خررربلل الرررتعمم المخطرررط ، ممرررا يسررراعد األ
 (ٜٜٛٔ ،جامعة القدس المفتوحةة .)عمىالحالية والمستقبمية بفا

 

 :   لتدريبمفيوم اأوال: 
ن في تعريف التدريب وىناك كثير مرن الصريغ التري تعرفرو لكنيرا ياجتيد الكثير من اإلداري

جرروىر واحررد ىررو فرري كررون الترردريب عمررل مررنظم وىررادف لتحقيررق الكفرراءة عررن  إلررى جميعررًا تتجررو 
طريرق الرتعمم بأنواعرو مررن خربلل إحرداث تغييررر سرموكي وذىنري موجرو تجرراه احتياجرات معينرة طبقررًا 

 لؤلىداف الموضوعة ، ومن ىذه التعريفات:
إحررررداث تغييرررررات إلررررى منظمررررة ومسررررتمرة ، محورىررررا الفرررررد ، تيرررردف  ةعمميرررر الترررردريب: - 

مسرررتقبمية يتطمبيرررا الفررررد والعمرررل الرررذي أو موكية وفنيرررة وذىنيرررة لمقابمرررة احتياجرررات محرررددة حاليرررة سررر
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 :ٕٙٓٓالركرابي، ) والخطرط الموضروعة لمسرار العمرلاألىرداف يؤديو والمنظمة التري يعمرل فييرا و 
٘ٗ) 

أو  موجررو فرري أسررموبو ومبرررمج فرري تخطيطررو  ،بأنررو جيررد ىررادف بطبيعتررو و آخرررفرررٍ كمررا يعَ 
إمرداده بإرشرادات  أو ، ى بمعمومرات معينرة ألداء عمرل محرددإمرداد المتمقرإلى ألنو ييدف ، تنظيمو

 (ٖٕٔ : ٖٕٓٓالخوزامي، ) توجييات تعينو عمى النيوض بدوره وتحسين أدائو.أو 
بأنررررو التطررررور المنطقرررري المسررررتمر لممعمومررررات دارة  بعررررض المشررررتغمين بعمرررروم اإل وفرررررٍ يعَ  و

، ويسرراعد عمررى تقرردميم ترري تقررع بررين مختمررف طبقررات العرراممينالوالخبرررات والميررارات والتصرررفات 
 (ٛٚ :ٕٜٜٔالشريف ، ) يا.فيالتي يعممون دارة وتقدم اإل

تزويد إلى الباحث بأنو عبارة عن عممية مخططة ومنظمة ومستمرة تيدف  وفرٍ يعَ  و
 ية.بكفاءة وفعال ائفيممن أداء وظ متجاىات، بما يمكنيلخبرات واالبالميارات وا فراداأل

 

 :التدريب أىميةثانيًا: 
 في مثيل لو يسبق لم بشكل وتكنولوجية عممية تغييرات األخيرة العقود في حدثت لقد

 واليائمة السريعة التطورات ىذه لتواكب تتسابق المؤسسات جعل الذي األمر عالمنا المعاصر،
 موقعاً  احتمت التي المواضيع بين ومن .والتنظيمية اإلدارية وعممياتيا نظميا تقوم بمراجعة وأن

 التقدم ىذا لمواكبة والتجديد والتحديث نحو التطوير أىمية من لو لما التدريب، موضوع محورياً 
 .السريع

 االعتبار بعين ذلك تأخذ أن بد ال التي التنظيمات أىم من واحدة التربوية والمؤسسات
 ياعمي تقوم التي األساسية المرتكزات أحد كونو بالتدريب المتعمقة والفعاليات األنشطة من خبلل

 المعارف موغيرى ومشرفين مديريو  معممين من العاممين كسابإ خبلل ومن ىذه المؤسسات
 العممية الثورة مجتمع في الجديدة ىمأدوار  تتطمبيا التي والميارات والمعمومات واالتجاىات

 .(ٜٜٗ: ٕٕٔٓوالتكنولوجية )الناصر والمالكي، 
 يشكل أصبح نوأ بالتدريب المختصون رأى نأ بعد مؤخراً  بالتدريب االىتمام تزايد وقد

 التربية ىى و  فراداألأو  البشر مع التعامل فن وخاصة المين جميع في منيا والبد ضرورة الزمة
 وحمادي، )الطريحي المجتمع من جزء ىو الذي الفرد حياة في نفسية أىمية ولمتدريب .معميوالت

ٕٓٓٔ :ٚٚ) 
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 أىمية التدريب في المؤسسات التربوية:ثالثًا: 
 أىمية توضح التي النقاط من مجموعة (ٜٜٗ: ٕٕٔٓالناصر والمالكي،) يمخص 

 :فيما يمي التربوية في المؤسسات التدريب
 .ليا المناسبة الحمول يجادا  و  الحاصمة والصعوبات المشكبلت يقمل التدريب .ٔ
 ،ومديرين مدرسين،من  لمعاممين والفكرية العممية اإلنتاجية زيادة عمى تساعد عممية . التدريبٕ
 .مشرفين وغيرىمو 
المجال أو  ،التخصص في الحاصمة التطورات ومواكبة معرفة عمى تساعد عممية التدريب .ٖ

 .فيو نحن الذي التربوي
 .فرادلؤل والواجبات الحقوق ومعرفة واالنضباط االلتزام عمى يساعد التدريب .ٗ
 .المينة في المشتركة والمعمومات والدراية الخبرة من يزيد . التدريب٘
 .اكتسبيا الفرد التي والمعرفة الخبرة نتيجة ورشيدة صائبة قرارات اتخاذ عمى ساعدي . التدريبٙ

 :ىما المدارس مديري ميارات تطوير في أساسيين غرضين تحقيقإلى  التدريب ييدفو 
 .الحاضر في اإلدارية الكفاءة تحسين .ٔ
 .المستقبل في إدارية كفاءات إعداد وتيىئة .ٕ

 أدائيم العممي المدارس وتطوير مديري  كفاءة إلى تطوير التدريبية الدورات وتيدف كما
 :يأتي ما خالل من والتربوي والميني والثقافي

براز العصر، معطيات ضوء في والخاصة العامة التربويةإلى األىداف  التعرف .ٔ  وا 
 .التربوية السياسية االتجاىات

 ضوء في االتجاىات الحديثة المدرسة، وبعضإدارة  في اإلداري العمل جوانب إلى التعرف .ٕ
 .اإلداري العمل مجال في وتطبيقاتيا اإلدارية القيادة

 .لتنمية أدائيمّ  البلزمة الحديثة واالتجاىات والخبرات بالمعارف المشاركين تزويد  .ٖ
 عمى االتجاىات واالطبلع ،واإلبداعية الفنية الميمات لتأدية والميارات الخبرات زياد .ٗ

 .(ٕٓٔ:  ٕٕٔٓ)الجميمي،  التربويةدارة اإل مجال في العالمية والتجارب

 من خبلل: تطوير القدرات الفنية -٘
 :وذلك  من خبلل التركيز عمى ،تنمية القدرات والميارات لفنيي الشركة بكفاءة عالية  

  الفنية.عقد دورات تأسيسية في مختمف المجاالت 

  لمحصول عمى كفاءة عالية. إنعاشيةعقد دورات 
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  ٕٙٓٓالخطيررررررب، ) الجديرررررردة. واألجيررررررزة واألنظمررررررةعقررررررد دورات متخصصررررررة لممعرررررردات :
ٖٓٗ.) 

 :تطوير القدرات اإلدارية والمالية -ٙ
، التسررررويق، الماليررررة، دارةاإل) والماليررررة األمررررور اإلداريررررةعقررررد دورات تأسيسررررية متخصصررررة فرررري  -أ

 .المنظمةلكادر  األساسيةم يىوذلك لترسيخ المفا…(  مةالعبلقات العا
 دارة   اإلالحديثررررة لرررردى مرررروظفي  اإلداريررررةتطرررروير المعررررارف والميررررارات والتقنيررررات والممارسررررات  -ب
وتطويرىررا لمحصررول عمررى  األساسرريةم يىوذلررك مررن خرربلل عقررد ورشررات عمررل لتركيررز المفررا ،ايررعمال

 .اإلنتاجيةكفاءة عالية من 
 .(٘ٔٔ: ٕٓٓٓ)عمى، وعباس،  الميارات القيادية وتحميل المشكبلت واتخاذ القراراتتنمية  -ج
 ؛التركيز عمى تدريب المدربين -ٚ

 :(٘ٗ٘:  ٜٜٛٔ)جودة، العنصر اليام  في العممية التدريبية ولذلك يجب  الذي يعتبر
 خارجيةداخمية و  ل المدرب بدورات متخصصة يىتأ.   
  والمراجع والمجبلتالدوريات  بأحدثتزويد المكتبة. 
 توفير وسائل التدريب. 
 ويقرروم بعمررل  ،سررنة عررن المعمومررات الجديررردة أوكررل سررتة أشررير  يقرردم كررل مرردرب تقريررراً  أن

المردربين  زمبلئروإلرى ليتسرنى نقرل المعمومرة الجديررردة  ،محاضرة عامة عن تمرك المعمومرات
 .ادل الخبرات لممدربينوبالتالي يحدث تب

 وتبررررررادل ن مرررررع الجيرررررات المحميررررة والخارجيرررررررة فررررري مجرررررال التررررردريبو اوالتعرررررتوثيررررق العبلقرررررات  -ٛ
 الخبرات.

 (٘: ٜٕٓٓ ،السوطي ) األساسيةحقائب تدريبية  لممواضيع إعداد  -ٜ
كققون ىنققاك سققموكيات وأنشققطة إجرائيققة فققي ظققل قواعققد تن أالبققد  ،المباشققرةاألىققداف ولتحقيققق 

 (:24: 1007عامة تتمثل في)الطعاني، 
   البشرية، باعتبارىرا رأس المرال الحقيقري، واسرتثمار الوقرت  ىمعارف وميارات وقدرات القو تنمية

 إلنجاز مسؤوليات العمل بصورة مباشرة.  ،ل الموظفينيىوالجيد والمال في سبيل زيادة تأ
   تبسيط وتنسيق وتحديث ومراجعة اإلجراءات بما يكفل تحقيرق الجرودة واختصرار الوقرت والجيرد

 ثمى من وسائل تقنية المعمومات واالتصاالت.ستفادة المُ والتكمفة، واال

 .متابعة وتقييم التحوالت السريعة المتوالية في بيئة العمل واتخاذ التدابير البلزمة لمواجيتيا 
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 األداء،  تكثيررررف االتصررررال بالمرررردراء والمرررروظفين اإلشرررررافيين، لبلسررررتفادة مررررن تقيرررريميم لمسررررتوىات
 م. يوتحديد احتياجات التدريب والتطوير والتعم

  ٍالوحردات اإلداريررة الرئيسرة بمعمومررات عمرا يطرررأ مرن جديررد فري مجررال التردريب والتطرروير  مرد
وخاصرررة التررري تتناسرررب مرررع احتياجرررات نوعيرررة فررري العمرررل، وذلرررك لبلسرررتفادة مرررن ىرررذه  ،التعمررريمو 

 المعمومات في رسم الخطط والمناىج. 
  م فرري إطررار عمىرراستقصرراء وجيررات نظررر المرروظفين فيمررا يحترراجون إليررو مررن ترردريب وتطرروير وت

 .  المنظمةاحتياجات 
  ومرا يعمرن عنيرا  والمشررفون،والموظفرون  ونمردير إجراء مقابمرة برين االحتياجرات التري يحرددىا ال

دراجيرا ضرمعمىالموظفون، واستخبلص قائمة باالحتياجات الف ن خطرة ة وفقا لمنيجيرة محرددة، وا 
 تدريب سنوية. 

   حصررر الميررام الترري تتسررم بررأداء دون المسررتوى المطمرروب، وتحميميررا، وتصررميم المنرراىج الكفيمررة
المناسررربة، وتنفيرررذ البررررامج،  التعمررريمبرفرررع مسرررتوى األداء، ثرررم اختيرررار وسرررائل التررردريب والتطررروير و 

 وتقييم العائد منيا. 
   تعمرق بررالتطوير المينري والتوظيرف، ومقابمررة المروارد البشرررية وخاصرة فيمرا يإدارة مراجعرة خطرط

يررررا فرررري الترررردريب يعماحتياجاتيررررا بوسررررائل قررررد ال تكررررون بالضرررررورة مطابقررررة لممنرررراىج المتعررررارف 
 م. يعموالت

   ممن يتوافر لدييم الخبرة المناسبة في تنفيذ فعاليرات التردريب والتطروير  المنظمةإشراك موظفي
 لمستوى العمبلء الداخميين والخارجيين.

 

 التدريب: مبادئرابعًا: 
 اآلتية األساسية المبادئ تتوفر نأ يجب التدريب برامج نجاح في اإلسيام جلأ من
 (:ٜ٘ٔ: ٕٚٓٓ)الوطيفي، 

 عمى العاممين قدرات مع يتناسب وبما معينة مراحلإلى  وتقسيميا التدريبية العممية تسمسل .ٔ
 .لعمميم ساليب أدائيموأ الفيم
 .الميداني لمعمل منو جانب وتكريس ،الحقيقية العمل بحاجة التدريب . ربطٕ
 .التدريبية البرامج في المشاركة عمى لتشجيعيم العاممين تحفيز عمى العمل .ٖ
فساح ،معيم وتواصميم ،لممتدربين المدربين متابعة .ٗ  .والنقاش الحوار في ليم المجال وا 
 .التدريبي بالبرنامج االلتحاق في الراغبين فراداأل . إختيار٘
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 والمعارف المعمومات تبادل في يسيم بما المتدربين بين والنقاش الحوار من فسحة إيجاد .ٙ
 .بينيم
 .المتدربين بين الفردية الفروقات االعتبار بعين تأخذ معينة آليات إيجاد .ٚ
 خبلل اكتسابو ما تم تطبيق من المتدربين تمكن إدارية تنظيمية ثقافة ئةيىيت عمى . العملٛ

 .ميارات ومعارف من التدريب
 

 :  التدريب أنواعخامسًا: 
وذلرررك حسرررب طبيعرررة  المؤسسررراتيوجرررد عررردة أنرررواع مرررن البررررامج التدريبيرررة التررري تقررروم بيرررا 

 نواع التالية:وأىداف ىذه البرامج، والتي يمكن إيجازىا في األ
 التدريب حسب عدد المتدربين: .2

 نوعين : إلى ينقسم التدريب حسب ىذا المعيار 
وىررو الترردريب الررذي يكررون التركيررز فيررو عمررى فرررد بعينررو ويكررون المرردرب التققدريب الفققردي:  -

 فى الغالب فردًا كذلك .
مرا فرى إوىو التدريب الذي يشارك فيو مجموعرة مرن المتردربين فيكرون التدريب الجماعي:  -

 :ٕٗٓٓ)جامعرة القردس المفتوحرة ، ورشرة مرثبًل . أو  ،قاعة تدريب أو  ،قاعة محاضرات
ٕٚٙ) 

 مكان التدريب: التدريب حسب .1
 (:  ٕٚٗ:  ٕٓٓٓنوعين ىما )مصطفي،إلى وينقسم التدريب وفق ىذا المعيار 

بموجرب ىرذا النروع مرن التردريب والتنميرة يرتم تردريب الفررد  التدريب في موقع العمقل ذاتقو: -
فررري نفررررس مكرررران عممررررو وظروفرررو الواقعيررررة وخرررربلل وقررررت العمرررل الرسررررمي وتحررررت إشررررراف 

يرررا لممترردرب الرررذي يقررروم بمبلحظتيرررا عميالمرردرب مباشررررة ويرررتم شررررح المررادة المرررراد التررردرب 
فرررى أثنررراء ذلرررك يقررروم و  ،رشرررادهقررروم بتنفيرررذىا تحرررت إشرررراف المررردرب وا  وتفيرررم أبعادىرررا ثرررم ي

المردرب بتصرحيح أداء المترردرب وتزويرده بالتغذيررة الراجعرة حتررى يرؤدي الميررارة بدرجرة مررن 
 اإلتقان تمكنو من أداء عمل بمفرده وبشكل مقبول .

مرن الميرارة بحيرث  ةات عاليرمسرتويتقتضري بعرض األعمرال  التدريب خارج مواقع العمل: -
ة ظرروف خرارج موقرع العمرل مماثمرة لظرروف ئرييتإلى تمجأ أجيزة التدريب في المؤسسات 

العمل في داخمو إلكسراب المتردرب الميرارة المطموبرة بأفضرل طريقرة ، وأقرل كمفرة ، وأدنرى 
 .مة المتدربين والعممية اإلنتاجيةدرجة من الخطورة عمى سبل
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 تخصصيا: أو فئة العمل  التدريب حسب .1
 (:ٔٙ: ٕٓٓٓب التالية )عبد الجميل، بموجب ىذا المعيار يمكن التمييز بين أنواع التدري

 التدريب اإلداري:  -
و تسرمية التنميرة اإلداريررة ويخرتص بتردريب الرؤسرراء وتنميرتيم فري مختمررف عميررويطمرق بعضريم 

راف والتوجيرو واالتصرال ا وذلرك عمرى عمميرة اإلشرعميات اإلدارية المباشرة والوسطي والمستوىال
 رارات .... الخ.واتخاذ الق

 التدريب الصناعي:  -

ويختص بتدريب العمال الصناعيين لزيادة ميارتيم وقردراتيم عمرى العمرل وفرى بعرض األحيران 
 إكسابيم ميارات جديدة لصالحيم وصالح المنظمة .

 مادة التدريب: التدريب حسب .4
 :ٜٜٛٔجامعررة القرردس المفتوحررة، وفررق ىررذا المعيررار يمكررن أن نميررز بررين األنررواع التاليررة لمترردريب )

ٕٚٚ  :) 
غويرة لردي المروظفين الكتبرة فري مجرال قواعرد ويختص بزيرادة الميرارة المُ غوي : التدريب الم   -

 وأصول الكتابة والصياغة المغوية .
مرررن  ،تررردريب العررراممين وزيرررادة قررردرتيم عمرررى العمرررل الجيررردإلرررى وييررردف التقققدريب الفنقققي :  -

وتحسرينيا والتري يحتاجيرا العمرل وذلرك لزيرادة  ،خبلل صقل الميارات الفنية المتروفرة لردييم
 مقدرتيم في العمل .

تررردريب العررراممين عمرررى ممارسرررة التخصرررص الررررذي إلرررى وييررردف التقققدريب التخصصقققي :  -
أدائيرم  مسرتوىلونو ، كالعمل المحاسبي ، وعمل الشراء ، وعمل التخزين ، لمرفرع مرن او يز 

 في التخصص الذي يمارسونو .

أصرررحاب دارة يشرررمل ىرررذا النررروع مرررن التررردريب رجرررال اإل رات :التقققدريب عمقققى اتخقققاذ الققققرا -
اإلداري األعمرررى فررري المنظمرررة  مسرررتوىسرررمطة اتخررراذ القررررارات الرررذين يكونرررون غالبرررًا فررري ال

 وذلك لزيادة مقدرتيم في عممية اتخاذ القرارات.
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 أنشطة تطوير الخبرات الموازية و"الداعمة" لمبرامج التدريبية :
م ووسرائل عمميرة حديثرة والتري يىالمبنية عمرى مفرا األنشطةالقيام بالعديد من  دارةلئليمكن 

ثراءتنمية إلى قد تؤدي  لمعراممين  يجابيرةإلاىرات اتجإلخبرات العاممين في المنظمة وتسراىم فري ا وا 
السررربب فررري  أحيانررراً قرررد ال يكرررون  ألنررروالتدريبيرررة  لؤلنشرررطةيجابيرررة إلنحرررو التررردريب وتعزيرررز النترررائج ا

إذ قرد يرجرع السربب  ؛وسرائموأو ضعف في برنامج تردريبي إلى صيمة التدريبية ونتائجيا ضعف الح
لرردى  أحيانرراً مشرركبلت عرردة لرريس مررن ضررمنيا ضررعف الحصرريمة التدريبيررة إلررى فرري ضررعف النتررائج 

إلرى إضرافة ،المتغيرات تأثرا بالبيئة والمنراخ المحريط خربلل العمرل  أكثر، فالبشر بطبيعتيم العاممين
 :واألنشطةالتغذية المعموماتية في ىذا العصر ومن ىذه الميام إلى  ف الناجح دوماً حاجة الموظ
 

 :Job rotation التدوير الوظيفي  .2
 ،أحرد أسراليب وتقنيررات التطروير الروظيفي وتنميررة الخبررات لمعرراممين  يعرد التردوير الرروظيفي

برداعات  مزايرا وقردراتلبلسرتثمار واالسرتفادة مرن المروارد البشررية ويكشرف عرن  وىو أسموب ذكري وا 
ونشررراطات  ويتررريح فرصرررة ليرررم لمتعبيرررر عرررن قررردراتيم ومرررواىبيم وكررروامنيم فررري وظرررائف ،المررروظفين

كمررا  األعمررال الفنيررة واإلداريررة. ويفيررد فرري القضرراء عمررى البيروقراطيررة والررروتين والرتابررة فرري ،أخرررى
والتعرررف عمررى جوانرررب  ةالبشررري والقيررادة عررن الفررروق الفرديرررة لموظفييررا ومواردىررادارة ويكشررف لررئل

 اإلشرررافية واإلداريررة والقياديررة الترري يمارسررونيا ومررنحيم فرصرراً  لخرربلل األعمرراقرروتيم وضررعفيم مررن 
خطرررة إداريرررة مدروسرررة مرتبطرررة  ، وال يرررتم ذلرررك بشررركل عشررروائي إنمرررا وفرررقوالترقررري لمنمرررو والتطرررور

ويرتم ذلرك مرن . ومرتبطرة بمسرؤوليات ونشراطات محرددةلسرنوات  أوبجردول زمنري قرد تكرون ألشرير 
 .(ٖٔٔ: ٜٕٓٓ ،المرابط )خبلل الوظائف المتشابية والتخصصات المتقاربة 

 

 Motivation and innovationتنمية وتحفيز الدافعية لمتعمم واالبتكار .ٕ
الميرررام الوظيفيرررة مرتبطرررا بالرغبرررة واإلبرررداع واالبتكرررار،  أداءمرررا يكرررون نمرررو وتطرررور  غالبرررا

 ىرررى تزيرررد مرررن مصرررادر المعرفرررة الموجرررودة فررري الموظَّرررف والتررري  عواإلبرررداوتنميرررة الدافعيرررة لمرررتعمم 
ونترائج ايجابيرة سرريعة ومسرتمرة  تبإيجراد اتجاىراميِّزات تنافسية لممنظمة وتساعد الدافعية والرغبرة 

لدوافع العاممين الشخصرية  والعبلقرة برين الردافع لمرتعمم  دارةاإلبتفيم  إالوال يتم ذلك  ،لدي العاممين
شباع  نوعين من الدوافع:  ولئلنسان ،حاجياتو وا 
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البقررراء  أسررراسإلرررى تسرررتند ىرررى بطبيعترررو و  اإلنسرررانداخرررل  ةالموجرررود ةليرررة الفطريرررو األ"الررردوافع    -
والنرروع الثرراني وىررو الرردوافع الثانويررة  ،سررب الفررروق الفرديررة بررين العرراممينوتختمررف مررن فرررد آلخررر ح

 اإلداريالترري يسررتطيع السرررموك  يىررنفسرري ظروفررري و  أسرراسإلررى والترري تنشررأ مررن المحرريط وتسرررتند 
 (ٔٗ: ٜٕٓٓ ،فتاحي)التأثير فييا بشكل كبير اإلداريوالمناخ 
ز و اإيجرراد الطُررُرق الترري تكفررل مسرراعدة المرروظَّفين فرري الررتعم م بمررا يتجرردارة اإل"ومررن واجررب  

كفررراءاِتيم وميرررارات العمرررل لررردييم فررري سررربيل أن يكونررروا قرررادرين عمرررى اإلسررريام الُمسرررتمرِّ فررري نمرررو 
نظمرررة، وكررررذلك بررررالطبع تطررررّورىم شخصرررريًا. فمرونرررة الموظررررف تجرررراه البرنررررامج الترررردريبي والررررتعم م الم

مررررات األساسررريَّة السررررتمرار الوظرررائف ضررررمن الجررروِّ النمرررروذجي السرررميم. ومررررن  ىرررى واالبتكرررار  الُمقوِّ
ررة تسرر دارةاإلواجبررات  تعم ررم  ل قابمّيررة المرروظَّفين ليكونرروا َخبّلقررين ومسرراعدتيم فرريييان تضررَطِمع بميمَّ

 (.ٕٖٔ: ٜٕٓٓ ،المرابط ) االبتكار والرغبة في التعمم
 

 :متابعة توفير مصادر المعرفة والمعمومات التطبيقية
العاممين بالمعرفرة التخصصرية التطبيقيرة ذات  إلمامديمومة إلى ة يمن العوامل المؤد يىو 

يررتم ذلررك مررن  أنويمكررن  ،دارة اإلالعبلقررة بميررام عمميررم ومتابعررة كررل جديررد واالسترشرراد بمررا ترروفره 
مكتبررررات االلكترونيرررة خاصرررة بالمنظمرررة سرررواء عبررررر  أو عبرررر مواقرررع أو خررربلل مطبوعرررات دوريرررة 

ضررررمن نظررررام إرشرررراد  ،Entrant - مررررن خرررربلل شرررربكة معمومررررات داخميررررة أو  Internetاالنترنررررت
دارة اإلعربلم و إدارة تقرروم برو كررل مررن ومتابعرة فعررال قرد  : ٕٙٓٓ ،الترردريب بشركل مشررترك .)فرىررودا 

ٙٗ ) 
 

 خطوات العممية التدريبية:    سادسًا: 
 :تعريف العممية التدريبية .ٔ

المتردربين أو العمميرات الفرعيرة التري توجرو لعردد مرن المشراركين أو مجموعة األنشرطة  ىى    
 اآلثار المطموبة فيو.أو لتحقيق أىداف معينة في برنامج تدريبي معين وتحت األثر 

    

 :التدريبية في المنظمةتقييم االحتياجات  .ٕ
رات ومقاصررد الترردريب فرري لزيررادة الخبرر التدريبيررةتبرردأ العمميررة التدريبيررة بتقيرريم االحتياجررات 

إلرررى ليرررة ترررؤدي أو يعتمرررد التررردريب آليرررة تحميرررل االحتياجرررات التدريبيرررة كخطررروة أساسرررية المنظمرررات و 
مسررتوى أداء المتردربين فرري  تصرميم البرررامج ثرم تطويرىررا، واختبرار جرردواىا، وتنفيرذ فعالياتيررا، وتقيريم

مراحررل التنفيرررذ، وقيرراس العائرررد منيرررا بعررد التحررراق المترردرب بعممرررو. واليررردف مررن تحميرررل احتياجرررات 
 :  (ٔ٘ٔ:  ٜٜٛٔ)عبد الوىاب،  أن يتبين في التساؤالت التالية: التدريب
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 أسبابو؟  ىى وما  ؟ىل ىناك قصور في األداء• 
 القصور في األداء؟ الوسيمة الناجحة لعبلج  وىىل التدريب • 
لتزويررد الموظررف بمررا يحترراج إليررو األداء مررن معررارف  ،مررا ىررو الترردريب المناسررب منيجرراً وأسررموباً • 

 وميارات وقدرات؟
يضاف لذلك أن استيعاب معمومات عن معرارف وميرارات وقردرات المروظفين المسرتيدفين 

جيرة ويقابرل االحتياجرات  مرندارة اإلتحديرد أىرداف التردريب بمرا يحقرق أىرداف إلرى لمتدريب يرؤدي 
مرررن أىرررداف تحميرررل احتياجرررات التررردريب أن يشمرررررل تصرررميم  ،النوعيرررة لممتررردربين مرررن ناحيرررة أخررررى

ولمحصرررول عمرررى البيانرررات الخاصرررة  وتطررروير نظرررام تقيررريم لمعائرررد مرررن التررردريب فررري جميرررع مراحمرررو
 الوسائل التالية:بدارة بمنياج تحميل احتياجات التدريب، تستعين اإل

 انات االستبي• 
 المقاببلت الشخصية • 
 المناقشات الجماعية • 
 صاف الوظيفية والكفاءات المحددة و األ• 
 األداء السابق • 
 الوثائق والسجبلت المحررة • 
 (ٜ : ٜٕٓٓ ،السوطي ) المشاىدة• 
 

 تحديد أىداف البرنامج التدريبي:  .1
 األىرداف ىريتحقيقيرا مرن وراء البرنرامج التردريبي وىرذه  ىالغايات التي يرج األىداف ىي

قرارىرا مقردمًا وتوضرح  عرن عبرارة مررا يرراد إحداثرو مرن تغييرر فرري األىرداف نترائج يجرري تصررميميا وا 
واتجاىراتيم السررموكية، ويمكرن معرفررة االحتياجرات التدريبيررة التري تمثررل أىررداف  فرررادأداء األ مسرتوى

 ٕٙٓٓالبرنررررامج الترررردريبي مررررن خرررربلل االطرررربلع عمررررى بعررررض األمررررور منيررررا مررررا يمرررري )الخطيررررب، 
:ٖٓٔ  :) 

 خطط المنظمة المستقبمية واحتياجاتيا من الخبرات . . أ
ن تحديرد لميرام كرل وظيفرة نتائج تحميل الوظائف واألعمال وتوصيفيا وما توصمت إليرو مر . ب

كررل فرررد لمعرفررة  مررع اإلمكانررات المترروفرة حاليررًا لرردىوعمررل ومتطمبررات شرراغمييا ومقارنتيررا 
 مدي حاجتو لمتدريب والتنمية .

اقترراح إلرى نتائج تقييم األداء حيث تبرين بعرض نرواحي الضرعف عنرد العراممين ممرا يرؤدي  . ت
 التدريب المناسب ليم .
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 دارة   المنوي إدخاليا لممنظمة ومن ىذه األساليب اإلأو ع أساليب العمل الجديدة المزم . ث

 الوقت .إدارة  –باالستثناء دارة اإل –ىداف ألبا 

 يا: عميتحديد نوع الميارات التي سيدرب  .4
الميررارات البلزمررة ليرررذه ىرررى بعررد أن يررتم تحديرررد االحتياجررات التدريبيررة يجرررب أن نبررين مررا 

 دريبي ىذه االحتياجات ومن الميارات المطموبة : االحتياجات وذلك حتى يمبي البرنامج الت
 الميارات المغوية األساسية كالقراءة وأصول الكتابة وقواعدىا. . أ
 .إعداد ميزانية ، تشغيل حاسب آليالميارات الفنية كقيادة سيارة ،  . ب

 ن.او كاالتصاالت وخمق التع األخرينميارات إقامة عبلقات مع  . ت

جامعررة القرردس المفتوحررة، ) القرررارات والتنظرريم والرقابررة الميررارات الفكريررة كررالتخطيط واتخرراذ . ث
ٜٜٔٛ : ٕٙٙ). 

 

 وضع المنياج التدريبي:  .5
وىررذه الموضرروعات  ،قرردم لممترردربينالمررادة التدريبيررة الترري سرروف تُ أو المنيراج ىررو الموضرروعات 

تحدد في ضروء االحتياجرات التدريبيرة ومتطمبرات الميرارات البلزمرة لتغطيتيرا وحترى يكرون المنيراج 
 المطموبة يجب أن يأخذ في اعتباره النقاط التالية: األىداف جيدًا يحقق 

 ، ونابعًا من ظروف البيئة .أن يكون البرنامج واقعياً  . أ
 واالحتياجات التدريبية.األىداف أن يكون البرنامج متمشيًا مع طبيعة  . ب

   أال تكون المعمومات قديمة ومتكررة بل حديثة ومتطورة . ت

 .(ٕٚٙ: ٜٜٛٔجامعة القدس المفتوحة، )
 

 التدريبي: البرنامج ةعمىفاو  التدريب تقويم
 (:ٜٚٔ: ٕٚٓٓالوطيفي، ) اآلتيإلى  التدريبي لمبرنامج ةعمىالفا التدريب تقويم عممية تيدف

 .المنفذ البرنامج في الصحيحة التدريب ئمباد تطبيق فيدارة  اإل نجاح مدى معرفة .ٔ
 في والبناء الضعف معالجة جلأ من ،التدريبي البرنامج في والضعف القوة نقاط تحديد .ٕ

 .القوة نواحي
 .أىدافيا من تحقق وما ،لمدائرة التدريبية الخطة من إنجازه ما تم مقدار عمى التعرف .ٖ
 منتسبييا مشاركة نظير المنظمات عمى تعود التي( المباشرة وغير المباشرة) الفوائد معرفة .ٗ
 .الدورات التدريبية في
 .العمل مجال في خبرة من ما اكتسبوه تطبيق في المتدربين الموظفين إسيام مدى معرفة .٘
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 .المستقبل في تذليميا جلأ من التدريبي البرنامج تواجو التي المعوقات وتشخيص . تحديدٙ
 ىى و  التدريبي، البرنامج ةعمىفا مدى تقويم في استخداميادارة لئل يمكن معايير أربعة وىناك

 (:ٖٙ:  ٕٓٓٓ السالم والصالح،)
 وتكون ، البرنامج عن المشاركين رضا مدى بيا ويقصد: المتدربين الموظفين فعل ردود .ٔ

 باالستفادة شعوره مدى عن عديدة أسئمة تتضمن لممشاركين تعطى طريق استمارة عن
 ؟أو سيولة صعوبة أكثر وأييا ؟غيرىا من فائدة أكثر الجوانب يعتبرىا وأي الدورة، من

 الموظف دركياأأو  تعمميا واألساليب التي وىي الطرق: الموظف اكتسبو الذي التعميم .ٕ
 .التدريبي البرنامج في شتراكوانتيجة  المتدرب

 الموظف سموك في الحاصل التغير مدى ويقيس: العمل في المتدرب الموظف سموك .ٖ
 قبل السابق سموكو مع ومقارنتو التدريبي، البرنامج في شتراكوانتيجة  العمل في

 العمل، في يرتكبيا التي األخطاء اإلدارة عدد كما تبلحظ. التدريبية الدورة في المشاركة
 .العمل في زمبلئو مع وعبلقتو غياباتو وتبلحظ

 عمى وليس ل،كُ كَ  المنظمة عمى التدريب آثار قياس ويتم: المنظمة مستوى عمى النتائج .ٗ
 المبيعات، الجودة، أومستوى اإلنتاج، أوكمية التكاليف، نبلحظ المتدرب، كأن الفرد

 التدريب عائد المعيار ىذا ويقيس... الزبائن العمل، شكاوي دوران معدل الربحية،
 .التدريب لفاعمية االختبار النيائي يمثل وىو مباشًرة، المنظمة ألىداف بالنسبة

 التدريبية البرامج ونتائج معمومات عمى الحصول خبلل من التدريب برامج تقويم يتمو        
 عمى التدريب تقويم  (صالح) ويعرف. التدريبي البرنامج من االنتياء بعد عمى المتدربين وتأثيرىا

 التي الحصيمة أو  التحصيل وكمية المتدربين، عمى التدريب تركو التأثير الذي مدى قياس" نوأ
 )إكتسبوىا صالح، التي الجديدة واالتجاىات والمياراتوالمعارف  التدريبية العممية من بيا خرجوا
ٕٓٓٔ :ٖٕ). 

 التدريبية واالحتياجات التدريب لمحتوى منظم استقصاء " نوأ عمى خرونآ ويعرفو
 خبلل من التدريب نتائج ةعميفا وتقويم معرفة ويمكن ،التدريب عن والعمميات الناجمة والخطط
 من مجموعة خبلل من البرامج ىذه تجاه التدريبية البرامج في المشاركين ردود أفعال قياس

 التيواألساليب  واألدوات ومحاضراتو المدرب أسموب المتدرب عن رضى مدى عن األسئمة
 عممية تجرى أن األفضل ومن. البرنامج التدريبي من الفائدة ومدى التدريب، ومكان يستعمميا،

 الفائدة ومعرفة جمسات التدريب مقارنة عمى قادرا يكون المتدرب ألن الدورة، نياية في التقويم
 :(ٜٚٔ:  ٕٚٓٓ)الوطيفي،  االتية بالوسائل الفعل ردود قياس ويمكن. منيا
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 .آرائيم عمى لمتعرف المتدربين مع الشخصية .المقابمةٔ
 .االستبيان ستمارةا .ٕ
 .التدريبية البرامج نحو المتدربين تجاىاتا عن ومبلحظاتيم المدربين طريق عن .ٖ
 في التدريب برامج تقويم بشأن آرائيم عمى لموقوف المتدربين آراء عتمادا الدراسة  ىذا في تم وقد

 ىذه مصدر نيمأ حيث التدريب، برامج ياعمى تقوم التي األساسية الركيزة كونيم الجامعة، وذلك
 األساسية. ومادتيا البرامج

 

 المدارس( مديريالتدريب في المؤسسات التربوية: )تدريب سابعًا: 
أضحى العنصر البشري من أىم مدخبلت نظام المؤسسات وأصبح االىتمام يوجو إليو  

 أو ن فشل المؤسسة أأكثر فأكثر في العقود القميمة الماضية، بعد أن ثبت لئلدارات المختمفة 
الحديثة منذ مطمع دارة فييا، وقد اعترفت اإل فراداألإدارة نجاح  أو نجاحيا ىو في األصل فشل 

( في Personnel Management) فرادشؤون األإدارة القرن العشرين بأىمية وظيفة 
 المؤسسات العامة والخاصة. 

من ىذه القاعدة  ىوالمؤسسات العامة بشكل عام والمدرسة بشكل خاص، ال تستثن 
ذا كان لمعنصر  التيالسابقة  تؤكد أىمية العنصر البشري ودوره في تحقيق أىداف المؤسسة، وا 

البشري في المدرسة من معممين وفنيين ومستخدمين مثل ىذه األىمية في تحقيق أىداف 
ن دوره لم ، ذلك إبالذات أىمية قصوى في تحقيق أىداف مدرستو ،المدرسة فإن لمدير المدرسة

ون المدرسة من منظور روتيني، بل أصبح ينظر إليو عمى أنو يعد يقتصر عمى التسيير لشؤ 
لتحقيق أىدافيا بالصورة  ،تطوير مدرستو ورفع أداء العاممين فيياإلى القائد التربوي الذى يسعي 

 (.ٔٗ:  ٕٔٓٓالمثمى )أحمد، 
نمائيا، فيو القائد ا  إن مدير المدرسة يقوم بدور أساس في تسيير العممية التربوية و 

تخمق البيئة التربوية المناسبة  التيالمسؤول عن اإلشراف عمى تسيير األمور المتعددة التربوي 
عمىيا بإنتظام من جية، وىو المشرف التربوي المقيم الذى يتابع سير العممية التربوية ويشرف 

. والواقع أن دور مدير المدرسة قد تغير في السنوات األخيرة بشكل واىتمام من جية أخرى
لم يعد مجرد شخص يحافظ عمى النظام داخل المدرسة ويرد عمى مكاتبات وزارة كبير، إذ 
م، بل أصبح قائدًا تربويًا مطموبًا منو مساعدة المعممين عمى التخطيط لدروسيم، عميالتربية والت

وبرمجة النشاطات المنيجية والبلمنيجية، وتنقيح المنياج وغير ذلك من نشاطات تمس صميم 
 (.ٗٗ: ٕٙٓٓ)الياجري،  بأبعادىا المختمفة العممية التربوية
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الطمبة إعداد ىناك عوامل كثيرة وراء تطور دور مدير المدرسة، ولعل من أىميا تزايد و 
ل المدير ذاتو، وكثرة الدراسات واألبحاث التربوية، ىيل المعممين وتأىىتحسين تأو بشكل ىائل، 

 ي.الميدان التربو إلى وتنامي دخول التكنولوجيا الحديثة 
لذلك فإن مدير المدرسة بوصفو قائدًا تربويًا أصبح لو دور ىام في التنسيق بين وظائف 

أصبح بمثابة  رى، ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرىالمدرسة ووظائف المؤسسات التربوية األخ
ضابط العبلقات العامة التي تحيط البيئة االجتماعية بما يجري في التربية من تغير وتطور، 

التربوي اليوم يرسل ويستقبل وىو بذلك يؤدي دورًا رئيسيًا في عممية تنمية المجتمع ودفعو  فالقائد
 (.٘ٗ: ٕٙٓٓ)الياجري،  قدماً 

أن مدير القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون مديرًا غير عادى،  (ضح )أحمدأو و 
ت تدريبية من مثقفًا، ومطمعًا، ومبلحقًا لممؤتمرات، وينمي خبرتو عن طريق عقد ندوات ودورا

الدراسي، وأن يتمتع ىذا المدير بخصائص  ة العامسماتيا التجدد واالستمرار خبلل عطمة نياي
القيادة التربوية لمدارس القرن الحادي والعشرين، ومنيا الشخصية المتكاممة المتزنة والرؤيا 

رة عمى االتصال م الطبلب والقدعميالمستقبمية، وبعد النظر، وكذلك االعتقاد في أن المدارس لت
 (.ٔ٘:  ٕٔٓٓ)أحمد،  والمرونة والعقل المتفتح

( نوعين من ٘ٚ:  ٖٜٜٔ ،وبطاح –وفيما يتعمق بتدريب المديرين فقد ذكر )السعود 
 التدريب ىما:

المديرين لمعمل الجديد عمى مختمف األصعدة  إعدادالتدرب قبل الخدمة: والقصد منو  .ٔ
لممارسة عمميم الذى سيمتحقون بو من خبلل تعرف ميم ىيالعممية والمسمكية والعممية لتأ

 طبيعة ىذا العمل ومتطمباتو وقوانينو.
تجديد قدرات ومعارف وأفكار المتدربين وتزويدىم إلى التدرب في أثناء الخدمة: وييدف  .ٕ

 أو بالجديد في الميدان الذى يعممون فيو وما يتصل بو، ومنو الدورات التدريبية القصيرة، 
الماجستير أو ا لمحصول عمى الدبموم عمىإلحاق المتدربين ببرامج الدراسات الأو المتوسطة، 

 الدكتوراه في مجال عمميم. أو
م عمى الجيات المعنية تٍ حَ و فإن الدور الميم والمعقد الذى يضطمع بو مدير المدرسة يُ عمىو 

تجعل من خمسة أسباب إلى ( ٘٘:  ٜٜ٘ٔو، وقد أشار السعود وبطاح )عميأن تعده لو وتدربو 
 : ىيتدريب مدير المدرسة أمرًا الزمًا و 

نو ي أنو سوف ينجح في عممو بل يعني أإن االختيار الموفق لمدير المدرسة ال يعن .ٔ
يمكن أن ينجح، ولكى نضمن نجاحو فبل بد من تزويده بالمزيد من المعمومات 
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من خبلل  ة وىذا ال يأتي إالعميتمكنو من أداء عممو بفا واألساليب التيوالميارات 
 التدريب.

ن الذين عينوا من غير أن يدربوا عمى عمميم، وىم أعداد كبيرة من المدربيىناك  .ٕ
يمارسون دورىم وفقًا لقناعاتيم الشخصية وانطباعاتيم، ومن ىنا تأتي أىمية التدريب في 

 إكسابيم الميارات واالتجاىات الضرورية لتمكينيم من القيام بعمميم بكفاية.
لمدرسة ينطوي عمى ضرورة اإللمام بكثير من المعارف والميارات إن دور مدير ا .ٖ

ال يمكن اكتسابيا من غير التدرب المنظم القائم عمى أسس عممية  التيوأساليب العمل 
 ومنيجية.

إن تدريب مدير المدرسة عمى عممو يشعره بأىمية ىذا العمل األمر الذى يعزز احترامو  .ٗ
 لمينتو وانتمائو ليا.

 حد الوسائل الفاعمة لرفع مستوى أدائو وتعظيم انتاجيتو.أر المدرسة ىو إن تدريب مدي .٘
المدرسة العصرية تختصر في مراقبة العمل المدرسي وضبط  إدارةو لم تعد ميام عميو 

إلى بل تعدت ىذه الميام  ،النظام وحفظ الممفات وكتابة الخطابات والمراسبلت اإلدارية
شرافية تيأدوار مسؤوليات و  تم بنوع العمل التربوي وتطويره وتحسينو وتوجييو نحو تحقيق قيادية وا 
ية من خبلل التعميمتحسين المخرجات إلى المأمولة، وحيث أن مدرسة المستقبل تيدف األىداف 

واعية قادرة عمى زيادة التفاعل إدارة ية، فإن تحقيق ىذا اليدف يتطمب التعميمجودة العمميات 
 (.ٖٙ: ٕٔٓٓوأنشطة متنوعة )عابدين،  بين المدرسة والمجتمع عبر برامج

م واختبلف وظائفيا وأساليب إدارتيا ىيالمدرسية وتطور مفا دارةإن تغيير أىداف اإل
التربوية األىداف قادرة عمى توفير الظروف واإلمكانيات التي تساعد عمى تحقيق إدارة تتطمب 

دارة واالجتماعية، و  اجية التغيرات والتحديات الكبيرة، المستقبل تتطمب قادة لدييم القدرة عمى مو ا 
والذين يممكون القدرة والتصميم عمى النجاح، ولعل الدراسات ذات العبلقة بمدرسة المستقبل تبين 

  :منيا ئأن ىذه المدرسة تنطمق من مباد
نون لتحقيق او أن أعضاء فريق العمل في ىذه المدرسة يعممون كوحدة متكاممة يتعكما 
شامل وخمق  اوني بيدف بَناءقادرة عمى تشجيع العمل التع إدارةالمرجوة وىذا يتطمب األىداف 

األداء لدى المتعممين والعاممين، وال يكون ذلك إال من خبلل  مستوىمية قادرة عمى رفع عميبيئة ت
برامج تدريبية متطورة لمديري ىذه المدارس، برامج تواكب التطور العممي والمعرفي والتكنولوجي 

لمتسارع، برامج تقوم عمى احتياجاتيم التدريبية الحقيقية تساعدىم عمى تطوير مياراتيم ا
 (.ٚٗ: ٕٙٓٓ)الياجري،  تيم وقدراتيم اإلداريةعمىومعارفيم وتزيد من فا
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 :المدارس مديري تدريب برامج
 :ىما قسمينإلى  المدارس مديري تدريب برامج تنقسم

 :الخدمة قبل عداداإل برامج .2
 ناو التربية، بالتع وكميات الجامعات مثل ، العالي التعميم مؤسسات قبل من تقديمو، يتم وىذا

 (.ٖٖٕ: ٕٔٓٓ ،ىى البو ) "الببلد من بمد كل في ، معمىلمت المركزية اإلدارات مع
 الجامعات لطبلب تقدميا والتي المدرسية،دارة باإل تتعمق التي المساقات تمك ذلك أمثمة ومن

 ىى و  الوطنية الفمسطينية، السمطة في العالي معميوالت التربية وزارة بو تقوم ما وكذلك التربية، كمية
 لدورة"  تخضعيم الكتابي، حيث لبلمتحان مدرسة مدير وظيفة لشغل بطمبات تقدموا من ئييت

 تمك ذلك، عمى األمثمة من نإ كما ،"يومياً  تدريبية ساعات خمس بواقع أيام خمسة لمدة تدريبية
 مدارس في المساعدين الغوث لممديرين بوكالة التربوي التطوير مركز يقدميا التي اإلدارية الدورة
 تدريب مرحمة في يكونون المرحمة في ىذه المساعدين المديرين أن اعتبار عمى وذلك ، الوكالة
 .كامل بشكل مدرسة مدير ميام تولي عمى
 :الخدمة أثناء التدريب برامج .1

 : الخدمة أثناء في التدريب برامج من أساسيان نوعان ىناك
 بأحدث االتجاىات بتزويده لمفرد المينية الجوانب تجديدإلى  تيدف ىى و : التجديدية البرامج -أ

 .عممو بميدان المتعمقة والخبراتوالمفاىيم 
 بعد تدريبيم يمتحقون بيا التي العميا لموظائف فراداأل لىيتأإلى  وتيدف: ميةىيالتأ البرامج - ب

 :التالية األسس عمى البرامج من النوع ىذا يقوم أن وينبغي
مع  عبلقتو في المقبل العمل تحكم التي والتشريعية القانونية األسس وتحميل شرح -

 .األخرى األعمال
 .أدائيا اتمستوىو  الوظيفية الميارات تحميل -
 (.ٖٗ: ٕٙٓٓالدور)تربان،   تمثيل عمى التدريب اعتماد -

 

 :المدارس مديري تدريب أىدافثامنًا: 
عمل  بطبيعةاألىداف  ىذه ترتبط حيث ، لتحقيقيا تسعى أىداف تدريب عممية لكل

 يستيدف أن يجب المدارس، إداريي كفاية لرفع يخطط تدريب أي فإن وعميو  المستيدفة، الفئة
 :التالية الميارات  في كفايتيم رفع
 والفنية " والعممية المعرفية الميارات إكسابيم طريق عن المدارس إداريي أداء مستوى رفع .ٔ

 .المدرسي العمل ميدان في المستخدمة
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 مع عمميم التكيف من يمكنيم بما والخبلق المبدع التفكير عمى المدارس إداريي قدرة زيادة .ٕ
 .أخرى ناحية من ياعمى والتغمب المشكبلت ومواجية ناحية من
 في بما ينمي المدارس إداريي كفاية برفع وذلك التربوي العمل نحو السميمة االتجاىات تنمية .ٖ

 .والتربوية االجتماعية وأىميتو المدرسي العمل لقيمة التقدير نفوسيم
 عمى إداريي تمقيو وما والتربوية واالجتماعية االقتصادية المتغيرة المجتمع ظروف مواجية. ٗ

 إال بالتدريب معيا والتكيف فيميا يمكن ال ومتغيرة متجددة ومسئوليات مطالب من المدرسة
 (.ٖٕٗ: ٕٔٓٓ،ىى )البو 

 

 صعوبات تحديد االحتياجات التدريبية في المؤسسات التربوية:
تتعرض الجية المسؤولة عن تحديد االحتياجات التدريبية في المؤسسات التربوية لمكثير   

ويذكر )قنديل، من الصعوبات والمشكبلت وذلك سواء أكانت إدارية أم بشرية أم فنية أم مالية 
 ( أبرزىا:ٙٔ: ٜٕٓٓ

 المؤسسات التربوية. فرادبأىمية تحديد االحتياجات التدريبية ألدارة اإل يعدم وع -
 أو التركيز عمى عدد المتدربين الذى يجتازون الدورات التدريبية، وليس عمى نوع الميارات  -

 السموك الذى يكتسبونو.
 الميتمين. غيرأو غير المختصين إلى إسناد عممية التدريب  -
 مشكمة الكمفة والتمويل. -
 ة لممتدربين.عمىضعف بناء البرنامج التدريبي القائم عمى الحاجات الف -
 نقص في البيانات والمعمومات المتعمقة بالمتدربين. -
 ة.عمىوقدرتيا عمى سد حاجاتيم الف ،ضعف ثقة المتدربين بالبرامج التدريبية -

 
 
 

جميع المؤسسات وخاصة المؤسسات التربوية التي ويستخمص مما سبق أن التدريب ميم في 
تيتم ببناء البشر لذلك يجب االستعانة بخبراء تدريب من أجل تحقيق أىداف البرامج التدريبية 
ومن أجل صيانة وتطوير الموارد البشرية التي تسعى إلى تحقيق أىداف المؤسسة ويتحقق ذلك 

 طوير الموارد البشرية في المؤسسات.من خبلل تبني مفيوم الجودة الشاممة في إدارة وت
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 المبحث الثاني
 المستقبل مدرسة قيادة

 

 المستقبل مدرسة مفيوم 
 المستقبل لمدرسة الفمسفية المنطمقات 
 المستقبل مدرسة صور 
 المستقبل مدرسة في المستخدمة التطبيقات بعض 
 المستقبل مدرسة أىداف 
 المستقبل مدرسة أىمية 
 المستقبل مدرسة وظيفة 
 المستقبل مدرسة وسمات خصائص 
 المدرسيةدارة اإل مفيوم 
 المدرسية القيادة مفيوم 
 المستقبل مدرسة إدارة 
 المستقبل مدرسة إدارة  متطمبات 
 المستقبل مدرسة مدير من المتوقعة دواراأل 
 المستقبل مدرسة مديري كفايات 
 المدرسة مدير ميارات 
 المستقبل مدرسة بناء 
 المستقبل مدارس في الطالب دور 
 المستقبل مدرسة في المعمم دور 
 المستقبل مدارس في والتعمم التعميم تقنيات 
 المستقبل مدارس في التقويم 
 المستقبل مدرسة في الوقت إدارة 



    

32 
 

 المبحث الثاني
 قيادة مدرسة المستقبل

 مفيوم مدرسة المستقبل:أوال: 
مدرسة متطورة يسعي فييا التربويون لتمبية حاجات  يمكن القول إن مدرسة المستقبل ىى

ما أو المتعممين المختمفة، وتزويدىم باألسس والمبادىء المبلئمة لمواصمة دراستيم الجامعية، 
ميم لمحياة ومتطمباتيا المتجددة، وىى مؤسسة اجتماعية قادرة عمى اإلسيام ىيىو بمستواىا، وتأ

، الذى يتميز بتراكم المعمومات، وسيولة الوصول لممعمومة الطمبة لمجتمع القرن المقبلإعداد في 
 .وتنوع مصادرىا

مدرسة، وىى ىنا ليست مجرد  ولىيتكون مفيوم مدرسة المستقبل من كممتين األو 
نما ىي النظام التربوي بأكممو، والذى يعد جزءًا من مؤسسات المجتمع، عميمؤسسة ت  التيمية، وا 

المجتمع، وتمبية احتياجاتو، حيث أصبحت المدرسة مؤسسة  ن مع باقي المؤسسات، لبناءاو تتع
مية ذات وظيفة اجتماعية تقوم بتدريب المتعممين عمى تحمل المسؤولية، وكيفية التعمم، وىذا عميت

تشيدىا مختمف  التيالتغيير في دور المدرسة ووظيفتيا جاء نتيجة لمتطورات المعاصرة 
يا عمييمكن أن تكون  التيعني الصورة المرغوبة المجاالت الحياتية، أما كممة مستقبل فت
المطموبة من خبلل التخطيط المسبق، والعمل األىداف المدرسة ضمن إطار زمني قادم لتحقيق 
 (.ٛٔ-ٔ:  ٖٕٓٓ)نصار،  من الحاضر وصواًل لممستقبل المرغوب

ومدرسة المستقبل ىى مفيوم شمولى وتكاممي، يرتكز عمى تطوير مجمل العناصر 
مية، وتطوير ميني مستمر، عميتربوية وت أدوارمية من سياسات وأدوات وعمميات ووسائط و عميالت

وىى نوع من المدارس يقوم عمى االمكانات اليائمة لمتكنولوجيا واالتصاالت، وىى مدرسة 
متطورة جدًا تستخدم التكنولوجيا الحديثة، كما تعمل عمى تشجيع الطمبة عمى التعمم الذاتي، 

تاحة الفرص ة لئلتصال بمصادر التعمم المختمفة المحمية والعالمية، والحصول عمى المعمومات وا 
 (.ٓٗ-ٖٗ:  ٕٚٓٓ)توفيق والموسي،  بأشكاليا المختمفة

: أنياب المستقبل مدرسة( ٔ: ٕٓٓٓ العربي، الخميج لدول التربية )مكتب عرف كما
 من رسالتيا تستمد اتمستويال متعددة حديثة لمدرسة مبتكر نموذج لبناء يطمح تربوي مشروع
 إعداد   جودة عمى معتمدة الشاممة التنمية وتحقيق النيوض عمى المجتمعات قدرة بأن اإليمان
 تركيزىا مع ناجحة عممية لحياة فييا المتعممين تعد المدرسة فان لذا ،ميعميوالت التربوي بنائيا
 .المتعممين لدى والقيمي التربوي الجانب يخدم بما والعقمية والعصرية األساسية الميارات عمى
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نوع من المدارس تقوم عمى االمكانات اليائمة لتكنولوجيا الحاسبات  أنيا كما تعرف ب
مدرسة متطورة جدًا بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعمل عمى تشجيع الطبلب يى واالتصاالت، ف

تاحة الفرصة ليم لئلتصال بمصادر التعمم ال العالمية(، -مختمفة )المحميةعمى التعمم الذاتي، وا 
والحصول عمى المعمومات بأشكاليا المختمفة )المسموعة، المقروءة، المرئية... الخ( وذلك من 

 (.ٗٔ:  ٕٕٓٓ)عثمان،  محقة بياخبلل الحاسبات المُ 
( تعريفًا لمدرسة المستقبل ابتعد فيو عن ٕٕٓٓخر فقد وضع عبد الكريم )آمن جانب 
 التي: تمك المدرسة المتطورة ىىرد فيو أن مدرسة المستقبل أو حيث  ،فيةالنظرة التحميمية الفمس

يسعي فييا التربويون لتمبية حاجات المتعممين المختمفة ولتزويدىم باألسس المناسبة لمواصمة 
)عبد  ة وبتكيف في مجتمعيم الحديثعميدراستيم الجامعية، وتزودىم بما يؤىميم لمعيش بفا

 (.٘ٗ:  ٕٕٓٓالكريم ، 
تكاد تجمع  أنيارى الباحث أنو من خبلل التعريفات السابقة لمفيوم مدرسة المستقبل وي

تمبية حاجات المجتمع ومواكبة تطورات  عمىعمى أن دور المدرسة الحالية أصبح قاصرًا 
زمة حقيقية في مخرجاتيا ولم تعد تمبي ا أَن المدرسة الحالية أظيرت أالعصر الحديث، كم

 لمعرفة العممية والعممية.حاجات المتعممين من ا
مدرسة متطورة يسعي فييا تعريف مدرسة المستقبل بأنيا:  ومن خبلل ما سبق يمكن

تمكنيم من  التيكسابيم المعارف والميارات ا  و  ،التربويون لتمبية حاجات المتعممين المختمفة
االستجابة لمتغيرات والتطورات وأخذ موقعيم في عالم يسود فيو االقتصاد المبني عمى المعرفة، 

 تولى ُجل اىتماميا لمبحث العممي وخدمة المجتمع. أنيا كما 
 
 المنطمقات الفمسفية لمدرسة المستقبل:ثانيًا: 
المجتمع وقيمو فيما يحقق البناء الفمسفي لمدرسة المستقبل يجب أن ينطمق من ثوابت  إنَ 

المستقبل إلى التوازن المطموب بين الواقع والمأمول عمى إعتبار أن ىذه المؤسسة متطمعة دومًا 
ويمكن تمخيص أىم المنطمقات  ،بوعي مع متغيراتو متمسكة بثوابت األمة وقيميا متعاممةٌ 

 الفمسفية لمدرسة المستقبل في النقاط التالية:
ن لمجتمعنا االسبلمي ثوابت ال إي الحفاظ عمى ثوابت المجتمع: دور مدرسة المستقبل ف .ٔ

 ،وسنن الخالق فيو ،عتبارىا حقائق ثابتة تتصل بنواميس الكوناوقيم ال تتبدل ب ،تتغير
 ميزه اهلل بيا عن سائر الخبلئق. التيكما أن ليا صمة بطبيعة االنسان وفطرتو 
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نا أن نجعميا تنطمق عميلمدرسة المستقبل فطبيعة فمسفة المستقبل: إذا أردنا أن نخطط  .ٕ
 من :

 إن اإلنسان ىو مقصد التربية وغايتيا. -
 (.ٜٛ: ٕٛٓٓ)الفارسي،  م أعظم استثمار لممجتمععميالت -
 البحث تطوير ميارات التفكير لدى المتعممين في جميع المراحل الدراسية من خبلل  .ٖ

ت والمعمومات واالنترنت في ستخدام تكنولوجيا االتصاالاستدعائيا باعن المعمومات و 
 أى مجال من مجاالت الدراسة.

والجرافيك والبرمجة، وذلك  ،مثل تصميم مواقع االنترنت ،تقديم دراسات وأنشطة جديدة .ٗ
 جميع المراحل الدراسية. مستوىعمى 

والحصول عمى التقارير والدرجات  ،مور والمعممينأولياء األالتواصل المستمر بين  .٘
من خبلل أجيزة كمبيوتر في أو نترنت الشيادات من خبلل اإل وكذلك ،والتقديرات

 المدرسة يتم تخصيصيا ليذا الغرض.
العممية والثقافية ودعم روح المنافسة  ،بحاث بين المدارس وبعضياتبادل المعمومات واأل .ٙ

مما  ،نترنتستخدام اإلا، وتنظيم مسابقات عممية وأدبية وتاريخية وثقافية بلدى المتعممين
مية وتحسين االتصال ودعم عمييدعم سيولة تدفق المعمومات بين كافة أطراف العممية الت

 التفاعل فيما بينيم.
تفادة بالمدارس يتيح سيولة وسرعة االس اإلنترنتاالتصال الدائم بالعالم من خبلل شبكة  .ٚ

تخدام كفاءة االسإلى خبار الجديدة المتاحة، باإلضافة من المعمومات واألبحاث واأل
 (.ٓٙٔ:  ٕٚٓٓمية والتربوية )محمد، عمياألمثل في خدمة العممية الت

 

 صور مدرسة المستقبل:ثالثًا: 
في إطار جيود واىتمامات الدول وبخاصة المتقدمة منيا لتطوير أنظمتيا التربوية  

تواجييا، انطمقت مجموعة من التجارب  التيمية، ومن أجل مواجية التحديات والمخاطر عميوالت
أطمق  التيالعممية في مجال المدرسة الحديثة القادرة عمى الوفاء بمتطمبات المستقبل وأعبائو و 

 يا مصطمح "مدرسة المستقبل" ومن ىذه التجارب ما يمي:عمىالبعض 
 (:Break the mold schoolمدارس كسر القالب "األمريكية" ) .2

(، بغرض تطوير المدارس، ويقوم بتمويل مٜٜٔٔكة أمريكية كبرى عام )وقد قامت بتأسيسيا شر 
مدارس غير تقميدية تستطيع مواجية نيا ىذه المدارس القطاع الخاص، وقد سميت بيذا االسم أل
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التحديات في القرن الحادى والعشرين، وتتمخص المبلمح العامة لمدارس كسر القالب األمريكية 
 باآلتي:
 مية.عميالتكنولوجيا التزيادة استخدام  -
 لزيادة التفاعل واالرتباط بينيما. ي،تغيير طبيعة العبلقة بين المدرسة والمجتمع المحم -
 الحقيقة المطموبة.إلى بناء التقويم التربوي بشكل يصل  -
 المدرب الشخصي.أو دور المرشد إلى تغيير دور المعمم من توصيل المعرفة  -
 م بين مختمف المواد الدراسية.عميوفى التتحقيق التكامل في المنيج التربوي  -
 : Chartter Schoolمدارس الميثاق  .1

مية واستقبلليتيا وخططيا التقويمية، وىى عميوىى مدارس شديدة التنوع فيما يتعمق ببرامجيا الت
تعطييا امتيازات عن  -أى اتفاقية -مية اختيارية مستقمة تشتغل عمى أساس ميثاقعميمؤسسات ت

تؤسس ىذه النوعية من المدارس  التيارس، وىذا الميثاق ينعقد بين الجماعة غيرىا من المد
 ،مجمس الواليةأو  ،مجمس المنطقةأو  ي،م المحمعميوبين راعييا الذى يكون إما مجمس الت

مية العامة عميوتتميز عن المدارس العامة الرسمية بمكانتيا الخاصة كجسر بين المؤسسات الت
تقتحم  يى نظمتيا تتمتع بحريتيا مقابل وعدىا بتحسين أداء الطمبة، ولذلك فأوالخاصة وبموجب 

 (.ٗٚ:  ٕٔٓٓ)حارب:  ميادين التجريب والتجديد
  :The Learning Schoolالمدرسة المتعممة  .ٖ

م عممية مستمرة مدى عميتتمحور حول مبدأ التربية المستديمة وأن الت التيوىى المدرسة 
م فالطالب والمعمم والمدير واالخصائي وولى األمر جميعيم بحاجة عملمتالحياة، وأن الجميع قابل 

 (.التعميمم والتدريب والتنمية المينية وىى مدرسة تتمركز حول فكرة )مجتمع مدرسي دائم عمالتإلى 
 : The Electronic Schoolالمدرسة اإللكترونية  .4

يع تطبيقاتو التقنية محل يحل الحاسب اآللي وجم ألنْ  ىوىى نموذج لمدرسة المستقبل تسع
مية عميبحيث يشمل ىذا االستخدام العمميات اإلدارية والمالية واالجرائية والت ،العمل الروتيني
 ية.الدراسوالمعموماتية و 

 : School-Driven Qualityالمدرسة النوعية  .5
م عميأساسيا جودة الت التينظرية الجودة  الشاممة و  ىخر لمدرسة المستقبل تتبنآنموذج  يوى

، سواء في يونوعيتو العالية، وتركز عمى مبدأ التحسين المستمر وفق معايير األداء العال
العبلقات أو  ،المناىج الدراسية دارة، أوأسموب اإلأو  ،طرق التدريس أو ،التحصيل الدراسي
 المدرسية وغيرىا.
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 : The Collaborative Schoolنية او المدرسة التع .6
ن بين او ني" القائم عمى مبدأ التعاو التع التعميممفيوم " ىل تتبنوىى نموذج لمدرسة المستقب

ن بين المعممين بعضيم بعضًا في تحضير الدروس ووضع االختبارات او المعمم والمتعمم، والتع
 ومناقشة كيفية تطوير أساليب التدريس.

 : The Creative Schoolالمدرسة المبدعة  .7
ممكة التميز لتبني مبدأ " تشجيع وتنمية  ىتسع التيوىى إحدى نماذج مدرسة المستقبل 

ن أى شخص في المدرسة لديو القدرة عمى التميز واإلبتكار بشرط أن والتفوق"، حيث تعتقد أ
 تتوفر لو البيئة المناسبة والمناخ المبلئم الذى يشجع المبادرات الفردية.

 : School as Communityالمدرسة المجتمعية  .8
مبدأ تحطيم األسوار بين المدرسة والمجتمع بكل شرائحو  تتبنى وىى مدرسة لممستقبل 

 المحمي سس رشيدة بينيا وبين المجتمع إقامة عبلقات مجتمعية مبنية عمى ُأإلى  تسعىوفئاتو، و 
 (.ٕٚ-ٕٙ: ٕٙٓٓ)الراشد،  بكل مؤسساتو

 

 بعض التطبيقات المستخدمة في مدرسة المستقبل:رابعًا: 
 (:ٕٙٔ: ٕٚٓٓ)محمد،  المستخدمة في مدرسة المستقبل ما يميمن أىم التطبيقات    

يجاد حمقة اتصال سريعة بين المعممين إلكتروني في إللكتروني: يساىم البريد اإلالبريد ا .ٔ
دارة مور و األ لياءأو والمتعممين و  المدرسة حيث يسيل تبادل الرسائل والمعمومات والبيانات ا 

سية، وكذلك بحث الموضوعات اليامة المتبادلة بين واألبحاث والتكميفات والواجبات المدر 
مكان  يكمبيوتر معين ويمكن استخدامو من أ أوالطرفين. وال يرتبط البريد اإللكتروني بمكان 

 في العالم.
وسائل االتصال بين المعممين والمتعممين لمرد  ىحدإ: تعتبر ىذه البرامج Chatالدردشة  .ٕ

األمور وذلك بعد أولياء من أو اء كانت من المتعممين السريع عمى االستفسارات واألسئمة سو 
إنتياء اليوم الدراسي. كما أن برامج الدردشة تعمم الطالب كيف يفكر فيما يستقبمو من معمومات 

ستماع وعدم مقاطعة الطرف اآلخر، كما يكتسب ميارة المن الطرف اآلخر، كما يتعمم أدب ا
 الحديث في أكثر من موضوع في وقت واحد.

لكترونيًا في مدرسة المستقبل كوسيمة لعرض إرض الدروس إلكترونيًا: تستخدم الدرس ع .ٖ
مية حيث يقوم المعمم بتحضير موضوعاتو عميالمعمومات والموضوعات الخاصة بالعممية الت

ويقوم  عمي،ستخدام الفيديو التفا، أوباستخدام الكمبيوتر المخصص ليذا الغرضاودروسو ب
الخاص بالمدرسة والذى يتم تحميمو بقاعدة بيانات مكونة من  Serverالمعمم بتصفح السيرفر 
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)انيميشن وجرافيك( وصور وخرائط، حيث يقوم بإخراج الدرس وتحديد زمن العرض لكل خطوة 
 الدرس.  وعددفتر المعمم ثم يقوم بتخزين الناتج لمعرض في مأو وفقًا لكراسة 

 

 أىداف مدرسة المستقبل:خامسًا: 
وليا المشروعات حرئيسة تدور  محاورم لمدرسة المستقبل عمى عميالتتقوم أىداف 

تسير  التيمي بالمدرسة في ضوء سمسمة من الخطط وبرامج العمل عميالخاصة بتطوير النظام الت
تنمية منيا  تحقيقياإلى المدرسة  ىتسع التيم عميبالنظام التربوي نحو المستقبل ومن أىداف الت

عدادساط الطبلبية، و و الكوادر التربوية وبين األ العبلقات االجتماعية بين الطمبة ليكونوا أعمدة  ا 
ل الطمبة بمختمف العموم والمعارف االنسانية كتنمية القدرة االبداعية ىىالفكر في المجتمع، وتأ

(. وتنمية شخصية ٗٗٔ:  ٕٓٓٓ)الحياري، م لجميع الطبلبعميعند الطمبة، وتحقيق مجانية الت
م: الديمقراطية ىي، وتمكين المعمم من االستيعاب السميم لمفاةيا المتعددالمتعمم من جوانب

 (.ٙٗ:  ٕٓٓٓوجعل المدرسة مؤسسة لمبحث والتطوير )المنظمة العربية،  ى،والشور 
األىداف أن مدرسة المستقبل يجب أن تحقق مجموعة من عبد الرحمن المشيقح  ويرى

 (:ٔٗ:  ٕٗٓٓالعامة والخاصة منيا )المشيقح، 
 مية.عميمية من خبلل تجويد العمميات التعميات التر تحسين المقر  .ٔ
المستقبل والقدرة عمى التعامل مع متغيراتو مع المحافظة عمى ثوابت األمة إلى التطمع  .ٕ

 وقيميا.
 شامبًل لمجوانب العقمية والوجدانية والميارية والسموكية. بناء الفرد بناءً  .ٖ
 بة والتغيرات المتبلحقة.المتعممين لمواجية التحديات الصعإعداد  .ٗ
 ستخدام أسموب عممي مناسب.االنظم التربوية ب تطوير .٘
 مية تربوية تخدم المتعمم والمجتمع.عميتوفير بيئة ت .ٙ
 توظيف التقنية الحديثة لخدمة العمل التربوي. .ٚ

 

تحقيق إلى مدرسة المستقبل يجب أن تيدف  ( فإنو يرى أنَ Merrill، 2001أما ميريل )
 م وتوفر لممتعممين ما يمي:عميالخاصة بالت المبادىء
 الواقع.إلى ينيمك المتعممون فييا في حل مشكبلتيم وينقمون أثر ىذا التعمم  .ٔ
 تعمل عمى تنشيط خبرات المتعمم السابقة وتوظفيا لممستقبل. .ٕ
 يمنح المتعمم ما ينبغي تعممو. .ٖ
 يستخدم المتعمم المعرفة الجديدة في حل المشكبلت. .ٗ
 ن عمى دمج الميارات الجديدة في حياتيم اليومية.يشجع المتعممو  .٘
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 محاورالمستقبمية لمدرسة المستقبل تقوم عمى األىداف ( بأن ٘٘ٔ: ٕٚٓٓويرى محمد )
مي بالمدرسة وفقًا لسمسمة من عميرئيسية تدور حوليا المشروعات الخاصة بتطوير النظام الت

يتم برمجتيا وتقويم  التيمستقبل أفضل، و إلى مي عميتعبر بالنظام الت التيالخطط وبرامج العمل 
المستقبمية لمدرسة األىداف المرجوة، وتتمثل أىم األىداف انجازاتيا لمتعرف عمى مدى تحقيق 

 المستقبل في اآلتي:
في المجتمع، األخرى مي بمدرسة المستقبل وبين األنظمة عميزيادة التفاعل بين النظام الت .ٔ

 لشاممة، وتحقيق تنمية المجتمع.غراض التنمية اأوذلك من أجل خدمة 
الميني والمياري لجميع العاممين في مدرسة المستقبل، ورفع مستوى  ىاإلرتقاء بالمستو  .ٕ

رفع معدالت الكفاءة الداخمية والخارجية في إلى األداء واإلنجاز لممعممين مما يؤدي 
 مي لممدرسة.عميالنظام الت

ل في التطور المعرفي والنمو الثقافي مي لمدرسة المستقبعميزيادة مساىمة النظام الت .ٖ
 والحضاري والتقدم التكنولوجي لدى المتعممين.

ستجابة بكفاءة وفعالية لتحديات الحاضر تعمم بحيث يكون قادرًا عمى االالمإعداد  .ٗ
قميميًا  ومشكبلتو، ومواجية المستقبل ومخاطره، والتكيف مع التغير واتجاىاتو محميًا وا 

 وعالميًا.
ىتمام المي لمدرسة المستقبل، واعميالجودة النوعية في النظام التتحسين عناصر  .٘

مية، المعمم وكفاءتو في التدريس، عميبمدخبلتيا وعممياتيا )األىداف، المناىج والمواد الت
جيل من المبدعين القادرين إعداد جل أدوات التقويم(، وذلك من أمنيجيات وأساليب و 

 بتكار.العمى اإلبداع وا
صادر التعمم بالمدرسة بحيث يستفيد منو المتعممون والمعممون من خبلل تفعيل مركز م .ٙ

 مصادر التعمم المتنوعة.
إقامة مجتمع مدرسي دائم التعمم، وذلك عبر الجسور المتصمة بين المدرسة والمؤسسات  .ٚ

 مية.عميالت
المستقبل، وضمان انفتاحو  مي لمدرسةعميتحسين عناصر الجودة النوعية في النظام الت .ٛ

 .األخرى  مية عمينظمة التاأل عمى
 

 أىمية مدرسة المستقبل:سادسًا: 
في الحديث عن مدرسة المستقبل يظير الغياب الواضح لمسؤال: متى نصل؟ مع أىميتو 

ىذا السؤال: متى نصل، ال تتعارض مع التنبؤ والتوقع  عمىالكبيرة لنجاح أى تخطيط. واإلجابة 
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الصواب، كما أن ىذا التوقع إلى الذى ىو ركيزة أساسية لمتخطيط، بل تجعل التنبؤ والتوقع أقرب 
اجتماعية يتوقع أو اقتصادية أو يساعد في اعتماد الخطة عمى تقديرات وافتراضات ادارية، 

بو من  جاءتواضع الخطة تحقيقيا مستقببًل، وذلك بسبب الجيل بالمستقبل، وعدم معرفة ما 
، فضبًل عن خضوع مختمف الظروف المؤثرة في الخطة لمتغيرات المستمرة، ولذلك ينبغي أحداث

أو عمى المخطط أن يأخذ في االعتبار عند وضعو لمخطة تحديد فترة زمنية معقولة لمتنفيذ، 
لم تؤخذ في الحسبان، إن غياب المدة المقترحة  التيتغيير الخطة كمما تغيرت الظروف 

مستقبل، يؤثر في القدرة عمى التنبؤ بالعوامل المؤثرة في ىذه المدرسة، مدرسة الإلى لموصول 
من عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرىا، وفى ظل التغيرات المتبلحقة السريعة 

صاحبت ايقاع العصر يصبح المدى الذى يمكن من خبللو بناء التصور المناسب لكل عام  التي
 (.ٕٗ:  ٕٙٓٓ)الراشد، مدرسة المستقبل قصيرًا، وقاببًل لمتغير والتبدلمن العوامل المؤثرة في 

 أو ولذلك فإنو من غير الممكن دراسة المستقبل التربوي بمعزل عن المستقبل السياسي، 
إذ إن الدراسات الجادة لممستقبل تتكامل فييا  أو مستقبل الحضارة؛االقتصادي، أو الثقافي، 

ضع سيناريوىات لمستقبل التربية ال يتم دون أن توضع في أشكال المعارف والمناىج. فو 
االعتبار كافة عوامل النسق االجتماعي واالقتصادي والحضاري المؤثرة "فنجاح التخطيط 

ضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية و لمدرسة المستقبل يتوقف عمى مدى توافقو مع األ
رسة المستقبل ال يمنح القائمين عمى التربية والثقافية لممجتمع. ولكن المستقبل المفتوح لمد

في التعرف عمى سياق الحقائق االجتماعية  عمييايمكن االعتماد  التيالقاعدة القوية  والتعميم
واالقتصادية والسياسية والحضارية السائدة في حينيا، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة 

 (.ٔٗ:  ٕٔٓٓ)حارب،  لتمك السياقات في العصر الحديث
التركيز عمى مدارس اليوم "مدارس القرن إلى وبناء عمى ما سبق ذكره فإن ذلك يدعونا 

تيا البشرية عيوبيا، وتطوير مبانييا وامكانا لة الرقي بمستواىا، ومعالجةاو الحادي والعشرين" ومح
ذا تم لنا ذلك فستكون مدرسة اليوم ىى فعبًل مدرسة المستقبل   نطمح الييا. التيوالمادية، وا 

 
 وظيفة مدرسة المستقبل:سابعًا: 

)محمود،  :تقوم مدرسة المستقبل بعدد من الوظائف يمكن عرضيا عمى النحو التالي
ٕٓٔٓ :ٕٔٚ-ٕٜٔ:) 
 تقديم خدمات تربوية مميزة ومتكاممة، مثل: .2
 تطبيق أساليب تدريس حديثة. - أ
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 توفير خدمات التوجيو واإلرشاد. - ب
 تنويع األنشطة المدرسية.  - ت
 تقديم برامج اثرائية لممتفوقين. - ث
 تقديم برامج تقوية لممحتاجين ليا. - ج
 تعزيز دور المدرسة في تنمية المجتمع. - ح
 تنفيذ تجارب تربوية حديثة، مثل: .1
 تجريب الكتب المدرسية وتقويميا. . أ
 تجريب أساليب تدريسية متنوعة. . ب
 المدرسية قبل تعميميا. التعميماتتجريب  . ت
 ن.تطوير مجالس اآلباء والمعممي . ث
 تجريب أفكار تربوية جديدة. . ج
 تنظيم األنشطة المدرسية بشرط: .1
 ارتباط ىذه األنشطة بحياة الطبلب. . أ
 لمطالب فرصة االختيار واالشتراك في أكثر من نشاط. نتيحأن  . ب
 أن يقوم الطالب بالجزء األكبر من النشاط. . ت
نما تشمل جميع مصادر أو أن ال تقتصر األنشطة عمى مكان  . ث التعمم في مصدر واحد وا 

 المجتمع.
 التقويم، ويكون من خالل: .4
 مكافأة الطالب عمى السموك المقبول. . أ
 االعتراف باألداء الناجح لممتعمم. . ب
 .تعميميةخبرة إلى قيام الطالب بدور في تقييم أدائو أى ضرورة تحويل التقويم  . ت
 نتوقع من المتعمم اكتسابيا في نياية كل موضوع. التيتحديد أنواع السموك  . ث

 
 

 خصائص وسمات مدرسة المستقبل:ثانيًا: 
)المطوع، : في مدرسة المستقبل جممة من العوامل أىميا التعميميأىم ما يميز النظام 

ٕٓٓٛ :ٗٔ-ٕٗ:) 
يجاد بعض إفي مدرسة المستقبل  التعميميل النظام او مي من الجانبين: يحعميالتفاعل الت .ٔ

، ففى النظام ىناحية أخر  صيغ التفاعل بين المتعمم من ناحية ومصادر تعممو من
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مي الجديد تتيح الحاسبات عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ودوائر المعارف عميالت
ة واالتصال بشبكات المعمومات المحمية والعالمية، فرصًا غنية لمتفاعل عن عميالتفا
 نشطة.ريق مشاركة المتعممين في كافة األط

الفرصة لمطبلب  عميمي الجديد، حيث تتاحام التالتعمم الذاتي: ويعتبر أىم ما يميز النظ .ٕ
أن يتعمموا تعممًا ذاتيًا بدافع منيم وبرغبة أكيدة من داخميم في تعمم ما يختارونو من 
موضوعات، في الوقت الذى يتناسب مع ظروفيم واحتياجاتيم وميوليم، بصرف النظر 

 خارجيا.أو عن كون ىذا التعمم يتم في المدرسة 
جيزة أ: ويعتبر من االتجاىات الحديثة، حيث ينكب الطبلب عمى نياو التعمم التع .ٖ

من أو الحاسوب في مجموعات التعمم من خبلل األقراص المدمجة متعددة الوسائط، 
مكانية إلى إخبلل التواصل فييا بينيم عن طريق أجيزة الحاسب الخاصة بيم، إضافة 

 ر.و االمعممين لممناقشة والتحأو إشراك أى عدد من األصدقاء 
الذاتي لممعمومة مع ضمان بقائيا تقان الجديد عمى اإل يمعميالتمين: يعتمد النظام الت .ٗ

، وىذا يتطمب أن يكون الطالب قد أتقنيا أخرىطول، واالستفادة منيا في مواقف أمدة 
بمجيوده الشخصي وبدافع من داخمو بالعمل والممارسة. ويستدعي ىذا أن يكتسب 
المعممون كفايات خاصة، ودراية متعمقة وميارات متخصصة يتم اكتسابيا عن طريق 

 ية لممتعممين.التعميمدراسات شاقو ومستمرة حتى يتمكنوا من تمبية الحاجات 
مي الجديد لممتعممين فرصًا غنية لمبحث والتحري عمي: يتيح النظام التالدراسةعمى  القدرة .٘

عن المعمومات المستيدفة عن طريق التواصل مع الشبكات المحمية والعالمية، حيث 
 يقوم الطبلب بجمع المعمومات ونقدىا.

الميول مي الجديد اختبلف المتعممين في عميدوات: يفترض النظام التألتنوع الطبلب وا .ٙ
دوات عديدة تتيح لمكل أة، و رقًا متنوعواالتجاىات واالستعدادات، وبالتالي فيو يوفر طُ 

 عمى درجة اختبلفيم تعممًا جيدًا متميزًا لدرجة تكاد تكون لكل واحد طريقة تناسبو.
ايرة االنفجار المعرفي السائد في ىذا العصر، كان البد من سشديد التغيير: لم محتوىال .ٚ

، حيث يحصل الطبلب عمى ةالمقررات الدراسية عمى فترات قصير  ىمحتو تغيير 
 معمومات متجددة ومتغيرة من شبكات المعمومات.

وطرق تدريس المادة العممية بين الدول  ىيمكن تبادل المحتو  ىاقتصادي: بمعن .ٛ
المختمفة، والمؤسسات المختمفة، وبذلك يمكن االستفادة من الخبرات الراقية في ىذا 

 المجال.
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م فعال ووظيفي يستفيد منو كل من المعمم عمينو تأ: بمعني فرادائدة المجتمع واألف .ٜ
ساليب التعمم أستخدام اا بعميتحقيق ميارات التفكير الإلى  ىألنو يسع ،والمتعمم والمجتمع

 الفردي، والوسائط المتعددة، وأساليب التقويم الذاتي.
قًا الستعدادتو وقدراتو وميولو ويتعمم متعمم يتعمم طبعميم ديمقراطي: بمعني إن الكونو ت .ٓٔ

الذى يسمح بالمناقشة مع  بحرية، والمعمم يستخدم أسموب االتصال المتعدد االتجاىات
 المتعممين.

مع عدم إىمال ثقافتو األخرى معرفة المتعمم بالثقافة العالمية لكثير من بمدان العالم  .ٔٔ
 المحمية.

المستخدمة داخل الصف تشتمل عمى العمل ني ألن االتجاىات او م فعال وتععميكونو ت .ٕٔ
نة وأيضًا التعمم عن طريق التجربة، والتعمم عن طريق او في مجموعات صغيرة متع
 م.عميالمحاكاة واستخدام تقنيات الت

برزىا ارتباط منيجيا بحياة أ( أن مدرسة المستقبل تتميز بسمات أساسية ٕٛٓٓويرى عمى )
نضج  ىع االىتمام بمناسبة المادة المقدمة لمستو ، مالمحمي الطبلب، ومشكبلت المجتمع 

مواكبة الزيادة المضطردة في المعرفة العممية، وربط مخرجات و الطبلب، وتنمية ميوليم العممية، 
ن، او يجابية، والتعإلالمدرسة بسوق العمل، وذلك من خبلل التخطيط التربوي اليادف، وا

ض، او نضباط الواعي، إلشاعة ثقافة الحوار، والتفواالىتمام بالجوىر، والفعالية، والعممية، واال
 عداد  اء، وتزويد الطبلب بالخيال المبدع، مع التركيز عمى عموم المستقبل، إلوالتفكير البنّ 

خريجين لعصر جديد، يحكمو االنفتاح والعولمة وفيض المعمومات. ويتطمب ذلك استخدام 
ر ميارات الطبلب وأفكارىم من خبلل م أفضل، وطرق تدريس أكثر تقدمًا، وتطويعميوسائل ت
 اإلنترنت في أيستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات و اعن المعمومات واستدعائيا بالدراسة 
مكانية تقديم دراسات وأنشطة جديدة، مثل: تصميم مواقع إلى إمية باإلضافة عميمادة تأو مجال 
 أيضًا مصدرًا إدارياً والذى يمكن أن يمثل  م،عميات التمستويوالجرافيك والبرمجة لكافة  اإلنترنت

لياء األمور بالمدرسين والحصول عمى التقارير والدرجات والتقديرات أو مية. واتصال عميلممنشأة الت
جيزة كمبيوتر في المدرسة يتم تخصيصيا ليذا أو أ اإلنترنتوكذلك الشيادات، من خبلل 

ثارة عميالشرح لجعل الدروس أكثر فا الغرض، وتطوير فكر وميارات المعمم، وكذلك أساليب ة وا 
 (.ٖٔ:  ٕٛٓٓ)عمى ،  لممكات الفيم واإلبداع

توفير مناخ دراسي واجتماعي إلى  تسعى( أن مدرسة المستقبل ٙٚٔ: ٕٚٓٓويرى محمد )
 األىداف التيور والمجتمع بأكممو عمى اتفاق كامل عمى أولياء األم يجعل الطبلب والمعممين و
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بأعمى األىداف تحقيقيا، ومتوحدين مع اىتماماتيم نحو تحقيق المدرسة ليذه  إلىالمدرسة  تسعى
 من التوقع وأىم خصائص مدرسة المستقبل: مستوى

م من عميمية وسيمة وليست ىدفًا، وتنقل مركز التعميم الذى يجعل من المادة التعميتحقيق الت .ٔ
 الطالب.إلى المعمم 

تجاىاتيم وميوليم، وتنمية ميارات اتترك المدرسة أثرًا إيجابيًا في سموك الطبلب، وتحدد  .ٕ
 التفكير لدييم.

ندماج في جميع مجاالت الالمدرسة المناخ المناسب لمطبلب لتحمل المسئولية وا يىيءت .ٖ
 والمجتمع العالمي. المحمي الحياة داخل المجتمع 

حقيقي لخصائص الطبلب واىتماماتيم، ومراعاة مًا يعتمد عمى فيم عميتحقق المدرسة ت .ٗ
 الفروق الفردية بينيم.

م المرتبطة بالبيئة لكى عميم منفتح عمى البيئة حيث خبرات التعميتعمل المدرسة عمى تحقيق ت .٘
يكون الطبلب أكثر إنفتاحًا عمى البيئة وأكثر قابمية لمتعامل مع مختمف جوانبيا المادية 

 واالجتماعية.
 م المستمر مدى الحياة.عميكتساب ميارة التاة الطبلب عمى تساعد المدرس .ٙ
م بحيث يتم تطبيق طرق عميالتطوير المستمر في برامج ومناىج التإلى تيدف المدرسة  .ٚ

 تدريس متنوعة.
ن والتفاعل االجتماعي او تجعل المدرسة من البيئة المدرسية حياة اجتماعية تقوم عمى التع .ٛ

المعمم في تواصل مستمر مع الطالب في أثناء الدرس وتنفيذ بين المعمم والطالب. بحيث يكون 
 مية.عمينشطة وجميع المواقف التالمناىج الدراسية وفى األ

بالعديد من تتمتع مدرسة المستقبل  أن( ٖٔٔ-ٜٕٔ:  ٕ٘ٓٓ، ىبينما يرى )مصطف 
 التييضًا تعطييا القدرة عمى تحقيق أىدافيا والقيام بوظائفيا المنوطة بيا، وأ التيالمميزات 

 :ىى تجعميا تبعد كل البعد عن الصورة التقميدية لممدارس الحالية، وىذه المميزات 
جراءات لتقويم أداء المعممين واإلداريين بصورة غير إتعمل مدرسة المستقبل عمى توفير  .ٔ

نما بأساليب تعمل عمى رفع مستو   مية.عميالعممية الت ىعقابية وا 
ابيا لتبادل الخبرة مع أبو تفتح أنيا  ىمعمبًل لمتعمم، بمعنمدرسة المستقبل تستخدم البيئة  .ٕ

المؤسسات المجتمعية وتقوم بالرحبلت اليادفة بغرض إكساب طبلبيا الخبرة العممية في 
 واقعيا الميداني.
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في مدرسة المستقبل المعمم ليس ىو المصدر الوحيد لممعمومات، بل سيكون االعتماد  .ٖ
 ادر اإللكترونية.في مقدمتيا المص أخرىعمى مصادر 

تعتبر مشروعًا يى ىالي في رسم سياستيا وتخطيط برامجيا فمدرسة المستقبل تشرك األ .ٗ
 اجتماعيًا.

تنمي مدرسة المستقبل أساليب التعمم المتوافقة مع كل متعمم بصورة تتناسب مع  .٘
مو ن، وكذلك الفروق الفردية في داخاآلخرىاستعدادتو وقدراتو والفروق الفردية بينو وبين 

ت في قدراتو وذكاءاتو وذلك عن طريق التعمم اإللكتروني الذى يتيح او فيما يخص التف
 في التعمم. ةخاصممتعمم أن يسير في تعممو وفق خطوة ل
كل  يستطبلع رأاتحرص مدرسة المستقبل عمى استخدام أسموب الشورى، وذلك ب .ٙ

 م.يُ مً يِ تُ  التيمور عميمية عند مناقشة كافة األأطراف العممية الت
في مدرسة المستقبل يعطي المعممون صبلحية اتخاذ القرار فيما يتعمق بعمميم التدريسي  .ٚ

ن التعمم ييداخل الفصل وفيما يتعمق بأنشطة نموىم الميني، وذلك جزء من عممية تم
تتعمق  التيتحتم أن يتمتع المعمم بقدر كبير من الحرية في إتخاذ القرارات  التيو 

 الميني. بممارستو المينية ونموه
سترجاع، وتركز عمى نقد المعرفة تبعد مناىج مدرسة المستقبل عن التمقين والحفظ واال .ٛ

عمال العقل في ما يتم قراءتو من معمومات.او   نفتاح الفكر وا 
تحرص مدرسة المستقبل عمى وجود حمقة وصل بين المدرسين وبعضيم البعض لتبادل  .ٜ

 ية والثقافية لدى الطبلب.بحاث ودعم روح المنافسة العممالمعمومات واأل
يا في عميمية، بحيث يركزون عميلوياتيم التأو تسمح مدرسة المستقبل لممتعممين بوضع  .ٓٔ

 عممية تعمميم.
مما يسيل حركة استقطاب  ل استخدام شبكة اإلنترنت،اإلتصال الدائم بالعالم من خبل .ٔٔ

 المعمومات واألبحاث واألخبار الجديدة المتعمقة بالعممية التربوية.
تستفيد مدرسة المستقبل من قدرات الحاسب اآللي في عممية التقويم، مع اىتماميا  .ٕٔ

 بتقويم الجوانب الميارية والوجدانية بجانب تقويم الجوانب العقمية.
 اإلنترنتنشطة جديدة مثل تحفيز الطبلب عمى تصميم مواقع أتقدم مدرسة المستقبل  .ٖٔ

 والجرافيك والبرمجة.
جتماعية لحماية البيئة والمحافظة اتقديم مبادرات شخصية و تشجع مشاركة الطبلب في  .ٗٔ

 يا.عمى
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 مدرسة المستقبل: تاسعًا: تصميم مبني
ساسية والرئيسة لمدرسة المستقبل، فقد حظي تصميم البيئة يعد البناء المدرسي أحد المكونات األ

ا الموضوع يستدل المدرسية في األردن بإىتمام كبير عمى مر السنوات السابقة، ولعل المتتبع ليذ
كان منصبًا عمى ضرورة تصميم بناء مدرسي يواكب  التعميمعمى أن جيود وزارة التربية و 
عقد مؤتمر بعنوان "العممية التربوية في مجتمع أردني  ٜٓٛٔاحتياجات العصر ففي العام 

وضع تصورات ىندسية لمدرسة المستقبل، ووضع الحمول واالقتراحات إلى متطور، ىدف 
الذى  ٜٚٛٔعام  األولالمؤتمر الوطني إلى المشكبلت التربوية المستقبمية، إضافة  لمواجية

مويمو، وقد المدرسي وتأمينو ومصادر ت لمبناءخرج بتوصيات فيما يتعمق بالمواصفات اليندسية 
في عدة مؤتمرات عقدت  المدرسيةاىتمامًا خاصًا بتصميم األبنية  التعميمو اظيرت وزارة التربية 

 .(ٖ: ٜٕٓٓالموضوع )طبيمة،  حول ىذا
مشروع بناء ىندسي يتعمق  يوتشكل العناصر الخاصة بالبناء المدرسي محورًا ميمًا وأساسيًا أل

يا البناء المدرسي من حيث عمىيقوم  التيبالمدرسة، فيناك مجموعة من األسس والمعايير 
المقاعد وقاعات النشاط والمبلعب لوان وترتيب ية واألالتعميموالترتيب واألدوات والوسائل  عداداإل

 .(ٖٔ: ٕٗٓٓ)الناشف،  من والسبلمةوالتيوية واإلضاءة واأل
تمكن الطمبة من سرعة  التيأن يكون موقع البناء المدرسي قريبًا من المرافق العامة إلى إضافة 

امل خر، فإن اختيار الموقع المبلئم لممدرسة يسيم في اإلفادة من العو آالوصول إليو ومن جانب 
وسطوع الشمس، وغيرىا من  ،وحركة الرياح ،الطبيعية هالطبيعية المحيطة كالتيوية واإلضاء

 ويسيم في خفض تكاليف اإلضاءة والتيوية ويحقق االقتصاد في النفقات العوامل المناخية،
 .(ٕٙ:  ٕٜٜٔ)كنعان واستيتية، 

تمبي  التياليندسية ومن ىنا فإن تصميم البناء المدرسي يجب أن يتم في ضوء المعايير 
المنشودة، بحيث األىداف احتياجات ومتطمبات المستخدمين بجميع فئاتيم وأعمارىم وتحقق 

يكون ىذا التصميم بمشاركة التربويين لتطوير المعايير التربوية داخل المبني المدرسي ليتوافق 
نشائيًا، من حيث المساحة والمرافق واألجنحة والخدمات المساندة والقابمية لمتوسع  تربويًا وا 

 (ٗٚ: ٕٙٓٓ)الحميري،  المستقبمي
إلى يعتمد عمى تقسيم المبني  ،( أن تصميم نموذج لمدرسة المستقبلٕ٘ٓٓويرى مصطفي )

والمختبرات وأماكن األنشطة دارة كاإل ،كتل رئيسة، تتمثل في الفصول واألماكن المساندة ليا
بلمة في تصميم البناء المدرسي، من حيث آخذين في االعتبار إجراءات االمن والس ،والمبلعب

الممرات والسبللم والمخارج، بما يتناسب مع حجم المدرسة وعدد طبلبيا، وتخصص مساحات 
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قات الراحة، ومراعاة االتجاىات األربعة في أو لتكون متنفسًا ليم في  ؛خضراء كافية لمطمبة
بكل المتطمبات من  ىالمبن تجييزو  ،تجاه الشمالابحيث تكون ب ،وفتحات النوافذ ى،تصميم المبن

المجتمع  أفرادلجميع  بحيث تكون ممجًأ ،وغيرىا في حالة حدوث الكوارث والحروب ئمبلج
بحيث تستوعب عددًا مناسبًا من الطمبة  ،المدرسي، واالبتعاد عن الشكل التقميدي لمطرق الدراسية
قواطع بحيث يسيل تركيبيا  ذلك عملإلى تتيح ليم التفاعل والمناقشة مع المعمم. باإلضافة 
مراعاة األلوان الداخمية والخارجية لممبني و  ،وفكيا في حالة تكبير وتصغير الغرف الدراسية

ضاع و ة البناء المدرسي ألامع مراع ،وتوفير مناخ بيئي مناسب يساعد عمى التركيز ،المدرسي
 ،الحاجات الخاصة، مع التركيز عمى البعدين الوظيفي واالجتماعي لمبيئة يالطبلب ذو 

 واالستفادة من مكوناتو الحية والفنية والمادة في تصميم البناء المدرسي وتنفيذه واستخدامو
 (. ٙٗ: ٕٓٓٓ)المنظمة العربية لمتربية والثقافة، 

ب أن يوفرىا، حددتيا المدرسي عدد من المواصفات التي يج ىا سبق يفترض في المبنمم
 ( باآلتي:٘ٙ: ٜٕٓٓ)طبيمة، 
 دوات والمختبرات التي تستخدم التقنية بكفاءة عالية وتوظفيا.التجييزات واألتوفير  -
توفير أماكن لمترفيو وممارسة مختمف اليوايات واألنشطة الرياضية من مسارح ومبلعب  -

 مان والحماية.الحديثة ووسائل األ التجييزاتوصاالت مفتوحة ومغمقة مزودة ب
ختيار تصاميم ىندسية تراعي ااالبتعاد عن التصميم التقميدي لمصفوف الدراسية، و  -

 احتياجات الطالب النفسية والجسدية والفكرية.
 ية.األولتوفير أماكن لمتمريض واالسعافات  -
 االىتمام بالمرافق العامة ونظافتيا. -
 ضغط الدراسة.توفير مساحات خضراء في المدرسة لمراحة والتنزه بعد  -
 يكون موقع المدرسة ومساحتيا مبلئمة لمجتمعيا وقابمة لمتوسعة المستقبمية. -
ستفادة منيا فترة ما بعد دوام المدرسة، لخدمة أن تكون الصاالت والمبلعب مبلئمة لبل -

سواء لمترفيو أم لمتدريب مما يعزز عبلقة المجتمع مع المدرسة،  يأبناء المجتمع المحم
سة مجيزة بشبكة اتصاالت حديثة تمكنيا من إدامة االتصال بالمجتمع وان تكون المدر 

 المحمي والعالمي.
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 في مدارس المستقبل: عاشرًا: دور الطمبة

 (:ٗٙ-ٖٙ: ٖٕٓٓالطالب في مدرسة المستقبل ما يمي )الناصرية،  أدوار من أبرز 
وتقصييا من خبلل عن المعمومة الدراسة الذاتي: وتعني إكساب الطالب ميارة  التعميم .ٔ

 إكسابو ميارات التعمم الذاتي.
سئمة ويمعب الطمبة كباحثين نشطين: وىناك يشترك الطالب مع المعمم في طرح األ .ٕ

الطالب دورًا فعااًل في اتخاذ القرار كما يشارك المعمم في عممية التخطيط لئلجراءات 
 التي يتخذىا في ضوء البيانات المجمعة.

قنية: أثبتت الدراسات التربوية أن استخدام التقنيات الحديثة تزيد الكفاءة في استخدام الت .ٖ
اكتساب المتعمم لمميارات كالقراءة والكتابة إلى نجاز وسرعة التعمم باإلضافة من اإل

 والحساب.
امتبلك ميارات االتصال والحوار: وتعني استخدام الطالب لمتقنيات ووسائل االتصال  .ٗ

 .عمييانحو الثقافات واألديان والجماعات ليتعرف  العالمية مما يفتح لو باب واسع
ن يكون مندمجًا مع مجتمعو قادرًا عمى أن يحدد أالتفاعل مع المجتمع: ينبغي لمطالب  .٘

يجاد حمول مقترحة ليا إ محاولتوقضاياه ومشكبلتو لتكون مجال بحثو ومصدر تعممو و 
 مما ينمي لديو حس المواطنة.

 

 :دور المعمم في مدرسة المستقبل
المعمم في مدرسة المستقبل في إتقان ميارات التواصل والتعمم الذاتي، أدوار تتمثل  

وامتبلك القدرة عمى التفكير الناقد، والتمكن من فيم عموم العصر وتقنياتو المتطورة واكتساب 
 دارة   ميارات تطبيقيا في العمل واالنتاج، والقدرة عمى عرض المادة العممية بشكل مميز، واإل

ئة بيئة صفية جيدة، والقدرة عمى استخدام التقويم المستمر والتغذية الراجعة يىالصفية الفاعمة وت
تمثل الحد األدنى لمعمم مدرسة المستقبل حتى نضمن دوار أثناء التدريس، وىذه القائمة من األ

وف المعمم في مدرسة المستقبل سأدوار بنسبة عالية تحسين نوعية المخرجات وكذلك نجد أن 
 (ٕٚ-ٕٙ: ٕٔٓٓإلى: )العبري، تتغير من ممقن 

 ية.التعميمالمتصمة بالمواد والمفاىيم م تبلميذه المعارف عمىأنو يقوم بت ىمرسل: بمعن . أ
بيئة  وتييئةيدرب تبلميذه عمى استخدام التقنيات الحديثة في تعمميم،  وأن ىمدرب: بمعن . ب

 عندما يطمب منو. مية جيدة ليم وأن يقدم ليم التوجييات واإلرشاداتعميت
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نموذج: بمعني أن يكون مخطط جيد الستخدام التقنيات الحديثة بنفسو حتى يقمده  . ت
تساعدىم  التييقوم بتنفيذىا لتبلميذه و  التيويحاكيو تبلميذه في عمل األشياء والموارد 

 وتمكنيم من المادة الدراسية، وقادرًا عمى تعزيز تعمم تبلميذه.
قادرًا عمى اتخاذ القرار، ولديو القدرة عمى االتصال  ن يكون المعممأمتخذ قرار:  . ث

 عممية التعمم. تسييلبيدف  األخرىنب
 
 والتعمم في مدارس المستقبل: التعميمتقنيات 

ما تيتم بو مدرسة المستقبل، وذلك لما تساىم بو من  أولياتوالتعمم من  التعميمتعد تقنيات 
تساىم في وضوح المعارف وتكوين الميارات العممية  أنياوالتعمم، كما  التعميمتطوير في طرائق 

تقدم تقني في مختمف  والتطبيقية لدى الطبلب. ونظرًا لمتطور الكبير الذى يشيده العالم من
وتعممية  تعميميةن المدرسة تولي ىذا الجانب أىمية بالغة. فالحاسوب يعتبر تقنية الميادين، فإ

تتجسد في الكتب  التيية المدمجة التعميمرامج ميمة، إذ يساىم في إنتاج العديد من الب
تساىم في تنفيذ  أنيا اإللكترونية، وىى بمثابة إحدى الكفايات األساسية لمعمم المستقبل، كما 

األنشطة الصفية والبلصفية. وتؤمن مدرسة المستقبل كذلك بعممية التوسع في إقامة واستخدام 
عمميات التبادل  لتسييلية التعميم دارةاإلشبكات تكنولوجيا الحاسوب واالتصال في مجال 

ات )الزواد، مستوىالمعموماتي وتوفير البيانات الضرورية التخاذ القرارات عمى كافة األصعدة وال
ٕٓٓٔ :ٖٔٔ.) 

 

 التقويم في مدارس المستقبل:
بما ية التعميماالرتقاء بالعممية أنيا من ش التيحتى يمكن التأسيس لمعايير التنافس األكاديمي 

مدارس المستقبل عمى أساس راسخ من  ىيخدم الطالب في ظل مدرسة المستقبل، يتعين أن تبن
ال كانت جيودىا ضربًا من العبث  نوعًا من الفوضي والعشوائية المنظمة أو المعايير الوطنية، وا 

قدرة عمى مواجية تحديات تحقيق إن امتبلك المعرفة والفتحت شعار المدارس الذكية، لذلك 
ة التنمية، ومواجية تحديات تناقص الموارد والمنافس مستوىمن لموطن والحفاظ عمى استمرار األ

 اجية تيارات االنحبلل والتطرف،، وصمود اليوية في مو الحادة في عالم التجمعات الكبرى
نجاز اإل الى مستوىالتربوي والتقويم في مدارسنا ومستواه وبالت عدادعمى نوعية اإلذلك يتوقف و 

وحتى يكون  ،والتميز الذى يحققو أبناؤنا ومقدار ما يمنحيم من قدرة عمى اجتياز تمك التحديات
معايير يتم التوصل إلييا بمنيجية عممية معيارية يجب أن تركز الجيود إلى تقويم األداء مستندًا 
 (:ٜٚ-ٛٚ: ٖٕٓٓ)الحجري،  أداء الطمبة عمى النحو التالي ىفي عممية تقويم مستو 
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يشتمل  التيداء المستيدف لممتعمم في كل الكفايات األساسية األدنى من األالحد تحديد  -ٔ
 مرحمة دراسية.أو المنيج في نياية كل حمقة  عمييا

 تطوير أدوات قياس عممية متنوعة ليذه الكفايات. -ٕ
التحصيل الدراسي لمطمبة في نياية  مستوىلتقويم  ،وضع برنامج تنفيذي واضح وعممي -ٖ

 كل حمقة دراسية.
 برنامج تدريبي عمى استخدام ىذه األدوات.إعداد  -ٗ
لمنيوض  ،وتوجيو لآلباء والمعممين ،رشاديةإبرامج تعويضية لممتعممين وخدمات إعداد  -٘

 .مستوىبمن ىم دون ال
 

 :في مدارس المستقبل المدرسيةدارة اإل
 دارة   داء اإلأ ىتطور ايجابي في مستو إلى ية خبلل السنوات القادمة التعميمتتطمع النظم 

المدرسية بحيث تستطيع تجديد وبناء الميارات البلزمة في مدير مدرسة المستقبل من خبلل 
البرامج التدريبية الحديثة وأساليب االشراف والتقويم المتبعة، وتؤكد الدراسات المستقبمية في 

وجية ومنح المدرسية بما يتفق والتطورات التكنول دارةالتربوية ضرورة تطوير اإلإلدارة مجال ا
 (.ٔٛ:  ٕ٘ٓٓ)مصطفي،  صبلحيات أكبر لمدير مدرسة المستقبل

األىداف ن نجاح المؤسسات التربوية في أداء رسالتيا وتحقيق أ( ٕٛٓٓويرى الحربي )
فعالة تتسم بالمقدرة الفائقة عمى استغبلل الطاقات  إدارةكبير بوجود  دٍ حَ إلى ترتبط  ،المنشودة

إذ تستمد النظم التربوية في المدارس في المراحل  ؛ي لياالتعميم المتاحة واالستثمار التربوي
تقرىا الدولة، ومن ىنا يأتي اىتمام دول العالم  التيالدراسية جميعيا من السياسة التربوية 

 إدارة   المدرسية وسعييا اليجاد  دارةالتربوية واإلإلدارة ا ىجميعيا بقضية النيوض بمستو 
اسية وتحمل مسؤوليات جديدة وقيادة عممية التحديث والتجديد سأمدرسية قادرة عمى أداء 

 (.ٕٚ:  ٕٗٓٓ)العبد اهلل،  والتغيير في المؤسسة المدرسية
كل متكامل منظم يتكون من عناصر بشرية ومادية أنيا المدرسية بدارة اإل فعرَ تُ و 

بينيا  أو ية التعميمتتكامل فيما بينيا سواء داخل المنظمة  التيومجموعة من العمميات المتشابكة 
ية وبين مؤسسات المجتمع وصواًل لتحقيق أىداف مرغوبة التعميمبين المنظمة  أووبين نفسيا، 

 (.ٓٗ:  ٕٓٓٓ)فتحي وأخرون، فاعمية مجتمعيًا وتربويًا بأكبر كفاءة و 
والجماعات في  فرادعبارة عن عممية اتخاذ قرارات توجو سموك األإنيا كما يمكن القول 

ومرغوب فييا عمى أفضل صورة  عمييالتحقيق أىداف متفق  ؛توظيف الموارد المتاحةإستخدام و 
 (.ٖٕٙٔ:  ٜٕٓٓ)الدمنيوري،  ممكنة وبأقل تكمفة
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وعادة ما تؤكرد السياسرات التربويرة فري الردول العربيرة فري القررن الحرادي والعشررين الحرالي 
لتطرررورات الحضرررارية مرررع ا ،عمرررى أىميرررة التفاعرررل الرررواعي مرررن جانرررب مرررديري المررردارس والمعممرررين

 سرررربلمياسرررب مررررع احتياجررررات كررررل مجتمررررع عربرررري وا  الميررررادين العمميررررة بمررررا يتن العالميرررة فرررري شررررتى
 (.٘ٔ:  ٕ٘ٓٓ)مصطفي، 

المدرسية في مدرسة المستقبل فقد بين العديد من الباحثين إلدارة وانطبلقًا من أىمية ا
مطالب بأال يعيش متغيرات بيئتو  المدرسية، فمدير المدرسة دارةالجديدة لئلدوار المبلمح واأل

يشيدىا  التيالمحمية واالقميمية فحسب، بل يعايش ثورة العمم واالتصاالت والمتغيرات السريعة 
جديدة منيا: أن يكون مديرًا قائدًا، وأن يكون مربيًا، وأن يكون  اً أدوار حممتو  التيعالم اليوم و 

 طورًا.رًا، وأن يكون مُ او شدربًا، وأن يكون مُ مُ 
والميام الممقاة عمى عاتق مدير مدرسة المستقبل تستوجب منو أن  ألدوارىكذا نجد أن ا

القائد عداد تعتبر غاية في األىمية إل التييمتمك مجموعة من الكفايات والميارات الفرعية 
 (.ٛٙ: ٕ٘ٓٓ)األسطل والخالدي،  اإلداري والتربوية لمدرسة المستقبل

 توافر في مدير مدرسة المستقبل الشروط التالية:( أنو يجب أن تٕٙٓٓويرى الضبع )
غناء ثقافتو لئلحاطة بكل ما يتعمق في المجتمع اليوم من  .ٔ زيادة الحصيمة العممية وا 

المدرسة  إدارةجانب التميز في فيم فنيات إلى عبلقات انسانية وحراك اجتماعي 
 بوصفيا وحدة انتاج لمموارد البشرية.

ليصبح الرائد التربوي في بيئتو من الناحية المينية والثقافية المتخصص الوافي عداد اإل .ٕ
 عمى السواء.

المدير سوف تعده لتنظيم األبحاث اإلجرائية لتحسين الممارسات الصفية، إعداد برامج  .ٖ
 تنفيذىا بنفسو. يالتي يحرص عمى تول

عمل الديمقراطية من حيث أصوليا وآليات ال دارةل اإلاو سوف يوجو توجييًا خاصًا يتن .ٗ
ألفضل، وأن ىي االديمقراطية دارة التربوي، حتى تتولد لديو القناعة الذاتية بأن اإل

 األسمى.ىى ممارسة فعالياتيا 
يشترط في مدير المدرسة العصرية ممارسة التدريس الميداني ألكثر من عشر سنوات  .٘

 دورات متعددة في مجال التدريب المستمر.إلى عمى األقل باإلضافة 
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 قيادة المدرسية:مفيوم ال
ن بحيث يتقبمون قيادتو طواعية، اآلخرىالقيادة ىى قدرة إنسان ما عمى التأثير في  

نتماءاتيم وطموحاتيم اعترافو التمقائي بقيمتو، وقدرتو عمى تحقيق أىدافيم والتعبير عن آماليم و ال
 (ٖٙ: ٕٚٓٓ)الحربي، 

تباع وجية التحقيق األىداف، و  ؛فالقيادة تعتمد عمى فعالية تأثير القائد عمى الجماعة
الذين يعممون  فرادنظره ولمواجية مشكبلتيم في العمل، ألن وجود القائد تقاس بمدى نجاح األ

ن معظم الباحثين أإال  دارة،معو في المنظمة التربوية. وعمى الرغم من العبلقة بين القيادة واإل
ية تعني ما يتعمق دارة التعميمسبة لرجل اإلبالندارة عتبار أن اإلاوالقيادة عمى دارة يميز بين اإل

توفر الظروف المناسبة واإلمكانات المادية والبشرية البلزمة لمعممية  التيبالجوانب التنفيذية 
أرفع  مستوىالتربوية، أما القيادة فتتعمق بما ىو أكبر من ىذا وتتطمب ممن يقوم بيا أن يحقق 

، وال يعني ىذا أن يكون القائد غير مسئول ىالكبر ف األىدايمكنو من إدراك الغايات البعيدة، و 
 أن يجمع بينيما وىذا ما تحتاجو مدرسة المستقبل عميوالتطبيقية بل أو مور التنفيذية عن األ

 (.ٕٕٔ: ٕٚٓٓ)الحربي، 
نجاح القائد في تأدية دوره ىو الذى يكفل لو االستمرار فيو، غير أن النجاح في تأدية  إنّ 

حد كبير عمى كفاءة وقدرة من يتواله وعمى نوع العبلقة التي استطاع إلى مد الدور القيادي يعت
يطمب من مدير المدرسة ليكون قائدًا تربويًا، وأن يكون  عميوأن يحققيا مع رؤسائو ومرؤوسيو، و 

 لو دوره الفعال في العممية التربوية  وذلك بأن: 
 فقًا لمقتضيات الموقف.العمل المختمفة و أدوار حيويًا يقوم ب يكون ديناميكياً  .ٔ
 يعرف ارتباط الوسائل بالغايات. .ٕ
 يقدر عمى رسم السياسات التربوية وتنفيذىا. .ٖ
 يقدر عمى تطوير العمل وتجديده. .ٗ
: ٕٕٓٓ)عيد،  منظمتو أويتصف بشخصية ذات تأثير عمى القيادة الواعية لمؤسستو  .٘

ٙٚ.) 
 مدرسة المستقبل: إدارة

ن حول وجود المدرسة الشاممة و ن التربويو بيا المشرع ياالتجاىات الحديثة التي يناد إنَ 
وخاصة التركيز عمى  التعميميشيده قطاع  يي الذالتعميمفي المدارس بحيث تواكب التطور 

من تطوير في جميع جوانبو سواء كان  التعميموما يشممو ىذا  األساسي،ما بعد  التعميممدارس 
المدرسية ما بعد دارة ىذه المرحمة، فوظائف اإل التقويم فيأو المنياج أو المدرسي  المبنىفي 
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متعددة الرؤية، مختمفة الزوايا، لذا كان البد من اعتماد معيار تصنيفي يساعد عمى  األساسي
الميمة في كل مرحمة. وتبرز ميام ىذه أو طبيعة الوظيفة إلى اإلحاطة بيا، وذلك إستنادًا 

جيو والمتابعة، والتقويم بلقات، واإلشراف والتو تصال والعالالمدرسة في )التخطيط، والتنظيم وا
 (.ٜٚ:  ٜٕٓٓ)الفزاري، المستمر( 

المدرسة دورًا ميمًا في مدرسة المستقبل العصرية، حيث لم تعد تختصر في إدارة وتمعب 
مراقبة العمل المدرسي وضبط النظام وحفظ الممفات وكتابة الخطابات والمراسبلت اإلدارية، بل 

شرافية تيتم بنوع العمل التربوي وتطويره أدوار مسؤوليات و إلى  تعدت ىذه الميام قيادية وا 
 (.ٓٛ:  ٜٕٓٓ)الفزاري،  المأمولةاألىداف وتحسينو وتوجييو نحو تحقيق 

ية من خبلل جودة العمميات التعميمتحسين المخرجات إلى ن مدرسة المستقبل تيدف إوحيث 
قادرة عمى زيادة التفاعل بين المدرسة والمجتمع عبر واعية إدارة تحقيق ىذا اليدف يتطمب  فإنَ 

ن ىذه أولعل الدراسات ذات العبلقة بمدرسة المستقبل تبين  ،برامج وأنشطة متنوعة ومتجددة
فريق العمل في ىذه المدرسة يعمل كوحدة متكاممة لتحقيق  أنَّ منيا،  مبادئالمدرسة تنطمق من 

بيدف بناء المتعممين  التعاونية عمى تشجيع العمل قادر  إدارةوىذا يتطمب  ،المرجوةاألىداف 
)الفارسي،  لدى المتعممين والعاممين األداء مستوىقادرة عمى رفع  تعميميةوخمق بيئة  ،بناًء شامبلً 

ٕٓٓٛ :ٜٛ-ٜٓ .) 
 

 مدرسة المستقبل: إدارةمتطمبات 
لكى تستطيع ىذه  مجموعة من المتطمبات يجب توفرىا،مدرسة المستقبل لإدارة تحتاج 

 المدرسة تحقيق أىدافيا ووظائفيا، والتي يمكن عرضيا عمى النحو التالي:
 متطمبات تتعمق بالتدريب: .2

التدريب المستمر أثناء الخدمة، وذلك من إلى مدرسة المستقبل إدارة يحتاج القائمون عمى 
: )محمود، فيو اآلتي ُيراعي أنأدائيم بصورة مستمرة، وىذا التدريب يجب  ىأجل االرتقاء بمستو 

ٕٓٔٓ :ٖٕٔ) 
 يتحمى بيا مدير المدرسة، وتضمينيا في برامج التدريب. أنتحديد الكفايات التي يجب  -
دارية ومستحدثاتيا والتعرف عمى كل ما ىو جديد في مجال إلالتدريب المستمر عمى الشئون ا -

 .اتيا المختمفةمستوىوفقًا لمعايير الجودة الشاممة بمراحميا و  إلدارةا
ات المختمفة بالمدرسة بأكبر قدر ممكن اندارية عمى كيفية استثمار االمكتدريب القيادات اإل -

 ية.التعميملتطوير العممية 
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 من أجل تنمية ثقافة العمل من خبلل فريق. التعاونيالتدريب عمى أساليب العمل  -
 فتاح عمى المجتمع:نمتطمبات تتعمق باال  .1

من فتاحيا عمى المجتمع المحمي و أنمدرسة المستقبل ضرورة إدارة من بين أىم متطمبات 
 (:ٕٖٔ: ٕٓٔٓ)محمود،  طريق خبلل

ية في وضع التعميماكل تنظيمية في المدرسة تتيح مشاركة ذوي العبلقات بالعممية ىيوجود  -
 أىداف المدرسة ورسم سياستيا واتخاذ القرارات الخاصة بيا.

 المدرسة.إدارة والمجتمع المحمي من قبل تصال ما بين المدرسة وضع نظام جديد لبل -
 من الطاقات المتوفرة في المدرسة: مثمىمتطمبات تتعمق بضرورة االستفادة ال .1

ستفادة من الطاقات المتوفرة بالمدرسة بلمدرسة المستقبل مطالبة بضرورة التخطيط لإدارة 
 (ٖٖٔ: ٕٓٔٓق ذلك من خبلل: )محمود، بشرية، ويمكن تحقي أوت مادية انسواء أك
المدرسية بما دارة وضع معايير موضوعية وآليات عممية لشغل الوظائف المختمفة في اإل -

 يتفق مع الكفاءة والخبرة والسمات الشخصية.
المدرسرررررة وتكميفرررررو بالميرررررام الوظيفيرررررة المناسررررربة ي الحقيقيرررررة لكرررررل فررررررد فررررر معرفرررررة القررررردرات -

 اتو.انإلمك
لمعمل بكفاءة وفعالية وفق المعايير التربوية ية والطبلب التعميمئة االدارية و يىتحفيز ال -

 المعاصرة.
 الحياة المدرسية تعزيزًا لقيم الديمقراطية.إدارة إشراك الطبلب في  -

 :مدرسة المستقبل تستند عمىدارة متطمبات تتعمق بضرورة وجود مرجعية فكرية وعممية إل .4
 (ٖٔ: ٕٚٓٓ، إبراىيم)

 مستمد من األصول اإلسبلمية.مبدأ الشورى في القيادة والعمل المؤسسي ال -
 في الوقت الراىن وفى المستقبل. التعميمالمطالبة االجتماعية المطروحة عمى  -
الترررري تولرررردت مررررن منظررررور النظريررررات الحديثررررة فرررري القيررررادة دارة األسرررراليب العمميررررة فرررري اإل -

 .دارةواإل
 :إلدارةالمركزية في اامتطمبات تتعمق ب .5

المدرسية بما يمنح دارة التقميل من المركزية في اإلإلى مدرسة المستقبل  إدارةتحتاج 
 وديناميكية العمل المدرسي المزيد من االستقبللية في اتخاذ القرارات الميمة التي تتناسب

 (.ٖٔ: ٕٚٓٓ، إبراىيم)
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 المتوقعة من مدير مدرسة المستقبل:دوار األ
المتوقعة من مدير مدرسة المستقبل في دوار ( األٖٗٔ-ٖٛٔ: ٕٓٔٓيحدد )محمود، 

 النقاط التالية: 
وذلك من  دوره كمنظم لممعمومات المتدفقة لممدرسة لالستفادة منيا في اتخاذ القرارات: .ٔ

خبلل تجميع وتنظيم المعمومات الواردة من المصادر المختمفة، واالستماع لمغير وتجميع 
 المعمومات، وتفسير وتحميل المعمومات الواردة.

 ية:التعميموفى العممية دارة دوره كمستخدم لمتطبيقات التكنولوجية في أعمال اإل .ٕ
الدراسية الجداول ويتحقق ىذا الدور من خبلل استخدام ىذه التطبيقات في تصميم 

وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصات المختمفة داخل المدرسة، واستخدام البريد 
عدادفي تجميع المعمومات، و  إلنترنتااإللكتروني في المراسبلت، واستخدام  بنك  ا 

البرامج إعداد ، واستخدام الحاسب اآللي في االمتحاناتلممعمومات يتعمق بأسئمة 
ية المتنوعة، واستخدام التعميمشطة نالتربوية، واستخدام الحاسب اآللي في تصميم األ

 االتصاالت الحديثة في متابعة العاممين بالمدرسة. أجيزة
من خبلل الحرص عمى عقد مجالس اآلباء  التواصل مع المجتمع المحمي:دوره في  .ٖ

شراك  المجتمع المحمي في اتخاذ القرارات المدرسية،  أفرادوالمعممين بشكل منتظم، وا 
عمال ات األىمية وبعض العمماء ورجال األ، ودعوة المنظمةوعقد الندوات داخل المدرس

ماكن التاريخية بلت عممية لممتاحف واألزيارات ورحلبلستفادة من خبراتيم، وتنظيم 
 المتواجدة في المجتمع المحيط بالمدرسة.

من خبلل توفير أكبر عدد من الكتب  دوره في التطوير المستمر لمكتبة المدرسة: .ٗ
التكنولوجية الحديثة،  جيزةعية المعمومات األخرى داخل المكتبة، وتزويد المكتبة باألأو و 

ات، وتنمية ثقافة الطبلب فيما يتعمق بكيفية االستخدام وربط المكتبة بشبكة المعموم
 األمثل لممكتبة.

من خبلل أخذ  دوره في وضع بعض اآلليات التي تضمن احترام ذاتية وكرامة الطالب: .٘
شراك الطبلب في التخطيط لؤل شطة نآراء الطبلب في بعض القضايا المدرسية، وا 

شراك الطبلب في تقويم  المدرسة، والبعد عن توبيخ الطبلب وعدم إدارة داء أالمدرسية، وا 
 اة والعدل في معاممة الطبلب.او استخدام العقاب البدني، والمس

دوره في تنمية القيم اإليجابية لدى الطالب والعاممين في المدرسة مثل قيمو  .ٙ
قائمة بيذه  إعدادمن خبلل  اة.... الخ(:او المسو العدالة، و العمل الجماعي، و ، التعاون)



    

55 
 

ع القيم لمطبلب والعاممين بالمدرسة، وتطبيق ىذه القيم بصورة عممية داخل  نيا بلوا 
المدرسة، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لمذين يمتزمون بيذه القيم، وتكوين فرق عمل 

 جاز مختمف الميام داخل المدرسة.أنفي  عميياواالعتماد 
خبلل عقد برامج تدريبية من  دوره في توفير فرص النمو الميني لمعاممين بالمدرسة: .ٚ

لئلداريين لكى يطمعوا من خبلليا أو عمى فترات دورية داخل المدرسة سواء لممعممين 
عمى كل جديد في مجال تخصصيم، والحرص عمى ترشيح العاممين في المدرسة 
لمدورات التدريبية التي تعقد خارج المدرسة، وتشجيع المعممين بالمدرسة عمى االلتحاق 

ا بكميات التربية، وتشجيع المعممين بالمدرسة عمى ارتياد مكتبة عميالدراسات الببرامج 
 المدرسة بصورة مستمرة.

من خبلل دراسة  دوره في وضع الخطط التربوية والعمل عمى تنفيذىا وتقويميا: .ٛ
ية التي تنتمي ليا المدرسة، وتحديد التعميم، وأىداف المرحمة لمتعميمالعامة األىداف 
ة المدرسة، وتحديد الميام المطموب تنفيذىا خبلل العام الدراسي، واطبلع رسالة ورؤي

شراكيم   في تنفيذىا، ووضع آليات لقياس مدىالعاممين بالمدرسة عمى ىذه الخطط وا 
 تحقق ىذه الخطط.

من خبلل التشخيص الدقيق لممشكبلت  دوره كمتخذ لمقرارات المختمفة داخل المدرسة: .ٜ
ئة المناخ المدرسي المناسب لتنفيذ ىذه القرارات، ييلقرارات، وتىذه ا أنيا يتخذ بش التي

 وتقويميا. اومتابعة تنفيذى
من خبلل استخدام التطبيقات  دوره في تطبيق آليات الجودة التربوية داخل المدرسة: .ٓٔ

المدرسية، والعمل في ضوء رؤية ورسالة المدرسة، وتكوين فرق  دارةالتكنولوجية في اإل
لتحقيق التكامل الوظيفي، والتطوير المستمر  ؛العاممين داخل المدرسةمن  متعاونةعمل 

 شطة المدرسية.نلممناىج واأل
شطة المراد تنفيذىا داخل نمن خبلل تحديد األ شطة المدرسية:ندوره كمخطط لل  .ٔٔ

خذ أالمناىج الدراسية، و  محتوىشطة بأىداف المدرسة وبنىذه األ ، وربط محتوىالمدرسة
 شطة وتقويميا.نشطة ، ومتابعة تنفيذ ىذه األنىذه األ محتوىعممين في آراء الطبلب والم

من خبلل توفير مناخ مدرسي  ية داخل المدرسة:انسندوره في تنمية العالقات اإل  .ٕٔ
في معاممة الجميع داخل المدرسة، والبعد عن والمساواة العدل و  انيتسم باألمن واالطمئن

تماء وحب المدرسة لدى جميع نتعميق مشاعر اإلو ات اناستخدام أسموب التوبيخ واإلى
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العاممين والطبلب، واستخدام المناخ الديمقراطي الذى يتيح لمجميع فرص المصارحة 
 والتعبير عن الرأي دون خوف.

من خبلل المتابعة المستمرة ألداء العاممين بالمدرسة،  دوره كمقوم لمعاممين بالمدرسة: .ٖٔ
 ء العاممين بالمدرسة.واستخدام أدوات مختمفة لقياس أدا

 المدارس في مدرسة المستقبل: مديري كفايات 
و يتوجب إنيم بشكل فاعل ومؤثر، فممدرسة المستقبل النجاح في ميا مديرولكى يستطيع 

حساسعميي يتحمى  أنيجب  التيومن ىذه الكفايات  ،م معايشة العديد من الكفايات بصدق وا 
 (:ٖ٘ٔ-ٖٗٔ: ٕٔٓٓ)الزواد،  مدارس المستقبل ما يميمديرو بيا 

عد أساسًا لمقيادة تُ  التيويقصد بيا الصفات الشخصية والقدرات العقمية  الكفايات الذاتية: .ٔ
التربوية في القرن الحادي والعشرين. وتتمثل الصفات الشخصية في العديد من الصفات 

ين في تنعكس آثارىا عمى سموك وتصرف العامم التي ،فعالية والعقميةنالجسمية واال
كما سيكون لمظاىرىا األثر البالغ عمى المجتمع، حيث ستؤثر بشكل  ،القطاع التربوي

وتشمل الصفات  ،يجابي واضح في استجابات طبقات المجتمع لنواحي التقدم والتطورإ
فعالية، ومن نالشخصية مجموعة من الصفات الشخصية مجموعة الصفات العقمية واال

طبلقة المفظية، والخمق الطيب، والقدوة الحسنة، والعدالة أبرزىا: الحيوية والنشاط، وال
قناع، والثقة إلصغاء، والتواضع، والصبر والمثابرة، والحجة واإلسن اصاف، وحُ ألنوا

 ة.انجاز، والنزاىة واألمنبالنفس، واإلبداع في اإل
ء يجابي البناء مع كافة أعضاوتتمثل في القدرة عمى التعامل اإل :اإلنسانيةالكفايات  .ٕ

 المدرسة، ليكونوا قادرين عمى: 
 بناء عبلقات طيبة. -
 المدرسة. أفراددراك الواعي لمميول واالتجاىات لكافة إلا -
 الفيم التام لمشاعر وأحاسيس وثقة العاممين. -
 تقادات برحابة صدر.نقتراحات واإلتقبل كافة اإل -
 ن إلظيار روح االبتكار والتجديد.خرىعطاء المجال لؤلإ -
 في رحاب المدرسة. انخمق االطمئن -
المؤسسة  أفراديقوده  أنوىى القدرة عمى رؤية التنظيم الذى يجب  الكفايات اإلدارية: .ٖ

يقومون بيا، مع فيم  التيالتربوية وفيميم لعممية الترابط بين أجزائو وبين النشاطات 
 المؤسسة التربوية، وعبلقة المدرسة بالمجتمع. أفرادالعبلقة الترابطية بين 
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وىى المعرفية المتخصصة في االستخدام األمثل لتحقيق الغاية  الفنية: الكفايات .ٗ
، وليا القدرة عمى عممية التحميل وتبسيط االجراءات المتبعة في تطبيق فاعميةالمنشودة ب
تتميز بسيولة اكتسابيا وتنميتيا لمميارات المتعددة في أنيا ظمة، كما نالموائح واأل

 دارة   ن غيرىا لكونيا نيجًا يتم تطبيقو في اإلأسموب العمل، وىى مألوفة أكثر م
 الحديثة.

 ب التالية:انطي ىذه الكفايات الجو غَ وتُ 
 تطوير المنياج الدراسي. . أ
 متابعة الطبلب. . ب
 التخطيط الدراسي. . ت
 تطوير قدرات المعممين مينيًا. . ث
 المدرسي. ىمتابعة المبن . ج
 دوات القياس والتقويم.أتحسين وتطوير  . ح
 لممدرسة. رسم السياسة التربوية . خ
 إقامة نظام فعال لمتقويم التكويني.  . د

 مدرسة المستقبل: مدير( الكفايات التالية ل217: 1007دد )الحربي، حَ وي  
 ستخدام أساليب التقنية اإلدارية.ااتخاذ القرارات ب .ٔ
تاحة الفرصة لمتعبير  ممارسة االتصال الفعال من خبلل حسن استماعو لمرؤوسيوِ  .ٕ وا 

 عن آرائيم.
 باألىداف.دارة استخدام األساليب اإلدارية الفعالة مثل اإل القدرة عمى .ٖ
 التوثيق بين أىداف المدرسة وأىداف المعممين. محاولةو  فرادالصراعات بين األإدارة  .ٗ
استخدام الطرائق العممية في التفكير، بحيث يصبح األسموب العممي عادة يوميو في  .٘

 المشكبلت في المدرسة. شطة وحلّ نممارستو لؤل
ض السمطات وتحديد االختصاصات بوضوح لئلداريين والمعممين والعاممين في تفوي .ٙ

 وتوازن الصبلحيات مع المسئوليات. ،مرالمدرسة مع مراعاة األخذ بوحدة األ
تمكنو من تسيير إجراءات العمل اإلداري  التيالتعامل مع تقنيات االتصال الحديثة  .ٚ

 والفني المدرسي.
المختمفة لمعالجة واألساليب والتصورات واألفكار والمداخل اإللمام بالعديد عن الفمسفات  .ٛ

 المدرسة.دارة المواقف والمشكبلت اليومية إل
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 تعقيب عمى المبحث/
وُيستخمص من خبلل ما سبق ذكره، مجموعة من الكفايات وجد أنيا ميمة وضرورية   

 ومميزة لمدير مدرسة المستقبل، وىده الكفايات تتمحور حول المحاور التالية:
دارة التغييرالمحور األول:  .ٔ  .التطوير وا 
  دارة التغيير اإليجابي في المدرسة من خبلل قدرة مدير المدرسة عمى التطوير وا 

 تخطيط الفعال.ال
 .المحور الثاني: اتخاذ القرار .ٕ
  قدرة مدير المدرسة عمى اتخاذ القرار بالمنيج العممي الموضوعي لحل المشكبلت التي

 تتعرض ليا المدرسة داخميًا وخارجيًا.
 .القيادة الرياديةالمحور الثالث:  .ٖ
 العملواستثمار الفرص في  قدرة مدير المدرسة عمى اقتراح مشاريع ريادية جديدة 

واالستخدام الفعال ألساليب التعزيز  ،مع الزمبلء طيبةالريادي من خبلل بناء عبلقات 
 والمكافأة.

 .إدارة المعرفةالمحور الرابع:  .ٗ
  قدرة مدير المدرسة عمى البحث عن المعرفة واألفكار الجديدة وتوظيفيا من خبلل

يجاد حمول لممعيقات التي تعترض تطبيق المعارف واألفكار  التكنولوجيا الحديثة وا 
 الجديدة.

 .المحور الخامس: التواصل والتعبير عن الذات .٘
  قدرة مدير المدرسة عمى التكيف مع طبيعة المواقف المختمفة في العمل من خبلل

 .تياورسالالمدرسة االلتزام الراسخ بالقيم التي تتماشى مع رؤية 
 .رالشراكة مع المجتمع المحمي وأولياء األمو المحور السادس:  .ٙ
  قدرة مدير المدرسة عمى التخطيط لمشراكة بين المدرسة والمجتمتع المحمي وأولياء

 األمور واقناعيم بأنيم شركاء في التخطيط والتنفيذ ألنشطة المدرسة.
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 .تحسين التعميم والتعممالمحور السابع:  .ٚ
 قدرة مدير المدرسة عمى تطوير خطة مفصمة لتحسين عممية التعميم والتعمم من خبلل 

خمق بيئة مدرسية جذابة ومشوقة لمتعمم من أجل تقميل الفجوة بين األداء األفضل 
 واألداء المتدني.

 .اإلدارة الرقميةالمحور الثامن:  .ٛ
  قدرة مدير المدرسة عمى توظيف اإلدارة الرقمية من أجل تسييل عممية االتصال

 والتواصل بكافة أبعادىا.
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 المبحث الثالث
 المدرسية بوكالة الغوث بمحافظات غزةإلدارة ا

 
 
 تمييد: 
 المدرسية في وكالة الغوث الدولية:إلدارة مكونات ا 
 الغوث وكالة مدارس في المدرسة مدير اختيار: 
 المساعد في مدارس وكالة الغوث: مديراختيار ال 
 المدرسة: مديرالميام اإلدارية ل 
 الدولية:المدرسية بوكالة الغوث دارة ميمات اإل 
 المساعد في مدارس وكالة الغوث: مديرميام ال 
  مدارس وكالة الغوث بغزة: مديري مشكالت 
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 المبحث الثالث
 المدرسية بوكالة الغوث بمحافظات غزةدارة اإل

 :تمييد
شطتيا الرئيسية أنتقديم الخدمات لبلجئين الفمسطينيين، وتشمل إلى تيدف وكالة الغوث 

، حيث تقوم وكالة الغوث التعميمالصحة، واإلغاثة، والرعاية االجتماعية، و عمى توفير خدمات 
توفر  التيسط، وقد ظمت الجية الرئيسية و ظمة المدرسية في الشرق األنبتشغيل أحد أكبر األ

 لبلجئين الفمسطينيين ألكثر من خمسة عقود. األساسي التعميم
ا وكالة الغوث لبلجئين الفمسطينيين، توفرى التيمن أىم الخدمات  التعميمخدمات  وُتَعد  

وذلك من خبلل توفير الدعم المادى واإلشراف الفني واإلداري، حيث يتم تطبيق المنياج 
ثرائو تحت  الفمسطيني في جميع مدارسيا في فمسطين، ويتم اإلشراف الفني عمى تنفيذ المنياج وا 

ري عمى المدارس فيتم من إشراف المشرفين التربويين حسب تخصصاتيم، أما اإلشراف اإلدا
خبلل المراقبين اإلداريين العاممين بوكالة الغوث، لتوفير احتياجات المدارس من األثاث 

ي مدير المدرسية، ومتابعة التشكيبلت المدرسية، وتنقبلت الطمبة والمعممين و  التجييزاتو 
 تواجييم. التيي المدارس في حل المشكبلت المدرسية مدير المدارس، ومساعدة 

 

 المدرسية في وكالة الغوث الدولية: دارةمكونات اإلأواًل: 
 ر المدرسة:مدي .2
 مديرال البلزمة لتعيين اإلجراءات جميع الغوث بوكالة التعميمو  التربية دائرة تتخذ أن بعد

 دورات ومن خبلل األقدمية، بحسب تظاران قائمة في تقوم بترتيبيم بمدارسيا، المساعد
 لعدم من الترقيات بعضيم استثناء يتم قد ، ليم يةانالميد والمتابعة ، ليم تعقد التي التدريب
 ليشغل تظار،نقائمة اال عمى األول أخذ تم مدرسة، مدير لوظيفة شاغر خبل وكمما ، أىميتيم
 االستثناء عممية عدا عن آخر، إجراء أي أو  أنامتح أو  مقابمة دون الشاغرة الوظيفة ىذه
 المتقدم يكن لم إذا التعيين، عدم في الحق الوكالةدارة و إلأن الذكر كما سالفة الترشيح من
 لمدة االختبار تحت الوظيفة ىذه تكون حيث األسباب إبداء وذلك دون أىبًل، الوظيفة ليذه
يكون فاعبًل  أنبد  المدرسة ىو قائدىا فبل مدير أنبما  (.ٖٛ: ٕٙٓٓ، تربان) شيراً  ٕٔ

و يتم إنالمدرسية ف دارةاإل فاعميةومن أجل رفع مستوى  ،حتى تكون إدارتو المدرسية فاعمة
: ٖٕٓٓ: )أحمد، المدرسة بناًء عمى أسس ومعايير موضوعية سميمة منيا مديرختيار ا

ٔٔ٘-ٔٔٗ) 
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المدرسة المرشح حاصبًل عمى مؤىل جامعي  مديريكون  أنالكفاءة المينية: ويقصد بيا  . أ
 أنثبلث سنوات عمى األقل، و  أونتين لمدة س مديريكون قد عمل نائبًا لم أنتربوي، و 

 ى.يكون تقويم أدائو )جيد جدًا( فأعم
المدرسة ذا خمق قويم وقدوة حسنة  مديريكون  أنالسمات الشخصية: ويقصد بذلك  . ب

 وكيسًا وواثقًا بنفسو وناضجًا اجتماعيًا وراغبًا في العمل وصحيح البدن والعقل والنفس.
 عداد  ربًا، ويكون اإلدَ دًا ومُ عَ المدرسة مُ  مديركون ي أنوالتدريب: ويقصد بذلك عداد اإل . ت

ب مياري يرتبط انوعممياتيا وأصول تنفيذىا وج دارةب معرفي حول اإلانبين: جانفي ج
: كفايات التخطيط ىى لميام وظيفتو بحيث يكتسب الكفايات البلزمة، و  مديربممارسة ال

ويم، وتنمية العبلقات مع المجتمع المدرسي والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والمتابعة والتق
وتنفيذ المنيج المدرسي وتطويره والتنمية المينية لممعممين  اإلنسانية، والعبلقات المحمي 

دارة م و عمييواإلشراف  رشادىم وتوجيييم، واإل فراداألا  المالية  دارةوشئون الطبلب وا 
 والتطوير. الدراسة وعبلقات العمل مع الرؤساء و 

ية في إقرارىا بجسامة الميمة الممقاة عمى كاىل التعميمتتفق النظم  المساعد: مديرال .ٕ
المدرسة، مما دفع بيا لتعيين من يساعده في ميامو، وينوب عنو عند غيابو، وقد  مدير

 التعميموزارة التربية و  عميوما تطمق نيبتباينت التسميات ليذا المساعد من نظام آلخر، ف
 مديرسمى المُ  عميووكالة الغوث تطمق  أننجد ، مديرمساعد ال ىسمالفمسطينية مُ 
المساعد ىو موظف يعمل تحت إطار التفويض في برنامج التربية  مديرالمساعد، وال

يعمل  التيشطة اإلدارية في المدرسة ني واألالتعميم، ويكون مسئواًل عن النشاط التعميمو 
ي جميع أعمالو الفنية المدرسة ف مديربيا، حيث تتمثل مسئولياتو وواجباتو، في مساعدة 

  (.ٙٔ-٘ٔ: ٕٕٔٓواإلدارية)الجخمب، 
 يتم ذلك من خبلل الخطوات التالية:

ين مساعدين، في ضوء الشروط المتفق مدير عن حاجتيا ل التعميمتعمن دائرة التربية و  .ٔ
 ، ودائرة المستخدمين.التعميمبين دائرة التربية و  عمييا

 التعميمالطمبات يتم تحديد موعد لممسابقة الكتابية، حيث تشرف دائرتا  بعد فرز .ٕ
 المسابقة.إدارة والمستخدمين عمى 

 راق اإلجابات بعد استبدال األسماء بأرقام سرية.أو بتصحيح  التعميمتقوم دائرتا التربية و  .ٖ
ف ترسل النتائج لدائرة المستخدمين، لمطابقة رقم الجموس بالرقم السرى، ولتعد كشو  .ٗ

 عمى العدد المرشح لممقابمة الشخصية. التعميمتفاق مع دائرة الدرجات، ولبل
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 والمستخدمين عمى المقاببلت الشخصية. التعميمتشرف دائرتا  .٘
في ضوء نتيجتي المسابقة الكتابية والمقابمة الشخصية، يتم تحديد قائمة بأسماء  .ٙ

 بالوكالة. مالتعميالناجحين، ويتم استدعاؤىم حسب حاجة دائرة التربية و 
مساعد في مدارس وكالة  مديرأما الشروط الواجب توافرىا فيمن يسمح لو بالترشح لوظيفة 

 ٕٙٓٓ، تربان) ودائرة المستخدمين في الوكالة التعميمبين دائرة  عميياالغوث، فيتم التفاىم 
:ٜٗ.) 
 

 المدرسية بوكالة الغوث الدولية:دارة ميمات اإلثانيًا: 
مجالين رئيسين تضمن كل إلى المدرسية، دارة التربوية في وكالة الغوث ميام اإلتقسم المؤسسة 

إصدارات معيد التربية التابع لوكالة الغوث، إلى منيما كل ما يتعمق بو من جزئيات، وبالرجوع 
 يمكننا الوقوف عمى الميام التالية:

 ويتضمن المجاالت الفرعية التالية: المجال اإلداري: .ٔ
 لطبلب.شئون ا إدارة  -
 رعاية شئون العاممين. -
 تنظيم العبلقات مع المجتمع المحمي. -
 لياء األمور والمدرسة لممشاركة في نشاطات المدرسة.أو الصمة بين  -
 ت المادية المدرسية.لتسييبلتنظيم ا -
 المدرسية. التجييزاتة البلزمة لمبناء المدرسي و أنوتنظيم برامج الصيإدارة  -
 المدرسية. التجييزاتالتحسينية الخاصة بالبناء المدرسي و وتنظيم المشروعات إدارة  -
 الشئون المالية.إدارة  -
 المجتمع المحمي. أفرادتقدميا وكالة الغوث و  التيالموارد المالية إدارة تنظيم  -
 التربوية.دارة تنظيم االتصال والتواصل بين المدرسة واإل -
دارة تنظيم و  -  االجتماعات التربوية.ا 
 (.ٕٙ-ٕ٘: ٕٕٔٓ)الجخمب، دارية اإل الجوانبمتابعة التقويم الختامي و  -
 ويتضمن المجاالت الفرعية التالية: مجال اإلشراف التربوي: .ٕ
 إثراء المنياج الدراسي وتحسين تنفيذه. -
دراسة وتحديد احتياجات المنياج المدرسي المقرر ومشكبلتو لمعمل بإتجاه إثراء عناصره  -

 وتطويرىا.



    

64 
 

ثرائو وتحسين طرائق تنفيذ في ضوء نتائج الدراسة وضع برنامج لتمبية احتياجات  - المنياج وا 
 ات المتاحة.أنواإلمك

 النشاط المتصل بإثراء المنياج ونتاجاتو. انوضع نظام لمتقويم المستمر أللو  -
 تنمية العاممين في المدرسة مينيًا. -
 ات المتوفرة في المدرسة.أنوضع برنامج لمنمو الميني في ضوء الحاجات واإلمك -
توظيف  أو ام بدراسات وبحوث اجرائية موجية نحو تحسين العمل وممارسات العاممين القي -

 بحوث أخرى منتمية.
يعدىا المعممون وتزويدىم  التيدراسة وتحميل وحفظ المواد الدراسية ومذكرات الدروس  -

 بالتغذية الراجعة اليادفة البلزمة.
 ات القائمة.أني حدود اإلمكتوظيف أساليب وأدوات التدريب والنمو الميني المتاحة ف -
 إيجاد نظام لمتقويم المستمر لعمل العاممين في المدرسة ومتابعتيم فرديًا وجماعيًا. -
 العمل عمى توفير فرص النمو المتكامل لممتعممين جسميًا وعقميًا واجتماعيًا ونفسيًا ورعايتيا. -
 واجتماعيًا ورعايتيا.العمل عمى توفير فرص النمو المتكامل لمعاممين جسميًا وعقميًا  -
، تربان) العمل عمى تحسين وتطوير أساليب وأدوات القياس والتقويم لمختمف المباحث -

ٕٓٓٙ :ٕٚ.) 
 

 المساعد في مدارس وكالة الغوث: مديرميام ال
 (:ٖ٘: ٕٙٓٓ، تربان) المساعد في مدارسيا في التالي مديرتحدد وكالة الغوث ميمة ال

 المدرسية: دارةفي مجال اإل .2
 .التجييزاتي المدرسية والحفاظ عمى المعدات و انة المبانالوصاية عمى المدرسة وصي -
 الوصاية عمى سجبلت المدرسة. -
 لممراسبلت والتقارير المطموبة.عداد اإل -
 لمجدول المدرسي.عداد اإل -
 المقرر الدراسي يسير عمى ما يرام. أنالقيام بزيارات صفية لمتأكد من  -
 ميذ.مراعاة النظام وتيذيب التبل -
 القيام بتدريس ست حصص أسبوعيًا. -
 ة ميام أخرى تطمب منو.أيّ  إنجاز -
يكون مسئواًل عن توجيو جميع المعممين والعاممين في المدرسة واإلشراف  في المجال الفني: .ٕ

 عمى سير العمل. 
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المدرسة، فالوكالة تنظر إليو  مديرالمساعد ىى نفسيا ميام  مديرميام ال أنمما سبق تبين 
 مدرسة بناءً  مديريتم ترقيتو ل أنومدرسة، ينتظر وجود شاغر ليمؤله، حيث  مديرو أنعمى 
 تظار المعدة لذلك.نفي قائمة اال ترتيبوعمى 

 

وكالة الغوث ) :و ينبغي عمى المرشح المثالي القيام بالتاليإنتبعًا لسياسة واجراءات الوكالة فو 
 (ٕ٘ٔٓالدولية، 

ة لمطمبة البلجئين والممتحقين بالمدرسة وذلك األساسي التعميمالمساعدة في تقديم خدمات  .ٔ
المستوى األكاديمي المتوقع لكل طالب قد تحقق، وكذلك المستوى العام لتحصيل  أن ضمانل
آمنة ومحفزة عمى  تعميميةين أيضًا توفير بيئة عتطبلب في المدرسة قد تطور، كما ويال

رفع الروح المعنوية بين كل من طاقم و  االنضباطالتعمم، وذلك من خبلل توفير االحترام و 
 األمور.أولياء العمل والطبلب و 

 الطبلب:  إنجازمتابعة وتقييم  .ٕ
وكذلك تقديم النصائح  ،ات التحصيل لدى الطبلبمستوىو إلنجاز فحص ومتابعة تقارير ا .ٖ

 تنفيذىا. ياإلجراءات العبلجية المنو أو ية التعميمالخاصة بالضروريات 
كالتدريس العبلجي والتوجيو النفسي  مساندةنسيق الخدمات الالعمل كمجال ارتكاز لت .ٗ

االجتماعي وتقديم التوصيات الطبية وتوفير الحاجات الخاصة، وكذلك العمل كحمقة وصل 
 .فاعميةمور وذلك لمعالجة مختمف القضايا بلياء األأو بين الطمبة وطاقم العمل و 

لتالي: وىو كا األداءمين ضعيفي جراءات اإلدارية لتطوير المعمإلاإلشراف عمى تطبيق ا .٘
وكذلك تزويد عممية  ،يم حاجات التدريب عمى مستوى المدرسةمتابعة التحضير الخاص بتقو 

التخطيط اإلداري بالمدخبلت المطموبة وتنسيق مشاركة المعممين في البرامج المعتمدة وفقًا 
 لوية االحتياج.و لؤل

الصفي لممعمم وتزويده بالتغذية الراجعة بما يشمل تقويمًا ألثر التدريب الذى تم  األداءمتابعة  .ٙ
 تنفيذه.

 ىم الميام التطويرية البلزمة.إنجاز المدرسة حول المعممين بعد  مديرتقديم التوصيات ل .ٚ
دارة يجابية وبناءة بين مجمس اآلباء و إتطوير عبلقات  .ٛ المدرسة وقيادات المجتمع والمنظمات ا 

عمى عبلوة  ،وذلك عبر التواصل الفعال ،حكومية والمنظمات األخرى ذات الصمةغير ال
 زيارات األشخاص لممدرسة حسب ما يطمب. تسييل

 المدرسة في حال تغيبو. مديرابة عن عمل ناإل .ٜ
 أداء الواجبات األخرى التي قد يكمف بيا. .ٓٔ
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 مدارس وكالة الغوث بغزة:مديري مشكالت 
من  العديد عمى الوقوف وتم ، الموضوع ىذا عمى الدراسات من العديد يتْ جرِ أُ  
 :ولعل أىميا ، غزة بمحافظات المدارس مديري مشكبلت

 . اآللي الترفيع .ٔ
 (.ٜٔٔ-ٙٗٔ: ٕٗٓٓ ، عودة أبو ) لو المقدمة الحوافز قمة من المعمم . شكوىٕ
 .  المدرسيةدارة اإل مع الحكومية غير المؤسسات ناو تع عدم . ٖ
 . يةالتعميم بالوسائل خاصة غرفة توافر عدم .ٗ
 . والموازم األثاث لتخزين مستودعات وجود . عدم٘
 . يةالتعميم دارةاإل عن الصادرة اتالتعميم كثرة . ٙ
 . المدرسيةدارة اإل عمى والفنية اإلدارية األعباء كثرة . ٚ
 . المدرسة مديرل الممنوحة الصبلحيات قمة . ٛ
 .الفترتين دوام عمى المترتبة المشكبلت كثرة . ٜ

 (٘ٛٔ-ٗٚٔ: ٖٕٓٓلممدرسة )بسيسو،  المخصصة المادية الموارد . قمةٓٔ
 . المدير رأي أخذ دون المعممين . تنقبلتٔٔ
 . أبنائيم تحصيل بمتابعة األىل اىتمام قمة . ٕٔ
 . الدراسية الغرف ونقص العالية ةالصفيّ  الكثافة .ٖٔ
 .األدب حدود عن الخارجين الطمبة بحق التأديبية اإلجراءات . ضعفٗٔ
 .المدرسية دارةاإل تبذليا التي لمجيود يةدارة التعميماإل تقدير قمة . ٘ٔ
 .المضمونإلى  النظر دون وزخرفتو العمل بشكمية يةالتعميم دارةاإل اىتمام .ٙٔ
 (.ٕٙ:  ٕٕٓٓ)اليباش،  اإلداري بالروتين الكثيرين تقيد .ٚٔ
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/ خالصة الفصل  

ويستخمص مما سبق أن اإلدارة المدرسية في وكالة الغوث رغم وجود سياسة واضحة         
في اختيار مدير المدرسة والمدير المساعد لو؛ إال أنو ما زالت ىناك بعض المشكبلت االدارية 
الخارجة عن إرادتيم والتي تكون غالبا تابعة لنظام معين ال يستطيع مدير المدرسة أن يتدخل 

ا النظام ويجب اإلشارة إلى أن ىناك تداخل في الميام الموكمة إلييم.في ىذ  

وبعد عرض اإلطار النظري لمدراسة، تعرض الدراسة في فصميا التالي الدراسات السابقة 
 المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية مقسمة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية. 
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 انفصم انخانج
 انذراصاث انضابقت

 

   انذراصاث انعربٍتأوالا 
 ٍاا  انذراصاث األانبٍتأنح

 ق عهى انذراصاث انضابقتعهٍحانخاا  انت
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

 :تمييد
ألىم الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة حيث قام الباحث  ممخصاً نعرض فيما يمى 

دراسات عربية وأجنبية، ويتم عرض الدراسات السابقة طبقا لمتسمسل الزمني بدءًا إلى بتقسيميا 
 ( دراسة وىي عمى النحو اآلتي:ٜٗمن األحدث إلى األقدم، وقد بمغ عددىا )

 
 : الدراسات العربية:أوالً 

 ( وتعرضيا الدراسة من األحدث إلى األقدم كما يمي:ٖٖويبمغ عددىا )
: مدى توافر مواصفات معممة مدرسة المستقبل أن( بعنو 1026، والعتيبي )مدىدراسة الغا .2

بالمرحمة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت  األولىفي خريجات برنامج "معممة الصفوف 
 ية.التعميم الييئةعبد الرحمن من وجية نظرىن ونظر أعضاء 

خريجات برنامج الكشف عن مدى توافر مواصفات معممة مدرسة المستقبل في  الدراسة هدفت
بالمرحمة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية  ىلو "معممة الصفوف األ

( عضو من أعضاء ٓٗمن ) الدراسة ية. وتكونت عينة التعميم الييئةنظرىن ونظر أعضاء 
ناىج وطرق ية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في كمية التربية في قسم المالتعميم الييئة

الثامن المسجبلت في مسار"معممة  ى( طالبة من طالبات المستو ٛٙ)إلى التدريس، باإلضافة 
 بالمرحمة االبتدائية". األولىالصفوف 

ية حول التعميم الييئةبين آراء أعضاء  إحصائية واظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
 األولىجات برنامج "معممة الصفوف مدى توافر مواصفات معممة مدرسة المستقبل في خري

الدرجة العممية والخبرة إلى بالمرحمة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تعزي 
، وعمى االستفتاء كمو، كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات المحاوروالتفاعل بينيما عمى جميع 

مدى توافر مواصفات معممة مدرسة  ية حولالتعميم الييئةبين آراء أعضاء  إحصائية داللة 
بالمرحمة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة  األولىالمستقبل في خريجات برنامج "معممة الصفوف 

 التفاعل بين الدرجة العممية والخبرة.إلى  تعزىبنت عبد الرحمن 
 

دارًة و  نريد: بيئةً  التي: مدرسة المستقبل ان( بعنو 1025دراسة عبد الرحمن ) .1  ومعممًا.ا 
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من الموضوعات ومعلمبً، وهو  إدارةنريد، بيئت و التيالدراست موضوع مدرست المستقبل  تنبولت
م يواكب عمىيتحقق دون ت أنالمستقبمي ال يمكن  أنسنالميمة في عصر أصبح فيو بناء األ

توضيح ما ننشده ونريده من بيئة إلى  ىدفت الدراسةمتطمبات العصر ويستشرف آفاقو. كما 
دارة أة جاذبة و ييم مقتدرة ومعمم مميز تساعد في تحقيق أىداف مدرسة المستقبل وايجاد ا 

المعرفي  محتوىالمنيج الوصفي التحميمي في معالجة ال الدراسة تمؤىمة، واتبع تعميميةمخرجات 
البيئة الحسية الجمالية لمدرسة المستقبل يقصد بيا  أنىو  الدراسةلمبحث ومن أىم نتائج 

ييا ومن أىم التوصيات ف التييقة لبيئة تربوية داخل الحي أنم وعكس صورة مثمى و مظيرىا العا
 ضرورة االىتمام ببيئة مدرسة المستقبل المنشودة بما يجعميا جاذبة لمطبلب.

 

بالمرحمة  األولى: دور برنامج معممة الصفوف أن( بعنو 1025) مدىدراسة العتيبي، والغا .1
عممات في ضوء مواصفات معممة مدرسة المستقبل من الطالبات المإعداد االبتدائية في 

 ية والطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.التعميم الييئةوجية نظر أعضاء 
 إعداد  بالمرحمة االبتدائية في  ىلو الكشف عن دور برنامج معممة الصفوف األ الدراسة هدفت

ية التعميم الييئةالطالبات في ضوء مواصفات معممة مدرسة المستقبل من وجية نظر أعضاء 
 والطالبات. 

بين آراء أعضاء  إحصائية نتائج من أىميا: عدم وجود فروق ذات داللة إلى الدراسة  تْ صَ مُ وخَ 
 داد  إعبالمرحمة االبتدائية في  ىلو ية حول دور برنامج معممة الصفوف األالتعميم الييئة

الدرجة التعممية إلى  تعزىالطالبات المعممات في ضوء مواصفات معممة مدرسة المستقبل 
محور المواصفات  ال، ما عدكُ ، وعمى االستفتاء كَ المحاوروالخبرة والتفاعل بينيما عمى جميع 

 ئةالييبين آراء أعضاء  إحصائية التربوية والمينية، فقد أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة 
الطالبات إعداد بالمرحمة االبتدائية في  ىلو ية حول دور برنامج معممة الصفوف األالتعميم

التفاعل بين الدرجة العممية إلى  تعزىالمعممات في ضوء مواصفات معممة مدرسة المستقبل 
 والخبرة.

 

 مبادئ: المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضوء عنوان( ب1025دراسة عساف ) .4
 كاديمي لكميات التربية.االعتماد األ 

التدريس في كميات التربية في الجامعات ىيئة درجة تقدير أعضاء إلى التعرف  هدفتو
االعتماد األكاديمي، وتكونت عينة  مبادئالفمسطينية لممعايير المينية لمعمم المستقبل في ضوء 
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التدريس، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، ىيئة ( من أعضاء ٚٓٔالدراسة من )
 نتائج منيا: إلى لمدراسة وخمصت الدراسة  أداة االستبانةواستخدم 

 كانتاالعتماد األكاديمي  مبادئالعينة لممعايير المينية في ضوء  أفرادالدرجة الكمية لتقدير  -
 عالية نسبيًا.  ىى %( و ٛٛ.ٗٚ)
متغيرات إلى  تعزى ات العينةبين متوسطات تقدير  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة  -

 )الجامعة، الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة(.
 

: دور مدرسة المستقبل في بناء شخصيات عنوان( ب1025شمالو، والزىار ) أبيدراسة  .5
 الطمبة واختيارىم لتخصصاتيم المستقبمية في ضوء التحديات المعاصرة.

دور مدرسة المستقبل في بناء شخصيات الطمبة واختيارىم  مستوىتحديد  الكشف عن هدفتو
لتخصصاتيم المستقبمية في ضوء التحديات المعاصرة من وجية نظر الطمبة، وعبلقتو ببعض 

ة تشتمل عمى أنالمنيج الوصفي التحميمي، وتم بناء وتطوير استب انالمتغيرات، واستخدم الباحث
( من طمبة ٕٙٔتم تطبيقيا عمى عينة عشوائية عددىا ) ( فقرة،ٕٛمحورين، تحتوي عمى )

دور مدرسة المستقبل في بناء  مستوىنتائج أىميا: جاء إلى . وخمصت الدراسة الثانويةالمدارس 
شخصيات الطمبة واختيارىم لتخصصاتيم المستقبمية في ضوء التحديات المعاصرة بوزن نسبي 

محور اختيار التخصصات ل األوليب %( وىو بدرجة متوسطة. حيث جاء الترت٘ٔٔ.ٚٙ)
ي محور بناء ان%( وىو بدرجة كبيرة، وجاء الترتيب الث ٜٖٙ.ٛٙالمستقبمية بوزن نسبي )

 %( وىو بدرجة متوسطة. ٜٓ٘.٘ٙشخصيات الطمبة بوزن نسبي )
 

 المرغوبة الشخصية والخصائص المينية : الكفاياتعنوان( ب1025ر )أبي شاو دراسة  .6
 السميراء. فرع/  حائل جامعة في التربية كمية طالبات وجية نظر من المستقبل بمعمم

 وجية من المستقبل معمم في المرغوبة الشخصية والخصائص المينية الكفايات معرفة هدفتو
 عشوائية طبقية عينة اختيار كما تم .السميراء فرع حائل جامعة في التربية طالبات كمية نظر
 فقرة( ٓٗمن ) مكونة استبانة تطوير تمو  الكمي، المجتمع من طالبة( ٖٓٓ) ىاأفراد عدد بمغ

عادة االختبار بطريقة التحقق تم فقد داةاأل ثبات من ولمتأكد ،محورين في توزعت االختبار  وا 
(test-retest،) أداة عمى المرتين في تقديراتيم بيرسون بين ارتباط معامل حساب تم ثم ومن 

 .ككل الدراسة
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المتعمقة بالقيم واالتجاىات في محور الكفايات المينية حصمت  الكفايات أن النتائج أظيرتو 
( وىى معاممة الطمبة بعدالة عمى أعمى ٕٕمتوسط حسابي، بينما حصمت الفقرة ) عمىعمى أ

 متوسط حسابي في محور الخصائص الشخصية المرغوبة.
ع الكفايات لمتخصص في جمي تعزى إحصائية كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

البرامج والدورات  إعداد ضرورة إلى كما خمصت الدراسة  األولية،الفرعية ولصالح الصفوف 
جراء بحوث مكممة ليذه الدراسة تساعد  التيالتدريبية  تعمل عمى تطوير كفايات المعممين وا 

 المختصين التربويين عمى التحديث والتطوير.
 التعميم وزارتي مع ناو بالتع اإلعبلمية البرامجإعداد أىميا:  انصت الدراسة بعدة توصيات كأو و 
صت أو التخصصات، كما  بعض حيال نظرتيا وتحسين المجتمع شرائح العالي لتثقيف التعميمو 

 والتطوير عمى التحديث التربويين المختصين تساعد الدراسة ليذه مكممة بحوث الدراسة باجراء
 .التربوي المجال في
 

: مالمح مدرسة المستقبل من وجية نظر طمبة كمية التربية عنوان( ب1021دراسة األغا ) .7
 في الجامعة اإلسالمية في غزة.

مبلمح مدرسة المستقبل من وجية نظر طمبة كمية التربية بالجامعة  إلىالتعرف  ىدفتو 
 (ٔٛٔ)تكونت عينة الدراسة من و  ،اإلسبلمية في غزة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص

الدراسة عبارة  أداة كانتاتبع الباحث المنيج الوصفي، و ، و تخصصات مختمفة طالبًا وطالبة من
عدم إلى وقد توصمت الدراسة  ،فقرة، موزعة عمى أربعة مجاالت (ٕٖ)تتكون من  استبانةعن 

وأوصت متغيرات الجنس والتخصص والتفاعل بينيما، إلى  تعزى إحصائياوجود فروق دالة 
حول ىذا الموضوع عمى عينات من المعممين أثناء الخدمة وفى  أخرىالدراسة بإجراء دراسات 
ن حول مبلمح مدرسة يىوالموج المديرينأيضًا عمى آراء  التعرفو مراحل دراسية مختمفة 

 المستقبل.
 

 المدارس في المستقبل مدرسة خصائص توافر : درجةعنوان( ب1021السعود )أبو دراسة  .8
 ين.المدير  نظر وجيات من الغربية الضفة محافظات في الحكومية

 الضفة في الحكومية المدارس في المستقبل مدرسة خصائص توافر درجةإلى  التعرف  ىدفتو 
 والمؤىل ،الجنس): اآلتية المتغيرات أثرإلى  والتعرف ،المدرسة مدير نظر وجيات من الغربية
 توافر درجة عمى( والمحافظة ،المدرسة ومستوى ،والتخصص ،اإلدارية والخبرة ،العممي

. ينالمدير  نظر وجيات من الغربية الضفة في الحكومية المدارس في المستقبل مدرسة خصائص
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 من وتكونت عشوائية، طبقية بطريقة عينة منو واختيرت ،اً مدير ( ٚٓٙٔ) الدراسة مجتمع غَ مَ بَ وَ 
 قامت الدراسة، ىدف ولتحقيق ؛الدراسة مجتمع من( % ٖ.ٕٔ) يقارب ما أي ًا،مدير ( ٖٖٗ)

 الصمة. ذات والدراسات النظري األدب عمى باالعتماد استبانة إعدادب الباحثة
 المدارس في المستقبل مدرسة خصائص توافر درجة: نتائج أىمياإلى  الدراسة وتوصمت 

 وجاءت(. ٗٙ.ٖ) حسابي بمتوسط كبيرة ينالمدير  نظر وجية من الغربية الضفة في الحكومية
 مناىج خصائص ،المستقبل مدرسة مدير خصائص: اآلتية بالصورة تنازلياً  مرتبة المجاالت
 ،المستقبل مدرسة مبنى خصائص ،المستقبل مدرسة طالب خصائص ،المستقبل مدرسة

 إحصائية  داللة ذات وجود فروقإلى كما توصمت الدراسة  ،المستقبل مدرسة معمم خصائص
 الدرجة في ينالمدير  نظر وجيات استجابات متوسطات بين( α ≤0.05) الداللة مستوى عمى
 المستقبل، مدرسة مدير خصائص مجاالت وفي المستقبل مدرسة خصائص لتوافر الكمية

 ال بينما. اثناأل لصالح ىى  الفروق وىذه لمجنس تعزى المستقبل، مدرسة معمم وخصائص
 وخصائص المستقبل، مدرسة مناىج خصائص مجاالت في إحصائية داللة ذات فروق توجود
 . الجنس لمتغير تعزى المستقبل، مدرسة مبنى وخصائص المستقبل، مدرسة طالب
 حتى اإلنترنت بشبكة المدرس توصيل ضرورة: أوالً : يأتي بما الباحثة صتأو  ذلك ضوء وفي

 ضمن خبلليا من والتواصل االستفادة من والطالب والمعمم المدرسة مدير من كل يتمكن
 تفيدىم ودراسات أبحاث بإجراء المدارس معممي قيام أىمية: ياً انث. المستقبل مدرسة مواصفات

 استكمال عمى المدارس مديري وتشجيع. كفاءاتيم من والرفع فسيمأن ولتطوير مجتمعيم وتفيد
 عمى التركيز: ثالثاً . القيادية مياراتيم وتحسين األكاديمي مستواىم رفع أجل من العميا دراساتيم
 . وتدريسيا المناىج عرض في لكترونيةإلا اإلمكانات استخدام

 

 المستقبل مدرسة اتمدير ل التدريبية : االحتياجاتعنوان( ب1021دراسة الشمرى ) .9
 االبتدائية.

 وتمت ،المرحمة االبتدائية في المستقبل مدارس اتمدير  ىلد التدريبية االحتياجات تحديد ىدفتو 
 الخاصة الشتقاق المعايير ،التعمم ومنظمة المستقبل بمدرسة الخاص النظري األدب مراجعة
 مجتمع التحميمي، وتكون الوصفي واستخدمت الدراسة المنيج ،التدريبية االحتياجات بقائمة
 الممك وجامعة اإلسبلمية سعود محمد بن اإلمام جامعة في والمناىج التربية أساتذة من الدراسة
 لمدرسة المستقبمي التصور ( لدراسةٜٓوعددىم ) مختمفة عربية جامعات من أساتذة و سعود

 التدريبية. و تكونت احتياجاتين و االبتدائية المستقبل مدرسة اتمدير  وميام االبتدائية المستقبل
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 الخبرة وفق قصدية الدراسة بطريقة من مجتمع اختيارىم تم تربوي اً خبير  (ٖٓ) من الدراسة عينة
 .الباحثة مع عاون لمت واالستعداد االختصاصات في والتنوع والعممية العممية

 من مرتبة ات المدارسمدير  ىلد التدريبية االحتياجات أىمية مدى أن الدراسة نتائج ضحتوأو 
 إدارة   مجال  - مجال التفكير المستقبمي –)مجال الرؤية  :يأتي كما األدنىإلى  األعمى
ميمة بدرجة  كانتمجال اتخاذ القرارات( وجميع ىذه المجاالت  - مجال التمكن - المعرفة

 عالية جدًا.
 التدريبية بميارات الحاجات وربط المستقبمية بالدراسات االىتمام تعميق بضرورة الدراسة صتأو و 

 وااللتزام بمعايير المتعممة الدراسة نحو االىتمام وتوجو ،الحاضر ميارات من بدالً  المستقبل
 .والتنفيذ التخطيط في الشاممة الجودة

 

 الخبراء نظر وجية من المستقبل مدرسة : مالمحعنوانب( 1022دراسة الزبون ) .20
 األردن. في التربويين

وتكونت عينتيا  ،مبلمح مدرسة المستقبل من وجية نظر الخبراء التربويينإلى  تعرفالىدفت و 
وأساتذة الجامعات األردنية، واتبعت الدراسة  التعميمفي وزارة التربية و  ومتخصصاً  ( خبيراً ٕٓمن )

أسموب المقابمة، حيث تم طرح العديد من األسئمة المفتوحة،  المنيج الوصفي التحميمي باستخدام
 .لتغطي مجاالت الدراسة الستة التي تم االستفسار حوليا

 : منيا العديد من النتائجإلى وقد توصمت الدراسة 
المستقبل المتعمقة بفمسفتيا وأىدافيا بنسبة  ة لمدرسةاألساسياتفاق عينة الدراسة عمى المبلمح 

  %(. ٖ.ٖٜمئوية بمغت )
  %(. ٕ.ٜٗت ) رررمئوية بمغ واتفاقيم عمى المبلمح المتعمقة بمواصفات المعمم بنسبة
 %(.  ٛ.ٜٗوعمى المبلمح المتعمقة بالطالب بنسبة مئوية بمغت )

 %(. ٕ.ٜ٘)  بنسبة مئوية بمغت المتعمقة بالمناىج الدراسيةوالمبلمح 
 %(.  ٖ.ٜٔالمدرسية بنسبة مئوية بمغت ) دارة ية واإلدارة التعميموالمبلمح المتعمقة باإل

 %(.ٛ.ٜٔ) والمبلمح المتعمقة بالمبنى المدرسي بنسبة مئوية بمغت
ية سواء فيما التعميمي البيئة صت الدراسة بضرورة إعادة النظر فأو وفي ضوء النتائج السابقة 

ية التعميمالمدرسية و  دارةوالمعمم والطالب والمنياج واإلاألىداف و  التعميمالتربية و  يتعمق بفمسفة
تتمشى مع متطمبات عصر التقنيات الحديثة والبدء بتصميم آليات جديدة  والمبنى الدراسي، حتى

دراجيا أيضاً الجودة التربوية م واقع مدرسة المستقبل لمراقبةئتبل  .في البرامج التربوية ، وا 
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: "صفات معمم مدرسة المستقبل كما يتصورىا طمبة عنوان( ب1022دراسة الشماس ) .22
 ."معمم الصف في كمية التربية بجامعة دمشق

(. الرابعة السنة) الصف معمم طمبة يتصورىا كما المستقبل معمم صفات عن الكشف إلى ىدفتو 
 بنداً ( ٖٙ) تضمنت استبانة عمى باالعتماد التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة في استخدم قد و

 والعممية واالجتماعية، الشخصية)  المستقبل مدرسة في المعمم صفات عن المعمومات لجمع
 منيم فرداً ( ٓٗٔ) شممت عشوائية عينة عمى االستبانة  وزعتو (. والمينية والتربوية والمعرفية،

 دمشق، بجامعة التربية كمية في الصف، معمم-الرابعة السنة طمبة من ثىأن( ٜٙ) و ذكراً ( ٗٗ)
 فرق وجود الفروق، لداللة( ت) اختبار أظيرو (. ٕٓٔٓ/  ٜٕٓٓ) العام من الثاني الفصل في
 الذكور العينة أفراد ببن فروق وجود وعدم( والمعرفية العممية الصفات) حولواإلناث  الذكور نيب

 مستوى عند والمينية، التربية والصفات واالجتماعية، الشخصية بالصفات يتعمق فيما( اثنواإل
/  الطمبة اختيار حول تركزت المقترحات من مجموعةإلى  الدراسة تتوصم و(. ٘ٓ.ٓ) الداللة
 عمى المعتمدة الصف معمم مناىج وتطوير معينة، مواصفات وفق ميمىيتأ و المستقبل، معممي
 .الذاتي والتعمم الدراسة 

 

 مدرسة المستقبل. مدير أدوار : رؤية تربوية لبعض عنوان( ب1020دراسة محمود ) .21
التعرف عمى أىداف ومبادئ مدرسة المستقبل، ومعرفة وظيفة مدرسة المستقبل وأىم  هدفتو

المستقبل. واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، بيدف  إدارةمميزاتيا، وتحديد متطمبات 
ر مدرسة المستقبل. وقد عرض الباحث رؤية مديالمتوقعة من دوار تربوية لؤلرؤية إلى الوصول 
مدرسة المستقبل في ضوء ما تم عرضو في الدراسة من  مدير المتوقعة من  دوار تربوية لؤل

 المختمفة ليذه المدرسة. الجوانبنقاط تتعمق ب
ي ىذه مدير موجية لالدراسة بضرورة الحرص عمى عقد برامج التدريب أثناء الخدمة الوأوصت 

تنمي  التيي مدرسة المستقبل و مدير المدرسة بصورة دورية. واالىتمام بعقد الندوات التثقيفية  ل
 لدييم االتجاىات االيجابية نحو التطوير، ونحو استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

 العربية المممكة في والمأمول الواقع المستقبل : مدرسةعنوان( ب1020ي )و دراسة المحال  .21
 منطقة تبوك. عمى تطبيقية دراسة - السعودية

الكشف عن واقع مدرسة المستقبل بالتطبيق عمى منطقة تبوك في المممكة العربية  هدفتو
 الجوانب لوصف التحميمي الوصفي والمنيج التاريخي، المنيج الباحث السعودية، واستخدم

 لمدرسة تصور وضع من يمكن منطقية عواملإلى  التوصل بيدف التعميمية، المتنوعة لمعممية
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 في المدارس ووكبلء ومديري والمعممين التربويين المشرفين من الدراسة مجتمع المستقبل، وتكونَ 
( ٖٕٓٙ) وعددىم السعودية العربية المممكة في تبوك منطقة في والتعميم لمتربية العامة دارةاإل
 أداة بتصميم الباحث كما قام ،الدراسة مجتمع من طبقية عشوائية عينة تم اختيار وقد ،فرداً 

 مدرسة لمواكبة العام مدارس التعميم تطوير سبل حول المستفتين آراء تقيس( استبانة) الدراسة
 .المستقبل
 : أىميا النتائج من عددإلى  الدراسة وخمصت
 أىمية عنوكشفت  ،همحاور  بكل لممقياس مدرسة المستقبل نحو إيجابية الدراسة عينة اتجاىات
 وحاجة المختمفة التعميم مراحل في العربية السعودية المممكة في التعميم أىداف صياغة إعادة
 التربية وزارة خطة مبلءمةت وأكد ،السعودية لممراجعة العربية المممكة في التعميم سياسة وثيقة

  .المستقبل مدرسة الستراتيجيات العشرية والتعميم
مدرسة  طالب مواصفات وأىم المستقبل مدرسة ومعمم المستقبل مدرسة قائد مواصفات َنت أىميّ وبَ 

 .المستقبل مدرسة ومبنى المستقبل،
 : أىميا توصيات بعدة صتأو  الدراسة نتائج ضوء وفي

 ونشر المرتبطةاألىداف و  المفاىيم تحديد في والوضوح لمدرسة المستقبل السميم التخطيط
 مواكبة لتكون الواقع، مدارس تطوير عمى والعمل بين العاممين، وخططيا ىامحاور و  ثقافتيا،
 المدارس مديري قدرات تطوير عمى والعمل بقائد المدرسة، التامة العنايةو  المستقبل، لمدرسة

 والتوجو التعميم بحوسبة العنايةو  المدرسة، والطالب، ومبنى بالمعمم واالىتمام ووكبلئيا( القادة)
عادة بالتدريب التامة العنايةو التعمم،   بيئات وتطوير اإللكتروني، التعمم وحن  ونشر التدريب، وا 

 المدارس عمى مكوناتيا تطبيق يمكن تصميم مدارسو  التقويم، مصادر من مصدراً  وجعمو ثقافتو،
 العزيز عبد بن اهلل عبد الممك مشروع من واالستفادة المستقبمية،األىداف  تتحققل الحالية،
 .التعميم لتطوير

 

المعمم الجامعي في مفيوم مدرسة المستقبل  أدوار بعض "( 1020) سممية أبو  دراسة  .24
 " )مدخل السيناريوىات(

 أن، فكمما حدثت تغيرات بالمجتمع البد و الدراسةالمعمم الجامعي قضية دائمة أدوار قضية  إن
 -تباه كثير من الدارسينأناسترعت  يوالت -المعمم، ومن ىذه التغيرات أدوارتجد صداىا عمى 

تعد نتاجًا لتحديات العصر، وقد تعددت النظرة حيال مفيوم مدرسة  التيقضية مدرسة المستقبل 
يمكن تتبعيا لصياغة السيناريوىات المحتممة  يالمستقبل، مما خمق عددًا من التوقعات، الت

المعمم الجامعي في ضوء مفيوم مدرسة المستقبل، ولذلك استخدمت الدراسة مدخل  دوارأل



    

77 
 

الدافعة  ىتمثل القو  التيالتحديات المعاصرة  يالسيناريوىات منطمقة من نقطة البداية وى
المعمم الجامعي، وقد  أدوار عكست عمى انمن تداعيات منطقية  عمييالؤلحداث وما يترتب 

تيا، أمختمفة كما عرضت لسماتيا وظروف نش ىالباحثة مفيوم مدرسة المستقبل من رؤ  تناولت
ير ومزايا مدرسة ذوناقشت الباحثة بعد ذلك محا، ومبادئيا وأىدافيا وصورىا واستراتيجيتيا

 تناولتالمعمم الجامعي، وفى الختام دوار المستقبل وصواًل لصياغة السيناريوىات المحتممة أل
كما قدمت بعض المقترحات  ،الدراسة متطمبات دمج مفيوم مدرسة المستقبل في البيئة الجامعية

 المعمم الجامعي في ضوء مفيوم مدرسة المستقبل. أدوار ة لدعم والتوصيات البلزم
 التعميممعمم مدرسة المستقبل في ضوء مفيوم أدوار : عنوان( ب1009دراسة السيد ) .25

 اإللكتروني.
 التعميملكترونية لمتغمب عمى مشكبلت إتوضيح أىمية استخدام مدرسة المستقبل كمدرسة ىدفت و 

 إعدادخفاض أنمراعاة الفروق الفردية بينيم، و إلى المتعممين والحاجة إعداد التقميدية كزيادة 
الناشئة ييئة المعمم في مدرسة المستقبل في تأدوار وتحددت مين المؤىمين أكاديميًا وتربويًا، المعم

جديدة  أدوارمعمم قائد ومبدع كما يمعب إلى لممستقبل وتربيتيم في إطار واضح محدد بحاجة 
ليستجيبوا لمتطمبات  التعميمالتقميدي لمرافقة الناشئة في عممية  التعميمفي  دوارغير تمك األ

حادية القطب، بل ستنافسو أو المعيودة كانتعمى م ىالمعمم لن يبق إنوف عميوو  عصرىم المعرفية.
 فراد.إنيمارسيا ب أنك التيمصادر إلكترونية جديدة تستقطب منو بعض الميام 

 

 : خطوات نحو مدرسة المستقبل.انعنو ( ب1009سماعيل )إدراسة  .26
مفيوم مدرسة  الدراسة تطبيق مدرسة المستقبل من خبلل خطوات منطقية حيث تتضمن ىدفت و 

ل المحور او ة لمدرسة المستقبل فتناألساسي المحاورالدراسة  تناولتالمستقبل وأىدافيا، كما 
المعمم بين الواقع والمأمول وقدمت أدوار سس الفمسفية واالجتماعية لمدرسة المستقبل و األول األُ 

بيئة مدرسة  الثانيالمحور  تناولكما  ،المعمم في مدرسة المستقبلدوار الباحثة رؤية جديدة أل
دارةالمستقبل،  المحور الثالث  تناولمدرسة المستقبل والبيئة االجتماعية لمدرسة المستقبل. كما  وا 

 لرابع أىم التقنيات في مدرسة المستقبل.ل المحور ااو مناىج مدرسة المستقبل، وأخيرًا تن
 مجموعة من التوصيات أىميا: إلى وخمصت الدراسة 

تطبق التقنيات  التيمدارس المستقبل إلى العام  التعميمتحويل بعض مدارس إلى يجب التوجو 
 الحديثة وفق خطة عممية مدروسة. 
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 التعميممجاالت التربية و كما يجب تكوين جياز إداري يضم نخبة متنوعة من ذوي الخبرات في 
قاعدة معموماتية لممعايير واالعتبارات النفسية والمادية والتربوية عداد والميارة والتخطيط إل

 المدرسية. المبانيلتصميم 
 

مدرسة المستقبل )رؤية  مدير ة لاألساسي: الميارات عنوان( ب1009دراسة الدمنيوري ) .27
 "دراسة تحميمية". مقترحة(

المدرسية لمدرسة المستقبل، والتعرف عمى أىم واجبات دارة شضعمى أىداف اإلالتعرف ىدفت و 
وكذا أىم مجاالت عممو والتعرف عمى أىم  ،مدرسة المستقبل المأمولة مدير ومسؤوليات 
التربوية المنشودة. األىداف مدرسة المستقبل لتحقيق مدير ة البلزمة لاألساسيالميارات 

 التيالمدرسة ىى المرآة  إلى أنفي التحميمي، وخمصت الدراسة واستخدمت الباحثة المنيج الوص
 التيالتنفيذي التطبيقي لمخطط التربوية  ىظمة التربوية، فيى المستو نفشل األ أوتعكس بنجاح 

التربوية في دارة تكون اإل وأنيخطط ليا ويعمل عمى تنفيذىا أو مدرسة المستقبل  مدير يصنعيا 
قادرة عمى عممية التجديد وبناء الميارات البلزمة في قائد مدرسة المستقبل عن  العمياات مستوىال

يكون لدى قائد مدرسة المستقبل االستعداد الذاتي  أنطريق الموائح والبرامج التدريسية. كما يجب 
 لمتغيير والتطوير المستمر بما يتفق مع االتجاىات التربوية المعاصرة.

 

 المممكة في الثانوية المستقبل مدرسة يمدير  : تدريبانعنو ( ب1009دراسة آل حمود ) .28
 ."مقترح تصور"السعودية  العربية

في المممكة العربية  الثانويةمدارس المستقبل  مديريوتطوير تصور مقترح لتدريب إعداد ىدفت و 
في المممكة  الثانويةالسعودية. وذلك من خبلل التعرف عمى أبرز سمات مدرسة المستقبل 

 الثانويةمدارس المستقبل  مديريالعربية السعودية، والتعرف عمى الميام الوظيفية المطموبة من 
واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، حيث تكون مجتمع  ،في المممكة العربية السعودية

بن سعود وجامعة  التربوية والمناىج والتربية في جامعة اإلمام محمد دارةالدراسة من أساتذة اإل
ية وعددىم التعميمالمدرسية بمنطقة الرياض دارة أستاذًا ومشرفي اإل (ٚ٘ٔ)الممك سعود وعددىم 

مدرسة المستقبل  مديريوميام  الثانويةمشرفًا لدراسة التصور المستقبمي لمدرسة المستقبل  (ٖٗ)
ختيارىم من اشرفًا تربويًا تم خبيرًا وم (ٓ٘)ختيار عينة من اواحتياجاتيم التدريبية. وتم  الثانوية

 مجتمع الدراسة بطريقة قصدية.
المدارس وفق األسس العممية  مديريالتصور المقترح لتدريب  إلى إعدادوقد خمصت الدراسة 

الواردة في أدبيات التدريب، وقام الباحث بعرض ما توصل اليو عمى عدد من الخبراء في 
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لبرامج التدريبية لتحكيم البرنامج التدريبي، وعمى ضوء التدريب والمجاالت ذات العبلقة بمفردات ا
عدادأبداىا المحكمون تم تعديل البرنامج و  التيالممحوظات   ه في صورتو النيائية.ا 

المدارس الحصول  مديرييشترط فيمن يتولى تدريب  أنصت الدراسة بعدة توصيات أىميا: وأو 
ووزارة الخدمة المدنية  التعميمالتربية و  يتم التنسيق بين وزارة أنعمى رخصة تدريب معتمدة. و 

 .فاعميةالمدارس لتكون أكثر  مديريتقدم ل التيالحوافز  أنبش
 
 كفاياتو. مياراتو، خصائصو،: المستقبل : معممعنوان( ب1009دراسة محافظة ) .29
 .إلعدادهىدفت الكشف عن معمم المستقبل من حيث الخصائص والميارات والكفايات البلزمة و 

 لبعض والتحميل الوصف عمى المستند التاريخي المنيج الدراسة ىذه في الباحث واعتمد
 ىذه بموضوع الصمة ذات والتقارير والمؤتمرات الندوات عمى االطبلع وكذلك ،السابقة الدراسات
 .الدراسة

: المعرفة الجيدة ىى أىم الخصائص الواجب توافرىا في معمم المستقبل  أنكشفت نتائج الدراسة 
بمحتوى موضوع التخصص، والدراسة الجيدة بخصائص المتعممين وقدراتيم ونفسياتيم، وميارة 
عالية في أساليب التدريس والتقييم، وقدرة عالية عمى التفاعل مع التبلميذ، واالستعداد لمتنمية 

جادة استخدام الحاسوب وتقنيات  أما في مجال الكفايات المختمفة.  التعميمالمينية المستدامة، وا 
النظري والعممي ضروري عداد : اإلىى الكفايات الضرورية لممعمم  أنفكشفت نتائج الدراسة 

لممعمم، وكذلك االلتزام بقواعد المينة األخبلقية، واالستعداد لخدمة المجتمع المحمي والتواصل 
: يى حسين نوعية المعمم فمعو، والقدرة عمى إجراء البحوث العممية. أما اإلجراءات الضرورية لت

 ، ووضع معايير جيدة الختيار المعممين.التعميم تميين
 

 22: تصور مقترح حول وظيفة مدرسة المستقبل لمصفين عنوان( ب1009دراسة الفزارى ) .10
 .ميدانيةدراسة  انكما يراىا التربويون في سمطنة ع م 21،
عشر كما يراىا  الثانيالحادي عشر و تحديد معايير لوظيفة مدرسة المستقبل لمصفين ىدفت و 

التعرف عمى تقويم الواقع لوظيفة مدرسة إلى ، كما ىدفت الدراسة أنالتربويون في سمطنة عم
الدراسة، ووضع تصور مقترح  محاورعشر من خبلل  الثانيالمستقبل لمصفين الحادي عشر و 

عشر من وجية نظر  الثانيكأسموب ومنيج لوظيفة مدرسة المستقبل لمصفين الحادي عشر، و 
واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذى يعني برصد الظاىرة كما  ،الدراسة أفرادعينة 

ثم تطبيقيا وتحميميا واستخراج النتائج منيا.  الميدانعنيا في  البياناتفي الواقع وجمع  يى
الدراسية في ي المدارس ونوابيم والمعممين ومشرفي المواد مدير وتكون مجتمع الدراسة من 
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ية )مسقط، الباطنة شمال، والباطنة التعميمفي المناطق  ٕٔ، ٔٔالعام لمصفوف  التعميممدارس 
 .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓجنوب، البريمي( لمعام الدراسي 

يتقن ميارات التواصل والتعمم  أن عميوالمعمم في مدرسة المستقبل  إلى أنالدراسة  تْ صَ مُ وخَ 
الذاتي وامتبلك القدرة عمى التفكير الناقد والتمكن من فيم عموم العصر وتقنياتو المتطور 

 ، والقدرة عمى عرض المادة العممية بشكل مميز.اإلنتاجواكتساب ميارات تطبيقيا في العمل و 
( بشكل 11.12ل لمصفين )صت الدراسة بتطبيق متطمبات ومعايير وظيفة مدرسة المستقبأو وقد 

وربطيا بالفصول الدراسية في عممية التدريس والتدريب، وذلك  اإلنترنتتدريجي. وتفعيل شبكة 
 لمحصول عمى مدارس حديثة تدار إلكترونيًا في المستقبل.

 

معمم مدرسة المستقبل في ضوء مفيوم التعمم  أدوار: عنوان( ب1008م )ىىبراإدراسة  .12
 اإللكتروني.

التعرف عمى مفيوم مدرسة المستقبل ومميزاتيا ومبرراتيا التربوية، وتقديم فيم أعمق ىدفت و 
معمم مدرسة المستقبل. أدوار جل تحديد أىم أحول التعمم اإللكتروني وأىدافو واتجاىاتو من 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي لمناسبتو الدراسات التربوية بصفة عامة، فيو يتميز بكونو 
إلى تساعد عمى فيم مشكمة الدراسة الحالية وخمصت الدراسة  ياألسباب الت قصاءباستييتم 

التربية والفكر التربوي ليواكب  انتمثل تغيرًا في ميدالتي م والتوجيات ىيتبمور مجموعة من المفا
 التيالتفكير في مدرسة المستقبل إلى التغيرات والتحديات الجديدة في القرن الحالي، مما دعا 

م عميذا الفكر. كما ينبغي إعادة بناء وتنظيم المدرسة لكى تقوم بدورىا في دعم تتطبق ى
جديدة لمقابمة احتياجات ثورة  أدوارالطبلب لميمات و إعداد تسيم في  التيأساسيات المعرفة 

 المعمومات في مجتمع القرن الحادي والعشرين.
المعممين في إعداد في برامج  وتوصي الدراسة وتؤكد عمى ضرورة مراعاة التعديبلت الجوىرية

 المستقبل.
 

 : دور التقنية في مدرسة المستقبل.عنوان( ب1008دراسة المطوع ) .11
تحديد إلى ية، كما ىدفت التعميمتحديد مفيوم مدرسة المستقبل وأىدافيا العامة وبيئتيا ىدفت و 

دور التقنيات في مدرسة المستقبل ومعوقات تطبيقيا. وتحقيقًا ألىداف الدراسة واإلجابة عمى 
 تفاقو مع طبيعة الدراسة. الأسئمتيا فقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي 

والوسائل االستراتيجية لمدرسة المستقبل، األىداف التقنيات تعد من أىم  إلى أنوخمصت الدراسة 
والعالم يعيش في  ،بيا مع المتغيرات االجتماعيةاو نجاح التربية يقاس بسرعة استجابتيا وتجو 
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زمن تتسارع فيو خطي األحداث والوقائع العالمية نحو المستقبل بشكل ممفت في جميع 
المجاالت. واعتماد مدرسة المستقبل عمى توفير االستفادة من الثورة اليائمة في المعمومات يتمثل 

بجيد أقل  التعميمادة وصياغة دور المعمم، والكتاب، والصف، وبما يخدم عممية التعمم و في الم
ونوعية أجود بحيث يكون لمتقنيات دورًا أساسيًا في العممية التربوية. ومن مجاالت توظيف 

 التعميم: المدرسة اإللكترونية، المكتبة اإللكترونية، التقنيات الحديث في المستقبل مثبلً 
 ي، الفصول الذكية... إلخ.االفتراض

ية في المدارس، حتى التعميم: إعادة النظر في البيئة منياصت الدراسة بعدة توصيات وأو 
مع متطمبات عصر التقنيات الحديثة والبدء بتصميم آليات جديدة تبلئم واقع مدرسة  ىشاتتم

دراجيا أيضًا في البرامج التربوية. صت الدراسة أو كما  المستقبل لمراقبة الجودة التربوية، وا 
بالعناية بتنمية االتجاىات اإليجابية المؤيدة لمتطوير التقني لدى العاممين في المدرسة عمى 

 ات.مستوىمختمف ال
 

ية اإللكترونية في التعميم: المعمم ودوره في المؤسسات عنوان( ب1007دراسة الطحمى ) .11
 رؤية مستقبمية.-العربية انالبمد

نجاح المعمم يتحدد بقدرتو عمى تحويل  إلى أنوضع الدور المستقبمي لممعمم باإلستناد ىدفت و 
عمى  الدراسة  تواقع ممموس. وقد استخدم المنيج شبو التجريبي، حيث طبقإلى رؤية المستقبل 

( معممًا لتدريب عمى ٓٗخضع )و نة طرابمس في ليبيا، مدى( معممًا من ٓٛعينة عشوائية قواميا )
( معممًا ٓٗية العصرية، مقابل )التعميمالمعممين في المؤسسة عداد المستقبمية المقترحة إلالرؤية 

والنتائج، بطاقة مبلحظة واختبار لقياس  البياناتواستخدمت في جمع  ،لم يخضعوا ليذا التدريب
 تطبيق الرؤية المستقبمية عمى العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة، وأظيرت فاعمية ىمد

المعممين الذين تم تدريبيم، حصموا في االختبار عمى درجات أعمى من المعممين  أنالنتائج 
كما أظير المعممون الذين تم تدريبيم قدرة أكبر عمى استخدام التكنولوجيا،  ،الذين لم يتدربوا

 وعمى تدريس المقررات التي تعتمد عمى المعموماتية.
ىم في مدرسة المستقبل، وتدريبيم استخدام أدوار مى صي الباحث بضرورة اطبلع المعممين عأو و 

 .التعميمفي  تقنياتيامصادر المعموماتية وتوظيف 
 

مدرسة المستقبل دارة التربوية إل ة: التنمية المينية لمقيادعنوان( ب1007دراسة الحربي ) .14
 التحويمية. ةبدول الخميج العربي في ضوء القياد
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القيادي  األداءعمى تطوير  انعكاساتياالعالمية المعاصرة و ىدفت الدراسة الوقوف عمى التحوالت 
التربوية المستقبمية.  دارةلقادة مدرسة المستقبل، والتعرف عمى االتجاىات الحديثة في مجال اإل

واختيار القيادات التربوية عداد والتعرف عمى االتجاىات الحديثة في مجال التنمية المينية إل
يج العربي. واتبعت الدراسة في منيجيتيا المنيج الوصفي التحميمي لمدرسة المستقبل بدول الخم

تمت  التيلمدرسية وذلك لمراجعة وتقييم الجيود دارة االمتنوعة لئل الجوانبوالذى ييتم بوصف 
 قيادات تربوية نموذج لمدرسة المستقبل. إلى في مجال التوصل 
القيادات  مستوىعضاء ببدول األ التعميمية و بوزارة الترب دارة العميااىتمام اإلإلى وخمصت الدراسة 

تزويد القيادات المدرسية بمعارف وميارات جديدة عن طريق إلى التربوية. كما خمصت الدراسة 
دارة و  التعميممراكز التدريب التابعة لوزارة التربية و   بدول األعضاء. التعميمالتربية و ا 

 

المدرسية في تنمية البيئة اإلبداعية  دارة: دور اإلعنوان( ب1006دراسة عبد الفتاح ) .15
 لمواجية تحديات مدرسة المستقبل في مصر.

تواجييا في الوقت الحاضر،  التيالتعرف عمى واقع المدرسة في مصر وأىم التحديات ىدفت و 
ة مدرسة المستقبل، وأىم مضامينيا التربوية، والتعرف عمى أىم التحديات ىيوالوقوف عمى ما

 لمستقبل في مصر.تواجو مدرسة ا التي
تقوم بيا بعض إدارات المدارس  التيوجود بعض الممارسات اإلدارية إلى وخمصت الدراسة 

درسي عمى وجو الجو العام لمدراسة، بل ولمعمل المإلى ىء يساالبتدائية بمحافظة السويس تُ 
ين، يمل المشكبلت الخاصة بالمعممتُ  التيدارات المدارس االبتدائية الخصوص. وتوجد بعض إ

 غياب جسور الثقة بين ىذه اإلدارات والمعممين.إلى ربما يرجع ذلك 
صت الدراسة بضرورة إتاحة الفرصة أمام معممي المدارس االبتدائية لحضور دورات تدريبية أو و 

المدرسية مع التركيز عمى دور المدرسة تجاه المجتمع دارة تتضمن االتجاىات الحديثة في اإل
المحمي. وضرورة تخطيط وتنظيم برنامج تدريبي دوري عمى أخبلقيات مينة التدريس وآدابيا مع 

 ية بالمدرسة.التعميمالتركيز عمى أىمية ىذه المينة ودورىا في نجاح العممية 
 

 قبل.مدرسة المست إدارة  أدوار: عنوان( ب1006دراسة كعكي ) .16
مدرسة المستقبل، حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي أدوار إدارة معرفة إلى ىدفت و 

 العمياات مستويالتربوية في الدارة تكون اإل أنحتمية إلى التحميمي، وتوصمت الدراسة في مجمميا 
ئح قادرة عمى عممية التجديد وبناء الميارات البلزمة في قائد مدرسة المستقبل عن طريق الموا

يكون قائد مدرسة  أنوالتعميم والبرامج التدريبية وأساليب اإلشراف والتقويم المتنوعة، كما يجب 
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المستقبل لديو االستعداد الذاتي لمتغيير والتطوير المستمر بما يتفق مع االتجاىات التربوية 
 أنالمعاصرة، وقادرًا عمى تطويع التكنولوجيا الحديثة في أعمالو القيادية التربوية. وذلك يتطمب 

شراف مجموعة من القو إدارة تكون لديو الرغبة في التغيير والتطوير وقادرًا عمى  البشرية ذات  ىوا 
 االتجاىات واالحتياجات المختمفة.

 : معايير مناىج مدرسة المستقبل.عنوان( ب1006نبعة )أبو دراسة  .17
 ،معرفة معايير مناىج مدرسة المستقبل، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميميىدفت و 

 ارتباطثل في تتبمور لمنياج مدرسة المستقبل تتم أنىناك معايير ينبغي  إلى أنوتوصل الباحث 
نضج الطبلب، كما تسيم في تنمية  مستوىالمناىج بحياة التمميذ ومشكبلت المجتمع ومناسبتيا ل

تواكب الزيادة المضطردة في المعرفة العممية وتدعم  أنالميول العممية لدييم. والبد لممناىج 
تقنية، والبد لممناىج الثقافة العممية وتؤكد عمى مبدأ التكامل في المعرفة وكذلك ربط المناىج بال

تعتني بالبيئة المحمية وما  أنىداف، و والتقنيات واأل محتوىتحتوي عمى عدد من العناصر كال أن
 المصانعتمحق بعض المدارس ببعض  أن، و البياناتات و اإلحصائىتقدم  أنتواجيو من تحديات و 
الدعم المادي والفرص التدريبية لمطبلب حتى يكونوا عمى دراية  المصانعبحيث تقدم تمك 

 تجعل منيم عمالة ماىرة. أنة لسوق العمل و عميبالحاجات الف
 

طالب المستقبل في ظل إعداد في  الثانوية: دور المدرسة عنوان( ب1006دراسة البشري ) .18
 التحديات المعاصرة.

 ومنتجًا، صالحًا، إنساناً  ليكون المستقبل؛ لبطا إعداد في الثانوية المدرسة دور إبرازىدفت و 
 ويحقق مستقببًل، بيا سينخرط التي البشري، النشاط قطاعات كل متطمبات تمبية عمى قادراً 

 أو  الحكومي) العمل في خراطوأو أن العالي وتعميم مواصمة في انك سواءً  فييا؛ النجاح
 .عام بشكل االجتماعية حياتو في أو ( الخاص

 مجموعة من النتائج من أىميا:إلى وخمصت الدراسة 
 فتررراحناال مراعررراة مرررع الثقافيرررة وىويتنرررا اإلسررربلمية ثوابتنرررا مرررن تنطمرررق المعاصررررة التحرررديات مواجيرررة
 التربررروي، والواقرررع الرائررردة العمميرررة والتجرررارب المفيرررد يانسرررناإل والعطررراء الفكرررر ثمرررار عمرررى يرررةنبعقبل

 زتعزىررررررررررو  ،االحتياجرررررررررات أبرررررررررررز عنرررررررررد لموقررررررررروف المسررررررررررتمر والتشرررررررررخيص النقرررررررررردإلرررررررررى  بحاجرررررررررة
 تقسرريمو وتررمَّ  ،المسررتقبل لطالررب الضرررورية الكفايررات ألىررم معيررارإلررى  الباحررث توصررل،و اإليجابيات

 والوقائيررررة واالجتماعيررررة، واإلداريررررة، واألدائيررررة، الشخصررررية،: الكفايررررات ىرررريو  ،محرررراور خمسررررةإلررررى 
 وسررريمة يعتبرررر الميمرررة ركائزىرررا خررربلل مرررن الثانويرررة المدرسرررة أداء بمسرررتوى االرتقررراء، و والترويحيرررة

عرردادو  تكرروين فرري ويسرريم ،يررةالتعميم التربويررة العمميررة لتطرروير  تمررك ضرروء روفي، وررالمسررتقبل طالررب ا 
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 الرررروعي لتنميررررة يالتعميمرررر النظررررام توظيررررف، منيررررا التوصرررريات، برررربعض الباحررررث صررررىأو  النتررررائج،
 شرررتى فررري المعاصررررة والتحرررديات الحضرررارية المعطيرررات مرررع إيجابيررراً  المتفاعرررل الصرررحيح اإلسررربلمي
 المعممررين ترردريب عمميررات تطررويرو  العريقررة اإلسرربلمية ثوابتنررا عمررى المحافظررة مررع ،الحيرراة مجرراالت

كسرابيم ،الخدمرة أثنراء  ،والمطررورة الجديردة المنراىج لتنفيرذ المطموبرة الضررورية يرةالتعميم الكفايرات وا 
 التربويررة والمؤسسررات الخرراص القطرراع بررين تعراونال تشررجيعو  المسررتقبل طالررب إعررداد فرري لممسراىمة

 .عمييا واإلشراف والتربوية يةالتعميم شطةناأل وتنفيذ دعم في
 

المستقبمية في  الثانويةة لممدرسة األساسي: المالمح عنوان( ب1006دراسة الراشد ) .19
 األردن.

لمدرسرة نمروذج  المسرتقبمية فري األردن وتطروير الثانويرةة لممدرسرة األساسريتحديرد المبلمرح ىردفت و 
تحميميرة لممسرتقبل وتكرون  أداةدلفاي التنبؤي عمرى جرولتين كر أسموباستخدم الباحث  المستقبل، وقد

( فقررة ، وتوصرمت الدراسرة ٚٙمكونرة مرن ) اسرتبانة( خبيررًا وأعرد الباحرث ٕٓمجتمع الدراسرة مرن )
المسررتقبل  ة لمدرسررةاألساسرريالغالبيررة العظمرري مررن الخبررراء قررد اتفقررت عمررى تحديررد المبلمررح  إلررى أن

مررررن حيررررث أىرررردافيا ومناىجيررررا ومواصررررفات المعمررررم ومواصررررفات الخررررريج، وىررررى كالتررررالي: التنميررررة 
وتوظيرررف التقنيرررة، وتنميرررة روح الفريرررق مرررن خررربلل الرررتعمم  التعمررريمالمسرررتدامة فررري مجررراالت الرررتعمم و 

والمجتمرع والتشاركي والريادي، واالىتمرام بعبلقرات الشرراكة الفاعمرة برين المدرسرة واألسررة  التعاوني
المحمررري وتنررروع مصرررادر المعرفرررة والمعمومرررات وتقرررديميا بأسررراليب تقنيرررة متطرررورة متعرررددة الوسرررائل 

كساب المعمم   درب.ًا جديدة بحيث يكون المخطط وصاحب القرار والخبير والمُ أدوار وا 
 

 المعمم بين الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل.أدوار : عنوان( ب1006دراسة حسن ) .10
استخدم الباحث المنيج و المعمم بين الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل، أدوار ة معرفىدفت و 

ميارات التواصل  أنتقإمعمم مدرسة المستقبل تتمثل في أدوار  إلى أنالوصفي التحميمي وتوصل 
والتعمم الذاتي، وامتبلك القدرة عمى التفكير الناقد، والتمكن من فيم عموم العصر وتقنياتو 

، والقدرة عمى عرض المادة العممية بشكل اإلنتاجالمتطور واكتساب ميارات تطبيقيا في العمل و 
خدام التقويم المستمر بيئة صفية جيدة، والقدرة عمى است وتييئةالصفية الفاعمة دارة مميز، واإل

تمثل الحد األدنى لمعمم مدرسة  دواروالتغذية الراجعة أثناء التدريس، وىذه القائمة من األ
 المستقبل حتى نضمن بنسبة عالية تحسين نوعية المخرجات.

 

 مدرسة المستقبل. مدير : الميارات المطموب توافرىا في عنوان( ب1001دراسة صالح ) .12
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إلى الميارات المطموب توافرىا فيمن يدير مدرسة المستقبل، باإلضافة  إلقاء الضوء عمىىدفت و 
القادة التربويين ليتمكنوا من القيام بمياميم بكفاءة وفعالية، وقد اتبعت الدراسة إعداد تحديد سبل 

المدرسية بيدف  دارة   المتنوعة لئل الجوانبالمنياج الوصفي التحميمي والذى ييتم بوصف 
ة المطموب توافرىا األساسيل منطقية تمكن من وضع تصور مقترح لمميارات عوامإلى التوصل 

مجموعة من النتائج من أىميا: تحديد الميارات إلى لدى القيادة المدرسية، وقد توصمت الدراسة 
المطموب توافرىا في القيادة المدرسية في مدرسة المستقبل والتي منيا: القدرة عمى استخدام 

، األخرىالقدرة عمى االستماع والصبر وتحمل و البرامج التربوية، إعداد الحاسب اآللي في 
 استخدامالخاصة بالعاممين ب األداءالميارة في تصميم خطوات إجرائية لتقارير إلى باإلضافة 

 االمثل. ستخدامأكثر من قناة تقويمية تتمقي المعمومات وتقوميا ثم تستخدميا اال
 

مقتققرح لمقيققادة اإلداريققة لمدرسققة المسققتقبل فققي  تصققور: عنققوان( ب1001دراسققة أحمققد ) .11
 ضوء تغييرات العصر.

عطاء  ،وضع تصور مقترح لمقيادة اإلدارية لمدرسة المستقبل في ضوء تغيرات العصرىدفت و  وا 
ينبغي توافرىا في  التيماط القيادات اإلدارية أنالفعالة الممثمة في  دارةصورة واقعية عن اإل

تسيم  التيحتياجات مدرسة المستقبل. وتقديم بعض التوصيات اإلجرائية تفي بإ التيالمدرسة و 
 في بناء المدرسة الفعالة لتعالج بعض الظواىر السمبية في القيادات اإلدارية.

تعتمد عمى رصد العوامل والمتغيرات  التيت الباحثة المنيج الوصفي وأساليبو استخدموقد 
إلى المدرسية في الوقت الراىن وفى المستقبل، ىذا وقد توصمت الدراسة دارة المؤثرة في عمل اإل

ىم ان من أعدد من النتائج من أىميا وضع تصور مقترح لمقيادة اإلدارية لمدرسة المستقبل وك
 دارة   الشورية كأساس لعمل  اإل المداولةىذا التصور مبدأ التفويض،  عمييايقوم  التي مبادئال

 .دارة   اإل ونمط البلمركزية في
 

 ية لمدرسة المستقبل.التعميم: البيئة عنوان( ب1001دراسة الحاج ) .11
ت في ذلك استخدمجديدة لمدرسة المستقبل، وقد  تعميميةتقديم تصورًا مقترحًا لبيئة ىدفت و 

ية التعميماستشراف مبلمح البيئة  إلى أنالمنيج الوصفي االستشرافي، وقد توصمت الدراسة 
الجديدة في مدرسة المستقبل يتم بطرق متعددة منيا: إعادة ترتيب مقاعد الطبلب في الصف، 

ىمية المغة في دعم عممية التفكير، تنظيم عممية التدريس بشكل يثير تفكير التفاعل الصفي، أ
ة تقنيات واستراتيجيات التعمم المباشر. وقدمت الدراسة أىم التقنيات المقترح استخدامالطبلب، 
 ية الجديدة لمدرسة المستقبل.التعميمفي البيئة 
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 يًا: الدراسات األجنبية:أنث

 ( وتعرضيا الدراسة من األحدث إلى األقدم كما يمي:ٙٔويبمغ عددىا )
معمم عداد التغييرات الالزمة إل"Schuck and Aubusson (1021 )دراسة  .14

 "المستقبل
ت الدراسة المنيج استخدممعمم المستقبل، و إعداد تحديد أىم التغييرات المتوقعة في  ىدفتو       

يتم تعديل وتغيير معايير قبول  أننتائج منيا: من المتوقع إلى الوصفي التحميمي، وخمصت 
يتم التشديد عمى تقديم المقررات التربوية  أنو  التعميم،فسيم، ووزارة التربية و أنالطبلب المعممين 

يبدأ المعمم حديث التعيين بالعمل مع المعمم  أنأكبر من التشديد عمى المواد األكاديمية. و  بشكل
تبدأ الشركات الصغيرة  أن. ومن المتوقع عمىن في المدرسة قبل البدء بالتدريس بشكل فاو المتع

عدادبتدريب المعممين و   من كميات التربية والجامعات. ىم بدالً ا 
 

 "رؤية مدرسة المستقبل"Shropshire (1022 )دراسة  .15
من خبلل وضع مفيوم لمدرسة  إنجمتراضع تصور لمبلمح  مدرسة المستقبل في و  ىدفتو      

المدارس والمشرفين التربويين.  مديري تأىيلعادة إالمستقبل والتحدث عن عناصرىا وأىمية 
 النتائج اآلتية: إلى وخمصت ،اتبعت الدراسة المنيج النظري المسحي

تواصل من مرحمة الدراسة في رياض األطفال والتواصل الفعال يؤدي إلى المتعة التعميم الم -
 وتحقيق الفائدة. 

 وتقديم النوعية العالية من التعميم بما يتضمن الصحة والسبلمة والمتعة والنجاح.  -
 حد.  استخدام تكنولوجيا المعمومات بأحدث األدوات المتوافرة لرفع مستوى التعميم إلى أعمى -
 مراعاة احتياجات كل طالب ومراعاة الفروق الفردية.  -
 تقديم منياج موسع ومتوازن.  -
توفير بيئة خارجية )خارج الصف( لممارسة تجارب في الحياة مرتبطة بالتعميم )التعميم  -

 المرن والمستمر(. 
 التواصل مع أولياء االمور لتوفير الدعم المناسب لمطبلب.  -
 ية والجودة )الموقع، الخدمات الصحية، توفير بيئة تعميم عالية النوع -
 توفير خدمات، وتسييبلت تكنولوجية، وخدمات رياضية ومبلعب وساحات(.  -
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تييئة الطمبة لمرحمة الحقة مستقبمية والتشجيع عمى تبني مبدأ التعميم المستمر حتى بعد  -
 أنتياء المدرسة. 

خبلل تطوير ميارات تقديم خدمات موسعة لدعم الطمبة في المدرسة والبيت وذلك من  -
 وخصائص الطمبة وعائبلتيم. 

 االىتمام بتطوير ورفع كفاءات الطاقم التربوي. -
 "لمتعميممدرسة المستقبل: رؤية جامعة كامبردج "Cambridge (1022 ) دراسة  .16
الحصول عمى الفائدة القصوي عمى  إمكانيةالممتع بطريقة تؤكد  التعميمىدفت تشجيع و       
 والنجاح في المستقبل وذلك عن طريق:  التعميمصعيد 

طويل  تعميممؤثر وفعال، والتعيد ب تعميمخراط، و نالمشاركة واالإلى مناىج محفزة تدعو الطالب 
 المنظم الذى يتوافق مع متغيرات المستقبل.  لمتعميمالمرونة والتقبل و األمد 

لى: التطور إالتطرق وكذلك تعاممت الدراسة مع المنحى الشخصي والنفسي لمطبلب من خبلل 
البيئة اآلمنة والصحية، و فرص لممشاركة والمواطنة الصالحة، و والنمو النفسي وبناء الشخصية 

 تقدير التنوع واحترام ثقافة اآلخر. و 
وقامت الدراسة بإستيداف الصعيد الوطني والمجتمع المحمي من خبلل: العمل الجماعي وروح 

تقديم نموذج و خارج أسوار المدرسة  التعميمو  نترنتاإلخدمات ممتدة لمطبلب مثل، و الفريق، 
 مثالي لمطبلب. 

 الدراسة بما يأتي: وأوصت 
الطريق لتحقيقيا والقيام بتطوير األبنية تمييد تطوير الرؤية من خبلل التعامل مع معيقاتيا و 

والمعممين  المديرينتطوير إلى التحتية لتبلئم مدرسة المستقبل باإلضافة  ىنالمدرسية والبُ 
 والمجتمع المحمي.  فرادوالمستشارين والمسؤولين التربويين والحكومة واأل

وحثيم عمى تبني الرؤية.  المديرينحقيقة من خبلل مساعدة المعممين و إلى تحويل الرؤية و 
المجتمع المحمي ذوي العبلقة واالستفادة من المدارس  أفرادشراك كافة ا  المدرسية و  ىوتجديد البن

 السباقة. جيةالنموذ
 

 استخدامأثر تدريب معممي مدرسة المستقبل عمى "Larose (1009 ) دراسة  .17
 "تكنولوجيا الحاسوب في المدارس في مقاطعة كويبك الكندية

تكنولوجيا الحاسوب وأثره في القدرة  استخدامىدفت دراسة العبلقة بين القدرة عمى و    
( والذى يشترط ٜٜٗٔقياس أثر كل من برنامج )إلى التدريسية لمعممي المستقبل، وكذلك تيدف 
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( سنوات كشرط أساسي ٗ( ساعة طوال )ٓٓٚبرنامج تدريبي يعادل ) إنياءعمى المعممين 
قياس أثر برنامح إلى تؤىميم لمعمل في الحقل التربوي. باإلضافة  التيلمحصول عمى الشيادات 

اري واحد عمى األقل في جبإ( والذى يجبر طبلب المدارس عمى النجاح في متطمب ٕٔٓٓ)
الحاسوب في الدراسة متوجو لمتطمبات مدرسة المستقبل. واتبعت  استخدامتخصص يعنى ب

تخاذ معممي اليا، كذلك قامت الدراسة ب أداةك االستبانةالدراسة المنيج المسحي الوصفي وتبنت 
دراسة، وبمغت كمجتمع لم ٕٗٓٓ-ٜٜٛٔما بين العامين  الثانويةومعممات المدارس االبتدائية و 

ضرورة التنسيق مع الجامعات من حيث إلى وتوصمت الدراسة  ومعممةً  اً معمم (ٜٖٓٚ)العينة 
مجال اكتساب الخبرة لمعممي المستقبل قبل تعيينيم مع استمرار تقييم ممارستيم التدريسية كونيم 

لتغيير المعممين لمبلءمة مناىج مدرسة المستقبل الدائمة اييئة تتم ت أنجدد. كما يجب 
 والتطوير.

 
أحكام المنافسة المستقبمية لتخطيط "Chinook Institute (1008 )دراسة  .18

 "فالياو العام في ب التعميماستراتيجية من اجل مستقبل 
العام في  التعميمىدفت رصد العناصر، واالتجاىات واآلليات لتخطيط استراتيجية تطوير و       

ية، التعميممبنية عمى خمسة عناصر متكاممة اشتممت )المتعمم، والمعمم، والعممية الى فاو ب
 والمجتمع المحمي، والمجتمع الدولي(

 المعمم المستقبمية، حيث اشتممت عمى:أدوار نتائج ىامة فيما يتعمق بإلى وتوصمت الدراسة 
 من خبلل التواصل القائم عمى اشباع الحاجات الفردية لمطبلب. عمىدور المعمم التفا -
دور المعمم كمسيل بداًل من الخبير ويتوافق ذلك مع االتجاه التربوي نحو التعمم الموجو  -

 ذاتيًا.
 دور المعمم كمخطط ومبدع من خبلل تطوير السياسات والبرنامج واالتصال الفعال. -
المتبادل مع  بالتعاون أو بلل التوجو الذاتي من خ ئودور المعمم الميني لتحسين أدا -

يتضمن التطوير تمييز النوعيات الرئيسية والميارات الضرورية ألداء  أنالزمبلء عمى 
 المعمم المستقبمي.
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قدمت لتنمية ميارات  التيبرامج القيادة "Lynn Walton (1007 ) دراسة  .19
 "القيادة التربوية بمدارس المستقبل

قدمت لتنمية ميارات القيادات التربوية بمدارس  التيىدفت استعراض برامج القيادة و       
إبراز المبلمح المميزة ليا، وقد قدمت إلى المستقبل وتحديد نقاط القوة والضعف فييا، باإلضافة 

إلى ت الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت استخدم( ، وقد DSUىذه البرامج بجامعة والية دلتا )
برنامج القيادة التربوية بجامعة والية دلتا تعتبر من أفضل البرامج  أنئج من أىميا: عدة نتا

تستند عمى فيم واسع لمميارات المركبة أنيا المقدمة لتنمية ميارات قادة مدرية المستقبل، حيث 
 لبلزمة لمتعامل مع متغيرات القرن الحادي والعشرين.المقيادة التربوية 

 
تجارب تحفيز التعمم في بيئة المعب والحركة "Jukka & Pasi (1007 ) دراسة  .40

 ."مدرسة المستقبلإلى الطريق  –بقاعات الدروس اليومية 
األلعاب التكنولوجية والتقنيات  استخدامية القائمة عمى التعميمىدفت تحديد أثر البيئات و       

التطبيق عمى مشروع ت الدراسة المنيج الوصفي باستخدمىداف مدرسة المستقبل، و أعمى تحقيق 
ت لتعمل بوصفيا مَ مِّ لو في شمال فنمندا وقد صُ أو نة مدى" ريتاىارجو بRitaharjuتطوير مدرسة "

ختيارىا لممشاركة في الشبكة الدولية لمدارس المستقبل اوقد تم  ،المدرسة الذكية لمدرسة المستقبل
مبي تُ  أنشاء الشبكة أنحاء العالم. واليدف من أنفي جميع  ىمدرسة أخر  (ٕٔ) إلى جانب
عدادو  (ٕٔ)تواجو المتعممين والمدارس في القرن  التيالتحديات  ىم لممستقبل، وتوصمت الدراسة ا 

األلعاب اإللكترونية لتحفيز التعمم لما ليا من أثر إيجابي  استخداملنتائج ىامة تؤكد عمى أىمية 
تاحة عمى التعمم، من حيث إتاحة فرص التعمم بالتقميد، وتوفير التغذ ثارة الخيال، وا  ية المرتدة، وا 

تؤكد عمى مجموعة من  أنيا فرص االستكشاف وحل المشاكل وبناء الشبكات االجتماعية، كما 
يتعين حميا من خبلل العمل  التين وتوظفيا في مختمف حاالت الصراع او ميارات التفاعل والتع
 لواقعة في العالم الحقيقي.تدرب المتعمم عمى تحمل المخاطر اإلى أنيا الجماعي باإلضافة 

 
 "قضايا ممحة حول مدرسة المستقبل"Petar (1006 ) دراسة  .42
الرؤية المستقبمية لمدرسة المستقبل وفق آراء الخبراء والمتخصصين من إعداد ىدفت و      
المنيج الوصفي في إجراء  بعض المدارس واألكاديميات بالمممكة المتحدة، مستخدمةً  مديري

ىذا  تناولالستطبلع األراء حول بعض القضايا اليامة بخصوص مدرسة المستقبل وي المسوحات
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نبني مدارس عالمية  أنفي المدارس وقياداتيا إذا أردنا  التعميممسألة حول نظم  (ٛٔ)المنشور 
 ة عن مستقبل المدرسة.األساسيبعض األسئمة  تناولتو  (ٕٔ)لمقرن  مستوىال

 أىميا: ميمةائج الوتوصمت الدراسة لمعديد من النت
حيث  التعميمتؤثر في  التيرصد بعض االتجاىات المستقبمية المتوقعة في مجال التكنولوجيا 

من أشكال  سيكون التعمم بالحاسوب الشخصي شكبلً  م(ٕ٘ٔٓ)و بحمول عام أنتتوقع الدراسة 
 التعمم لمجميع.

التغيير إلى الحاجة  مصطمحات مختمفة لمساعدة الناس عمى قبول استخدامصت الدراسة بأو و 
 ع قائد"، وتصير المدرسة "مركز التعمم بالمجتمع".  انليصير المعمم المربي، "ص

 
 "قيادة مدرسة المستقبل"Brian(1005 ) دراسة  .41
 :  محاور ةىدفت دراسة قضية قيادة مدرسة المستقبل من ثبلثو      

 اًل: تحديد رؤية مشتركة لمستقبل المدارس. أو 
 ستواجييا المدارس في المستقبل.  التي: رصد التحديات ثانياً 

 ثالثًا: اقتراح اطار لقيادة مدرسة المستقبل. 
 لجمع معموماتيا، وتوصمت لعدة نتائج ميمة، منيا: االستبانة ت الدراسة استخدمو 
الرؤية المشتركة لممدارس في القرن الواحد والعشرين تتطمب الجرأة في التصميم والجودة في  أن

 ات. مستوىعمى جميع ال األولالتنفيذ مما يستمزم قيادة من الطراز 
في مدرسة المستقبل ىو االعتماد بشكل كبير عمى  التعميمأىم سمات  أنضحت الدراسة أو كما 

  .يةالتعميمعممية وسائل تكنولوجيا حديثة في ال
ضرورة التنسيق مع الجامعات والمؤسسات ذات العبلقة من حيث إلى كما خمصت الدراسة 

  .مدارس المستقبل بالشكل المطموب دارةمجال اكتساب قيادات المدارس لمخبرة العممية إل
 الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات العممية لتعميق فكرة مدرسة المستقبل.وأوصت 

 
مدارس القرن الحادى "Pamela Munn and Others (1004 )دراسة  .41

 "بإسكتمندا التعميموالعشرين: الحوار القومي حول 
 التعميموصف األفكار الرئيسية المنبثقة عن الحوار الوطني الذى قام بو قسم  ىدفتو 

 ، حول مدارس القرن الحادي والعشرين.مٕٕٓٓالتنفيذي االسكتمندي عام 



    

91 
 

 التعميممجموعة من النتائج أىميا: إلقاء الضوء عمى ضرورة دعم إلى وتوصمت الدراسة 
الدراسة بضرورة إجراء وأوصت  الثقة في حدود ومينية المعممين. ىالشامل، وارتفاع مستو 

مدارس ذات بناء جيد إلى التعديبلت والتغيرات عمى المناىج الدراسية، وضرورة الحاجة 
دعم  محاولةسكتمندية بالتنفيذية األ المجانتقوم  أنْ ة، كما تقترح الدراسة ومواصفات ومصادر جيد

 سكتمندا.أية في التعميمالمشاركة المدنية في صناعة السياسة  مساندةو 
 

 "مدارس المستقبل مديريميارات "Ken Walsh (1001 )دراسة  .44
داخل  دارةاإلن صعوبات ومشاكل المديرييواجو بيا  التيتحديد الطرق والوسائل  ىدفتو 

داري داخل المدرسة لخدمة إلعضاء الجياز اأين في توجيو المدير المدرسة والتعرف عمى وسائل 
المدارس لتحقيق الرؤية  مديرو يستخدميا  التيية والتعرف عمى الوسائل التعميمالعممية 

  :أىميا انمجموعة من النتائج كإلى وتوصمت الدراسة  ،المستقبمية لمدارسيم
  .المدرسة من أقدر األشخاص عمى وضع الرؤية المستقبمية لممدرسة مدير  أن

مدرسة  مديرييحتاج إلييا  التيتحديد عدد من الميارات إلى كما خمصت الدراسة 
 المستقبل لمنيوض بمسئولياتيم المختمفة منيا: 
الديمقراطية، القدرة عمى تكوين عبلقات مع دارة ميارة حل المشكبلت، ميارات اإل

 مع المحيط بالمدرسة.المجت
 

)أتوا  مور لممدرسة الفاعمة بواليةأولياء األ  رؤية "Philip (1001 )دراسة  .45
 "االمريكية(

مور، األأولياء معرفة السمات وخصائص المدرسة الفاعمة من وجية نظر  ىدفتو 
مور، وسمات المجتمع وخصائص األأولياء المعممين و  ىواستيدفت الدراسة الوقوف عمى رؤ 

 :ىىالمدرسة الفاعمة 
 تزود الطالب بالفيم الجيد والميارات األكاديمية لمحصول عمى فرص العمل. -
 توفير المناخ الصحي لمطالب. -
 نيجًا متوازنًا.متقدم  -
 .تتيح الفرص لمطالب لتطوير ميارات القيادة -
 ة لممجتمع.األساسييعكس القيم  تتيح الفرص لمطالب لتطوير نظام القيمة، بحيث -
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ظمة نمور المشاركة في إتخاذ القرارات المدرسة وفى وضع األاألأولياء تتيح لمطالب والمعمم و  -
 المدرسية.

 
مدارس المستقبل تأثير تكنولوجيا المعمومات "Gillian M Eadie (1002 )دراسة  .46

بمدارس استراليا  واالتصاالت عمى المدارس تصميم قاعات الدروس والمناىج دراسة
نجمتراوالواليات المتحدة األمريكية و   ."وىونك كونك ا 

تستخدم الحاسوب،  التيالتعرف عمى الممارسات المبتكرة عمى نطاق الصفوف  ىدفتو 
وتحديد االتجاىات الحالية والمستقبمية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في خمق مدارس 

 وىونج كونج. إنجمترامريكية، الواليات المتحدة األ ن استراليا،المستقبل  في مدارس كل م
 أىميا:  إلى نتائج كانوتوصمت الدراسة 

ه كمرشد ومخطط لممناىج وخبير تقييم ومستشار. أدوار تغيير دور المعمم تغييرًا جذريًا، ليشمل 
فيما عرف بظاىرة  أنمك ادر المعمومات متاحة لمطالب في أي وقت وبأيكما أصبحت مص

مسارات فردية لممنيج إلى الحوسبة. وتنوع أساليب التعمم، بمساعدة التكنولوجيا والوصول 
ختبارات تشخيصية تبلئم احتياجات الطبلب.  وا 

 
 

ما  2999-2989ساباولومدرسة المستقبل بجامعة "Fredric (1000 ) دراسة  .47
 "تم تعممو وما لم يتم

بجميع  التعميممساىمة تكنولوجيا االتصال الجديدة في تحسين  مدىىدفت رصد و     
وقامت  ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔما بين عامي ساباولو ية في مدرسة المستقبل بجامعة التعميمات مستوىال

)الواليات المتحدة االمريكية وكندا  أخرى انبزيارة المراكز المناظرة في بمد الدراسةمجموعة 
سبانيوالمممكة والنرويج وفرنسا و   (.اا 

وفق مدرسة المستقبل يعني االستعاضة بمجتمع  التعميمتنظيم  أننتائج أىميا: إلى وخمصت 
تكون من أجل زيادة ميارات  أنالمعمومات عن مجتمع الصناعة، وممارسة الطالب ينبغي 

خذ . واألعمييا التعميممن التركيز عمى مجموعة من المعارف واقتصار ىدف  التفكير بدالً 
من تقييم الطالب عمى الفيم وحده،  بدالً ، فرادتميز قدرات األ التيارات المتعددة و بمفيوم االختب

يجابي في إأدوات القياس مثل اختبارات ومسابقات وحقائب العمل. لمطالب دور  استخدامويتبع 
اكتشاف المعرفة عن طريق حل المشكبلت وممارسة الدور النشط الذى يفترض في الفصول 
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جنبية حاجز المغة األ إلى أنمن الكتب. وأشارت الدراسة  بدالً الوسائل التقنية  استخدامالدراسية: ب
 .اإلنترنتالوسائط المتعددة بمواقع  استخدامىو أكثر المعوقات خطورة عند 

 
 

 

 "مدرسة المستقبل"Collision Michele(1000 ) دراسة  .48
قرارات جماعية بيذا وضع تصور )نموذج( مقترح لمدرسة المستقبل وتم اتخاذ  ىدفتو      
 مجموعة من النتائج أىميا:إلى . وتوصمت الدراسة أنالش

 فاعميةشاء مدرسة المستقبل، والتكامل بين التكنولوجيا والمناىج الدراسية وكذلك قياس أنضرورة 
 التكنولوجيا في تدريس ىذه المقررات الدراسية. استخدام

 

 "ن جديدجديدة لقر ثانويةمدارس "Kenneth (1000 )دراسة  .49
الكامل  كإصبلح المدرسة واإلدراإلى لمحاجة  الثانويةتقييم قادة المدارس  ىدفتو 
تجاه سميم، وذلك اطبلق مسيرة اإلصبلح في انتعوق ىذا اإلصبلح، وكيفية  التيلممعوقات 

إلى شيدت عمميات إصبلح أدت بالفعل  التيلممدارس  الميدانيةالزيارات  أسموبباإلعتماد عمى 
 ،Lane Frank Linفي مدرسة  الدراسة من نتائج ىذه الدراسة: حدثت كانتحقيقية و تغييرات 

K  بنيويورك، ومدرسةWest BrooK مبادئبوضع األسس واليى الباحث من خبلل الدراسة تان 
الوظيفي في مدرسة  المديرينداء أء تسيير يييت التي الثانويةالعممية لقيادة التغيير في المدارس 

 تكفل نجاح التغيير واستمراريتو. التيالظروف ييئة المستقبل وتساعد في ت
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يمكن رصد العديد من ، ،من خبلل استعراض الدراسات السابقة وعناصرىا الرئيسية        

ثر كبير في أليا  انوالتي ك ،ب التشابو واالختبلف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة انجو 
عوام دراسات حديثة بين األ ىى يا الباحث تناولاثراء ىذه الدراسة سيما ىذه الدراسات التي 

 ،سات السابقةاويمكن رصد نقاط التشابو واالختبلف بين ىذه الدراسة والدر  مٕٚٔٓ-ٕٓٓٓ
بيا الدراسة الحالة عن  التي تميزت الجوانبو  ،ومدى استفادة ىذه الدراسة من الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة .
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-: الدرسات العربية : الً أو   

 ىدافيا :أسة و امن حيث موضوع الدر  -2

يا مدرسة المستقبل وتطويرىا تناولاتفقت ىذه الدراسة مع الدرسات العربية السابقة في          
ودراسة )  ،( ٕٙٓٓنيعة  أبوسة )امثل در  التعميمبيا ودورىا في تحسين مخرجات  االرتقاءوسبل 

 أبو ودراسة ) ،( ٖٕٔٓغا ودراسة )األ ،( ٕ٘ٔٓشمالة  أبوودراسة ) ،(  ٕ٘ٔٓعبد الرحمن
( .ٕٚٔٓودراسة )الزيون  ،( ٕٕٔٓالسعود   

 الموضوع جزئياً  تناولت أنيا مع بعض الدرسات العربية السابقة  واختمفت ىذه الدراسة جزئياً 
ودراسة  ،( ٕٙٔٓوالعشي  مدىسة )الغاامعمم مدرسة المستقبل مثل در  عمىركزت  أنياحيث 
ودراسة  ،( ٕ٘ٔٓر او ش أبوودراسة ) ،( ٕ٘ٔٓودراسة )عساف  ،( ٕ٘ٔٓوالعشي  مدى)الغا

( وبالتالي تتفق ىذه ٜٕٓٓودراسة )السيد  ،(ٕٓٔٓسممية   أبوودراسة ) ،( ٕٔٔٓ)الشماس 
.والموضوع األىداف ن حيث مع الدراسات السابقة م الدراسة جزئياً   

 من حيث المنيج . -1
يا المنيج الوصفي استخدامت ىذه الدراسة مع معظم الدرسات العربية السابقة في قاتف        

الباحث  استخدم( حيث ٜٕٓٓدراسة )محافظة  ،( ٕٓٔٓي و التحميمي باستنثاء دراسة )الممبل
 المنيج التاريخي .

 -الدراسة: أداةمن حيث  -1
كأدة  االستبانة  اشتركت ىذه الدراسة مع معظم الدراسات العربية السابقة في اعتماد        

 أبو ودراسة ) ،(  ٕ٘ٔٓودراسة ) عبد الرحمن ،( ٕٙٔٓوالعشي  مدىلمدراسة مثل دراسة ) الغا
 أبو ودراسة ) ،( ٕٕٔٓالسعود  أبو ودراسة ) ،( ٖٕٔٓغا ودراسة )األ ،( ٕ٘ٔٓشمالة والزىار

 ( .ٕ٘ٔٓر او ش
لمدراسة  أداةت المقابمة أنيا استخدمواختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية السابقة في 

 ( .ٕٙٓٓمثل دراسة )البشري 
 

 -ع وعينة الدراسة :ممن حيث المجت -4
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 كمجتمعالمدارس  مديرياشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات العربية السابقة في اختيار 
ودراسة )محمود  ،( ٕٕٔٓودراسة )الشمري  ،( ٕٕٔٓالسعود  أبو لمدراسة مع دراسة ودراسة )

 ( .ٕٕٓٓ( ودراسة )صاع  ٜٕٓٓ ( ودراسة )ال حمودٜٕٓٓ( ودراسة )الدمنيورى ٕٓٔٓ

عينة الدراسة مثل دراسة  الدراسة الحالية مع الدراسات العربية السابقة في اختيار تواختمف
 أبو ودراسة ) ،( ٕٔٔٓودراسة )الشماس  ،( ٕ٘ٔٓر او ش أبو دراسة )و  ،( ٕ٘ٔٓ)عساف 
 ( .ٕٚٔٓ( ودراسة )الزيون ٜٕٓٓودراسة )السيد  ،(ٕٓٔٓسممية  

 . (ٖٕٔٓغا ودراسة )األ

 

 -جنبية :الدراسة األ -يا :ناث

 -ىدافيا :أمن حيث موضوع الدراسة و  -2

جنبية السابقة من حيث الموضوع واليدف التي اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات األ         
 Lynn Walton ( ودراسة )دراسة ٕٔٔٓ) Shropshireو ومنيا دراسة )دراسة تناولت

 Pamela Munn and( ودراسة )دراسة ٕ٘ٓٓ) Brian (ودراسة رقم )دراسة "( ٕٚٓٓ)
Others (ٕٓٓٗ ( ودراسة )دراسة Collision Michele(ٕٓٓٓ  ) 

ي مدير ة ليحتياجات التدريباال تناولتمع العديد من الدراسات التي  اشتركت جزئياً  أنيا كما 
سة )دراسة ا(ودر ٕٗٓٓ) Pamela Munn and Othersالمدارس مثل دراسة )دراسة 

Slenning K (ٕٓٓٓ.) 
 

 من حيث المنيج . -1

ا المنيج الوصفي ياستخدامالسابقة في  األجنبية اتفقت ىذه الدراسة مع معظم الدراسات         
 Larose دراسة )دراسة  ،( ٖٕٔٓ) Schuck and Aubussonالتحميمي مثل دراسة )دراسة 

( ٕٙٓٓ) Petar دراسة )دراسة  ،( ٕٚٓٓ) Lynn Walton دراسة )دراسة  ،( ٜٕٓٓ)
( حيث اتبعت المنيج ٕٔٔٓ) Shropshireواختمفت ىذه الدراسة مع دراسة رقم )دراسة 

 . النظري المسحي
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 -:االستبانة   أداةمن حيث  -1

ة اكأد االستبانة  السابقة في اعتماد  األجنبية اشتركت ىذه الدراسة مع معظم الدراسات       
 .(ٕ٘ٓٓ) Brian دراسة )دراسة ، (ٜٕٓٓ) Larose لمدراسة مثل دراسة )دراسة 

  ،( ٕٔٔٓ) Shropshireالسابقة دراسة ) األجنبية واختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات 
 (Ken Walsh (ٕٖٓٓ. ) ت المقابمة الشخصية كادة لمدراسة واختمفت استخدم أنياحيث

( ٕٓٓٓ) Fredric دراسة )دراسة  ،( ٕٓٓٓ) Kennethالدراسة الحالية مع دراسة )دراسة 
 أدة لمدراسة الزيارات الميداينة ك أسموباعتمدت  نيا أل

 -ة :ع وعينة الدراسممن حيث المجت-4

السابقة في مجتمع وعينة الدراسة وىم   األجنبية اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات       
( دراسة ٕ٘ٓٓ) Brianدراسة )، (ٕٚٓٓ) Lynn Waltonالمدارس مثل دراسة ) مديري

(Ken Walsh (ٕٖٓٓ) ،( دراسةSlenning K (ٕٓٓٓ.) 

 السابقة في مجتمع وعينة الدراسة مثل  األجنبية الدراسة الحالية مع بعض الدراسات  تواختمف

 ( ٜٕٓٓ) Laroseدراسة )، (ٖٕٔٓ) Schuck and Aubussonدراسة )

 .(ٕٕٓٓ) Philipدراسة )، (ٕٚٓٓ) Jukka & Pasiدراسة )
  

 -جو االستفادة من الدراسات السابقة :أو 
 -:تيةالدراسة الحالية من الدراسات السابقة في المجاالت اآلت لقد استفاد

 منيج الدراسة المبلئم ليذه الدراسة . استخدام -ٔ
عداد أداةتصميم و  -ٕ  اسةر ىداف الدأ( وصياغة بنودىا لتحقيق االستبانة  الدراسة ) ا 
 المناسبة ليذه الدراسة . اإلحصائىة ساليب استخدم األ -ٖ
 تحديد المتغيرات المناسبة ليذه الدراسة . -ٗ
 دب التربوي الحديث لمستجدات األ اىاءثر ا  طار النظري ليذه الدراسة و دعم اإل -٘
 تحميل النتائج وتفسيرىا وصياغة المقترحات والتوصيات في ضوء نتائج الدراسة  -ٙ
 والتربية الحديثة .دارة حدث تجارب في مجال اإلأ ىاالطبلع عم -ٚ
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 ة الحالية عن الدارسات السابقة :لدراساز تمايجو أو 

 وميماً  موضوعا حيوياً  تناولت أنيا تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث  -ٔ
ي وكالة الغوث مدير لمدرسية من خبلل الكشف عن االحيتاجات التدريبة لدارة في مجال اإل

 في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل .
المجتمع الفمسطيني وبالتحديد  ىستطبق عم أنياتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -ٕ

د عمم الباحث ( وذلك )حَ  ىالوحيدة عمىى وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة و  مديري
 جنبي دب التربوي العربي واأللشيوع مثل ىذه الدراسات في األ

حيث ، فرادىا في مجتمع وعينة الدراسةانتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ب  -ٖ
وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة حيث بالمدارس  مديريفي جميع  تمثمت العينة
 كل المجتمع االصمي. شممت العينة

ة يعن االحتياجات التدريب قدمت تصوراً أنيا تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -ٗ
 ي المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل .مدير ل
فاقرررو المسرررتقبمية  آمرررا زالرررت  طرقرررت بابررراً أنيرررا تتميرررز الدراسرررة الحاليرررة عرررن الدراسرررات السرررابقة ب -٘

 .مدرسة المستقبل المأمولة ىتسطيع  الوصول ال ىمعديد من الدراسات حتلبحاجة 
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 الفجوة البحثية:

 ( : الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة و الدراسة الحالية2جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

معظررررررم الدراسررررررات السررررررابقة ركررررررزت عمررررررى 
مدرسة المستقبل وعبلقتيرا بمتغيررات أخررى 

 مثل التكنولوجيا والمباني .

لرررم تركرررز الدراسرررات السرررابقة عمرررى اإلدارة 
المدرسررررررية و الكشررررررف عررررررن احتياجاتيرررررررا 

 التدريبية .

اإلدارة الدراسررررررة الحاليررررررة ركررررررزت عمررررررى 
المدرسرررررررررية و االحتياجرررررررررات التدريبيرررررررررة 

 لمديري المدارس .

أجريررت الدراسررات السرررابقة عمررى مؤسسرررات 
متنوعررة ومرردارس مختمفررة  تربويررة و تعميميررة

 . 

لرررم تركرررز الدراسرررات السرررابقة عمرررى القيرررادة 
المسرررررررررررررررتقبمية لمدرسرررررررررررررررة المسرررررررررررررررتقبل و 

 احتياجاتيا التدريبية . 

 الدراسرة الحاليرة عمرى مؤسسراتأجريت 
تربويررررة وتعميميررررة تابعررررة لوكالررررة الغرررروث 

 الدولية بمحافظات قطاع غزة . 

أجريرررررت الدراسرررررات السرررررابقة عمرررررى عينرررررات 
مختمفررة مررن مرردراء المرردارس و المعممررين و 

 الطبلب .

لرررم تركرررز الدراسرررات السرررابقة عمرررى مررردراء 
المررررررردارس بوكالرررررررة الغررررررروث بمحافظرررررررات 

 قطاع غزة . 

ركرزت الدراسررة الحاليرة عمررى احتياجررات 
ديري المرردارس بوكالررة الغرروث الدوليررة مرر

 بمحافظات قطاع غزة .

اىتمررت الدراسررات السررابقة بميررارات القيررادة 
لررررردى مررررردراء المررررردارس ولرررررم تررررررتبط بقيرررررادة 

 مدرسة المستقبل .

لرررررررررم تركرررررررررز الدراسرررررررررات السرررررررررابقة عمرررررررررى 
االحتياجرررررات التدريبيرررررة لمررررردراء المررررردارس 

 في ضوء قيادة مدرسة المستقبل .

حاليرررررة تصرررررور عرررررن قررررردمت الدراسرررررة ال
االحتياجررات التدريبيررة لمررديري المرردارس 

 لقيادة مدرسة المستقبل .

معظرررم الدراسرررات السرررابقة اىتمرررت بمبلمرررح 
 مدرسة المستقبل .

لم تركز الدراسرات السرابقة عمرى القيرادات 
 التربوية واإلدارية في مدرسة المستقبل .

ركرررررررررررررزت الدراسرررررررررررررة الحاليرررررررررررررة عمرررررررررررررى 
المررردارس  االحتياجرررات التدريبيرررة لمررردراء

 في ضوء قيادة مدرسة المستقبل . 

 ) جردت بواسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة (

وبعد عرض الدراسات السابقة نعرض الطريقة واإلجراءات، وتشمل منياج الدراسة، مجتمع 
جراءات تطبيق أداة الدراسة،  جراءات تقنينيا، وا  واألساليب الدراسة وعينتيا، تصميم األداة وا 

 اإلحصائية المستخدمة وذلك في الفصل التالي.
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 انرابعـم صانف
 انطرٌقت واإلاراءاث

 متهٍذ 
  انذراصتمنهج   أوالا 
  جمتمع انذراصتحانٍاا   
  جملتمع انذراصت  اإلحصائىحانخاا  انىصف 
   االصتبانت ( انذراصت أداةرابعاا ( 
  املضتخذمت  اإلحصائٍت  ث  املعاجلاخامضاا 
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 الرابع الفصقل
 واإلجراءات الطريقة

 :تمييد
 إعرداد وكرذلك ،وعينتيرا الدراسرة مجتمرع أفررادو  الدراسرة، لمرنيج وصرفاً  الفصرل ىذا يتناول 

 فرري الباحررث عمييررا اعتمررد الترري اإلحصررائية  المعالجررات وأخيررراً وتقنينيررا.  المسررتخدمة ةالدراسرر أداة
 جراءات:إلليذه ا اً وفيما يمي وصف ،الدراسة واستخبلص النتائج تحميل

 
 :الدراسةاًل: منيج أو 

الباحرررث فررري ىرررذه الدراسرررة المرررنيج الوصرررفي  اسرررتخدم الدراسرررة مرررن أجرررل تحقيرررق أىرررداف 
 ،مشرركمٍة محرددة أوٍة ظراىر التحميمري، وىرو "أحررد أشركال التحميررل والتفسرير العممرري المرنظم لوصررف 

وتصررنيفيا وتحميميررا  ،المشرركمة أو ٍت مقننررة عررن الظرراىرة معمومرراوتصررويرىا كميررًا عررن طريررق جمررع 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة )ممحم  (.ٕٖٗ: ٕٓٓٓ ،وا 

 مصدرين أساسين لممعمومات: استخداموقد تم 
 البيانرراتمصررادر إلررى لمعاجمررة االطررار النظررري لمبحررث حيررث تررم الرجرروع  :الثانويققةالمصققادر  -

والرررردوريات  ،ذات العبلقررررة األجنبيررررة والمراجررررع العربيررررة و  ،والترررري تتمثررررل فرررري الكتررررب الثانويررررة،
 الدراسرررة موضررروع الدراسرررة، كرررذلك  تناولرررت......الرررخ التررري  ،واألبحررراث ،والمقررراالت والتقرررارير
 .المختمفة اإلنترنتوالمطالعة في مواقع 

مرن  األوليرة البيانراتالتحميميرة لموضروع الدراسرة ترم جمرع  الجوانبلمعاجمة : األوليةالمصادر  -
   صممت خصيصًا ليذا الغرض. ،رئيسة لمدراسة أداةك االستبانة  خبلل 

 
 :وعينتيا الدراسة ثانيًا: مجتمع
، والبرالغ  محافظرات غرزةفي وكالة الغوث مدارس  مديريمن جميع  الدراسةمجتمع  تكون

مركررز التطرروير التربرروي لمعررام الدراسررري –مررديرًا ومررديرة بحسررب  آخررر إحصرررائيات ( ٕ٘ٗعررددىم )
وقد تم اختيرار جميرع أفرراد المجتمرع األصرمي كعينرة، وسريمثل ىرذا المجمترع عينرو  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ

( مررررديرًا ومررررديرًة، والدراسررررة ٛ٘ٔأن الدراسررررة ىرررري المجتمررررع نفسررررو واسررررتجاب مررررنيم ) أيالدراسررررة  
 دراسة االستطبلعية والفعمية.الحالية  ىى  دراسة المجتمع بأكممو، وفيما يمي وصف لعينة ال
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 عينة الدراسة:
 تكونت عينة الدراسة من:

 العينة االستطبلعية: -ٔ

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية  تكونت من ثبلثين مديرًا ومديرًة من 
مجتمع  الدراسة المتمثل بمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة بيدف التأكد 

صدق وثبات  أداة الدراسة وقد تم استبعاد أفراد العينة االستطبلعية  من مجتمع  الدراسة من 
 وعينتيا  في التطبيق النيائي  ألداة الدراسة .

 -العينة الفعمية : -ٕ

تمثمت العينة الفعمية لمدراسة في جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية 
مديرًا ومديرًة  بعد استبعاد العينة  االستطبلعية ، وقد ( ٕ٘ٔبمحافظات غزة والبالغ عددىم )

( استبانة وبذلك يكون ٛ٘ٔتم توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة الفعمية وقد تم استرداد )
( من ٓٗ.ٖٚ( استبانة وىى  تمثل )ٛ٘ٔعدد االستبانات الصالحة لئلدخال والمعالجة )

 مجتمع الدراسة الكمي .
 

 ة:األساسي البياناتلعينة الدراسة وفق  اإلحصائىثالثًا: الوصف 
 :التالية ةاألساسي البيانات وفق عينة الدراسة لخصائص عرض يمي وفيما

 العينة حسب الجنس:  أفرادتوزيع  .2

 ( 1) جدول

 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

  المئوية النسبة التكرار الجنس

 00.99 09 ذكر

 00.99 86 ثىأن

 111 151 المجموع
 

 

%( 00.99) نسبتو وما ،الذكور من الدراسة عينة أفراد من%( 00.99) نسبتو ما أن( 1) جدول يبين

 .اثناإل من الدراسة عينة أفراد من

 : نوع المدرسة عينة الدراسة حسب أفرادتوزيع  .1
 يبين الجدول اآلتي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيير نوع المدرسة

 (1جدول )
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 حسب نوع المدرسةالدراسة عينة  أفرادتوزيع  
 النسبة المئوية  التكرار نوع المدرسة

 08.0 00 ذكور

 40.0 00 إناث

 40.0 00 مشتركة

 111 151 المجموع

، نررررروع المدرسرررررة مرررررن الرررررذكور الدراسرررررة عينرررررة أفرررررراد مرررررن%( 08.0) نسررررربتو مرررررا أن( 4) جررررردول يبرررررين

 .مدرستيم مشتركةنوع %( 40.0)و ، اثأننوع مدرستيم %( 40.0)و

 

 : مستوى المدرسةحسب الدراسة عينة  أفرادتوزيع  .1
 (3) جدول

 مستوى المدرسة حسبالدراسة  عينة أفراد توزيع 
  المئوية النسبة التكرار مستوى المدرسة

 00.8 01  ابتدائي 

 04.0 80 يإعداد

 111 151 المجموع

 وما ،مدرستيم ابتدائي مستوى الدراسة عينة أفراد من%( 00.8) نسبتو ما أن( 0) رقم جدول يبين

 .يإعدادمدرستيم  مستوى%( 04.0) نسبتو

 ية: التعميمعينة الدراسة حسب المنطقة  أفرادتوزيع  .4
 (4) جدول

 المنطقة حسبالدراسة  عينة أفراد توزيع 

  المئوية النسبة التكرار المنطقة

 6.8 10 منطقة غرب غزة

 0.6 10 منقطة شرق غزة

 19.0 10 جنوب غزةمنطقة 

 14.1 10 منطقة البريج و النصيرات

 0.6 14 منطقة المغازي و دير البمح

 0.6 41 خانيونسمنطقة غرب 

 10.4 18 خانيونسمنطقة شرق 

 19.1 16 منطقة جنوب رفح

 11.0 16 منطقة جباليا

 6.8 10 بيت الىياو  حانونمنطقة بيت 

 111 151 المجموع
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من %( 0.6)و ،من منطقة غرب غزة الدراسة عينة أفراد من%( 6.8) نسبتو ما أن (0) جدول يبين
%( من منطقة البريج ٔ.ٕٔمن منطقة جنوب غزة، و)%( 19.0)و ،منطقة شرق غزة
، خانيونس%( من منطقة غرب ٛ.ٚ%( من منطقة المغازي ودير البمح، و)ٛ.ٚوالنصيرات، و)

%( من ٖ.ٔٔقة جنوب رفح، و)%( من منطٔ.ٓٔ، و)خانيونس%( من منطقة شرق ٕ.ٖٔو)
 .بيت الىياو  حانون%( من منطقة بيت ٙ.ٛمنطقة جباليا، و)

 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:  أفرادتوزيع  .5

 (5) جدول

 المؤىل العممي حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 

  المئوية النسبة التكرار المؤىل العممي

 00.0 118 سبكالوريو 

 48.8 04 عمىماجستير فأ

 111 151 المجموع

 ،سمرؤىميم العممري بكرالوريو  الدراسة عينة أفراد من%( 00.0) نسبتو ما أن( 0) جدول يبين
 .علىفأ العينة مؤىميم العممي ماجستير أفرادمن %( 48.8)و

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:  أفرادتوزيع  .6

 (6) جدول

 :سنوات الخدمة حسب عينة الدراسة أفراد توزيع 

  المئوية النسبة التكرار الخدمة سنوات

 14.1 10 سنوات ٘أقل من 

 01.8 09 سنوات ٓٔ-٘

 08.0 00 سنوات ٓٔأكثر من 

 111 151 المجموع

سررنوات الخدمرة لرردييم أقررل  الدراسررة عينرة أفررراد مررن%( 14.1) نسربتو مررا أن( 8) جرردول يبرين
 أفررادمرن %( 08.0)و ،سرنوات ٓٔ-٘العينة سنوات خدمتيم  أفرادمن %( 01.8)و ،سنوات ٘من 

 .سنوات ٓٔالعينة سنوات خدمتيم أكثر من 
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 :الدراسة أداةرابعًا: 
 ،اراً تشناو  اً استخدام وأكثرىا فرادن األم البيانات عمى الحصول وسائل من االستبانة تعد

 االستمارةالمتعمقة بموضوع بحث محدد عن طريق  البياناتلجمع  أداة: "أنياب االستبانة وتعرف
 (.ٕٚٛ: ٕٕٓٓيجري تعبئتيا من قبل المستجيب" )ممحم، 

( فقرة موزعة وفق ٜٜولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت في صورتيا األولية من )
 المحاور اآلتية:

 :التالية المحاورالدراسة من  أداة تكونت وقد
دارة التطوير و  :األول المحور  .اتفقر ( 10) من ويتكون ،التغييرا 

 .اتفقر ( 10) من ويتكون ،اتخاذ القرار :الثاني المحور

 .اتفقر ( 10) من ويتكون ،القيادة الريادية المحور الثالث:

 .فقرات( 0) من ويتكون ،المعرفةإدارة  :الرابع المحور

 .فقرات( 19) من ويتكون ،التواصل والتعبير عن الذات :الخامس المحور

 .اتفقر ( 19) من ويتكون ،األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و  :السادس المحور

 .اتفقر ( 10) من ويتكون ،والتعمم التعميمتحسين  :السابع المحور

 .اتفقر ( 14) من ويتكون ،الرقميةدارة اإل :الثامن المحور

 .األولية البياناتعمى قسم متعمق بجمع االستبانة كما شممت 
 

 تعيين أداة الدراسة ) الصدق والثبات لإلستبانة (:خامسًا: 

 :االستبانة  صدق 
 :بطريقتين الدراسة  أداة صدق من تم التأكد وقد

 :)صدق المحكمين أو صدق المحتوى("الصدق الظاىري"  . أ
التدريسررية  ئرةيىال ( محكمررا مرن أعضراءٕٔعمرى عردد ) األوليرةفري صررورتيا  االسرتبانةترم عررض 

 ،زىررررجامعرررة األ ،سررربلميةوىررري: الجامعرررة اإل فررري الجامعرررات المحميرررةدارة فررري كميرررات التربيرررة واإل
ين  برروزارة التربيررة صررمتخص،و كميررة فمسررطين التقنيررة ،جامعررة القرردس المفتوحررة ى، قصررجامعررة األ

( فقررررة ٕٚترررم حرررذف) وفررري ضررروء توجييرررات السرررادة المحكمرررين ،وكالرررة الغررروث الدوليرررة التعمررريم،و 
وقررد اسررتجاب الباحررث لمبلحظررات ومقترحررات السررادة  ،( فقررراتٓٔ( فقرررات وتعررديل )٘واضررافة )

 تعديل.أو ضافة إ أو جرى التعديل في ضوء مقترحاتيم من حذف أالمحكمين و 
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 ىي: م الفقرات التي تم حذفياارقأ
ٖ،ٙ،٘،ٛ،ٕٔ،ٔ٘،ٔٓ،ٔٙ،ٕٔ،ٕ٘،ٖٓ،ٖٖ،ٖٙ،ٗٓ،ٗٛ،ٖ٘،٘ٚ،ٕٙ،ٖٙ،ٙٚ،ٕٚ،ٖٚ،

ٜٚ،ٛ 
  ٙ،ٛ٘،ٜٕ،ٜٙ.) 
 (٘ٗ،ٗٗ،ٖٗ،ٖٔ،٘ضافتيا )إرقام الفقرات التي تم وأ
 (ٜٛ،ٜٓ،ٛٛ،ٛٚ،٘ٚ،٘ٚ،٘ٙ،ٕٗ،ٕٕ،ٗٔ،ٗ) تعديميا رقام الفقرات التي تمأ

 االسررتبانة  ( ٕوممحررق رقررم ) األوليررةفرري صررورتيا  االسررتبانة( ٔويتضررح ذلررك مررن خرربلل ممحررق )
 في صورتيا النيائية. 

 :) الصدق البنائي باستخدام االتساق الداخمي ( صدق االتساق الداخمي -1

الدرجررة  مررع االسررتبانة   فقرررات مررن فقرررة كرل اتسرراق مرردى الررداخمي االتسرراق بصرردق يقصرد
 معررامبلت حسرراب وذلررك مررن خرربلل لبلسررتبأنوتررم حسرراب االتسرراق الررداخمي  وقررد ،سررتبانةالكميررة لبل

 الكمية لممجال نفسو.رجة والد االستبانة،بين كل فقرة من فقرات  رتباطاال
ولحسررراب معامررررل االتسرررراق الرررداخمي لبلسررررتبانو فقررررد تررررم تطبيرررق  االسررررتبانة   عمررررى عينررررو 

 ( مديرًا ومديرًة وقد كانت النتائج كما يمي:ٖٓاستطبلعية قدرىا )
دارة : التطوير و األول ممحور: نتائج االتساق الداخمي لأوالً   :التغييرا 
 سرررتبانة،برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات البعرررد والدرجرررة الكميرررة لبل رتبررراط( معامرررل االٚيوضرررح جررردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 7) جدول
 ستبانةوالدرجة الكمية لال األولبين كل فقرة من فقرات المحور  رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 1.111 9.001 مع العاممين في المدرسة بالتعاونبناء رؤية ورسالة المدرسة   .1

 1.111 9.018 األمورأولياء توضيح رؤية و رسالة المدرسة لمطمبة والمعممين و    .2

 1.111 9.060 التخطيط لتحقيق الرسالة و الرؤية واحداث التغيير  .3

 1.111 9.004 األمور لتحقيق الرسالة الرؤيةأولياء كسب دعم المعممين والطبلب و   .4

 1.111 9.090 مواءمة رؤية ورسالة المدرسة لبلستجابة لمتغيرات الخارجية  .5

 1.111 9.089  ىاإنجاز توجيو طاقة العاممين في المدرسة لتنفيذ الميام التي يجب   .6
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عادة تقييم ما تم   .7  1.111 9.060 هإنجاز القيام بمراجعة خطط التغيير دوريًا وا 

 1.113 9.400 خطة لؤلمور الطارئة التي قد تواجو عممية التغيير إعداد    .8

 ٓٓٓ.ٓ ٕٕٗ.ٓ  تمكين العاممين وحفزىم لدعم التغيير  .9
 ٓٓٓ.ٓ ٜٖ٘.ٓ تطويرية في المدرسة أداةالمقارنة المرجعية ك استخدام  .11
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*

 :: اتخاذ القرارالثاني ممحور: نتائج االتساق الداخمي لثانياً 
 سرررتبانة،برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات البعرررد والدرجرررة الكميرررة لبل رتبررراط( معامرررل االٛيوضرررح جررردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 8) جدول
 ستبانةوالدرجة الكمية لال انيبين كل فقرة من فقرات المحور الث رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 رتباطال ا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 1.111 9.001 التنبؤ بالمشكبلت التي تعيق تحقيق رؤية المدرسة  .1

 1.111 9.018 توجيو طاقات العاممين نحو الحمول المثمرة  .2

 1.111 9.060 تحميل عوامل البيئة الداخمية والخارجية المرتبطة بالمشكمة  .3

 1.111 9.004  كل بديل فاعميةطرح البدائل لحل المشكمة وتقييم    .4

 1.111 9.090 سبنترتيب أفضمية البدائل، واختيار البديل األ  .5

 1.111 9.089 عن القرار المتخذ لمتنفيذ في الوقت المناسب ناإلعؤل  .6

أساليب المناقشة والحوار والعصف الذىني لمتغمب عمى اتخاذ القرارات وحرل  استخدام  .7
 1.111 9.060 المشكبلت الصعبة

 1.113 9.400  االجتماعات والمقاببلت والمقاءات اليادفة التخاذ القرارات المناسبة إدارة     .8

 ٓٓٓ.ٓ ٕٖٓ.ٓ الصراع بالمنيج العممي الموضوعي لموصول لمقرارات السميمة إدارة     .9
 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٗ.ٓ ء الصراع نيا ....( أل المشاورة أو االيجابي لمسمطة من خبلل )المواجية  ستخداماال  .11
 .( α=٘ٓ.ٓ)داللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
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 :: القيادة الرياديةالثالث ممحورثالثًا: نتائج االتساق الداخمي ل
 سرررتبانة،برررين كرررل فقررررة مرررن فقررررات البعرررد والدرجرررة الكميرررة لبل رتبررراط( معامرررل االٜيوضرررح جررردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 
 ( 9) جدول

 ستبانةمية لالبين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الك   رتباطمعامل اال 

 الفقرة م
 معامل

 رتباطال ا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 ٗٓٓ.ٓ ٜٕٗ.ٓ  تمكين العاممين والتفويض الذكي لمصبلحيات  .1
 ٓٓٓ.ٓ ٘ٙٔ.ٓ اقتراح المشاريع الريادية الجديدة بشكل مستمر  .2
 ٓٓٓ.ٓ ٖٖ٘.ٓ  العمل الريادي استثمار الفرص الجديدة في  .3
 ٔٓٓ.ٓ ٖٜٕ.ٓ بناء عبلقات حميمة مع الزمبلء لتطوير الخدمات المقدمة  .4
 ٓٓٓ.ٓ ٘ٚٗ.ٓ االستفادة من التطورات العممية في مجال العمل  .5
جراءات ونتائجإلى ترجمة األفكار   .6  ٓٓٓ.ٓ ٖٔٛ.ٓ ميام وا 
 ٓٓٓ.ٓ ٖٚٗ.ٓ عالية جيود ومؤىبلتإلى مواجية األعمال الصعبة التي تحتاج   .7
 ٓٓٓ.ٓ ٖٔ٘.ٓ بناء ثقافة مدرسية تشجع عمى االستقبللية وتحمل المسؤولية  .8
 ٓٓٓ.ٓ ٕٖٚ.ٓ تطوير ميارات القيادة عند العاممين والطمبة  .9

 ٓٓٓ.ٓ ٖٚ٘.ٓ أساليب جديدة في العمل استخدامشطة ريادية و أنتشجيع العاممين عمى قيادة   .11
 ٓٓٓ.ٓ ٙٗٓ.ٓ ز والمكافأة لممبدعينتعزىالالفّعال ألساليب  ستخداماال  .11
 ٓٓٓ.ٓ ٖ٘ٔ.ٓ تحّمل المخاطر بشكل محسوب لموصول لؤلىداف المرغوبة  .12
 ٓٓٓ.ٓ ٖٖٙ.ٓ  رصد البيئة والتعرف عمى التغيرات التي تؤثر في نجاح المدرسة وتحقيق رؤيتيا  .13
 ٓٓٓ.ٓ ٖٗٚ.ٓ  المرغوبةتحقيق التزام العاممين باستثمار الفرص نحو التغيير والنتائج   .14
 ٓٓٓ.ٓ ٙٗٓ.ٓ استثمار جميع الفرص التي تسيم في عممية التغيير والنجاح  .15

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
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 :المعرفةإدارة : الرابع ممحوررابعًا: نتائج االتساق الداخمي ل
 سررتبانة،بررين كررل فقرررة مررن فقرررات البعررد والدرجررة الكميررة لبل رتبرراط( معامررل االٓٔيوضررح جرردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 20) جدول
 ستبانةبين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكمية لال رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 رتباطال ا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 ٓٓٓ.ٓ ٕٜٖ.ٓ  التخطيط لجمع المعرفة الجديدة من مصادرىا المختمفة  .1
 ٓٓٓ.ٓ ٖ٘٘.ٓ توظيف أساليب حديثة لمحصول عمى المعرفة الجديدة  .2
 ٔٓٓ.ٓ ٕٔٛ.ٓ البياناتالطرق والعمميات المناسبة في تحميل  استخدام   .3
 ٓٓٓ.ٓ ٛ٘ٗ.ٓ التكنولوجيا لتخزين المعرفة الجديدة وتطبيقياتوظيف   .4
 ٓٓٓ.ٓ ٖٙ٘.ٓ المعنى من ورائيا أنمعالجة المعرفة الجديدة بصورة منطقية لبي  .5
 ٓٓٓ.ٓ ٜٖ٘.ٓ  يااستخدام تسييلالتكنولوجيا لبلحتفاظ بالسجبلت والمعرفة الجديدة و  استخدام  .6
 ٓٓٓ.ٓ ٕٗٗ.ٓ واألفكار الجديدةإيجاد حمول لمعيقات تطبيق المعارف   .7

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
 

 :: التواصل والتعبير عن الذاتالخامس ممحورخامسًا: نتائج االتساق الداخمي ل
 سررتبانة،بررين كررل فقرررة مررن فقرررات البعررد والدرجررة الكميررة لبل رتبرراط( معامررل االٔٔيوضررح جرردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 22) جدول
 ستبانةبين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكمية لال رتباطمعامل اال 

 الفقرة م
 معامل

 رتباطال ا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 ٔٓٓ.ٓ ٕٔٓ.ٓ  اآلخرينحشد الدعم لؤلفكار الجديدة بربطيا بمصالح ورغبات    .1
 ٕٓٓ.ٓ ٖٕٙ.ٓ اآلخرينتقبل آراء ووجيات النظر المختمفة من   .2
 ٔٓٓ.ٓ ٕٓٛ.ٓ التكيف مع طبيعة المواقف المختمفة في العمل  .3
 ٔٓٓ.ٓ ٕ٘ٚ.ٓ  ه من ميامإنجاز ه وما ال أستطيع إنجاز التمييز بين ما أستطيع   .4
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 ٔٓٓ.ٓ ٕٕٓ.ٓ االلتزام الراسخ بالقيم التي تتماشى مع رؤية ورسالة المدرسة  .5
 ٔٓٓ.ٓ ٖٕٕ.ٓ  وحسن االستماع إلييم إلى اآلخريناإلصغاء   .6
 ٕٓٓ.ٓ ٕٛٙ.ٓ  عمى طرح أسئمة عن قضايا تخصيم اآلخرينتشجيع   .7
 ٓٓٓ.ٓ ٓٙٔ.ٓ ةأنيتسم بالصراحة والصدق واألم أسموبب اآلخرينمع  التحاور  .8

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
أوليقققاء : الشقققراكة مققع المجتمقققع المحمقققي و السقققادس ممحقققورسادسققًا: نتقققائج االتسقققاق الققداخمي ل

 :األمور
 سررتبانة،بررين كررل فقرررة مررن فقرررات البعررد والدرجررة الكميررة لبل رتبرراط( معامررل االٕٔيوضررح جرردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 21) جدول
 ستبانةبين كل فقرة من فقرات المحور السادس والدرجة الكمية لال رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 الرتباطا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 ٓٓٓ.ٓ ٖٓٗ.ٓ  والمجتمع المحميالتخطيط لمشراكة بين المدرسة   .1
 ٓٓٓ.ٓ ٖٖٚ.ٓ شطة المدرسةأنيم شركاء في أناألمور والشخصيات والمؤسسات المجتمعية بأولياء إقناع   .2
 ٓٓٓ.ٓ ٖٙٙ.ٓ األمور والطمبة والمعممينأولياء بناء مناخ مدرسي فّعال بين   .3
 ٙٓٓ.ٓ ٖٕٚ.ٓ خمق سمعة طيبة وجذابة لممدرسة في المجتمع المحمي  .4
 ٚٛٓ.ٓ ٓ٘ٔ.ٓ  حماية الطمبة من العنف المجتمعي  .5
 ٓٓٓ.ٓ ٖٗٙ.ٓ  شطة المؤسسات المجتمعية التي تخدم أىداف المدرسةأناألمور عمى دمج أبنائيم في أولياء تشجيع   .6
 ٜٛٓ.ٓ ٜٗٔ.ٓ األمورأولياء ات مؤسسات المجتمع المحمي و أنتسجيل وأرشفة بي  .7

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
 

 :والتعمم التعميم: تحسين السابع ممحورسابعًا: نتائج االتساق الداخمي ل
 ستبانة،بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكمية لبل رتباط( معامل االٖٔيوضح جدول ) 

وبذلك يعتبر البعد  ،(05.0دالة عند مستوى معنوية ) رتباطمعامبلت اال أنوالذي يبين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 
 ( 21) جدول
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 ستبانةبين كل فقرة من فقرات المحور السابع والدرجة الكمية لال رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 رتباطال ا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 ٔٓٓ.ٓ ٕٚٛ.ٓ القيام بزيارات صّفية فّعالة لتحديد حاجات المعممين المينية   .1
 ٔٓٓ.ٓ ٜٕٛ.ٓ فيم غايات وأىداف برامج تطوير المعممين لتحسين آدائيم  .2
 ٕٓٓ.ٓ ٕٚٙ.ٓ  والتعّمم التعميمالتخطيط لدعم جميع المعممين لتحسين عممية   .3
 ٕٓٓ.ٓ ٕٔٚ.ٓ  توفير فرص النمو الميني المستمر لممعممين أثناء الخدمة  .4
 ٔٓٓ.ٓ ٕٙٚ.ٓ والتعّمم التعميمجودة البيئة المادية المؤثرة في عممية تحسين  ناضم  .5
 ٓٓٓ.ٓ ٕٔٗ.ٓ  والتعّمم التعميمتطوير خطة مفّصمة لتحسين بيئة   .6
 ٓٓٓ.ٓ ٖٔٗ.ٓ خمق بيئة مدرسية إيجابية وجذابة ومشوقة لمتعّمم  .7
 ٓٓٓ.ٓ ٖٖٖ.ٓ  االستراتيجيات الناجحة لتقميل التباين داخل المدرسة استخدام  .8
 ٓٓٓ.ٓ ٖٚٗ.ٓ المتدني األداءاألفضل و  األداءشطة لتقميل الفجوة بين أنتنفيذ   .9

 ٓٓٓ.ٓ ٖٓٛ.ٓ  والتعّمم وقت الطوارئ التعميمعممية إدارة   .11
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*
 

 الرقمية:دارة اإل: الثامن ممحورثامنًا: نتائج االتساق الداخمي ل
 سررتبانة،بررين كررل فقرررة مررن فقرررات البعررد والدرجررة الكميررة لبل رتبرراط( معامررل االٗٔيوضررح جرردول ) 

وبرررذلك يعتبرررر البعرررد  ،(05.0دالرررة عنرررد مسرررتوى معنويرررة ) رتبررراطمعرررامبلت اال أنوالرررذي يبرررين 
 صادق لما وضع لقياسو.

 ( 24) جدول
 ستبانةبين كل فقرة من فقرات المحور الثامن والدرجة الكمية لال رتباطمعامل اال 

 معامل الفقرة م

 الرتباطا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 ٓٓٓ.ٓ ٖ٘ٛ.ٓ  في المكتبات الرقمية عن المعمومات التي أحتاجيا الدراسة    .1
 ٕٓٓ.ٓ ٖٕٙ.ٓ ..Google، Bing :لموصول لمصادر المعمومات مثل الدراسة محركات  استخدام  .2
 ٕٓٓ.ٓ ٕٚٙ.ٓ ..Facebook، Twitter :مواقع التواصل االجتماعي مثل استخدام  .3
 ٕٓٓ.ٓ ٕٔٚ.ٓ لتبادل المعمومات E-mail البريد االلكتروني استخدام  .4
لى استعراض وتحميل النشرات الواردة من و   .5  ٔٓٓ.ٓ ٕٙٚ.ٓ المدرسةا 
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 ٓٓٓ.ٓ ٕٖٔ.ٓ الّرقمية في التواصل مع المعممين والطمبة جيزةاأل استخدام   .6
 ٓٓٓ.ٓ ٖٔٗ.ٓ  التقنيات الّرقمية استخدامااللتزام باألخبلق والسموك الحسن عند   .7
 ٓٓٓ.ٓ ٕٗٔ.ٓ والعقوبات المتعمقة بالجرائم الرقمية القوانينالوعي ب   .8
 ٓٓٓ.ٓ ٖ٘ٙ.ٓ الحرص عمى تحديث نظم التشغيل في أجيزتي الرقمية  .9

 ٓٓٓ.ٓ ٕٔٗ.ٓ  أجيزتي الّرقميةالتعامل مع برامج الحماية ومكافحة الفيروسات عمى   .11
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيادال  رتباطاال*

 
 ثبات االستبانة: -ٖ

 نفرس عمرى داةاأل تطبيرق عيردأُ  لرو نفسريا النترائج عمرى الحصرول إلرى إمكانيرة الثبرات يشرير
 مرا أو  فييرا، يسرتخدم رٍة مر كرل عنرد متقاربرةقرراءات  المقياس يعطي درجةٍ  أيإلى  بو قصدويُ  ،فراداأل

 القحطراني،) مختمفرة قراتأو  فري سرتخدامد تكررار االعنر واسرتمراريتو سرجاموناو  اتسراقو درجرة ىرى 
ٕٕٓٓ.) 
 :االستبانة بطريقتين وىماتم التحقق من ثبات وفد 
 (:Cronbach's Alpha Coefficientطريقة ألفا كرونباخ ) . أ

   االستبانة، ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة استخدامتم 
 (25جدول )

 الدراسة  محاورمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

دارة التطوير و   0.880 ٓٔ التغييرا 

 0.796 10 اتخاذ القرار
 0.906 ٘ٔ القيادة الريادية

 0.891 ٚ المعرفةإدارة 
 0.934 ٛ التواصل والتعبير عن الذات

 0.892 ٚ األمورأولياء المحمي و الشراكة مع المجتمع 
 8.65 10 والتعمم التعميمتحسين 

 8.25 10 الرقميةدارة اإل
 0.962 77 الدرجة الكمية

حيررث  ،مرتفعررة كرونبرراخ ألفررا معامررل قيمررة أن( ٘ٔوتشررير النتررائج الموضررحة فرري جرردول )
مرتفررع  الثبررات معامررل أن ييعنرر وىررذا ،(0.962) االسررتبانة فقرررات لجميررع ألفررا معامررل قيمررة بمغررت
 .إحصائياً ودال 
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 :   Split- Half Coefficientب. طريقة التجزئة النصفية 
واألسررئمة ذات  ،ين )األسررئمة ذات األرقررام الفرديررةأجررز إلررى حيررث تررم تجزئررة فقرررات االختبررار 
ودرجررات األسررئمة  ،بررين درجررات االسررئمة الفرديررة رتبرراطاألرقررام الزوجيررة( ثررم تررم حسرراب معامررل اال

 Spearman برراون سربيرمانمعادلرة  اسرتخدامب رتبراطوبعرد ذلرك ترم تصرحيح معامرل اال ،الزوجية

Brown: 
= الثبرررراتمعامررررل 

1

2

ر

 ،سررررئمة الفرديرررررةبرررررين درجررررات األ رتبرررراطمعامررررل اال (ر)حيرررررث   ،ر

 أنحيرث تبرين  ،(ٙٔوتم الحصول عمى النترائج الموضرحة فري جردول ) ،ودرجات األسئمة الزوجية
 إحصررائيا،( مرتفعررة ودال Spearman Brown بررراون سرربيرمانالمعرردل ) رتبرراطقيمررة معامررل اال

 ويكرون لمتوزيرع، قابمرة( 0ق )الممحر فري ىرى  كمرا النيائيرة صرورتيا فري االسرتبانة   تكرون وبرذلك

 االسرتبانة   بصرحة تامرة ثقرةٍ  عمرى يجعمرو ممرا وثباتيرا، االسرتبانة   صردق مرن تأكرد قرد الباحرث

 .فرضياتيا واختباردراسة ال أسئمة عمى واإلجابة النتائج لتحميل وصبلحيتيا
 (26) جدول

 االستبانة    محاورطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات  
 المعدل رتباطمعامل اال  رتباطمعامل اال  عدد الفقرات المحاور

دارة التطوير و   0.942 ٕٜٛ.ٓ ٓٔ التغييرا 

 0.898 0.815 10 اتخاذ القرار

 0.956 0.917 ٘ٔ القيادة الريادية

 0.931 0.872 ٚ المعرفةإدارة 

 0.976 0.954 ٛ التواصل والتعبير عن الذات

 0.947 0.901 ٚ األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و 

 0.901 0.845 10 والتعمم التعميمتحسين 

 0.936 0.887 10 الرقميةدارة اإل

 0.986 0.973 77 الدرجة الكمية

 
 المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية  تسابعًا: المعالجا

لتحميررررل البيانررررات ومعالجتيررررا، وقررررد اتبررررع الباحررررث  (SPSSاسررررتخدم الباحررررث البرنررررامج اإلحصررررائي )
 أساليب اإلحصاء وضعيا أو تحميميًا عمى النحو التالي:

التكرارات والوزن النسبي لمعرفة تكرار فئات و والمتوسطات الحسابية النسب المئوية  -ٔ
 .الدراسةمتغير ما وتم االستفادة منيا في وصف مجتمع 
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لمعرفة ثبات  ،وكذلك طريقة التجزئة ،(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -ٕ
  .االستبانة 

لمتأكد من صدق  (Pearson Correlation Coefficient) بيرسون ارتباط معامل -ٖ
الدراسة، وكذلك لتحديد اتجاه وقوة العبلقة بين محاور الدراسة، واتجاه وقوة العبلقة أداة 

 .بين المتغيرات
لمعرفة ما إذا  (Independent Samples T-Test)في حالة عينتين  (T)اختبار  -ٗ

 .المستقمة البياناتبين مجموعتين من  إحصائية ىناك فروقات ذات داللة  انك
في حالة العينة الواحدة لمعرفة ما  (One Sample T-Test) ( لعينة واحدةT)اختبار  -٘

بين متوسطات تقديرات العينة والمتوسط  إحصائية ىناك فروقات ذات داللة  انإذا ك
 (.ٖاالفتراضي )

( One Way Analysis of Variance –ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي ) -ٙ
أكثر  أو بين ثبلث مجموعات  إحصائية ىناك فروقات ذات داللة  انلمعرفة ما إذا ك

 .البياناتمن 
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 انفصم اخلامش
 وانتىصٍاثومناقشتها  انذراصتنتائج 

 
 متهٍذ 
 احملك املعتمذ 
  االصتبانت   حماورنتائج حتهٍم 
 ومناقشت نتائجها انذراصت ختبار فرضٍاث ا 
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 الفصل الخامس
 ومناقشتيا والتوصياتنتائج الدراسة 

 : تمييد
الدراسة عينة  أفرادالتي تم جمعيا من  بياناتلم اإلحصائىالتحميل  يتضمنىذا الفصل 

وأبعادىا، والوقوف عمى متغيراتيا، واختبار فرضيات االستبانة وذلك من خبلل تحميل فقرات 
 ، ويتم ذلك عمى النحو اآلتي:واستعراض أبرز نتائجيا الدراسة 
 :تحميل النتائجالمحك المعتمد في أوال: 

تم تحديد طول الخبليا في  لمحكم عمى داللة متوسطات استجابات أفراد العينة، فقد
( ومن ثم ٗ=ٔ-٘بين دجات المقياس ) مدىمقياس ليكرت الخماسي من خبلل حساب ال

 (، وبعد ذلكٓٛ.ٓ=٘/ٗ) يتقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصول عمى طول الخمية، أ
أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس وىى واحد صحيح(، وذلك إلى تم إضافة ىذه القيمة 

 ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول الخبليا كما ىو موضح في الجدول التالى: عمىلتحديد الحد األ
 (27جدول )

 المحك المعتمد في الدراسة
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قميمة جداً  %ٖٙ -% ٕٓمن  ٓٛ.ٔ -ٔمن 

 قميمة %ٕ٘-%ٖٙأكبر من  ٓٙ.ٕ -ٓٛ.ٔأكبر من 

 متوسطة %ٛٙ -%ٕ٘أكبر من  ٓٗ.ٖ-ٓٙ.ٕأكبر من 

 كبيرة %ٗٛ-%ٛٙأكبر من  ٕٓ.ٗ-ٓٗ.ٖأكبر من 

 كبيرة جداً  %ٓٓٔ-% ٗٛأكبر من  ٘-ٕٓ.ٗأكبر من 
 

اعتمد الباحث ترتيب المتوسطات ولتفسير نتائج الدراسة والحكم عمى مستوى االستجابة، 
ككل ومستوى الفقرات في كل محور، وقد حدد الباحث  داةالحسابية عمى مستوى المجاالت لؤل

 درجة الموافقة حسب المحك المعتمد لمدراسة.
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 :: نتائج الدراسة الميدانية ) تحميميا وتفسيرىا(اً ثاني
التدريبيققة لمكفايققات  االحتياجققاتمققا  والققذى يققنص عمققى: ثالققثاإلجابققة عققن التسققاؤل ال
المقدارس بوكالقة  مقديريمدرسة المستقبل من وجيقة نظقر  مديريالقيادية المطموبة من 

 الغوث؟
دارة التطوير و ل: "واأل  نتائج المحور" -  "التغييرا 

دارة التطررروير و ل "و األ لفقررررات المحرررور اإلحصرررائى( نترررائج التحميرررل ٛٔيوضرررح الجررردول ) ا 
المعيررراري والررروزن النسررربي لكرررل فقررررة مرررن  االنحررررافحسررراب الوسرررط الحسرررابي و "، حيرررث ترررم التغييرررر

 فقرات المحور.
( لكل فقرة .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،( المتوسط الحسابي والوزن النسبي28جدول )

دارة التطوير و  " األولمن فقرات المحور   "التغييرا 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 1 1.111 71.31 83.21 1.677 4.16 مع العاممين في المدرسة بالتعاونبناء رؤية ورسالة المدرسة   .ٔ

 4 1.111 53.19 79.21 1.854 3.96 األمورأولياء توضيح رؤية ورسالة المدرسة لمطمبة والمعممين و    .ٕ

 1.111 51.61 79.21 1.875 3.96 حداث التغييرا  والرؤية و التخطيط لتحقيق الرسالة   .ٖ
4 

 مكرر

 و األمررور لتحقيرق الرسررالةأوليراء كسرب دعررم المعممرين والطرربلب و   .ٗ
 8 1.111 52.37 77.11 1.842 3.85 الرؤية

 مواءمة رؤية ورسالة المدرسة لبلستجابة لمتغيرات الخارجية  .٘
3.95 1.722 79.11 62.71 1.111 5 

توجيررررو طاقررررة العرررراممين فرررري المدرسررررة لتنفيررررذ الميررررام الترررري يجررررب   .ٙ
 2 1.111 68.19 82.11 1.689 4.11  ىاإنجاز 

عادة تقييم ما تم   .ٚ  6 1.111 56.81 78.41 1.791 3.92 هإنجاز القيام بمراجعة خطط التغيير دوريًا وا 

 9 1.111 41.58 67.81 1.933 3.39 خطة لؤلمور الطارئة التي قد تواجو عممية التغيير إعداد    .ٛ

 7 1.111 75.72 78.21 1.591 3.91  زىم لدعم التغييريحفتتمكين العاممين و  .ٜ
 3 1.111 42.63 79.61 1.455 3.98 تطويرية في المدرسة أداةالمقارنة المرجعية ك استخدام ٓٔ
  1.111 66.35 78.21 1.451 3.91 المجموع 

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 
 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
التطروير  " األولعينة الدراسة عمى فقررات المحرور  أفرادالمتوسط الحسابي العام إلجابات 

دارة و  (، كمررررا وبمغررررت قيمررررة الرررروزن ٔ٘ٗ.ٓمعيرررراري بمررررغ ) انحراف( بررررٜٔ.ٖل بمررررغ )ُكرررر" كَ التغييرررررا 



    

117 
 

دارة   التطرررروير و  ( ويشررررير ذلررررك لوجررررود درجررررة موافقررررة كبيرررررة عمررررى فقرررررات بعررررد "ٕٓ.ٛٚالنسرررربي )  ا 
 .الدراسة عينة  أفراد" من وجية نظر التغيير

داللررة  اذ ان( كرٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٜٔ.ٖالفرررق برين المتوسررط ) أنوجردير بالرذكر 
 (1.111الداللة ) مستوىو 66.35( t( حيث بمغت قيمة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية 

بنراء رؤيرة ورسرالة المدرسرة  ص عمرى "نُ ( وتَرٔالفقررة رقرم ) أنويتضح من الجردول السرابق 
حيررث مررن االحتياجررات التدريبررة  األولررى" جرراءت فرري المرتبررة  مررع العرراممين فرري المدرسررة بالتعرراون

 %(.ٕٓ.ٖٛ( ووزن نسبي )ٚٚٙ.ٓمعياري ) وانحراف( ٙٔ.ٗحصمت عمى متوسط حسابي )
توجيررو طاقرررة العرراممين فرري المدرسررة لتنفيررذ الميررام التررري ( وتررنص عمررى ٙالفقرررة رقررم ) أنَّ و 
 وانحررراف( ٓٔ.ٗة حيررث حصررمت عمررى متوسررط حسررابي )الثانيرر" جرراءت فرري المرتبررة ىرراإنجاز يجررب 

 (.ٓٓ.ٕٛ( ووزن نسبي )ٜٛٙ.ٓمعياري )
خطرررة لؤلمرررور الطارئرررة التررري قرررد تواجرررو عمميرررة إعرررداد  ترررنص عمرررى "( و ٗالفقررررة رقرررم ) أنَّ و 
 وانحررررراف( ٜٖ.ٖخيرررررة حيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي )" جرررراءت فرررري المرتبررررة األالتغييررررر

 %(.ٓٛ.ٚٙ( ووزن نسبي )ٖٖٜ.ٓمعياري )
األمرور أوليراء كسرب دعرم المعممرين والطربلب و  ( وترنص عمرى "ٛبينما جاءت الفقررة رقرم )

" جررراءت فررري المرتبرررة قبرررل االخيررررة حيرررث حصرررمت عمرررى متوسرررط حسرررابي  الرؤيرررةلتحقيرررق الرسرررالة 
 %(.ٓٓ.ٚٚ( ووزن نسبي )ٕٗٛ.ٓمعياري ) وانحراف( ٘ٛ.ٖ)

إلرررى أنَّ التخطررريط السررررميم لمدرسرررة المسرررتقبل والوضررروح فررري تحديررررد الباحرررث ذلرررك  وويعرررز 
ممين والعمررل عمررى المفرراىيم واألىررداف المرتبطررة بررو ونشررر ثقافتيررا ومحاورىررا ومخططاتيررا بررين العررا

تطرروير قرردرات مررديري المرردارس و تحقيررق األىررداف المسررتقبمية لممدرسررة يحررتم أن يكررون لرردى قائررد 
مدرسررة المسررتقبل االسررتعداد الررذاتي لمتغييررر والتطرروير المسررتمر بمررا يتفررق مررع االتجاىررات التربويررة 

دارتيرا ومعممييرا، فمرن من أىم العناصر المؤثرة في المدرسة  عدّ يُ المدرسة  مدير الحديثة باعتبار وا 
مرع المعممرين،  بالتعراونخبلل قيادتو السميمة لممدرسة يستطيع بناء رؤية مستقبمية سميمة لممدرسرة 

عمرررى اسررتغبلل طاقرراتيم وتوجيييرررا  اً يطررور أداء المعممررين لديرررو، ويكررون قررادر  أنو يسرررتطيع أنرركمررا 
 كل عام.االتجاه السميم الذى يمكن االستفادة منو في تطوير المدرسة بش

 مررردير  أنتؤكرررد  التررري( و Ken Walsh،2003وتتفرررق ىرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج دراسرررة )
وتتفرق ىرذه الدراسرة مرع دراسرة )  عمى وضع الرؤية المسرتقبمية لممدرسرة الشخصياتأقدر المدرسة 
 ( والتي تؤكد عمى تطوير األداء القيادي لقيادة مدرسة المستقبل.ٕٚٓٓالحربي، 
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( والتررري خمصرررت إلرررى أن قائرررد مدرسرررة  ٕٙٓٓدراسرررة ) كعكررري،  وتتفرررق ىرررذه الدراسرررة مرررع
المسررررتقبل يجررررب أن يكررررون لديررررو االسررررتعداد الررررذاتي لمتطرررروير بمررررا يتفررررق مررررع االتجاىررررات التربويررررة 

 الحديثة.
 

 " اتخاذ القرار ": الثانينتائج تحميل فقرات المحور  -
"، حيث تم اتخاذ القرار " الثانيلفقرات المحور  اإلحصائى( نتائج التحميل ٜٔيوضح الجدول )

 المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور. االنحرافحساب الوسط الحسابي و 
 (29جدول )

( لكل فقرة من فقرات .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 "اتخاذ القرار " المحور الثاني

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٓٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٚ.ٕٚ ٓٙ.ٜٚ ٖٚٔ.ٔ ٜٛ.ٖ التنبؤ بالمشكبلت التي تعيق تحقيق رؤية المدرسة  .ٔ
 ٛ ٓٓٓ.ٓ ٛٚ.ٕٗ ٓٗ.ٓٛ ٜٚٓ.ٔ ٕٓ.ٗ توجيو طاقات العاممين نحو الحمول المثمرة  .ٕ
 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٗٙ.ٕٗ ٓٙ.ٗٛ ٜ٘ٔ.ٔ ٖٕ.ٗ البيئة الداخمية والخارجية المرتبطة بالمشكمةتحميل عوامل   .ٖ
 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٚٚ.ٕ٘ ٓٗ.ٕٛ ٜٔٔ.ٔ ٕٔ.ٗ  كل بديل فاعميةطرح البدائل لحل المشكمة وتقييم    .ٗ
 ٙ ٓٓٓ.ٓ ٜٙ.ٕ٘ ٓٛ.ٕٛ ٕٔٔ.ٔ ٗٔ.ٗ سبنترتيب أفضمية البدائل، واختيار البديل األ  .٘
 ٜ ٓٓٓ.ٓ ٔٛ.ٖٓ ٓٛ.ٜٚ ٕٗٓ.ٔ ٜٜ.ٖ عن القرار المتخذ لمتنفيذ في الوقت المناسب ناإلعبل  .ٙ
أسررراليب المناقشرررة والحررروار والعصرررف الرررذىني لمتغمرررب  اسرررتخدام  .ٚ

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٕٓ.ٜٕ ٓٓ.٘ٛ ٚٙٔ.ٔ ٕ٘.ٗ عمى اتخاذ القرارات وحل المشكبلت الصعبة

االجتماعات والمقاببلت والمقاءات اليادفة التخاذ القرارات  إدارة  .ٛ
 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٙٔ.ٓٗ ٕٓ.ٙٛ ٖٓٓ.ٔ ٖٔ.ٗ  المناسبة

الصرررراع برررالمنيج العممررري الموضررروعي لموصرررول لمقررررارات  إدارة  .ٜ
 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٛٚ.ٖٙ ٓٗ.ٖٛ ٜٙٛ.ٓ ٚٔ.ٗ السميمة

 المشراورة أو االيجابي لمسمطة من خربلل )المواجيرة  ستخداماال  .ٓٔ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٛٗ.ٜٕ ٕٓ.ٚٛ ٘ٛٔ.ٔ ٖٙ.ٗ ء الصراع نيا....( إل

  ٓٓٓ.ٓ 36.92 ٓٓ.ٖٛ ٓٚٛ.ٓ ٘ٔ.ٗ المجموع 
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
"  القررراراتخراذ  عينررة الدراسرة عمرى فقرررات محرور " أفررادالمتوسرط الحسرابي العررام إلجابرات 

%( ٓٓ.ٖٛ(، كمرا وبمغرت قيمرة الروزن النسربي )ٓٚٛ.ٓمعياري بمرغ ) انحراف( ب٘ٔ.ٗككل بمغ )
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 أفررراد" مررن وجيررة نظررر اتخرراذ القرررار ويشررير ذلررك لوجررود درجررة موافقررة عاليررة عمررى فقرررات محررور "
 عينة الدراسة.

داللرة  ذو أن( كرٖ( والمتوسرط االفتراضري )٘ٔ.ٗالفرق برين المتوسرط ) أنوجدير بالذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )36.92( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 

يجررررابي إلا سرررتخداماال ( وترررنص عمررررى "ٓٔالفقرررررة رقرررم ) أنويتضرررح مرررن الجرررردول السرررابق 
األولررى مررن " جرراءت فرري المرتبررة ء الصررراع نيررا ....( أل أوالمشرراورةلمسررمطة مررن خرربلل )المواجيررة 

( ٘ٛٔ.ٔمعيرراري ) وانحررراف( ٖٙ.ٗحيررث حصررمت عمررى متوسررط حسررابي ) التدريبررةاالحتياجررات 
 %(.ٕٓ.ٚٛووزن نسبي )

االجتماعررات والمقرراببلت والمقرراءات اليادفررة التخرراذ إدارة ( وتررنص عمررى "ٛالفقرررة رقررم ) أنَّ و 
( ٖٔ.ٗة حيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي )الثانيرررر" جرررراءت فرررري المرتبررررة القرررررارات المناسرررربة

 %(.ٕٓ.ٙٛ( ووزن نسبي )ٖٓٓ.ٔمعياري ) وانحراف
التنبرررؤ بالمشررركبلت التررري تعيرررق تحقيرررق رؤيرررة  ( وترررنص عمرررى "ٔبينمرررا جررراءت الفقررررة رقرررم )

 وانحررررراف( ٜٛ.ٖخيررررة حيررررث حصرررمت عمرررى متوسررررط حسرررابي )" جررراءت فرررري المرتبرررة األالمدرسرررة
 %(.ٓٙ.ٜٚ( ووزن نسبي )ٖٚٔ.ٔمعياري )
 عن القرار المتخرذ لمتنفيرذ فري الوقرت المناسرب ن اإلعبل ( وتنص عمى "ٙالفقرة رقم ) أنَّ و 

معيراري  وانحرراف( ٜٜ.ٖحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) األخيررة " جاءت في المرتبة قبل 
 %(.ٓٛ.ٜٚ( ووزن نسبي )ٕٗٓ.ٔ)

عتبررررر مررررن أكثررررر األدوات البلزمررررة تأسرررراليب اتخرررراذ القرررررار  إلررررى أنويعررررزو الباحررررث ذلررررك 
 القرررررارات واتخررراذ تواجيرررو التررري المشررركبلت لحرررل العمميرررة خبرترررو يسرررتخدم غالبررراً  المرررديرف ،مررردراءلم

ين فررري مدرسرررة المسرررتقبل قرررد المررردير قرررد تواجرررو  التررريطبيعرررة المشررركبلت  أنإال  ،أنيابشررر المناسررربة
تطروير قدراترو ومياراترو فري إلى فيو بحاجة إلى وبالت ،تختمف عن ما يواجيو في المدرسة التقميدية

اتخرراذ القرررارات بسررريولة ويسررر. وىررذا يتفررق مررع دراسرررة إلررى مجررال اتخرراذ القرررارات، ممررا يرررؤدي بررو 
 أكد عمى أىمية تطوير االحتياجات التدريبية في مجال اتخاذ القرارات. يوالذ (ٕٕٔٓ) يالشمر 

 
 

 "القيادة الريادية "نتائج تحميل فقرات المحور الثالث: 
"، حيث تم القيادة الريادية لفقرات المحور الثالث " اإلحصائى( نتائج التحميل ٕٓيوضح الجدول )

 المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور. االنحرافحساب الوسط الحسابي و 
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 (10جدول )
فقرة من فقرات ( لكل .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي

 "القيادة الرياديةالمحور الثالث "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 4 ٓٓٓ.ٓ ٜٗ.ٔٗ ٓٛ.ٛٛ ٖٜٚ.ٓ ٗٗ.ٗ  تمكين العاممين والتفويض الذكي لمصبلحيات  .ٔ
 3 ٓٓٓ.ٓ ٗ٘.ٕٗ ٕٓ.ٜٛ ٖٜٓ.ٓ ٙٗ.ٗ بشكل مستمر اقتراح المشاريع الريادية الجديدة  .ٕ
 12 ٓٓٓ.ٓ ٖٕ.ٖٙ ٕٓ.ٔٛ ٜٚٙ.ٓ ٙٓ.ٗ  استثمار الفرص الجديدة في العمل الريادي  .ٖ
 13 ٓٓٓ.ٓ ٕٚ.ٖٚ ٓٓ.ٔٛ ٖٜ٘.ٓ ٘ٓ.ٗ بناء عبلقات حميمة مع الزمبلء لتطوير الخدمات المقدمة  .ٗ
 14 ٓٓٓ.ٓ ٜٓ.ٖٔ ٓٙ.ٓٛ ٕٔٓ.ٔ ٖٓ.ٗ االستفادة من التطورات العممية في مجال العمل  .٘
جراءات ونتائجإلى ترجمة األفكار   .ٙ  1 ٓٓٓ.ٓ ٗٚ.ٕٗ ٓٗ.ٜٔ ٜٓٔ.ٔ ٚ٘.ٗ ميام وا 
جيود ومؤىبلت إلى مواجية األعمال الصعبة التي تحتاج   .ٚ

 مكرر14 ٓٓٓ.ٓ ٕٚ.ٖٚ ٓٙ.ٓٛ ٜٜٔ.ٓ ٖٓ.ٗ عالية

بنرررررراء ثقافرررررررة مدرسررررررية تشرررررررجع عمررررررى االسرررررررتقبللية وتحمرررررررل   .ٛ
 5 ٓٓٓ.ٓ ٜٔ.ٚٗ ٓٙ.ٛٛ ٖٜٓ.ٓ ٖٗ.ٗ المسؤولية

 10 ٓٓٓ.ٓ ٛٓ.ٖٚ ٓٗ.ٖٛ ٜٛٚ.ٓ ٚٔ.ٗ تطوير ميارات القيادة عند العاممين والطمبة  .ٜ
أساليب  استخدامشطة ريادية و أنتشجيع العاممين عمى قيادة   .ٓٔ

 7 ٓٓٓ.ٓ ٗٛ.ٖٙ ٓٓ.٘ٛ ٓٔٓ.ٔ ٕ٘.ٗ جديدة في العمل

 8 ٓٓٓ.ٓ ٕٚ.ٖ٘ ٓٙ.ٗٛ ٖ٘ٓ.ٔ ٖٕ.ٗ والمكافأة لممبدعين زتعزىالفّعال ألساليب ال ستخداماال  .ٔٔ
تحّمرررررررل المخررررررراطر بشررررررركل محسررررررروب لموصرررررررول لؤلىرررررررداف   .ٕٔ

 11 ٓٓٓ.ٓ ٜٕ.ٖٙ ٓٗ.ٕٛ ٜ٘ٛ.ٓ ٕٔ.ٗ المرغوبة

رصررد البيئررة والتعرررف عمررى التغيرررات الترري تررؤثر فرري نجرراح  .ٖٔ
 6 ٓٓٓ.ٓ 48.48 85.20 ٜٙٚ.ٓ ٕٙ.ٗ  المدرسة وتحقيق رؤيتيا

الترررررزام العررررراممين باسرررررتثمار الفررررررص نحرررررو التغييرررررر تحقيرررررق  .ٗٔ
 9 ٓٓٓ.ٓ 23.25 ٕٓ.ٗٛ ٜٛٙ.ٓ ٕٔ.ٗ  والنتائج المرغوبة

اسررررتثمار جميررررع الفرررررص الترررري تسرررريم فرررري عمميررررة التغييررررر  .٘ٔ
 2 ٓٓٓ.ٓ 36.69 ٕٓ.ٜٔ ٜ٘ٛ.ٓ ٙ٘.ٗ والنجاح

  ٗ.ٕ٘ ٔ.ٕٖٓ ٛ٘.ٓٓ 41.65 ٓ.ٓٓٓ  
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
 تطرروير" الثررانيعمررى فقرررات البعررد  الدراسررةعينررة  أفرررادالمتوسررط الحسررابي العررام إلجابررات 

(، كمرررا وبمغرررت قيمرررة الررروزن ٖٕٓ.ٔمعيررراري بمرررغ ) انحراف( برررٕ٘.ٗ" ككرررل بمرررغ )العررراممين قررردرات
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القيررادة الرياديررة "  عاليررة عمررى فقرررات محررور "( ويشررير ذلررك لوجررود درجررة موافقررة ٓٓ.٘ٛالنسرربي )
 عينة الدراسة. أفرادمن وجية نظر 

داللررة  اذ ان( كرٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٕ٘.ٗالفرررق برين المتوسررط ) أنوجردير بالرذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )41.65( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 

ترجمرة األفكررار  ترنص عمررى " ي( والتررٙالفقرررة رقرم ) أنويتضرح مررن الجردول السررابق أيضرًا 
جرراءات ونتررائجإلرى  حيررث حصررمت  ى مررن االحتياجررات التدريبيرةلرو " جرراءت فري المرتبررة األ ميررام وا 

 %(.ٓٗ.ٜٔ( ووزن نسبي )ٜٓٔ.ٔمعياري ) وانحراف( ٚ٘.ٗعمى متوسط حسابي )
اسرتثمار جميرع الفررص التري تسريم فري عمميرة التغييرر  " ( وتنص عمرى٘ٔالفقرة رقم ) أنَّ و 
معيراري  وانحرراف( ٙ٘.ٗة حيث حصمت عمى متوسرط حسرابي )الثاني" جاءت في المرتبة والنجاح

 %(.ٕٓ.ٜٔ( ووزن نسبي )ٜ٘ٛٓ)
جررراءات ونتررائجإلررى ترجمررة األفكررار  ( وتررنص عمررى "٘بينمررا جرراءت الفقرررة رقررم ) "  ميررام وا 

"  جيرود ومرؤىبلت عاليرةإلرى مواجيرة األعمرال الصرعبة التري تحتراج  ( وتنص عمرى"ٚوالفقرة رقم )
معيرررراري  وانحررررراف( ٖٓ.ٗحيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي ) األخيرررررة جرررراءت فرررري المرتبررررة 

 %(.ٓٙ.ٓٛ( ووزن نسبي )ٜٜٔ.ٓ)
لخررردمات بنررراء عبلقرررات حميمرررة مرررع الرررزمبلء لتطررروير ا ( وترررنص عمرررى "ٗالفقررررة رقرررم ) أنَّ و 
 وانحرراف( ٘ٓ.ٗحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) األخيررة " جاءت في المرتبة قبرل  المقدمة

 %(.ٓٓ.ٔٛ( ووزن نسبي )ٖٜ٘.ٓمعياري )
ين التعامررررل المرررردير طبيعررررة مدرسرررة المسررررتقبل تفرررررض عمرررى  إلررررى أنويعرررزو الباحررررث ذلرررك 

ة أفضررل عمررى ترجمررة يكررون لرردييم قرردر  أنيجررب الى مختمررف عررن المدرسررة التقميديررة وبالترر أسررموبب
فرصرة تسراىم فري إحرداث  يالقردرة عمرى اسرتثمار أ مجراء ونترائج، ويكرون لردييا  ميام و إلى األفكار 

القردرة عمرى االسرتفادة مرن التجديردات العمميرة والتكنولوجيرة فري تجديرد  معممية التغيير، ليكون لرديي
 أكثرر العمميرات ىرذه تصربح ثبحير ،داريرة بيراإلالتربويرة وا الجوانربوتطوير بيئة المدرسة وتحسرين 

 معطيررات مواكبررة عمررى وقررادرة والنوعيررة الجررودة عاليررة منتجاتيررا تصرربح أنو  تاجيررة،نإ وأكثررر فاعميررة
 .معيا اإليجابي والتفاعل المعاصرة الحياة

 التريو  (ٕٙٓٓ) كعكري دراسة( و ٕٓٓٓ) Kennethوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة دراسة 
مدرسرة المسرتقبل الرغبرة فري التغييرر والتطروير والقردرة عمررى  إدارةيكرون لردى  أنو يجرب أنرأظيررت 
شراف مجموعة من إدارة   البشرية ذات االتجاىات واالحتياجات المختمفة. القوىوا 
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 "المعرفة إدارةنتائج تحميل فقرات المحور الرابع: " -
 إدارة    لفقرات المحور الرابع " اإلحصائى( نتائج التحميل ٕٔيوضح الجدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من  االنحراف"، حيث تم حساب الوسط الحسابي و المعرفة
( Tاختبار ) استخدامجابة عمى ىذه الفقرات بحور ومن ثم تم اختبار متوسطات اإلفقرات الم

( التي تعبر عن الدرجة المتوسط لمموافقة عمى ٖاة المتوسط الحسابي لمقيمة )او لمتحقق من مس
 .كل فقرة

 (12جدول )
( لكل فقرة من فقرات .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي

 " المعرفةإدارة  المحور الرابع "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٖٚ.ٗٗ 82.20 ٜٜٙ.ٓ 4.11  المعرفة الجديدة من مصادرىا المختمفةالتخطيط لجمع   .ٔ
 ٙ ٓٓٓ.ٓ ٕٔ.ٔ٘ ٓٙ.ٓٛ ٘٘ٛ.ٓ ٖٓ.ٗ توظيف أساليب حديثة لمحصول عمى المعرفة الجديدة  .ٕ
 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٖٗ.ٜ٘ ٓٗ.ٓٛ ٗٚٚ.ٓ ٕٓ.ٗ البياناتالطرق والعمميات المناسبة في تحميل  استخدام   .ٖ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٕٔ.ٔٗ ٓٛ.ٚٛ ٜٔٗ.ٓ ٜٖ.ٗ لتخزين المعرفة الجديدة وتطبيقياتوظيف التكنولوجيا   .ٗ
 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٘ٚ.ٓٗ ٓٗ.ٕٛ ٜٓٙ.ٓ ٕٔ.ٗ المعنى من ورائيا بيانمعالجة المعرفة الجديدة بصورة منطقية ل  .٘
التكنولوجيرررررا لبلحتفررررراظ بالسرررررجبلت والمعرفرررررة الجديررررردة  اسرررررتخدام  .ٙ

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٜٛ.ٗٗ ٓٛ.ٕٛ ٜٚٛ.ٓ ٗٔ.ٗ  يااستخدام تسييلو 

 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٚٙ.ٖ٘ ٓٛ.ٖٛ ٕٗٓ.ٔ ٜٔ.ٗ إيجاد حمول لمعيقات تطبيق المعارف واألفكار الجديدة  .ٚ
  ٓٓٓ.ٓ 56.34 ٓٛ.ٕٛ ٛٔٚ.ٓ ٗٔ.ٗ المجموع 

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 
 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

 إدارة    عينررررررة الدراسررررررة عمررررررى فقرررررررات محررررررور " أفرررررررادالمتوسررررررط الحسررررررابي العررررررام إلجابررررررات 
(، كمررا وبمغرررت قيمررة الررروزن النسررربي ٛٔٚ.ٓمعيرراري بمرررغ ) انحراف( برررٗٔ.ٗل بمررغ )ُكررر" كَ  المعرفررة

" مررن وجيررة المعرفررةإدارة %( ويشررير ذلررك لوجررود درجررة موافقررة عاليررة عمررى فقرررات بعررد "ٓٛ.ٕٛ)
 عينة الدراسة. أفرادنظر 

ذو داللرة  ان( كرٖ( والمتوسرط االفتراضري )ٗٔ.ٗالفرق برين المتوسرط ) أنوجدير بالذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )56.34( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 
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توظيرف التكنولوجيرا لتخرزين  ( وترنص عمرى "ٗالفقرة رقرم ) أنويتضح من الجدول السابق 
حيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي  األولررررى" جرررراءت فرررري المرتبررررة  المعرفررررة الجديرررردة وتطبيقيررررا

 %(.ٓٛ.ٚٛ( ووزن نسبي )ٜٔٗ.ٓمعياري ) وانحراف( ٜٖ.ٗ)
 إيجاد حمول لمعيقات تطبيرق المعرارف واألفكرار الجديردة ( وتنص عمى "ٚالفقرة رقم ) أنَّ و 

معيرررراري  وانحررررراف( ٜٔ.ٗة حيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي )الثانيرررر" جرررراءت فرررري المرتبررررة 
 %(.ٓٛ.ٖٛ( ووزن نسبي )ٕٗٓ.ٔ)

الطررق والعمميرات المناسربة فري تحميرل  اسرتخدام( وترنص عمرى "ٖبينما جاءت الفقررة رقرم )
 وانحرراف( ٕٓ.ٗحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) األخيررة جراءت فري المرتبرة  بيرم "البيانرات
 %(.ٓٗ.ٓٛ( ووزن نسبي )ٗٚٚ.ٓمعياري )
 ف أسراليب حديثرة لمحصرول عمرى المعرفرة الجديردةتوظير ( وتنص عمى "ٕالفقرة رقم ) أنَّ و 

معيراري  وانحرراف( ٖٓ.ٗحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) األخيررة " جاءت في المرتبة قبل 
 %(.ٓٙ.ٓٛ( ووزن نسبي )٘٘ٛ.ٓ)

أىمية توظيف التكنولوجيا فري نقرل المعرفرة فري مردارس المسرتقبل إلى ويعزو الباحث ذلك 
تيم فرري مجرراالت توظيررف التكنولوجيررا لتخررزين المعرفررة الجديرردة تطرروير ميرراراإلررى ين المرردير وحاجررة 

مدرسررة المسررتقبل تعتمررد بشررركل  أنتعتررررض ذلررك، حيررث  التررييجرراد الحمررول لممعيقررات ا  وتطبيقيررا و 
 كبير عمى التكنولوجيا. 

أكرررد عمرررى أىميررررة تطررروير االحتياجررررات  يوالررررذ (ٕٕٔٓ) يالشرررمر وىرررذا يتفرررق مررررع دراسرررة 
 المعرفة.إدارة التدريبية في مجال 
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 " التواصل والتعبير عن الذات نتائج تحميل فقرات المحور الخامس: " -
التواصل والتعبير  لفقرات المحور الرابع " اإلحصائى( نتائج التحميل ٕٕيوضح الجدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من  االنحراف"، حيث تم حساب الوسط الحسابي و  عن الذات
( Tاختبار ) استخدامجابة عمى ىذه الفقرات بإلفقرات المحور ومن ثم تم اختبار متوسطات ا

( التي تعبر عن الدرجة المتوسط لمموافقة عمى ٖالمتوسط الحسابي لمقيمة )مساواة لمتحقق من 
 كل فقرة.

 
 
 (11جدول )

( لكل فقرة من .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 " التواصل والتعبير عن الذات فقرات البعد الخامس "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٛٙ.ٙٗ ٓٛ.ٛٛ ٕٗٛ.ٓ ٗٗ.ٗ  اآلخرينحشد الدعم لؤلفكار الجديدة بربطيا بمصالح ورغبات    .ٔ
 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٕٛ.ٙٗ ٓٗ.ٕٛ ٕٜٓ.ٓ ٕٔ.ٗ اآلخرينتقبل آراء ووجيات النظر المختمفة من   .ٕ
 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٗٛ.ٖٙ ٓٓ.ٔٛ ٓٔٓ.ٔ ٘ٓ.ٗ التكيف مع طبيعة المواقف المختمفة في العمل  .ٖ
 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٖ٘.ٔٗ ٓٛ.ٜٚ ٜ٘٘.ٓ ٜٜ.ٖ  ه من ميامإنجاز ه وما ال أستطيع إنجاز التمييز بين ما أستطيع   .ٗ
 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٖٙ.ٔٗ ٕٓ.ٛٚ ٕٜٚ.ٓ ٜٔ.ٖ االلتزام الراسخ بالقيم التي تتماشى مع رؤية ورسالة المدرسة  .٘
 7 ٓٓٓ.ٓ 50.64 ٓٓ.ٚٚ ٕٛٚ.ٓ ٘ٛ.ٖ  وحسن االستماع إلييم إلى اآلخريناإلصغاء  .ٙ
 6 ٓٓٓ.ٓ 49.63 ٓٗ.ٚٚ ٖٖٙ.ٓ ٚٛ.ٖ  عمى طرح أسئمة عن قضايا تخصيم اآلخرينتشجيع  .ٚ
 8 ٓٓٓ.ٓ 43.36 ٓٙ.٘ٚ ٕٔٛ.ٓ ٛٚ.ٖ ةأنيتسم بالصراحة والصدق واألم أسموبب اآلخرينمع  التحاور .ٛ
  ٓٓٓ.ٓ 51.63 ٓٓ.ٓٛ ٕ٘ٛ.ٓ ٓٓ.ٗ المجموع 

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 
 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

التواصررررل  عينرررة الدراسررررة عمررررى فقررررات محررررور " أفرررررادالمتوسرررط الحسررررابي العرررام إلجابررررات 
(، كمرا وبمغرت قيمرة الروزن ٕ٘ٛ.ٓمعيراري بمرغ ) انحراف( ب4.00ل بمغ )كُ " كَ  والتعبير عن الذات

التواصررررل  %( ويشررررير ذلررررك لوجررررود درجررررة موافقررررة عاليررررة عمررررى فقرررررات محررررور "ٓٓ.ٓٛالنسرررربي )
 عينة الدراسة. أفراد" من وجية نظر  والتعبير عن الذات
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داللررة  كران ذا( ٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٓٓ.ٗالفرررق برين المتوسررط ) أنوجردير بالرذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )51.63( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 

حشرد الردعم لؤلفكرار الجديردة ( وترنص عمرى "ٔالفقرة رقم ) أنويتضح من الجدول السابق 
حيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي  األولرىجراءت فري المرتبرة  األخررىبربطيرا بمصرالح ورغبرات 

 %(.ٓٛ.ٛٛ( ووزن نسبي )ٕٗٛ.ٓمعياري ) وانحراف( ٗٗ.ٗ)
"  األخرررررىتقبررررل آراء ووجيررررات النظررررر المختمفررررة مررررن  ( وتررررنص عمررررى "ٕالفقرررررة رقررررم ) أنَّ و 

معيررررراري  وانحررررراف( ٕٔ.ٗحصرررررمت عمررررى متوسررررط حسرررررابي )ة حيررررث الثانيررررجرررراءت فرررري المرتبرررررة 
 %(.ٓٗ.ٕٛ( ووزن نسبي )ٕٜٓ.ٓ)

يتسرم بالصرراحة  أسرموبب اآلخررينمرع  التحراور ( وترنص عمرى "ٛبينما جاءت الفقررة رقرم )
( ٛٚ.ٖحيرررث حصرررمت عمرررى متوسرررط حسرررابي ) األخيررررة " جررراءت فررري المرتبرررة  األمانرررةوالصررردق و 
 %(.ٓٙ.٘ٚ)( ووزن نسبي ٕٔٛ.ٓمعياري ) وانحراف
" جرراءت وحسررن االسررتماع إلررييم إلررى األخرررىاإلصررغاء  ( وتررنص عمررى "ٙالفقرررة رقررم ) أنَّ و 

معيررررراري  وانحرررررراف( ٘ٛ.ٖحيرررررث حصرررررمت عمرررررى متوسرررررط حسرررررابي ) األخيررررررة فررررري المرتبرررررة قبرررررل 
 %(.ٓٓ.ٚٚ( ووزن نسبي )ٕٛٚ.ٓ)

 الترريتعتبررر مررن أىرم الميررارات  الرذاتعررن  ميررارات التواصررل والتعبيرر إلرى أنذلررك  ويعرزى
تحردثيا التكنولوجيرا  التريمدرسرة المسرتقبل وذلرك مرن أجرل تقميرل الفجروة  مردير يتمتع بيرا  أنْ يجب 

بتمرك الميرارات مرن أجرل  المرديريتمترع  أنالمدرسية، كمرا يجرب دارة في التعامل ما بين الطمبة واإل
بتمررك الميررارات يررؤدي  المررديرو تمتررع إنررفالتررالي مررور والمجتمررع المحمرري، وبليرراء األأو التواصررل مررع 

 لمدرسة المستقبل. مدير نجاحو في عممو كإلى 
 

 ،صالح) ودراسة (  ٕٙٓٓ ،حسن) ودراسة (  ٕٚٓٓ ،الحربي) وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة 
 ( ٕٕٓٓ ،أحمد) ودراسة  ( ٕٕٓٓ

(  ٕ٘ٔٓوالزىار،  ( ودراسة ) أبوشمالة ٕٙٓٓوتختمف ىذه الدراسة مع دراسة ) عبد الفتاح، 
 (. ٕٔٔٓ( ودراسة ) شاىين،  ٕٛٓٓدراسة ) أبو ختمة، 
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 "األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و نتائج تحميل فقرات المحور السادس: " -

الشراكة مع لفقرات المحور السادس " اإلحصائى( يوضح نتائج التحميل ٖٕ)الجدول 
المعياري والوزن  االنحرافتم حساب الوسط الحسابي و  "، حيثلياء األمورأو المجتمع المحمي و 

 النسبي لكل فقرة من فقرات المحور.
 (11جدول )

( لكل فقرة من .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 " األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و  فقرات المحور السادس "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٛٙ.٘ٗ ٓٙ.ٗٛ ٕٜ٘.ٓ ٖٕ.ٗ  التخطيط لمشراكة بين المدرسة والمجتمع المحمي  .ٔ
يم أناألمررور والشخصرريات والمؤسسررات المجتمعيررة بررأوليرراء إقنرراع   .ٕ

 ٙ ٓٓٓ.ٓ ٕ٘.ٖٙ ٓٓ.ٖٛ ٘ٗٚ.ٓ ٘ٔ.ٗ شطة المدرسةأنشركاء في 

 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٕ٘.ٜٖ ٓٗ.ٖٛ ٕٔٓ.ٔ ٚٔ.ٗ األمور والطمبة والمعممينأولياء بناء مناخ مدرسي فّعال بين   .ٖ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٙ.ٓٗ ٓٙ.ٕٜ ٘ٙٛ.ٓ ٖٙ.ٗ خمق سمعة طيبة وجذابة لممدرسة في المجتمع المحمي  .ٗ
 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٖٙ.ٕٗ ٓٗ.ٙٛ ٗٛٚ.ٓ ٕٖ.ٗ  حماية الطمبة من العنف المجتمعي  .٘
شررطة المؤسسررات أناألمررور عمررى دمررج أبنررائيم فرري أوليرراء تشرجيع  .ٙ

 ٚ ٓٓٓ.ٓ 51.62 ٓٙ.ٕٛ ٕ٘ٛ.ٓ ٖٔ.ٗ  المجتمعية التي تخدم أىداف المدرسة

 ٗ ٓٓٓ.ٓ 48.65 ٓٗ.ٗٛ ٔٗٚ.ٓ ٕٕ.ٗ األمورأولياء مؤسسات المجتمع المحمي و  بياناتتسجيل وأرشفة  .ٚ
  ٓٓٓ.ٓ 49.62 ٕٓ.٘ٛ ٜ٘ٙ.ٓ ٕٙ.ٗ المجموع 

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 
 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
الشررراكة مررع  عينررة الدراسررة عمررى فقرررات محررور " أفرررادالمتوسررط الحسررابي العررام إلجابررات 

(، كمررررا ٜ٘ٙ.ٓمعيرررراري بمررررغ ) انحراف( برررر4.23" ككررررل بمررررغ ) ليرررراء األمررررورأو المجتمررررع المحمرررري و 
%( ويشير ذلك لوجود درجة موافقة عاليرة عمرى فقررات محرور ٕٓ.٘ٛوبمغت قيمة الوزن النسبي )

 عينة الدراسة. أفراد" من وجية نظر  لياء األمورأو الشراكة مع المجتمع المحمي و  "
اللررة د كران ذا( ٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٖٕ.ٗالفرررق برين المتوسررط ) أنوجردير بالرذكر 

الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )49.62( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 
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خمررق سررمعة طيبررة وجذابررة  ( وتررنص عمررى "ٗالفقرررة رقررم ) أنويتضررح مررن الجرردول السررابق 

حيررث حصررمت عمررى متوسررط حسررابي  األولررى" جرراءت فرري المرتبررة  لممدرسررة فرري المجتمررع المحمرري
 %(.ٓٙ.ٕٜ( ووزن نسبي )٘ٙٛ.ٓمعياري ) وانحراف( ٖٙ.ٗ)

" جراءت فري المرتبرة حماية الطمبة من العنف المجتمعري ( وتنص عمى "٘الفقرة رقم ) أنَّ و 
( ووزن نسررربي ٗٛٚ.ٓمعيررراري ) وانحرررراف( ٕٖ.ٗة حيرررث حصرررمت عمرررى متوسرررط حسرررابي )الثانيررر

(ٛٙ.ٗٓ.)% 
مررى دمررج أبنررائيم فرري األمررور عأوليرراء تشررجيع ( وتررنص عمررى "ٙبينمررا جرراءت الفقرررة رقررم )

حيرررث  األخيررررة " جررراءت فررري المرتبرررة شرررطة المؤسسرررات المجتمعيرررة التررري تخررردم أىرررداف المدرسرررةأن
 %(.ٓٙ.ٕٛ( ووزن نسبي )ٕ٘ٛ.ٓمعياري ) وانحراف( ٖٔ.ٗحصمت عمى متوسط حسابي )

األمرررررور والشخصررررريات والمؤسسررررررات أوليرررررراء إقنررررراع  ( وتررررررنص عمرررررى "ٕالفقررررررة رقرررررم ) أنَّ و 
حيررث حصرررمت  األخيررررة " جرراءت فررري المرتبررة قبررل  شررطة المدرسرررةأنشرررركاء فرري يم أنالمجتمعيررة برر

 %(.ٓٓ.ٖٛ( ووزن نسبي )٘ٗٚ.ٓمعياري ) وانحراف( ٘ٔ.ٗعمى متوسط حسابي )
إلررى ضررعف العبلقررة بررين المدرسررة والمجتمررع المحمرري مررن الناحيررة الفعميررة،  ويعررزو الباحررث

وضيق نظرة بعرض المؤسسرات مرن خربلل زيرارة المدرسرة ليرا، حيرث تعتبرر مثرل ىرذه الزيرارات مرن 
أجل الحصول عمى مكاسب مادية فقط، ويرجع إلى عدم وعي معظم مرديري المردارس ييرذا الردور 

لفترتين في أغمب المدارس مرن المعيقرات التري ترؤثر فري عبلقرة االجتماعي، وقد يكون نظام دوام ا
ضرررافة لمرررا سررربق يتخررروف مررردير المدرسرررة مرررن الوقررروع فررري بعرررض  المدرسرررة والمجتمرررع المحمررري، وا 
المزالرق بيررذا الشررأن أو المسرراءلة مرن إدارة وكالررة الغرروث فقررد تكرون بعررض المؤسسررات أو المجتمررع 

وضرررع أمكانرررات المدرسرررة ومرافئيرررا لخدمرررة  المحمررري محسررروبة عمرررى حرررزب سياسررري معرررين، ويعتبرررر
 أنشطة مشتركة مع ىذه المؤسسة أو ىؤالء األفراد خرقًا لسياسة وكالة الغوث.

فري مدرسرة المسرتقبل والمدرسرة التقميديرة عمرى السرواء  أدوار المرديرمرن أىرم  إلى أنذلك  
مررن األخطررر جيررد عررن المدرسررة لرردى المجتمررع المحمرري وحمايررة وتحررذير الطمبررة  انطبرراعىررو خمررق 

مدرسررة المسررتقبل مسررؤولية كبيرررة  مرردير قررع عمررى يو إنررفالتررالي قررد تعترضرريم فرري المجتمررع، وب الترري
وجررود تمرررك  التررالي فررإناألمررور، وبأوليرراء مررن خرربلل قدرتررو عمررى التواصررل مررع المجتمرررع المحمرري و 

ء أوليررراليرررات التعامرررل مرررع المجتمرررع و آ تسرررييلالقررردرات لديرررو يسررراىم فررري تحسرررين سرررمعة المدرسرررة و 
 مور. األ
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القيرادة  ىتمرامضررورة اإلرى خمصرت  التري( ٕٙٓٓ ،الراشرد)وتتفق ىرذه النتيجرة مرع دراسرة 
 .المحمي والمجتمع واألسرة المدرسة بين الفاعمة الشراكة بعبلقاتالمدرسية 

 " والتعمم التعميمتحسين  نتائج تحميل فقرات المحور السابع: "
 التعميمتحسين لفقرات المحور السابع " اإلحصائى( يوضح نتائج التحميل ٕٗالجدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من  االنحراف"، حيث تم حساب الوسط الحسابي و والتعمم
 فقرات.

 (14جدول )
( لكل فقرة من فقرات .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي

 " والتعمم التعميمتحسين  المحور السابع "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٕٓ.ٙ٘ ٓٛ.ٖٛ ٙٚٚ.ٓ ٜٔ.ٗ القيام بزيارات صّفية فّعالة لتحديد حاجات المعممين المينية   .ٔ
 10 ٓٓٓ.ٓ ٕ٘.ٖٙ ٓٛ.ٓٛ ٕٛٚ.ٓ ٗٓ.ٗ أدائيمفيم غايات وأىداف برامج تطوير المعممين لتحسين   .ٕ
 ٜ ٓٓٓ.ٓ ٖٗ.ٔٗ ٓٛ.ٔٛ ٖٜٓ.ٓ ٜٓ.ٗ  والتعّمم التعميمالتخطيط لدعم جميع المعممين لتحسين عممية   .ٖ
 6 ٓٓٓ.ٓ ٙٚ.ٔٗ ٓٙ.ٖٛ ٕٜٓ.ٓ ٛٔ.ٗ  توفير فرص النمو الميني المستمر لممعممين أثناء الخدمة  .ٗ
 التعمررريمجرررودة البيئرررة الماديرررة المرررؤثرة فررري عمميرررة تحسرررين  ضرررمان  .٘

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٕٖ.ٜٖ ٕٓ.ٚٛ ٕٜٚ.ٓ ٖٙ.ٗ والتعّمم

 2 ٓٓٓ.ٓ ٛ٘.ٖٙ ٓٗ.ٜٓ ٜٛٛ.ٓ ٕ٘.ٗ  والتعّمم التعميمتطوير خطة مفّصمة لتحسين بيئة   .ٙ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٓ.ٜٖ ٓٙ.ٕٜ ٜ٘ٛ.ٓ ٖٙ.ٗ خمق بيئة مدرسية إيجابية وجذابة ومشوقة لمتعّمم  .ٚ
 4 ٓٓٓ.ٓ ٕٓ.٘ٗ ٓٙ.ٗٛ ٜٗٓ.ٓ ٖٕ.ٗ  االستراتيجيات الناجحة لتقميل التباين داخل المدرسة استخدام  .ٛ
 ٛ ٓٓٓ.ٓ ٜٙ.ٖٙ ٓٓ.ٕٛ ٜٓٙ.ٓ ٓٔ.ٗ المتدني األداءاألفضل و  األداءشطة لتقميل الفجوة بين أنتنفيذ   .ٜ
 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٙٗ.ٜٗ ٓٗ.ٖٛ ٜٙٛ.ٓ ٚٔ.ٗ  والتعّمم وقت الطوارئ التعميمعممية إدارة   .ٓٔ
  ٓٓٓ.ٓ 79.44 ٓٓ.٘ٛ ٙٔ٘.ٓ ٕ٘.ٗ المجموع 

 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 
 

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
 التعمريمتحسرين  عينرة الدراسرة عمرى فقررات محرور " أفررادالمتوسط الحسابي العام إلجابرات 

(، كمرررا وبمغرررت قيمرررة الررروزن النسررربي ٙٔ٘.ٓمعيررراري بمرررغ ) انحراف( برررٕ٘.ٗل بمرررغ )ُكررر" كَ والرررتعمم 
" والرتعمم  التعمريمتحسين  %( ويشير ذلك لوجود درجة موافقة مناسبة عمى فقرات محور "ٓٓ.٘ٛ)

 عينة الدراسة. أفرادمن وجية نظر 
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داللررة  كران ذا( ٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٕ٘.ٗالفرررق برين المتوسررط ) أنوجردير بالرذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )79.44( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 

خمررق بيئرة مدرسرية إيجابيررة  ( وترنص عمرى "ٚالفقررة رقررم ) أنَّ ويتضرح مرن الجرردول السرابق 
( ٖٙ.ٗحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) األولرى" جراءت فري المرتبرة  وجذابرة ومشروقة لمرتعّمم

 %(.ٓٙ.ٕٜ( ووزن نسبي )ٜ٘ٛ.ٓمعياري ) وانحراف
" والرررتعّمم التعمررريمتطررروير خطرررة مفّصرررمة لتحسرررين بيئرررة  ( وترررنص عمرررى "ٙالفقررررة رقرررم ) أنَّ و 

معيررررراري  وانحررررراف( ٕ٘.ٗة حيررررث حصرررررمت عمررررى متوسررررط حسرررررابي )الثانيررررجرررراءت فرررري المرتبرررررة 
 %(.ٓٗ.ٜٓ( ووزن نسبي )ٜٛٛ.ٓ)

غايررات وأىررداف برررامج تطرروير المعممررين فيررم ص عمررى "نُ ( وتَررٕبينمررا جرراءت الفقرررة رقررم )
( ٗٓ.ٗحيررررث حصررررمت عمررررى متوسررررط حسررررابي ) األخيرررررة " جرررراءت فرررري المرتبررررة لتحسررررين أدائيررررم

 %(.ٓٛ.ٓٛ( ووزن نسبي )ٕٛٚمعياري ) وانحراف
 التعمرريمالتخطريط لرردعم جميرع المعممرين لتحسرين عمميرة  ( وترنص عمرى "ٖالفقررة رقرم ) أنَّ و 
 وانحررراف( ٜٓ.ٗحيرث حصررمت عمرى متوسرط حسرابي ) األخيررة ل " جراءت فري المرتبررة قبروالرتعّمم 

 %(.ٓٛ.ٔٛ( ووزن نسبي )ٖٜٓ.ٓمعياري )
مشراركة وانخرراط الطربلب فري تعمريم مرؤثر وفعرال، والتعيرد أىميرة إلى ويعزو الباحث ذلك 

بتعمرريم طويررل األمررد والمرونررة والتقبررل لمتعمرريم المررنظم الررذي يتوافررق مررع متغيرررات المسررتقبل ويررؤدي 
إلررى خمررق سررمعة طيبررة لممدرسررة وحصرروليا عمررى مراتررب متقدمررة وكررل ذلررك يتحقررق مررن خرربلل ذلررك 

يجابيرة وجذابرة تطوير الخطط المتعمقة بتحسين عممية التعميم والتعمم ويتطمب وجرود بيئرة مدرسرية إ
 أنكمرررا  المررديرالمدرسرررية ممثمررة بدارة ل عمررى عرراتق اإلو ومشرروقة لمررتعمم، وىرررذا يقررع فرري المقرررام األ

بررزت حاجترو الترالي يرة، وبالتعميمتحسرين البيئرة إلرى تيردف  يرةمطالب بوضرع خطرط تطوير  المدير
 تطوير ميارتيم في تمك المجاالت.إلى 

نصررت عمررى ضرررورة ترروفير  الترري( ٕٔٔٓ) Shropshireواتفقررت ىررذه النتررائج مررع دراسررة 
ت تسررررييبلعاليررررة النوعيررررة والجررررودة )الموقررررع، الخرررردمات الصررررحية، ترررروفير خرررردمات، و  تعمرررريمبيئررررة 

أكررردت  التررري (ٕ٘ٔٓ) الررررحمن عبررردتكنولوجيرررة، وخررردمات رياضرررية ومبلعرررب وسررراحات(، ودراسرررة 
 عمى ضرورة االىتمام بالبيئة الحسية الجمالية لمدرسة المستقبل.
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 "الرقميةدارة اإل نتائج تحميل فقرات المحور الثامن: "
"،  الرقمية دارة   اإل لفقرات المحور الثامن " اإلحصائى( يوضح نتائج التحميل ٕ٘الجدول )

 المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات. االنحرافحيث تم حساب الوسط الحسابي و 
 (15جدول )

( لكل فقرة من فقرات .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي
 "الرقمية دارةاإلالمحور الثامن "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

 ٜ ٓٓٓ.ٓ ٜٗ.ٛ٘ ٓٗ.ٕٛ ٘ٗٚ.ٓ ٕٔ.ٗ  في المكتبات الرقمية عن المعمومات التي أحتاجيا الدراسة    .ٔ
 :لموصرول لمصرادر المعمومرات مثرل الدراسرة محركرات  استخدام  .ٕ

Google ٗ.ٖٓ ٓ.ٚٚٗ ٛٓ.ٙٓ ٜ٘.ٙٓ ٓ.ٓٓٓ ٔٓ 

 ،Facebook :مواقررررع التواصررررل االجتمرررراعي مثررررل اسرررتخدام  .ٖ

Twitter.. ٗ.ٗ٘ ٓ.ٜٓ٘ ٜٛ.ٓٓ ٖٗ.ٙٗ ٓ.ٓٓٓ ٗ 

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٜٙ.ٙٗ ٓٓ.ٜٔ ٓٚٛ.ٓ ٘٘.ٗ لتبادل المعمومات E-mail البريد االلكتروني استخدام  .ٗ
لى استعراض وتحميل النشرات الواردة من و   .٘  ٕ ٓٓٓ.ٓ ٖٜ.٘ٙ ٕٓ.ٕٜ ٓٛٙ.ٓ ٔٙ.ٗ المدرسةا 
 ٙ ٓٓٓ.ٓ ٔٛ.ٛ٘ ٕٓ.ٚٛ ٘٘ٚ.ٓ ٖٙ.ٗ الّرقمية في التواصل مع المعممين والطمبة جيزةاأل استخدام   .ٙ
 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٘٘.ٖ٘ ٓٓ.ٚٛ ٕٗٛ.ٓ ٖ٘.ٗ  التقنيات الّرقمية استخدامااللتزام باألخبلق والسموك الحسن عند   .ٚ
 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٘ٙ.ٜٗ ٓٓ.ٛٛ ٘ٗٚ.ٓ ٓٗ.ٗ والعقوبات المتعمقة بالجرائم الرقمية القوانينالوعي ب   .ٛ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٕ٘.ٚٗ ٓٙ.ٕٜ ٕٜٙ.ٓ ٖٙ.ٗ الحرص عمى تحديث نظم التشغيل في أجيزتي الرقمية  .ٜ
التعامرررل مرررع بررررامج الحمايرررة ومكافحرررة الفيروسرررات عمرررى أجيزتررري   .ٓٔ

 ٛ ٓٓٓ.ٓ ٘ٙ.ٖٙ ٓٗ.ٙٛ ٖ٘ٙ.ٓ ٕٖ.ٗ  الّرقمية

  ٓٓٓ.ٓ 79.44 ٓٙ.ٚٛ ٙٔ٘.ٓ ٖٛ.ٗ المجموع 
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 

 
 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

 دارة   اإل عينرررررة الدراسرررررة عمرررررى فقررررررات محرررررور " أفررررررادالمتوسرررررط الحسرررررابي العرررررام إلجابرررررات 
(، كمرررا وبمغرررت قيمرررة الررروزن النسررربي ٙٔ٘.ٓمعيررراري بمرررغ ) انحراف( برررٖٛ.ٗل بمرررغ )ُكررر" كَ  الرقميرررة

" مرن وجيرة الرقميرة دارةاإل%( ويشير ذلك لوجود درجرة موافقرة مناسربة عمرى فقررات بعرد "ٓٙ.ٚٛ)
 عينة الدراسة. أفرادنظر 
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داللررة  كران ذا( ٖ( والمتوسرط االفتراضرري )ٖٛ.ٗالفرررق برين المتوسررط ) أنَّ وجردير بالرذكر 
الداللتتتتتة  مستتتتتتوى( وt( )79.44( حيرررررث بمغرررررت قيمرررررة )α ≤ ٘ٓ.ٓ) مسرررررتوىعنرررررد  إحصرررررائية 

(1.111) 

الحررص عمرى تحرديث نظرم  ( وترنص عمرى "ٜالفقررة رقرم ) أنويتضح من الجدول السرابق 
حيررث حصررمت عمررى متوسررط حسرررابي  األولررى" جرراءت فرري المرتبررة  التشررغيل فرري أجيزترري الرقميررة

 .%(ٓٙ.ٕٜ( ووزن نسبي )ٕٜٙ.ٓمعياري ) وانحراف( ٖٙ.ٗ)
لرى استعراض وتحميل النشررات الرواردة مرن و  ( وتنص عمى "٘الفقرة رقم ) أنو  "  المدرسرةا 

معيررررراري  وانحررررراف( ٔٙ.ٗة حيررررث حصرررررمت عمررررى متوسررررط حسرررررابي )الثانيررررجرررراءت فرررري المرتبرررررة 
 %(.ٕٓ.ٕٜ( ووزن نسبي )ٓٛٙ.ٓ)

لموصررول لمصررادر  الدراسرة محركررات  اسررتخدام( وتررنص عمرى "ٕبينمرا جرراءت الفقررة رقررم )
حيررث حصرمت عمرى متوسررط  األخيررة " جرراءت فري المرتبرة  ..Google، Bingالمعمومرات مثرل: 

 %(.ٓٙ.ٓٛ( ووزن نسبي )ٗٚٚ.ٓمعياري ) وانحراف( ٖٓ.ٗحسابي )
فررري المكتبرررات الرقميرررة عرررن المعمومرررات التررري  الدراسرررة ( وترررنص عمرررى "ٔالفقررررة رقرررم ) أنَّ و 
 وانحرراف( ٕٔ.ٗحيرث حصرمت عمرى متوسرط حسرابي ) خيررة األ" جاءت فري المرتبرة قبرل أحتاجيا
 %(.ٓٗ.ٕٛ( ووزن نسبي )٘ٗٚ.ٓمعياري )

مدرسررة المسررتقبل تتعمررق  مرردير أىررم الميررارات المطموبررة فرري  إلررى أنويعررزو الباحررث ذلررك 
معظرررم أعمرررال مدرسرررة المسرررتقبل تعتمرررد بشررركل كبيرررر عمرررى التكنولوجيرررا  أنالرقميرررة، حيرررث دارة بررراإل
 اسرررتخداميتمتررع بميررارات عاليررة فرري  أنْ  المررديرالمدرسررية وعمرررى  دارةجبررًا عمررى اإلوا انكررالتررالي وب

 الرقمية.دارة التكنولوجيا واإل
 

 : االستبانة   ومقارنة محاورنتائج تحميل 
المعياري، والوزن النسبي والقيمة االحتمالية  االنحرافتم استخراج المتوسط الحسابي، و 

(Sig.)   والجدول التالي يوضح ذلكمحاوراالستبانةمن  حوروالترتيب لكل م ، 
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 (16جدول )
من  محور ( لكل .Sigوالقيمة االحتمالية ) ،وقيمة االختبار ،المتوسط الحسابي والوزن النسبي

 والدرجة الكمية: محاور االستبانة  

المتوسط  محور ال م
 الحسابي

 االنحراف
 يالمعيار 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

 مستوى
الداللة 

(Sig.) 
 الترتيب

دارة التطوير و    .ٔ  ٚ 1.111 66.35 78.21 1.451 3.91 التغييرا 
 ٗ ٓٓٓ.ٓ 36.92 ٓٓ.ٖٛ ٓٚٛ.ٓ ٘ٔ.ٗ اتخاذ القرار   .ٕ
 ٖ ٓٓٓ.ٓ 41.65 ٓٓ.٘ٛ ٖٕٓ.ٔ ٕ٘.ٗ القيادة الريادية   .ٖ
 ٘ ٓٓٓ.ٓ 56.34 ٓٛ.ٕٛ ٛٔٚ.ٓ ٗٔ.ٗ المعرفةإدارة    .ٗ
 ٙ ٓٓٓ.ٓ 51.63 ٓٓ.ٓٛ ٕ٘ٛ.ٓ ٓٓ.ٗ التواصل والتعبير عن الذات   .٘
 ٕ ٓٓٓ.ٓ 49.62 ٕٓ.٘ٛ ٜ٘ٙ.ٓ ٕٙ.ٗ األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و    .ٙ
 مكرر ٖ ٓٓٓ.ٓ 79.44 ٓٓ.٘ٛ ٙٔ٘.ٓ ٕ٘.ٗ والتعمم التعميمتحسين    .ٚ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ 79.44 ٓٙ.ٚٛ ٙٔ٘.ٓ ٖٛ.ٗ الرقميةدارة اإل   .ٛ

  ٓٓٓ.ٓ ٚٙ.ٚ٘ ٕٓ.ٖٛ ٜٛٚ.ٓ ٙٔ.ٗ المجموع 
 . α=٘ٓ.ٓداللة  مستوىعند  إحصائيا* المتوسط الحسابي دال 

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
الوزن النسبي  فإن(، وبذلك ٙٔ.ٗ)االستبانة يساويالمتوسط الحسابي لجميع فقرات  أنَّ 
(، ٓٓٓ.ٓ) تساوي( .Sig(، والقيمة االحتمالية )ٚٙ.ٚ٘) تساوي(، وقيمة االختبار ٕٓ.ٖٛ)

بشكل  االستبانة  عمى فقرات كبيرة حسب المعيار أو المحك ىناك موافقة بدرجة  أنوىذا يعني 
 عام.

الرقمية( قد حصل عمى المرتبة دارة الثامن )اإل محور ال أنَّ ويتضح أيضًا من الجدول السابق 
السادس  حور م(، أي بدرجة عالية، يميو الٓٙ.ٚٛ) محور ، حيث بمغ الوزن النسبي لماألولى

ة، حيث بمغ الوزن الثانياألمور( قد حصل عمى المرتبة أولياء )الشراكة مع المجتمع المحمي و 
والتعمم(  التعميمالسابع )تحسين  محور (، أي بدرجة عالية، يميو الٕٓ.٘ٛ) محور النسبي لم

ن النسبي الثالث )القيادة الريادية( قد حصبل عمى المرتبة الثالثة، حيث بمغ الوز محور وال
( قد حصل عمى اتخاذ القرار) الثاني محور (، أي بدرجة عالية، يميو الٓٓ.٘ٛين )محور لم

 محور (، أي بدرجة عالية، يميو الٓٓ.ٖٛ) محور المرتبة الرابعة، حيث بمغ الوزن النسبي لم
 محور المعرفة( قد حصل عمى المرتبة الخامسة، حيث بمغ الوزن النسبي لم إدارةالرابع )
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( قد حصل التواصل والتعبير عن الذاتالخامس ) محور (، أي بدرجة عالية، يميو الٓٛ.ٕٛ)
(، أي بدرجة عالية، يميو ٓٓ.ٓٛ) محور عمى المرتبة السادسة، حيث بمغ الوزن النسبي لم

دارة التطوير و ل )و األمحور ال ( قد حصل عمى المرتبة السابعة، حيث بمغ الوزن النسبي التغييرا 
 (، أي بدرجة عالية.ٕٓ.ٛٚ) محور لم

محاور تطوير قدراتيم في الإلى المدارس يحتاجون  مديري أنويتضح من الجدول السابق 
الشراكة مع المجتمع  -الرقمية دارةجاءت مرتبة عمى النحو التالي )اإل التيو  ستبانةلبل الثمانية

 -المعرفةإدارة  -تخاذ القرارا -القيادة الريادية -والتعمم التعميمتحسين  -لياء األمورأو المحمي و 
دارة التطوير و  -التواصل والتعبير عن الذات  (.التغييرا 

المدارس  مديري أنوىذا يدل عمى  ىلو الرقمية قد جاء في المرتبة األدارة اإل محور  أنويتضح 
 الرقمية لمواكبة التطورات في مدرسة المستقبل.دارة اإل محورتطوير قدراتيم في إلى بحاجة 

ويعزو الباحث ذلك بأن استخدام مديري مدرسة المستقبل لتقنيات االتصاالت والمعمومات يؤدي 
إلى رفع جودة العمل داخل المدرسة، وتساىم تكنولوجيا االتصاالت الجديدة في تحسين التعميم 
بجميع المستويات التعميمية في مدرسة المستقبل، وعدم وجود اشتراطات ممزمة لكل المديرين في 

كالة الغوث من أجل تنمية أنفسيم في ىذا المجال تدفع الكثير من المديرين بتفويض ىذا األمر و 
لبعض العاممين ألنو مقصور فقط عمى استقبال وارسال االميبلت الواردة من دائرة التعميم بوكالة 

 الغوث.
(، ومع دراسة ) Brianٕٓٓ٘ (، ومع دراسة ) ٕٙٓٓ Petar دراسة ) وتتفق ىذه الدراسة مع 

Gillian M Eadie ٕٓٓٔ) 

 (. ٜٕٓٓ( ودراسة ) الفزاري  ٕٕٓٓواختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ) أحمد 

 

ىل تختمف االحتياجات التدريبية لمكفايات والذى ينص عمى:  الرابعاإلجابة عن التساؤل 
المدارس بوكالة الغوث  مديريمدرسة المستقبل من وجية نظر  مديريالقيادية المطموبة من 

 ية(؟التعميم، المنطقة المدرسة مستوى، المديرمتغيرات )جنس  اختالفب
 ولإلجابة عن ىذا التساؤل تم صياغة الفرضيات التالية:

 
 : األولىالفرضية 
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( بين متوسطات تقديرات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عند إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال
 .المديرمدارس وكالة الغوث الحتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير جنس  مديري

( ترم اختبرار الفرضرية العدميرة Independent Samples T-testإختبرار ) اسرتخدامب
بررين  الدراسرة فري اسررتجابات مفرردات عينرة  إحصرائية التري تفتررض عردم وجرود فررروق ذات داللرة 

 المرديرالحتياجاتيم التدريبية تعرزى لمتغيرر جرنس  مدارس وكالة الغوث مديريمتوسطات تقديرات 
 ( أدناه يوضح نتيجة االختبار.ٕٚ، والجدول رقم )

 
 (17جدول )

لمتحقق من الفروق في متوسطات استجابات مفردات عينة  T-test اختبار ) ت (نتائج 
 حول االحتياجات التدريبية  حسب الجنس الدراسة 

 محور ال

 المتوسطات

 اال
يمة

ق
بار

خت
 

ت(
ة )

قيم
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا
 

(
Si

g
 ثىأن ذكر .(

دارالتطوير و   0.880 0.150- 4.50 4.47 التغيير ا 
 0.786 0.272 4.58 4.63 اتخاذ القرار

 0.864 0.171 4.71 4.74 القيادة الريادية
 0.747 0.323 4.61 4.66 المعرفةإدارة 

 0.943 0.072 4.96 4.97 التواصل والتعبير عن الذات
أوليرررررراء الشررررررراكة مررررررع المجتمررررررع المحمرررررري و 

 األمور
4.70 4.49 1.132 0.258 

 0.540 0.614 4.14 4.29 والتعمم التعميمتحسين 
 0.521 0.643 4.60 4.71 الرقمية دارةاإل

 0.674 0.421 4.77 4.83 الدرجة الكمية 

المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أن( تبين ٕٚالموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن  محاور،لجميع ال 0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقمتين  -  T"ختبارال

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه  إحصائية و ال توجد فروق ذات داللة أناستنتاج 
  الجنس.إلى تعزى محاور ال

 ، وخضعوا لنفسعدادنفس اإل ات قد تمقواالمدير و  المدراءكون إلى ذلك  ويعزو الباحث
ات المدير ين و المدير  ىستدعحال عقدىا غالبًا مايُ  في التيدارية، و البرامج التدريبية، والندوات اإل

. وبالنسبة لمتواصل مع إدارة الوكالة من خبلل يتضمنيا المحتوى نفسو التيلنفس الدورات و 
الصادرة تحمل نفس المحتوى لمذكور واإلناث، عبلوة عمى ساعات الدوام في مدارس  االميبلت
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األنروا بنفس الدوام، وأما عبلقات الذكور مع المسئولين في دائرة التعميم في األنروا بنفس العبلقة 
مع اإلناث وىي عبلقة مينية بحتة، عبلوة عمى ذلك فإن طريقة الحصول عمى وظيفة مدير 

 لذكور واإلناث موحدة وال يوجد فييا خصوصية لنوع الجنس.مدرسة في ا
(،  ٕ٘ٔٓ(، ودراسة ) العتيبي والغامدي  ٕٙٔٓوتتفق ىذه الدراسة مع دراسة ) األغا 

 (. ٕٓٔٓ(، وداراسة ) المحبلوي  ٕٔٔٓودراسة ) الشماس 
 (. ٕٕٔٓواختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ) أبو السعود 

 
 ة :الثانيالفرضية 

( بين متوسطات تقديرات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عندإحصائية  داللة ذات فروق دتوج ال
 المدرسة. مستوىمدارس وكالة الغوث الحتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير  مديري

الفرضرية العدميرة  اختبرار( ترم Independent Samples T-test) اختبرار اسرتخدامب
بررين  الدراسرة فري اسررتجابات مفرردات عينرة  إحصرائية التري تفتررض عردم وجرود فررروق ذات داللرة 

مسرررتوى مررردارس وكالرررة الغررروث الحتياجررراتيم التدريبيرررة تعرررزى لمتغيرررر  مرررديريمتوسرررطات تقرررديرات 
 .ختبار( أدناه يوضح نتيجة االٕٛالمدرسة ، والجدول )

 (18جدول )
حول  الدراسة لمتحقق من الفروق في استجابات مفردات عينة  T-test اختبار )ت(نتائج 

 االحتياجات التدريبية  حسب مستوى المدرسة

 محور ال

 المتوسطات

 اال
يمة

ق
بار

خت
 

ت(
ة )

قيم
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا
 

(
Si

g
 يإعداد  ابتدائي .(

دارة التطوير و   0.754 0.212 4.12 4.23 التغييرا 
 0.712 0.198 4.01 4.22 اتخاذ القرار

 0.785 0.184 4.25 4.31 القيادة الريادية
 0.743 0.215 4.33 4.41 المعرفةإدارة 

 0.852 0.132 4.05 4.12 التواصل والتعبير عن الذات
أولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و 

 األمور
4.15 4.02 1.212 0.714 

 0.634 0.654 4.21 4.32 والتعمم التعميمتحسين 
 0.632 0.521 4.19 4.23 الرقمية دارةاإل

 0.526 0.521 4.39 4.41 معامحاور جميع ال
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المقابمة  (.Sig)القيمة االحتمالية  أن( تبين ٕٛالموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن  محاور،لجميع ال 0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقمتين  -  T"ختبارال

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه  إحصائية و ال توجد فروق ذات داللة أناستنتاج 
  مستوى المدرسة.إلى تعزى محاور ال

تشابو البيئة االجتماعية لمديري المدارس عمى اختبلف مراحميا نتيجة  ويعزو الباحث
تجانس المجتمع الفمسطيني في قطاع غوة ثقافيا، وخضوع جميع مدارس وكالة الغوث في قطاع 

ضوعية والبيئية بغض النظر عن مستوى المدرسة من خبلل ربطيا غزة لنفس ظروف العمل المو 
بشبكة انترنت داخمية موصولة مع إدارة التعميم في وكالة الغوث دون تمييز بين المدارس من 
حيث مستوى المدرسة وأن جميع المدارس تتمقى التعميمات والقرارات والموائح بطريقة موحدة دون 

النظام متشابو  أنَّ مستوى المدرسة، كما  اختبلفىى واحدة رغم  البيئة المحيطة استثناء إلى أن
التشابو  أنكالتالي ات يخضعون لنفس البرامج التدريبية، وبالمدير و  المدراء أنَّ حد ما، كما إلى 
 بينيم.

(، ٕٔٓٓ) Gillian M Eadie(، ودراسة ٕٓٓٓ) Kennethدراسة وقد اتفقت ىذه الدراسة مع 
 .( ٕٕٔٓ ،(،  ودراسة ) أبوالسعود ٕٛٓٓ ،ودراسة ) المطوع

 ( ٜٕٓٓ(، ودراسة ) الفزاري ،  ٕٕٓٓوفد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ) أحمد، 

 الفرضية الثالثة :
( بين متوسطات تقديرات α ≤ ٘ٓ.ٓ) داللة مستوى عند إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال

 ية.التعميمحتياجاتيم التدريبية تعزى لمتغير المنطقة مدارس وكالة الغوث ال مديري
لتحقق من الفروق بين استجابات العينة حول االحتياجات التدريبية حسب متغير المنطقة 

 .يةالتعميم
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لمتحقق من الفروق في استجابات مفردات " " التباين األحادي  اختبارنتائج  (:19جدول )
 المنطقة التعميمية حسبحول االحتياجات التدريبية  الدراسة عينة 

 محور ال

 المتوسطات

 اال
يمة

ق
بار

خت
ف(

(
لية 

تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 (
Si

g
). 

غرب 
 غزة

شرق 
 غزة

جنوب 
 غزة

البريج 
 والنصيرات

المغازي 
ودير 
 البمح

غرب 
 خانيونس

شرق 
 خانيونس

جنوب 
 جباليا رفح

بيت 
 حانون
وبيت 

 اىيال
دارة التطوير و   0.448 0.884 4.41 4.28 4.01 4.32 4.40 4.41 4.29 4.45 4.54 4.48 التغييرا 

 0.524 0.444 4.44 4.44 4.04 4.49 4.12 4.42 4.53 4.44 4.45 4.49 اتخاذ القرار
 0.054 1.523 4.38 4.50 4.09 4.41 4.39 4.49 4.44 4.40 4.32 4.49 القيادة الريادية

 0.459 0.535 4.44 4.41 4.55 4.44 4.48 4.53 4.44 4.54 4.44 4.48 المعرفةإدارة 
التواصل والتعبير عن 

 الذات
4.84 4.04 4.00 4.44 4.22 4.48 4.14 4.11 4.93 4.25 1.444 0.229 

الشراكة مع المجتمع 
 األمورأولياء المحمي و 

4.45 4.45 4.42 4.41 4.42 4.34 4.49 4.12 4.32 4.23 1.148 0.117 
 0.178 1.401 4.52 4.41 4.21 4.04 4.13 4.45 4.04 4.22 4.45 4.54 والتعمم التعميمتحسين 

 0.101 1.444 4.55 4.42 4.48 4.54 4.48 4.48 4.42 4.48 4.12 4.44 الرقمية دارةاإل

 0.109 1.030 4.25 4.43 4.01 4.41 4.50 4.32 4.44 4.55 4.45 4.52 معا محاورجميع ال
 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  إحصائياالفرق بين المتوسطات دال  *

 يمكن استنتاج ما يمي:( ٜٕالموضحة في جدول )من النتائج 
أكبر من مستوى " " التباين األحادي ختبارالمقابمة ال (.Sig)القيمة االحتمالية  أنَّ تبين 

 إحصائية توجد فروق ذات داللة و ال أنجميعًا وبذلك يمكن استنتاج محاور لم  α ≤ 0.05الداللة 
المنطقة إلى تعزى  معاً  مجتمعةً محاور والمحاور بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه ال

 .يةالتعميم
ويعزو الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى ميل إدارة التعميم في وكالة الغوث إلى 
المركزية الشديدة فجميع المناطق التعميمية تخضع لسمطة ورئاسة برنامج تربية وتعميم موحد، 
وليس من حقيا أن تتخذ قراراتيا بما تتنساسب مع ظروف العمل التي تناسبيم، وحيث أن 

لدى مديري المدارس في جميع المناطق التعميمية وأن المساحة بين محافظات الظروف متشابية 
غزة محدودة، أضف إلى أن المناطق التعميمية تعيش ظروفًا إقتصادية وسياسية ومناخ تعميمي 

ن رغم مديريتشابو االحتياجات التدريبية لمالتالي مما يستمزم ميارات إدارية متشابية، وبواحد 
المناطق  اختبلفحد ما رغم إلى تشابو بيئة العمل إلى ية.ذلك تعميمالالمناطق  اختبلف
 التعميمية.



    

138 
 

(، ودراسة الراشد،  ٕٕٓٓ(، دراسة ) الحاج،  ٕٔٔٓوتتفق ىذه الدراسة مع دراسة ) شاىين، 
 (. ٖٕٓٓ) Ken Walsh ) دراسة (، وٕٙٓٓ

 
 خالصة النتائج:
المدارس بوكالة الغوث بمحافظات  مديريدرجة االحتياجات التدريبية ل إلى أنأظيرت النتائج 

مدراس الوكالة بمغت  مديريغزة في ضوء كفايات قيادة مدرسة المستقبل من وجية نظر 
(، وىذا يدل ٓٓٓ.ٓ) تساوي(، والقيمة االحتمالية ٚٙ.ٚ٘) تساوي ختبار(، وقيمة االٕٓ.ٖٛ)

تواكب الكفايات  يية لكفي مدارس وكالة الغوث لتطوير مياراتيم التدريب المديرينعمى حاجة 
 المطموبة لقيادة مدرسة المستقبل.

 

 :األولىنتيجة الفرضية 
 بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول االحتياجات إحصائية ال توجد فروق ذات داللة 

 المدارس مديري نظر وجية من المستقبل مدرسة مديري من المطموبة القيادية لمكفايات التدريبية
نسبة الذكور أكبر من نسبة  إلى أنويعزو الباحث ذلك،  الجنس.إلى تعزى  الغوث بوكالة
العينة حول االحتياجات التدريبية  أفرادىناك اتفاق بين كبل النوعين من  أن، لذلك كناثاإل
 المدارس. مديريل

 ة:الثانينتيجة الفرضية 
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة 

 نظر وجية من المستقبل مدرسة مديري من المطموبة القيادية لمكفايات التدريبية االحتياجات
  المدرسة. مستوىإلى الغوث تعزى  بوكالة المدارس مديري

 
 نتيجة الفرضية الثالثة:

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 نظر وجية من المستقبل مدرسة مديري من المطموبة القيادية لمكفايات التدريبية االحتياجات

 يةالتعميمالمنطقة إلى الغوث تعزى  بوكالة المدارس مديري
 التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة واالطبلع عمى الدراسات السابقة تمكن الباحث من 
 يقدم التوصيات التالية: أن
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ز نقاط القوة، تعزىالمدارس، من خبلل  مديرياالىتمام بتحسين وتطوير مستوى زيادة  .ٔ
 مدارس المستقبل.دارة ومعالجة نقاط الضعف، لمواكبة الكفايات البلزمة إل

المدارس بالدورات التدريبية واإلرشادية من أجل امتبلكيم  مديرياالىتمام بتزويد زيادة  .ٕ
 مدارس المستقبل.دارة لمكفايات البلزمة إل

األساليب التدريبية وتوظيف التكنولوجيا في العممية التدريبية  استخدامالعمل عمى التنوع في  .ٖ
 بما يعود بالنفع.

 الدراسة، في الواردة التدريبية االحتياجات ضوء في دارسالم يمدير ل تدريبية برامج تصميم .ٗ
 .عمييا لمتدرب ماسة بحاجة يمأن نالمديرو  رأى التي واألىمية ويةاألول وحسب

 المدارس، مديريل التدريبية االحتياجات لتحديد دوري بشكل مستمرة دراسات توفر ضرورة .٘
بما  الخدمة، أثناء تدريب برامج الستحداثأو  المديرين إعداد برامج لتطوير منطمقاً  ليكون

 .مدارس المستقبل دارة يواكب الكفايات البلزمة إل
دارية الحديثة والوسائل التكنولوجية الحديثة ضمن برامج تدريب إلدراج األساليب اإضرورة  .ٙ

 و وتطبيقيا في الواقع المدرسي.استخدامالمدارس لتنمية وعي المتدربين بيا وكيفية  مديري
 مديريتدريبية تتضمن أىداف واضحة عن طبيعة ومبلمح مدرسة المستقبل لتقديم برامج  .ٚ

يجابًا في اكسابيم الكفايات إنتائج ىذه البرامج تنعكس  نوذلك أل خرىالمدراس من فترة أل
 اإلدارية في العمل.

المدارس عمى االلتحاق بجميع البرامج والندوات التدريبية، بغض النظر عن  مديريتشجيع  .ٛ
 المدرسية.دارة اإلمحور رة لدييم، من أجل تجديد وتطوير خبراتيم في مستوى الخب

فسيم أنالمدارس بإجراء أبحاث ودراسات تفيدىم وتفيد مجتمعيم وتطوير  مديريأىمية قيام  .ٜ
 ورفع كفاءاتيم.

من أجل رفع مستواىم األكاديمي  العمياعمى استكمال دراساتيم  المدارس مديريتشجيع  .ٓٔ
 مدرسة المستقبل. دارةاياتيم بما يتبلءم والكفايات البلزمة إلوتحسين مياراتيم وكف

 التحتية لممدارس وتوفير خصائص مدرسة المستقبل فييا. ىضرورة اعادة النظر في البن .ٔٔ
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 المقترحات:
 يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 .المعممين والمعممات نظر وجيو من المستقبل مدرسة مبلمح حول دراسة .ٔ
 المستقبل. مدرسة مبلمح حول نييوالموج المديرين آراء دراسة حول  .ٕ
 .الخدمة وأثناء الخدمة قبل سواء ، والمعممينالمديرين بين المستقبل مدارس ثقافة ونشر زتعزى .ٖ
جراءات التدريس وطرق ومناىجيا المستقبل مدارس حول دراسات إجراء .ٗ  .التقويم وا 
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 المراجعقائمة 
 أواًل: المراجع العربية

 ثانيًا: المراجع األجنبية
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 المراجعقائمة 

 :أواًل: المراجع العربية
 الكتب:-2

  عمان والتوزيع، لمنشر صفاء دار الموارد البشرية،إدارة (: ٕٓٔٓ) نادر شيخة، أبو. 
 ،المعارف دار اإلسكندرية، الثالثة، األلفية في المدرسيةدارة اإل ،(ٕٔٓٓ) مىيابرا أحمد أحمد 

 .الحديثة
  ،المعمم في أدوار و  التعميم( مينة ٕ٘ٓٓم حامد، والخالدي، فلاير يونس )ىىبراإاألسطل

 مدرسة المستقبل، العين، الكتاب الجامعي.
  والنشر لمطباعة قباء دار القاىرة، والمدرسية، يةالتعميم دارة اإل( ٕٔٓٓ) فاروق ، ىىالبو. 
  ،ىر (، القيادة المدرسية في ضوء اتجاىات القيادة التربوية ٕ٘ٗٔقاسم بن عائل )الحربي

 ، الرياض، مكتبة الرشد.ٔالحديثة ط
  ،( تصميم البرامج التدريسية، عالم الكتب ٕٛٓٓأحمد العنيزي، عبداهلل زامل، )الخطيب

 الحديثة، إربد، األردن.
  ،إدارة عسيرة عمان، ٔتربوي: طىر(، اإلدارة والتخطيط الٕٛٗٔمحمد حسنين )العجمي ،

 لمتوزيع والنشر.
  القرراىرة، كميررة فررراداأل إدارةورجررال األعمررال فرري  المررديردليررل ( ٜٜٛٔ)جررودة، عبررد المحسررن ،

 التجارة جامعة المنصورة.
 ،أبو  الثقافي، المجمع المستقبل، تعميمو  التعميم مستقبل( ٕٔٓٓ) اهلل عبد سعيد حارب 

 .ظبي
 ،العربي الفكر دار القاىرة، المدرسية،دارة واإل يةدارة التعميماإل(: ٕٓٓٓ) أحمد حجي 

 .لمنشر
 ( اإلٕٛٓٓالحربي، قاسم بن عائل ) المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبل، مداخل دارة

 .األولىجديدة.. العمم جديد في القرن الحادي والعشرين، الطبعة 
 ( معالم في الفكر التربوي لممجٕٓٓٓالحياري، حسن أحمد ).تمع المسمم، اربد، دار األمل 
  عمانالتدريب الفعال ، جدارا لمكتاب العالمي، ( ٕٙٓٓ)الخطيب، رداح. 
 ،لمنشر الجديدة الجامعة دار اإلسكندرية، المدرسية، دارة   اإل(: ٕٔٓٓ) محمد دياب. 
 ( مبادئ عمم النفس التربوي، دارٕٔٓٓالطريحي، فاىم وحمادى حسن )  ،الكتب والوثائق

 ، بغداد، العراق.األولىالطبعة 
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 الترردريب مفيومررو وفعالياتررو بنرراء البرررامج التدريبيررة وتقويميررا، ( ٕٚٓٓ)ي، حسررن أحمررد ناالطعرر
 .عمان، ، دار الشروق لمنشر والتوزيعٔط
 ،والتوزيع، لمنشر الشروق دار الحديثة، المدرسيةدارة اإل ،(ٕٔٓٓ) القادر عبد محمد عابدين 

 .األردن ،عمان
  المررروارد البشررررية، مررردخل اسرررتراتيجي تكررراممي، دار النسرررر إدارة ( ٕٓٓٓ)عبرررد الجميرررل، راشرررد

 الذىبي لمطباعة ، القاىرة.
 ( االصطبلحات التربوية لمواجية متطمبات العصر ٕٗٓٓم يوسف )يىبراإاهلل،  العبد

 وتحديات المستقبل، بيروت، شرطة المطبوعات لمتوزيع والنشر.
 ،مفيومو العمميالدراسة (: ٕٔٓٓ) الرحمن عبد وعدس، كايد، الحق، وعبد ،انذوق عبيدات 

 .األردن ،عمان الفكر، دار وأساليبو، وأدواتو
 أسامة دار: عمان ،ٔط ، اإلداري الفكر مدارس و الوقت إدارة( ٕٙٓٓشوقي ) ،اهلل عبد 

 .التوزيع و لمنشر
 المرررروارد البشرررررية، القرررراىرة ، كميررررة التجررررارة، جامعررررة عررررين  إدارة (ٜٜٛٔ) يعبررررد الوىرررراب، عمرررر

 .ٜٜٛٔشمس، 
 دار وائل لمنشر.عمانالموارد البشرية،  إدارة (ٕٓٓٓ)مة ييس، وعباس، حسين ي، عميعم ، 
 ،المسيرة لمنشر دار ،عمان الثالثة، الطبعة المدرسية،دارة اإل مبادئ( ٕٗٓٓ) محمد العمايرة 

 .والتوزيع
 الطاقة وزارة والمناخي، المعماري التصميم في المرشد( ٕٜٜٔ) موفق واستيتة، ربا، ،انكنع 

 .عمان المعدنية، والثروة
  الناشر المؤلف.ٕٔالموارد البشرية منظور القرن إدارة ( ٕٓٓٓ)مصطفي، أحمد سيد ، 
 عن البعد، القاىرة، دار الفكر  التعميم محاور( مدرسة المستقبل و ٕ٘ٓٓ) يميمصطفي، ف

 العربي لمنشر والتوزيع.
 ،عمان الفكر، دار طفال،األ رياض( ٕٗٓٓ) محمود ىدى الناشف. 
  ،م(، التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق، دار زىران ٖٜٜٔمحمد عبد الفتاح، )ياغي

 عمان، األردن. لمنشر والتوزيع،
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 الرسائل العممية والدوريات:-1
  الحكومية المدارس في المستقبل مدرسة خصائص توافر ( درجةٕٕٔٓالسعود، سونيا ) أبو 

ين، رسالة ماجستير غير منشورة، المدير  نظر وجيات من الغربية الضفة محافظات في
 جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

 بمعمم المرغوبة الشخصية والخصائص المينية ( الكفاياتٕ٘ٔٓ، ازدىار )أبو شاور 
السميراء، المؤتمر  فرع/ حائل جامعة في التربية كمية طالبات نظر وجية من المستقبل
بريل، مركز الممك عبد إ ٘ٔ-ٕٔلكمية التربية. أفاق مستقبمية في الفترة من  األولالدولي 

 .العزيز الحضاري، السعودية
  ،جودة ال ضمانطار م( دور برنامج " إٕٓٔٓر ىٖٔٗٔ، تشير عبد الرحمن )أبو شاويش

في تنمية بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األنروا بمحافظات غزة ". رسالة 
 ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسبلمية.

  ( دور مدرسة المستقبل في بناء شخصيات الطمبة ٕ٘ٔٓشمالو، فرج، والزىار، مايسة )أبو
ي الرابع مالمؤتمر العمواختيارىم لتخصصاتيم المستقبمية في ضوء التحديات المعاصرة، 

المؤسسة الدولية  -ألبحاث الموىبة والتفوق في الوطن العربي: الطالب في مدرسة المستقبل
 لمشباب والبيئة والتنمية، األردن.

  المدرسة مدير  تواجو التي والصعوبات المشكبلت(: ٕٗٓٓ) رشيد حرب فوزي عودة،أبو 
 البنات كمية – شمس عين منشورة، جامعةغير  دكتوراة رسالة ، غزة محافظات في الثانوية

 ( . المشترك البرنامج) بفمسطين األقصى وجامعة –
  ( ورقة عمل حول مدرسة المستقبل، مناىج مدرسة المستقبل، كمية ٕٕٓٓنبعو، حسين )أبو

 .ٕٕٓٓالتربية، جامعة الممك سعود، السعودية، 
 ،طبلب ىلد المدرسي النظام تحقيق في المدرسيةدارة اإل دور(: ٕٙٓٓ) سماح أحمد 

 .شمس عين جامعة البنات، كمية ماجستير، رسالة العامة، الثانوية المدرسة
 ىا المأمولة في المدرسة، المقاء أدوار و  الميدانيةالقيادة التربوية ( ٕٚٓٓ)م يىبراإم، سعاد يىبراإ

لئلشراف العامة دارة مايو ، اإل ٗٔ-ٕٔعشر لئلشراف التربوية في الفترة من  الثاني
 التربوي، المممكة العربية السعودية.

  ،( الكفاية البلزمة ألداء ميام العاممين في وظائف ٜٚٛٔوحسين حمدي )الطوبجي
، الكويت، ٕٚٚ، صٗ، مٗٔالتقنيات التربوية والمكتبات المدرسية، المحمية التربوية، ع

 جامعة الكويت.
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 فرررررري المدرسرررررية اإلدارة تمشرررررركبل لمعالجرررررة مقترررررررح تصرررررور( ٖٕٓٓ) غررررررازي بسيسرررررو، نرررررادرة 
 وجامعررة – البنررات كميررة – شررمس عررين جامعررة غيررر منشررورة، دكترروراة رسررالة غررزة، محافظررات
 ، فمسطين.(المشترك البرنامج) األقصى

 غزة بمحافظات الغوث وكالة بمدارس المساعدين ينالمدير  مشكبلت( ٕٙٓٓ) كمال ،تربان 
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة عبلجيا وسبل نظرىم وجية من

 اإللكتروني في بناء  التعميم(، دور ٕٚٓٓي محمد )أن، ىىتوفيق، صبلح الدين وموس
مجتمع المعرفة العربي، دراسة استشرافية، مجمة التربية، جامعة بنيا، جميورية مصر 

 .ٖالعربية، عدد 
 ،المدرسية دارةاإل فاعميةل المساعدين ينالمدير  تقدير درجة (.ٕٕٔٓ) عبلء الجخمب 

 ماجستير رسالة غزة، بمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس في القيادية ماطنباأل وعبلقتيا
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة منشورة، غير

 ( دور التدريب في تنمية ميارات إٕٔٓالجميمي، أمل )ات مدير داري لدى إلبداع اإل
 من واألربعون، شباط.رياض األطفال، مجمة الفتح، العدد الثا

 ،التربية، رسالة مجمة المستقبل، مدرسةإلى  بمدارسنا ننحو كيف( ٖٕٓٓ) سالم الحجري 
 .ٙ العدد

 ،بدول المستقبل مدرسةدارة إل التربوية لمقيادات المينية التنمية( ٕٚٓٓ) قاسم الحربي 
 الخامس العدد الجامعي، التعميم في دراسات مجمة التحويمية، القيادة ضوء في العربي الخميج
 .ٕٚٓٓ أغسطس عشر،

 ،المركز بيروت، اليمنية، الجميورية في المدرسية األبنية( ٕٙٓٓ) الحميد عبد الحميري 
 .العربية الدول في التعميم موظفي كبار لتدريب االقميمي

 ( المبلمح ٕٙٓٓالراشد، عبلء )المستقبمية في األردن وتطوير  الثانويةة لممدرسة األساسي
 .عمانردنية ، موذج لمدرسة المستقبل، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األأن

 ( مبلمحٕٔٔٓالزبون، محمد ) األردن  في التربويين الخبراء نظر وجية من المستقبل مدرسة
 .ٔ ممحق ، ٖٛ المّجمد التربوية، ، مجمة دراسات العموم

 ،الثاني العدد البحرين، التربية، مجمة تحميمية، رؤية المستقبل مدرسة( ٕٔٓٓ) يعم الزواد، 
 .ٕٔٓٓ سبتمبر

 ( ،ٕٓٓٓالسالم، مؤيد سعيد، وصالح، حرحوش صالح ،) الموارد البشرية، جامعة إدارة
 بغداد، بغداد.
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 ( واقع عممية تحديد االحتياجات التدريبية لمعاممين في ٕٓٔٓ)رجب عبداهلل رجب ، السراج
لة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، رسا

،ٕٓٔٓ. 

 ،أسس األردن، في الثانوية المدرسة مدير  إختيار ،(ٖٜٜٔ) أحمد وبطاح، راتب السعود 
 .االردن إربد، اليرموك، جامعة اليرموك، أبحاث مجمة مقترحة،

 ( االحتياجاتٕٕٔٓالشمري، ميا ) االبتدائية، رسالة  المستقبل مدرسة اتمدير ل التدريبية
 .اإلسبلمية  سعود بن محمد اإلمام ماجستير غير منشورة، جامعة

 ( تقويم برامج التدريب في صحة كرببلء، المجمة العراقية ٕٔٓٓصالح، خضير ميدي )
 لمعموم اإلدارية.

 ،مبادئ ضوء في المدرسي البناء لتطوير معمارية تصورات( ٜٕٓٓ) وليد عايده طبيمة 
 ،عمان األردنية، الجامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة المستقبل، لمدرسة يالتربو  التصميم
 .األردن

 ( مدرسة المستقبل ٕ٘ٔٓعبد الرحمن، النور )دارة نريد: بيئة و  التي ومعممًا، المؤتمر ا 
العممي الرابع ألبحاث الموىبة والتفوق في الوطن العربي: الطالب في مدرسة المستقبل، 

 .عمانالمؤسسة الدولية لمشباب والبيئة والتنمية، الجامعة األردنية، 

 ندوةإلى  مقدمة عمل ورقة رئيسية، تحوالت المستقبل مدرسة ،(ٕٕٓٓ) الكريم، راشد العبد 
 الرياض. التربية، كمية سعود، جامعة الممك ل،المستقب مدرسة

 ،ٕالعدد ، التربية رسالة مجمة المستقبل، مدارس في المعمم دور (ٕٔٓٓ) وليد العبري. 

 بالمرحمة  األولى( دور برنامج معممة الصفوف ٕ٘ٔٓ، مني )مدىالعتيبي ، وضحي ، والغا
الطالبات المعممات في ضوء مواصفات معممة مدرسة المستقبل من  إعداداالبتدائية في 

ية والطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، التعميم الييئةوجية نظر أعضاء 
المؤتمر العممي الرابع ألبحاث الموىبة والتفوق في الوطن العربي: الطالب في مدرسة 

، ٕ٘ٔٓوالتنمية، الجامعة األردنية، أغسطس، المؤسسة الدولية لمشباب والبيئة  -المستقبل
 األردن.

 ( التكنولوجيا ومدرسة المستقبل الواقع والمأمول، بحث ٕٕٓٓ، ممدوج عبد اليادي )ناعثم
 غير منشور مقدم لندورة "مدرسة المستقبل"، جامعة الممك سعود، الرياض.

 ( المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضٕ٘ٔٓعساف، محمود ) االعتماد  مبادئوء
 ، غزة، فمسطين.ٔ، العددٖٕاألكاديمي لكميات التربية، مجمة الجامعة االسبلمية، مجمد 
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 مجمة رسالة التربية،  ىا،أدوار سمات مدرسة المستقبل وأىدافيا و ( ٕٛٓٓ)محمود ، عمى
 .ٚالعدد 

 ،المديرب المعمم بثقة وعبلقتو المدرسة مدير ل القيادي السموك( ٜٜٜٔ) خالد العمري 
 .ٖ ع االجتماعية، العموم سمسمة اليرموك، أبحاث المعممين، نظر وجية من المدير وبفعالية

 ( مدى توافر مواصفات معممة مدرسة المستقبل ٕٙٔٓ) ى، والعتيبي وضحى، منمدىالغا
بالمرحمة االبتدائية" بجامعة األميرة نورة بنت  األولىفي خريجات برنامج "معممة الصفوف 

ية، مجمة دراسات في المناىج التعميم الييئةن من وجية نظرىن ونظر أعضاء عبد الرحم
 مصر. ٜٚٔ-ٜ٘ٔ، ص ص ٖٕٔوطرق التدريس، ع 

  مدرسة المستقبل وبعض النماذج الدولية، مجمة رسالة التربية، ( ٕٛٓٓ)الفارسي، حسين
 .ٚالعدد 

 ،المرحمة في االسبلمية التربية معممي لدى التدريبية االحتياجات ،(ٜٕٓٓ) محمد قنديل 
 منشورة، غير ماجستير رسالة األردن، في نظرىم وجية من التعميم حوسبة ضوء في الثانوية
 .األردن ،عمان ،العميا لمدراسات العربية عمان جامعة

 جامعة كفاياتو، مجمة مياراتو، خصائصو،: المستقبل ( معممٜٕٓٓ) محافظة، سامح 
 والنفسية التربوية لمعموم أفضل استثمار نحو :الثاني العممي المؤتمرإلى  مقدم شندي، بحث

 .التربوية كمية  دمشق العصر، جامعة تحديات ضوء في
 في القرن الحادي والعشرين، التعميممدرسة المستقبل ومنظومة ( ٕٚٓٓ) يميمحمد ، ف ،

 .س، مار ٖٙ، س. ٓٙٔمجمة التربية : ع. 
 العربية المممكة في والمأمول الواقع المستقبل ( مدرسةٕٓٔٓ) حسين بن ي، صالحو المحبل 

شندي، العدد التاسع،  جامعة تبوك، مجمة منطقة عمى تطبيقية دراسة - السعودية
 .المممكة العربية السعودية 

 مدرسة المستقبل، المجمة  مدير أدواررؤية تربوية لبعض  (ٕٓٔٓ) محمود، محمد جابر
 ، يوليو.ٕ، العدد ٕٙي، المجمد العممية، كمية التربية جامعة جنوب الواد

 ( صورة مدرسة المستقبل، السعودية، جامعة الممك سعود.ٕٗٓٓالمشيقح، عبد الرحمن ) 
  ،ٖدور التقنية في مدرسة المستقبل، مجمة رسالة التربية، العدد ( ٕٛٓٓ)مريم  المطوع. 
 ،النظام  غمي وأثرىا التربوي القائد خصائص :عنوانب عمل ورقة( ٜٜٛٔ)أحمد  المقوسي

 .غزة الطموح، الواقع  فمسطين في التربويةدارة التربوي، اإل
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 ( ،مدرسة المستقبل، الوثيقة الرسمية لمؤتمر ٕٓٓٓالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )
 وزراء التربية العرب، دمشق.

 ( واقررعٕٕٔٓالناصررر، عرربلء والمررالكي، رجرراء ) يررد مع فرري التربرروي اإلشررراف لرردورات الترردريب
ة، العررردد األساسررريالمتررردربين، مجمرررة كميرررة التربيرررة  نظرررر وجيرررة التربررروي مرررن والتطررروير التررردريب

ٖٚ. 
 ،مجمة المستقبل، مدرسة في األمر ولى ودور الطالب دور( ٖٕٓٓ) محفوظة الناصرية 

 .٘ العدد ، التربية رسالة
 ( مدرسة المستقبل رؤية من نافذة ٖٕٓٓنصار، صالح عبد العزيز )ورقة عمل ، بالتعاون

 .مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، جامعة الممك سعود، الرياض المممكة العربية السعودية
 ( تقويم برامج التدريب في جامعة بابل من وجية نظر المتدربين، ٕٚٓٓالوطيفي، كامل )

 .ٗٔ، المجمد ٕ، العدد اإلنسانيةمجمة جامعة بابل، العموم 
 ،مدير ل التدريبية االحتياجات عمى قائم دريبيت برنامج بناء ،(ٕٙٓٓ) برجس الياجري 

 ماجستير رسالة المعاصرة، اإلدارية الكفايات ضوء في الكويت دولة في المتوسطة المدارس
 .األردن ،عمان ،العميا لمدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير

 ،غزة محافظات مدارس في الجدد ينالمدير  تواجو التي المشكبلت( : ٕٕٓٓ) أسامة اليباش 
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة مواجيتيا، وسبل

  ( المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنوبية ٕ٘ٓٓالتخطيط الفمسطينية )وزارةٕٓٓ٘ – 
 م السمطة الفمسطينية، فمسطين.ٕٓٔٓ
 
 مواقع اإلنترنت:-1

 ( المدٕٙٓٓالضبع، ثناء يوسف، جاب اهلل، منال عبد الخالق ) رسة العصرية بين أصالة
-http//www.kus.edu.sa/seminars/future. الماضي واستشراق المستقبل.

school//papers/ thana dab.rtf 
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الدراسة مالحق  
  ( االستبانة في صورتيا األولية 2ممحق ) 
  ( أسماء السادة المحكمين 1ممحق ) 
  ( االستبانة في صورتيا النيائية  1ممحق ) 
  ( كتاب تسييل ميمة 4ممحق ) 
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( 2ممحق رقم )   
األوليةالدراسة بصورتيا  استبانة  

  
 استبانة

 ات مدارس وكالة الغوث في محافظات غزةمدير ي و مدير موجو لمسادة/ 
 /ة المدرسة ________________________ المحترم/ةمدير السيد/ة 
 ورحمة اهلل وبركاتو عميكمالسالم 

المتعمقة بدراسة  البياناترئيسة لجمع  أداةك االستبانة  أضع بين أيديكم ىذه  أنيشرفني 
وىى دارة بغرض استكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القيادة واإل ميدانية

 :عنوانب

المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة في ضوء  مديرياالحتياجات التدريبية ل"
 "كفايات قيادة مدرسة المستقبل

االحتياجررات التدريبيرررة لمكفايررات القياديرررة محرراور مرررن محرراور مرررن سرربع االسررتبانة وتتكررون 
 مدرسة المستقبل. مديريالمطموبة من 
قرررراءة  يررراالمرفقرررة، بعرررد قرررراءة كرررل عبرررارة مرررن عبارات االسرررتبانةمرررنكم التكررررم بتعبئرررة  ىيرجررر

حسررب الواقررع الررذى  عمييرراة الترري تعبررر عررن مرردى مرروافقتكم انررفرري الخ)×( يررة، ووضررع عبلمررة أنمت
 تعممون بو.

فقررط وتتوقررف عمررى دقتيررا صررحة  ةالعمميرر الدراسررة إجابرراتكم تسررتخدم ألغررراض  أنعممررًا برر
 النتائج التي ستتوصل الييا الدراسة.

 تعاونكمشاكرين لكم حسن 
 والتقديروتقبموا فائق االحترام 

 محمود زعرب سميمانالباحث: 

دارة اإل أكاديمية بين المشتركالدراسات العميا  برنامج
 غزةاألقصى ب وجامعة اعميال لمدراسات والسياسة

 برنامج القيادة واالدارة
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 :األولية البيانات: أوالً 

 في المربع المقابل لئلجابة المناسبة:)×( الرجاء اإلجابة عن األسئمة اآلتية بوضع عبلمة 

   الجنس: .2

 

 

   نوع المدرسة: .1

 

 

   مستوى المدرسة: .1

  ابتدائي    ي إعداد  
 ية:التعميمالمنطقة  .4

  منطقة غرب غزة     منطقة شرق غزة    منطقة جنوب غزة 

   منطقة البريج والنصيرات  منطقة المغازي ودير البمح   خانيونسمنطقة غرب 
  خانيونسمنطقة شرق    منطقة جنوب رفح   منطقة شمال رفح 

  منطقة جباليا   بيت الىياو  حانونمنطقة بيت  
 

 المؤىل العممي: .5

  سبكالوريو      ماجستير   دكتوراه 
 

   مدرسة: مدير . سنوات الخدمة ك5

  سنوات ٘أقل من    سنوات ٓٔ-٘من    سنوات  ٓٔأكثر 
 :استبانة: فقرات ثانياً 

     ذكر  ثى    أن 

     ذكور  إناث          مشتركة 
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 مديري االحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من محاور  م
 مدرسة المستقبل

 درجة االحتياج
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداَ 

دارة   التطوير و : األول محور ال  ز قدرتك عمى إلى تعزى محور : سييدف التدريب في ىذا الالتغيير ا 
      مع العاممين في المدرسة بالتعاونبناء رؤية ورسالة المدرسة   .ٔ
      األمورأولياء والمعممين و توضيح رؤية و رسالة المدرسة لمطمبة    .ٕ
      اظيار التقدير لمجيود والمنجزات الفردية والجماعية  .ٖ
      التخطيط لتحقيق الرسالة و الرؤية واحداث التغيير  .ٗ
      األمور لتحقيق الرسالة الرؤيةأولياء كسب دعم المعممين والطبلب و   .٘
      لمتحفيز عمى اإلنجازتحديد الفوارق بين األىداف والوضع الحالي   .ٙ
      مواءمة رؤية ورسالة المدرسة لبلستجابة لمتغيرات الخارجية  .ٚ
       ىاإنجاز توجيو طاقة العاممين في المدرسة لتنفيذ الميام التي يجب   .ٛ
عادة تقييم ما تم   .ٜ       هإنجاز القيام بمراجعة خطط التغيير دوريًا وا 
      وأولياء االمور واعادة تقييم ما تم إنجازهالتواصل الدائم مع العاممين   .ٓٔ
      خطة لؤلمور الطارئة التي قد تواجو عممية التغييرإعداد   .ٔٔ
       تمكين العاممين وحفزىم لدعم التغيير  .ٕٔ
      تطويرية في المدرسة أداةالمقارنة المرجعية ك استخدام  .ٖٔ

 : اتخاذ القرار:الثاني محور ال
      التي تعيق تحقيق رؤية المدرسة التنبؤ بالمشكبلت  .ٗٔ
      توجيو طاقات العاممين نحو الحمول المثمرة  .٘ٔ
      العمل قبل حدوثيا وفق لرؤية ورسالة المدرسةالتنبؤ بالمشكبلت   .ٙٔ
      تحميل عوامل البيئة الداخمية والخارجية المرتبطة بالمشكمة  .ٚٔ
       كل بديل فاعميةطرح البدائل لحل المشكمة وتقييم    .ٛٔ
      سبنترتيب أفضمية البدائل، واختيار البديل األ  .ٜٔ
      عن القرار المتخذ لمتنفيذ في الوقت المناسب اإلعبلن   .ٕٓ
      التقصي لممشكبلت وتوجيو طاقات اآلخرين الي الحمول المثمرة  .ٕٔ

أساليب المناقشة والحروار والعصرف الرذىني لمتغمرب عمرى اتخراذ  استخدام  .ٕٕ
      القرارات وحل المشكبلت الصعبة

       االجتماعات والمقاببلت والمقاءات اليادفة التخاذ القرارات المناسبة إدارة  .ٖٕ
      الصراع بالمنيج العممي الموضوعي لموصول لمقرارات السميمة إدارة     .ٕٗ
      بالنفس وعدم الخوف عند اتخاذ القراريظير الثقة   .ٕ٘

....(  المشررراورة أو االيجرررابي لمسرررمطة مرررن خررربلل )المواجيرررة  سرررتخداماال  .ٕٙ
      ء الصراع نيا أل

 :القيادة الرياديةالثالث:  محور ال
       تمكين العاممين والتفويض الذكي لمصبلحيات  .ٕٚ
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      اقتراح المشاريع الريادية الجديدة بشكل مستمر  .ٕٛ
       استثمار الفرص الجديدة في العمل الريادي  .ٜٕ
      بناء عبلقات حميمة مع الزمبلء لتطوير الخدمات المقدمة  .ٖٓ
      العمل محور االستفادة من التطورات العممية في   .ٖٔ
      استخدام الحضورالتشخيص لتاثير في اآلخرين  .ٕٖ
جراءات ونتائجإلى ترجمة األفكار   .ٖٖ       ميام وا 
      جيود ومؤىبلت عاليةإلى مواجية األعمال الصعبة التي تحتاج   .ٖٗ
      بناء ثقافة مدرسية تشجع عمى االستقبللية وتحمل المسؤولية  .ٖ٘
      تطوير ميارات القيادة عند العاممين والطمبة  .ٖٙ
      بناء عبلقات حميمة مع الزمبلء لتطوير الخدمات المتقدمة  .ٖٚ
      ز والمكافأة لممبدعينتعزىالفّعال ألساليب ال ستخداماال  .ٖٛ

أسرراليب جديرردة فرري  اسررتخدامشررطة رياديرة و أنتشرجيع العرراممين عمررى قيررادة   .ٜٖ
      العمل

      االلتزام بمجموعة من القيم التي تتماشى  مع رؤية ورسالة المدرسة  .ٓٗ
      تحّمل المخاطر بشكل محسوب لموصول لؤلىداف المرغوبة  .ٔٗ

البيئة والتعرف عمى التغيرات التي تؤثر في نجاح المدرسة وتحقيق رصد   .ٕٗ
       رؤيتيا

       تحقيق التزام العاممين باستثمار الفرص نحو التغيير والنتائج المرغوبة  .ٖٗ
      استثمار جميع الفرص التي تسيم في عممية التغيير والنجاح  .ٗٗ
      والمكافاة لممبدعين االستخدام الفعال  الساليب التعزىز  .٘ٗ

 :المعرفة إدارةالرابع:  محور ال
       التخطيط لجمع المعرفة الجديدة من مصادرىا المختمفة  .ٙٗ
      توظيف أساليب حديثة لمحصول عمى المعرفة الجديدة  .ٚٗ

اسررتخبلص الموضرروعات أو  األنمرراط مررن وسررط االحررداث أو  البيانررات    .ٛٗ
      ويستخدميا  في تفسير أو  تبين المغزي منيا

      البياناتالطرق والعمميات المناسبة في تحميل  استخدام   .ٜٗ
      توظيف التكنولوجيا لتخزين المعرفة الجديدة وتطبيقيا  .ٓ٘
      المعنى من ورائيا بيانمنطقية لمعالجة المعرفة الجديدة بصورة   .ٔ٘

 تسررررييلالتكنولوجيررررا لبلحتفرررراظ بالسررررجبلت والمعرفررررة الجديرررردة و  اسررررتخدام  .ٕ٘
       يااستخدام

      التاكد من طرح كل المعمومات المتوافرة   .ٖ٘
      إيجاد حمول لمعيقات تطبيق المعارف واألفكار الجديدة  .ٗ٘

 الخامس: التواصل والتعبير عن الذات: محور ال
       اآلخرينحشد الدعم لؤلفكار الجديدة بربطيا بمصالح ورغبات    .٘٘
      اآلخرينتقبل آراء ووجيات النظر المختمفة من   .ٙ٘
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      األمانةيتسم بالصراحة والصدق و  أسموبب اآلخرينمع  التحاور  .ٚ٘
      التكيف مع طبيعة المواقف المختمفة في العمل  .ٛ٘
       ه من ميامإنجاز ه وما ال أستطيع إنجاز التمييز بين ما أستطيع   .ٜ٘
      االلتزام الراسخ بالقيم التي تتماشى مع رؤية ورسالة المدرسة  .ٓٙ
       وحسن االستماع إلييم إلى اآلخريناإلصغاء   .ٔٙ
      اظيار قدرا كبيرا من الكفاءة الشخصية والمينية   .ٕٙ
       عمى طرح أسئمة عن قضايا تخصيم اآلخرينتشجيع   .ٖٙ
      التحاور مع اآلخرين بأسموب يتسم بالصدق والصراحة واألمانة  .ٗٙ

 :األمورأولياء الشراكة مع المجتمع المحمي و السادس:  محور ال
       التخطيط لمشراكة بين المدرسة والمجتمع المحمي  .٘ٙ

يم شررركاء أنالمجتمعيررة برراألمررور والشخصرريات والمؤسسررات أوليرراء إقنرراع   .ٙٙ
      شطة المدرسةأنفي 

      القدرة عمى خدمة مؤسسات المجتمع التربوية من اجل الطبلب   .ٚٙ
      األمور والطمبة والمعممينأولياء بناء مناخ مدرسي فّعال بين   .ٛٙ
      خمق سمعة طيبة وجذابة لممدرسة في المجتمع المحمي  .ٜٙ
       المجتمعيحماية الطمبة من العنف   .ٓٚ

شطة المؤسسات المجتمعية أناألمور عمى دمج أبنائيم في أولياء تشجيع   .ٔٚ
       التي تخدم أىداف المدرسة

      التاثير في الطبلب من اجل استقبلل مؤسسات المجتمع في مصالحيم   .ٕٚ

القيام بزيارات  لمؤسسات المجتمع المحمي  الي من اجل توجية خدماتية    .ٖٚ
      نحو الطبلب

      األمورأولياء مؤسسات المجتمع المحمي و  بياناتتسجيل وأرشفة   .ٗٚ
 :والتعمم التعميمتحسين السابع:  محور ال

      القيام بزيارات صّفية فّعالة لتحديد حاجات المعممين المينية   .٘ٚ
      فيم غايات وأىداف برامج تطوير المعممين لتحسين آدائيم  .ٙٚ
       والتعّمم التعميمالتخطيط لدعم جميع المعممين لتحسين عممية   .ٚٚ
        توفير فرص النمو الميني المستمر لممعممين أثناء الخدمة  .ٛٚ
      أنشاء مجتمع وثقافة يعززأن التعميم والتعمم  والنمو في المدرسة  .ٜٚ
      والتعّمم التعميمجودة البيئة المادية المؤثرة في عممية تحسين  ضمان  .ٓٛ
       والتعّمم التعميمتطوير خطة مفّصمة لتحسين بيئة   .ٔٛ
      خمق بيئة مدرسية إيجابية وجذابة ومشوقة لمتعّمم  .ٕٛ
       االستراتيجيات الناجحة لتقميل التباين داخل المدرسة استخدام  .ٖٛ
      المتدني األداءاألفضل و  األداءشطة لتقميل الفجوة بين أنتنفيذ   .ٗٛ
      يوفر معمومات عن التغذية الراجعة اليجاد فرص جديدة لمتعميم والتعمم  .٘ٛ
       يشجع كل من لو صمة باتعميم والتعمم من خبلل التواصل معيم  .ٙٛ
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       والتعّمم وقت الطوارئ التعميمعممية  إدارة     .ٚٛ
 :الرقمية دارة   اإلالثامن:  محور ال

       في المكتبات الرقمية عن المعمومات التي أحتاجيا الدراسة    .ٛٛ

 :لموصررررول لمصررررادر المعمومرررررات مثررررل الدراسرررررة محركررررات  اسررررتخدام  .ٜٛ

Google، Bing..      

      ..Facebook، Twitter :مواقع التواصل االجتماعي مثل استخدام  .ٜٓ
      لتبادل المعمومات E-mail البريد االلكتروني استخدام  .ٜٔ
      االمور والمجتمع ولياء وينقل المعمومات  أل ،يحتفظ  بسجبلت دقيقة   .ٕٜ

ٜٖ.  
لى استعراض وتحميل النشرات الواردة من و   المدرسةا 

     

      الّرقمية في التواصل مع المعممين والطمبة جيزةاأل استخدام  .ٜٗ
       التقنيات الّرقمية استخدامااللتزام باألخبلق والسموك الحسن عند   .ٜ٘
      البحث عن برامج جديدة الكترونية   .ٜٙ
      والعقوبات المتعمقة بالجرائم الرقمية القوانينالوعي ب   .ٜٚ
      الحرص عمى تحديث نظم التشغيل في أجيزتي الرقمية  .ٜٛ
       التعامل مع برامج الحماية ومكافحة الفيروسات عمى أجيزتي الّرقمية  .ٜٜ
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(1ممحق رقم )  
السادة المحكمينأسماء   

 م اإلسم المسمى الوظيفي مكان العمل
  .ٔ سطل ىىم حامد األبرا. إأ.د أستاذ المناىج وطرق تدريس الجامعة اإلسبلمية

يرر رندة عيد شد.  أستاذ أصول التربية المساعد جامعة األقصي  ٕ.  
حسين المزين  أ.د. سميمان أستاذ أصول التربية جامعة األقصي  ٖ.  

حمد مسممعبد القادر أد.  إدارة اعمال التقنيةكمية فمسطين   ٗ.  

د الشاعراوو عدلي دد.  أستاذ أصول التربية المساعد جامعة األقصي  ٘.  
  .ٙ تيم  أبومحمد خميل  . د تكنولوجيا التعميم وكالة الغوث الدولية

  .ٚ محمد صالح البحيصي . د مناىج وطرق تدريس كمية فمسطين التقنية

المساعدأصول التربية  الجامعة اإلسبلمية غااأل نامحمد عثمد.  أستاذ   ٛ.  

محمد كامل الجمل د. أستاذ أصول التربية المساعد جامعة األقصي  ٜ. 
 .ٓٔ م خمف اهللىيبراإمحمود  د. أستاذ أصول التربية المشارك جامعة األقصي
 .ٔٔ مروان وليد المصري . د أستاذ اإلدارة التربوية المساعد جامعة فمسطين

التربية المساعدأصول  جامعة األقصي الجعب سميماننافذ  د. أستاذ   ٕٔ. 
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الدراسة بصورتيا النيائية االستبانة  
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 استبانة

 وكالة الغوث في محافظات غزةات مدارس مدير ي و مدير موجو لمسادة/ 
 /ة المدرسة ________________________ المحترم/ةمدير السيد/ة 
 ورحمة اهلل وبركاتو عميكمالسالم 

المتعمقة بدراسة  البياناترئيسة لجمع  أداةك االستبانةأضع بين أيديكم ىذه  أنيشرفني 
وىى دارة القيادة واإل بغرض استكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في ميدانية

 :عنوانب

ي المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة في ضوء مدير االحتياجات التدريبية ل"
 "كفايات قيادة مدرسة المستقبل

االحتياجررات التدريبيرررة لمكفايررات القياديرررة محرراور مرررن محرراور مرررن سرربع  االسررتبانةوتتكررون 
 مدرسة المستقبل. مديريالمطموبة من 

قرررراءة  يررراالمرفقرررة، بعرررد قرررراءة كرررل عبرررارة مرررن عبارات االسرررتبانةيرجررري مرررنكم التكررررم بتعبئرررة 
حسررب الواقررع الررذى  عمييرراة الترري تعبررر عررن مرردى مرروافقتكم انررفرري الخ)×( يررة، ووضررع عبلمررة أنمت

 تعممون بو.
إجابررراتكم تسرررتخدم ألغرررراض البحرررث العممررري فقرررط وتتوقرررف عمرررى دقتيرررا صرررحة  أنعممرررًا بررر
 ستتوصل الييا الدراسة.النتائج التي 

 تعاونكمشاكرين لكم حسن 
 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 محمود زعرب سميمانالباحث: 
 
 

 أكاديمية بين المشتركالدراسات العميا  برنامج
األقصى  وجامعة  اعميال لمدراسات والسياسةدارة اإل

 غزةب
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 :األولية البيانات: أوالً 

 في المربع المقابل لئلجابة المناسبة:)×( الرجاء اإلجابة عن األسئمة اآلتية بوضع عبلمة 

   الجنس: .6

 

 

   المدرسة:نوع  .7

 

 

   مستوى المدرسة: .8

  ابتدائي   ي إعداد  
 ية:التعميمالمنطقة  .9

  منطقة غرب غزة     منطقة شرق غزة    منطقة جنوب غزة 

   منطقة البريج والنصيرات  منطقة المغازي ودير البمح   خانيونسمنطقة غرب 
  خانيونسمنطقة شرق    منطقة جنوب رفح   منطقة شمال رفح 
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 :استبانة: فقرات ثانياً 

 مديري االحتياجات التدريبية لمكفايات القيادية المطموبة من محاور  م
 مدرسة المستقبل

 درجة االحتياج
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداَ 

دارة التطوير و : محور األولال  ز قدرتك عمى إلى تعزى محور : سييدف التدريب في ىذا الالتغييرا 
      مع العاممين في المدرسة بالتعاونبناء رؤية ورسالة المدرسة   .ٔ
      األمورأولياء توضيح رؤية ورسالة المدرسة لمطمبة والمعممين و    .ٕ
      حداث التغييرا  التخطيط لتحقيق الرسالة والرؤية و   .ٖ
      األمور لتحقيق الرسالة الرؤيةأولياء كسب دعم المعممين والطبلب و   .ٗ
      لبلستجابة لمتغيرات الخارجيةمواءمة رؤية ورسالة المدرسة   .٘
       ىاإنجاز توجيو طاقة العاممين في المدرسة لتنفيذ الميام التي يجب   .ٙ
عادة تقييم ما تم   .ٚ       هإنجاز القيام بمراجعة خطط التغيير دوريًا وا 
      خطة لؤلمور الطارئة التي قد تواجو عممية التغييرإعداد   .ٛ
       لدعم التغييرزىم يحفتتمكين العاممين و   .ٜ
      تطويرية في المدرسة أداةالمقارنة المرجعية ك استخدام  .ٓٔ
 : اتخاذ القرار:الثاني محورال
      التنبؤ بالمشكبلت التي تعيق تحقيق رؤية المدرسة  .ٔ
      توجيو طاقات العاممين نحو الحمول المثمرة  .ٕ
      بالمشكمةتحميل عوامل البيئة الداخمية والخارجية المرتبطة   .ٖ
       كل بديل فاعميةطرح البدائل لحل المشكمة وتقييم    .ٗ
      سبنترتيب أفضمية البدائل، واختيار البديل األ  .٘
      عن القرار المتخذ لمتنفيذ في الوقت المناسب اإلعبلن  .ٙ

أساليب المناقشة والحروار والعصرف الرذىني لمتغمرب عمرى اتخراذ  استخدام  .ٚ
      القرارات وحل المشكبلت الصعبة

       االجتماعات والمقاببلت والمقاءات اليادفة التخاذ القرارات المناسبة إدارة  .ٛ
      الصراع بالمنيج العممي الموضوعي لموصول لمقرارات السميمة إدارة  .ٜ

....(  المشررراورة أو يجرررابي لمسرررمطة مرررن خررربلل )المواجيرررة اإل سرررتخداماال  .ٓٔ
      الصراع  نياءإل

 :القيادة الرياديةالثالث: محور ال
       تمكين العاممين والتفويض الذكي لمصبلحيات  .ٔ
      اقتراح المشاريع الريادية الجديدة بشكل مستمر  .ٕ
       استثمار الفرص الجديدة في العمل الريادي  .ٖ
      مع الزمبلء لتطوير الخدمات المقدمة طيبةبناء عبلقات   .ٗ
      العمل محور االستفادة من التطورات العممية في   .٘
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جراءات ونتائجإلى ترجمة األفكار   .ٙ       ميام وا 
      جيود ومؤىبلت عاليةإلى مواجية األعمال الصعبة التي تحتاج   .ٚ
      االستقبللية وتحمل المسؤوليةبناء ثقافة مدرسية تشجع عمى   .ٛ
      تطوير ميارات القيادة عند العاممين والطمبة  .ٜ

أسرراليب جديرردة فرري  اسررتخدامشررطة رياديرة و أنتشرجيع العرراممين عمررى قيررادة   .ٓٔ
      العمل

      ز والمكافأة لممبدعينتعزىالفّعال ألساليب ال ستخداماال  .ٔٔ
      لؤلىداف المرغوبةتحّمل المخاطر بشكل محسوب لموصول   .ٕٔ

رصد البيئة والتعرف عمى التغيرات التي تؤثر في نجاح المدرسة وتحقيق   .ٖٔ
       رؤيتيا

       تحقيق التزام العاممين باستثمار الفرص نحو التغيير والنتائج المرغوبة  .ٗٔ
      استثمار جميع الفرص التي تسيم في عممية التغيير والنجاح  .٘ٔ
 :المعرفةإدارة الرابع: محور ال
       التخطيط لجمع المعرفة الجديدة من مصادرىا المختمفة  .ٔ
      توظيف أساليب حديثة لمحصول عمى المعرفة الجديدة  .ٕ
      البياناتسبة في تحميل االطرق والعمميات المن استخدام   .ٖ
      توظيف التكنولوجيا لتخزين المعرفة الجديدة وتطبيقيا  .ٗ
      المعنى من ورائيا بيانالمعرفة الجديدة بصورة منطقية لمعالجة   .٘

 تسررررييلالتكنولوجيررررا لبلحتفرررراظ بالسررررجبلت والمعرفررررة الجديرررردة و  اسررررتخدام  .ٙ
       يااستخدام

      إيجاد حمول لمعيقات تطبيق المعارف واألفكار الجديدة  .ٚ
 الخامس: التواصل والتعبير عن الذات: محورال
       نخرىاآلحشد الدعم لؤلفكار الجديدة بربطيا بمصالح ورغبات    .ٔ
      األخرىنتقبل آراء ووجيات النظر المختمفة من   .ٕ
      التكيف مع طبيعة المواقف المختمفة في العمل  .ٖ
       ه من ميامإنجاز ه وما ال أستطيع إنجاز التمييز بين ما أستطيع   .ٗ
      تتماشى مع رؤية ورسالة المدرسةااللتزام الراسخ بالقيم التي   .٘
       وحسن االستماع إلييم إلى األخرىناإلصغاء   .ٙ
       عمى طرح أسئمة عن قضايا تخصيم اآلخرينتشجيع   .ٚ
      األمانةيتسم بالصراحة والصدق و  أسموبب اآلخرينمع  التحاور  .ٛ

 :الشراكة مع المجتمع المحمي وأولياء األمورالمحور السادس: 
       التخطيط لمشراكة بين المدرسة والمجتمع المحمي  .ٔ

يم شررركاء أناألمررور والشخصرريات والمؤسسررات المجتمعيررة بررأوليرراء إقنرراع   .ٕ
      شطة المدرسةأنفي 

      األمور والطمبة والمعممينأولياء بناء مناخ مدرسي فّعال بين   .ٖ
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      خمق سمعة طيبة وجذابة لممدرسة في المجتمع المحمي  .ٗ
       حماية الطمبة من العنف المجتمعي  .٘

شطة المؤسسات المجتمعية أناألمور عمى دمج أبنائيم في أولياء تشجيع   .ٙ
       التي تخدم أىداف المدرسة

      األمورأولياء مؤسسات المجتمع المحمي و  بياناتتسجيل وأرشفة   .ٚ
 :تحسين التعميم والتعممالمحور السابع: 

      صّفية فّعالة لتحديد حاجات المعممين المينيةالقيام بزيارات   .ٔ
      فيم غايات وأىداف برامج تطوير المعممين لتحسين آدائيم  .ٕ
       والتعّمم التعميمالتخطيط لدعم جميع المعممين لتحسين عممية   .ٖ
       توفير فرص النمو الميني المستمر لممعممين أثناء الخدمة  .ٗ
      والتعّمم التعميمجودة البيئة المادية المؤثرة في عممية تحسين  ضمان  .٘
       والتعّمم التعميمتطوير خطة مفّصمة لتحسين بيئة   .ٙ
      خمق بيئة مدرسية إيجابية وجذابة ومشوقة لمتعّمم  .ٚ
       االستراتيجيات الناجحة لتقميل التباين داخل المدرسة استخدام  .ٛ
      المتدني األداءاألفضل و  األداءشطة لتقميل الفجوة بين أنتنفيذ   .ٜ
       والتعّمم وقت الطوارئ التعميمعممية  إدارة  .ٓٔ

 :اإلدارة الرقميةالمحور الثامن: 
       البحث في المكتبات الرقمية عن المعمومات التي أحتاجيا   .ٔ

 ،Google :محركات البحث لموصول لمصادر المعمومات مثل استخدام  .ٕ
Bing..      

      ..Facebook، Twitter :مواقع التواصل االجتماعي مثل استخدام  .ٖ
      لتبادل المعمومات E-mail البريد االلكتروني استخدام  .ٗ
لى استعراض وتحميل النشرات الواردة من و   .٘       المدرسةا 
      الّرقمية في التواصل مع المعممين والطمبة جيزةاأل استخدام   .ٙ
       التقنيات الّرقمية استخدامااللتزام باألخبلق والسموك الحسن عند   .ٚ
      والعقوبات المتعمقة بالجرائم الرقمية القوانينالوعي ب   .ٛ
      الحرص عمى تحديث نظم التشغيل في أجيزتي الرقمية  .ٜ
       التعامل مع برامج الحماية ومكافحة الفيروسات عمى أجيزتي الّرقمية  .ٓٔ

 

 

 



    

164 
 

 

 

 
(4ممحق رقم )  

ميمة تسييلكتاب   
 




