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 داءـــــاإلى
 

 

 ........أَازًا دزًتنا تانعهى ًاملعسفحإىل يٍ 

 أساترتً                                                                                                  

أطال اهلل عًسه ًأنثسو ثٌب انصحح ... كهم انعسق جثٍنو ...ًشققت األٌاو ٌدٌو إىل يٍ 

 ......ًانعافٍح

 يثهً األعهى. أتً                                                                                       

يٍ غسست يف َفسً حة انعهى... إىل انظم انري آًي إنٍو يف كم حني... إىل يٍ إىل 

 ........اختص اهلل اجلنح حتت قديٍيا

 أيً                                                                                                                       

 ....... تشاتكت ٌدي تأٌدٌيى... ًتتٌق عٍناي نسؤٌتيى دائًا  يٍ إىل

 ًأخٌاتً إخٌتً                                                                                               

ًحصدَاه يعاً... ًسنثقى يعاً يٍ ساز يعً حنٌ احلهى خطٌج خبطٌج... ترزَاه يعاً إىل 

 ...........تإذٌ اهلل

 شًجً

 إىل حيبإىل يٍ زآه قهيب قثم عٍين... ًحضنتو أحشائً قثم ٌدي....

 اتين 

إىل يٍ مل ٌرتددًا يف يد ٌد انعٌٌ يل...إىل يٍ ًقفٌا إىل جاَيب يف انسساء ًانضساء... إىل 

 إمياٌ دَدي ًفٍصم تكس 

 أقدو ىرا انعًم املتٌاضع
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 كلمة الشكر
 

 بعد حمد اهلل وشكره .........   
دكدد  اتاددلبالشفرددلد ااسنادـــــــالل الـــــــجأتقدد بالشكرددالاقدكتقدد  لاتكدد اأدددتش  ادكدد اتقلا

علدد اادد دادكلودد كاقكددضاادد ادكصودد اىددخادكقحددق اتكدد اه،ددلانلولدد اندد انلدولددضكاقد  ددضا
ت جدش ااد دااك دع  خاأ اأعتل اكضالشكصو اقدالنت ش اعل ااد اندشام ندضاكدخاىدخاددل  

ادكلو .
هشادف دل اقدكت ل دخكاقدكرالانقحقاًلاتكد ا قا ادكرالاتك اعنش ةاال  ادكتلل  الجهش ا

كد ادكعددشنل  اىددخادكناتلدد ا دألددشت ةادكنددقمل  ادكدد   اددشانقداىددخاتوادد باأ قدإادكلودد كاقد 
كتعددشق هباقتقدد  نهباادد اأردداش ادكندددشع ةاكاقكللددشوا  اقدكدد ن لادكدد   امدد نقداكددخادكدد عبا

اقدكندش  ةاكهبان خادكتق  لاقدالوتلدب.ا
قدكتقدد  لاتكدد اأعوددشلاكج دد ادكواددباشكج دد ان شمردد ادكلدددشك  كااانددشاأتقدد بال،ددشكرادكرددال

علددد اتصودددلهبالقلدددق ان شمرددد الددددشكتخكاىن ودددق خانددد اقمدددتهبادكانددد  اىدددخاددددل  اتواددد با
اقتق  باا دادكعن ادكنتقدوع.

ا
 فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.
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افيرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

اأ عنوان البحث
ا  فيرس المحتويات

ا  الجداولفيرس 
ا  فيرس المالحق

ا االطار العام لمبحث: الفصل األول
ا2 مقدمة.

ا4 أواًل: مشكمة البحث
ا5 ثانيًا: أىمية البحث.
ا6 ثالثًا: أىداف البحث.
ا6 رابعًا: أسئمة البحث.

ا7 خامسًا: فرضيات البحث.
ا9 ًا: مصطمحات البحث وتعريفاتو اإلجرائية.سادس

ا ةالدراسات السابقالفصل الثاني: 
ا31 الدراسات العربية. -1
ا25 الدراسات األجنبية. -2
ا13 التعقيب عمى الدراسات السابقة. -3

ا )هذرست الوستقبل( الثالثالفصل 
ا11 أًالً: نشأة الذرساث الوستقبلٍت
ا14 ثانٍاً: بذاٌاث هذرست الوستقبل
ا16 ثالثاً: هفيٌم هذرست الوستقبل

ا18 الونظواث الذًلٍت ًهذرست الوستقبلرابعاً: 
ا43 خاهساً: أىذاف هذرست الوستقبل

ا43 سادساً: خصائص هذرست الوستقبل
ا41 سابعاً: عناصر هذرست الوستقبل:

ا41 األسس الفلسفٍت لوذرست الوستقبل -6
ا45 الطالب فً هذرست الوستقبل -5
ا47 هنياج هذرست الوستقبل -4
ا53 ًالتعلن فً هذرست الوستقبلتقنٍاث التعلٍن  -3
ا54 الوبنى الوذرسً لوذرست الوستقبل -2
ا57 الوذرس فً هذرست الوستقبل -1
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ا58 الوذٌر قً هذرست الوستقبل -7
ا59 ثاهناً: صٌر لوذرست الوستقبل

ا الفصل الرابع )مدير مدرسة المستقبل في المرحمة الثانوية العامة(

ا61 المدرسيةأواًل: مفيوم اإلدارة 
ا64 ثانيًا: أىمية اإلدارة المدرسية

ا65 ثالثًا: معايير مدير مدرسة المستقبل في المرحمة الثانوية العامة:
ا66 معايير شخصية -1
ا73 معايير إدارية -2
ا75 معايير اجتماعية -3

ا79 المستقبل:رابعًا: التحديات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة 
ا79 التحديات اإلدارية -1
ا82 التحديات التربوية -2
ا87 تحديات التكنولوجيةال -3
ا89 تحديات االقتصاديةال -4
ا93 تحديات االجتماعيةال -5

ا فً الورحلت الثانٌٌت( الفصل الخاهس )هذرس هذرست الوستقبل
ا94 أًالً: هفيٌم هذّرس هذرست الوستقبل

ا94 الوذرس فً هذرست الوستقبلثانٍاً: أىوٍت 
ا96 ثالثاً: هعاٌٍر هذرس هذرست الوستقبل فً الورحلت الثانٌٌت:

ا97 هعاٌٍر شخصٍت -6
ا331 هعاٌٍر تربٌٌت -5
ا338 هعاٌٍر إختواعٍت -4

ا33 رابعاً: التحذٌاث التً تٌاخو هذرس التعلٍن الثانٌي العام فً ضٌء هذرست الوستقبل:
ا332 الثقافٍتالتحذٌاث  -65614

ا336 التحذٌاث التربٌٌت -5
ا322 التحذٌاث التكنٌلٌخٍت -4
ا324 التحذٌاث الوعرفٍت -3
ا326 التحذٌاث اإلختواعٍت -2

ا : إجراءات البحث وأدواتودسالفصل السا
ا329 أواًل: منيج البحث.

ا329 ثانيًا: متغيرات البحث.
ا329 ثالثًا: حدود البحث.
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.البحث األصميًا: مجتمع رابع ا329 
ا313 : عينة البحث.خامساً 
ا312 ًا: أدوات البحث.سادس
ا343 ًا: األدوات في صورتيا النيائية.سابع
ا344 ًا: طريقة تصحيح االستبانات.ثامن
ا344 ًا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في استخالص النتائج.تاسع

ا (عرض نتائح البحث ًتفسٍرىا)سابعالفصل ال
ا346 أواًل: اإلجابة عن أسئمة البحث وتفسيرىا

ا346 العامة.  األسئمة المتعمقة بمعايير مدير مدرسة المستقبل لممرحمة الثانوية
ا356 األسئمة المتعمقة بالتحديات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبل

ا367 المستقبل لممرحمة الثانوية العامة.األسئمة المتعمقة بمعايير مدرس مدرسة 
األسئمة المتعمقة بالتحديات التي تواجو مدرس المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة 

 المستقبل.
ا378

ا389 ثانيًا: التحقق من فرضيات البحث وتفسيرىا
ا393 العامة.  فرضيات تتعمق بمعايير مدير مدرسة المستقبل لممرحمة الثانوية

ا391 فرضيات تتعمق بالتحديات التي يواجييا مدير المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبل.
ا397 العامة.  فرضيات تتعمق بمعايير مدرس مدرسة المستقبل لممرحمة الثانوية

فرضيات تتعمق بالتحديات التي يواجييا مدرس المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة 
 المستقبل.

ا233

ا237 نتائج البحث.
ا استراتٍدٍاث هقترحت للتقلٍل هن التحذٌاث الفصل الثاهن:

التعلٍن الثانٌي العام فً  لٍل هن التحذٌاث التً تٌاخو هذرٌرياستراتٍدٍاث هقترحت للتقأًال:

 هذرست الوستقبل
ا233

الثانٌي العام فً استراتٍدٍاث هقترحت للتقلٍل هن التحذٌاث التً تٌاخو هذرسً التعلٍن ثانٍاً: 

 هذرست الوستقبل
ا231

ا239 ممخص البحث بالمغة العربية.
ا221 :قائمة المراجع

ا243 المالحق.
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 فيرس الجداول
 الصفحة موضوع الجدول الجدول

ا313 توزع أعداد المجتمع األصمي لمبحث )المدرسون والمدرسات(حسب المناطق التعميمية والجنس 1
ا313 المدرسين وفق المنطقة التعميمية والجنستوزع عينة  2
ا311 نتائج صدق المحكمين 3
ا314 صدق االتساق الداخمي الستبانتي معايير المدير والمدرس 4
ا315 صدق االتساق الداخمي الستبانتي تحديات المدير والمدرس 5
ا316 والمدرساختبار )ت( ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي الستبانتي معايير المدير  6
ا317 اختبار )ت( ستودنت لمتحقق من الصدق التمييزي الستبانتي تحديات المدير والمدرس 7
ا318 نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ الستبانتي معايير المدير والمدرس 8
ا318 نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ الستبانتي تحديات المدير والمدرس 9
ا319 بالتجزئة النصفية الستبانتي معايير المدير والمدرسنتائج الثبات  11
ا319 نتائج الثبات بالتجزئة النصفية الستبانتي تحديات المدير والمدرس 11
ا343 معامالت الثبات باإلعادة الستبانتي معايير المدير والمدرس 12
ا343 معامالت الثبات باإلعادة الستبانتي تحديات المدير والمدرس 13
ا344 مفتاح تصحيح االستبانات 14
ا347 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار الصفات الشخصية لدييم 15
ا348 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار أنماط اإلدارة القعالة لدييم 16
ا348 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر المعايير الشخصية لدييم 17
ا349 إجابات المديرين ودرجة توافر معيار تبني خطط استراتيجية لدييممتوسطات  18
ا353 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار ميارات اإلدارة الفعالة لدييم 19

متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار ميارات اإلدارة المتفاعمة مع البيئة التكنولوجية  21
 لدييم

ا353

ا353 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر المعايير اإلدارية لدييم 21
ا351 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار معاممة الطمبة بإيجابية لدييم 22
ا351 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر معيار معاممة المدرسين بإيجابية لدييم 23
ا354 ودرجة توافر معيار اشراك المدرسة في تطوير المجتمع المحمي لدييممتوسطات إجابات المديرين  24
ا355 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر المعايير االجتماعية لدييم 25
ا356 متوسطات إجابات المديرين ودرجة توافر أكثر معايير مدير مدرسة المستقبل لدييم 26
ا357 التحديات  المتعمقة باألعمال اإلدارية لدييممتوسطات إجابات المديرين ومستوى  27
ا358 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  المتعمقة بتبني النماذج اإلدارية الحديثة لدييم 28
ا358 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  اإلدارية لدييم 29
ا359 المتعمقة بالمدرسين لدييممتوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات   31
ا363 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  المتعمقة بالمبنى المدرسي لدييم 31
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ا363 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  المتعمقة بالمناىج الدراسية لدييم 32
ا363 لدييممتوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  المتعمقة بالطمبة  33
ا363 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  التربوية لدييم 34
ا362 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  التكنولوجية لدييم 35
ا364 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  المتعمقة بالشؤون المالية لدييم 36
ا364 التحديات  المتعمقة بإعداد الخريج لسوق العمل لدييممتوسطات إجابات المديرين ومستوى  37
ا365 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  االقتصادية لدييم 38
ا366 متوسطات إجابات المديرين ومستوى التحديات  االجتماعية لدييم 39
ا367 متوسطات إجابات المديرين عن أكثر التحديات  التي يواجيونيا في ضوء مدرسة المستقبل  41
ا368 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار الصفات الشخصية لدييم 41
ا368 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار امتالك رؤية تطويرية لدييم 42
ا369 المدرسين ودرجة توافر معيار امتالك ميارات اإلدارة الصفية اإلبداعية لدييممتوسطات إجابات  43
ا373 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار تعزيز القيم اإلنسانية لدييم  44
ا373 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر المعايير الشخصية لدييم 45
ا372 توافر معيار تنظيم العممية التعميمية لدييممتوسطات إجابات المدرسين ودرجة  46
ا371 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار توظيف التكنولوجيا في التعميم لدييم 47
ا371 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار تنمية ميارات التفكير العميا لدييم 48
ا374 المعايير التربوية لدييممتوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر  49
ا375 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار التعاون مع أسرة المدرسة لدييم 51
ا375 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي لدييم 51
ا376 التواصل مع الطمبة بإيجابية لدييممتوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر معيار  52
ا376 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر المعايير االجتماعية لدييم 53
ا377 متوسطات إجابات المدرسين ودرجة توافر أكثر معايير مدرس مدرسة المستقبل لدييم 54
ا378 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المتعمقة بالعولمة لدييم 55
ا379 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المتعمقة باليوية لدييم 56
ا379 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات الثقافية لدييم 57
ا383 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المتعمقة بالطمبة لدييم 58
ا382 المتعمقة بطرائق التدريس لدييممتوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات  59
ا381 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المتعمقة بالبيئة التعميمية لدييم 61
ا381 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المتعمقة بالمدرسين لدييم 61
ا384 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات التربوية لدييم 62
ا385 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات التكنولوجية لدييم 63
ا387 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات المعرفية لدييم 64
ا388 متوسطات إجابات المدرسين ومستوى التحديات االحتماعية لدييم 65
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ا389 مدرسة المستقبلمتوسطات إجابات المدرسين وأكثر التحديات التي يواجيونيا في ضوء  66

( لداللة الفروق في إجابات المديرين حول استبانة المعايير تبعًا T- Testنتائج اختبار ت ) 67
 لمتغير الجنس

ا393

( لداللة الفروق في إجابات المديرين حول ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 68
 استبانة المعايير تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

ا393

في إجابات المديرين حول  ( لممقارنات البعدية لداللة الفروقScheffeنتائج اختبار شيفيو ) 69
 استبانة المعايير تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

ا393

( لداللة الفروق في إجابات المديرين حول ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 71
 العممياستبانة المعايير تبعًا لمتغير المؤىل 

ا392

( لداللة الفروق في إجابات المديرين حول استبانة التحديات تبعًا T- Testنتائج اختبار ت ) 71
 لمتغير الجنس

ا391

لداللة الفروق في إجابات المديرين حول  (ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 72
 استبانة التحديات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

ا394
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 (االطار العاـ لمبحث) بعنواف: الفصؿ األوؿ
 

الفصؿ الحالي االطار العاـ لمبحث مف حيث )المقدمو والمشكمة واألىمية واألىداؼ واألسئمة  يتناوؿ
 والفرضيات واألسئمة التي يسعى البحث لبلجابة عنيا باإلضافة إلى تعريفات البحث الجرائية والعممية(.

 مقدمة:
لقد شيد العقد األخير مف القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف تقدمًا ىائبًل في مجاؿ      

ينمو ويتسارع بخطى واسعة التطور وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت خاصًة، وما زاؿ التكنولوجيا عامًة 
التكنولوجية والتربوية واالقتصادية التقدـ العديد مف التحديات أفرز ىذا قد وسريعة أكثر مف قبؿ، و 

 . واالجتماعية والثقافية، التي دفعت دوؿ العالـ نحو اصبلح نظميا التربوية بما يتبلءـ مع تمؾ التحديات
العالي، التعميـ الثانوي، التعميـ األساسي( لكثير مف الدوؿ  فالنظاـ التعميمي بمراحمو المختمفة )كالتعميـ

الوقت الحاضر مفاىيـ جديدة ليا طابع يتفؽ مع المستجدات العممية الحاضرة مثؿ المتقدمة أصبح يتبنى في 
قبؿ، وغيرىا مف المفاىيـ المعموماتية، والجودة الشاممة، ومجتمع المعرفة، وما بعد المعرفة، ومدرسة المست)

 .الجديدة(
اـ التي تخرج منيا مخرجات بوابة النظويعد التعميـ الثانوي مرحمة أساسية مف مراحؿ النظاـ التعميمي فيو 

 مف تناسب الطمبةمما يتطمب ابتكار صيغ جديدة  والجامعات عمى حٍد سواء،التعميـ العاـ إلى سوؽ العمؿ 
لكي يكوف أماميـ خيارات واسعة ومتنوعة تتناسب مع ابتكاراتيـ وحاجاتيـ وخصائصيـ  (سنة >6-:6سف )

،  الجسمية والنفسية والعقمية لذلؾ أصبحت الحاجة  ،(7;، :600)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
بوصفيما  والمدرسماسة إلى إيجاد نموذج تربوي بديؿ عف النظاـ التعميمي المغمؽ المعتمد عمى الكتاب 

  . مصادر وحيدة لممعرفة، والتحوؿ إلى نظاـ متعدد المصادر ومجتمع مدرسي مفتوح مع نفسو ومع مف حولو

وظير مفيـو مدرسة المستقبؿ كاستجابة لبلىتماـ المتزايد بإعداد جيؿ قادر عمى الوفاء بمتطمبات مجتمعو، 
فمدرسة المستقبؿ مشروع يقوـ عمى  وكيفية التعامؿ مع الخبرات الجديدة،وعمى التكيؼ مع البيئة المتغيرة 

براز  القدرات االبداعية لدييـ، وبناء الطبلب بناًء تطوير التعميـ والمناىج وأساليب التفكير لدى الطبلب، وا 
شامبًل، كما يقوـ ىذا المشروع عمى ضرورة تطوير عمؿ مدير المدرسة بما يتفؽ مع التطورات التكنولوجية 
ومنح صبلحيات أكبر لمدير مدرسة المستقبؿ، ويتحدد دور المدرس في ظؿ النظاـ التعميمي في مدرسة 

جدات التربوية ولموسائط التعميمية المستخدمة في خدمة المناىج الدراسية وفي المستقبؿ بمدى استيعابو لممست
                                              توظيفيا التوظيؼ الجيد لتنمية ميارات التفكير لدى الطبلب.
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التي تستطيع  أي أف مدرسة المستقبؿ تعد مشروعًا ييدؼ إلى االنتقاؿ مف المدرسة التقميدية إلى المدرسة
يمقى لذلؾ و  ،رات القرف الحادي والعشريف والتي تستطيع مواجية تحديات المستقبؿ ومشكبلتوية متغيمواج

فإف أي محاولة  وبالتالي مف وزارات التربية والتعميـ عمى مستوى العالـ اً ونوعي اً خاص اً التعميـ الثانوي اىتمام
ىذا القرف الذي يواجو  خصائصلتجديد معالمو في القرف الحادي والعشريف البد أف تقـو عمى أساس طبيعة 

عمى المدرسة بمفيوميا الحديث مواجية ىذه التحديات وتطوير بنيتيا  تأوجب بيرةفيو التعميـ الثانوي تحديات ك
مف أجؿ ذلؾ عقدت العديد مف المؤتمرات والندوات عمى األساسية بما يتناسب مع متطمبات ىذه التحديات، و 

المستويات العالمية واإلقميمية والمحمية والتي طرحت عدة نماذج لممدرسة في القرف الحادي والعشريف، 
(  6000كالمؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي الذي عقد في دمشؽ عاـ)

لمدرسة المستقبؿ مف خبلؿ تقريرىا  اليونسكو لممدارس كنموذٍج عالميٍ  قترحتوي اوعرض فيو النموذج الذ
الشيير المعروؼ باسـ "التعميـ ذلؾ الكنز المكنوف"، كأساس يمكف أف تيتدي بو الدوؿ في القياـ باإلصبلحات 

.             شريفوالتجديدات التربوية والتعميمية حتى تتييأ لمتعامؿ مع مطالب وتحديات القرف الحادي والع
أما عمى المستوى العربي فقد تـ عقد مجموعة مف الندوات أبرزىا "ندوة مدرسة المستقبؿ"، التي عقدت في   

، حيث قدمت العديد مف أوراؽ العمؿ التي وضعت نموذجًا لمدرسة المستقبؿ 6006جامعة الممؾ سعود عاـ 
، منطمقة جميعيا مف الواقع الحالي لممدارس ومؤكدة عمى مف حيث اإلدارة والمنياج والمعمـ والبيئة التعميمية

           بغي أف تواكبيا المدارس.التي يشيدىا العالـ والتي ين كبة الثورة العممية والتكنولوجيةضرورة موا

عمى المستوى المحمي فقد عقد المؤتمر العممي التربوي النفسي بعنواف " نحو استثمار أفضؿ لمعمـو و      
، وكاف مف أىداؼ =600تشريف أوؿ  ;6و 69ية والنفسية في ضوء تحديات العصر" الذي عقد بيف التربو 

المؤتمر: تحديد مسؤولية مدرسة المستقبؿ عف تقديـ تعميـ بنوعية راقية، وتنمية اإلبداع لدى الفرد وقدرتو عمى 
عداده لمحياة، باإلضافة إلى إعداد معمـ مدرسة المسالتفاعؿ مع                            .تقبؿالمستقبؿ وا 

تنمية الشخصية المتكاممة لجميع الطبلب " يواجيوف تحديات تتمثؿ فيمدرسة المستقبؿ إف مديري ومدرسي 
فساح المجاؿ لظيور قدراتيـ  وتيسير المعرفة ليـ، وتطوير نموىـ الفكري، واكتشاؼ مواىبيـ الكامنة، وا 

والحوار والتساؤؿ والنقد والتفكير الحر، وعمى المشاركة الديمقراطية اإلبداعية، وذلؾ بتشجيعيـ عمى المناقشة 
واتخاذ القرارات المسؤولة وقبوؿ الرأي اآلخر وممارسة الحريات الفردية....الخ بحيث يصبح الطالب قادرًا 

جيا عمى التعمـ مدى الحياة، واالستمرار في تطوير معارفو ومياراتو باستخداـ كافة وسائؿ التعمـ وتكنولو 
س وجود مدرّ  مواجية ىذه التحديات البد مف(، ول:، =600المعمومات التي وفرتيا ثورة االتصاؿ" ) بشارة، 

دارة متطورة تتمثؿ بمدير قادر عمى قيادة المدرسة بجميع عناصرىا.  متميز، وا 
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جيػػدة ، يكػػوف قػػادرًا عمػػى فيػػـ الحقػػائؽ والمفػػاىيـ  ذو كفػػاءة سدر  مػػتحتػػاج إلػػى الثانويػػة مدرسػػة المسػػتقبؿ ف   
والتغيػػرات الجديػػدة، وقػػادرًا عمػػى اسػػتيعاب نتػػائج ثػػورة العمػػـ والتكنولوجيػػا الحديثػػة التػػى تعتمػػد عمػػى المعمومػػات 

، مف خبلؿ تحميو بمعايير مدرس مدرسة وتوظيؼ المعمومات المعقدة وتنظيميا تنظيمًا جيداً  الدقيقة، واستخداـ
والتػػػي التػػػي يشػػػيدىا العصػػػر الحػػػالي فػػػالمتغيرات االمتسػػػارعة   ،(الشخصػػػية والتربويػػػة واالجتماعيػػػة) المسػػػتقبؿ

ية الثقافية والتربوية والتكنولوج)التحديات  مواجية مختمؼس قادر عمى شممت جميع المجاالت تحتاج إلى مدرّ 
 .(والمعرفية واالجتماعية

داريػػػة واجتماعيػػػة)يتمتػػػع بمعػػػايير  مػػػد رالمسػػػتقبؿ الثانويػػػة تحتػػػاج إلػػػى مدرسػػػة أف  كمػػػا   (شخصػػػية وا 
قيادة وتوجيو جميع الجيود والقوى التي يعمؿ معيا لبموغ  في مدرسة المستقبؿ، ويمارس دورًا ميماً تتناسب مع 

باإلضػػافة إلػػى مسػػؤوليتو فػػػي تػػوفير وتييئػػة جميػػع التسػػييبلت البلزمػػة لمعمميػػػة  ،األغػػراض المنشػػودة لممدرسػػة
فيو في النياية مسؤوؿ  ،(اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية)لمواجية التحديات  التربوية

 يئػة التعميميػة والمشػرؼ المباشػر عمػىعف تحسيف تعميـ وتعمـ طػبلب مدرسػتو وىػو العنصػر الفعػاؿ ورئػيس الي
  .أعماليا

مدرسي التعميـ الثانوي العػاـ فػي ضػوء و و مديري ومف ىنا انطمقت فكرة البحث في دراسة التحديات التي تواج 
 مدرسة المستقبؿ.

 أواًل: مشكمة البحث:
 واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والتربويػػػة التكنولوجيػػػةشػػػيد العػػػالـ فػػػي السػػػنوات األخيػػػرة جممػػػة مػػػف التحػػػديات      

ضػػرورة إصػػبلح النظػػاـ تػػدعو إلػػى ، وشػػكمت ىػػذه التحػػديات بأبعادىػػا المختمفػػة منطمقػػًا لػػدعوات عديػػدة والثقافيػػة
التربػوي بجميػػع مدخبلتػو وعممياتػػو ومخرجاتػػو، خصوصػًا فػػي ضػػوء عجػز النظػػاـ التربػػوي الحػالي عػػف مواجيػػة 

 . ىذه التحديات
الثانوية المدارس أساليب التدريس في ومف خبلؿ عمؿ الباحثة مدرسًة في مدارس محافظة دمشؽ الحظت أف 

نمػاامػتبلؾ ميػارات الػتعمـ الػذاتيصػمة فػي المجتمػع مػف خػبلؿ بػة التطػورات الحاال تمكف الطبلب مػف مواك  ، وا 
تركز وبشكؿ كبير عمى ممارسات التدريس التػي تقػـو عمػى عمميػة التمقػيف وتوصػيؿ المعمومػات المتضػمنة فػي 
المنيػػاج لمطالػػب وفػػي النيايػػة يػػتـ اختبػػار الطػػبلب بيػػدؼ التأكػػد مػػف مػػدى تػػذكرىـ لممػػادة العمميػػة بمػػا يسػػمى 

لتحصػػػيمي، كمػػػا الحظػػػت تكػػػرار شػػػكاوي المدرسػػػيف واألىػػػالي حػػػوؿ الفجػػػوة الحاصػػػمة بػػػيف المنػػػاىج االختبػػػار ا
كمحاولة لمواكبة ما أفرزتػو ثػورة تكنولوجيػا المعمومػات -في سورية  المطورة الجديدة التي اعتمدتيا وزارة التربية

سػية حتػى تواكػب متطمبػات وذلػؾ مػف خػبلؿ تبنػي حركػة المعػايير فػي تطػوير المنػاىج الدرا ،مف مفػاىيـ جديػدة
وبيف الواقع الحالي لممدارس مف حيث كثافة عدد الطبلب فػي الصػفوؼ الدراسػية،  -مف جية مدرسة المستقبؿ
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وعدـ توفر الوسائؿ التعميمية المناسبة لتمؾ المناىج، والضعؼ في عممية تدريب وتأىيؿ المعمميف والمدرسػيف، 
مػف جيػة  الثػانوي بالمػدراء الفعػاليف القػادريف عمػى قيػادة المدرسػة بجميػع عناصػرىا ـباإلضافة إلى افتقار التعمي

 . أخرى
السػورية مػػف مشػاريع لتطػػوير التعمػػيـ فػػي الجميوريػة العربيػػة وبعػد إطػػبلع الباحثػة عمػػى مػا أنجزتػػو وزارة التربيػة 

معموماتيػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ قبػػػػؿ كمشػػػػروع دمػػػػج التكنولوجيػػػػا بػػػػالتعميـ، واالسػػػػتراتيجية الوطنيػػػػة الدخػػػػاؿ ال)الثػػػػانوي 
حداث مدرسة المتميزيف، وتنفيذ مشروع استثمار تقانات المعموماتيػة فػي التعمػيـ واإلدارة المدرسػية،  الجامعي، وا 

، واطبلعيػا أيضػًا عمػى مجموعػة مػف الدراسػات المحميػة (ومشروع تميػيف التعمػيـ، ومشػروع تطػوير االمتحانػات
دخػػػػاؿ مػػػػيـ الثػػػػانوي خاصػػػػًة والتػػػػي تنحػػػػوؿ التع اولػػػػت مشػػػػكبلت المنيػػػػاج وكيفيػػػػة تطػػػػويره، وطرائػػػػؽ تدريسػػػػو، وا 

، عاقمػػة 6006، العػػبلف ===6التكنولوجيػػا فػػي التعمػػيـ، وىيكمػػة التعمػػيـ الثػػانوي كمػػا فػػي دراسػػات ) الحمبػػاوي 
( تبيف أنو عمػى الػرغـ مػف االىتمػاـ الػذي يحظػى :600، العدوي 6000، منصور :600، الديرشوي 6006

فػػي سػػورية فينػػاؾ كثيػػر مػػف التحػػديات التػػي تواجػػو كػػؿ مػػف مػػديري ومدرسػػي العػػاـ ـ الثػػانوي بػػو إصػػبلح التعمػػي
التعميـ الثانوي والتي مف أبرزىا: التحديات االتكنولوجية، اإلدارية، التربوية، االقتصادية، االجتماعيػة، الثقافيػة، 

رًا عمى مواكبػة حركػة المجتمػع وتطػوره  يزاؿ قاصالثانوي مف خبلؿ مركزية اإلدارة الالمعرفية،  كما أف التعميـ 
 رغـ جيود التطوير في ىذا المجاؿ.

أمػاـ ىػذه التحػديات الكثيػرة التػي تواجػو مػديري ومدرسػي التعمػيـ الثػانوي العػاـ تبػرز الحاجػة إلػى دراسػة ىػػذه    
ة بالمدرسػػيف التحػػديات والعمػػؿ عمػػى االرتقػػاء بػػالتعميـ الثػػانوي العػػاـ فػػي ضػػوء معػػايير مدرسػػة المسػػتقبؿ المتعمقػػ

اإلداريػة واالجتماعيػة، ومػف المعػايير المتعمقػة والمديريف، فمف المعايير المتعمقة بالمديريف المعايير الشخصية و 
 شخصية وتربوية واجتماعية.  بالمدرسيف معايير

 فإف مشكمة البحث الحالي تتجو نحو محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:  ومف خبلؿ ما تقدـ      
ضػو  مدرسػة المسػتقبؿ سػور ة فػي مدرسي التعم ـ الثانوي العاـ في و  مد ريما التحد ات التي تواجو      

 مف وجية نظرىـ ؟ 
 ثان ًا: أىم ة البحث:

 تتحدد أىمية البحث في النقاط التالية:     
 . العاـ التعميـ الثانويفي  والمدرسوفف لتي يعاني منيا المديرو قد يسيـ البحث في إيجاد حموؿ لممشاكؿ ا -
مف الممكف أف تفيد نتائج البحث في لفت نظر المعنييف بالتعميـ في سورية إلى أىـ التحديات التي يواجييا  -

  .التعميـ الثانوي سعيًا نحو وضع اآلليات المناسبة لتطويره في ضوء مدرسة المستقبؿ
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بالمعػػػايير البلزمػػػة لمدرسػػػة العامػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة فػػػي حػػػث فػػػي توعيػػػة المدرسػػػيف والمػػػديريف قػػػد يسػػػيـ الب -
 المستقبؿ مف أجؿ تطوير أدائيـ.

ومػػػف الممكػػػػف أف تسػػػػتفيد وزارة التربيػػػػة بمػػػػديرياتيا المتعػػػددة )مديريػػػػة التقنيػػػػات، الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة، األبنيػػػػة  -
العصػر مػف حواسػيب لػروح المدرسية، اإلعداد والتدريب، وغيرىا..( بحيث تعمؿ عمى تأميف الوسائؿ المناسػبة 

 وخدمات انترنيت.
قػػد يػػوفر لمصػػممي األبنيػػة المدرسػػية لممرحمػػة الثانويػػة المواصػػفات الماديػػة التػػي يجػػب أف تتػػوفر فػػي البيئػػة  -

 التعميمية لمدرسة المستقبؿ مف قاعات حواسيب وقاعات دراسية كبيرة جذابة.
التأىيؿ التربوي المعايير البلـز توافرىا في المدرسيف وألقساميا المختصة باإلعداد و قد يوفر لكميات التربية  -

 والمديريف مف اجؿ أخذىا بعيف االعتبار في مقرراتيا النظرية والعممية.
 ثالثًا: أىداؼ البحث:

  ييدؼ البحث إلى تعرؼ ما يمي:
 معايير مديري مدرسة المستقبؿ لمرحمة التعميـ الثانوي العاـ.  -6
 التحديات التي تواجو مديري التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ.   -6
 ي مدرسة المستقبؿ لمرحمة التعميـ الثانوي العاـ.معايير مدرس -7
 ي التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ. التحديات التي تواجو مدرس -8
 تقديـ مجموعة مف المقترحات في ضوء نتائج البحث. -9

 :أسئمة البحثرابعًا: 
الرسمية  وجيت إلى مديري ومدرسي ثانويات محافظة دمشؽ مجاالت ةعمى أربعتوزعت أسئمة البحث 

 وىي: العامة
 العامة وىي:  المجاؿ األوؿ: األسئمة المتعمقة بمعا  ر مد ر مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانو ة

 مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟مادرجة توافر المعايير الشخصية لمدرسة المستقبؿ لدى مديري  -1

 مادرجة توافر المعايير اإلدارية لمدرسة المستقبؿ لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟ -2

 جتماعية لمدرسة المستقبؿ لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟مادرجة توافر المعايير اال -3

 التعميـ الثانوي العاـ؟ما أكثر معايير مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مديري مدارس  -4
المجاؿ الثاني: األسئمة المتعمقة بالتحد ات التي تواجو مد ر المدرسة الثانو ة العامة في ضو  مدرسة 

 المستقبؿ وىي:
 مامستوى التحديات اإلدارية لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ؟ -6
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 مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ؟مامستوى التحديات التربوية لدى مديري  -6

 مامستوى التحديات التكنولوجية لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -7

 مامستوى التحديات االقتصادية لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -8

 ية لدى مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟جتماعمامستوى التحديات اال -9
 ما أكثر التحديات التي تواجو مديري المدارس الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -:

 المجاؿ الثالث: األسئمة المتعمقة بمعا  ر مدرس مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانو ة العامة وىي:
 الشخصية لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟مادرجة توافر المعايير  -6

 مادرجة توافر المعايير التربوية لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟ -6

 ي مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟جتماعية لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسمادرجة توافر المعايير اال -7

 مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ؟ما أكثر معايير  -8
المجاؿ الرابع: األسئمة المتعمقة بالتحد ات التي تواجو مدرس المدرسة الثانو ة العامة في ضو  مدرسة 

 المستقبؿ وىي:
 مامستوى التحديات الثقافية لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -6

 مامستوى التحديات التربوية لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ؟ -6

 مامستوى التحديات التكنولوجية لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -7

 المستقبؿ؟مامستوى التحديات المعرفية لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة  -8

 مامستوى التحديات اإلجتماعية لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ -9
 المدارس الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ؟ أكثر التحديات التي تواجو مدرسي ما -:

 .األسئمة الفرعيةيتفرع عنو مجموعة مف مف األسئمة السابقة والبد مف اإلشارة إلى أف كؿ سؤاؿ 
 :خامسًا: فرض ات البحث

(، وانقسمت 0.09يسعى البحث الحالي إلى اختبار الفرضيات الصفرية التالية عند مستوى داللة )
 فرضيات البحث إلى:

 العامة وىي:  معا  ر مد ر مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانو ةفرض ات تتعمؽ ب -1
المديريف حوؿ مدى توافر توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -6-6

 تعزى لمتغير الجنس. معايير مدير مدرسة المستقبؿ

المديريف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  -6-6
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  معايير مدير مدرسة المستقبؿ
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المديريف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  -6-7
 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  معايير مدير مدرسة المستقبؿ

التحد ات التي  واجييا مد ر المدرسة الثانو ة العامة في ضو  مدرسة المستقبؿ فرض ات تتعمؽ ب -2
 وىي: 

المديريف حوؿ التحديات التي صائية بيف متوسطات درجات إجابات توجد فروؽ ذات داللة إح ال -6-6
 تعزى لمتغير الجنس. تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

المديريف حوؿ التحديات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -6-6
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

المديريف حوؿ التحديات جد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات تو  ال -6-7
 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  التي تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

 العامة وىي:  معا  ر مدرس مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانو ةفرض ات تتعمؽ ب -3

المدرسيف حوؿ مدى توافر توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -7-6
 تعزى لمتغير الجنس. معايير مدرس مدرسة المستقبؿ

المدرسيف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  -7-6
 .التخصص الدراسي تعزى لمتغير معايير مدرس مدرسة المستقبؿ

المدرسيف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  -7-7
 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  معايير مدرس مدرسة المستقبؿ

المدرسيف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  -7-8
 .رات التدريبيةالدو  تعزى لمتغير معايير مدرس مدرسة المستقبؿ

التحد ات التي  واجييا مدرس المدرسة الثانو ة العامة في ضو  مدرسة فرض ات تتعمؽ ب -4
 المستقبؿ وىي:

المدرسيف حوؿ التحديات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -8-6
 تعزى لمتغير الجنس. تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

المدرسيف حوؿ التحديات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -8-6
 .تخصص الدراسيتعزى لمتغير ال تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

المدرسيف حوؿ التحديات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -8-7
 .مؤىؿ العمميتعزى لمتغير ال تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ
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المدرسيف حوؿ التحديات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجابات  ال -8-8
 .دورات التدريبيةتعزى لمتغير ال تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ

 اإلجرائ ة:و  العمم ةًا: مصطمحات البحث سادس
الشػػيء يحػػدوه حػػدوًا واحتػػداه: اتبعػػو، والحػػادي: المتعمػػد لمشػػيء :تحػػّدى: حػػدا Challenges) ) التحػػد ات -

ويقػػاؿ: حػػداه وتحػػّداه وتحػػّراه بمعنػػى واحػػد، وتحػػّدى الرجػػؿ تعمػػّده وتحػػّداه: بػػاراه ونازعػػو الغمبػػة )ابػػف منظػػور، 
6==; ،6:<.) 

مجمػوع : نيػابأ إجرائ ػاً العامػة وتعرؼ التحد ات التي تواجو مد ر مدرسػة المسػتقبؿ فػي المرحمػة الثانو ػة  -
 الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى بنود استبانة التحديات التي أعدتيا الباحثة.

مجمػوع الػدرجات التػي  بأنيػا: إجرائ ػاً س المسػتقبؿ فػي المدرسػة الثانو ػة وتعرؼ التحػد ات التػي تواجػو مػدر  
 يحصؿ عمييا المفحوص عمى بنود استبانة التحديات التي أعدتيا الباحثة.

"ىػػي المؤسسػػة التعميميػػة التػػي تتميػػز بالتجويػػد المسػػتمر لقائمػػة (: Future Schoolمدرسػػة المسػػتقبؿ ) -
مدخبلت الكـ والكيؼ لمعممية التعميمية والتربوية بيا، مف معمـ جيد، وحجرات دراسية كافية، وقاعات لممارسػة 

رة وكتبػة، ومسػرح، وورشػة مدرسػية، األنشطة المختمفة، وأفنية، ومبلعب رياضية، وحػدائؽ وقاعػات لمقػراءة الحػ
 (.68، 6006وأدوات تعميمية، وتجييزات ومعامؿ دراسية" )سبلمة، 

عيوب  معظـالنموذج التربوى المنشود والمأموؿ الذى يتخمص مف وتعرؼ مدرسة المستقبؿ إجرائ ًا بأنيا: 
مدرسة تؤىؿ طبلبيا لمتكيؼ الناجح ، ولية تعميـ نفسو بنفسوؤ يتحمؿ فييا المتعمـ مسالمدرسة الراىنة، مدرسة 

وذلؾ مف خبلؿ المدرس المتسمح بمعايير ، نولوجيا حديثة ومعموماتية شاممةمع مجتمعيـ بكؿ مافيو مف تك
شخصية وتربوية واجتماعية يستخدميا في التعامؿ مع مجموعة التحديات الثقافية والتربوية والتكنولوجية 

ي عممو التدريسي في المستقبؿ، والمدير المتمتع بمعايير شخصية والمعرفية واالجتماعية التي تواجيو ف
دارية واجتماعية تساعده في التعامؿ مع التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية  واالقتصادية واالجتماعية وا 

 التي تعيؽ عممو اإلداري في المستقبؿ.

الوصوؿ إلييا، كما تمثؿ إطارًا مرجعيًا "ىي أىداؼ وطموحات نسعى إلىى  :( Standards) المعا  ر  -
المستقبؿ، وىي ركيزة لتوجيو العمؿ التربوي بوصفيا المحكات المرجعية التي  وموجيًا لعمميات التطوير في

 (.=، 6008عمى أساسيا يقـو األداء" )كاظـ، 

مجمػػوع الػػدرجات التػػي : بأنيػػاإجرائ ػػًا العامػػة المسػػتقبؿ فػػي المرحمػػة الثانو ػػة مدرسػػة تعػػرؼ معػػا  ر مػػد ر و 
 يحصؿ عمييا المفحوص عمى بنود استبانة المعايير التي أعدتيا الباحثة.
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مجموع الدرجات التػي يحصػؿ : بأنيا إجرائ اً العامة المستقبؿ لممرحمة الثانو ة مدرسة س وتعرؼ معا  ر مدر  
 عمييا المفحوص عمى بنود استبانة المعايير التي أعدتيا الباحثة.

: بأنػو "المسػؤوؿ مباشػرة أمػاـ اإلدارة التربويػة عػف إدارة المدرسػة ونظاميػا وانضػباطيا، وىػو  سػةمد ر المدر  -
داريػيف، وىػو المسػؤوؿ عػف  المرجع لجميع العامميف فػي المدرسػة مػف مدرسػيف فئػة أولػى ومدرسػيف مسػاعديف وا 

اؿ الييئػػػة التعميميػػػة تحقيػػػؽ األىػػػداؼ بمػػػا ينسػػػجـ والسياسػػػة التربويػػػة لمقطػػػر وعػػػف مراقبػػػة سػػػير التػػػدريس وأعمػػػ
والتدريسية واإلدارييف والمستخدميف وىػو مسػؤوؿ أيضػًا عػف سػموؾ الطػبلب وتطػور تقػدميـ فػي الدراسػة" )وزارة 

 (. 68-:6، 6008التربية، 
: الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف إدارة و عػػرؼ مػػد ر مدرسػػة المسػػتقبؿ لممرحمػػة الثانو ػػة العامػػة إجرائ ػػًا بأنػػو

المدرسة الثانوية العامة بفرعييا األدبي والعممػي والتػي تتكػوف مػف ثبلثػة صػفوؼ دراسػية )األوؿ الثػانوي العػاـ، 
داريػيف وطػػبلب وعػػامميف، وقيادتيػػا نحػػو  الثػاني الثػػانوي العػػاـ، والثالػػث الثػػانوي العػاـ(، بمػػا فييػػا مػػف مدرسػػيف وا 

داريػػة واجتماعيػػة)مسػػتقبؿ أفضػػؿ، يتمتػػع بمعػػايير  ذات مواصػػفات عاليػػة، يسػػتخدميا فػػي مواجيػػة  (شخصػػية وا 
التي فرضتيا الثورة التكنولوجية والتغيػرات  (اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية)التحديات 

 المعاصرة.  
"المدرس الذي يمتمؾ رؤية واضحة لمينتو ورسالتيا في عصر التحديات واحتماالتيا  نوإ :المستقبؿ سمدر   -

المستقبمية، وما تمقيو عميو مف أدوار ومسؤوليات، يتميز بامتبلؾ قاعدة فكرية وتربوية متينة، وعقيدة إيمانية 
المحمي والعالمي،  قوية، بحيث ينطمؽ مف ىذه االسس الفكرية في تعاممو مع ذاتو وطمبتو ومدرستو ومجتمعو

كما يتسمح بقدرات أخرى في مجاؿ فيـ واستخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعميـ والتعمـ، والتقويـ 
تقاف ميارات التواصؿ والتعمـ الذاتي" )عبد القادر،  دارة الصؼ، وا   (.9=، 0==6المستمر، وا 

"المدرس المسػؤوؿ عػف تعمػيـ الطػبلب : بأنو إجرائ اً س مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانو ة و عرؼ مدر  
 (شخصية وتربوية واجتماعيػة)في المرحمة الثانوية العامة حسب اختصاصو العممي أو األدبي، يتمتع بمعايير 

ثقافيػػػػػة وتربويػػػػػة وتكنولوجيػػػػػة ومعرفيػػػػػة )مميػػػػزة، تتناسػػػػػب مػػػػػع متطمبػػػػػات المسػػػػػتقبؿ ومػػػػػا يحممػػػػو مػػػػػف تحػػػػػديات 
 .(واجتماعية

مرحمة تبمغ مدة الدراسة فييا ثبلث سنوات، تشكؿ " Secondary education):التعم ـ الثانوي العاـ ) -
السنة األولى جذعًا مشتركًا، بينما يتوزع طبلب السنتيف التاليتيف عمى الفرعيف العممي واألدبي، ونتقسـ 
مدارس ىذه المرحمة مف حيث تبعيتيا إلى نوعيف، مدارس رسمي مجانية ومدارس أىمية خاصة لقاء أجور 

في ىذيف النوعيف مف المدارس خاضع تمامًا الشراؼ وزارة التربية عمى أساس وحدة  يدفعيا الطالب، والتعميـ
 (. :66، 6006/6007التعميـ" )وزارة التربية، 
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ىي المدارس التي تقع ضمف محافظة دمشؽ، وتكوف تابعة لمقطاع  مدارس محافظة دمشؽ الرسم ة: -
 .العاـ
 

اختيار ىذا الموضوع لمدراسة باالضافة إلى أىـ  يتضح مماسبؽ أىمية موضوع مدرسة المستقبؿ واسباب
 األىداؼ التي يسعى البحث الختبارىا والتأكد مف صحتيا مف خبلؿ أسئمة البحث وفرضياتو.
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 سببقـتال ذراسبثال
 العربٍت.ذراسبث الأوالً: 

 

 األخنبٍت.ذراسبث ال: ثبنٍبً

 

 السببقت. الذراسبث  التعقٍب على  :ثبلثبً
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 (ت السابقةالدراسا)بعنواف لثاني الفصؿ ا
 

تـ االطبلع عمى مجموعة مف الدراسات المتعمقة بالتعميـ الثانوي وبمدرسة المستقبؿ، والمنيج المتبع في  
عرض ىذه الدراسات ىو عرض الدراسات العربية أواًل ثـ الدراسات األجنبية، ووفؽ التسمسؿ التاريخي 

 .إلجرائيا مف األقدـ إلى األحدث
  الدراسات العرب ة:-1

 ( بعنواف: الب ئة التعم م ة لمدرسة المستقبؿ في المممكة العرب ة السعود ة.2002): دراسة الحاج 1-1
ىذه الدراسة إلى مراجعة المفاىيـ والنظريات واألدبيات السابقة لموقوؼ عمى حجـ المشكمة مف واقع  ىدفت

مبلمحيا  العممية التعميمية مف خبلؿ مؤسساتو القائمة بغية الوصوؿ إلى وضع تصورات، أو رؤى تستشرؼ
 في مدرسة المستقبؿ واقتراح بعض الحموؿ مع الحفاظ عمى ثوابت المجتمع.

ي، كما تناوؿ أسموب تحميمالوصفي ال المنيجوتحقيقًا ألىػػداؼ الدراسة فقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة 
 التحميؿ الفمسفي التفاقو مع تساؤالت الدراسة.

ور مقترح لمبيئة التعميمية لمدرسة المستقبؿ مف حيث طريقة توصؿ الباحث إلى وضع تص النتائجومف أىـ 
ترتيب المقاعد بشكؿ يستطيع الطالب مواجية زمبلئو، وأكد عمى التفاعؿ الصفي الذي يشجع الطالب عمى 
التحميؿ واالستجابة، كما بيف أىمية المغة في دعـ عممية التفكير، وضرورة تنظيـ عممية التدريس بشكؿ يثير 

ب، ودعى إلى استخداـ تقنيات واستراتيجيات التعمـ المباشر، واقترح مجموعة مف التقنيات لمبيئة تفكير الطبل
التعميمية لمدرسة المستقبؿ وىي: المثاؿ أو النموذج، استخداـ فكرة المستويات المعرفية العميا، استخداـ قوائـ 

 ؼ أو التسمية.التدقيؽ، التدريب، استعماؿ التنظيمات البيانية، التمميح، والتصني
 .في مصر ( بعنواف: التكنولوج ا ومدرسة المستقبؿ "الواقع والمأموؿ"2002: دراسة عثماف )1-2
الدراسة إلى تحديد الواقع الحالي لممدارس في الوطف العربي، وتحديد مواصفات مدرسة المستقبؿ في  ىدفت 

 ضوء التكنولوجيا.
الوصفي التحميمي حيث قاـ بدراسة الواقع الحالي لممدارس في الوطف العربي مف  المنيجاستخدـ الباحث 

خبلؿ الزيارات الميدانية لبعض المدارس في مصر ومحافظة الجبيؿ، كما قاـ بوضع تصور مقترح لمدرسة 
يات المستقبؿ في ضوء التكنولوجيا تناوؿ: أىداؼ مدرسة المستقبؿ، البيئة التعميمية فييا، مناىجيا، تقن

 تعميميا، التقويـ واالمتحانات فييا، مواصفات خريجيا، إعداد المعمـ فييا.
 لمدراسة. أداة( خبيرًا مف خبراء التربية العامميف في وزارة التربية، واتخذ مف االستبانة 690مف ) الع نةتألفت 

 رزىا:المتعمقة بواقع المدارس في الوطف العربي أب النتائجوتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف 
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العممية التعميمية في مدارس الوطف العربي ال زالت تتـ داخؿ الصفوؼ الدراسية، وتركز عمى المعمـ  -
كمصدر أساسي لممعمومات، وتتـ بالطرؽ التقميدية المعتمدة عمى الكتاب الورقي والقمـ والسبورة وبعض 

مؿ ذات الوسائط المتعددة فمـ تجد طريقيا الوسائؿ التعميمية القديمة، أما استخداـ الحاسبات واإلنترنت والمعا
 إلي الكثير مف المدارس بعد.

 كما قدـ الباحث بعض النتائج المقترحة لمدرسة المستقبؿ فى ضوء التكنولوجيا كما يمي :
، ميػػػػػػػة والعالميػػػػػػػة فػػػػػػػي متنػػػػػػػاوؿ الطالػػػػػػػبسػػػػػػػيكوف اسػػػػػػػتخداـ الحاسػػػػػػػبات اآلليػػػػػػػة وشػػػػػػػبكات المعمومػػػػػػػات المح -
     تػػػػػػػتمكف مػػػػػػػف اسػػػػػػػتخداـ البرمجيػػػػػػػات التعاونيػػػػػػػة متعػػػػػػػددة الوسػػػػػػػائط والبريػػػػػػػدسػػػػػػػيكوف الػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػي جماعػػػػػػػات و 

 اإللكتروني.
          سيكوف المعمموف قادة ومرشديف لتعميـ طبلبيـ مف خبلؿ استخداميـ الخبير لمحاسبات  -

 في الموضوعات والمحتوى المناسب  –سوؼ يحؿ التنوع ، و ات المعمومات المحمية والعالميةوشبك
 محؿ التجانس المفروض حاليا بحجة أف أي شيء يناسب الكؿ. –لتنوع الطبلب 

سػػػػػػوؼ تتحسػػػػػػف اتجاىػػػػػػات الطػػػػػػبلب والمعممػػػػػػيف ، و قػػػػػػافسػػػػػػوؼ يصػػػػػػؿ تحصػػػػػػيؿ الطػػػػػػبلب إلػػػػػػى درجػػػػػػة اإلت -
 والمجتمع مف ناحية أخرى. نحو التعميـ والتعمـ مف ناحية ، ونحو المدرسة

 المستقبؿ في السعود ة.( بعنواف: إدارة مدرسة 2002: دراسة كعكي )1-3
الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى الميارات المطموب توفرىا فيمف يدير مدرسة المستقبؿ، وسبؿ إعداد  ىدفت

 القادة التربويوف ليتمكنوا مف القياـ بمياميـ بكفاءة وفعالية.
لمستقبؿ المأموؿ وبحثت الدراسة في الخطوات اإلجرائية التي يجب أف تتبع بيدؼ التمكف مف إدارة مدرسة ا

بكفاءة وفعالية، وذلؾ بالتعرض لؤلنظمة والموائح التي تحكـ قائد مدرسة المستقبؿ، والميارات المطموب 
الوصفي التحميمي، واالستعانة  المنيجتوفرىا بو، مع االستفادة مف االتجاىات العالمية المعاصرة. اتبع 

 بالكتب واإلحصائيات والوثائؽ العممية البلزمة.
 لمدراسة.  كأداة( مديرًا ومديرة، واستخدمت االستبانة 600الدراسة مف ) ع نةت تألف

تـ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة التي توصمت في مجمميا إلى حتمية أف تكوف اإلدارة  النتائج: ومف أبرز
التربوية في المستويات العميا قادرة عمى عممية التجديد وبناء الميارات البلزمة في قائد مدرسة المستقبؿ عف 

كما يجب أف يكوف قائد طريؽ الموائح والتعاميـ والبرامج التدريبية وأساليب اإلشراؼ والتقويـ المتنوعة، 
مدرسة المستقبؿ لديو االستعداد الذاتي لمتغيير والتطوير المستمر بما يتفؽ مع االتجاىات التربوية 
المعاصرة، وقادرًا عمى تطويع التكنولوجيا الحديثة  في أعمالو القيادية التربوية، وذلؾ يتطمب أف تكوف لديو 
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شراؼ مجموعة مف القوى البشرية ذات االتجاىات الرغبة في التغيير والتطوير وقادرًا عمى إ دارة وا 
 واالحتياجات المختمفة.

( بعنواف: المالمح األساس ة لممدرسة الثانو ة المستقبم ة في األردف 2006دراسة الراشد ): 1-4
 وتطو ر أنموذج لمدرسة المستقبؿ.

المستقبمية، مف حيث )المنياج،  ىذه الدراسة غمى التعرؼ عمى المبلمح األساسية لممدرسة الثانوية ىدفت
 المعمـ، الخريج( وتطوير انموذج مقترح لمدرسة المستقبؿ.

( فقرة، تكوف مجتمع ;:استخدـ الباحث أسموب دلفاي التنبؤي وأعد استبانة مكونة مف )لمدراسة  كأدواتو
( خبيرًا متخصصًا في التربية والتعميـ وشؤوف التخطيط، وكاف 60قصدية مكونة مف ) ع نةالدراسة مف 
 التي توصمت غمييا الدراسة في تحديد المبلمح األساسية لممدرسة المستقبمية مايمي: النتائجمف أبرز 

 التنمية المستدامة في مجاالت التعمـ والتعميـ وتوظيؼ التقنية. -
 درة عمى قيادة التغيير و التخطيط االستراتيجي التطويري.قيادة تربوية مينية فاعمة قا -
 االىتماـ بعبلقات الشراكة الفاعمة بيف المدرسة واألسرة والمجتمع المحمي. -
إعداد طبلبيا لمواصمة التعمـ واالندماج في سوؽ العمؿ، وتمبية االحتياجات المباشرة في مجاؿ  -

 دمية.التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الخ
تزود طبلبيا بالميارات التالية: التعمـ التعاوني ، الخبرات التكنولوجية، الدافعية الذاتية، التعمـ  -

 التفاعمي، الميرات االبتكارية، ميارة حؿ المشكبلت، التعمـ مدى الحياة.
 إكساب المعمـ أدوار جديدة بأف يكوف المخطط وصاحب القرار والخبير والمدرب. -
( بعنواف: دور اإلدارة المدرس ة بالمدرسة الثانو ة في إعداد الطالب 2007اني ): دراسة السف 1-5

 لممستقبؿ في السعود ة.
الدراسة إلى إبراز دور اإلدارة بالمدرسة الثانوية في إعداد الطالب لممستقبؿ، ليكوف فردًا صالحًا،  ىدفت

ومواطنًا منتجًا، قادرًا عمى تمبية متطمبات نيضة المجتمع في كافة قطاعات النشاط البشري، التي 
الي، أو باالنخراط في العمؿ سيمتحؽ بيا مستقببًل، ويحقؽ بيا النجاح، سواًء بمواصمة دراستو وتعميمو الع

 بالقطاع العاـ أو الخاص، أو في حياتو االجتماعية العامة.
الع نة لدراستو، وبمغ عدد أفراد  أداةً  اتخذ مف االستبانة، و الوصفي التحميمي المنيجـ الباحث استخد

 ( مديرًا.690)
 التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:  النتائجوكاف مف أىـ 
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مف: اإلدارة المدرسية بالمدرسة الثانوية، المنيج، الطالب، المعمـ، مع التركيز عمى  إبراز دور كؿ -
 كيفية إعداد طالب ىذه المرحمة لممستقبؿ.

 أىمية إعداد الطالب لمواجية التحديات المعاصرة في القرف الحادي والعشريف. -
داتو المتبلحقة حقؽ العديد مف التعميـ الثانوي في المممكة العربية السعودية بأنظمتو المتعددة وتجدي -

المكاسب في وقتو، وال يزاؿ يمد بمخرجات تعميمية تحتاج إلى نوع مف التمحيص والنقد البناء المفيد 
 والتطوير لؤلفضؿ.

( بعنواف: استرات ج ة مقترحة لتطو ر إدارة مدارس مرحمة التعم ـ األساسي 2007: دراسة كح ؿ )1-6
 .بمصر المستقبؿفي ضو  متطمبات مدرسة 

لى إدارة مدرسة المستقبؿ وأىـ جوانب التطوير التي تمت في الدوؿ األجنبية، إالتعرؼ الدراسة  ىدفت 
دارتو في مصر، واقتراح إستراتيجية لتطوير إدارة مدارس مرحمة  والتعرؼ عمى مبلمح التعميـ األساسي وا 

 مع واقع المجتمع المصري. التعميـ األساسي في ضوء متطمبات مدرسة المستقبؿ بما يتفؽ
لمدراسة: االستمارة  كأدواتعمى نوعيف مف االستمارات  واعتمدت، الوصفي المنيجاستخدمت الباحثة  

الدراسة مف مجموعة مف  ع نةاألولى ذات أسموب استقرائي، والثانية ذات أسموب استنتاجي، وتكونت 
 الخبراء المختصيف بمجاالت التعميـ المختمفة في مصر.

أسفرت الدراسة إلى ضرورة إعادة ىيكمة مدارس التعميـ األساسي لتحويميا مف مدارس : النتائج ومف أبرز
تقميدية إلى مدارس المستقبؿ التي تعمؿ عؿ تنشئة جيؿ متكامؿ في جميع الجوانب، يمتمؾ ميارات التعامؿ 

العممية التعميمية فييا مف مع التغير والتطور الجاري والمستقبمي، وذلؾ مف خبلؿ تطوير كافة عناصر 
دارييف وعامميف ومناىج وأساليب التعميـ وأنشطة وتقويـ. ولتحقيؽ ذلؾ مف الضروري إيجاد إدارة  معمميف وا 

دارة تقوـ عمى إدارة شؤونيا ذاتيًا، وتقوـ عمى إكؿ ىذه العناصر بجودة وفاعمية،  مدرسية تقوـ عمى إدارة
والعمؿ كفريؽ، وتفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في العممية التعميمية،  مبدأ المشاركة الفعالة مف قبؿ الجميع

 وىذا ما تضمنتو اإلستراتيجية المقترحة التي خمصت إلييا الدراسة.
( بعنواف: تحد ات الترب ة العرب ة في القرف الحادي والعشر ف 2007: دراسة ممكاوي ونجادات )1-7

 وأثرىا في تحد د دور معمـ المستقبؿ.
الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ التحديات والقضايا التي تواجو التربية العربية خبلؿ القرف الحالي،  ىدفت

كالتحدي الثقافي، والتربية المستدامة، وقيادة التغيير، وثورة المعمومات، وتمييف التعميـ، واألزمة البيئية، 
 لتكوف منطمقًا في إبراز دور وأىمية ومبلمح معمـ المستقبؿ.
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ما أعد لو المعمـ خبلؿ القرف الماضي اليتناسب ومتطمبات الدور الذي سيؤديو خبلؿ القرف أف  تب ف
الدراسة بعض المبلمح  واستخمصتالحالي، حيث مدارس المستقبؿ االلكترونية والتعميـ االلكتروني، 

سيا التي يمار واألدوار لمعمـ المستقبؿ ليستطيع أداء رسالتو بحيث يكوف معممًا مدركًا ألىمية المينة 
 ومشاركًا في اتخاذ القرارات.

( بعنواف: دراسة لواقع آل ات االنتقا  الوظ في لمد ري المدارس بتعم ـ جدة 2008: دراسة الغامدي )1-8
 مع أنموذج مقترح لمد ر مدرسة المستقبؿ، دراسة م دان ة بمحافظة جدة.

 الدراسة إلى: ىدفت
 لمديري المدارس بتعميـ جدة.تعرؼ واقع آليات االنتقاء الوظيفي  -
تعرؼ مدى االختبلؼ في وجيات النظر بيف مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس الثانوية فيما  -

يختص بواقع آليات االنتقاء الوظيفي لمديري المدارس ومدى اتفاقيا مع األنموذج المقترح النتقاء مدير مدرسة 
 المستقبؿ بتعميـ جدة.

 مح األنموذج المقترح النتقاء مدير مدرسة المستقبؿ.تحديد أبرز مبل -
( فردًا يمثموف 667الدراسة األصمي) ع نةوبمغ مجموع أفراد  ،الوصفي المسحي التحميمي المنيجاستخدـ 

( مشرفا تربويًا لئلدارة المدرسية، واعتمدت االستبانة 67( مدير مدرسة ثانوية حكومية، و)=60فئتاف ىما: )
 كأداة لمدراسة.

%(  فقط مف معايير االنتقاء 9اتفؽ مجتمع الدراسة )مديروف/ مشرفوف( عمى أف ) -:النتائجوكاف مف أبرز 
 ( مف العناصر.7.8>تتوفر بصورة عالية في إجراءات الواقع الحالي عند انتقاء مديري المدارس وىي تمثؿ )

نتقاء في األنموذج المقترح %( مف معايير اال90اتفؽ مجتمع الدراسة عمى ضرورة توفر ما يقرب مف ) -
 ( مف العناصر عند انتقاء مدير مدرسة المستقبؿ.7.86>وىي تمثؿ )

تؤثر متغيرات الدراسة )الوظيفة الحالية، الخبرة، عدد الدورات التدريبية( عمى مرئيات مجتمع الدراسة  -
 بالنسبة لواقع ومقترحات آليات االنتقاء.

مرئيات مجتمع الدراسة لصالح فئات الخبرة) اقؿ مف خمسة أعواـ، كشؼ التحميؿ عف وجود فروؽ في  -
 عاـ. 69أعواـ، أعمى مف  =-9وفئة مف 

وجود فروؽ لصالح الفئة التي حصمت عمى ثبلث دورات تدريبية بالنسبة لمرئياتيـ حوؿ األنموذج المقترح  -
 آلليات انتقاء مدير مدرسة المستقبؿ.

( بعنواف: دور المدرسة الثانو ة في إعداد طالب المستقبؿ فػي ظػؿ التحػد ات 2009البشري )دراسة : =-6
 .في المممكة العرب ة السعود ةالمعاصرة 
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الدراسػػة إلػػى إبػػراز دور المدرسػػة الثانويػػة فػػي إعػػداد طالػػب المسػػتقبؿل ليكػػوف إنسػػانًا صػػالحًا، ومنتجػػًا،    ىػػدفت
لنشاط البشري، التي سينخرط بيا مستقببًل، ويحقؽ النجاح فييػال سػواًء قادرًا عمى تمبية متطمبات كؿ قطاعات ا

كػػاف فػػي مواصػػمة تعميمػػو العػػالي أو انخراطػػو فػػي العمػػؿ ) الحكػػومي أو الخػػاص ( أو فػػي حياتػػو االجتماعيػػة 
الدراسػة عمػى أعضػاء  أداةوطبقػت الوصػفي التحميمػي والمػنيج المسػحي،  المػنيجبشكؿ عاـ .استخدـ الباحػث 

تػػدريس بكميػػات وأقسػػاـ التربيػػة بالجامعػػات وكميػػات إعػػداد المعممػػيف فػػي المػػدف اآلتيػػة : مكػػة المكرمػػة، ىيئػػة ال
 المدينة المنورة، جدة، الطائؼ.

إف مواجية التحديات المعاصرة تنطمؽ مف ثوابت األمة العربية واليوية الثقافية مع  -الدراسة : نتائجومف أىـ 
 الفكر والعطاء اإلنساني المفيد والتجارب العممية الرائدة.  مراعاة االنفتاح بعقبلنية عمى ثمار

 الواقع التربوي بحاجة إلى النقد والتشخيص المستمر لموقوؼ عند أبرز االحتياجات وتعزيز اإليجابيات. -
َـّ تقسيمو إلى خمسة محاور، وىػي  - توصؿ الباحث إلى معيار ألىـ الكفايات الضرورية لطالب المستقبؿ، وت

 ات: الشخصية، واألدائية، واإلدارية، واالجتماعية، والوقائية والترويحية.الكفاي
االرتقػػاء بمسػػػتوى أداء المدرسػػة الثانويػػػة مػػف خػػػبلؿ ركائزىػػا الميمػػػة يعتبػػر وسػػػيمة لتطػػوير العمميػػػة التربويػػػة  -

عداد طالب المستقبؿ .  التعميمية، ويسيـ في تكويف وا 
مقترح لبن ة التعم ـ الثانوي في المممكة العرب ة  ( بعنواف: تصور2009: دراسة الشيري )1-10

السعود ة في ضو  التحد ات المستقبم ة وتقد ر حاجاتو مف شاغمي الوظائؼ التعم م ة حتى عاـ 
 .ـ2030 ىػ/1450

الدراسة إلى تعرؼ واقع بنية التعميـ الثانوي الحالي في المممكة العربية السعودية، وتعرؼ أىـ  ىدفت 
لمية والمحمية المستقبمية التي يواجييا المجتمع السعودي وانعكاساتيا عمى نظاـ التعميـ الثانوي، التحديات العا

ىػ والتي يمكف أف 6890ووضع تصور مقترح لبنية التعميـ الثانوي في المممكة لمفترة الزمنية القادمة حتى عاـ 
وثيا في المستقبؿ، وتقدير االحتياج مف تمبي حاجات المجتمع وتساير التحديات العالمية والمحمية المتوقع حد

 شاغمي الوظائؼ التعميمية.
جداوؿ لجمع بيانات الباحث إعداد الدراسة  أدوات، وكاف مف الوصفي التحميمي المنيجاستخدـ الباحث 

ىػ ، كما قاـ بتصميـ >686-6=67ومعمومات التعميـ الثانوي )مدارس، طبلب، ...( في المممكة منذ العاـ 
مقاببلت الدراسة لمتعرؼ عمى واقع بنية التعميـ الثانوي الحالي في المممكة، كما قاـ باستنتاج استمارة 

معادالت رياضية لتقدير احتياج وزارة التربية والتعميـ مف شاغمي الوظائؼ التعميمية )مديري مدارس، 
جوالت دلفاي لمتعرؼ  وكبلئيـ، المرشديف، المعمميف في مختمؼ االختصاصات(، كما قاـ بتصميـ استبيانات

 عمى آراء الخبراء والمختصيف حوؿ وضع تصور مقترح لبنية التعميـ الثانوي السعودي في المستقبؿ.
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( فردًا يمثموف مجموعة مف الخبراء التربوييف والعمماء وقادة الرأي والفكر 7>الدراسة عمى ) ع نةوقد اشتممت 
 ورجاؿ األعماؿ في المجتمع السعودي.

 الدراسة ىي: نتائجواىـ 
ضعؼ في مواءمة برامج ، ووجود في المممكة وضعؼ كفاءتو الداخميةانخفاض نوعية التعميـ الثانوي  -

 التعميـ الثانوي السعودي مع تحديات العصر الحديث.
 تخمؼ التقنيات والميارات التي تقدميا المناىج والمدرسة عف تمؾ السائدة في الدوؿ المتقدمة. -
التعميـ الثانوي السعودي والتي تتيح لمطالب إمكانية االلتحاؽ بسوؽ العمؿ  ال توجد مواد مينية في -

 بكؿ سيولة ويسر.
 انخفاض مستوى الخريجيف وضعؼ إسياميـ في عممية التنمية. -
%( مف ;.;;زيادة أعداد الخريجيف في التخصصات النظرية، حيث بمغت نسبة الممتحقيف بو ) -

 %(.66.7تحقيف في التخصصات العممية )التعميـ العالي، بينما بمغت نسبة المم
 عجز مخرجات التعميـ الثانوي عف مواكبة سوؽ العمؿ ومتطمبات التنمية. -

( بعنواف: متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانو ة بالمممكة 2009: دراسة القرني )1-11
 تصور مقترح. -العرب ة السعود ة في ضو  تحد ات اقتصاد المعرفة

الدراسة إلى صياغة تصور مقترح ألىـ التحوالت التربوية في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية  ىدفت
السعودية التي يتطمبيا عصر اقتصاد المعرفة، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، كما استخدـ 

( خبيرًا تربويًا، 76ميًا، و )ي( خبيرًا أكاد6:0االستبانة التي طبقت عمى عينة مف األكاديمييف وعددىـ )
 يع مديري ومساعدي إدارات التربية والتعميـ بالمممكة.وجم

كاف مف أىـ النتائج أف التحوالت التربوية في مدارس المستقبؿ الثانوية التي يتطمبيا اقتصاد المعرفة تتمثؿ 
 فيمايمي وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا:

 التحوؿ نحو المدرسة االلكترونية. -
 حوؿ نحو التعمـ لمكينونة والتعايش مع اآلخريف.الت -
 التحوؿ نحو التعمـ النتاج وابتكار المعرفة. -
 التحوؿ نحو المدرسة دائمة التعمـ. -
 التحوؿ نحو المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة. -
 التحوؿ نحو التعمـ لمعمؿ )توظيؼ المعرفة لمواءمة سوؽ العمؿ(. -
 التحوؿ نحو التمكيف اإلداري. -
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 .في مصر ( بعنواف: إعداد المعمـ ومواجية تحد ات المستقبؿ2010: دراسة أبو السعود )1-12
الدراسة إلى تحميؿ أىـ التحديات المستقبمية التي تواجو المعمـ ومتطمبات ىذه التحديات المستقبمية مف  ىدفت

 المعمـ وبرامج إعداده.
 إلى مجموعة مف التحديات الوثيقة الصمة بالمعمـ وىي: توصؿالوصفي التحميؿ، و المنيجاستخدـ الباحث 

التحديات الخارجية أو العامة: مثؿ تحديات التكنولوجية والمعموماتية، وتحديات العولمة والديمقراطية،  -
 والتحديات االجتماعية والسكانية والبيئية واالقتصادية.

تعميـ والمتعمميف والتعددية الثقافية، والطبقة التحديات الداخمية: كاألنماط الجديدة وغير التقميدية مف ال -
 األكاديمية، وانتشار العنؼ داخؿ المدارس، وضغوط العمؿ.

توجد سيناريوىات ثبلث لمستقبؿ المعمـ متأثرًا بالتحديات تراوحت بيف التشاؤـ الذي ذىب إلى حتمية  -
قبؿ مف الفرص لممعمميف، اختفاء المعمـ مف خريطة المستقبؿ، والتفاؤؿ بما تبشر بو تطورات المست

وسيناريو وسيط يؤكد عمى ضرورة تطوير منظومة التعميـ والمعمـ لمواكبة التحديات وأف الذي 
 سيختفي ىو المعمـ التقميدي. 

( بعنواف: تصورات القادة التربو  ف بوزارة الترب ة والتعم ـ في المممكة 2010: دراسة ارش دات )1-13
 المستقبؿ.األردن ة الياشم ة لمدرسة 

الدراسة إلى الكشؼ عف تصورات القادة التربوييف بوزارة التربية والتعميـ في المممكة األردنية الياشمية  ىدفت
مكانات التطبيؽ في الربع األوؿ مف القرف الحادي والعشريف لمدرسة المستقبؿ تبعًا  لمدرسة المستقبؿ وا 

 لمؤىؿ العممي، المنطقة الجغرافية(.لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، ا
قميمي الشماؿ ;:6مكونة مف ) ع نةولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار  ( قائدًا تربويًا، في مركز الوزارة وا 

 لمدراسة. كأداةوالوسط، واستخدمت االستبانة 
، فيما جاءت الدراسة أف مجاؿ الرؤية والرسالة جاء في الترتيب األوؿ مف ناحية التصورات نتائجأظيرت  

المجاالت مرتبة تنازليًا كما يمي )تكنولوجيا المعمومات، األىداؼ، البيئة التعميمية، المناىج الدراسية، الشراكة 
مع المجتمع المحمي، اإلدارة المدرسية، المعمـ(، كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر 

ناء مجاؿ الرؤية والرسالة، في حيف أف النتائج أظيرت عدـ وجود المؤىؿ العممي في جميع المجاالت باستث
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الخبرة في جميع المجاالت باستثناء مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والتي 

( سنة، وأيضًا عدـ وجود فروؽ تعزى ألثر المسمى الوظيفي، والمنطقة 66جاءت لصالح مف ىـ أكثر مف )
 . الجغرافية
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أما فيما يتعمؽ بإمكانات التطبيؽ فقد أظيرت النتائج اف مجاؿ الرؤية والرسالة جاء في المرتبة األولى مف 
حيث األىمية، يميو مجاؿ تكنولوجيا المعمومات، ثـ األىداؼ ثـ المناىج الدراسية،  ثـ البيئة التعميمية، ثـ 

 ًا مجاؿ المعمـ.الشراكة مع المجتمع المحمي، ثـ اإلدارة المدرسية، وأخير 
( بعنواف: تطو ر التعم ـ الثانوي العاـ في الجميور ة ال من ة في ضو  2010: دراسة البطري )1-14

 المتغ رات المجتمع ة والعالم ة.
العاـ في الجميورية  الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي:كيؼ يمكف تطوير التعميـ الثانوي ىدفت

سعت الدراسة إلى بناء تصور  واألدوات:المنيج  اليمنية في ضوء المتغيرات العالمية والمحمية ومتطمباتيا؟. 
بعض عناصر ومكونات التعميـ الثانوي العاـ مثؿ:  مقترح لتطوير التعميـ الثانوي في اليمف، واتخذت مف

لوجيا المعمومات واالتصاالت، التمويؿ، ومف الفترة الزمنية استخداـ تكنو  ,األىداؼ، البنية، سياسة القبوؿ
لموصوؿ إلى  مجااًل لمبحث والدراسة، ومف "المنيج الوصفي" بأساليبو البحثية المناسبة طريقاً  ;0-600==6

 .الحقيقة العممية
جابية التي االي إف التعميـ الثانوي العاـ في اليمف رغـ بعض الجوانبأبرزىا:  نتائجتوصمت الدراسة إلى 

المعوقات والمشكبلت، وأف بعض قضاياه  لحقت بمنظومتو عمي المستوى الكمي، فإنو الزاؿ مثقؿ بالعديد مف
واستخدامو لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والتمويؿ بحاجة  ذات الصمة باألىداؼ والبنية وسياسة القبوؿ

 إذ كشفت دراسة التوجيات العالمية باف حجـ اليوة وجيود اإلصبلح الجارية حاليًا، إلى جيود تفوؽ محاوالت
 مازاؿ كبيرًا فيما بينيا وبيف بعض قضايا التعميـ الثانوي المشار إلييا.

( بعنواف: تدر ب مد ري مدرسة المستقبؿ الثانو ة في المممكة العرب ة 2010دراسة آؿ حمود ): 1-15
 السعود ة/ تصور مقترح.

الدراسة إلى إعداد تصور لتدريب مديري مدارس المستقبؿ الثانوية في المممكة العربية السعودية،  ىدفت
مف اساتذة اإلدارة التربوية والمناىج  مجتمع الدراسةالوصفي التحميمي، وتكوف  المنيجاعتمدت الدراسة 

تاذًا، ومشرفي اإلدارة ( اس;69والتربية في جامعتي اإلماـ محمد بف سعود والممؾ سعود، وبمغ عددىـ )
 ( مشرفًا.87المدرسية بمنطقة الرياض التعميمية وعددىـ )

( خبيرًا ومشرفًا تربويًا تـ اختيارىـ مف مجتمع الدراسة بطريقة قصدية، استخدـ 90الدراسة مف ) ع نةتكونت 
 .لمدراسة كأدوات الباحث اسموب دلفاي وبنى استبانة تـ مف خبلليا استشراؼ آراء الخبراء

الدراسة إلى وضع صورة متوقعة لمدرسة المستقبؿ الثانوية في المممكة العربية السعودية وفؽ األسس  توصمت
العممية الواردة في أدبيات التدريب، وعرض ألبرز المياـ الوظيفية المطموبة مف مدير مدرسة المستقبؿ 

 تقبؿ الثانوية في السعودية.الثانوية، باالضافة إلى ذكر االحتياجات التدريبية لمدير مدرسة المس
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( بعنواف: تنم ة الق ـ التربو ة لدى تالم ذ المرحمة االبتدائ ة في ظؿ 2010دراسة الحارثي ): 1-16
 التحد ات المعاصرة لمدرسة المستقبؿ.

الدراسة إلى توضيح مفيوـ القيـ التربوية وأىـ تصنيفاتيا، وبياف المقصود بمدرسة المستقبؿ، وتوضيح  ىدفت
 التحديات المعاصرة المتعمقة بمدرسة المستقبؿ.

 الدراسة مايمي: نتائجالوصفي والمنيج المسحي، وكاف مف أىـ  المنيج استخدـ الباحث كؿ مف
 فة والميارة والقيـ في آف واحد.أف مدرسة المستقبؿ مدرسة تيتـ بالمعر  -
إف التحديات المتعمقة بمدرسة المستقبؿ تتمثؿ في: الثورة العممية والتقنية، واالنفجار السكاني،  -

والتحوالت السياسية واالقتصادية، والتغيرات االجتماعية، االنفتاح االعبلمي والثقافي، وتجتمع كميا 
 في العولمة.

عمى منظومة القيـ التربوية منيا: السيطرة العالمية عمى الثقافات  لمتحديات المعاصرة آثار ظاىرة -
 المحمية، العبلقات االجتماعية والقيـ الوافدة، عولمة القيـ وانعكاساتيا عمى مدرسة المستقبؿ.

أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات إجابات عينة الدراسة حوؿ منظومة القيـ المستقبمية 
 ستاذ الجامعي والمرشد الطبلبي وبيف المعمـ والمرشد الطبلبي.بيف األ

نحو توظ ؼ شبكة  اتجاه معممي ومعممات المدارس الثانو ة( بعنواف: 2010: دراسة الؿ )1-71
 المعمومات العالم ة في مدارس المستقبؿ في بعض دوؿ الخم ج العربي.

الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاه معممي ومعممات المدارس الثانوية مف تخصصات عممية وأدبية وذوات   ىدفت
خبرة متنوعة في مجاؿ التدريس ومف بمداف خميجية مختمفة )المممكة العربية السعودية، وسمطنة عماف، ودولة 

 س المستقبؿ. اإلمارات العربية، والبحريف( نحو توظيؼ شبكة المعمومات العالمية في مدار 
تـ تصميـ استبانة االتجاه نحو توظيؼ شبكة المعمومات العالمية في مدارس  ع نة الدراسة وأدواتيا:

( معممًا 760المستقبؿ، وحساب خصائصيا السيكومترية مف صدؽ وثبات عمى عينة استطبلعية مكونة مف )
( معممًا ومعممة مف 0>66ث مف )سنة(، وتكونت عينة البح :.>6ومعممة )المتوسط الحسابي ألعمارىـ = 

 سنة(. 7.>6معممي ومعممات المدارس الثانوية )المتوسط الحسابي ألعمارىـ = 
سنوات في مجاؿ التدريس مف  9إلى أف اتجاه معممي التخصص العممي ذوي خبرة أكثر مف  النتائجانتيت 

س المستقبؿ أكثر إيجابية مف بقية المممكة العربية السعودية نحو توظيؼ شبكة المعمومات العالمية في مدار 
 مجموعات البحث. وقد تـ تفسير النتائج، واقتراح بعض التوصيات والبحوث المستقبمية.
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 ( بعنواف: تطو ر المدرسة الثانو ة في ضو  مالمح مدرسة المستقبؿ.2010دراسة نص ر ): 1-18
يضاح نماذج الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية التجديد والتطوير في المدر  ىدفت  سة الثانوية ودواعيو، وا 

 مف صيغ التطوير والتجديد التي تناولت المدرسة الثانوية، وتحديد مفيـو مدرسة المستقبؿ وبياف سماتيا.
 التي توصؿ إلييا: النتائجالوصفي )الوثائقي(، وكاف مف اىـ  المنيجاستخدـ الباحث 

التدريس ودور المعمـ وتوظيؼ التقنية مف أىـ إف مخرجات الطبلب التعميمية والمنيج واستراتيجيات  -
 القضايا التي تؤثر عمى جودة التعميـ الثانوي وقد يؤدي ضعفيا إلى مشكبلت تعميمية.

إف تطوير المدرسة الثانوية حتى يؤدي ثماره البد أف يكوف شامبًل لجوانب العممية التعميمية بدءًا  -
النيائي وتقويمو مرورًا بالمعمـ والمنيج والمتعمـ والبيئة ج تالتعميمي ووصواًل إلى قياس المن بالنظاـ

ال أصبح التطوير قاصرًا .  المدرسية والقيادة وا 
تيدؼ مدرسة المستقبؿ إلى تحسيف مخرجات التعميـ لمواجية المستقبؿ ومف أىـ ركائزىا القيادة  -

النشاط الطبلبي واإلرشاد التربوية، المتعمـ، المنيج، المعمـ، البيئة المدرسية، القياس والتقويـ، 
 المدرسي.

( بعنواف: رؤ ة استرات ج ة لق ادة مدرسة المستقبؿ بالمممكة العرب ة 2011دراسة الحربي ): 1-19
 السعود ة.

الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة مدرسة المستقبؿ ومتطمباتيا مف القيادة المدرسية، والوقوؼ عمى واقع  ىدفت
عات واألنظمة، والوصوؿ إلى رؤية استراتيجية مقترحة لقيادة مدرسة المستقبؿ القيادة المدرسية في التشري
 بالمممكة العربية السعودية.

مف القيادات التربوية العميا في وزارة التربية والتعميـ بالمممكة، والمتخصصيف في  ع نةاجريت الدراسة عمى 
الوصفي  المنيجلمدراسة، واعتمد الباحث عمى  كأداةالجامعات في القيادة التربوية، استخدـ اسموب دلفاي 

 أبرزىا:النتائج  التحميمي، توصمت الدراسة إلى مجموعة مف
 تحديد جوانب القوة والضعؼ، ومعايير لمحكـ عمى أداء القيادات التربوية لقيادة مدرسة المستقبؿ. -
عميـ بمدرسة المستقبؿ، التوصؿ إلى رؤية مقترحة لقيادة مدرسة المستقبؿ تتضمف التنظيـ اإلداري لمت -

دارة إنشاء ا  االستراتيجية والوصؼ الوظيفي، و  مف حيث إعداد وتأىيؿ الكوادر الوطنية، والخطة
 متخصصة لمتنمية المينية.

أىـ الممارسات القيادية لقيادة مدرسة المسقبؿ: توضيح األدوار، وتوفير المناخ المفتوح، وتنمية  -
ا المعموماتية التي تساعد في تكويف قاعدة معرفية، استخداـ ميارات العامميف، وتوظيؼ التكنولوجي

 الوسائط المتعددة وتفعيؿ التنمية المينية لمقيادة المدرسية.
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مف أىـ مقترحات الرؤية المستقبمية لقيادة مدرسة المستقبؿ، التخطيط االستراتيجي الذي يحدد  -
معمميف والطبلب، وتصميـ مبادئ مسؤوليات الجودة في مدرسة المستقبؿ، وتوفير برامج إعداد لم

 مدارس المستقبؿ.
( بعنواف: مدرسة المستقبؿ الواقع والمأموؿ في المممكة العرب ة 2011دراسة المحالوي ): 1-20

 السعود ة، دراسة تطب ق ة عمى منطقة تبوؾ.
التاريخي، والمنيج  المنيجالدراسة غمى وضع تصور لمدرسة المستقبؿ، استخدـ الباحث  ىدفت -

 الوصفي التحميمي، وكذلؾ منيج دراسة الحالة لمنطقة تبوؾ التعميمية.
تكوف مجتمع الدراسة مف المشرفيف التربوييف والمعمميف ومديري ووكبلء المدارس في اإلدارة العامة  -

 عمىت عشوائية طبق ع نة( فردًا ولقد تـ اختيار 670:لمتربية والتعميـ في منطقة تبوؾ وعددىـ )
منيا: اتجاىات عينة الدراسة إيجابية نحو  النتائجمجتمع الدراسة، وخمصت الدراسة إلى عدد مف 

مدرسة المستقبؿ لممقياس بكؿ محاوره، وتـ الكشؼ عف أىمية إعادة صياغة أىداؼ التعميـ في 
ة لممراجعة، وأكد المممكة العربية السعودية في مراحؿ التعميـ المختمفة وحاجة وثيقة التعميـ في المممك

مبلئمة خطة وزارة التربية والتعميـ العشرية الستراتيجيات مدرسة المستقبؿ، وبينت أىـ مواصفات عمى 
 قائد ومعمـ وطالب ومبنى مدرسة المستقبؿ.

 دراسة م دان ة في مد نة دمشؽ. –( بعنواف: مدرسة المستقبؿ 2012دراسة الزعبي ): 1-21
 المنيجالدراسة إلى تعرؼ دور مدرسة المستقبؿ في تطوير المجتمع في مدينة دمشؽ، واستخدمت  ىدفت

مكونة  استبانة( معممًا ومعممًة كما استخدمت لذلؾ 670مكونة مف ) ع نةالوصفي التحميمي، وتـ اختيار 
 التي توصمت إلييا الدراسة: النتائج ( مجاالت، ومف ابرز:مف )
في المجاليف )الثقافي والخدمة األسرية( كاف إيجابيًا ودااًل، ومجاؿ )الخدمات دور مدرسة المستقبؿ  -

اإلنسانية واالجتماعية، والتواصؿ مع المجتمع( كاف ضمف المتوسط العاـ، أما في مجاؿ )خدمة 
 التعميـ المستمر، والخدمة االقتصادية( فقد كاف دورىا ضعيفًا ومتدنيًا.

وؽ ذات داللة إحصائية بيف مجاالت االستبانة بالنسبة لمتغيرات كما أظيرت النتائج عدـ وجود فر  -
لى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بالنسبة لممجاالت  )الجنس، التخصص العممي، المؤىؿ العممي( وا 

 ( سنوات.60)الثقافية، األسرية، التعميـ المستمر، التنمية االقتصادية( لصالح خبرة أكثر مف )
بعنواف: تصور مقترح لمعالقات االجتماع ة في مدرسة المستقبؿ في  (2013درزي )ال: دراسة 6-22

دراسة في مدارس محافظتي دمشؽ  -الجميور ة العرب ة السور ة في ضو  بعض التجارب العالم ة
 والقن طرة في مدارس الحمقة األولى مف التعم ـ األساسي.
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مستقبؿ في سورية في ضوء بعض الدراسة إلى التعرؼ إلى العبلقات االجتماعية في مدرسة ال ىدفت
الصراع( و )التنظيـ اإلداري( و  -التنافس -التكيؼ -التجارب العالمية فيما يتصؿ بأبعاد )التعاوف

 )الحوافز المعنوية( و)الشراكة مع المجتمع المحمي(.
لمدراسة مؤلفة مف ثبلث  أدواتالوصفي التحميمي، واستخدمت الباحثة  المنيجاعتمدت الدراسة عمى 

استبانات موجية إلى كؿ مف )المديريف واإلدارييف والمعمميف(، واستبانة رابعة موجية إلى )خبراء التربية( 
( معمـ ومعممة في مدارس الحمقة 766الدراسة مف )ع نة في وزارة التربية وكمية التربية بدمشؽ. تألفت 
( 68( إداريًا مف مدارس المحافظتيف، و)9;6مديرًا و)( ==األولى في محافظتي دمشؽ والقنيطرة، و)

 التالية: النتائج( خبير مف وزارة التربية، وقد توصمت الدراسة إلى :6خبير مف كمية التربية، و)
طبيعة العبلقات االجتماعية في مدرسة المستقبؿ فيما يتصؿ بمجاالت التعاوف والتكيؼ والتنافس  -

 المجتمع المحمي جاءت بمستوى متوسط.والحوافز المعنوية والشراكة مع 
طبيعة العبلقات االجتماعية في مدرسة المستقبؿ فيما يتصؿ بمجالي الصراع والتنظيـ اإلداري  -

 لممدرسة جاءت بمستوى قوي.
 : الدراسات األجنب ة: 2
 بعنواف: حاجات الطمبة التعم م ة المستقبم ة. (Dennis, 1996دنس ): دراسة 6-6

“Future Students learning Needs”  
التربوييف ومسؤولي التربية مف  ع نةالدراسة إلى تحديد حاجات الطمبة المستقبمية مف خبلؿ تنبؤات  ىدفت

 أىميا: مف أىميا تحديد تسعًا وثبلثيف حاجة لمطبلب نتائجلمقرف الحادي والعشريف، وتوصمت الدراسة إلى 
 االستماع والحديث والقراءة والكتابة.توفير ميارات اتصاؿ حديثة في  -
 توفير ميارات أساسية في الرياضيات والعموـ. -
 معرفة ومقدرة عمى تطبيؽ الديمقراطية. -
 ميارات التفكير الناقد. -
 ميارات عالية في التفكير. -
 ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات. -
 ميارات في التفاعؿ االنساني.  -
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 : إعادة ى كمة المدارس الثانو ة.بعنواف Bolletine, 1997)دراسة بول ت ف ) :2-2
"High school restructuring " 

الوصفي المنيج اتبع ا إعادة الييكمة الشاممة لممدارس، ىذه الدراسة إلى معرفة المبادئ التي تقوـ عميي ىدفت
 وجاءت الخطوات ممثمة فيما يمي:

 المتحدة األمريكية. تحميؿ واقع المدارس الثانوية في الواليات -
 الدراسة الميدانية. -

 لجمع المعمومات المناسبة لمدراسة. كأداةاستخدمت االستبانة 
 بإظيار المبادئ التي تقـو عمييا إعادة الييكمة الناجحة لممدارس وىي: النتائج تجمت أىـ

البشرية، مشاركة األىؿ في إدارة تقييـ األداء، استخداـ التكنولوجيا، تطوير المصادر تعميـ وتعمـ فعاؿ،  -
 المدرسة.

  2-3: دراسة ف شر (Fisher,1997)بعنواف: الكفا ات التكنولوج ة الالزمة لمعممي الكورالدو .

"Technological skills required for teachers Alchoraldo" 

الوصفي،  المنيجاستخدـ و دراسة إلى تقصي الكفايات التكنولوجية البلزمة لمعممي الكورالدو، ال ىدفت 
 ( معممًا ومعممًة.690مف ) الع نة تألفتو لمدراسة،  كأداةاعتمدت االستبانة 

الدراسة إلى أف أىـ الكفايات التكنولوجية ىي المتعمقة باإلنترنت واستخداماتو، ثـ قاـ بترتيب  خمصت النتائج:
الكفايات كالتالي: الكفايات المعرفية، التعامؿ مع البرامج الحاسوبية، إدخاؿ البيانات، ثـ أوصى بأف أىـ 

اؿ الحاسوب إلى الغرفة التعميمية استخداـ لمكفايات التكنولوجية وباألخص الحاسوبية ىي التي تعمؿ عمى إدخ
 وتعمؿ عمى إدارة التعميـ كما وتعمؿ عمى تطوير مستويات التفكير العميا .

بعنواف : التعم ـ المفتوح في المدارس االبتدائ ة والثانو ة  )  Ringsted, 1998 (دراسة رنجستد : 2-4
 نحو مدرسة المستقبؿ في المجتمع المعموماتي .

Towards the School of  – Primary and Secondary Schools “Open Learning in
Tomorrow in the information Society”. 

الدراسة إلى محاولة إعادة النظر في استراتيجيات النظاـ التعميمي مف اجؿ تمبية احتياجات مجتمع  ىدفت 
دارس االبتدائية والثانوية مف أجؿ الباحث إلى ضرورة األخذ بنظاـ التعميـ المفتوح في الم توصؿالمعرفة ، و

مواكبة مجتمع المعمومات، كما توصؿ الباحث إلى عدد مف الميارات األساسية التي يجب عمى النظاـ 
تحقيقيا، ومنيا ميارات تقنية المعمومات بما فييا المعرفة التي تتعمؽ بمعالجة المعمومات وتداوليا، قدرات 

   تعمـ، ميارات االتصاؿ الجيد، قدرات حؿ المشكبلت.المغة الجيدة، القدرة عمى التعمـ لم
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 : تكنولوج ا الحاسب اآللي في المدارس.بعنواف(Scheffler,1999سك فم ر ) دراسة: 2-5
Computer technology in schools'  " 

لمتعرؼ عمى  دراسة مسح ةأجرى الباحث عرؼ دور الحاسب اآللي في المدارس، الدراسة عمى ت ىدفت 
 في الواليات المتحدة االمريكية. الكفايات التكنولوجية البلزمة لمطمبة الخريجيف

( مف الكفايات التكنولوجية الميمة التي تـ تطبيقيا 69قد اشتممت االستبانة عمى ): ع نة الدراسة وأدواتيا
 .( مف الطبلب الخريجيف9:المشرفيف و)( مف 660عمى )
لتكنولوجية الميمة تصاعديًا حسب النسب اتـ رصد اإلجابات وتحميميا إحصائيًا وترتيب الكفايات  النتائج:

% مف اإلجابات كانت عمى الكفايات التالية: الطباعة 600المئوية وخمصت الدراسة إلى أف ما نسبتو 
داـ الوسائط المتعددة، التعميمات األخبلقية الستخداـ اإلنترنت، استخداـ والتنسيؽ، اإلنترنت والمراسمة، استخ

األفضؿ، اتخاذ القرارات بشأف بعض  التكنولوجيةالقرارات حوؿ استخداـ الوسائط  اتخاذالمحوسبة،  االختبارات
لتالية : % كانت لمكفايات التكنولوجية ا >= -% 9;المواد المحوسبة الموجودة عمى اإلنترنت. وما نسبتو 

، مساعدة الطمبة في البحث عف المعمومات عبر اإلنترنت، التعامؿ مع spssاستخداـ البرامج اإلحصائية مثؿ 
الجياز المركزي، التعمـ عف بعد، تخزيف واسترجاع المعمومات، تقييـ المعمومات المستخرجة مف اإلنترنت، 

 ة .عمؿ العروض التقديمية، والقدرة عمى تقديـ المواد المحوسب

  برامج اإلرشاد –نماذج لمدارس المستقبؿ  :( بعنوافBemak, 2002: دراسة ب ماؾ )6-6
Counseling Programs-Paradigms for Future School  

مف خبلؿ مجموعة مف برامج التوعية ـ 6066الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مدير المدرسة عاـ  ىدفت
وتناولت اتجاىًا ينادي بأف مع عدد مف المدرسيف واالستشارييف والموجييف، المقابمة استخدمت ، واإلرشاد

تنأى المدارس بعيدًا عف أشكاؿ المعاىد التربوية الكبيرة، وذلؾ بالتركيز عمى تصميـ مراكز تعميمية صغيرة 
، وذلؾ بحيث تعمؿ ىذه المراكز الصغيرة بنفس قوة الجامعات اليوـ، في ضوء تصور الفكرة العامة لمتأسيس

 التي تـ التوصؿ الييا أنو النتائجومف أبرز  مف خبلؿ شعب متخصصة وفي عدد مف المواضيع المختمفة،
وموجيي المدارس بوضع خططًا جديدة واالستشارييف وعمى ضوء ىذا النموذج الجديد سوؼ يقوـ المدرسيف 

واالستشارييف والمدرسيف وفي ضوء ىذه المتغيرات ترى الدراسة أف الموجييف  ،لتسييؿ ميمة التدريس
سيمعبوف دورًا ميمًا كمفتاح لقيادة اإلصبلح المدرسي ، وذلؾ بخمقيـ مناخًا صحيًا في المدارس " وىذا مما 

 .                         " يخدـ المدرسيف واآلباء وأفراد المجتمع
ميمية الصغيرة ، لتتمكف مف عمى نمط المراكز التع 6066وأوصت الدراسة بأف تكوف مدارس المستقبؿ لمعاـ 
 .أف تؤدي رسالتيا بنفس قوة التدريس في الجامعات
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 مدرا  مدارس المستقبؿ توج وبعنواف :   (Calder ,2002): دراسة  كالدر 2-7
Guide the schools of the future managers 

الدراسة إلى ارشاد وتوجيو مديري مدارس المستقبؿ قبؿ الخدمة، وكانت تناقش برنامج تدريب مدراء  ىدفت 
( 98مؤلفة مف ) ع نةطبقت الدراسة عمى المدارس قبؿ تولييـ مسؤوليات وظائفيـ في الواليات المتحدة ،

  : الدراسة ببعض التوصيات لتفعيؿ عمؿ البرنامج منيا أوصتومدير، 
  . عممية إلعداد المتدربيف اإلدارييف إيجاد أسس -
 . معايشة المتدرب لمعمؿ اإلداري المدرسي عمى الطبيعة -
 تدريب المدراء عمى الوسائط التقنية الحديثة وكيفية تفعيميا في العممية اإلدارية -

 

 : وسائؿ اإلعالـ والتعمـ في المستقبؿ.بعنواف (Clark 2003,دراسة كالرؾ ): 2-8
"Learning in futureMedia and " 

دراسة كبلرؾ إلى تفعيؿ عممية التعمـ مف خبلؿ الوسائط المتعددة، كاالنترنت والبريد اإللكتروني في  ىدفت 
الع نة بمغت و لمدراسة،  كأداةاستخدمت االستبانة استخدـ المنيج الوصفي، و  ،البيئة الجديدة لمدارس المستقبؿ

معممًا ومعممة مف خمسة مدارس ثانوية بمدينة سياتؿ  :>تمميذًا وتمميذة، و 8:0الوصفية عمى  ةدراسالفي 
 .بوالية واشنطف األمريكية

% مف التبلميذ والتمميذات لتفضيميـ 8=% مف المعمميف والمعممات، و:=عف االتفاؽ بنسبة  النتائجأسفرت  
 عممي.استخداـ اإلنترنت والبريد اإللكتروني في التحصيؿ ال

 
                            في غرفة الصؼ. ، إمكان ة استخداميا الوسائط المتعددة(بعنواف:Terry, 2004)دراسة ت ري: 2-9

."Multimedia, Making it Work in Classroom'  
االنتقاؿ إلى وضع  دراسة إمكانية استخداـ الوسائط المتعددة في غرفة الصؼ مف أجؿ دراسة تيري إلى ىدفت

 الدراسة لع نة، أما بالنسبة التجريبي المنيجاستخدـ ، و عمى التكنولوجيا المتطورة باالعتمادأفضؿ لممدارس 
طالبًا وطالبة لكؿ مف المجموعة التجريبية  0;رت مجموعتيف مف الطبلب والطالبات يقد اختف وأدواتيا

 .كوالرادو األمريكيةوالمجموعة الضابطة بمدرسة ثانوية بمدينة دنفر 
عف تقدير كبير لممجموعة التجريبية التي كانت تفكر بضرورة استخداـ اآللة والتكنولوجيا  النتائجوقد أسفرت  

 في الدراسة وبشكؿ واسع عما ىو حاصؿ حاليًا.
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: فعال ة وسائؿ اإلعالـ والبر د االلكتروني في مستقبؿ بعنواف (Gold, 2004دراسة جولد ) :2-10
 التعم ـ.

"The Effectiveness of Meida & E. Mail for Education Future'  

إلى الكشؼ عف مدى أىمية المعموماتية واستخداـ البريد اإللكتروني في العممية التعميمية  ىذه الدراسة ىدفت
وقد جمع لمدراسة،  كأداةاستخدمت االستبانة و  ،الوصفي التحميمي المنيج اتبع الباحث، بمدارس المستقبؿ

تمميذًا وتمميذة مف خبلؿ ستة  7660( مف المعمميف بالمدارس الثانوية، و00=6مكونة مف ) ع نةالباحث 
 .مدارس بمدينة ساف انطونيو بكاليفورنيا األمريكية

بتقدير عاؿ جدًا لبلىتماـ بالمعموماتية، والبريد اإللكتروني، حيث يستخدـ الطبلب  النتائجوقد أسفرت  
المعمميف بنسبة  عالطالبات حاليًا في المدارس الحديثة البريد اإللكتروني في أداء واجباتيـ واتصاالتيـ مو 

 % بأنيا ستزيد مع المستقبؿ.;=% ويتصور البعض بنسبة =>

دارةق ادة : بعنواف (Walsh,2005) شولو  دراسة: 2-11  واإلدار ة  البن ة تطو ر :مدرسة المستقبؿ وا 
 الثانو ة لممدارستنظ م ة ال

"Leading and managing the future school : 

Developing  organizational and management structure in secondary schools" 

المدرسية الحالية مع المعطيات الحاضرة والتوقعات  طرؽ تعامؿ القيادات إلىالتوصؿ  إلىىذه الدراسة  ىدفت
 ليذه واإلداريةنموذج قيادي لمدرسة المستقبؿ عبر الييكمة التنظيمية  وتقديـالمستقبمية لتطور المدارس 

 .المدارس

 الييئة التدريسية و( عضوًا مف 79)القيادات التربوية و ( مف>مؤلفة مف ) ع نةدراسة عمى وقد طبقت ىذه ال 
 .ومرشحة لتطبيؽ النموذج المقترح في أربعة مدارس بريطانية مختارة( طالبًا 690)

 :قد ارتكزت الدراسة عمى ستة محاور ىيو 

 .األزمات إدارةتعاطي القيادات المدرسية مع  - 6

 .التربوية والتدريسية التي تتبناىا القيادات التربوية في عممية تحديث وتطوير العممية اإلدارية التنظيمات  -6

 .ءالمدرسية مع مواضيع التدريب والتطوير المستمر لؤلعضا تعاطي القيادات  -7

 .لمدارسيـ تعاطي القيادات المدرسية مع الرؤية المستقبمية  -8

 .المستقبؿ القيادات التربوية لؤلعضاء في المدارس لتقديـ رؤاىـ لمدرسة مدى تشجيع - 9

مدرسة  إدارة القيادية المطموب توفرىا في مدير المدرسة لمتعامؿ مع التحديات المستقبمية وطريقة الميارات - :
 .المستقبؿ

دارة المستقبؿ يمكف تمخيصيا عمى النحو اآلتي: نتائجوقد توصمت الدراسة إلى    أف الميارات البلزمة لقيادة وا 
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 تدريب نمط القيادة لتطوير قدرات والتزاـ الموظفيف والطبلب عمى حؿ المشكبلت.  -
 وجود القدرة عمى التواصؿ برؤية واضحة وقيادة الموظفيف بشكؿ ديمقراطي. -
 اسؾ والتزاـ مع الرؤية الشاممة، والمرونة لبلستجابة لمتطمعات الوطنية والمحمية.وجود تم -
القدرة عمى تغيير الثقافة، ولعؿ ىذا ىو الميارة األكثر صعوبة، ولكف النقمة النوعية في الثقافة التعميمية  -

افة تحتاج إلى تطوير أمر ضروري إذا كاف اليدؼ إعداد الشباب مف أجؿ العالـ المرغوب، إذ أف تغيير الثق
 العبلقات داخؿ المدرسة وخارجيا، مع الطبلب وأولياء األمور ومع المجتمعات المحمية.

 (.2020( بعنواف: رؤى لمستقبؿ الترب ة والتعم ـ ) Thornburg, 2008: دراسة ثورنبرغ )6-12
.Vision to future Education 2020 

مع معطيات  بما يتناسب 6060 سيكوف عميو التعميـ في عاـلى وضع أفكار مستقبمية لما الدراسة إ ىدفت
العصر، وذلؾ مف خبلؿ وضع رؤية جديدة لممدرسة مبنية عمى واقع تقني وأفكار تعتمد عمى الخياؿ العممي 
في ضوء ماىو موجود مف ثورة تقنية معموماتية تجتاح العالـ، ومف أبرز األمور التي يجب أف تتبناىا مدرسة 

 : مايميلمدراسة  كنتائجوجاءت  6060عاـ المستقبؿ في 
التحوؿ مف الشكؿ التقميدي لممدرسة والمتمركز في مكاف واحد إلى شكؿ أكثر شمولية ال يتحدد بشكؿ  -

 واحد.
 االعتماد عمى تقنية الحاسوب واالنترنيت في رسـ معالـ ىذه المدرسة. -
 تقميص دور المعمـ في التعميـ ليصبح أكثر ذاتية. -
 مي عمى تقنيات التعميـ والتكنولوجية التعميمية في مدرسة المستقبؿ.االعتماد الك -
 :السابقة الدراسات عمى تعق ب -3
، توصمت بدراستيا اىتمت التي المتغيرات وعمى ،الدراسات ىذه عمييا ركزت التي الجوانب عمى اإلطبلع بعد

 الباحثة إلى مجموعة مف المبلحظات منيا: 

 التعمػػيـ الثػػانويمػػديري ومدرسػػي عمػػى دراسػػة واحػػدة تناولػػت التحػػديات التػػي تواجػػو عمػػى حػػد عمميػػا لػػـ تعثػػر  -
 في سورية في ضوء مدرسة المستقبؿ. العاـ
، بػوليتيف :600، الراشػد ;600، السػفياني=600، الشيري6060يتفؽ البحث الحالي مع دراسات )البطري -

في اختيار المرحمة الثانوية والعمؿ ( 6060، نصير 6060، البطري =600، القرني >==6، رنجستد ;==6
 عمى تطويرىا في ضوء مدرسة المستقبؿ.

، وولػش 6006، كالػدر 6060، الؿ 6060، آؿ حمػود >600يتفؽ البحث الحػالي مػع دراسػات )الغامػدي  -
 ( في اختيار عينة البحث مف المديريف والمدرسيف.6009
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مدرسػػة المسػػتقبؿ فػػي أف ىػػذه الدراسػػات تنػػاوؿ كػػؿ يختمػػؼ البحػػث الحػػالي عػػف الدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة ب -
( اقتصػػرت عمػػى البيئػػة التعميميػػة لمدرسػػة 6006منيػػا جانػػب مػػف جوانػػب مدرسػػة المسػػتقبؿ، فدراسػػة )الحػػاج، 

( إدارة 6006( تناولت التكنولوجيا ومدرسة المستقبؿ، بينما عالجت )كعكػي،6006المستقبؿ، ودراسة )عثماف،
( وسػائؿ اإلعػبلـ فػي مدرسػة المسػتقبؿ،  فػي حػيف 6008، وجولػد 6007 بلرؾمدرسة المستقبؿ، ودراسػتي )كػ

 مدرسة المستقبؿ .كؿ مف مديري ومدرسي سيتناوؿ البحث الحالي 
( في أف البحث  6009، وولش ;600، كحيؿ >600ويختمؼ البحث الحالي عف دراسات )الغامدي -

و كؿ مف المدير والمدرس في مدرسة خطوات مقترحة لمتخفيؼ مف التحديات التي تواجالحالي سيضع 
بوضع نموذج مقترح لمدير مدرسة المستقبؿ  دراسات الغامدي وكحيؿ  وولش قامت، في حيف أف المستقبؿ
 فقط.  

ويختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة التي تناولت التعميـ الثانوي بأنيا لـ تدرس التحديات التي  -
 (.6060والعمؿ عمى تطويره كما في دراسة )البطري،تواجيو بؿ اكتفت بتحميؿ نظامو 

، ;600راسات )كحيؿ دتناولت التعميـ األساسي  كما في راسات السابقة التي يختمؼ البحث عف الد -
 .بالدراسة ( بينما البحث الحالي يتناوؿ المرحمة الثانوية6067، الدرزي 6060الحارثي 
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 مدرسة املستقبل        

 .                                                                                             نشأة الذرسبث املستقبلٍت أوالً: 

 .                                                                                              بذاٌبث هذرست املستقبل ثبنٍبً: 

 .                                                                                                   هفهىم هذرست املستقبلبلثبً:  ث 

 .                                                                    املنظوبث الذولٍت وهذرست املستقبل رابعبً: 

 .                                                                                     هذرست املستقبلأهذاف  خبهسبً:

                                                                                                           خظبئض هذرست املستقبل سبدسبً: 

 .                                                                                                               هذرست املستقبلعنبطر  سببعبً: 
        .                                                                                              األسس الفلسفٍت ملذرست املستقبل -1

 .                                                                                                                الطبلب يف هذرست املستقبل -2

                  .                                                                                  هنهبج هذرست املستقبل -3

 .                                                                                                        تقنٍبث التعلٍن والتعلن يف هذرست املستقبل -4

 .   املبنى املذرسً ملذرست املستقبل -5

 املذرس يف هذرست املستقبل  -6        

 هذرست املستقبل املذٌر يف - 7

 : طىر ملذرست املستقبلثبهنبً   
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 )مدرسة المستقبؿ( بعنواف الفصؿ الثالث

 

يتناوؿ الفصؿ الحالي مدرسة المستقبؿ مف حيث النشأة والمفيـو واألىداؼ والخصائص باإلضافة إلى  
 مدرسة المستقبؿ وصورىا.عناصر 
 نشأة الدراسات المستقبم ة: -أوالً 

يمثؿ التفكير في المستقبؿ أحد النوازع اإلنسانية في مختمؼ العصور، غير أف أىمية ىذا التفكير بدأت 
تزداد مع سرعة التحوالت التي يشيدىا العالـ في مختمؼ المجاالت، ولعؿ مايخبئو المستقبؿ يفوؽ الخياؿ 

طبيعة وسرعة التحوالت المرتقبة، لدرجة أنو قد يصبح الحديث عف زمف المستقبؿ بأنو زمف  اإلنساني عف
 التحديات، لما قد ينتظر االنسانية مف كـ ىائؿ مف الضغوط والتيديدات.

والمتتبع لتاريخ الفكر اإلنساني يصؿ إلى أف االنشغاؿ بالمستقبؿ مسألة شديدة القدـ، وتكاد تكوف 
في كؿ العصور، فيناؾ عمى سبيؿ المثاؿ األعماؿ التي اشتيرت بالمدف الفاضمة كما مصاحبة لبلنسانية 

أشار الفارابي في ترجمتو لجميورية أفبلطوف، أو كما صورىا فرنسيس بيكوف فيما أسماه أطبلنتا الجديدة 
 (.7;، 0==6)عبد القادر، 

، فيو أحد السمات المميزة لمتاريخ المعاصر، ) Future science) كعمـ المستقبميةأما مايطمؽ عميو 
ويقاؿ أف نوعًا مف ظواىر البحث في المستقبؿ قد شؽ طريقو إلى دنيا الناس والفكر اإلنساني ابتداًء مف الربع 
الثاني لمقرف العشريف، عمى أساس الحسابات العممية المضبوطة والمحكومة بقياسات معينة، ويعود الفضؿ 

في توطيد مفيوـ المستقبمية واستشراؼ المستقبؿ كعمـ  87=6( سنة  Flechteimايـ إلى األلماني )فمخت
 (.69، 6060ومنيج عممي )أبو السعود، 

ويعرؼ استشراؼ المستقبؿ بأنو: "ليس التخميف أو الرجـ بالغيب، بؿ إنو عمـ يعتمد عمى تحميؿ 
ماالتو، بما يعني التحسب أي استشراؼ الماضي وتقدير الواقع والتنبؤ العممي في فيـ صورة المستقبؿ واحت

صورة ممكنة لممستقبؿ، وبناء نظرة تركيبية كمية جامعة تستطيع أف ترشد ىذا المستقبؿ وتوجيو وتستطيع اف 
 (.:78، 6009تكوف منطمقًا لسياسات اجتماعية مستمدة مف ضرورات ذلؾ المستقبؿ" )الحامد، 

الذي يبدأ بالوضع الحاضر  (التنبؤ االستكشافي)يا ىو وىناؾ طرازاف لمدراسات المستقبمية، األوؿ من
 (التنبؤ المعياري)آخذًا بالمعطيات التاريخية في االعتبار ويستشرؼ البدائؿ المستقبمية المحتممة، والثاني ىو 
وذج المدروس مالذي يستقرئ اآلثار المستقبمية لمتغيرات المرغوبة التي يمكف إحداثيا في مختمؼ مراحؿ الن

(. وبخصوص المدى الزمني الستشراؼ المستقبؿ، ومدى الدقة في التنبؤ باحتماالتو، >66، 6006، )شوقي
فقد شاع أف يتدرج بيف المستقبؿ القريب )أقؿ مف عشر سنوات(، والمستقبؿ المتوسط والبعيد وىما يتعداف ىذا 
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 ,Kremer)مبلت تحققو المدى، وتفضؿ العديد مف األدبيات استشراؼ المستقبؿ القريب بسبب ارتفاع احت
1998, 79). 

وبالنسبة لموقع التعميـ مف الدراسات المستقبمية، فمف الصعب التفكير بالمستقبؿ دوف التفكير في 
التعميـ، باعتباره أحد السبؿ الميمة لغرس الوعي بالمستقبؿ وتحدياتو، فالتعميـ بطبيعتو عممية مستقبمية، 

قبؿ، وكي تعمؿ النظـ التعميمية عمى مستوى ميني عالي، يجب أف ووظيفتو األساسية إعداد األفراد لممست
 (.6:، 9==6ترصد التطورات قصيرة األمد، وتعد العامميف فييا لمتكيؼ معيا )شاتوؾ، 

ويتضح مماسبؽ أف استشراؼ المستقبؿ مفيوـ يدؿ عمى أف التعميـ عممية مستقبمية فالطالب الذي يبدأ 
مف السنوات حيث يتـ إعداده لزمف غير زمنو، وليذا مف الصعب التفكير تعميمو اآلف سوؼ يتخرج بعد عدد 

في مستقبؿ الطالب دوف التفكير في مستقبؿ التعميـ، ولذا فإف المربيف بحاجة إلى تصور مستقبؿ المجتمع 
 ودور التعميـ فيو حتى التقع مفاجآت لـ تكف في الحسباف، ومف ىنا تبرز أىمية استشراؼ المستقبؿ في:

 ة التحديات التي يواجييا االنساف وتراكميا وسرعة تتابعيا.ضخام -6
إف عممية التغيير االجتماعي والحضاري تستغرؽ وقتًا طويبًل واإلعداد ليا عمى مدى زمني طويؿ  -6

 لذا تبرز أىمية التخطيط االستراتيجي والدراسات المستقبمية.
اب والتكنولوجيا بأنواعيا المختمفة التي ضرورة العمؿ عمى استيعاب منتجات العموـ والفنوف اآلد -7

 تتنامى بصورة ىائمة في مختمؼ المجاالت، حيث أف المعرفة تتضاعؼ كؿ بضع سنيف.
تطور االمكانات البشرية غير المحدودة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وشبكات  -8

 (.;>، 6006االنترنيت العالمية التي جعمت الكوف قرية صغيرة )الخواجا، 
وىكذا تجد أف األدبيات الحديثة اجتيدت لدراسة المستقبؿ واستشراؼ احتماالتو وتحدياتو، ووضع 

 تصورات وخيارات لمعمؿ والمساعدة في اتخاذ انسب القرارات ألجياؿ المستقبؿ.
  ثان ًا ػ بدا ات مدرسة المستقبؿ : 

فػػي ظػػؿ االىتمػػاـ الكبيػػر بدراسػػات المسػػتقبؿ، قػػاـ الكثيػػر مػػف التربػػوييف فػػي مختمػػؼ بمػػداف العػػالـ بدراسػػة 
تقريػر أمػػة "نظميػـ التربويػػة والتعميميػة ووضػػع بػرامج ومشػػاريع إصػبلحية مسػػتقبمية ليػا، فظيػػرت تقػارير مثػػؿ : 

إلػى سياسػات مسػتقبمية لمحاولػة  الػذي انتقػد نظػاـ التعمػيـ األمريكػي، ودعػا إلػى التحػوؿ 7>=6عػاـ  "في خطر
، 6008المحػػاؽ ببػػاقي دوؿ العػػالـ وتػػبل ىػػذا التقريػػر تقػػارير أخػػرى فػػي اليابػػاف وفرنسػػا وانجمتػػرا وألمانيػػا)زاىر، 

88.) 
ويعػػد تقريػػر منظمػػة اليونسػػكو "التعمػػيـ ذلػػؾ الكنػػز المكنػػوف" أساسػػًا يمكػػف أف تيػػدي لػػو الػػدوؿ فػػي القيػػاـ 

متعامػػؿ مػػع مطالػػب ليػػة والتعميميػػة التػػي تتطمبيػػا مدرسػػة المسػػتقبؿ حتػػى تتييػػأ باإلصػػبلحات والتجديػػدات التربو 
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/ حػػيف قػػّدـ ىػػذا التقريػػر تصػػورلما ينبغػػي أف تكػػوف  عميػػو المؤسسػػة المدرسػػية فػػي 66/الحػػادي والعشػػريفالقػػرف 
 -لتعمػؿ تعمػـ  -تعمـ لتعرؼ -)تعمـ لتكوف( فاقترح أف تقوـ فمسفة التعّمـ عمى أربع مبادئ وىي :  66القرف )

 (. ;6، ;==6، عمى أف تتحؽ ىذه األىداؼ خبلؿ التعمـ مدى الحياة )ديمور، (تعمـ لتعيش مع اآلخريف
ولقد بدأت تطبيقات مدرسة المستقبؿ فػي عػدد مػف الػدوؿ باسػتخداـ واسػتثمار الحاسػب اآللػي  فػي مجػاؿ 

فػي المػدارس، ومػف أشػير ىػذه التعميـ، حيث وضعت تمؾ الدوؿ الخطط واالسػتراتيجيات بيػدؼ إدخػاؿ التعمػيـ 
الدوؿ الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحػدة وفرنسػا وألمانيػا وأسػتراليا واليابػاف وماليزيػا، ويػرى التربويػوف 
في تمؾ الدوؿ أف مدرسة المستقبؿ تساعد الدولة عمى الدخوؿ في عصر المعمومػات، وتحسػيف نوعيػة التعمػيـ، 

تاحػػة تطبيػػؽ عمػػوـ المسػػتقبؿ حيػػػث يتػػدرب المدرسػػوف فػػي جميػػع المراحػػػؿ الدراسػػية عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػػب  وا 
اآللػػي، واالرتبػػاط بشػػبكة االنترنػػت فػػي كػػؿ صػػؼ دراسػػي مػػف صػػفوؼ مػػدارس المسػػتقبؿ، وتبمػػغ نسػػبة المػػدارس 

%(،أمػا فيمػا يتعمػؽ 90%(  وفػي الفصػوؿ الدراسػية )0=المربوطة بشػبكة االنترنػت فػي تمػؾ الػدوؿ أكثػر مػف )
لتحتيػػة فػػي ماليزيػػا، فقػػد تػػـ ربػػط جميػػع المػػدارس بمنظومػػة مػػف شػػبكة األليػػاؼ البصػػرية السػػريعة والتػػي بالبنيػػة ا

 (.60، 6009تسمح بنقؿ حـز المعمومات الكبيرة لخدمة نقؿ الوسائط المتعددة والفيديو)مصطفى، 
دراسػػة بعنػػواف : وقػػد تػػأثر العػػالـ العربػػي باالىتمػػاـ المتزايػػد بدراسػػة المسػػتقبؿ ومػػف أولػػى ىػػذه الدراسػػات  

ـ، وعقدت عشرات الندوات والمؤتمرات العمميػة التػي اتخػذت 9;=6ـ وصدرت عاـ 6000الوطف العربي عاـ 
فػػػي المسػػػتقبؿ محػػػورًا ليػػػا ومػػػف ذلػػػؾ نػػػدوة "استشػػػراؼ مسػػػتقبؿ العمػػػؿ التربػػػوي فػػػي دوؿ الخمػػػيج العربػػػي بدولػػػة 

نعقػدة بجامعػة الممػؾ سػعود بالريػاض فػي ىػ، وندوة "مدرسػة المسػتقبؿ" الم>686/  60/ 69-66البحريف" في 
المنعقػدة بمكتػب التربيػة « مدرسػة المسػتقبؿ : نمػوذج تطبيقػي »ىػ، وكذلؾ ورشة عمػؿ  6867/ >/  ;6-:6

ىػ. وغير ذلؾ مف الدراسات واألبحػاث والمؤلفػات 68/60/6866-66العربي لدوؿ الخميج بالرياض في الفترة 
 التي اىتمت بيذا الجانب. 

ـ طرحًا محددًا لقضية مدرسة المستقبؿ بدءًا بالمؤتمر الثػاني لػوزراء التربيػة 6000شيد عاـ ثـ بعد ذلؾ 
، وتػػّوج «مدرسػػة المسػػتقبؿ »، والػػذي اىػػتـ بعنػػواف واحػػد ىػػو 600والتعمػػيـ والمعػػارؼ العػػرب بدمشػػؽ فػػي يوليػػو 

لمفكػر المسػتقبمي ىذا المؤتمر بما عرؼ بإعبلف دمشػؽ حػوؿ مدرسػة المسػتقبؿ وىػي تعػد وثيقػة رسػمية تؤسػس 
حػػوؿ الدراسػػة العربيػػة ودورىػػا فػػي القػػرف الجديػػد، والتػػي تشػػكؿ مرتكػػزًا لمكثيػػر مػػف النػػدوات والمػػؤتمرات العمميػػة 

 األخرى.
ومػػف خػػبلؿ النػػدوات والمػػؤتمرات والمقػػاءات التػػي عقػػدت بشػػأف التربيػػة فػػي الػػوطف العربػػي، وضػػع بعػػض 

 ربية المستقبؿ في القرف الحادي والعشريف عمى النحو اآلتي: المفكريف والتربوييف العرب خطوطًا إستراتيجية لت
 التطور المستمر لعممية التعميـ والتعمـ.   -
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 التركيز في العممية التربوية عمى تعميـ كيفية التعّمـ بداًل مف التمقيف.  -
العمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة القػػػػدرات العقميػػػػة العميػػػػا فػػػػي التحميػػػػؿ والتركيػػػػب والتقػػػػويـ فػػػػي معالجػػػػة البيانػػػػات  -

 والمعمومات. 
 مواصمة التعّمـ الذاتي.   -
وضع خطة زمنية طويمػة األمػد لمسياسػة التعميميػة تتػرجـ إلػى خطػط زمنيػة محػددة فػي مراحػؿ مختمفػة  -
 ( .:6، 6006)الحر، 

السػػػورية وتحػػػت شػػػعار "المعموماتيػػػة لمجميػػػع" أقامػػػت الجمعيػػػة العمميػػػة السػػػورية وفػػػي الجميوريػػػة العربيػػػة 
لممعموماتيػػػة بالتعػػػاوف مػػػع وزارة التربيػػػة البرنػػػامج الػػػوطني لنشػػػر المعموماتيػػػة، تشػػػرؼ عميػػػو لجنػػػة عميػػػا، ييػػػدؼ 

الثقافة الحديثػة، البرنامج إلى التعريؼ بالمعموماتية وتوعية مختمؼ الشرائح العمرية والثقافية وتواصميا مع ىذه 
عداد مستثمريف لمحاسوب، وقد لقي ىذا البرنامج إقبااًل شػديدًا نظػرًا  كما ييدؼ إلى تعميؽ الثقافة المعموماتية وا 
لمسػػمعة الكبيػػرة التػػي حظػػي بيػػا مػػف حيػػث التنظػػيـ واإلدارة والمتابعػػة، وقػػد وظفػػت الػػوزارة جميػػع امكاناتيػػا مػػف 

وبرمجيػػات ومكتبػػات الكترونيػػة بضػػماف حسػػف سػػير ىػػذا البرنػػامج قاعػػات وحواسػػيب وطابعػػات وأطػػر تدريسػػية 
 (.87، 6006بالشكؿ األمثؿ )وزارة التربية، 

كمػػػا تػػػـ انشػػػاء وتجييػػػز مركػػػز الشػػػييد باسػػػؿ األسػػػد لتػػػدريب األطػػػر القياديػػػة عمػػػى المعموماتيػػػة فػػػي عػػػاـ 
6==:. 

ية عامة بشبكة االنترنيػت ( ثانو 90( مدرسة بشبكة االنترنيت، تـ ربط )600وضمف خطة الوزارة لربط )
بحيث شممت جميع مدارس المتفوقيف، والعمؿ جار لربط باقي المػدارس بعػد تػأميف المسػتمزمات )وزارة التربيػة، 

6008 ،6;.) 
نشػاء مدرسػة المسػتقبؿ بػدأ فػي الػدوؿ األجنبيػة ثػـ انتقػؿ إلػى  ويتضح مماسبؽ أف التفكير في المسػتقبؿ وا 

 الدوؿ العربية.
 مدرسة المستقبؿ : ثالثًا ػ مفيـو 

لقد أوردت األدبيات التربوية عدة تعريفات لمدرسة المسػتقبؿ رّكػز كػؿ منيػا عمػى جػزء معػيف وسػيتـ ذكػر 
 أبرزىا فيما يمي : 

"ىػػي المدرسػػة المتطػػورة التػػي يسػػعى التربويػػوف إليجادىػػا لتمبػػي حاجػػات المتعممػػيف المختمفػػة، ولتػػزودىـ  
أو مػافي مسػتواىا، ولتػزودىـ مػا يػؤىميـ لمعػيش بفاعميػة وبتكيػؼ  امعيػةباألسس المناسبة لمواصمة دراستيـ الج

 (.68، >600في مجتمعيـ الحديث" )حافظ، 
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كما أف مدرسة المستقبؿ :"ىي مؤسسة تعميمية تقـو بتطبيػؽ أسػاليب جديػدة تسػاعد المتعممػيف فػي جميػع 
 (. ;:، ;600المراحؿ الدراسية عمى المحاؽ بعصر المعمومات")الحريري، 

عرفػػػػػت بأنيػػػػػا: "نػػػػػوع مػػػػػف المػػػػػدارس تقػػػػػـو عمػػػػػى اإلمكانػػػػػات اليائمػػػػػة لتكنولوجيػػػػػا الحاسػػػػػبات واالتصػػػػػاؿ و 
والمعمومات بكافة أنواعيا، فيي مدرسة متطورة جدًا باستخداـ التكنولوجيا الحديثة وتعمؿ عمى تشجيع الطبلب 

تاحػة الفرصػة ليػػـ لبلتصػاؿ بمصػػادر الػتعّمـ المختمفػة )ا لمحميػػة ػ العالميػة (، والحصػػوؿ عمػى الػتعّمـ الػػذاتي، وا 
عمػى المعمومػات بأشػكاليا المختمفة)المسػػموعة، المقػروءة، المرئيػة ...الػخ(، وذلػػؾ مػف خػبلؿ معامػؿ الحاسػػبات 

 (. :، 6006الممحقة بيا")عثماف، 
عرفيا بأنيا: "المدرسة التي تفػتح أبوابيػا لمطالػب واألسػرة والمجتمػع واألعضػاء قبػؿ ف( Blankأما ببلنؾ )

وبعد الدراسة طواؿ السػنة، وتبنػي برامجيػا عمػى أسػاس الخبػرات داخػؿ الصػؼ ويػتـ مسػاعدة الطمبػة فييػا عمػى 
 (.Blank, 2003, 107التمدد األفقي في التعميـ الذي يقّدـ في مجتمعيـ ويشعروف بالفرح والسرور" )

عػػداد المتعممػػيف لحيػػاة عػػرؼ مكتػػب التربيػػة العربػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ : بأنيػػا "المدرسػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى إ
عممية ناجحة مع تركيزىا عمى الميارات الحياتية التي تمبي احتياجات المستقبؿ بما يخدـ الجانب القيمػي لػدى 

  (.99، 6000المتعمميف". )مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، 
ف المػدارس التقميديػة، وعرفت مدرسة المستقبؿ بأنيػا: "نمػوذج مػف المػدارس التػي تختمػؼ بأنظمتيػا وأسػاليبيا عػ

بػداعيًا وذكائيػًا، جيػؿ  مدرسة يركز فييا التعميـ عمى تربية وتنشئة جيؿ متكامؿ جسميًا وعقميًا وفكريػاً  وثقافيػًا وا 
يتميػػػػز بالمعرفػػػػة الكافيػػػػة واألخػػػػبلؽ الرفيعػػػػة واإلحسػػػػاس بالمسػػػػوؤلية والقػػػػدرات الشخصػػػػية العاليػػػػة، جيػػػػؿ مييػػػػأ 

تمػاد عمػى األسػاليب التعميميػة الحديثػة والمتطػورة التػي تراعػي الفػروؽ الفرديػة لممستقبؿ بكؿ أبعاده، وذلؾ باالع
والميػػوؿ واالسػػتعدادات والمواىػػب والقػػدرات والوسػػائؿ والتقنيػػات التكنولوجيػػة المتطػػورة، كمػػا تعمػػؿ عمػػى تشػػجيع 

تاحػػة الفرصػػة ليػػـ لبلتصػػاؿ لمصػػادر الػػتعّمـ المختمفػػة، وتوظيفيػػ ا فػػي حيػػاتيـ الطػػبلب عمػػى الػػتعّمـ الػػذاتي، وا 
العممية لتطوير البيئة والمجتمع المحيط بيػـ، مدرسػة تعتمػد اإلدارة الذاتيػة فػي إدارة شػؤونيا اإلداريػة والتعميميػة 

 (. 60، ;600والمينية والمادية" )كحيؿ، 
عيوب  معظـالنموذج التربوى المنشود والمأموؿ الذى يتخمص مف وتعرؼ مدرسة المستقبؿ إجرائ ًا بأنيا: 

رشاد المدرس الذى ؤ يتحمؿ فييا المتعمـ مسسة الراىنة، مدرسة المدر  ولية تعميـ نفسو بنفسو تحت توجيو وا 
تكوف ميمتو تيسير عمميتي التعميـ والتعمـ، مدرسة تؤىؿ طبلبيا لمتكيؼ الناجح مع مجتمعيـ بكؿ مافيو مف 

وذلؾ مف خبلؿ المدرس المتسمح بمعايير شخصية وتربوية واجتماعية ، نولوجيا حديثة ومعموماتية شاممةتك
يستخدميا في التعامؿ مع مجموعة التحديات الثقافية والتربوية والتكنولوجية والمعرفية واالجتماعية التي 
دارية واجتماعية تساعده في  تواجيو في عممو التدريسي في المستقبؿ، والمدير المتمتع بمعايير شخصية وا 
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واالقتصادية واالجتماعية التي تعيؽ عممو اإلداري في عامؿ مع التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية الت
 المستقبؿ.

يبلحظ مما سبؽ تعدد التعريفػات التػي تناولػت مدرسػة المسػتقبؿ، ولقػد نحػى التربويػوف مػف خػبلؿ مػا ورد 
  .في األدب التربوي ثبلث مناِح في النظرة الى مدرسة المستقبؿ

النظرة الجزئية : حيث ينظر إلى مدرسة المستقبؿ مف خبلؿ عنصر واحد، بحيث يظف أف تطوير األوؿ 
 ىذا العنصر كفيؿ بنقؿ المدرسة إلى أف تكوف صالحة لممستقبؿ. 

النظرة التقنية : وىي التي تفترض وتركز عمى الجانب التقني المعمومػاتي فػي التػدريس، وتفتػرض الثاني 
المعمومات تمتمؾ عصا سحرية لنقؿ المدارس مف مدارس بدائية تقميدية إلى مدارس المستقبؿ،مدارس أف ثقافة 

 القرف الواحد والعشريف، مدارس األلفية الجديدة، المدارس االلكترونية، المدارس الذكية.
عناصػر  النظرة الشمولية: وىي النظرة التي تفترض أف تطوير المدارس عممية معقدة يشترؾ فييػا الثالث

نما مدرسة مرتبطة تطورًا وتأخرًا بمنظومة ومؤسسات  عديدة وتتأثر بعوامؿ كثيرة، فيي ليست مدرسة خيالية، وا 
 (. 6، 6006المجتمع األخرى)العبد الكريـ، 

وبالتالي يمكف االستنتاج بأف مدرسة المستقبؿ تعني االنتقاؿ مف المدرسة التقميديػة إلػى المدرسػة الحديثػة 
 مواجية متغيرات القرف الحادي والعشريف وتحديات المستقبؿ وتوجياتو ومشكبلتو. التي تستطيع

 رابعًا ػ المنظمات الدول ة ومدرسة المستقبؿ : 
عقػدت العديػد مػف المػؤتمرات والنػدوات عمػى الصػػعيديف الػدولي والعربػي حػوؿ مدرسػة المسػتقبؿ وضػػرورة 

يتـ عػرض أبػرز مػا قامػت بػو المنظمػات وبإيجػاز كمػا القياـ بإصبلحات تربوية عمى مستوى أنظمة التعميـ وسػ
 يمي : 
قامػت منظمػة اليونسػكو بعقػد  (:Unescoػ منظمة األمـ المتحدة لمترب ة والعمـ والثقافة )ال ونسػكو  1

 العديد مف المؤتمرات إلصبلح التعميـ ومف أبرزىا: 
ـ( فػػي 0==6آذار عػػاـ  =-9آ ػ المػػؤتمر العػػالمي لمتربيػػة لمجميػػع )مػػؤتمر جػػومتيف (: الػػذي عقػػد مػػف )

تايبلند وأكد في توصياتو عمى النظرة المستقبمية لمتربية، وأبرز حجـ أىميػة المسػتقبؿ فػي حمػوؿ القػرف الحػادي 
 (. 0==6والعشريف)اليونسكو، 

(، وىدؼ إلى 6000نيساف عاـ  >6-:6الذي عقد مف ) (:رب ػ المنتدى العالمي لمتربية لمجميع )دكا 
 رسـ استراتيجيات العمؿ لمعقد األوؿ مف القرف الحادي والعشريف لتمبية احتياجات التعميـ األساسي لمجميع. 
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نيسػػػاف  7آذار إلػػػى  =6ج ػ مػػػؤتمر التربيػػػة الػػػدولي لمقػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف )مػػػالبورف(: عقػػػد مػػػف )
ر إلػى وضػع تصػور شػامؿ لتطػوير التعمػيـ وصػياغة مبػادئ أساسػية السػتراتيجيات (، ىدؼ ىػذا المػؤتم>==6

 (.688-676، 6008مستقبمية لتنمية التربية في القرف الحادي والعشريف )نقبًل عف العبد اهلل 
ـ، وىػدؼ ===6نيسػاف  70-:6د ػ المؤتمر الدولي الثاني لمتعميـ التقني والميني )سػيؤوؿ (: عقػد بػيف 

إلى حػض الػدوؿ عمػى تجديػد سياسػاتيا الوطنيػة فػي التعمػيـ التقنػي والمينػي لتمكينيػا مػف مواجيػة  ىذا المؤتمر
 (. ===6تحديات التوظيؼ المستقبمية )اليونسكو، 

( وضػػػعت ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية اسػػػتجابة ;600-6006ىػػػػ ػ اإلسػػػتراتيجية المتوسػػػطة األجػػػؿ لميونسػػػكو )
  (.6006لمتحديات في عصر العولمة )اليونسكو، 

 (: ALECSOػ المنظمة العرب ة لمترب ة والثقاف ة والعمـو )األلكسو  2
 عقدت المنظمة العديد مف المؤتمرات أبرزىا : 

 >-:آ ػ المؤتمر التربوي : )مستقبؿ التربية العربية فػي الػوطف العربػي ( : عقػد فػي طػرابمس بميبيػا مػف )
ة مستقبمية لمتعميـ فػي الػوطف العربػي فػي القػرف ( ومف أىـ أىداؼ ىذا المؤتمر وضع رؤي>==6كانوف األوؿ 

 (. >==6الحادي والعشريف، وتطويره ليتبلءـ مع متغيرات العصر )األلكسو، 
، 6000تمػوز  70و  =6ب ػ المؤتمر الثاني )مدرسة المستقبؿ ( : الذي عقد فػي دمشػؽ بسػوريا يػومي 

بؿ التعمػػيـ ف وتصػػور مقتػػرح لمدرسػػة ونػػاقش المػػؤتمريف عنصػػريف أساسػػييف ىمػػا : اتجاىػػات ورؤى فػػي مسػػتق
 ( 6000المستقبؿ )األلكسو، 

نيسػػاف  67 – 66ج ػ المػػؤتمر الثالػػث )المنظومػػة التربويػػة وتقانػػة المعمومػػات ( عقػػد فػػي الجزائػػر مػػف 
 (. 6006وتناوؿ المؤتمر لمتحديات التي طرحيا عصر المعمومات )األلكسو،  6006
 : (ISESCOوالثقافة )إ س سكو  ػ المنظمة اإلسالم ة لمترب ة والعمـو 3

وضعت ىذه المنظمة الخطوط العريضة لبموغ مستوى أفضؿ في المدارس اإلسػبلمية فػي المسػتقبؿ ومػف 
 أبرز ىذه الخطوط : 

 آ ػ األخذ بفمسفة التعميـ المستمر مدى الحياة. 
 ب ػ االىتماـ بتربية الفئات ذات االحتياجات الخاصة. 

 العممية التربوية.  ج ػ توفير عناصر الجودة في
 د ػ تطوير برامح إعداد المعمميف وتدريبيـ. 

 ىػ ػ توفير قيادات العمؿ في اإلدارة المدرسية والتعميمية.
 ( 660، 6008د. التطوير المستمر لمنظاـ التربوي. )العبد اهلل، 
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 : (ABEGSػ مكتب الترب ة العربي لدوؿ الخم ج ) 4
)مكتب  6000خميج وثيقة استشراؼ مستقبؿ العمؿ التربوي في عاـ اصدر مكتب التربية العربي لدوؿ ال

 (. 6000التربية لدوؿ الخميج العربي، 
 ػ منتدى الفكر العربي:  5

أصدر وثيقة سميت وثيقة عماف التربوية حوؿ تعميـ األمة العربية في القرف الحادي والعشريف وذلػؾ فػي 
وتضمنت ىذه الوثيقة ممخص لمخطوط اإلستراتيجية 0==6أيار  68-66عماف باألردف في الفترة الممتدة مف 

 (. 0==6في تعميـ المستقبؿ )منتدى الفكر العربي، 
لمنظمػػات اإلقميميػػة والدوليػػة المختمفػػة فػػي مجػػاؿ اإلصػػبلح التربػػوي ووضػػع مػػف العػػرض السػػابؽ لجيػػود ا

رؤى وخطط لما سيكوف عميو مستقبؿ التعميـ تجد أف التعميـ ىو القاطرة التي تشد المجتمع إلى المستقبؿ، وىو 
 األداة الفعالة إلصبلح الحاضر ومواجية المستقبؿ. 

 أىداؼ مدرسة المستقبؿ:  -خامساً 
مػػػف الطبيعػػػي أف تتغيػػػر أىػػػداؼ المؤسسػػػة المدرسػػػية بتغيػػػر أىػػػداؼ العصػػػر ومسػػػتجداتو، وعصػػػر القػػػرف 
الحػػادي والعشػػريف ستتضػػاعؼ معػػو المعرفػػة والتغيػػر الػػدائـ فييػػا، وممػػا يترتػػب عميػػو أف يييػػأ األفػػراد مػػف خػػبلؿ 

تيػػا، إف مػػف مبلمػػح القػػرف التعمػػيـ لمتابعػػة حركتيػػا والقػػدرة عمػػى الوصػػوؿ إلييػػا واالختيػػار منيػػا والتحقػػؽ مػػف دق
الحػػالي إزالػػة الفواصػػؿ بػػيف الػػدوؿ والمجتمعػػات بفضػػؿ التكنولوجيػػا الجديػػدة والتطػػور التقنػػي، وبالتػػالي سػػيترتب 
عمى مدرسة المستقبؿ أف تعيد سياستيا وأىدافيا مف جديد لصػياغة جديػدة لمقػدرات والمكونػات والميػارات التػي 

 تريد أف تنمييا في الفرد. 
 ز أبرز أىداؼ مدرسة المستقبؿ بػ : ويمكف إيجا

 ػ تحقيؽ النمو الشامؿ والتكامؿ لممتعمميف في المجاالت المعرفية والميارية والوجدانية. 
 ػ االىتماـ ببرامج ذوي االحتياجات الخاصة.     

 ػ إكساب المتعمميف ميارات التفكير وأنواعو المختمفة. 
 واالتصاالت والمعمومات.  ػ التدريب عمى استخداـ تكنولوجيا الحاسبات

 ( ;ػ :، 6006ػ تطبيؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ، وتحقيؽ تكافؤ الفرص.)عثماف، 
 ػ تحسيف المخرجات التعميمية مف خبلؿ تجويد العمميات التعميمية.  

 ػ تطوير النظـ التربوية باستخداـ أسموب عممي مناسب. 
 جتمع. ػ توفير بيئة تعميمية تربوية تخدـ المتعمـ والم

 ػ إعداد المتعمميف لمواجية التحديات الصعبة والتغيرات المتبلحقة. 
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ػػػػ التطمػػػع إلػػػى المتسػػػقبؿ والقػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع متغيراتػػػو مػػػع المحافظػػػة عمػػػى ثوابػػػت األمػػػة وقيميػػػا 
 (.66، >600)البراىيـ، 

 ية. ػ تعزيز العبلقة بيف المدرسة والمؤسسات المحمية األخرى تربوية كانت أـ اقتصاد
ػ فتح أبواب المدرسة لممجتمع المحمي لبلسػتفادة مػف كافػة مرافقيػا المختمفػة لتصػبح مركػز إشػعاع حقيقػي 

 .في البيئة المحمية 
( وجعؿ المدرسة مركز عمـ وتعمـ عف طريؽ وتنظيـ أنشطة Learning is funرفع شعار العمـ متعة ) -    

دارة المدرسة والمدرسوف.متنوعة يشارؾ فييا جميع العناصر مف الطبلب واأل  سرة وا 
 ػ تأكيد مفيـو االعتماد عمى الذات في التحصيؿ الدراسي الذي يعتمد عمى الفيـ والتفكير السميـ. 

ػ إعداد أفراد مؤىميف لسوؽ العمؿ حيث يكتسب كؿ فرد الميارات الحياتية الضرورية التي تؤىمو لمتعامػؿ 
 (>:، :600حربي، مع قطاعات المجتمع والمؤسسات المتعددة )ال

( بػػأف مدرسػػة المسػػتقبؿ يجػػب أف تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ المبػػادئ الخاصػػة Merrill, 2001, 15ويػػرى ميريػػؿ )
بػػػالتعميـ، وتػػػوفر لممتعممػػػيف مػػػا ينبغػػػي تعممػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى العمػػػؿ عمػػػى تنشػػػيط خبػػػرات المتعممػػػيف السػػػابقة 

دة فػػي حيػػاتيـ اليوميػػة، واسػػتخداـ المعرفػػة وتوظيفيػػا لممسػػتقبؿ، وتشػػجيع المتعممػػيف عمػػى دمػػج الميػػارات الجديػػ
 الجديدة في حؿ المشكبلت. 

وىكػػذا تجػػػد أف أىػػػداؼ مدرسػػػة المسػػتقبؿ تقػػػـو عمػػػى محػػػاور رئيسػػية تػػػدور حوليػػػا المشػػػروعات الخاصػػػة 
بتطوير النظاـ التعميمي بالمدرسة في ضوء سمسمة مف الخطط وبرامح العمؿ التي تعبػر بالنظػاـ التعميمػي إلػى 

عػداده لمواجيػة التحػديات الصػعبة مستقبؿ أفض ؿ، وتمكف المػتعمـ مػف التعامػؿ االيجػابي مػع مجتمعػو وبيئتػو وا 
 والمتغيرات المتبلحقة. 

 خصائص مدرسة المستقبؿ:  -سادسًا  
بعػػد اإلطػػبلع عمػػى العديػػد مػػف المػػؤتمرات والنػػدوات التػػي عقػػدت حػػوؿ مدرسػػة المسػػتقبؿ يمكػػف أف يخػػرج 

 ي المعاصر بمجموعة مف الخصائص التي تتميز بيا مدرسة المستقبؿ ومنيا : القارئ المتبصر لؤلدب التربو 
ػ المدرسوف في مدرسة المستقبؿ يعيشوف معًا فريؽ عمؿ واحد، فالعمؿ التشاركي بيف المدرسيف يجػب  6

 أف يكوف سمة العمؿ المدرسي المستقبمي، والتكامؿ سمة ضرورة لمدرسة المستقبؿ. 
ػ فػي مدرسػة المسػتقبؿ ينظػر إلػى مػدير المدرسػة عمػى أنػو قائػد تربػوي، معنػي بصػياغة وتصػميـ رؤى  6

استشػػرافية لمدرسػػتو، ووضػػع األىػػداؼ، والتخطػػيط لبموغيػػا بالعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ، وتبنػػي مناخػػات عمػػؿ إنسػػانية 
 سواء داخؿ المدرسة أو خارجيا. 

 ودور قيادي في عممية التغيير االجتماعي.  ػ لممدرسة دور أساسي في صنع مستقبؿ األجياؿ، 7
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ػ العمػػؿ عمػػى تسػػخير معطيػػات التقنيػػات والمعموماتيػػة تسػػخيرًا فػػاعبًل، فالتقنيػػات الجديػػدة والمتجػػددة ال  8
تغير المدارس، بؿ يجب أف تتغيػر المػدارس لكػي تػتمكف مػف اسػتخداـ التقنيػات الجديػدة بصػورة فاعمػة، أي أف 

دارة وقيػػادة فػػاعميف وفكػػر منفػػتح بعيػػد عػػف  المػػدارس يجػػب أف تشػػتمؿ عمػػى بنيػػة تحتيػػة جديػػدة، ونظامػػًا مرنػػا، وا 
 القولبة كي تكوف مييأة الستخداـ التقنيات العممية بفاعمية وليس مجاراة لآلخريف. 

ػ تغيير ثقافة المدرسة وجعميػا ثقافػة تتمتػع بصػحة إيجابيػة تميػـ المدرسػيف والمتعممػيف، وتضػعيـ عمػى  9
مدى الحياة، مما يتطمب تكويف رؤية مشتركة مستقبمية لمتميز التربوي المنشود )الطويؿ، وعبابنة،  جادة التعميـ

600= ،7:-89) 
بيئتيا الدراسية ذات مناخ تعميمػي يجعػؿ مػف التعمػيـ متعػة داخػؿ المبنػى المدرسػي، متميػز يػوفر كػؿ  -:

دوات والمختبػػرات عاليػػة المواصػػفات، تطبػػؽ أسػػباب الراحػػة لمدارسػػيف والعػػامميف فيػػو، متػػوفر بيػػا التجييػػزات واأل
الػػتعمـ ذا األسػػاليب الفعالػػة كػػالتعمـ الػػذاتي والػػتعمـ عػػف طريػػؽ المجموعػػات فػػي بيئػػة تعاونيػػة وتشػػاركية،  تطبػػؽ 
المجالس الطبلبية والنوادي العممية لتحفيز طاقات الطبلب، مجيزة بمبلعب رياضية، ومركز متطور لمصادر 

الػػب، ومطعػػـ يقػػدـ أفضػػؿ الوجبػػات، وغػػرؼ مجيػػزة ومريحػػة لممدرسػػيف وأعضػػاء الػػتعمـ، وحاسػػب آلػػي لكػػؿ ط
الييئػػػة اإلداريػػػة، وصػػػفوؼ حديثػػػة ومجيػػػزة وذات كثافػػػة طبلبيػػػة حسػػػب المعػػػايير التربويػػػة السػػػميمة ) نصػػػير، 

6060 ،6:9.) 
( عمػى أف المدرسػة التػي سػتنجح فػي المسػتقبؿ ىػي القػادرة عمػى أف تعػرؼ Sengeػ ويؤكػد سػينجي ) ;
تسػػتفيد مػػف طاقػػة الػػتعّمـ لػػدى جميػػع أفرادىػػا، إذ أف تعمػػـ المدرسػػة وعمميػػا أكبػػر مػػف مجػػرد مجمػػوع عمػػـ  كيػػؼ

 (.Senge, 1990, 86أفرادىا )
( عمػػى أف المدرسػػة المطػػورة مينيػػًا ىػػي المدرسػػة Harris& Tasselػ تػػرى ىػػارس وزميمتيػػا تاسػػؿ ) >

 ,Harris& Tasselمػى تحقيػؽ المجتمػع المػتعمـ )المتعمِّمػة، ومػا يعػزز مفيػوـ مػدارس الغػد أف تكػوف قػادرة ع
2003, 35) 

ػ إف مدرسة المستقبؿ بمفيوميا الحديث تيدؼ إلى إشراؾ الجميػع فػي رسػـ السياسػة وتخطػيط البػرامج  =
وتنظيـ إدارة المناىج الدراسية والكتب واألنشطة، لتدور حوؿ العمميات والمشكبلت الرئيسية فػي الحيػاة، وجعػؿ 

مركػز إشػػعاع، والخدمػة العامػة، وممارسػػة الديمقراطيػة، والعمػؿ بػػروح الفريػؽ الواحػد وبمسػػؤولية  مرافػؽ المدرسػة
 ( 668، 6006مشتركة )الفاتؾ، 

وىكذا فإف مدرسة المستقبؿ يتـ تنفيذ العممية التعميمية فييا وفقًا لحاجات المتعمميف وقػدراتيـ ومسػتوياتيـ 
يػػة بيػػنيـ، وتبنػػي المدرسػػوف تػػدريس منػػاىج دراسػػية تمبػػي حاجػػات الدراسػػية المختمفػػة بحيػػث تراعػػي الفػػروؽ الفرد

المتعممػػػيف ومتطمبػػػاتيـ فػػػي جميػػػع المراحػػػؿ الدراسػػػية، ويشػػػارؾ المدرسػػػوف وأوليػػػاء أمػػػور الطػػػبلب مػػػع الطػػػبلب 
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أنفسػػيـ فػػي اختيػػار الرانػػامج الدراسػػية فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ، وفػػي تنفيػػذ بعػػض األنشػػطة المدرسػػية بعػػد االنتيػػاء 
 لمدرسي.  مف اليـو ا

 سابعًا ػ عناصر مدرسة المستقبؿ: 
عناصػػر بشػرية )طالػػب، مػدرس، مػػدير ( وعناصػػر ماديػة )تقنيػػات، مبنػػى (  مػػفمدرسػػة المسػتقبؿ  تتػألؼ

 باإلضافة إلى )منياج مدرسة المستقبؿ، وأسسو الفمسفية( وستتوضح ىذه العناصر كما يمي :
 ػ األسس الفمسف ة لمدرسة المستقبؿ:  1
إف البناء الفمسفي واالجتماعي لمدرسة المستقبؿ يجب أف ينطمؽ مف ثوابػت المجتمػع وقيمػو فيمػا يحقػؽ  

التوازف المطموب بيف الواقع والمأموؿ عمى اعتبار أف ىذه المدرسة منطمقة دومػًا إلػى المسػتقبؿ متعاممػة بػوعي 
 . يرات متمسكة بثوابت األمة وقيميامع متغ

ربػػػوييف لبلنتقػػػاؿ مػػػف المدرسػػػة التقميديػػػة إلػػػى المدرسػػػة التػػػي تسػػػتطيع مواجيػػػة لػػػذلؾ يسػػػعى العديػػػد مػػػف الت
متغيػػػرات القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف والتػػػي تسػػػتطيع مواجيػػػة تحػػػديات ومشػػػكبلت المسػػػتقبؿ أي أف أيػػػة مراجعػػػة 
لفمسػػفة مدرسػػة المسػػتقبؿ وأىػػدافيا ومرتكزاتيػػا، تكشػػؼ بوضػػوح بػػأف تبنػػي نمػػوذج المدرسػػة المسػػتقبمية مػػف قبػػؿ 

عػادة صػياغتيا ال نظـ التعميمية في الوطف العربي ىو وحػده القػادر عمػى تطػوير وتحػديث وتجديػد ىػذه الػنظـ وا 
شكاليات، سواء عمى  وتشكيميا بما يتناسب مع استحقاقات تعميـ المستقبؿ وما يواجو ىذا التعميـ مف تحديات وا 

 (.69، >==6المستوى الدولي أواإلقميمي أو العربي أو المحمي )الخطيب، 
فكػرًا وفمسػفة ونموذجػًا ( Total Qualityالجػودة الشػاممة )إف مدرسة المستقبؿ المتوقعػة ينبغػى أف تتبنػى 

وتطبيقػػػًا ال مجػػػرد شػػػعارات فحسػػػب، وتركػػػز عمػػػى التحسػػػيف المسػػػتمر لكػػػؿ مػػػف مػػػدخبلت وعمميػػػات ومخرجػػػات 
موب اإلدارة أو العبلقػػػات النظػػػاـ التعميمػػػى بالمدرسػػػة سػػػواء فػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػى أو طرائػػػؽ التػػػدريس أو أسػػػ

 (.67، =600المدرسية وغيرىا.) مازف، 
ميػز المنشػودة ىػي وجػود تعمػؽ أكثػر فػي إف مدرسة المستقبؿ يجب أف تسعى دومًا نحػو التميػز وأف شػروط الت

المػػواد العمميػػة والتػػي  ىػػي دعامػػة  التطػػور التكنولػػوجي المعاصػػر مػػع التشػػدد فػػي مسػػتويات اإلتقػػاف واعتمػػاد 
عمػػػى لغايػػػات النجػػػاح والتخػػػرج، ومػػػع أف ىػػػذه المتطمبػػػات قػػػد ال تناسػػػب كػػػؿ الطمبػػػة لمػػػا بيػػػنيـ مػػػف مسػػػتويات أ

اختبلفػػات فػػي قػػدراتيـ واسػػتعداداتيـ ، إال أنػػو يظػػؿ شػػعارًا ييتػػدى بػػو ، وىػػدفًا يسػػعى إلػػى تحقيقػػو كممػػا كانػػت 
 (.>6، 6006الظروؼ المتاحة مواتية لذلؾ )أبو السندس، 

ائبًل فػػي تكنولوجيػػا االتصػػاالت ممػػا أثػػر بفاعميػػة عمػػى أسػػموب الحيػػاة فػػي كافػػة ولقػػد شػػيد العػػالـ تطػػورًا ىػػ
المجتمعات المعاصرة، ومف ىنا كاف لزامًا عمى التربوييف الميتمػيف بشػؤوف التربيػة والتعمػيـ أف يفكػروا بأسػموب 

 جديد ومتطور لمتَعمُّـ والتعميـ بما يتناسب مع تحديات القرف الحادي والعشريف. 
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 األسس الفمسفية لمدرسة المستقبؿ مايمي :  ومف أىـ 
ػػػ تطػػوير ميػػارات التفكيػػر لػػدى المتعممػػيف فػػي جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية مػػف خػػبلؿ البحػػث عػػف المعمومػػات 

 واستدعائيا باستخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات واالنترنت في أي مجاؿ مف مجاالت الدارسة
ـ مواقػػع االنترنيػػت والجرافيػػؾ والبرمجػػة، وذلػػؾ عمػػى مسػػتوى تقػػديـ دراسػػات وأنشػػطة جديػػدة مثػػؿ تصػػمي -

 جميع المراحؿ الدراسية. 
ػػػػ تطػػػوير مسػػػتوى أداء المػػػدرس فػػػي تنفيػػػذ المػػػنيج الدراسػػػي وفػػػي تطبيػػػؽ بػػػرامج األنشػػػطة المدرسػػػية وفػػػي 

 استخداـ تكنولوجيا التعميـ التي تخدـ العممية التعميمية. 
ة االنترنػػػػت بالمػػػػدارس يتػػػػيح سػػػػيولة وسػػػػرعة االسػػػػتفادة مػػػػف ػػػػػ االتصػػػػاؿ الػػػػدائـ بالعػػػػالـ مػػػػف خػػػػبلؿ شػػػػبك

المعمومػػات واألبحػػاث واألخبػػػار الجديػػدة المتاحػػة، باإلضػػػافة إلػػى كفػػػاءة االسػػتخداـ األمثػػؿ فػػػي خدمػػة العمميػػػة 
 (.67، 6009التعميمية والتربوية )مصطفى، 

إف تربيػػػة المسػػػتقبؿ تتطمػػػب تطػػػويرًا فػػػي مفيػػػوـ الميػػػارات األساسػػػية لمفػػػرد حتػػػى يكػػػوف محورىػػػا اكتسػػػاب 
المتعمـ ميارات التعّمـ الذاتي، وأف تكوف لديو الدافعية لمتَعمُّـ المستمر، والتحػوؿ مػف االىتمػاـ بػالتعميـ فقػط إلػى 

معالجتيػا، ومػف تفتػت المعػارؼ إلػى تكامميػا، ومػف  االىتماـ بالتعمـ أواًل ثـ بالتعميـ، ومف تمقػي المعمومػات إلػى
االعتمػػاد عمػػى الكممػػة المكتوبػػة كمصػػدر لممعرفػػة إلػػى اسػػتخداـ منظومػػة مػػف مصػػادر الػػتعمـ والمعرفػػة المكتوبػػة 

 (.  86، =600والمقروءة والمسموعة والمرئية والمحوسبة )الطويؿ، وعبابنة، 
بؿ إلػػى أف فكػػرة مدرسػػة المسػػتقبؿ يجػػب أف تبنػػى ويشػػير الخطيػػب فػػي مشػػروعو المقتػػرح لمدرسػػة المسػػتق 

كسػابيـ المعػارؼ والميػارات  عمى أساس توفير التعميـ لجميع الطبلب وفقًا لمعايير الجػودة والتميػز واإلبػداع، وا 
التػػػػي تمكػػػػنيـ مػػػػف االسػػػػتجابة لمتغيػػػػر والتطػػػػور فػػػػي المجػػػػاالت السياسػػػػية واالجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية والعمميػػػػة 

 (9=، :600ليأخذوا مواقعيـ في عالـ المعرفة )الخطيب،  والتكنولوجية، وذلؾ
 – =6وفي المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي الذي عقد فػي دمشػؽ مػف 

، حظػػي موضػػوع الفمسػػفة التربويػػة ومػػا يشػػتؽ منيػػا أىػػداؼ باىتمػػاـ األنظمػػة التربويػػة بالػػدوؿ 6000يوليػػو  70
المنطمقػػات األساسػػية والموجيػػات  العربيػػة خػػبلؿ العقػػود الثبلثػػة األخيػػرة، باعتبػػار أف الفمسػػفة واألىػػداؼ تشػػكؿ

الحاكمة لمعممية التربوية في أي بمد مف البمداف، وقد بينت تسع دوؿ عربية وجيات نظرىػا بشػأف مػا ينبغػي أف 
تكػػػوف عميػػػو فمسػػػفة مدرسػػػة المسػػػتقبؿ واألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػا وكػػػاف لمجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية 

 لفمسفة مدرسة المستقبؿ فييا كما يمي: مشاركة فاعمة في المؤتمر، وقد عرضت 
 بناء اإلنساف المتسمح بالعمـ والمعرفة والوعي والمدرؾ ألىمية التواصؿ الحضاري واإلنساني.  -
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ػػػػػ بنػػػػاء اإلنسػػػػاف المتػػػػوازف المتصػػػػؼ بالتعػػػػاوف وتمجيػػػػد العمػػػػؿ ومياراتػػػػو والقػػػػادر عمػػػػى التفكيػػػػر العممػػػػي 
 والتخطيط وممارسة حقو في التعميـ. 

 مبدأ ديمقراطية التعميـ وتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص. ػ إرساء  
 ػ تطبيؽ مبدأ إلزامية التعميـ ومجانيتو.  
ػ النظر إلى المدرسة بوصػفيا مجتمعػًا صػغيرًا تتجمػى فيػو القػيـ التػي يحػرص المجتمػع عمػى غرسػيا فػي  

 نفوس أبنائو. 
المػػؤتمر الثػػاني لػػوزراء اة العمميػػة )ػػػ تزويػػد الطػػبلب بالمعػػارؼ والميػػارات والمعمومػػات التػػي تػػؤىميـ لمحيػػ 

 (.66، 6000التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي ، 
 ػ الطالب في مدرسة المستقبؿ:  2

إف أي تطوير حقيقي لمتعميـ في المستقبؿ ينبغي أف يوجو لتمبية احتياجات الطالػب، ويؤىمػو لممسػتجدات 
ىو محور العمميػة التعميميػة والتربويػة ومشػاركًا فييػا ال متمقيػًا المعاصرة، ولف يتحقؽ ذلؾ إال أف يكوف الطالب 

ليػػا، وحسػػب تعمػػيـ المسػػتقبؿ أف يسػػعى جاىػػدًا فػػي جعػػؿ الطالػػب متعممػػًا نشػػطًا يػػتعمـ كيػػؼ يػػتعمـ وكيػػؼ يفكػػر 
ف تفكيرًا عميقًا، وأف يكوف مبتكرًا مبدعًا خبلقًا قػادرًا عمػى حػؿ المشػكبلت بطػرؽ إبداعيػة، ويعنػي ذلػؾ أف يػتمك

الطالب مف: ربط وتوظيؼ مايتعممو في المدرسة مع ظػروؼ الحيػاة الحقيقيػة الواقعيػة، بنػاء المعرفػة وتوليػدىا، 
دراؾ جوانبيػػػا المختمفػػػة ومػػػف ثػػػـ وضػػػع الخطػػػط وحػػػؿ  العمػػػؿ بشػػػكؿ فػػػردي وتعػػػاوني وتشػػػخيص المشػػػكبلت وا 

 (.>=6، :600المشكبلت وتقويـ المواقؼ ) جمؿ والراميتي، 
بؿ المؤسسة التي تسيـ في إعداد جيػؿ القػرف الحػادي والعشػريف القػادر عمػى مواجيػة وتعد مدرسة المستق

المستقبؿ والحصوؿ عمى المعمومة مف مصادرىا المتنوعة وتوظيؼ ىذه المعمومة في مواجية متطمبات الحيػاة 
(Reich, 1991 , 35) 

الحركػػػات التربويػػػة  إف تطػػػوير نوعيػػػة التعمػػػيـ وتحػػػديث نوعيػػػة المػػػتعمـ أصػػػبح اليػػػدؼ األساسػػػي ألغمػػػب
 (.Keef, 1992, 112الحديثة مف حيث جعؿ التعميـ تنمية فكرية واقتصادية واجتماعية شاممة )
المتضػػمف  >600/>/;6( بتػػاريخ 89)وفػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية صػػدر المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ 

 إحداث المركز الوطني لممتميزيف، وكاف اليدؼ مف ىذا المشروع :
مركػػز لمطػػبلب المتميػػزيف وتػػوفير البيئػػة التربويػػة والتعميميػػة األفضػػؿ ليػػـ لتمكيػػنيـ مػػف الحصػػوؿ إقامػػة -

 عمى تعميـ نوعي متميز مف خبلؿ صفوؼ المرحمة الثانوية الثبلثة.
يمكف مف رعاية المواىب واإلبػداع نظػرًا لمػا يتميػز بػو المركػز عػف مػدارس المتفػوقيف مػف حيػث أسػس  -

 و الخاصة ونظـ التقويـ وطرائؽ التعميـ والتعمـ.انتقاء الطبلب، ومناىج
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وقد تـ تنفيذ المشروع وبناء مركز الطبلب المتميزيف في مدينػة حمػص، لكػف بعػد األحػداث األخيػرة التػي 
ر فػي مدينػة البلذقيػة فػي رحػاب جامعػة تشػريف )الماضػي، قـ نقمو إلى عدة أمكنة إلػى أف اسػتشيدتيا المدينة ت

6068 ،6: .) 
)التعميـ والمسػتقبؿ( لحسػيف كامػؿ بيػاء الػديف تتحػدد الرؤيػة حػوؿ دور مدرسػة المسػتقبؿ فػي  وفي كتاب 

إعػػداد الطػػبلب ومػػا ينبغػػي عميػػو أف يحققػػو مػػف أىػػداؼ ومػػا يكتسػػبو مػػف ميػػارات ومػػا يمارسػػو مػػف أنشػػطة لكػػي 
 يكوف مؤىبًل لممستقبؿ ويمكف استخبلص أىـ مبلمح تمؾ الرؤية فيما يمي: 

لػػب قػػادرًا عمػػى البحػػث الػػذاتي عػػف المعمومػػات مػػف مصػػادر الػػتعّمـ )الكتػػب والمراجػػع ػ أف يكػػوف الطا 6
 المطبوعة وغير المطبوعة(، وكذلؾ استخداـ الكمبيوتر.

لى معرفة كؿ جديد في مجاؿ التطور التكنولػوجي، سػريع االسػتجابة إػ أف يكوف الطالب شديد التميؼ  6
 التعامؿ مع الكمبيوتر في التعّمـ وفي البحث. لمتعامؿ مع أجيزتيا التي تتوافر في محيطو، و 

ػ أف يكػػوف الطالػػب عمػػى درايػػة بالمفػػاىيـ التػػي تعكػػس التحػػديات المحميػػة التػػي تواجيػػو مثػػؿ األمػػف  7
 القومي، مشكمة االنفجار السكاني... إلخ. 

يقمػؿ مػف ػ أف يػتعمـ الطالػب المبػادرة والجػرأة فػي التعبيػر عػف رأيػو بشػجاعة وصػراحة كاممػة، دوف أف  8
 ( 80، 6009احترامو آلراء اآلخريف )نقبًل عف مصطفى، 

الثبلثػػة األخيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف صػػدرت مجموعػػة مػػف التقػػارير التػػي تيػػدؼ إلػػى تطػػوير  وفػػي العقػػود
مػف خػبلؿ يػة تحػديات المسػتقبؿ، ولكػي يتحقػؽ التعميـ في الواليات المتحدة األمريكية لكػي يكػوف مناسػبًا لمواج

بعنواف:)إعػػداد  :==6وجػػود مدرسػػة المسػػتقبؿ، ولعػػّؿ أشػػير تمػػؾ التقػػارير، التقريػػر الصػػادر عػػاـ  ذلػػؾ التطػػوير
 .Preprint students For the 21 th century الطالب لمقرف الحادي والعشريف (

وأكد ىذا التقرير عمى ضرورة مسػاعدة الطػبلب مػف أجػؿ حيػاة أفضػؿ فػي المسػتقبؿ، كمػا حػدد مجموعػة 
مف الميارات التي ينبغي أف يكوف التعميـ مؤىبًل عمى إكسابيا لمطبلب في جميػع المراحػؿ الدراسػية، ومػف أىػـ 

 تمؾ الميارات ما يمي: 
 نولوجيا. ػ ميارات اكتساب المعمومات ومعالجتيا باستخداـ التك

 ػ ميارات االتصاؿ بما في ذلؾ ميارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
 ػ ميارات التفكير العممي والتفكير المنطقي والتفكير االبتكاري. 

 ػ الميارات العقمية بما في ذلؾ الرياضيات والقدرة عمى التعامؿ مع اإلحصاءات.      
 ( Merril, 2001,42االنجميزية. )ػ معرفة لغات أخرى غير المغة 
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أىـ تحػوؿ مرغػوب فػي مدرسػة المسػتقبؿ ىػو التحػوؿ مػف الػتعّمـ المتمركػز حػوؿ المنيػاج أو المعمػـ   ولعؿّ 
إلى التعّمـ المتمركز حوؿ الطالب، ففي مدرسة المسػتقبؿ لػف يكػوف الطالػب كمػا كػاف فػي السػابؽ متعممػًا سػمبيًا 

يصػػػبح العنصػػػر األىػػػـ واألنشػػػط فػػػي عمميػػػة الػػػتعّمـ بمشػػػاركتو الفاعميػػػة ميمتػػػو فقػػػط تمقػػػي مػػػا ُيمقػػػى إليػػػو بػػػؿ س
ليو ينتيي )العبد الكريـ،   (. >، 6006ويتمحور كؿ أنشطة التعّمـ حولو، فالتعمـ يجب أف يبدأ مف الطالب وا 

ف دور الطالػػب فػػي عصػػر تقنيػػػات التعمػػيـ أف يػػتعمـ كػػػؿ طالػػب حسػػب سػػػرعتو وقدراتػػو الخاصػػة، ويػػػتـ إ
الخبرات والميارات حيف يقوـ بتنظيـ عمميػة التعمػيـ، ويػتقف الطالػب كػؿ خطػوة مػف خطواتػو إتقانػًا التركيز عمى 

 (.76، 6009تامًا قبؿ االنتقاؿ إلى الخطوة التالية )الشاطر، 
 وبشكؿ عاـ توجد عدة مواصفات لخريج مدرسة المستقبؿ تتمثؿ فيما يمي: 

 ػ أف يكوف قادرًا عمى التعمـ الذاتي. 
 ف يمتمؾ ميارات االتصاؿ. ػ أ     

 ػ أف يكوف قادرًا عمى االنخراط في المجتمع والوفاء بمطالب سوؽ العمؿ. 
 ػ أف يكوف قادرًا عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿ. 

 ػ أف يكوف قادرًا عمى العمؿ بروح الفريؽ والعمؿ التعاوني بما يحقؽ روح المنافسة. 
 .اء، واتخاذ القرارمى النقد البنّ ػ أف يكوف قادرًا ع

 القدرة عمى التخطيط لممستقبؿ والنجاح فيو. -
 امتبلؾ ميارات التكيؼ والمرونة في العمؿ ومجاالت الحياة المتعددة. -
 (. =9، 6000القدرة عمى إجراء البحث وتطبيؽ البيانات )مجمة المعرفة،  -

ف المعمومة بنفسػو، يجمػع ومما سبؽ يتضح أف الطالب في مدرسة المستقبؿ يتميز بأنو إيجابي يبحث ع
الحقائؽ يمحصيا ويستنتج منيا، يجري التجارب، يتصؿ بالمجتمع، يتعمـ مػف خػبلؿ العمػؿ، يسػتفيد مػف 

 مدرسو عندما يحتاج إليو.
 ػ منياج مدرسة المستقبؿ:  3

يرى خبراء التربية والتعميـ أف أي إصبلح تعميمي ال يستطيع أف يصؿ إلػى المنػاىج الدراسػية ويغيػر مػف 
محتواىػػا لتتناسػػب مػػع متغيػػرات العصػػر، يحكػػـ عمػػى ىػػذا االصػػبلح بالفشػػؿ، فالمنػػاىج تشػػكؿ المحػػور الرئيسػػي 

 لجودة التعميـ. 
ذا أريػػػػد مػػػػف مدرسػػػػة المسػػػػتقبؿ أف تكػػػػوف فاعمػػػػة ودينامكيػػػػة فػػػػبل   بػػػػد أف تأخػػػػذ بمبػػػػدأ المرونػػػػة لمواكبػػػػة وا 

 التطورات المتسارعة التي انبثقت عف الثورة المعرفية في مختمؼ فروع التكنولوجيا. 
 وىناؾ محددات لتمؾ المناىج ينبغي االلتزاـ بيا إذا ما أريد أف تحقؽ طموحات المجتمع واألفراد منيا :
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ػ أف يكوف لمنشاطات التدريبية والتجارب مكانة ىامة في منياج مدرسة المستقبؿ بما يخدـ الطبلب بربط 
 معارفيـ ومعموماتيـ بالحياة والبيئة المحمية. 

ػػػ أف تسػػاعد منػػاىج مدرسػػة المسػػتقبؿ عمػػى إعػػداد الطػػبلب عمػػى إتقػػاف أكثػػر مػػف طريقػػة لمػػتعمـ كػػالتعمـ  
واالبتكاري وتتيح لمطبلب كذلؾ القدرة عمى المبادرات الذاتية لممشاركة اإلنتاجية  التعاوني، والتعمـ االستكشافي

 مما يبرز قدرة المتعمـ عمى المشاركة والنشاط، وتقمؿ مف دور المدرس في التمقيف وتوصيؿ المعرفة. 
ة أو ػػػ أف يكػػوف لعمػػـو الحاسػػب اآللػػي المكانػػة المتميػػزة ضػػمف عمػػـو مدرسػػة المسػػتقبؿ سػػواء كمػػادة عمميػػ 

 كوسيمة تعميمية أساسية. 
ػػػ أف  يركػػز منيػػاج مدرسػػة المسػػتقبؿ عمػػى مبػػدأ وحػػدة المعرفػػة باسػػتخداـ المػػداخؿ العمميػػة البينيػػة، ومػػا  

يتصؿ بيا مف تخصصات وأساليب جديدة قادرة عمى تطوير النظرة إلى الحياة بشكؿ شامؿ ومتكامؿ )متولي، 
6006 ،69.) 

منيػػػاج مدرسػػػة المسػػػتقبؿ تتمثػػػؿ فػػػي ارتبػػػاط المنػػػاىج بحيػػػاة الطالػػػب وىنػػػاؾ معػػػايير ينبغػػػي أف تتبمػػػور ل
ومشكبلت المجتمع، وتناسبيا لمستوى نضج الطبلب وأف تسيـ في تنمية الميوؿ العممية لدييـ، وال بد لممناىج 
ة أف تواكب الزيادة المضػطردة فػي المعرفػة العمميػة وتػدعـ الثقافػة العمميػة وتؤكػد عمػى مبػدأ التكامػؿ فػي المعرفػ

 لممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج أف تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج بالتقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، وال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
العناصر كالمحتوى والتقنيات واألىداؼ، والبد ليا أف تعتني بالبيئة المحمية وما تواجيو مف تحديات، وأف تقدـ 
 اإلحصػػائيات والبيانػػات، والبػػد أف تكػػوف بعػػػض المػػدارس ممحقػػة بػػبعض المصػػػانع بحيػػث تقػػدـ تمػػؾ المصػػػانع
الػدعـ المػػادي والفػػرص التدريبيػة لمطػػبلب بحيػػث يكونػوا عمػػى درايػػة بالحاجػات الفعميػػة لسػػوؽ العمػؿ مػػف عمالػػة 
مػاىرة، والبػد أيًضػػا أف تػولي المنػاىج اىتمامػػًا كبيػرًا باألنشػطة البلصػػفية مثػؿ زيػارات مؤسسػػات البحػث العممػػي 

لحرية وتعميـ القيـ مف خبلؿ بيئة مشػجعة والمراكز اإلنتاجية، وأف تحرص المناىج عمى غرس روح التسامح وا
، 6006)أبػػو نبعػػة،  تحتػػـر كيػػاف الطػػبلب وانسػػانيتيـ، وتتػػيح ليػػـ فرصػػة االنفتػػاح عمػػى عػػالـ البحػػث والمعرفػػة

66 ) 
( أف مسػػتقبؿ منػػاىج التعمػػيـ يعتمػػد عمػػى تػػأميف الكتػػب الحديثػػة المتوائمػػة  66، 6006ويػػرى )المشػػيقح، 

بحيػث تشػتمؿ عمػى بػرامج تعميميػػة لمتجػاوزة لممفيػـو التقميػػدي لمكتػاب المدرسػي مػع المفيػـو الحػديث لممنيػاج وا
متجػددة وأقػػراص ممغنطػة وأسػػاليب فاعمػػة لمػتعمـ الػػذاتي، واالسػػتمرار فيػو، وال بػػد مػػف توظيػؼ مختمػػؼ منتجػػات 

حة التقنيػة فػػي العمميػة التعميميػػة بأسػػموب عممػي مخطػػط بحيػػث تشػكؿ شػػبكة االنترنػت مػػثبًل ومػػا يسػتجد فػػي سػػا
التقنيػػة جػػزءًا مػػف امكاناتيػػا المتعػػددة التػػي تحقػػؽ لممػػتعمـ سػػاحة أوسػػع لممراجػػع التربويػػة، وال بػػد مػػف النظػػر فػػي 
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محتوى المنياج المقدـ لمطالب وفي قدرتو عمى تحقيؽ متطمبات التعّمـ الفاعؿ، الذي يحقؽ تنمية العقؿ المبدع 
 عروض التقانة.  والناقد والمفكر باستقبللية والقادر عمى الموازنة بيف

وفػػػي مدرسػػػة المسػػػتقبؿ سػػػوؼ يتركػػػز االىتمػػػاـ بتػػػدريس مجػػػاالت متعػػػددة كػػػالعمـو والرياضػػػيات والمغػػػات 
اإلنسػػانية والعمػػـو الثقافيػػة األخػػرى، وسػػوؼ يبػػرز الكتػػاب االلكترونػػي الػػذي يشػػبو الكتػػاب العػػادي لكنػػو يتضػػمف 

االنترنػت، إف التطػور الػواقعي لممدرسػة شاشة عػرض بػداًل مػف الػورؽ، ويمكػف الوصػوؿ إليػو عػف طريػؽ شػبكة 
سيؤدي إلى أف تتجاوز التقنية بمعموماتيا أسوار المدرسػة لتمػد جسػور التواصػؿ الفّعػاؿ بينيػا وبػيف البيػت عبػر 

، 6006الشبكات الحاسوبية التي تتسـ بطابع شمولي، مما يدفع لتطوير النظػاـ التربػوي )الضػبع، وجػاب اهلل، 
: .) 

لوطنيػػة الدخػػاؿ المعموماتيػػة فػػي التعمػػيـ ماقبػػؿ الجػػامعي فػػي سػػورية كػػاف اليػػدؼ مػػف وفػػي االسػػتراتيجية ا
 ادخاؿ الحاسوب إلى التعميـ كمادة تعميمية في المنياج مايمي:

اكسػػاب الطمبػػة معرفػػة وخبػػرات وميػػارات تمكػػنيـ مػػف التعامػػؿ مػػع تكنولوجيػػا المعمومػػات الحديثػػة، مثػػؿ -
 مف عممية شاممة العدادىـ لمجتمع الميموماتية.التحكـ بالمعمومات وحؿ المسائؿ، كجزء 

تنميػػػة الػػػوعي المعمومػػػاتي لػػػدى الطمبػػػة عمػػػى الحاسػػػوب والمعموماتيػػػة ومكػػػامف القػػػوة والضػػػعؼ فييمػػػا  -
 وحدوده وآثاره اإليجابية والسمبية، بحيث يمكنيـ االستفادة منو بأعمى كفاية.

 وره في االقتصاد والصناعة والتعميـ.تنمية الوعي بأىمية الحاسوب، وتأثيره عمى المجتمع ود -
طقي المنظـ وأسموب التفكير العممي في حؿ المشكبلت الطمبة عمى البحث والتفكير المن تنمية فدرات -

 (.>6، 9==6واالعتماد عمى النفس والتعمـ الذاتي )وزارة التربية، 
تطبيقو في مناىج مدرسة  ولقد أوضح يونس ناصر التطور الذي تسعى الجميورية العربية السورية إلى 

المسػتقبؿ مػػف خػػبلؿ ورقػػة العمػػؿ التػي قػػدميا إلػػى المػػؤتمر الثػػاني لػوزراء التربيػػة والتعمػػيـ والمعػػارؼ فػػي الػػوطف 
وكػػاف مػػف أبػػرز سػػػمات منػػاىج مدرسػػة المسػػتقبؿ فػػػي  6000يوليػػو  70-=6العربػػي الػػذي انعقػػد فػػي دمشػػػؽ 

 سورية ما يمي: 
 ػ أف تأخذ المناىج بعيف االعتبار الواقع التربوي االجتماعي واالقتصادي والسياسي بكؿ أبعاده.  

 ػ أف تتمركز حوؿ المتعمـ وحاجاتو واىتماماتو العقمية والعاطفية والبدنية. 
 ػ أف تستوحي المناىج النظرة إلى المستقبؿ الممكف مف المستقبؿ المفضؿ.  

 متكاممة وقابمة لمتكيؼ مع الظروؼ المتغيرة. ػ أف تكوف المناىج مرنة و 
 ػ أف تستجيب لمحاجات المتجددة في سوؽ العمؿ. 

 ػ أف تكوف متسمسمة تتعامؿ مع العمر العقمي لطالب. 
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ػػػػ أف تكػػػوف غيػػػر كثيفػػػة تسػػػمح بإقامػػػة األنشػػػطة وتسػػػمح لممػػػتعمـ التمتػػػع بالتطبيقػػػات الحيػػػة لممعمومػػػات 
 المقدمة.

لمنيػػػاج يػػػتـ التأكيػػػد عمػػػى االىتمػػػاـ بالثقافػػػة القوميػػػة، وتعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة، ػػػػ وفيمػػػا يتعمػػػؽ بمضػػػاميف ا
واالىتماـ بتعميـ المغات األجنبيػة، وتزويػد الطػبلب بػبعض القػدرات األساسػية، واالىتمػاـ بػالمتفوقيف، واالىتمػاـ 

 (. 69، 6000بالمعموماتية )ناصر، 
تربوي المستند إلى األىداؼ الوطنية التربوية بإعداد كما قامت وزارة التربية السورية بعد تحميؿ الوضع ال

مجموعة مف المشاريع التربويػة كأولويػة مرحميػة، ومػف ضػمف ىػذه المشػاريع مشػروع المعػايير الوطنيػة لممنػاىج 
 الدراسية وكاف اليدؼ مف ىذا المشروع:

 تحديث العممية التربوية وتحقيؽ نيضة شاممة في القطاع التربوي. -
 البشرية وبناء انساف قادر عمى التكيؼ مع متغيرات العصر.تنمية الموارد  -
 تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى المتعمميف لبناء المستقبؿ. -
 ربط المناىج بالحياة بما يحقؽ التنمية المستدامة. -
 تمكيف المتعمـ مف التعامؿ مع التقنيات الحديثة واالفادة منيا. -
واالستقصػػاء واسػػتخداـ مصػػادر المعرفػػة بأنواعيػػا )وزارة التربيػػة، تمكػػيف المػػتعمـ مػػف ميػػارات البحػػث  -

600; ،88.) 
مواصػػػفات بنػػػاء ضػػػرورة تفػػػرض االىتمػػػاـ ب أصػػػبح وىكػػػذا تجػػػد أف االىتمػػػاـ بمنػػػاىج مدرسػػػة المسػػػتقبؿ 

 مناىج. ىذه الاألىداؼ التي ينبغي أف تتضمنيا و المناىج في مدرسة المستقبؿ، 
 مدرسة المستقبؿ: ػ تقن ات التعم ـ والتعمـ في  4

لقػػػد شػػػيد العقػػػد األخيػػػر مػػػف القػػػرف العشػػػريف وبػػػدايات القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف تقػػػدمًا ىػػػائبًل فػػػي مجػػػاؿ 
التكنولوجيػا عامػػة وتكنولوجيػػا المعمومػػات والحاسػػبات واالتصػاالت خاصػػة، وقامػػت تكنولوجيػػا الحاسػػبات ممثمػػة 

نولوجيػػة بػػيف جميػػع أنحػػاء العػػالـ وفػػي نفػػس المحظػػة، فػػي االنترنػػت بػػدور كبيػػر فػػي نقػػؿ الثػػورة المعموماتيػػة والتك
لػػذلؾ تعػػد التقنيػػات مػػف أىػػـ األىػػداؼ والوسػػائؿ اإلسػػتراتيجية لمدرسػػة المسػػتقبؿ ونجػػاح التربيػػة يقػػاس بسػػرعة 
اسػػتجابتيا وتجاوبيػػا مػػع المتغيػػرات االجتماعيػػة، والعػػالـ يعػػيش فػػي زمػػف تتسػػارع فيػػو خطػػى األحػػداث والوقػػائع 

 قبؿ بشكؿ ممفت في جميع المجاالت. العالمية نحو المست
( أف مدرسػة المسػػتقبؿ تركػز بشػػكؿ كبيػر عمػػى اسػتخداـ وتوظيػػؼ التقنيػة الحديثػػة yelonويػرى يمػػوف )  

 (.yelon, 1996, 115في التعميـ )
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إف التحدي الكبير الذي يواجو المدارس اليػـو ىػو كيػؼ تتغيػر المػدارس لتواجػو متطمبػات المسػتقبؿ، بمػا 
معطيػػات التقنيػػات والمعموماتيػػة تسػػخيرًا فػػاعبًل، عممػػًا بػػأف ىػػذه التقنيػػات الجديػػدة والمتجػػددة ال  فػػي ذلػػؾ تسػػخير

تغير المدارس، بؿ يجب أف تتغيػر المػدارس لكػي تػتمكف مػف اسػتخداـ التقنيػات الجديػدة بصػورة فاعمػة، أي أف 
دارة وقيػػادة  فػػاعمتيف وفكػػر منفػػتح بعيػػد عػػف المػػدارس يجػػب أف تشػػتمؿ عمػػى بنيػػة تحتيػػة جيػػدة، ونظامػػًا مرنػػًا، وا 

القولبػػػة، كػػػي تكػػػوف مييػػػأة السػػػتخداـ التقنيػػػات التعميميػػػة بفاعميػػػة، ولػػػيس مجػػػاراة لآلخػػػريف )الطويػػػؿ وعبابنػػػة، 
600= ،7=.) 

ومف أجؿ ذلؾ قامت وزارة التربيػة السػورية بالتعػاوف مػع منظمػة اليونسػكو بخطػوة ىامػة وضػرورية وىػي 
ؿ المعموماتيػػة فػػي التعمػػيـ ماقبػػؿ الجػػامعي، بيػػدؼ ادخػػاؿ المعموماتيػػة فػػي إعػػداد االسػػتراتيجية الوطنيػػة الدخػػا

جميػػػع مراحػػػؿ التعمػػػيـ وأنواعػػػو مػػػف خػػػبلؿ خطػػػة طويمػػػة األجػػػؿ، تػػػـ فييػػػا تحديػػػد المراحػػػؿ واألىػػػداؼ واألنشػػػطة 
سػيمة والتكاليؼ التقديرية وغيرىا...، وتميزت ىذه االستراتيجية بالعمؿ عمى ادخاؿ المعموماتية كمادة درسػية وو 

تعميميػػة فػػي اإلدارة التربويػػة، كمػػا اعتمػػدت عمػػى االتجاىػػات واالسػػتراتيجيات العامػػة لمدولػػة بمػػا يتعمػػؽ بالتربيػػة 
، 6006والتعميـ، وبشكؿ اساسي المتعمقػة بتنميػة التعمػيـ الثػانوي العػاـ والفنػي والمينػي وتطػويره )وزارة التربيػة، 

69 .) 
ألىػػـ مجػػاالت توظيػػؼ الحاسػػب وتقنيػػة المعمومػػات فػػي مدرسػػة ولقػػد أوردت األدبيػػات والمراجػػع التربويػػة 

 المستقبؿ ويمكف اختصارىا بما يمي : 
 :  E. Mail*ػ البريد اإللكتروني 

يساعد عمى إيجاد حمقة سريعة بيف أعضاء المجتمع المدرسي فيما بينيـ وبيف المتعمميف وأولياء األمور 
الرسػػػػائؿ والمعمومػػػػات والبيانػػػػات واألبحػػػػاث والثػػػػروات  والمجتمػػػػع المحمػػػػي المحػػػػيط بالمدرسػػػػة مػػػػف حيػػػػث تبػػػػادؿ

والواجبات المدرسية، والمناسبات الوطنيػة، والموضػوعات اليادفػة المتبادلػة بػيف الطػرفيف، والتػي تحقػؽ الشػراكة 
 (.;>8، 6006بيف المدرسة وبيف المجتمع المحيط بالمدرسة )الدسوقي ومحمد، 

 :E-Library  *ػ المكتبة االلكترونية
 التي تجمع أوعية المعمومات وقد تكوف : وىي

 ػ أوعية معمومات ورقية وغير ورقية، مخزنة الكترونيًا عمى وسائط ممغنطة أو مميزرة.
ػ أوعية معمومات ال ورقية والمخزنة حاؿ إنتاجيا مف مثؿ مصدرىا )مؤلفيف أو ناشػريف ( فػي ممفػات أو 

ف طريػػؽ نظػػاـ األقػػراص المبرمجػػة )جمػػؿ والراميتػػي، قواعػػد بيانػػات متاحػػة عػػف طريػػؽ االتصػػاؿ المباشػػر أو عػػ
600: ،780 .) 
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ونظرًا لضرورة تطوير المكتبات في وزارة التربية السورية واستخداـ الحاسوب فييا، فقػد  أحػدثت المكتبػة 
االلكترونيػػػة فػػػي اإلدارة المركزيػػػة واإلدارات الفرعيػػػة بحيػػػػث يمكػػػف االطػػػبلع عمػػػى الموضػػػوعات والموسػػػػوعات 

ية المدرجة عمى أقراص ليزرية مف قبؿ الميتميف مف مدرسيف ومديريف وموجييف، وقد درب العامموف االلكترون
فييػػا عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ ىػػذا النػػوع مػػف المكتبػػات، كمػػا تػػـ وضػػع قاعػػدة بيانػػات فػػي مجػػاؿ تصػػنيؼ الكتػػب 

 (.66، 6006)وزارة التربية،  CDS/ISIS.وأرشفتيا باستخداـ نظاـ 
 :Showing lessons electronicallyترونيًا * ػ عرض الدروس الك

تسػػػتخدـ الػػػدروس الكترونيػػػًا فػػػي مدرسػػػة المسػػػتقبؿ كوسػػػيمة لعػػػرض المعمومػػػات والموضػػػوعات الخاصػػػة 
بالعممية التعميمية حيث يقوـ المعمـ بتحضير موضوعاتو ودروسو باستخداـ الكمبيوتر المخصص ليذا الغرض 

( الخػاص بالمدرسػة والػذي يػتـ تحميمػو  Serverمعمـ بتصفح السػيرفر )أو باستخداـ الفيديو التفاعمي، ويقـو ال
بقاعػػدة بيانػػات مكونػػة مػػف صػػور وخػػرائط، حيػػث يقػػوـ بػػإخراج الػػدرس وتحديػػد زمػػف العػػرض لكػػؿ خطػػوة وفقػػًا 
لكراسػػة أو دفتػػر المعمػػـ، ثػػـ يقػػـو بتخػػزيف النػػاتج لمعػػرض فػػي ميعػػاد الػػدرس، وفػػي ميعػػاد الػػدرس يقػػـو المعمػػـ 

ع بوسػػاطة جيػػاز العػػرض أو مػػف خػػبلؿ شػػبكة معمػػؿ الكمبيػػوتر الخػػاص بالمدرسػػة، وبالتػػالي بعػػرض الموضػػو 
يسػػتطيع الطالػػب إعػػادة اإلطػػبلع عمػػى الػػدروس المخزنػػة الكترونيػػًا أثنػػاء الراحػػة أو بعػػد مواعيػػد الدراسػػة، كمػػا 

سػػػػابو يسػػػػتطيع المعمػػػػـ إرسػػػػاليا بالبريػػػػد االلكترونػػػػي الخػػػػاص لكػػػػؿ طالػػػػب عمػػػػى حػػػػدة إلعػػػػادة عرضػػػػيا عمػػػػى ح
 (.69، 6009الشخصي بالمنزؿ وعمؿ الدراسات واألبحاث وحؿ األسئمة المتعمقة بالدرس نفسو )مصطفى، 

ويجػػري عػػرض دروس تعميميػػة حاسػػوبية عمػػى شػػبكة االنترنيػػت، وفػػؽ منػػاىج وزارة التربيػػة السػػورية مػػف 
ويػػػتـ تجييػػػز  )www.syrianeducation.org(خػػبلؿ "القنػػػاة التعميميػػػة" المخصصػػة فػػػي موقػػػع وزارة التربيػػة 

البػػرامج الخاصػػة بيػػا فػػي الػػوزارة مػػف خػػبلؿ وحػػدة متخصصػػة ببػػرامج االنترنيػػت، حيػػث تػػـ انجػػاز كتػػابي الجبػػر 
واليندسػػة لمصػػؼ التاسػػع األساسػػي ووضػػعو فػػي االسػػتثمار عمػػى موقػػع الػػوزارة تحػػت بنػػد القنػػاة التعميميػػة )وزارة 

 (.>6، 6006التربية، 
 : Messaging Progs & chat* ػ الدردشة 

تعػػد ىػػذه البػػرامج إحػػدى وسػػائؿ االتصػػاؿ التػػي تػػتـ مػػف خػػبلؿ االنترنيػػت بػػيف المدرسػػيف والمتعممػػيف لمػػرد 
السػػريع عمػػى االستفسػػارات واألسػػئمة سػػواء كانػػت مػػف المتعممػػيف أو مػػف أوليػػاء األمػػور وذلػػؾ بعػػد انتيػػاء اليػػـو 

 الدراسي. 
اؿ مػا وأمػاكف مختمفػة، والنقػاش حػوؿ كما يمكف ليذه الوسيمة أف تجمع العديد مف المتخصصيف في مج

موضػػوع معػػيف بالصػػوت والصػػورة، فيػػي وسػػيمة لعقػػد االجتماعػػات بػػيف عػػدد مػػف المؤسسػػات والػػوزارات أو بػػيف 
 (.>67، 6009أفراد المجتمع المدرسي، أو بيف المتخصصيف في مجاؿ ما )فرج، 

http://www.syrianeducation.org/
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 : E. Book* ػ الكتاب اإللكتروني 
إف الكتػاب االلكترونػػي ىػػو أي كتػاب أو مطبػػوع وبشػػكؿ عػاـ يوجػػد عمػػى ىيئػة رقميػػة الكترونيػػة، ويمكػػف 
توزيعو الكترونيا عػف طريػؽ شػبكة االنترنػت فػي البريػد اإللكترونػي والنقػؿ المباشػر لمممفػات، أو النقػؿ عمػى أي 

لشاشػات الخاصػػة بػػأجيزة الحاسػػبات مػف الوسػػائط التخزينيػػة المختمفػة وتػػتـ قػػراءة ىػػذه الكتػب اإللكترونيػػة عمػػى ا
 (. 8;6، 6006اإللكترونية والمساعدات الشخصية الرقمية المختمفة )سيمونياف، 

وبػػدأت وزارة التربيػػة فػػي سػػورية بتصػػميـ دروس تعميميػػة )الكتػػاب االلكترونػػي( وفػػؽ منػػاىج وزارة التربيػػة 
ىػػػذه األقػػػراص فػػػي دائػػػرة الحاسػػػب  وذلػػػؾ عمػػػى أقػػػراص مدمجػػػة ليزريػػػة، لمػػػتعمـ بوسػػػاطة الحاسػػػوب، وتػػػـ انتػػػاج

التعميمػػي، ووزعػػت عمػػى محافظػػات الثطػػر العربػػي السػػوري كافػػة فػػي جميػػع المسػػتودعات الرئيسػػة لبيػػع الكتػػب 
المدرسػػػية، لتكػػػوف فػػػي متنػػػاوؿ جميػػػع المػػػواطنيف وقػػػد صػػػدرت الكتػػػب االلكترونيػػػة التاليػػػة: )المثمثػػػات، اليندسػػػة 

لػػث الثػػانوي العممػػي، و)الجبػػر، اليندسػػة، المغػػة االنكميزيػػة( لمصػػؼ الفراغيػػة، الحركػػة، عمػػـ الوراثػػة( لمصػػؼ الثا
التاسع األساسي، و)الرياضيات( لمصؼ األوؿ األساسي، و )االمبلء( لمرحمػة التعمػيـ األساسػي )وزارة التربيػة، 

6006 ،6=.) 
 :  Smart classes* ػ الصفوؼ الذكية

ريب وتػػدريس المػػواد الدراسػػية، بحيػػث عبػػارة عػػف معمػػؿ حاسػػب آلػػي ذي مواصػػفات عاليػػة يسػػتخدـ لمتػػد
دارة الصؼ بشػكؿ فاعػؿ، كمػا يسػيؿ عمميػات االتصػاؿ بػيف المعمػـ والمػتعمـ مػف  يسيؿ عممية التعّمـ والتعميـ وا 

 (.68، 6006جية والمتعمميف فيما بينيـ مف جية أخرى. )اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة عسير، 
 : Virtual Educationالتعميـ االفتراضي -*

يعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة مػػف حاسػػب آلػػي وشػػبكة انترنيػػت بحيػػث يتػػوفر لمطالػػب مصػػادر 
 لممعمومات في حالة عدـ وجود المدرس أو وجوده عف بعد، ومف مقومات نجاح التعميـ االفتراضي:

 وجود معامؿ متكاممة لمحاسب اآللي واتصاؿ مع شبكة االنترنيت. -
 معمومة واستكماليا مف قبؿ الطالب نفسو.تضميف المناىج البحث عف ال -
، 6060وجػػود كػػوادر تعميميػػة مؤىمػػة مػػف المدرسػػيف لمسػػاعدة الطالػػب عمػػى الػػتعمـ الػػذاتي )نصػػير،  -

666 .) 
برنػػامج التأىيػػؿ التربػػوي لممدرسػػيف عبػػر التعمػػيـ الشػػبكي التربيػػة وزارة أطمقػػت  وفػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية

االفتراضػػػية، وىػػػدؼ ىػػػذا المشػػػروع إلػػػى تمكػػػيف المدرسػػػيف غيػػػر المػػػؤىميف تربويػػػًا مػػػف بالتعػػػاوف مػػػع الجامعػػػة 
الحصػػػوؿ عمػػػى دبمػػػـو التأىيػػػؿ التربػػػوي، وتمكػػػيف المدرسػػػيف المػػػذكوريف مػػػف اكتسػػػاب ميػػػارات اسػػػتخداـ تقانػػػات 

 .المعموماتية وتطبيقاتيا في عممية التعمـ والتعميـ
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الحاجة إلى مدرسيف بميارات جديدة وأساليب تدريسية ومما سبؽ يتضح أف التقنيات الجديدة سوؼ تزيد 
لى نمط مف مػدارس المسػتقبؿ تعػد بػرامج الحاسػوب واالنترنػت وغيرىػا مػف التقنيػات والوسػائؿ المعينػة  بارعة، وا 
عمػػػى الػػػتعّمـ الػػػذاتي، ولكنيػػػا ال يمكػػػف أف تمغػػػي دور المدرسػػػيف، بػػػؿ تجعػػػؿ المسػػػتقبؿ مشػػػرقًا أمػػػاـ المدرسػػػيف 

زداد الطمػػب عمػػييـ، وفػػي ىػػذا المجػػاؿ البػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف التقنيػػات واالبتكػػارات العمميػػة الجيػػديف الػػذي سػػي
والتعميميػػة غّيػػرت كثيػػرًا فػػي الحيػػاة المعاصػػرة، ووفػػرت كثيػػرًا مػػف الوقػػت والجيػػد، والحاسػػبات اآلليػػة مػػثبًل وسػػيمة 

الوسػػيمة الفضػمى، لػػذلؾ فمػف الحكمػػة  جيػدة لمتعمػيـ والػػتعمـ، ولكنيػا ليسػػت الوسػيمة الوحيػػدة كمػا أنػا ليسػػت دائمػاً 
وضع استخداـ الحاسوب اآللي في التعميـ العاـ فػي موضػعو دوف إىمػاؿ التقنيػات واالبتكػارات األخػرى، وعػدـ 

 إعطائو أكثر مف حجمو، ومراقبة آثاره اإليجابية السمبية عمى المتعمميف والمدرسيف. 
 ػ المبنى المدرسي لمدرسة المستقبؿ:  5

المدرسػػي أحػػد العناصػػر الميمػػة لمعمميػػة التعميميػػة، حيػػث يشػػترؾ مػػع المنيػػاج والمػػدرس فػػي  يعػػد المبنػػى
كونيـ الركائز الميمة التي تساعد الطالػب عمػى االسػتفادة مػف أوجػو النشػاط العممػي والتربػوي، وعنػدما يتحػدث 

مػػنيـ سػػبب المختصػػوف عػػف بعػػض أوجػػو القصػػور فػػي مسػػتوى األداء والتحصػػيؿ العممػػي لمطػػبلب يعػػزو كثيػػرًا 
ذلؾ إلى المناىج الدراسية أو المدرس أو طريقة التدريس، وقمة منيـ يعزوف ذلؾ إلى الشكؿ الحسػي ودوره فػي 
تمبيػػػة حاجػػػات الطالػػػب النفسػػػية، حيػػػث إف الحجػػػرة المدرسػػػية )الصػػػؼ( تعػػػد مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ فػػػي فػػػتح نفسػػػية 

 (.60، 6007ير، الطالب إلى تمقي أي معمومة )اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة عس
وبغيػػة تأىيػػؿ المواقػػع واألبنيػػة المدرسػػية وتحسػػيف البيئػػة المدرسػػية تػػـ زيػػادة االعتمػػادات والتوسػػع بخطػػة 
البنػػاء المدرسػػي واسػػتمبلؾ األراضػػي البلزمػػة بتػػوفير المسػػتمزمات الفنيػػة والماديػػة، وبػػدأت وزارة التربيػػة السػػورية 

 يئات تربوية أكثر مردودًا حيث تـ البدء بػ:بإقامة المجتمعات المدرسية الضخمة التي توفر ب
 / طالب.8000مجمع البلذقية ويتسع لحوالي / -
 / طالب.7900مجمع طرطوس ويتسع لحوالي / -
 / طالب.000:مجمع قدسيا ويتسع لحوالي / -
 / طالب.8000مجمع عدرا ويتسع لحوالي / -
 / طالب.8000مجمع الحمدانية بحمب ويتسع لحوالي / -
 / طالب.8000دمشؽ ويتسع لحوالي /مجمع نجيا بريؼ  -
 (88، >600/ طالب.)وزارة التربية، 8000مجمع اشرفية صحنايا ويتسع لحوالي / -

يسعى التربويوف مف خبلؿ مفيوـ مدرسة المستقبؿ إلى أف تتحػوؿ وظيفػة المدرسػة مػف التعمػيـ فقػط إلػى الػتعمـ 
والتعمػيـ التفػػاعمي بػيف المػػتعمـ والمػػدرس ومصػادر الػػتعمـ المختمفػػة، ويجػب أف يصػػبح الطالػػب ىػو األسػػاس فػػي 
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البيئػة المدرسػية يجػب أف تكػوف محققػة العممية التعميمية بؿ وىو المحور األىـ فييا، كما أف كؿ عناصػر ىػذه 
 ليذا البعد.

فػػالمبنى المدرسػػي المناسػػب بنظػػرىـ ىػػو ذلػػؾ الفػػراغ الػػذي يػػوفر لكافػػة البػػرامج والمنػػاىج التربويػػة الفعالػػة بيئػػة 
تساىـ في بناء شخصػية الطالػب بنػاءًا شػامبًل يحقػؽ التكامػؿ بػيف كافػة الجوانػب المعرفيػة والوجدانيػة والمياريػة 

واالجتماعيػػة. فػػالمنيج التربػػوي مػػع الفػػراغ تغػػرس فػػي الطالػػب القػػيـ اإليجابيػػة واإلبػػداع ويكسػػبو كافػػة  والسػػموكية
 (.8، 6006الميارات اإلنسانية واالجتماعية والذىنية وينمي لديو التفكير المبدع )الصالح، 

نجػاز ويتزايد االىتماـ بالمبنى المدرسي لكونو أحد المستمزمات األساسية لتنفيذ أنظمة الع ممية التربوية وا 
نوعيػػػة بنائػػػو وسػػػعة مشػػػتمبلتو وطاقػػػة اسػػػتيعابو يتوقػػػؼ إلػػػى حػػػد كبيػػػر سػػػير العمػػػؿ  فعالياتيػػػا المختمفػػػة، وعمػػػى

ذا ما أريد لمدرسة المستقبؿ التقدـ والتطور فبل بد مػف  التربوي في المدرسة، وتحقيؽ األىداؼ المرسومة ليا، وا 
المطموبيف )المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف  إيبلء المبنى المدرسي العناية واالىتماـ

 (. :7، 6000العربي، 
وعنػػد تصػػميـ نمػػوذج مدرسػػة المسػػتقبؿ فػػي ضػػوء المعػػايير اليندسػػية التػػي تمبػػي متطمبػػات مسػػتخدمييا  

نشػػػاء المبنػػػى المدر  سػػػي بمشػػػاركة لجميػػػع فئػػػاتيـ وأعمػػػارىـ وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرجػػػوة، فػػػبل بػػػد مػػػف تصػػػميـ وا 
نشػائيًا، ومػف أىػـ متطمبػات  بنػا  مدرسػة التربوييف لتطوير المعايير التربوية داخؿ ىذا المبنى ليتوافؽ تربويػًا وا 

 مايمي:  المستقبؿ
 ػ تصميـ فراغ تعميمي لمدرسة تحقؽ التصور المستقبمي لطرؽ التعميـ.  

حاسػػػب اآللػػػي وأجيػػػزة العػػػرض واإلسػػػقاط ػػػ تجييػػػز الفراغػػػات الداخميػػػة بالتقنيػػػات الحديثػػػة البلزمػػة مثػػػؿ ال
 المرئي مف الحاسب. 

ػػػ تأكيػػد إسػػياـ المجتمػػع المحمػػي فػػي تحديػػد مواقػػع األبنيػػة المدرسػػية مػػع مراعػػاة تطبيػػؽ معػػايير الخريطػػة 
 المدرسية. 

 ػ تصميـ المبنى المدرسي بشكؿ يساعد عمى تفاعؿ المدرسة مع الحي. 
ضػػافة تػػوفير ػػػ تػػوفير قاعػػات األنشػػطة المتعػػددة األغػػراض  مػػع إيجػػاد فراغػػات لؤلنشػػطة البلمنيجيػػة، وا 

 قاعات تسيـ في التعميـ التعاوني عمى شكؿ مجموعات تسمح بالحوار المتبادؿ بيف المتعمميف أنفسيـ
 توفير كؿ أسباب الراحة والسعادة لمطبلب ولكافة العامميف بالمدرسة. -
 التقنية الحديثة بكفاءة عالية. توفير التجييزات واألدوات والمختبرات التي تستخدـ وتوظؼ -
تػػوفير المبلعػػب الرياضػػية المجيػػزة تجييػػزًا حػػديثًا يسػػمح بمزاولػػة كافػػة أنػػواع الرياضػػة وبنػػاء األجسػػاـ  -

 والعقوؿ.
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 العناية بمراكز مصادر التعمـ داخؿ المدرسة. -
 توفير أماكف وقاعات مناسبة لمزاولة النشاط الثقافي والترفييي واالجتماعي. -
 وقاعات لمعناية بالطبلب الموىوبيف. توفير حجرات -
 (. 7، 6006مراعاة البناء المدرسي ألوضاع الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة )الصالح،  -

فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ عمػػى احتياجػػات ومتطمبػػات تطبيػػؽ منيػػاج  المعامػػؿ والمختبػػراتويعتمػػد تصػػميـ وتجييػػز 
 دراسي معيف مف الطبلب لممقررات العممية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء.....الخ.

ويحتػػاج تصػػميـ ىػػذه المعامػػؿ إلػػى معمػػاري محتػػرؼ يقػػدـ حمػػواًل جيػػدة تناسػػب جميػػع المتطمبػػات المحػػددة مػػف 
ؽ االعتبارات البلزمة في توفير جو يساعد عمػى االتصػاؿ الفعػاؿ بػيف المخطط التربوي، وفي الوقت نفسو تحق

المػػػدرس والطػػػبلب، كمػػػا اف المصػػػمـ يسػػػتطيع مراعػػػاة معػػػايير التصػػػميـ لػػػذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة )نصػػػير، 
6060 ،666.) 
عمػػى دورات الميػػاه والمغاسػػؿ وميػػاه الشػػرب والمقاصػػؼ ومطػػابخ المدرسػػيف، والتػػي  المرافػػؽ الصػػح ةوتشػػمؿ 

ب أف تصمـ بحيث تكوف قريبة مف أماكف تواجػدىـ، وتعػد مػف االحتياجػات الضػرورية لممػدارس ممايتوجػب يج
 االىتماـ بيا، وبتصميميا ومواقعيا وعددىا.

فيي ضرورة وجزء ال يتجػزء مػف العمميػة التعميميػة والتربويػة، مػع  لمفنا  الداخمي والساحات الخارج ةوبالنسبة 
 (.66، 6007ـ لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة )بف صالح، وجوب مراعاة معايير التصمي

 في مدرسة المستقبؿ البد مف مراعاة مايمي : الصفوؼ الدراس ة وعند تصميـ 
ػػػػ االبتعػػػاد عػػػف الشػػػكؿ التقميػػػدي لمصػػػفوؼ الدراسػػػية بحيػػػث تسػػػتوعب عػػػددًا مناسػػػبًا مػػػف الطػػػبلب يتػػػيح 

 والمساحات المطموبة لمطالب داخؿ الصؼ وخارجو. المناقشة والتفاعؿ مع المدرس، مع توفير االحتياجات 
 ػ  دراسة االحتياجات النفسية والفراغية لممدرس والطالب.

 ػ  توفير مناخ بيئي مناسب يساعد عمى التركيز في العممية التعميمية.
ذات إلعطػاء بيئػة مدرسػية جميمػة  ػ  مراعاة اختيار ألواف الدىانات سواء الدىانات الداخمية أو الخارجيػة

 المحيطة. طابع فني مرموؽ وعصري يتناسب مع البيئة
 وضع الطبلب قريبًا مف مصدر المعمومات. -
 توفير أجيزة سمعية وصوتية ومرئية حديثة ومبلئمة -

اإلضػػػاءة الطبيعيػػػة أو  ػػػػ  اختيػػػار األنظمػػػة المناسػػػبة لمنمػػػوذج سػػػواء نظػػػاـ التيويػػػة والتكييػػػؼ أو نظػػػاـ
 (;=، 6000ى بيئة الطالب )المجدوب، الصناعية ومدى تأثيرىا المباشر عم
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والبػػد مػػػف أف يػػتـ تقسػػػيـ المبنػػى المدرسػػػي إلػػػى كتػػؿ رئيسػػػية تتمثػػؿ فػػػي الصػػفوؼ واإلدارة والمختبػػػرات وأمػػػاكف 
األنشػػطة والمبلعػػب مػػع مراعػػاة االىتمػػاـ بالتصػػميـ الػػداخمي ليػػا والتفاصػػيؿ واأللػػواف والتجييػػزات، فقػػد أشػػارت 

ر جماليػػػػات التصػػػػميـ الػػػػداخمي فػػػػي التحصػػػػيؿ العممػػػػي مػػػػف ناحيػػػػة زيػػػػادة ( إلػػػػى تػػػػأثيTooleyدراسػػػػة )تػػػػولي، 
 (.Tooley. 2005, 97مشاركات الطبلب في األنشطة وكذلؾ رغبة العامميف في العمؿ لفترات أطوؿ )

وىكذا يتـ تصميـ نموذج مدرسة المستقبؿ وتحديد متطمباتو وشكمو المعماري والخدمات الممحقة بو بنػاء 
عمى موقعو والبيئة المحيطة بو، ويؤخذ في االعتبار، المعايير اليندسية والمساحة وتوقعات التوسع في المبنى 

لسكانية يتـ تحديد أحجاـ الخدمات المطموبة في المستقبؿ بناء عمى زيادة الكثافة السكانية، وفي ضوء الكثافة ا
 والمعايير التخطيطية لممبنى. 

 ػ المدر س في مدرسة المستقبؿ:  6
شػػػيد العػػػالـ المعاصػػػر سمسػػػمة مػػػف التغيػػػرات والتطػػػورات المعرفيػػػة والعمميػػػة والتكنولوجيػػػة، وأحػػػدثت ىػػػذه 

ر بشػكؿ كبيػر، فػدور المػدرس لػـ يعػد التغيرات مسؤوليات وواجبات جديدة في أدوار المدرس التػي تتجػدد وتتغيػ
قاصرًا عمى تمقيف الطمبة وحشو أدمغتيـ بالمعمومات بؿ أصبح منظمًا لمتعميـ وميسرًا لػو، وأصػبح دوره منصػبًا 
عمى توفير الظروؼ المساعدة عمى إحداث التغيرات المطموبة في سموؾ الطمبة عمى النحو الػذي يكفػؿ نمػوىـ 

 (.:9، 6008لنواحي وتييئتيـ لمستقبؿ أفضؿ )فييـ، المتكامؿ والمتوازف في جميع ا
تتعػػػدد العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤدي إلػػػى تقػػػدـ التعمػػػيـ وتتشػػػابؾ، غيػػػر أف المػػػدرس كػػػاف وسػػػيبقى ىػػػو أحػػػد أىػػػـ  

العوامؿ، إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ في تحقيؽ التقدـ التعميمػي والوصػوؿ إلػى مدرسػة متطػورة قػادرة عمػى 
 فاءة عالية. تحقيؽ األىداؼ المنشودة بك

مػػػف نوعيػػػة جيػػػدة وجديػػػدة، يكػػػوف قػػػادرًا عمػػػى فيػػػـ الحقػػػائؽ والمفػػػاىيـ  درسوتحتػػػاج مدرسػػػة المسػػػتقبؿ إلػػػى مػػػ
والتغيػػرات الجديػػدة، وقػػادرًا عمػػى اسػػتيعاب نتػػائج ثػػورة العمػػـ والتكنولوجيػػا الحديثػػة التػػى تعتمػػد عمػػى المعمومػػات 

 ا تنظيمًا جيدًا.الدقيقة، واستخداـ وتوظيؼ المعمومات المعقدة وتنظيمي
وفػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية تػػـ إعػػداد المدرسػػيف لمقيػػاـ بتػػدريس المنػػاىج الجديػػدة فػػي مجػػاؿ المعموماتيػػة، 
وذلؾ بإخضاعيـ لدورات معموماتية متخصصة حيث تـ تحديث المناىج المتعمقة بالمعموماتية في التعميـ العاـ 

قنيػة، وذلػػؾ بتنفيػػذ توصػيات نػػدوة "واقػػع المعموماتيػة فػػي سػػورية" لصػفوؼ المرحمػػة الثانويػة لتواكػػب التطػػورات الت
 .:==6التي جرت في دمشؽ في شير آذار مف عاـ 

كما قامت وزارة التربية السورية بتنفيذ مشروع تعميؽ التأىيؿ التربوي لممعممػيف وكػاف اليػدؼ مػف ىػذا المشػروع 
المػػدرس الحاصػػؿ عمػػى أىميػػة التعمػػيـ وذلػػؾ مػػف  إحػػبلؿ المػػدرس المجػػاز جامعيػػًا والمؤىػػؿ تربويػػًا وتقنيػػًا محػػؿ
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المفتػوح فػي وزارة التعمػيـ خبلؿ اسػتخداـ نظػاـ التعمػيـ المفتػوح، ونفػذ ىػذا المشػروع بالتعػاوف مػع برنػامج التعمػيـ 
 (.88، ;600)وزارة التربية،  العالي

والعبلقػػػات  إف المتغيػػػرات االجتماعيػػػة المتسػػػارعة والتػػػي شػػػممت جميػػػع المؤسسػػػات االجتماعيػػػة والقػػػيـ 
اإلنسػػانية تحتػػاج إلػػى مػػدرس قػػادر عمػػى التفكيػػر العممػػي المػػنظـ ليواجػػة االنفتػػاح الثقػػافى والعممػػى والتكنولػػوجى 

  (.69، =600واالعبلمي.)مازف، 
وسػػيتـ التعػػرؼ عمػػى معػػايير المػػدرس فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ وخصائصػػو والتحػػديات التػػي تواجيػػو بشػػكؿ 

 مفصؿ في فصؿ قادـ. 
 ػ المد ر في مدرسة المستقبؿ:  7

تنبثػػػؽ أىميػػػة مػػػدير المدرسػػػة مػػػف الموقػػػع الػػػذي يحتمػػػو فػػػي قيػػػادة العمميػػػة التعميميػػػة وتػػػوفير مسػػػتمزمات 
 نجاحيا، حيث يتفؽ التربويوف عمى أنو كيؼ ما تكوف اإلدارة تكوف المدرسة. 
جؿ التغيير والتطوير فػي مسػتوى إف المدراء التقميدييف في المدارس قد اليكوف لدييـ استعداد ذاتي مف أ

أدائيـ ليواكب تغيرات المستقبؿ أو التحديات المتوقع حصوليا، ولػذلؾ فػإف مدرسػة المسػتقبؿ تتطمػع إلػى وجػود 
 قائد تربوي لديو القدرة عمى مواجية المتغيرات والتحديات الكبيرة ويمتمؾ قدرة عالية وتصميـ عمى النجاح.

إيػػبلء أىميػػة خاصػػة لػػئلدارة المدرسػػية وذلػػؾ باالختيػػار السػػميـ لمػػدراء لػػذلؾ تػػرى اليونسػػكو أنػػو البػػد مػػف 
المػػدارس، وفػػي ىػػذا الخصػػوص تقتػػرح أف يعيػػد بػػإدارة المػػدارس إلػػى مينيػػيف أكفػػاء تمقػػوا إعػػدادًا متخصصػػًا ال 
سػػيما فػػي ميػػداف اإلدارة وأف يخػػوليـ تػػأىيميـ العػػالي المتخصػػص فػػي اإلدارة المدرسػػية مزيػػدًا مػػف الصػػبلحيات 

ث أف مػػػدارس المسػػػتقبؿ تتطمػػػب قػػػدرات وميػػػارات إداريػػػة عاليػػػة )المػػػؤتمر الثػػػاني لػػػوزراء التربيػػػة والتعمػػػيـ حيػػػ
 (.;6، 6000الوثيقة الرئيسية ،  -والمعارؼ في الوطف العربي

وفػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية أطمقػػت وزارة التربيػػة مشػػروع اسػػتثمار تقانػػات المعموماتيػػة فػػي التعمػػػيـ 
 بوية والمدرسية وشمؿ ىذا المشروع عمى:واإلدارة التر 

دخػػػاؿ التكنولوجيػػػا الحد - يثػػػة فػػػي التعمػػػيـ والػػػتعمـ اسػػػتثمار شػػػبكة المعموماتيػػػة التػػػي أحػػػدثتيا الػػػوزارة وا 
 لى المعايير العالمية لعدد الطبلب الجالسيف عمى الحاسوب.إوالوصوؿ 

 مجاالت الحياة.تنمية الميارات األساسية في مجاؿ استثمار الحاسوب في التعميـ وفي  -
 تحويؿ الكتاب المدرسي إلى النمط االلكتروني التفاعمي. -
أتمتة العمؿ اإلداري في الػوزارة )اإلدارة المركزيػة واإلدارات الفرعيػة( وتأىيػؿ األطػر اإلداريػة التربويػة  -

داريػػة فػػي انتقػػاء جميػػع اإلداريػػيف فػػي اإلدارة  المركزيػػة والمدرسػػية، واسػػتخداـ معػػايير عمميػػة تربويػػة وا 
 (.>7، >600ومديريات التربية واإلدارات المدرسية )وزارة التربية، 
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وسػوؼ يػتـ الحػػديث عػف معػػايير مػدير مدرسػػة المسػتقبؿ والتحػديات التػػي يواجييػا وكيفيػػة التغمػب عمييػػا 
 بشكؿ مفّصؿ في الفصؿ القادـ. 

 ثامنًا ػ صور لمدرسة المستقبؿ: 
تكنولوجيػا فييػا لخدمػة الػتعّمـ اليػادؼ مػف خػبلؿ تشػجيع الطػبلب توفر مدرسة المسػتقبؿ بيئػة تسػتخدـ ال 

عمى بناء المعرفػة ال إعػادة إنتاجيػا، والحػوار والمناقشػة ولػيس اسػتقباؿ المعمومػات، وتوضػيح مػا تعممػوه ولػيس 
 التكرار، والتعقيب عمى ما تعمموه وليس توصيؼ ما تعمموه، والتعاوف وليس المنافسة. 

رسػػة المسػتقبؿ، سػػوؼ يكػػوف لػو دور ميػػـ فػػي معالجػة مشػػكمتيف رئيسػػيتيف تعػػاني إف النمػوذج الجديػػد لمد
، وىػذا النمػوذج (غياب الحافر لمتَعمُّـ، وصػعوبة نقػؿ الػتعّمـ إلػى مواقػؼ جديػدة)منيما المدرسة التقميدية وىما : 

الجديد يتطمب دعمًا سياسيًا وماليًا وتخطيطًا استراتيجيًا وتغيػرًا شػامبًل وعقػواًل منفتحػة عمػى دمػج الفكػر التربػوي 
مكانات التكنولوجيا المتطورة لتوفير بيئة تعمـ تعمؿ عمى إعداد الطبلب لعالـ متغير.   المعاصر وا 

دمة منيا لتطوير أنظمتيا التربوية والتعميمية مػف أجػؿ وفي إطار جيود واىتمامات الدوؿ وبخاصة المتق
مػف التجػارب العمميػة فػي مجػاؿ المدرسػة القػادرة  والمخاطر التػي تواجييػا، انطمقػت مجموعػةمواجية التحديات 

ا يمػػي صػػورة يمػػييػػا مصػػطمح )مدرسػػة المسػػتقبؿ ( وفالمسػػتقبؿ وأعبائػػو والتػػي أطمػػؽ عم عمػػى الوفػػاء بمتطمبػػات
  لمدرسة المستقبؿ.

 : (THE CHATTER SCHOOLػ مدراس الميثاؽ ) 
وىػػػي مػػػدارس شػػػديدة التنػػػوع فيمػػػا يتعمػػػؽ ببرامجيػػػا التعميميػػػة واسػػػتقبلليتيا وخططيػػػا التقويميػػػة، وىػػػي 

تعطييػػػا  –اتفاقيػػػة   أي –مؤسسػػػات تعميميػػػة اختياريػػػة مسػػػتقمة ويسػػػير العمػػػؿ فييػػػا عمػػػى أسػػػاس ميثػػػاؽ 
اؽ ينعقد بيف الجماعة التي تؤسس ىذه النوعية مف المدارس امتيازات عف غيرىا مف المدارس، وىذا الميث

 المدينة أو المحافظة.   وبيف راعييا الذي يكوف إما مجمس التعميـ المحمي، أو مجمس المنطقة أو مجمس
وتتميػػز مػػدارس الميثػػاؽ  عػػف المػػدارس التقميديػػة بمكانتيػػا وبأنظمتيػػا حيػػث تتمتػػع بالمرونػػة فػػي تطبيػػؽ 

 (. 68، 6006المناىج الدراسية، كما تتميز بأساليب التجريب والتجديد )متولي والحمو، 
 :  (The Learning School)المدرسة المتعمِّمةػ  

التعمػيـ عمميػة مسػتمرة مػدة الحيػاة، وأف الجميػع  يمة( وأفىػي مدرسػة تتمحػور حػوؿ مبػدأ )التربيػة المسػتد
قابػػػؿ لمػػػتعمـ، فالطالػػػب والمػػػدرس والمػػػدير وولػػػي األمػػػر جمػػػيعيـ بحاجػػػة إلػػػى الػػػتعمـ والنمػػػو، لػػػذا فػػػإف المدرسػػػة 

 (>6، 6000المتعمِّمة مدرسة تتمركز حوؿ فكرة مجتمع مدرسي دائـ التعّمـ )العدلوني، 
 : ( The Electronic School)المدرسة اإللكترونيةػ 
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المدرسػػة اإللكترونيػػة ىػػي مدرسػػة المسػػػتقبؿ كمػػا يأمػػؿ التربويػػوف وخبػػػراء التعمػػيـ، وتسػػعى إلػػى اسػػػتخداـ 
الحاسػػػب اآللػػػي و جميػػػع تطبيقاتػػػو التقنيػػػة فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية وفػػػي العممييػػػات اإلداريػػػة والماليػػػة واإلجرائيػػػة 

ـ المدرسػػػػة اإللكترونيػػػػة عمػػػػى إيجػػػػاد موقػػػػع إلكترونػػػػي يخػػػػدـ المجتمػػػػع والتعميميػػػػة والمعموماتيػػػػة والبحثيػػػػة، وتقػػػػو 
المدرسي، ويربط الموقع بشبكة المعمومات )االنترنت( وتبنى فيو المعمومات عمى شكؿ صفحات تعميميػة، كمػا 
تستخدـ أنظمة الحماية ومنح صبلحيات لممستخدـ لمدخوؿ إلى بعض المواد الموجودة في الموقع، إضافة إلى 

ف المدرسة تتخذ وسائؿ رقابية لمموقع وأنظمتو المختمفة لتحميؿ االستخداـ وقياس فعالياتو ومعرفتو نقػاط ذلؾ فإ
قوتو ونقاط ضعفو، وربط جميع أقساـ المدرسة اإلدارية والفنية بشبكة داخميػة وخارجيػة تخػدـ المتعػامميف وتقػدـ 

 (.70، 6009سيف واإلدارييف )مصطفى، المعمومات التي يحتاجيا جميع أفراد المدرسة مف الطبلب والمدر 
وفػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية أصػػدر السػػيد الػػرئيس بشػػار األسػػد رئػػيس الجميوريػػة المرسػػـو التشػػريعي 

القاضػػي بإحػػداث المدرسػػة االلكترونيػػة السػػورية لممراحػػؿ الدراسػػية مػػف الصػػؼ  6068/>/60/ تػػاريخ 78رقػػـ /
ية، انطبلقًا مما ورد في دستور الجميوريػة العربيػة السػورية بضػرورة األوؿ االساسي وحتى نياية المرحمة الثانو 

إتاحػػة التعمػػػيـ لجميػػػع افػػػراد المجتمػػػع، وتوظيػػػؼ تقانػػػة المعمومػػػات مواكبػػػة لمعصػػػر وألسػػػاليب العمػػػؿ فػػػي الػػػدوؿ 
 ( لبلطبلع عمى مرسـو المدرسة االلكترونية(. 6المتطورة، )انظر الممحؽ رقـ )

 (:  Quality School Driven ػ المدرسة النوعية )
« جػػػودة التعمػػػيـ»وىػػػي نمػػػوذج لمدرسػػػة المسػػػتقبؿ التػػػي تتبنػػػى نظريػػػة الجػػػودة الشػػػاممة، التػػػي أساسػػػيا 

وفػػػؽ أعمػػػى معػػػايير األداء العػػػالي، سػػػواء فػػػي « التحسػػػيف المسػػػتمر»ونوعيتػػػو العاليػػػة، وتركػػػز عمػػػى مبػػػدأ 
المدرسػػػية  التحصػػػيؿ الدراسػػػي أو طػػػرؽ التػػػدريس، أو أسػػػموب اإلدارة أو المنػػػاىج الدراسػػػية، أو العبلقػػػات

   (.78، =600)الطويؿ، وعبابنة،  وغيرىا
 (:The Collaborative School)ػ المدرسة التعاونية  

القائـ عمى مبدأ التعاوف بيف  المعمػـ « التعميـ التعاوني»وىي نموذج لمدرسة المستقبؿ تتبنى مفيـو 
المعممػيف مػع بعضػػيـ فػي تحضػػير والمػتعمـ، والتعػاوف بػػيف المتعممػيف بعضػيـ مػػع الػبعض، والتعػاوف بػػيف 
 (.9 ،;600المالكي، الدروس ووضع االختبارات، ومناقشة كيفية تطوير أسالب التدريس )

 : : (The Creative School )المدرسة المبدعةػ 
، حيػث تعتقػد أف «تشجيع وتنميػة ممكػة اإلبػداع»وىي إحدى نماذج مدرسة المستقبؿ تسعى لتبني مبدأ 

المناسػبة والمنػاخ المبلئػـ  ديو مقدرة عمى اإلبداع واالبتكار، بشرط أف تتوفر لو البيئةفي المدرسة ل كؿ شخص
 (.>6، 6000الذي يشجع المبادرات الفردية )العدلوني، 

 ( :  (the Community Schoolالمدرسة المجتمعيةػ 
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وفئاتػو، وتسػعى بكؿ شػرائحو « المدرسة والمجتمع إزالة األسوار بيف»وىي مدرسة لممستقبؿ تتبنى مبدأ 
 مبنيػػة عمػػى ُأسػػس رشػػيدة بينيػػا وبػػيف المجتمػػع المحمػػي بكػػؿ مؤسسػػاتو وفئاتػػو إلػػى إقامػػة عبلقػػات مجتمعيػػة

 (. ;;، :600)الخطيب، 
ويمكػػف تحديػػد صػػيغة أو أكثػػر مػػف ىػػذه الصػػيغ السػػابقة لمدرسػػة المسػػتقبؿ لكػػي تكػػوف بمثابػػة مدرسػػة 

درة عمػػػى إعػػػداد طبلبيػػػا إعػػػدادًا شػػػامبًل ومتكػػػامبًل بحيػػػث لممسػػػتقبؿ فػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي ألي دولػػػة، وتكػػػوف قػػػا
يكونػػوف قػػادريف عمػػى التعامػػؿ مػػع المتغيػػرات والتحػػديات المسػػتقبمية، فػػي نفػػس الوقػػت المحافظػػة عمػػى ىػػويتيـ 

 العربية. 
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 العبهت هذٌر هذرست املستقبل يف املرحلت الثبنىٌت

 أوالً: هفهىم اإلدارة املذرسٍت

 ثبنٍبً: أمهٍت اإلدارة املذرسٍت  

 ثبلثبً: هعبٌري هذٌر هذرست املستقبل يف املرحلت الثبنىٌت العبهت:  

 هعبٌري شخظٍت -1   

 هعبٌري إدارٌت -2   

 هعبٌري اختوبعٍت-3   

رابعبً: التحذٌبث اليت تىاخه هذٌر املذرست الثبنىٌت العبهت يف     

 ضىء هذرست املستقبل:

 التحذٌبث اإلدارٌت -1   

 التحذٌبث الرتبىٌت -2  

 تحذٌبث التكنىلىخٍتال -3   

 تحذٌبث االقتظبدٌتال -4   

 تحذٌبث االختوبعٍتال -5  
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 (في المرحمة الثانو ة العامة )مد ر مدرسة المستقبؿ بعنواف رابعالفصؿ ال

 
والمعايير والتحديات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية يبحث الفصؿ الحالي في أىمية مدير مدرسة المستقبؿ 

 العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ.
 أواًل ػ مفيوـ اإلدارة المدرس ة: 

تعد اإلدارة المدرسية جزء مف اإلدارة التربويػة وصػورة مصػغرة لتنظيماتيػا، وىػي الوحػدة القائمػة المكمفػة 
تسػػاعد عمػػى تربيػػة الطػػبلب وتعمػػيميـ رغبػػة فػػي تحقيػػؽ النمػػو  بتنفيػػذ السياسػػة التعميميػػة وتقػػديـ الخػػدمات التػػي

 المتكامؿ ليـ.

وتعرؼ اإلدارة المدرسية بأنيا "مجموعة مف العمميات المتكاممة والمخططة التي يشرؼ عمى ممارستيا 
يف بػات لبموغ أىػدافيا وذلػؾ بالتعػاوف مدير معد إعدادًا خاصًا ذو ميارات متميزة تتناسب ومتطمبات ىذه العممي

جميػػػػع العػػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػة، وتعػػػػد اإلدارة المدرسػػػػية وسػػػػيمة ميمػػػػة لتنظػػػػيـ الجيػػػػود الجماعيػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة 
نسانية مف أجؿ تنمية الطبلب بشكؿ متوازف ومتكامؿ" )خميؿ،   .(>7، =600باعتبارىما عممية اجتماعية وا 

ائػػػد التربػػػوي المتمثػػػؿ بمػػػدير حيػػػث يتوقػػػؼ نجػػػاح اإلدارة التعميميػػػة والمدرسػػػية عمػػػى القيػػػادة، ذلػػػؾ أف الق
المدرسة يؤدي دورًا ىامًا في تحقيؽ األىداؼ، وفي رسـ الظرؼ وتحديد الوسائؿ الموصمة إلييػا، ولممػدير دور 
في وضع خطط النشاط المختمفة، التنسيؽ بػيف المجموعػات المختمفػة داخػؿ المؤسسػات التربويػة لموصػوؿ إلػى 

 األىداؼ المرجوة. 

بأنػػػػو "المسػػػػؤوؿ مباشػػػػرة أمػػػػاـ اإلدارة التربويػػػػة عػػػػف إدارة المدرسػػػػة ونظاميػػػػا  ويعػػػػرؼ مػػػػدير المدرسػػػػة :
داريػػيف،  وانضػػباطيا، وىػػو المرجػػع لجميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة مػػف مدرسػػيف فئػػة أولػػى ومدرسػػيف مسػػاعديف وا 
وىػػو المسػػؤوؿ عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ بمػػا ينسػػجـ والسياسػػة التربويػػة لمقطػػر وعػػف مراقبػػة سػػير التػػدريس وأعمػػاؿ 

لييئة التعميمية والتدريسية واإلدارييف والمستخدميف وىو مسؤوؿ أيضًا عػف سػموؾ الطػبلب وتطػور تقػدميـ فػي ا
 (. 68-:6، 6008الدراسة" )وزارة التربية، 

ويعرؼ مدير مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانوية العامة في البحث الحالي بأنػو: الشػخص المسػؤوؿ عػف 
بفرعييػػا األدبػػي والعممػػي والتػػي تتكػػوف مػػف ثبلثػػة صػػفوؼ دراسػػية )األوؿ الثػػانوي إدارة المدرسػػة الثانويػػة العامػػة 

داريػيف وطػبلب وعػامميف، وقيادتيػا  العاـ، الثاني الثانوي العاـ، والثالث الثانوي العػاـ(، بمػا فييػا مػف مدرسػيف وا 
دارية واجتماعية ذات مواصفات عالية، يسػتخدم يا فػي مواجيػة نحو مستقبؿ أفضؿ، يتمتع بمعايير شخصية وا 
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التحػديات اإلداريػة والتربويػة والتكنولوجيػة واالقتصػادية واالجتماعيػة التػي فرضػتيا الثػورة التكنولوجيػة والتغيػرات 
 المعاصرة.  

 وانطبلقًا مف أىمية اإلدارة المدرسية تظير أىمية مدير المدرسة داخؿ المدرسة وخارجيا. 
 ثان ًا ػ أىم ة اإلدارة المدرس ة: 

رة المدرسػػية أىميتيػػا الكبػػرى بالنسػػبة لكػػؿ طالػػب فػػي المدرسػػة ألنيػػا تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ إف لػػئلدا
التربوية والتعميمية التي يتطمع ليا المجتمع ويراقبيا بدقة عف كثػب ىػذا بجانػب الكثيػر مػف االتجاىػات الحديثػة 

 التي يجب غرسيا في نفوس الطبلب داخؿ المدرسة.
رسػية وتطػور مفاىيميػا واخػػتبلؼ وظائفيػا وأسػاليب إدارتيػا يتطمػب إدارة قػػادرة إف تغيػر أىػداؼ اإلدارة المد

، 7==6)الفائز، عمػػى تػػوفير الظػػروؼ واإلمكانيػػات، التػػي تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة واالجتماعيػػة
9< .) 

أكثػػر وعمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة كػػؿ العػػامميف فػػي المؤسسػػة المدرسػػية إال أف مػػدير المدرسػػة يمػػارس دورًا 
أىمية فيو المسؤوؿ عف قيادة وتوجيو جميع الجيود والقوى التي يعمؿ معيا لبموغ األغراض المنشودة لممدرسة 
باإلضافة إلػى مسػؤوليتو فػي تػوفير وتييئػة جميػع التسػييبلت البلزمػة لمعمميػة التربويػة فيػو فػي النيايػة مسػؤوؿ 

ئػػيس الييئػػة التعميميػػة والمشػػرؼ المباشػػر فػػي عػػف تحسػػيف تعمػػيـ وتعمػػـ طػػبلب مدرسػػتو وىػػو العنصػػر الفعػػاؿ ور 
 (.79، >==6أعماليا)الجميمي، 

أف يحصػر المػدير نفسػو فػي الميػاـ  واستنادًا إلى تطور دور المدير وازدياد أىميتو، فإف مػف غيػر المقبػوؿ
سػػػتديميف التقميديػػػة فقػػػط بػػػؿ ال بػػػد لػػػو أيضػػػًا مػػػف القيػػػاـ بالميػػػاـ القياديػػػة التػػػي تقػػػود إلػػػى التطػػػوير والتحسػػػيف الم

ومجابيػػة المشػػكبلت وتخطػػي العقبػػات سػػواء فػػي مجػػاؿ البػػرامج أو األسػػاليب واألنشػػطة المدرسػػية المختمفػػة وأف 
تعطى األولوية في أثناء ممارسة العمؿ القيادي، وقد أثبتت الدراسات العممية وجػود عبلقػة واضػحة بػيف نجػاح 

 (.Deoisers, 1990, 40يمي في المدرسة )المدير كقائد في عممو وبيف عناصر عدة مف بينيا الجو التنظ
ف إدارة مػػدارس المسػػتقبؿ تتطمػػب مػػدراء لػػدييـ القػػدرة عمػػى مواجيػػة التغيػػرات والتحػػديات الكبيػػرة، والػػذيف إ 
فبلبػد لمػدير المدرسػة الثانويػة مػف أف يمتمػؾ ميػارات التغييػر السػتيعاب  ،مكوف القدرة والتصميـ عمػى النجػاحيم

ال عانت المدرسة مف الجمود وكاف مصيرىا الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة.  مستجدات العصر وا 
ونظرًا ألىمية دور مدير المدرسة بوصفو قائػدًا تربويػًا فػي عمميػات التغييػر والتحسػيف داخػؿ المدرسػة   

تركزت  :==6مف الدراسات التي تمت في مجاؿ التعميـ في الواليات المتحدة األمريكية منذ عاـ  %(80فإف )
بشػػكؿ أساسػػي عمػػى المػػديريف، حيػػث كشػػفت نتػػائج ىػػذه الدراسػػات عػػف دور القائػػد فػػي المشػػاركة فػػي عمميػػات 
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المدرسػػػة ىػػػو الػػػذي التعمػػػيـ والػػػتعمـ وأىميػػػة ىػػػذا الػػػدور فػػػي تحقيػػػؽ التغييػػػرات الناجحػػػة فػػػي المدرسػػػة وأف مػػػدير 
 (. ;6، 6000يستطيع التأثير وصنع التغيير في المدرسة حتى يقودىا إلى التميز والنجاح )العمي، 

ويعػػػد المدرسػػػوف أداة رئيسػػػية لتنفيػػػذ البػػػرامج واألنشػػػطة التربويػػػة وال يسػػػتطيع مػػػدير المدرسػػػة أف يػػػنجح فػػػي 
لمدرسػيف والعػامميف وذلػؾ مػف خػبلؿ إشػراكيـ فػي تحقيؽ المياـ التعميميػة والتربويػة إال إذا اسػتطاع كسػب ثقػة ا

العمػػػؿ وتحمػػػؿ المسػػػؤولية وتقػػػديـ الحػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػة ليػػػـ واالسػػػتفادة مػػػف آرائيػػػـ ومقترحػػػاتيـ واالرتقػػػاء 
بمسػػػتوياتيـ العمميػػػة والفنيػػػة والثقافيػػػة واالقتصػػػادية، لػػػذا يصػػػبح توطيػػػد العبلقػػػات االجتماعيػػػة بػػػيف المػػػدير فػػػي 

 (. 9>6، 6006ر التعميمي أمرًا في غاية األىمية )البدري، المدرسة والكاد
وال تػػزاؿ تظيػػر أىميػػة اإلدارة المدرسػػية كممػػا تقػػدـ الػػزمف وكممػػا ازدادت الحضػػارة وتغيػػرت مفػػاىيـ التربيػػة 
وتطػػور التعمػػيـ، وانطبلقػػًا مػػف أىميػػة اإلدارة المدرسػػية تظيػػر أىميػػة مػػدير المدرسػػة فػػي مواجيػػة التحػػديات التػػي 

 في عممو اإلداري والتربوي وسعيو إلى التخفيؼ مف آثارىا عميو.  تعترضو
 ثالثًا ػ معا  ر مد ر مدرسة المستقبؿ في المرحمة الثانو ة العامة: 

يواجػػو التعمػػيـ الثػػانوي فػػي العصػػر الحػػالي العديػػد مػػف التحػػديات التػػي أدت إلػػى زيػػادة الحاجػػة إلػػى تطػػوير 
امػتبلؾ المعػارؼ والميػارات التػي تسػاعده عمػى تنميػة ذاتػو، والقيػاـ  التعميـ الثانوي، الذي يمكػف كػؿ طالػب مػف

بػػدوره فػػي المجتمػػع، وظيػػرت نػػداءات تنػػادي بضػػرورة وضػػع مسػػتويات معياريػػة يػػتـ فػػي ضػػوئيا تقػػويـ وتطػػوير 
كوناتو التربوية، التي تؤكد عمػى ضػرورة تطػوير المػديريف والمدرسػيف واالرتفػاع بمسػتوى أداء مالنظاـ التربوي و 

بلب، وتػػوفير الفرصػػة لكػػؿ طالػػب لػػتعمـ المحتػػوى المناسػػب وصػػواًل إلػػى مسػػتوى األداء المطمػػوب، وانطبلقػػًا الطػػ
 (.69، >600مف ىذه الرؤية ظيرت حركة المعايير في التعميـ وانتشرت بقوة )صالح، 

ماثبًل  بأنيا: "تمؾ النصوص المعبرة عف المستوى النوعي الذي يجب أف يكوف ( Standards)وتعرؼ المعايير
تشمؿ: الفمسفة التي ينطمؽ  بألي برنامج تعميمي، وىذه الجوان بوضوح في جميع الجوانب األساسية والمكونة

منيا البرنامج، والييئة التعميمية، واإلدارة، والطبلب، والمصادر التعميمية، والكفايات المينية لممدرس" 
 (.79، 6000)العجمي، 

ر المسػتقبؿ فػي المرحمػة الثانويػة بأنيػا: ىػي كػؿ مايحتػاج المػديروف وفي البحث الحالي تعرؼ معايير مػدي
أف يعرفػػػوه ويػػػؤدوه، ويقصػػػد بػػػذلؾ مجمػػػوع المعػػػارؼ والميػػػارات واالتجاىػػػات الشخصػػػية واإلداريػػػة واإلجتماعيػػػة 
البلزمػة لػئلدارة الجيػػدة، والتػي تصػؿ بالمػػدير إلػى المسػتوى المبلئػػـ لمواجيػة التحػديات التػػي تعتػرض عممػو فػػي 

 ستقبؿ، وبما ينعكس إيجابًا عمى أداء المدير اإلداري وتعاممو مع المدرسيف والطبلب والمجتمع المحمي.الم
وبعد القراءات الكثيرة التي قامت بيا الباحثة في مجاؿ معايير مدير المدرسة، وجدت عدد مف التصنيفات 

تبعػػة الختيػػار مػػديري المػػدارس حصػػمت المعتمػػدة، وعنػػد الرجػػوع إلػػى وزارة التربيػػة واالستفسػػار عػػف المعػػايير الم
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الباحثػػة عمػػى قائمػػة بمعػػايير التكميػػؼ بػػإدارة المدرسػػة  الثانويػػة تػػـ بناؤىػػا فػػي وزارة التربيػػة قسػػـ التعمػػيـ الثػػانوي، 
ولكف ىذه المعايير مازالت قيػد االنجػاز والتجريػب ولػـ تعتمػد فػي النظػاـ الػداخمي حتػى اآلف، ولكػف بعػد إلحػاح 

أي بعػػػد انتيػػػاء الباحثػػػة مػػػف وضػػػع تصػػػنيؼ بالمعػػػايير  6069ولكػػػف فػػػي بدايػػػة العػػػاـ  الباحثػػػة حصػػػمت عمييػػػا
 الخاصة بمدير مدرسة المستقبؿ، وىذه المعايير كانت كاآلتي:

أف يكوف حاصػبًل عمػى اإلجػازة الجامعيػة التعميميػة، ويفضػؿ مػف يحمػؿ دبمػوـ التأىيػؿ التربػوي ودورة  -
 في المعموماتية.

 سنوات. 9تقؿ عف خدمة فعمية في التعميـ ال -
اتباعػػو لػػدورة تدريبيػػة فػػي اإلدارة المدرسػػية قبػػؿ توليػػو الميمػػة، أو بعػػدىا فػػي العطمػػة االنتصػػافية أو  -

 الصيفية بعد تكميفو مباشرة تحت طائمة الغاء التكميؼ.
قدرة شخصية وكفايػة قياديػة وسػجؿ مينػي خػاؿ مػف أي عقوبػات فػوؽ االنػذار خػبلؿ الػثبلث سػنوات  -

 األخيرة.
 رؤية واضحة وقدرة عمى التخطيط لتطوير العمؿ المدرسي.يمتمؾ  -
 يمتمؾ القدرة عمى قيادة فريؽ العمؿ في مدرستو لجعميا مكانًا آمنًا وحافزًا لمتعميـ والتعمـ. -
 أف يكوف قادرًا عمى إدارة الموارد المالية في مدرستو بشكؿ فعاؿ. -
داء المدرسػة مػف خػبلؿ تقييمػو لذاتػو ولؤلطػر أف تكوف لديو القدرة عمى القيػاـ بمسػؤولياتو التقييميػة أل -

 (6069التعميمية واإلدارية ونتائج الطمبة. )وزارة التربية، قسـ التعميـ الثانوي، 
ـ، المتضػػػػمف 6009/ 6/=6تػػػػاريخ  6/ 76/ 6776كمػػػا تػػػػـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى قػػػػرار القيػػػادة القطريػػػػة رقػػػػـ 

 التالية :  الشروط الواجب توافرىا في مدير المدرسة والتي تتضمف األمور
 ػ إجازة جامعية مع دبمـو تأىيؿ تربوي.  6
 ػ خدمة فعمية ال تقؿ عف خمس سنوات.  6
 ػ قدرة شخصية وكفاية عممية.  7
ػ تكميؼ مدير المدرسة لمدة أربع سنوات فقط قابمة لمتجديد مػرة واحػدة فقػط عنػد الضػرورة ويمكػف إعػادة  8

 تكميفو بعد سنتيف مف انفكاكو ومغزى ذلؾ المحافظة عمى ارتباط المدير بمادة اختصاصو ومياديف التعميـ. 
يتـ التركيز سوى عمى الدرجة العمميػة  لذلؾ لـ تجد قائمة بمعايير تفصيمية واضحة لمدير مدرسة المستقبؿ فبل

الحاصؿ عمييا وسنوات الخبرة، لذلؾ قامت الباحثة بوضع تصنيؼ ليا بناء عمى ماورد في المراجع واألدبيات 
التربويػػة فقػػػد صػػنفت إلػػػى ثبلثػػة أنػػػواع مػػف المعػػػايير : )شخصػػية، إداريػػػة، اجتماعيػػة( وضػػػمف كػػؿ قائمػػػة مػػػف 

  كما يمي: المعايير تندرج معايير فرعية عنيا
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 :standards Personal شخصيةػ معايير  6
ويقصػػد بيػػا مجموعػػة الصػػفات الشخصػػية والسػػموكية التػػي يتصػػؼ بيػػا مػػدير المدرسػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء 

 مدرسة المستقبؿ، باإلضافة إلى تبنيو أنماط اإلدارة المدرسية الفّعالة. 
  تصؼ بصفات شخص ة وسموك ة تناسب مدرسة المستقبؿ:  -1-1 

لمػػػا كػػػاف مػػػدير المدرسػػػة المثػػػؿ األوؿ لػػػئلدارة المدرسػػػية وىػػػو المسػػػؤوؿ األوؿ عنيػػػا لػػػذا يجػػػب أف يتمتػػػع 
 بصفات شخصية تؤىمو لتحمؿ مسؤوليات ىذا العمؿ الضخـ في ظؿ التحديات الكبيرة التي تعترض عممو. 

ة النػاجح ومػف توقؼ عمى وجود عدد مف المعايير والسػمات الشخصػية لمػدير المدرسػيإف نجاح المدرسة  
 بينيا : 
 ػ يثابر ويجتيد ويثبت قدرتو لتولي مسؤولية إدارة المدرسة ولذلؾ أثبت كفاءتو وجدارتو.  
 ػ يخمص ويتفانى في عممو مما يمكنو مف مواجية المشكبلت والمعوقات.  

ة ػػػ يتصػػؼ بالمرونػػة والطواعيػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تسػػيير وتسػػييؿ بعػػض المواقػػؼ وتسػػخيرىا لخدمػػة العمميػػ
 التعميمية. 

 (Thomas, 1995, 27ػ يتبنى إستراتيجية ويحدد ليا أىدافيا وخطتيا الزمنية ويسعى إلى تحقيقيا.) 
ومف بيف المعايير الشخصية لمدير مدرسة المستقبؿ توفر الصحة الجيػدة، بجانبييػا الجسػمي والنفسػي، إذ 

رتباط وثيؽ بيف الصحة الجسمية والصحة أف ذلؾ يزيد مف فرص نجاح مدير المدرسة ودوره القيادي، وىناؾ ا
النفسية لمفرد، ألف كبًل منيمػا قػد يػؤثر عمػى الجانػب اآلخػر  ويتػأثر بػو، حيػث تسػاعد الصػحة  الجسػمية الفػرد 
عمى تحمؿ ضغط العمؿ الشديد لفترة طويمة، كما تساعد صحتو النفسية عمى االحتفاظ بأعصابو سميمة تحت 

صػدار األحكػػاـ السػػميمة)الزىيري، ىػذا الضػػغط الشػديد، واحتفاظػػو بق ، >600درتػو عمػػى التركيػػز فػي التفكيػػر، وا 
600 .) 

وفي ظػؿ مدرسػة المسػتقبؿ ال بػد لمػدير المدرسػة أف تكػوف لديػو القػدرة عمػى العمػؿ التعػاوني والقيػادي ومػا 
وير يحتاج لو مف ميارات ومعمومات متخصصة، كما ينبغػي أف تكػوف لديػو خمفيػة تربويػة غنيػة تمكنػو مػف تطػ

فمسفة تربوية شخصية تييئ لو الدور القيادي لآلخػريف، وتمكنػو الخمفيػة التربويػة مػف إحػداث التػوازف المطمػوب 
بػػػػيف أفػػػػراد ىيئػػػػة التػػػػدريس والتػػػػدخؿ لحسػػػػـ الصػػػػراعات الفنيػػػػة، أو فػػػػض المشػػػػكبلت التعميميػػػػة بعقميػػػػة عمميػػػػة 

 وموضوعية. 
 مدير مدرسة المستقبؿ الثانوية أبرزىا: وبشكؿ عاـ حدد الباحثوف مجموعة مف المعايير الشخصية ل

 ػ أف يكوف حسف المظير والتصرؼ والنضوج والتكامؿ. 
 ػ يواجو المشكبلت ويقبؿ عمى وضع خطط لموصوؿ إلى حموؿ ليا.  
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  .ػ الشعور بالمسؤولية 
 ػ أف يكوف حسف األخبلؽ.  
 ػ اإلخبلص في األداء.  
 ػ أف يتصؼ بالوعي الكامؿ لجوانب وأبعاد العمؿ.  
 (. ;8، 7==6ػ أف ينمو ويتطور باستمرار ألف العمؿ التربوي في تجدد وتطور مستمريف )قراقزة،  

 ػ أف يكوف مثقفًا ثقافة عامة عالية. 
 ػ أف يكوف متمكنًا عمى األقؿ مف مادة واحدة مف المواد الدراسية أو مف إحدى المغات األجنبية. 

 ػ أف يكوف مممًا بالقدر الكافي مف الفمسفة االجتماعية والمجتمع الذي فيو المدرسة. 
 ػ أف يكوف واسع االطبلع، مبتكرًا، ذكيًا. 

رفاتو وأف يعطػػي المثػػؿ األعمػػى فػػي المواظبػػة عمػػى ػػػ أف يكػػوف مثػػااًل يحتػػذى بػػو فػػي مظيػػره وسػػموكو وتصػػ
 (.;7، 0==6الحضور المبكر)حسيف، 

 ومف المعايير التي يتصؼ بيا مدير مدرسة المستقبؿ الثانوية وتساعد عمى نجاحو : 
ػػػ تفػػويض السػػمطات : فمػػدير المدرسػػة النػػاجح ىػػو الػػذي ال يتػػدخؿ فػػي كػػؿ صػػغيرة وكبيػػرة مػػف أعمػػاؿ 

نما  يفوض  جزءًا مف سػمطاتو لموجػو المدرسػة ولمشػرفي المػواد ولممدرسػيف، ويحػدد االختصاصػات المدرسة، وا 
 بوضوح وينفذ مبدأ وحدة األمر حتى ال تعدد الرؤساء وبالتالي تتضارب األوامر.

ػػػػ النمػػػو المينػػػي المسػػػتمر لممػػػدير حتػػػى يػػػتمكف مػػػف تزويػػػد العػػػامميف معػػػو باألفكػػػار والمعػػػارؼ البلزمػػػة  
 ية ودفعيا لئلماـ.لتطوير العممية التربو 

 (.86، >600ػ حسف التعامؿ مع المدرسيف والطبلب وأولياء األمور)محمد وعامر، 
  يتضح مما سبؽ أبرز الصفات الشخصية والسموكية لمدير مدرسة المستقبؿ في المرحمة الثانوية. 

  تبنى أنماط اإلدارة المدرس ة الفع الة :  -1-2
ا الدراسات التربوية والنفسية، فأصبحت التربية تيدؼ إلى تكويف بعد أف تطورت المجتمعات، تطورت معي

الفرد المتعمـ تكوينًا سميمًا شامبًل، وتزايدت الدعوات إلصبلح النظـ التعميمية وتجديد محتواىا وأساليبيا، 
أنماط  لبلستجابة الفّعالة لمتحديات والتغيرات المستجدة، وتغيرت تبعًا لذلؾ أنماط اإلدارة المدرسية فظيرت

جديدة ىدفت جميعيا إلى توفير الوسائؿ واإلمكانات، وتييئة الظروؼ التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ 
 التربوية واالجتماعية التي أنشئت المدرسة مف أجميا. 

ريع واالنفجار المعرفي في كافة مياديف العمؿ ولمبلحظة ىذا ػػػػػػػػػـ عالـ اليوـ بالنمو والتقدـ السػػػػػػػويتس
 ،   رػإدارة التغبلؿ ػػطط نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خػالتقدـ يمكف لممنظمات المجتمعية المختمفة أف تخ
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 ((Change Management ،« ويقصػد بميػارة إدارة التغييػر كػنمط مػف أنمػاط اإلدارة المدرسػية، ذلػؾ
غييػر مػدروس ومخطػط التدخؿ المػنظـ الػذي يقػوـ بػو مػدير المدرسػة داخػؿ المدرسػة أو يشػرؼ عميػو إلحػداث ت

فػي عناصػر العمػؿ التنظيمػػي، بحيػث يكػوف موجيػًا نحػػو غايػات معينػة يػتـ الػػتحكـ فػي مسػاره وأىدافػو وطريقػػة 
تنفيػػذه بيػػدؼ إحػػداث توافػػؽ مػػع بيئػػة التنظػػيـ واسػػتجابة لمتطمباتيػػا بكفػػاءة وفاعميػػة، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ االسػػتخداـ 

 (. >66، :600الحربي، «)قنية المتاحة األمثؿ لممعرفة والميارات  واإلمكانات المادية والت
حيػث أصػبح الصػراع  Conflict Management))  الصراع إدارةومف أنماط اإلدارة المدرسية الفّعالة 

مف المنظور المعاصر أمرًا ميمًا وضروريًا في المنظمات وذلؾ ألنو يمكف أف يػؤدي إلػى التغييػر، كمػا أنػو قػد 
يشػػكؿ قػػوة إيجابيػػة فػػي أداء الجماعػػة وفاعميتيػػا، وأمػػاـ مػػدير المدرسػػة بعػػض اآلليػػات التػػي يعتمػػد عمييػػا عنػػد 

 إدارتو لمصراع ومنيا: 
دير المدرسػة والمدرسػوف فػي حػؿ الصػراع ومعرفػة أسػبابو وعبلجيػا مػف خػبلؿ ػ التعػاوف : حيػث يشػترؾ مػ

 رؤيتيـ المشتركة. 
 ػ الكشؼ عف مصادر الصراع. 

 ػ تحديد الوقت المناسب لتدخؿ المدير في حؿ الصراعات القائمة بيف المعمميف. 
 ػ توجيو الصراع لخدمة أىداؼ المدرسة. 
 (. 668، ;==6ار جديدة )بياء الديف، ػ استثمار الصراع في توليد وابتكار أفك

مػف  (Quality Management) الجػودة إدارةػ وفي الربع األخير مف القرف الماضي أصبح موضػوع 
الموضوعات الميمة والتي أخذت مكانة مميزة خبلؿ السنوات األخيرة وتطورت محتوياتيا وآلياتيا بشكؿ ممفػت 
لمنظر، األمر الذي أدى إلى زيادة الطمب عمى الخدمات التي تقػدميا المؤسسػات التعميميػة بػالجودة واالعتػراؼ 

ى الجػػودة عمػػى أنيػػا عمميػػة تحسػػيف وتغييػػر بيػػا ومػػف أىػػـ المرتكػػزات التػػي يقػػوـ عمييػػا ىػػذا التطػػور النظػػر إلػػ
 إيجابي لممؤسسات التعميمية. 

كاتجاه تطوير معاصر تحقؽ رغبات واحتياجػات الفئػة المسػتفيدة  (Total quality)وتأتي الجودة الشاممة
مف الخدمة التعميمية وىو المجتمع ورضاه عف المنتج، وىـ الخريجوف، فالجودة في التعمػيـ تعنػي مػدى تحقيػؽ 

داؼ البػػرامج التعميميػػة، بمػػا يحقػػؽ رضػػا المجتمػػع بوصػػفو المسػػتفيد األوؿ مػػف وجػػود المؤسسػػات التعميميػػة، أىػػ
، 6006والػػػذي لػػػو المشػػػاركة الفّعالػػػة فػػػي رسػػػـ السياسػػػة التعميميػػػة، والبػػػرامج واألنشػػػطة التػػػي تقػػػدميا)جرادات، 

6;; .) 
وبمػػػا أف العػػػالـ اليػػػـو يشػػػيد تغيػػػر سػػػريع فػػػي جميػػػع مجػػػاالت الحيػػػاة حيػػػث أصػػػبح التغيػػػر سػػػمة العصػػػر  

الحالي، مما أدى إلى ظيور عالـ التنافس المعرفي واالنفجار المعرفي، عالـ ذو طبيعة خاصة تحيط بكؿ فرد 
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ر، مختمفػػة فػػي أي منظومػػة، ميمػػا صػػغر حجمػػو أو كبػػر فيػػو يعػػيش تحػػت ضػػغوط متراكمػػة متعػػددة المصػػاد
ذا كانت الضغوط تعتبر الزمة في حيػاة مػديري المػدارس الثانويػة بحيػث ال  الجوانب واألبعاد، ممتدة التأثير، وا 

ومواجيتيػا  Stress Management )) إدارة ىػذه الضػغوطيمكف تجنبيا بأي حاؿ مف األحواؿ فبل بػد مػف 
مف حيث التصدي ليا واالستفادة منيا وتوجييا التوجيو السميـ، وذلؾ عف طريػؽ العمػؿ عمػى زيػادة الضػغوط، 
النافعػػة التػػي تػػدفع مػػدير المدرسػػػة إلػػى النمػػو واالزدىػػار، والتقميػػؿ مػػػف الضػػغوط الضػػارة التػػي تعػػرض المػػػدير 

 (. 8=6، :600لممخاطر)الحربي، 
، التػي تمثػؿ نموذجػًا تنظيميػًا يتفػؽ  E-governance)) إلدارة االلكترون ةباكما تتميز مدرسة المستقبؿ 

ومتطمبات القرف الحادي والعشريف، حيث يتـ تشكيؿ التنظيـ اإلداري في المدرسة عمى أسػس ومعػايير تضػمف 
ميـ أعمػػى مسػػتويات الكفػػاءة والمرونػػة فػػي األداء، ويسػػتخدـ مػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ اإلدارة االلكترونيػػة فػػي تصػػ

الخطط والبرامج التربوية، وتوزيع الخدمات التربويػة، البريػد االلكترونػي، وتخطػيط وتوزيػع القػوى البشػرية داخػؿ 
المدرسة وفؽ التخصصات المتنوعة، واالرتباط بشبكات المعمومات المحمية والعالمية، وتنظيـ وتوزيع األعمػاؿ 

ى، وأولياء األمور واإلدارات والمناطؽ التعميميػة، وصػنع اإلدارية والفنية، والرد عمى استفسارات المدارس األخر 
نشػػاء بنػػؾ المعمومػػات الػػذي يشػػتمؿ عمػػى إجابػػات االستفسػػارات التربويػػة واإلداريػػة وكػػذلؾ  القػػرارات التربويػػة، وا 

 (.>>، 6009الخدمات التعميمية ومؤسساتيا والمعمومات الحديثة التي ترتبط بالمناىج التعميمية)مصطفى، 
ة المسػػػػػتقبمي ػػػػػػػػعمقة بيػػػػػا تؤكػػػػػد عمػػػػػى أف مػػػػػدير المدرسػحظ أف أنمػػػػػاط اإلدارة واألبحػػػػػاث المتػػػػػبلػومػػػػػف المػػػػػ

((Future headmaster  الفّعػػاؿ يجػػب أف يػػؤمف بأنػػو ال توجػػد طريقػػة واحػػدة أفضػػؿ مػػف األخػػرى فػػي إدارة
نما يعتمد عمى الموقؼ بمتغيراتو المختمفة ومف ثػـ اسػتخداـ الػنمط اإلداري الػذي يػتبلءـ مػع  وتنظيـ المدرسة وا 

 مقتضيات الحاؿ. 
 :standards Administrativeػ معا  ر إدار ة  2

تي يتصؼ بيػا مػدير المدرسػة الثانويػة مػف حيػث تبنػي خططػًا إسػتراتيجية ويقصد بيا مجموعة الصفات ال
دارة العممية التعميمية الفعالة مع البيئة التكنولوجية وذلؾ في ضوء  مستقبمية، وامتبلؾ ميارات اإلدارة الفعالة، وا 

 معايير مدرسة المستقبؿ.  
  تبنى خططًا إسترات ج ة في ضو  رؤ ة عمم ة مستقبم ة:  -2-1

بأنو: "التحميؿ المػنظـ لممدرسػة وبيئتيػا، وتكػويف  (Strategic Planning)التخط ط االسترات جييعرؼ 
مجموعة مف األىداؼ االستراتيجية األساسية لمساعدة المدرسة عمػى تحقيػؽ رؤيتيػا فػي ضػوء قيميػا ومواردىػا 

 (.=;، 6008المتاحة" )البيواشي، 
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أو "إدارة المستقبؿ" وينمو ىذا العمػـ وينتشػر بسػرعة لػـ يسػبؽ ينتمي التخطيط إلى عمـ "صناعة المستقبؿ" 
ليػػػا مثيػػػؿ، فػػػالتطور لػػػـ يعػػػد نتيجػػػة لمظػػػروؼ والمصػػػادفات بػػػؿ نتيجػػػة لمفعػػػؿ الػػػواعي واليػػػادؼ لئلنسػػػاف الػػػذي 
يسػتخدـ الوسػائؿ العمميػة لصػياغة المسػتقبؿ وفػؽ الرؤيػػة التػي يريػد، وتمثػؿ المعموماتيػة اإلدارة الرئيسػة لمتفكيػػر 

تقبمي والتخطػيط االسػتراتيجي حيػث تػوفر الوسػائؿ والتقنيػات البلزمػة السػتقراء المسػتقبؿ وتخطيطػو واتخػاذ المس
 (.>، 9==6القرارات البلزمة مف اجمو )وزارة التربية، 

ويعػػػػػػد التخطػػػػػػيط إحػػػػػػدى وظػػػػػػائؼ اإلدارة فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات الحديثػػػػػػة، والتخطػػػػػػيط اإلسػػػػػػتراتيجي المدرسػػػػػػي 
Strategic planning)  (school  بػدوره يركػز عمػى العمميػات واإلجػراءات المتعمقػة بتحديػد األىػداؼ وتقيػيـ

يجػػاد البػػدائؿ وتخطػػيط العمػػؿ والتطبيػػؽ ومراقبػػة األنشػػطة وتق يـ نتػػائج المدرسػػة، وتحسػػيف بػػرامج يػػالحاجػػات وا 
المدرسة المختمفة، وكما ىو معمـو فإنو عمػى كػؿ بيئػة مدرسػية تنشػد التطػور والتجديػد أف تعتمػد عمػى التغييػر، 
ومديري المدارس يمكنيـ االسػتجابة ليػذا التغييػر، وفػي نفػس الوقػت يمكػنيـ جمػع البيانػات التػي توجػو مسػتقبؿ 

ي أف تصػػؿ إلييػػا المدرسػػة مسػػتقببًل، والتخطػػيط االسػػتراتيجي إحػػدى فػػرغبػػوف المدرسػػة، وتطػػوير الرؤيػػة التػػي ي
وسائميـ في ذلؾ إذ ىو في أبسط صوره عممية تخطيط طويمة األجؿ تستيدؼ إنجاز رؤية مطموبة، ونػوع مػف 
التخطيط يسمح لمديري المػدارس بتقريػر أيػف يريػدوف الوصػوؿ بمدارسػيـ ؟ وكيػؼ يمكػنيـ الوصػوؿ إلػى حيػث 

 (. 66، 6007ويميامز، يريدوف)
ولمتخطيط االستراتيجي خطوات تتمثؿ في: التخطيط لمتخطيط، بمورة الرؤية، تحديػد القػيـ، تحديػد المبػادئ 
المعمنة، تشكيؿ الرسالة، تحميؿ الواقع وتحديد الفجوات، تحديد األىداؼ االسػتراتيجية، وضػع الخطػة التنفيذيػة، 

 (.=6، 6007والتقويـ والمتابعة )الحر، 
 ما يوجد فوائد لمتخطيط االستراتيجي أبرزىا:ك

 يحدد رؤية مستقبمية لممدرسة آخذًا في االعتبار الواقع. -
 يستميـ الماضي ويستوعب الحاضر ويستشرؼ المستقبؿ. -
 يحدد اتجاه سير المنظمة وحركتيا. -
 يؤكد عمى البناء المؤسسي والعمؿ الجماعي وتوحيد الجيود. -
 تأثير فييا قبؿ التأثر بيا.يساعد عمى استباؽ األحداث وال -
 يحدد األولويات ويركز عمى تحقيقيا. -
 يجعؿ مف التطوير عممية مستمرة وليست آنية. -
 (.8;6، 6060يسيؿ عممية التحكـ والتقييـ ألنشطة المدرسة )نصير،  -
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المسػتقبؿ،  إف مواجية المستقبؿ اليتـ إال بذىنية جديدة قادرة عمى التخطيط السميـ، والتنبؤ بالتغير، واستشراؼ
واتخػػػاذ القػػػرار المناسػػػب، والتعامػػػؿ الػػػذكي مػػػع التقنيػػػات المتطػػػورة، واكتسػػػاب العبلقػػػات االنسػػػانية القػػػادرة عمػػػى 
التعامؿ مع الغير بغض النظر عف انتمائو، أي ذىنية جديدة ذات شفافية ترتقي بصاحبيا إلى رحابػة العالميػة 

 (. 68، 6007قبوؿ اآلخر )أبو نبعة،  بداًل مف االحتراؽ في اتوف المحمية واالنغبلؽ وعدـ
 ويقتضي قياـ مدير المدرسة الثانوية بدوره التخطيطي حتمية توافر المعايير التالية لديو : 

 ػ يؤمف بأىمية تحديد أىداؼ وغايات العمؿ المدرسي. 
 ػ يدير الواقع المادي والبشري لمدرستو.

 ػ يدرس سياسات التعميـ عمى المستوى العاـ والمحمي يحمميا. 
 ػ يضع سياسات لمعمؿ في مدرستو. 

 ػ يضع خططًا لتنفيذ السياسات وتحقيؽ األىداؼ المدرسية. 
 ػ يضع أولويات تنفيذية لتحقيؽ األىداؼ الموضوعية. 

 ػ يحسف استخداـ الوقت وينظمو لتنفيذ الخطط. 
 (.706، 6000ويحدد مساراتيا. )العجمي، ػ يقـو الخطط المرسومة 

فالتخطيط عمميػة فكريػة تتركػز عمػى المنطػؽ والترتيػب وتنسػيؽ جميػع الوظػائؼ اإلداريػة، وتتميػز بػالنظرة  
المسػػتقبمية، واسػػتثمار كافػػة المػػوارد والقػػوى البشػػرية المتيسػػرة، ومػػف ىنػػا تػػأتي ضػػرورة أف يبنػػي مػػدير المدرسػػة 

مكانػات المدرسػة، جميع األعماؿ والبرامج واألن شطة عمػى التخطػيط الػذي يعتمػد عمػى تحميػؿ الوضػع الحػالي وا 
فيبػدأ بدراسػة األىػداؼ العامػة لمتَعمػيـ وأىػداؼ المرحمػة التعميميػة، وىػو  يأما قياـ مدير المدرسة بدوره التخطيط

 بذلؾ يعمؿ عمى إشراؾ العامميف معو في ىذه العممية. 
  متمؾ ميارات اإلدارة المدرس ة الفعالة:  -2-2 

النظػاـ وحفػظ الممفػات  لػـ تعػد ميػاـ مػدير المدرسػة العصػرية تختصػر فػي مراقبػة العمػؿ المدرسػي وضػبط
شػرافية تيػتـ بنػوع  وكتابة الخطابات والمراسبلت اإلدارية، بؿ تعدت ىذه الميػاـ إلػى مسػؤوليات وأدوار قياديػة وا 

المسػتقبؿ تيػدؼ  ه وتحسػينو وتوجييػو نحػو تحقيػؽ األىػداؼ المأمولػة، وحيػث أف مدرسػةوتطػوير  العمؿ التربػوي
التعميمية فإف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب إدارة واعية  إلى تحسيف المخرجات التعميمية مف خبلؿ جودة العمميات

 بيف المدرسة والمجتمع عبر برامج وأنشطة متنوعة ومتجددة. قادرة عمى زيادة التفاعؿ
تسػػتطيع اإلدارة الفّعالػػة لمدرسػػة المسػػتقبؿ تحقيػػؽ الميػػاـ الموكمػػة إلييػػا فػػبل بػػد مػػف وجػػود مػػدير قائػػد ولكػػي 

يعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الميػػاـ والواجبػػات واألعمػػاؿ الخاصػػة بالعمميػػة التعميميػػة، فيػػو المسػػؤوؿ األوؿ فػػي المدرسػػة 
وـ بيا خاصة وأف مدير المدرسة ىو القائد وليذا فميمتو كبيرة وجسيمة نظرًا لؤلدوار القيادية واإلشرافية التي يق
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التربػػوي فػػي مدرسػػتو وىػػو محػػور االرتكػػاز األساسػػي الػػذي بػػو يػػتـ نجػػاح المدرسػػة أو فشػػميا ويقتضػػي ذلػػؾ أف 
يكوف مدير المدرسة عمى درجة عالية مف الوعي بأىداؼ التعميـ وغايتػو، وأف يكػوف مممػًا إلمامػًا كافيػًا بوسػائؿ 

 (. ;>7، =600رض الواقع )كحيؿ، تحقيؽ ىذه األىداؼ عمى أ
بخصػػائص ومعػػايير عمميػػة  (School administration)  Active وتتميػػز اإلدارة المدرسػػية الفاعمػػة

توجو العممية التعميمية في المدرسة، وينبغي عمى مدير المدرسة أف يدرؾ ىذه المعايير حتى يسػتطيع أف يقػـو 
 بدوره القيادي بدرجة عالية مف الكفاءة والفعالية ومف ىذه المعايير : 

 ػ وضوح األىداؼ التي تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى تحقيقيا.
 منمو الميني لممدرسيف والعامميف في المدرسة. إتاحة الفرص ل -

كػػؿ مجتمػػع ظػػروؼ، ويجػػب أف توظػػؼ المػػدارس مػػف خػػبلؿ إدارتيػػا فػػي مػػػ االسػػتجابة لحاجػػات المجتمػػع، ف
 خدمة ىذه المجتمعات ومواجية مشكبلتيا المتغيرة. 

 ػ توفير التوجيو واإلرشاد لمطبلب وخاصة التوجيو الميني. 
شػعار جميػع العػامميف باالنتمػاء لممدرسػة ػ توفير المناخ الوظيفي لصػ الح ممارسػة العمػؿ التربػوي النػاجح وا 

 وحب العمؿ داخميا والرضا عف عمميـ. 
 ػ تفويض السمطات وتحديد االختصاصات بوضوح مع العمؿ عمى تنفيذ وحدة األمر. 

ات المسػػتقبؿ ػػ االىتمػاـ بحسػف تنفيػذ المػنيج الدراسػي الػذي يجػب أف يركػز عمػى حاجػات المجتمػع ومتطمبػ
 (. 67، 6000مف العمـو والمعارؼ )المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي، 

 ػ تحمؿ المسؤولية القيادية. 
 ػ العمؿ عمى تييئة بيئة عمؿ محفزة تسمح باإلبداع واالبتكار والتجديد. 

 غيير، الجودة، الصراع..(. ػ تطبيؽ المفاىيـ الحديثة في مجاؿ اإلدارة )إدارة الت
 ػ القدرة عمى استخداـ الميارات اإلدارية المتنوعة في ممارساتو اليومية. 

 ػ صنع واتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب. 
 ػ اإليماف بمبدأ تفويض السمطات لآلخريف. 

 خطيط الجيد. ػ محاولة استشراؼ المستقبؿ والتنبؤ باألوضاع واألحداث واالستعداد ليا بالت
 ػ المبادرة بإحداث التغيير والتطوير داخؿ المدرسة. 

 (. 8;، :600ػ العمؿ عمى تطوير ميارات االتصاؿ الجيد )الحربي، 
فالمدير الفّعاؿ في مدرسة المستقبؿ ىو الذي ييتـ بتوجيو األعماؿ اإلدارية داخؿ المدرسة والسيطرة عمييا 
وضبطيا، واتخاذ القرارات المناسبة، وىو الذي يقوـ بتوجيػو األعمػاؿ اإلداريػة  داخػؿ المدرسػة والسػيطرة عمييػا 
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لقػػوة العاممػػة فػػي المدرسػػة نحػػو تحقيػػؽ األىػػداؼ وضػػبطيا، واتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة، وىػػو الػػذي يقػػـو بتوجيػػو ا
يف لتطبيػؽ خططػو اإلداريػة فػي سػبيؿ تحقيػؽ األىػداؼ التربويػة، اممبأسموب عممي ديمقراطي يػدفع العػ التربوية

 وىو القائد والمشرؼ عمى تنفيذ الخطط التربوية. 
  د ر العمم ة التعم م ة الفاعمة والمتفاعمة مع الب ئة التكنولوج ة:  -2-3
ومػا أدت إليػو  ((School Administrationإف التطػورات التقنيػة الحديثػة فػي مجػاؿ اإلدارة المدرسػية  

مف زيادة األعباء عمى مدير المدرسة الثانويػة أوجػدت خصػائص جديػدة لممػدير القػادر عمػى مواجيػة متطمبػات 
ير المدرسة عمى اتخاذ القرارات اإلدارة الحديثة وتحقيؽ الفاعمية اإلدارية ومف أىـ ىذه الخصائص ىي قدرة مد

باستخداـ أدوات التكنولوجيا اإلدارية مثؿ بحوث العمميات وعمـ القرار واألساليب الكمية وغيرىا)المؤتمر الثاني 
 (.7=، 6000لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي، 

ية بإقامػػػة دورات تدريبيػػػة متخصصػػػة وتترافػػػؽ عمميػػػة التوسػػػع بالمعموماتيػػػة فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػور 
إلعػػداد األطػػر المؤىمػػة السػػتخداـ الحاسػػوب فػػي المجػػاالت اإلداريػػة والتعميميػػة بالتعػػاوف مػػع الجمعيػػة العمميػػة 
السورية لممعموماتية ومركز الدراسات والبحوث العممية، حيث أحدثت وزارة التربيػة ليػذا الغػرض قاعػات تػدريب 

فػػػي اإلدارة المركزيػػػة وفػػػي بعػػػض مػػػديريات التربيػػػة وفػػػي مراكػػػز التػػػدريب  متخصصػػػة فػػػي مديريػػػة المعموماتيػػػة
التربػػوي، ويػػتـ وضػػع المنػػاىج الوظيفيػػة ليػػذه الػػدورات ومسػػتوياتيا وطباعػػة أممياتيػػا بالتعػػاوف بػػيف وزارة التربيػػة 
ـ والجيػػات المػػذكورة حسػػب األىػػداؼ المتعمقػػة بيػػا، وقػػد شػػممت ىػػذه الػػدورات عػػددًا مػػف معػػاوني الػػوزير ومعظػػ

المػػديريف ومعػػاونييـ وجميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة المركزيػػة، وذلػػؾ وفػػؽ خطػػة زمنيػػة محػػددة، حيػػث تػػـ تػػدريب 
جميػػع العػػامميف عمػػى مبػػادئ فػػي التقانػػات الحديثػػة لمحاسػػوب، وبعػػد ذلػػؾ التخصػػص حسػػب الميػػاـ فػػي دورات 

 (.>6، 6006المستوى المتوسط )وزارة التربية، 
يػػا وبػػيف المػػدارس المماثمػػة لػػنفس المرحمػػة التعميميػػة نيقاعػػدة بيانػػات ب المسػػتقبؿ بتصػػميـ وتتميػػز مدرسػػة

بحيػػث يتػػوافر لػػدى المػػدير المعمومػػات الكافيػػة لتمبيػػة احتياجػػات المعممػػيف والطػػبلب المعرفيػػة ولكػػي يػػتمكف مػػف 
مشػاركة تبادؿ المعمومات مع المدارس المماثمة، وكذلؾ إعداد برامج تعميمية وأنشػطة تربويػة مشػتركة، وأيضػًا ال

 في صنع القرارات اإلدارية والتربوية السميمة. 
ـ اسػتخداالتػي يػديرىا مػديروف مػدربوف عمػى  وتسعى مدرسة المستقبؿ إلى إنشاء مراكز لموسائط المتعددة

عداد البرامج التعميمية وبػرامج األنشػطة التربويػة والعمميػة، وبالتػالي اسػتخداـ الوسػائط المتعػددة  تمؾ الوسائط، وا 
فػػي المنػػاىج الدراسػػية وتػػدريب الطػػبلب والمدرسػػيف عمػػى اسػػتخداميا، كمػػا تسػػعى مدرسػػة المسػػتقبؿ إلػػى تػػدريب 

ـ عػف ُبعػد باسػتثمار الشػبكات المحميػة والعالميػة مديري المدارس في جميع المراحػؿ الدراسػية عمػى بػرامج التعمػي
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)االنترنػػت ( واالسػػتفادة ممػػا تشػػتمؿ عميػػو تمػػؾ الشػػبكات مػػف معمومػػات متجػػددة فػػي مجػػاالت اإلدارة المدرسػػية 
 (>>، 6000والتربية والتعميـ)الرشيد، 

مدرسػػة  ويطمػػح التربويػػوف وخبػػراء التعمػػيـ إلػػى وضػػع مواصػػفات أو معػػايير ينبغػػي أف تنطبػػؽ عمػػى مػػدير
المستقبؿ والذي يتمتع بميارات القيادة واإلشراؼ الشامؿ والتطوير، واالنتقاؿ مف المدرسة التقميديػة إلػى مدرسػة 
المسػػتقبؿ بحيػػث تحفػػز المدرسػػيف عمػػى تجويػػد األداء التربػػوي، وكػػذلؾ تحفيػػز اإلداريػػيف، وانػػدماج الطػػبلب مػػع 

رات عمميػػة وخبػػرات حياتيػػة تتناسػػب ومتطمبػػات القػػرف المنظومػػة التعميميػػة التػػي تػػوفر ليػػـ أنشػػطة تربويػػة وميػػا
الحػػادي والعشػػػريف، ولكػػػف يتحقػػػؽ ذلػػػؾ ال بػػػد مػػػف تػػوافر المعػػػايير التاليػػػة فػػػي مػػػدير مدرسػػػة المسػػػتقبؿ لممرحمػػػة 

 الثانوية: 
ػػ القػدرة عمػى اسػتخداـ الحاسػب اآللػي فػي إعػداد البػرامج التربويػة واألنشػطة المتنوعػة التػي تنمػي شخصػية 

 المرحمة الثانوية. الطالب في 
ػ إعداد برامح تدريب المدرسيف عمى استخداـ الحاسب اآللي في تحضير الدروس وعرضيا وشروحيا 

 لمطبلب، واالتصاؿ بشبكة المعمومات )االنترنت (.
ػ استخداـ الحاسب اآللي في إعداد جميع سجبلت المدرسة، التقارير وحاضر االجتماعات ، ونتائج 

 (. :>، 6009االمتحانات)مصطفى، 
تسـ بو جميع مجاالت الحياة، ومع التطور اليائؿ في شكؿ ومضموف تومع اإليقاع السريع الذي 

البرامج اإللكترونية التعميمية، أصبح مف الضروري أف تكوف برامج التدريب التي يخضع ليا مدير المدرسة 
دير مدرسة المستقبؿ لكي يتمكف مف قادرة عمى التحديث المستمر لمميارات والخبرات التي يجب أف يكتسبيا م

  مسايرة التطور التكنولوجي، ولف يحقؽ ذلؾ األمؿ ما لـ يكف لديو االستعداد في التحديث والتغيير والتطوير. 
 : standards Socialاجتماع ة ػ معا  ر  3

ويقصد بيا مجموعة الصفات االجتماعية التي يتصؼ بيا مدير المدرسة الثانوية مف حيث تعاممو مع 
كؿ مف الطبلب والمدرسيف بإيجابية، والعمؿ عمى إشراؾ المدرسة في تطوير المجتمع المحمي، وذلؾ في 

 ضوء معايير مدرسة المستقبؿ. 
  تعامؿ مع الطالب بإ جاب ة:  – 1- 3

جػػود كثيػػر مػػف االىتمػػاـ بالمعػػايير االجتماعيػػة التػػي تيػػتـ بالعبلقػػات اإلنسػػانية داخػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف و 
إال أنيػػا مػػا زالػػت تحتػػاج إلػػى فيػػـ كامػػؿ لتطبيقيػػا، ويظػػف  (Educational institution)المؤسسػػة التعميميػػة

أف التعامػؿ بعضيـ أف اإلدارة شيء سيؿ، لكف الصعوبة والتعقيد عندما تتعامؿ مع العنصر البشري، وال شؾ 
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مع األشخاص أكثر صعوبة مف التعامؿ مع األشياء، لػذا يجػب عمػى مػدير المدرسػة أف يقػتحـ ويعػايش مجػاؿ 
 (. :9، >600النفس البشرية لمطبلب في المدرسة )محمد وعامر، 
واجتماعيػػػػًا ًا وعقميػػػػًا وجسػػػػميًا وتربويػػػػاً  وثقافيػػػػًا يػػػػروحيػػػػًا وعمم)إف بنػػػاء شخصػػػػية الطالػػػػب بنػػػػاءًا متكػػػػامبًل 

، مػػف خػػبلؿ تقػػديـ البػػرامج واألنشػػطة والخػػدمات تسػػاعد الطالػػب عمػػى نمػػو شخصػػيتو داخػػؿ المدرسػػة (ونفسػػياً 
وخارجيػػػا، وىنػػػا تبػػػرز كفػػػاءة وفاعميػػػة مػػػدير المدرسػػػة فػػػي تػػػوفير أفضػػػؿ الخػػػدمات والبػػػرامج والمنػػػاىج المواكبػػػة 

لمػؤتمر الثػاني لػوزراء التربيػة والمعػارؼ فػي لتطورات العصر والمبلئمة لقدرات الطبلب ومسػتوياتيـ وميػوليـ )ا
 (. >;، 6000الوطف العربي، 

لػػذلؾ عمػػى مػػدير المدرسػػة  The educational process))وبمػػا أف الطالػػب محػػور العمميػػة التربويػػة 
الثانوية أف يدرؾ أىمية تحديد عبلقة واضحة ودقيقػة مػع الطػبلب وتحديػد الوسػائؿ المعينػة لتقويػة أواصػر تمػؾ 

ة بينػو وبػيف الطػبلب فػي المدرسػة، واحتػراـ شخصػية الطػبلب والمعاممػة العادلػة ليػـ، ومػف ىنػا ال بػد أف العبلق
يكػػػوف مػػػدير المدرسػػػة مسػػػتمعًا لرغبػػػاتيـ ومشػػػاكميـ  وأف يخمػػػؽ جػػػوًا مناسػػػبًا لبلتصػػػاؿ بيػػػـ، ومناقشػػػتيـ، حتػػػى 

بداء الػرأي والمشػورة بحريػة، وىػذا يعطػييـ ثقػة فػ ي إدارة المدرسػة ويزيػد مػف عمػؽ يتمكف الطبلب مف الحوار وا 
 (. ;66، :600االنتماء والوالء لممدرسة، وعمؽ العبلقة بينو وبيف مديرىا)الحربي، 

كمػا تبػػرز الحاجػػة إلػى إقامػػة عبلقػػات اجتماعيػػة سػميمة بػػيف المػػدير وطبلبػو لتحقيػػؽ األىػػداؼ المدرسػػية  
المتكامػػؿ لمطػػبلب والتعػػرؼ عمػػى احتياجػػاتيـ التربويػػة، وىػػذه العبلقػػات تتطمػػب مػػف المػػدير معرفػػة بأبعػػاد النمػػو 

والوقػػوؼ عمػػى صػػعوبات كػػؿ مرحمػػة وبالتػػالي اختيػػار األنشػػطة والخبػػرات التػػي تناسػػبيـ ويمكػػف إجمػػاؿ معػػايير 
 مدير مدرسة المستقبؿ في عبلقتو االجتماعية مع الطبلب بما يمي: 

لمعاونػة كػؿ الطػبلب دوف تفريػؽ ػ تحقيؽ المساواة والعدالة في تعاممو مػع الطػبلب، بحيػث يكػوف مسػتعد 
 أو تمييز. 

الحتػػراـ والتقػػدير وأف يتػػيح ػػػ يعمػػؿ عمػػى أف تكػػوف عبلقتػػو بػػالطبلب عبلقػػة ديمقراطيػػة يسػػودىا الحػػب وا
 لمطبلب لمتعبير عف آرائيـ بحرية ودوف خوؼ، بما يزرع في نفوسيـ االحتراـ والحب لآلخريف. ص الفر 

ػ يحاوؿ إشراؾ الطبلب ولو بشػكؿ مبسػط فػي تنظػيـ المدرسػة والتخطػيط لػبعض أنشػطتيا، بمػا يتػيح ليػـ 
 الفرصة لتحمؿ المسؤوليات والعمؿ المشترؾ. 

ػػػ العمػػؿ عمػػى إطػػبلع الطػػبلب عمػػى أبػػرز المشػػاكؿ التػػي تعػػاني منيػػا بيئػػتيـ ومحاولػػة إشػػراكيـ فػػي ىػػذه 
 حموؿ المبلئمة ليا. المساىمة ولو في حدود بسيطة في اقتراح ال

 (. >>6، 6006ػ العمؿ عمى توثيؽ العبلقة بيف الطبلب ومعممييـ)البدري، 
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عقميػًا وجسػميًا )ومف ىذا المنطمؽ فإف دور المػدير فػي مدرسػة المسػتقبؿ يركػز عمػى إعػداد جيػؿ متكامػؿ 
مػػع المجتمػػع الػػذي يعػػيش ، يتػػدرب عمػػى العمػػؿ الجمػػاعي وتحمػػؿ المسػػؤولية، ويتكيػػؼ (وفكريػػًا وثقافيػػًا وانفعاليػػاً 

 فيو.
  تعامؿ مع المدرس ف بإ جاب ة:  -3-2

إف نجػػػاح العمػػػؿ االجتمػػػاعي والتربػػػوي داخػػػؿ المدرسػػػة يتوقػػػؼ بالدرجػػػة األولػػػى عمػػػى مرونػػػة العبلقػػػات 
االجتماعية  بيف المدرسيف واإلدارة، فالعممية التربوية عممية جماعية يشترؾ فييا كؿ منيـ بدور ال يقػؿ أىميػة 

ف االختبلؼ بيف القائميف عمى العممية التربوية داخؿ ا لمدرسة في المؤىبلت والتخصصات عف دور اآلخر، وا 
 والدرجات العممية يجب أف يستثمر لمصمحة المدرسة وطبلبيا والمجتمع المحيط. 

فػػي االىتمػػاـ ورعايػػة المدرسػػيف بالمدرسػػة  ( (School Administrationإف ىػػدؼ اإلدارة المدرسػػية
ياغة األىػداؼ والسياسػات يجب أف يشمؿ مراعاة حريػات المدرسػيف المينيػة، التػي تكػوف ليػـ المشػاركة فػي صػ

التربوية وتصميـ وتحديث المناىج وطرؽ التدريس، إضافة إلى مساىمة اإلدارة المدرسية في البرامج واألنشطة 
التػػي توضػػح أىميػػة المػػدرس والػػدور الػػذي يؤديػػو فػػي المجتمػػع )المػػؤتمر الثػػاني لػػوزراء التربيػػة والمعػػارؼ فػػي 

 (=;، 6000الوطف العربي، 
داة رئيسية لتنفيذ البرامج واألنشطة التربوية وال تستطيع المدرسػة   أف تػنجح فػي تحقيػؽ ويعد المدرسوف أ

مياميا التعميمية والتربوية إال إذا استطاعت كسب ثقة المدرسيف العامميف وذلؾ مػف خػبلؿ إشػراكيـ فػي العمػؿ 
مقترحػاتيـ واالرتقػاء بمسػتوياتيـ وتحمؿ المسؤولية وتقديـ الحوافز المادية والمعنوية ليـ واالستفادة مػف آرائيػـ و 

العممية والفنية والثقافية واالقتصادية  لذا يصبح توطيػد العبلقػات االجتماعيػة بػيف المػدير فػي المدرسػة والكػادر 
 (. 9>6، 6006التعميمي أمرًا في غاية األىمية )البدري، 

المػدير والمدرسػيف يتطمػب ومما سبؽ يتضح أف تحقيؽ أىداؼ المدرسة في إنجاح العبلقة اإليجابية بػيف 
 مف مدير المدرسة توافر عدد مف المعايير األساسية أىميا: 

تاحػة الفرصػة لػو لمتفكيػر واإلبػداع واالبتكػار والعمػؿ الحػر، ممػا  ػ اإليماف بقيمػة المػدرس وذلػؾ بتقػديره، وا 
 ير العممية التربوية. و يساعد عمى نموه مينيًا  وتط

 ة والتعاوف بيف أعضاء المجتمع المدرسي. ػ تشجيع العمؿ الجماعي، والمشارك
ػػػ معاممػػة المدرسػػيف وبػػاقي أفػػراد المجتمػػع المدرسػػي معاممػػة عادلػػة، حسػػنة، ومسػػاعدتيـ فػػي رفػػع روحيػػـ 

 المعنوية وبث روح األلفة بينيـ. 
 ػ إتاحة الفرصة أماـ المدرسيف والعامميف بالمدرسة لمتعبير عف طموحػاتيـ وآمػاليـ، واىتمامػاتيـ)الحربي،

600: ،<; .) 
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لذلؾ تجد أف عمى مدير مدرسة المستقبؿ الثانوية رعاية شؤوف العامميف في المدرسة بمػا فػييـ المدرسػيف 
ومساعدتيـ عمى النمو الميني والعممي والثقػافي واسػتخداـ األسػاليب اإلداريػة التػي تحفػزىـ عمػى العمػؿ المنػتج 

 مف خبلؿ الحوافز المعنوية والمادية المناسبة.
  شارؾ المدرسة في تطو ر المجتمع المحمي :  -3-3

عامة والثانوية بخاصة بع وتربية أبنائو، ونجاح المدرسة المدرسة مؤسسة اجتماعية أسست لخدمة المجتم
رىف بارتباطيا العضوي بالمجتمع الذي توجد فيو، والمدير الناجح ىو الذي يخطط تخطيطػًا سػميمًا لتحقيػؽ مػا 

يجعػػػؿ مدرسػػػتو منظومػػػة مفتوحػػػة عمػػػى بيئتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ بػػػرامج وأنشػػػطة لخدمػػػة يتوقعػػػو منػػػو مجتمعػػػو، حيػػػث 
المجتمع ودعوة أبناء البيئة لممشاركة في ىذه البرامج واألنشطة ويسعى في ذلؾ لئلفادة مف اإلمكانات المتاحة 

 (Offler, 1998, 85)..في بيئتو
مكونػات ىيكػؿ مدرسػة المسػتقبؿ، مف أىـ مبلمح و  Community participation))إف المشاركة المجتمعية

ولية تعمػػيـ ؤ شػػأىا أساسػػًا لتتػػولى نيابػػة عنػػو مسػػفيػى مدرسػػة بػػبل أسػػوار تفصػػؿ بينيػػا وبػػيف المجتمػػع الػػذى ىػػو أن
عػػدادىـ لمحيػػاة المجتمعيػػة الواقعيػػة، إنيػػا مدرسػػة تقػػيـ عبلقػػات حميػػدة مػػع كافػػة قطاعػػات المجتمػػع،  الصػػغار وا 

ف القػادريف عمػى التعامػؿ مػع المتغيػرات المجتمعيػة وتحدياتػو المسػتقبمية مدرسة تكوف قادرة عمى إعداد المتعممي
ومؤسسػػػاتو االقتصػػػادية والسياسػػػية والدينيػػػة والثقافيػػػة، واالجتماعيػػػة... وغيرىػػػا.  كمػػػا تفػػػتح أبوابيػػػا ومبلعبيػػػا 

 (.67، =600ومعامميا وورشيا لكافة أبناء المجتمع لبلستزادة العممية والتنور العممى والتكنولوجى. )مازف، 
يقػػع عمػػى عػػاتؽ مػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ الثانويػػة مجموعػػة مػػف الميػػاـ االجتماعيػػة التػػي تتعمػػؽ باتصػػاؿ و 

المدرسة بالمجتمع، فمف ناحية المجػاؿ االجتمػاعي ومػف خػبلؿ االتصػاؿ مػع البيئػة االجتماعيػة البػد أف تػؤدي 
ورىػا كمشػاركة الطمبػة فػي بعػض مشػروعات المدرسة دورًا رياديًا فػي النيػوض بالبيئػة والعمػؿ عمػى تقػدميا وتط

البيئة مثؿ تشجير منطقة، وعمى مدير المدرسة االىتماـ بأولياء األمور كونيـ جزء مف أفػراد المجتمػع المحمػي 
لئلطػػبلع سػػوية عمػػى مسػػتوى األبنػػاء وتنميػػة قػػدراتيـ ومػػواىبيـ، ويمكػػف تعزيػػز ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيػػاـ المدرسػػة 

دارة يشارؾ فييا أولياء األمػور القػادريف عمػى ذلػؾ ممػا يعػزز العمميػة التعميميػة بتنظيـ ندوات توعية بإشراؼ اإل
 (.=:، 6000)آؿ ناجي، 

إف الريػػػادة االجتماعيػػػة لممدرسػػػة فػػػي البيئػػػة ضػػػرورة مػػػف ضػػػرورات المجتمػػػع الحػػػديث، فسػػػرعة التغييػػػر 
درسػة مػف وظيفتيػا التقميديػة والتحوؿ في االتجاىات الفكريػة التػي يتسػـ بيػا المجتمػع الحػديث، تحػتـ انعتػاؽ الم

فػػػي التعمػػػيـ داخػػػؿ الجػػػدراف لبلتصػػػاؿ بػػػالمجتمع، والمسػػػاىمة الفعالػػػة فػػػي مسػػػاعدة الكبػػػار عمػػػى إعػػػادة تػػػربيتيـ 
ألنفسيـ وتزويدىـ بقدر ما تسمح بو إمكانياتيـ باألفكار والقيـ والميارات الجديدة التي تجعميـ أكثر قػدرة عمػى 

 (. =6، 8==6اـ في سرعة إحداثو وتوجييو )يوسؼ، مواجية مطالب ىذا التغيير واإلسي
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إف عبلقػة مػدير المدرسػػة مػع األىػالي ورجػػاالت البيئػة تسػاعد فػػي بنػاء عبلقػات اجتماعيػػة طيبػة وسػػميمة 
مػػع المجتمػػع ممػػا يػػدفع الييئػػات االجتماعيػػة لتقػػديـ اإلعانػػات والمسػػاعدات لممدرسػػة ممػػا يجعػػؿ المدرسػػة مركػػز 

المؤسسػػػػات بمشػػػػاريع اإلصػػػػبلح لمبيئػػػػة االجتماعيػػػػة بمػػػػا تنظمػػػػو مػػػػف نػػػػدوات اجتمػػػػاعي تقػػػػـو مػػػػع غيرىػػػػا مػػػػف 
ومحاضػػرات فكريػػة وثقافيػػة وفنية،وبػػذلؾ يمثػػؿ مػػدير المدرسػػة تقػػدـ المجتمػػع، والحيػػاة االجتماعيػػة، وينػػدمج فػػي 
ما نشاطاتو المختمفة مما يجعؿ دوره ومدرستو أكثر فاعمية في تكويف المجتمع الحديث، وفي تحديد بنائو، ال ك

 (. 6;، 6000كانت قديمًا موصدة أماـ المؤثرات الخارجية منعزلة عف مجتمعيا)آؿ ناجي، 
وتأكيدًا عمى أىمية اإلدارة المدرسية فإنيا إذا غابت ترتػب عمػى ذلػؾ انقطػاع روابػط االتصػاؿ الحػي بػيف 

 (.Rallis , 1996, 300المدرسة والمجتمع وتضاءؿ دور المدرسة في تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية )
وىكذا فإف العبلقة الوطيدة بيف المدرسة بما فييا عناصر وبيف المجتمػع المحمػي يػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػى 
تقػػدـ العمميػػة التعميميػػة، فاالتصػػاؿ بػػيف المدرسػػة والمجتمػػع المحمػػي يوطػػد العبلقػػات االجتماعيػػة ويربػػي الطالػػب 

وبالتػػػالي يسػػػيـ فػػػي رفػػػع مسػػػتوى البيئػػػة المحميػػػة وتقػػػدميا  عمػػػى الحيػػػاة االجتماعيػػػة ويزكػػػي فيػػػو روح المواطنػػػة
 المستمر.

 رابعًا ػ التحد ات التي تواجو مد ر المدرسة الثانو ة في ضو  مدرسة المستقبؿ:  
بأنيػػا: "تمػػؾ التغيػػرات والتطػػورات التػػي تعيشػػيا البشػػرية اآلف ومػػف المتوقػػع  (Challenges) التحػػدياتتعػػرؼ 

 (.0>6، >==6استمراريتيا وتزايد حدتيا" )سالـ، 
وتعػػرؼ التحػػديات التػػػي تواجػػو مػػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ فػػػي المرحمػػة الثانويػػػة فػػي البحػػث الحػػػالي بأنيػػا: جممػػػة 

واإلداريػػة والتكنولوجيػػة الكبيػػرة والتػػي تضػػمنتيا معػػايير  الميػػددات والصػػعوبات التػػي أفرزتيػػا التطػػورات العمميػػة
مػػدير مدرسػػػة المسػػػتقبؿ، وشػػػكمت تحػػػديات تعيػػػؽ عمػػػؿ مػػػدير المدرسػػػة الثانويػػػة فػػػي مختمػػػؼ النػػػواحي اإلداريػػػة 

 والتربوية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية.
لتحػػديات التػػي فرضػػت نفسػػيا مػػع تواجػػو المدرسػػة وفػػي أغمػػب دوؿ العػػالـ المتقدمػػة والناميػػة، عػػددًا مػػف ا 

، األمػػر الػػذي فػػرض عمػػى المدرسػػة وضػػع سياسػػات واسػػتراتيجيات وبػػرامح (66الحػػادي والعشػػريف)مطمػػع القػػرف 
وخطػػػط ومشػػػروعات ذات جػػػودة عاليػػػة، لتكػػػوف قػػػادرة عمػػػى التكيػػػؼ والتعامػػػؿ مػػػع متغيػػػرات العصػػػر العميقػػػة 
والسػػػػريعة والدائمػػػػة، واالسػػػػتجابة إليقػػػػاع التحػػػػوالت التػػػػي طػػػػرأت عمػػػػى المجتمعػػػػات المعاصػػػػرة، فػػػػي الميػػػػاديف 

، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة (اعيػػة والثقافيػػة واالقتصػػادية والتكنولوجيػػة والمعموماتيػػةالسياسػػية واالجتم)
 اآلنية والمستقبمية لممدرسة، ومف أجؿ الوصوؿ إلى المستويات العالمية. 

ويسػػػعى العديػػػد مػػػف التربػػػوييف إلػػػى االنتقػػػاؿ مػػػف المدرسػػػة التقميديػػػة إلػػػى المدرسػػػة التػػػي تسػػػتطيع مواجيػػػة 
 ف الحادي والعشريف، والتي تستطيع مواجية تحديات المستقبؿ ومشكبلتو. متغيرات القر 
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إف التطورات التقنية الحديثة والثورة التكنولوجية المتسارعة، والتي طالت مجاؿ اإلدارة المدرسية وما أدت 
ضيا كما إليو مف األعباء عمى مدير المدرسة الثانوية أفرزت تحديات جديدة لمدير مدرسة المستقبؿ وسيتـ عر 

 يمي: 
 : Challenges Administrative ػ التحد ات اإلدار ة 1

ويقصد بيا مجموعة التحػديات التػي يواجييػا مػدير المدرسػة الثانويػة فيمػا يتعمػؽ باألعمػاؿ اإلداريػة التػي 
 يقـو بيا، وبالنماذج اإلدارية الحديثة التي يتبناىا كي تتبلءـ مع مدرسة المستقبؿ. 

 مؽ باألعماؿ اإلدار ة: تحد ات تتع -1ػ  1
يعد الػدور القيػادي لمػدير المدرسػة مػف األدوار الرئيسػية، وذلػؾ لمػا لػو مػف أىميػة كبيػرة فػي ربػط وحػدات 
التنظػػيـ بعضػػيا بػػبعض، مػػف طػػبلب، ومدرسػػيف، وأوليػػاء أمػػور، والحػػرص عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي يسػػعى 

 التي يمتمكيا مدير المدرسة كقائد تربوي. الجميع لموصوؿ إلييا، وذلؾ مف خبلؿ القدرات واإلمكانات 
 ومف أبرز التحديات اإلدارية التي يواجييا مدير مدرسة المستقبؿ في المرحمة الثانوية مايمي: 

ػ مشكمة مركزية السمطة وتعدد الجيات المشرفة ممػا يضػع مػدير المدرسػة الثانويػة فػي حيػرة التوفيػؽ بػيف 
 ,Raschketal, 1995التحديات المتعمقة بالممارسات واإلشراؼ التربوي)مطالب تمؾ الجيات باإلضافة إلى 

558.) 
ػػػ وتكشػػؼ نتػػػائج بعػػض الدراسػػات التػػػي أجريػػت عمػػى اإلدارة المدرسػػػية عػػف وجػػود بعػػػض القصػػور فػػػي  

الممارسػػة الفعميػػة لمػػدير المدرسػػة الثانويػػة، فينػػاؾ عػػدـ تػػوازف بػػيف المسػػؤوليات )الميػػاـ الوظيفيػػة المكمػػؼ بيػػا 
المدرسػػة ( والصػػبلحيات )السػػمطة الرسػػمية  الممنوحػػة لػػو بموجػػب النظػػاـ ( التػػي تعينػػو عمػػى أداء ىػػذه  مػػدير

المسػػؤوليات والميػػاـ، فغالبػػًا مػػا يفتقػػد مػػدير المدرسػػة الصػػبلحيات والسػػمطات المناسػػبة التػػي تعطيػػو الحػػؽ فػػي 
تسػػػػعى المدرسػػػػة إلػػػػى  تكميػػػػؼ مرؤوسػػػػيو بػػػػأداء العمػػػػؿ ومسػػػػاءلتيـ وبمػػػػا يعينػػػػو عمػػػػى تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي

 (. ;66، 7==6إنجازىا)فيمي، ومحمود، 
ػ اقتصار دور المدير اإلداري عمى تنفيذ األعماؿ الروتينية والتقميدية فقط، والنشاطات المتعمقة بتحسيف  

 (.Bolin, 1999, 91المدرسة كما ىي مرسومة مف قبؿ السمطات التربوية العميا)
أي الممارسات الوظيفية لمديري المدارس تتركز في معظميا عمى  ػ وجود ضعؼ في القيادات اإلدارية  

الجوانب اإلدارية الروتينية عمى حسػاب الجوانػب الفنيػة، فكثيػر مػف مػديري المػدارس لػيس لػدييـ الخبػرة الكافيػة 
 في مجاؿ اإلدارة المدرسية وخاصة في الجانب الفني مثؿ ميمات التوجيو التربوي وتطوير المناىج.

مثػػػؿ الميػػػارات فػػػي  (Leadership skills) يري المػػػدارس تنقصػػػيـ الميػػػارات القياديػػػةبعػػػض مػػػد - 
العبلقػػات اإلنسػػانية والفنيػػة، ويرجػػع الضػػعؼ اإلداري إلػػى عمميػػة اختيػػارىـ التػػي غالبػػًا مػػا تنقصػػيا الموضػػوعية 
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شػحوا لمعمػؿ وتركز في معظـ األحياف عمى األقدمية في العمؿ، فكثير مف مػديري المػدارس كانػا مدرسػيف ثػـ ر 
وانحصػرت خبػػراتيـ اإلداريػػة فيمػػا يشػػاىدوف عػف إدارة المػػدارس التػػي كػػانوا يعممػػوف بيػا والمشػػكمة ىنػػا ىػػو عػػدـ 
النظػػر إلػػى اإلدارة المدرسػػة كعمػػؿ مينػػي يحتػػاج إلػػى إعػػداد أكػػاديمي وميػػارات محػػددة، إضػػافة إلػػى نقػػص فػػي 

، 7==6ابػػة وتقػػويـ األداء)فيمػػي، ومحمػػود، خطػػط تػػدريب اإلداريػػيف والقيػػادات التربويػػة، وضػػعؼ معػػايير الرق
670 .) 

وىكػػذا فػػإف التحػػديات التػػي يعػػاني منيػػا مػػدير المدرسػػة الثانويػػة فػػي المسػػتقبؿ فيمػػا يتعمػػؽ بأدائػػو اإلداري، 
تتطمػػب مػػف أجػػؿ التخفيػػؼ منيػػا مػػنح صػػبلحيات أكبػػر لمػػدير المدرسػػة والعمػػؿ عمػػى تجنػػب البيروقراطيػػة فػػي 

 العمؿ اإلداري.
 تتعمؽ بتبني النماذج اإلدار ة الحد ثة:  تحد ات -1-2

تتطمػع الػنظـ التعميميػة خػػبلؿ العقػود القادمػة إلػػى تطػور إيجػابي فػػي مسػتوى أداء اإلدارة المدرسػية بحيػػث 
تسػػػتطيع تجديػػػد وبنػػػاء الميػػػارات البلزمػػػة فػػػي مػػػدير مدرسػػػة المسػػػتقبؿ مػػػف خػػػبلؿ البػػػرامج التدريبيػػػة وأسػػػاليب 

ؤكػد الدراسػات المسػتقبمية فػي مجػاؿ اإلدارة التربويػة عمػى ضػرورة تطػوير اإلدارة اإلشراؼ والتقويـ المتنوعػة، وت
 المدرسية بما يتفؽ والتطورات التكنولوجية ومنح صبلحيات أكبر لمدير مدرسة المستقبؿ. 

وعمى مستوى اإلدارة المدرسية في المدرسة التقميدية قد ال تجد استعدادًا ذاتيًا لدى المديريف مف أجؿ 
ر والتطوير في مستوى أدائيـ أو في وضع البرامج التربوية والتعميمية التي تواكب تغيرات المستقبؿ أو التغيي

التي تواجو تحديات التكنولوجية كما تجد أف كثيرًا مف مديري المدارس في جميع المراحؿ الدراسية غير قادريف 
التربوية، ومف ثـ القدرة عمى اإلدارة  عمى استيعاب تكنولوجيا التعميـ الستخداميا في أعماليـ القيادية

دارييف، وبالتالي التوجيو واإلرشاد لمجموعة مف  واإلشراؼ عمى فرؽ العمؿ داخؿ المدرسة مف مدرسيف وا 
القوى البشرية ذات االتجاىات واالحتياجات المختمفة،  ولذلؾ فإف مدرسة المستقبؿ تتطمع  إلى وجود قائد 

دارة األزمات، كما يمتمؾ قدرًا كبيرًا مف المعمومات التربوية تربوي يمتمؾ ميارات اإلدارة ال ناجحة والتفاوض وا 
التي تيسر لو اإلسياـ في التخطيط وتنفيذ البرامج التعميمية التي تتناسب ومتطمبات المستقبؿ)مصطفى، 

6009 ،<6 .) 
ير ومواصفات المدرسة ومف أىـ التحديات التي تواجو مدير المدرسة الثانوية التطور الذي طرأ عمى معاي

، والمرتبطة بمعايير ومواصفات الجودة وأنظمة الجودة، ىذه المعايير (Successful school ) الناجحة
حتمت عمى مدير المدرسة أف يقوـ بتطوير أداء المدرسة مف أجؿ رفع كفاءتيا اإلنتاجية وزيادة فاعميتيا، 
وذلؾ لكي تستجيب إلى متطمبات ومعايير الجودة وأنظمة ضماف الجودة بما يحقؽ تحسيف أداء المدرسيف، 
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يف أداء الطبلب، وتطوير البرامج والخطط الدراسية، وتحسيف أداء الييئات والمجالس في المجتمع وتحس
 المدرسي. 

ويعمؿ مدير مدرسة المستقبؿ الثانوية عمى تنفيذ االتجاىات والمبادئ التربوية الحديثة وتطبيقيا في  
ومبدأ التعميـ لمجميع، ومبدأ االقتصاد مبدأ ديمقراطية التعميـ، ومبدأ تكافؤ الفرص العممية، )مدرستو مثؿ 

، :600إيمانًا منو بأىمية ىذه المبادئ وأثرىا البالغ في تطوير العممية التربوية )الخطيب،  (المعرفي، وغيرىا
:6- ;0 .) 

لذلؾ يتوقع خبراء التربية والتعميـ أف مدرسة المستقبؿ سوؼ يتـ تطويرىا مف خبلؿ تطبيؽ النظـ 
ولكي يتـ تحقيؽ ذلؾ التوقع فبل بد مف مساندة الدولة بكؿ مؤسساتيا الرسمية وغير  اإلدارية المتطورة،

 الرسمية لتدعيـ الميارات اإلدارية والتربوية المطموب توافرىا في مدير مدرسة المستقبؿ. 
 : Challenges Educationalالتربو ة ػ التحد ات  2

بالمدرسػيف والمبنػى المدرسػي )ثانويػة فيمػا يتعمػؽ وىي مجموعة التحػديات التػي يواجييػا مػدير المدرسػة ال
 في ضوء معايير مدرسة المستقبؿ.  (والمناىج والطمبة

 تحد ات تتعمؽ بالمدرس ف:  -2-1
يتكػوف العنصػػر البشػػري لممدرسػػة مػػف فئػػات مختمفػػة مػف المدرسػػيف، وىػػذا الخمػػيط البشػػري تحػػيط بػػو كثيػػر 

والتي يجب عمى مدير المدرسة أف يكوف مدركًا ليػا وعارفػًا بيػا مف المشاكؿ السموكية والتي ال تنتيي عند حد 
حتى يستطيع التصرؼ حياليا بحكمة وتعقػؿ، ومػف أبػرز ىػذه التحػديات والمشػكبلت التػي تواجػو مػدير مدرسػة 

 المستقبؿ الثانوية مع مدرسيو:
مػػػاـ، ومػػػدير ػػػػ التربيػػػة كغيرىػػػا مػػػف المجػػػاالت يجػػػب أف تسػػػاير التغييػػػر وتتػػػأقمـ معػػػو حتػػػى تسػػػير إلػػػى األ

المدرسة ال يقابؿ التغيير فقط بؿ يجب عميو المبادأة بو إلػى األحسػف، وىػذا قػد يضػايؽ بعػض المدرسػيف بعػدـ 
إحساسػػػيـ باألمػػػاف خػػػبلؿ التغييػػػر، فيقػػػابموف ذلػػػؾ بػػػالتخوؼ أو الكراىيػػػة، فػػػإذا كػػػاف مػػػدير المدرسػػػة مػػػف النػػػوع 

يػػادي حقيقػػي، والقائػػد الحقيقػػي لممدرسػػة ىػػو الػػذي وىػػذا يجعمػػو غيػر ق رعيؼ فإنػػو يقػػـو بتحاشػػي ىػػذا التغييػػالضػ
مؿ مػع النػاس حتػى يسػتطيع التغييػر تػدريجيًا ويجعػؿ المدرسػيف فػي جانبػو اعتيتصؼ بقوة الشخصية ومعرفة ال

 (. :66، 8==6حياؿ التغيير)الفقي، 
لسػوية التػي ػ نقص في إعداد المدرسيف مف الناحية التربوية، وكيفية معاممػة الطػبلب بالطريقػة المناسػبة ا

تتمثػػؿ فػػي  ((Educational problemsتحقػػؽ التوافػػؽ لكػػبل الطػػرفيف، وذلػػؾ ممػػا يسػػبب مشػػكبلت تعميميػػة 
 .صعوبة الفيـ واإلدراؾ وعدـ القدرة عمى تحقيؽ النتائج المرضية 
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ػ ندرة المدرسيف المؤىميف لعممية التدريس مما ينتج عنػو تخػريج طػبلب ضػعاؼ المسػتوى، وغيػر مػؤىميف 
 لمدخوؿ في سوؽ العمؿ. 

ػ عجز كثير مف المدرسيف في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب، حيث أف المنياج موحػد ويػتـ تطبيقػو 
  .الميوؿ وفي االستعداد لمتحصيؿ الدراسي عمى جميع الطبلب الذيف يختمفوف في القدرات العقمية وفي

ػػػ عمػػى مػػدير المدرسػػػة الثانويػػة تشػػجيع المدرسػػػيف عمػػى اسػػتخداـ أسػػاليب مختمفػػػة ومتنوعػػة مػػف أسػػػاليب 
التنميػة المينيػة التػي تػػؤدي إلػى رفػع مسػتوى أدائيػػـ المينػي، كعقػد ورش عمػؿ لممدرسػػيف يػتـ العمػؿ بيػا بشػػكؿ 

 ,Craftصػػؿ إلػػى نتػػائج تعميميػػة يسػػتفيد منيػػا المدرسػػوف فػػي التعمػػيـ)تعػػاوني وجػػاد وديمقراطػػي ومػػف ثػػـ التو 
1996, 23.) 

ي فػػػي مدرسػػػيو الشػػػعور بمسػػػؤوليتيـ المباشػػػرة عػػػف تطػػػور وتنميػػػة ػػػػ عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة الثانويػػػة أف ينّمػػػ
أنفسيـ مينيًا بمػا يػتبلءـ مػع مػا يسػتجد مػف تطػورات فػي ميػارات التػدريس وذلػؾ عػف طريػؽ حػثيـ عمػى اتبػاع 

مف األساليب التي تسيـ في تنميتيـ مينيًا ومنيا اإلطبلع والقراءة الحػرة، أي التثقيػؼ الػذاتي فػي مختمػؼ  عدد
التخصصػػات ومختمػػؼ العمػػـو لزيػػادة حصػػيمتيـ المعرفيػػة، مػػف خػػبلؿ تػػوفير كػػؿ اإلمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية 

التػػػي تسػػػيـ فػػػي  ((Technological techniquesكتػػػوفير الكتػػػب المتنوعػػػة، وتػػػوفير التقنيػػػات التكنولوجيػػػة
حصػػوؿ المدرسػػيف عمػػى المعمومػػات والمعػػارؼ، وتػػوجيييـ إلػػى الػػتعّمـ الػػذاتي الػػذي لػػو أىميػػة كبيػػرة فػػي التنميػػة 

 (.06>، =600المينية لممدرسيف في عصر المعموماتية)كحيؿ، 
إلػى اف  (Effective school)وأكدت الدراسة التػي أجريػت فػي بريطانيػا حػوؿ مشػروع المدرسػة الفّعالػة 

المػػدارس بشػػكؿ عػػاـ قػػدمت مسػػاىمات ىامػػة جػػدًا، فػػي تحقيػػؽ تقػػدـ الطػػبلب ونمػػوىـ، ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى القيػػادة 
اليادفة لمدير المدرسػة حيػث كػاف المػديروف يقومػوف بمتابعػة المدرسػيف فػي التوقيػت المناسػب ويناقشػوىـ، كمػا 

ندما تمبػي ىػذه األنشػطة حاجػات المدرسػة يشجعوىـ عمى االشتراؾ في أنشطة التنمية المينية وبشكؿ خاص ع
 (.Fullan, 1992, 107وتقدميا. )

وانطبلقًا مما سبؽ تجد أف عمى مدير مدرسػة المسػتقبؿ الثانويػة االىتمػاـ بالمدرسػيف واسػتخداـ األسػاليب 
اإلداريػػة التػػي تحفػػزىـ عمػػى العمػػؿ المنػػتج، والعمػػؿ عمػػى إيجػػاد قنػػوات مفتوحػػة ليحصػػؿ المػػدرس عمػػى جميػػع 

 المستجدات التربوية والعممية في مجاؿ تخصصو.
 تحد ات تتعمؽ بالمبنى المدرسي:  -2-2

، والتػػي يجػػب أف تسػػاير التغيػػر (الفػػراغ واألمػػف والسػػبلمة)إف لبنػاء مدرسػػة المسػػتقبؿ متطمبػػات مػػف حيػػث 
 المتوقع في طرؽ التعميـ والتقدـ العممي.
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ثانويػػػة المسػػػتقبمية فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمبنى المدرسػػػي ومػػػف أبػػػرز التحػػػديات التػػػي يواجييػػػا مػػػديرو المػػػدارس ال
 مايمي: 

ػ تعاني اإلدارة المدرسية في معظػـ الػدوؿ العربيػة مػف مشػكمة عػدـ صػبلحية كثيػر مػف المبػاني المدرسػية 
سػػواء فػػي عػػدـ تػػوفر الشػػروط الصػػحية أو الفنيػػة بيػػا أو أف المبػػاني صػػغيرة، فػػبعض ىػػذه المبػػاني مسػػتأجرة، 

مية وىي التي بنتيا الدولة وىػذه المبػاني بعضػيا صػمـ وفػؽ مواصػفات مدرسػية ولكنػو لػـ وىناؾ المباني الحكو 
 (. :>، =600يراعي فييا إمكانية التوسع في المستقبؿ لزيادة عدد الطبلب )خميؿ، 

يواجػػػو المػػػدير تحػػػديات تتعمػػػؽ بتحسػػػيف مرافػػػؽ التعمػػػيـ تػػػدريجيًا، بحيػػػث تكػػػوف المدرسػػػة عبػػػارة عػػػف  -
أنشطة بداًل مف التركيػز عمػى كونيػا مجػرد صػفوؼ وممػرات، كمػا أنػو مػف صفوؼ ومعامؿ ومرافؽ و 

الميػػػػـ تػػػػوفير مرافػػػػؽ مناسػػػػبة لممارسػػػػة اليوايػػػػات الفنيػػػػة المختمفػػػػة والتػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي تأىيػػػػؿ الطالػػػػب 
 .الحتياجات سوؽ العمؿ 

وقاعػػات  نقػػص األبنيػػة المدرسػػية وبالتػػالي نقػػص فػػي نسػػب االسػػتيعاب، ونقػػص فػػي مصػػادر التعمػػيـ -
 .األنشطة المدرسية وغيرىا

ػػػ مػػع التفجػػر السػػكاني الػػذي يعيشػػو  المجتمػػع ومػػع زيػػادة اإلقبػػاؿ عمػػى التعمػػيـ ومحاولػػة إيجػػاد معقػػد لكػػؿ 
طالػػػب ليحصػػػؿ عمػػػى حقػػػو فػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ ازدحمػػػت الصػػػفوؼ الدراسػػػية بػػػالطبلب وحولػػػت بعػػػض حجػػػرات 

مبلعبيػػا وأصػػبح المبنػػى المدرسػػي ال يفػػي بحاجػػات المػػدارس إلػػى صػػفوؼ دراسػػية وفقػػدت المػػدارس مرافقيػػا و 
 (.678، :==6العممية التعميمية مما أثر سمبًا عمى جودة التعميـ)الحقيؿ، 

وىكػػذا تجػػد أف المبػػاني المدرسػػية تشػػكؿ عنصػػرًا ميمػػًا لثػػروات المجتمػػع ومصػػدرًا أساسػػيًا لجػػودة التعمػػيـ، 
 ئيا. لذلؾ البد مف االىتماـ بيا وخصوصًا عند التخطيط لبنا

 تحد ات تتعمؽ بالمنياج:  -2-3
التعميـ الثانوي حتى اآلف ورغـ ما أدخؿ عميو مف تعديبلت الزالت مناىجو عامة ال تقود إلى مينة وال 
تساعد عمى إتقاف عمؿ فيما لو أراد خريجو أف يعمؿ بعد حصولو عمى الشيادة الثانوية، فيي ال تؤىؿ بشكؿ 

 (.:6، ===6ؽ بالجامعة والسير في دراستيا بفاعمية معقولة )البدر، كامؿ مف الناحية العممية لبللتحا
لػػذلؾ يؤكػػد عممػػاء التربيػػة وخبػػراء التعمػػيـ ضػػرورة تطػػوير المنػػاىج الدراسػػية فػػي جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية 
وخاصػػػة الثانويػػػة لمواجيػػػة تحػػػديات المسػػػتقبؿ والتغييػػػرات المتسػػػارعة فػػػي المجتمػػػع، عمػػػى اعتبػػػار أف تطػػػوير 

الدراسػػية يػػرتبط بػػالتغيرات التػػي تطػػرأ عمػػى المجتمػػع، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف اتجػػاه تحػػديث المنػػاىج قػػد المنػػاىج 
يواجػػػو الزاؿ أحػػػرز تقػػػدمًا ممموسػػػًا فػػػي تطػػػوير بعػػػض منػػػاىج التعمػػػيـ الثػػػانوي إال أف مػػػدير مدرسػػػة المسػػػتقبؿ 

 مجموعة مف التحديات المتعمقة بالمنياج المدرسي أبرزىا: 



85 

 

عقيمػة وغيػر مواكبػػة لتطػورات الحيػاة ومتطمبػػات المجتمػع خاصػػة ((Curriculuaة ػػ إف المنػاىج الدراسػػي
وأنيػػا تركػػز عمػػى الجوانػػب النظريػػة، ومنعزلػػة تمامػػًا عػػف الواقػػع الػػذي يعيشػػو المػػتعمـ بػػاالغتراب عػػف مػػا ينيػػي 

 قبؿ.تعميمو ويخرج إلى المجتمع الذي ىو عبارة عف حياة جديدة بخبلؼ التي كاف يعيشيا  ويدرسيا مف 
المحتػػػوى شػػػديد التغيػػػر ولمسػػػايرة االنفجػػػار المعرفػػػي السػػػائد فػػػي ىػػػذا العصػػػر، كػػػاف البػػػد مػػػف تغييػػػر  -

 (.>68، :600محتويات المقررات الدراسية عمى فترات قصيرة )الحربي، 
ػ قصور المناىج مف حيث تقديـ المعمومات والمعارؼ التي تتطمبيا روح العصر وتنبؤات المستقبؿ لتمبية 

 (. ==6، ;600جتمع )كحيؿ، حاجات الم
 ػ غمبة الطابع النظري عمى المناىج التربوية المعتمدة وقمة التطبيقات العممية فييا. 

 ػ التأليؼ المركزي لممناىج وقمة اعتماد آراء وخبرات المديريف. 
عبلف، ػػػ قمػػة االىتمػػاـ بػػالتقويـ المسػػتمر لممنيػػاج وعػػدـ األخػػذ بػػآراء المػػديريف والمدرسػػيف ومبلحظػػػاتيـ)ال

600; ،6< .) 
 ػ طغياف نزعة الكـ عمى الكيؼ انطبلقًا مف أف المناىج المدرسية ىي المصدر الوحيد لممعرفة. 
 ػ افتقاد المناىج إلى التكامؿ فيي ما تزاؿ تقـو عمى التقسيـ التقميدي المصطنع لحقوؿ المعرفة.

 يًا إلى انمط المركزيػ االعتماد في وضع المناىج وتطويرىا وتعديميا ما يزاؿ ينتمي فعم
 ػ فشؿ المناىج الدراسية في عرض الحموؿ المناسبة لمواجية تحديات العصر وتغيرات المستقبؿ. 

ػ عدـ اىتماـ القائموف عمى إصبلح التعميـ في بعض الدوؿ العربية بوضع خطة شػاممة ومدروسػة لبيػاف 
تعميمػػي فػػي ضػػوء مطالػػب العصػػر ومتغيػػرات أىػػداؼ التربيػػة لمقػػرف الحػػادي والعشػػريف، وكيفيػػة تطػػوير النظػػاـ ال

المسػتقبؿ، وكيفيػػة إدخػػاؿ األسػػاليب العمميػة والتكنولوجيػػة فػػي المنػػاىج الدراسػية واالسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي 
 (.6:، 6009عممية التطوير التعميمي)ىيئة تخطيط الدولة، 

يا كػؿ مػف لػو عبلقػة بػالتعميـ انطبلقًا مماسبؽ تجد أف عممية تطوير المناىج في مدرسة المستقبؿ يقوـ ب
 كالمديريف والمدرسيف .... وغيرىـ، والبد مف مسايرة المناىج لعمميات التطوير والتغيير في المجتمع.

 تحد ات تتعمؽ بالطمبة:  -2-4
تسػعى مدرسػة المسػػتقبؿ لتييئػة منػاخ متميػػز لتحسػيف نوعيػات التعمػػيـ مػف أجػؿ تخػػريج كػوادر قػادرة عمػػى 

وجيػػػا الحديثػػػة، ومػػػف ثػػػـ اسػػػتثمار ىػػػذه التكنولوجيػػػا فػػػي تطػػػوير مسػػػتوى المتعممػػػيف الثقػػػافي التعامػػػؿ مػػػع التكنول
والعممػػي، واالنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة التعمػػيـ عػػف طريػػؽ الحفػػظ واالسػػتظيار إلػػى مرحمػػة تنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدى 

 (.76، 6009)مصطفى، المتعمميف في المرحمة الثانوية
 مجموعة مف التحديات المتعمقة بالطمبة أبرزىا: لذلؾ يواجو مدير المدرسة الثانوية  
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ػػ تزايػد أعػداد الطػػبلب واكتظػاظ الصػفوؼ الدراسػية ليػػا، وتوجػو غالبيػة الطػبلب نحػػو أنػواع محػددة مػػف   
 التعميـ. 
عدادىـ لػتعمـ الحاسػوب وتقنياتػو وتػأىيميـ لمجابيػة ضعؼ ػ  إعداد الطبلب لمحاؽ بالعصر المعموماتي وا 

 التغيرات المتسارعة في ىذا العصر. 
 .ػ الغياب غير الطبيعي والمتكرر دوف عذر مقبوؿ

 عدـ رغبة الطمبة في إحضار أولياء أمورىـ إلى مجالس اآلباء. -
 (. 7، >600المشكبلت األخبلقية واالنحرافات السموكية )األحمدي،  -

( أف تييئػػة الطالػػب لممسػػتقبؿ توجػػب عمػػى مػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ الثانويػػػة :68، 6067)درزي،  نقػػبل عػػفو 
 االىتماـ بجعؿ الطالب:

بمسػتوى متعممػًا مفكػرًا: إف طبيعػة الحيػاة الحاليػة والتغيػرات التػي حصػمت، تتطمػب أف يتمتػع الطالػب  -
عاؿ مف التفكير الناقد والمبدع والمنطقي، فالتفكير يحفز الطبلب عمى التعمـ واالكتشاؼ ممػا يعمػؽ 

 لدييـ المعرفة ومف ثـ يسيـ في تكيفيـ مع الحياة الواقعية.
متعممًا مبدعًا ومبتكرًا: إف اإلبداع سمة العصر، فبلبد أف يكوف الطالب مبػدعًا ومبتكػرًا كػي يتماشػى  -

ؼ الحياتية المتطورة والمتغيػرة بشػكؿ دائػـ فبلبػد مػف أف يمتمػؾ القػدرة عمػى فيػـ ىػذا الواقػع مع الظرو 
 وابتكار أفكار جديدة لتطويره.

متعممػػػًا الكترونيػػػًا: أي لديػػػو القػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع التقنيػػػات االلكترونيػػػة الحديثػػػة التػػػي تسػػػتخدميا  -
ى الطالػب امػتبلؾ ميػارة اسػتخداـ الحاسػوب مدرسة المستقبؿ في أسػاليب وطػرؽ التعمػيـ والػتعمـ، فعمػ

 والوسائط المتعددة واالنترنيت....وغيرىا، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مستوى أفضؿ مف التعمـ والمعرفة.
متعممًا منتجًا: إف متطمبات المستقبؿ تتطمب مف الطالػب أف يكػوف متعممػًا فػي مدرسػة المسػتقبؿ مػف  -

ؾ القػػػدرة والميػػػارة فػػػي تطبييػػػؽ ماتعممػػػو مػػػف معػػػارؼ ناحيػػػة ماديػػػة ومعنويػػػة، وعمػػػى الطالػػػب أف يمتمػػػ
 وخبرات في حياتو الواقعية.

متعممػػػًا مثقفػػػًا منفتحػػػًا: فبلبػػػد أف يكػػػوف الطالػػػب ذا ثقافػػػة عاليػػػة مػػػدركًا لمػػػا يػػػدور حولػػػو مػػػف أحػػػداث  -
وتغيرات عمى الصعيديف المحمي والعالمي، ولديو القدرة عمى فيـ ثنائيات الثقافة والعمميػة واإلنسػانية 

 والدينية التي تتضمف قيمًا متطورة في االنفتاح عمى الثقافات المختمفة لؤلمـ.
وفي االستراتيجية الوطنية إلدخاؿ المعموماتية في التعميـ ماقبؿ الجامعي فػي سػورية، أكػدت أىػداؼ ىػذه 

 االستراتيجية المتعمقة بالطالب عمى:
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عي قػػادريف عمػػى التعامػػؿ مػػع المجتمػػع السػػعي الحثيػػث ألف يكػػوف خريجػػوا النظػػاـ التربػػوي قبػػؿ الجػػام -
 المعموماتي.

إدخػػػػاؿ الحاسػػػػوب إلػػػػى النظػػػػاـ التربػػػػوي كمػػػػادة عمميػػػػة دراسػػػػية وكوسػػػػيمة تعميميػػػػة مسػػػػاعدة لممػػػػدرس  -
 والطالب.

الحرص عمى التوازف السميـ والمستمر بيف مخرجات التربية والتدريب وحاجات التنمية وسػوؽ العمػؿ  -
 (.:6، 9==6معموماتية في كؿ القطاعات )وزارة التربية، التي يمكف أف تظير مف خبلؿ نشر ال

 : Technological challengesالتكنولوج ة ػ التحد ات  3

ويقصػػػد بيػػػا مجموعػػػة التحػػػديات التػػػي فرضػػػتيا الثػػػورة التكنولوجيػػػة والتقػػػدـ العممػػػي عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة 
 الثانوية.
لقد حدث خبلؿ السػنوات القميمػة الماضػية تحػوالت وتغيػرات عمميػة وتكنولوجيػة عمػى جميػع المسػتويات،  

ولقد كاف عصب ىذه التحوالت والتغيرات الثورة التكنولوجية والمعموماتية التػي حولػت العػالـ إلػى قريػة صػغيرة، 
المعمومػػات وبػػاألخص الحاسػػوب  بفعػػؿ مػػا أحدثتػػو ىػػذه الثػػورة فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت، ولقػػد أصػػبحت تكنولوجيػػا

واالنترنػػت والبريػػد اإللكترونػػي، جػػزءًا مػػف الحيػػاة اليوميػػة حيػػث دخمػػت كافػػة ميػػاديف العمػػؿ والتعمػػيـ، وفػػي ىػػذا 
السياؽ أكدت االستراتيجية الوطنية الدخاؿ المعموماتية في التعميـ قبؿ الجامعي في سػورية عمػى مجموعػة مػف 

لمعموماتية بشكؿ متدرج في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي وأنواعو وفؽ خطة المنطمقات االساسية أىميا إدخاؿ ا
تراعي األولويات واإلمكانػات، والتشػجيع عمػى اسػتخداـ الحاسػوب كػأداة إداريػة لتيسػير وتنظػيـ شػؤوف المدرسػة 

عػف ىػذا  وذلؾ لرفع الفاعمية اإلنتاجية لمنظاـ التربوي الرسمي، لذلؾ فػإف المػدارس ال تسػتطيع أف تعػزؿ نفسػيا
التطور المذىؿ الذي طرأ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات مما فرض عمى مدير المدرسة الثانويػة مجموعػة مػف 

 التحديات منيا : 
 أف يكوف مف ذوي الخبرة والكفاءة وقادرًا عمى التطوير والتجديد والتعامؿ مع التقنية الحديثة. -

منيا جعػػؿ الحاسػػوب وشػػبكة االنترنػػت عنصػػرًا ػػػ وضػػع خطػػط إسػػتراتيجية لتكنولوجيػػا المعمومػػات ومػػف ضػػ
 أساسيًا في المنيج التعميمي. 

دماج تكنولوجيا المعمومات في ىذه البرامج والمناىج  ػ إجراء مراجعة لبرامج المدارس الثانوية ومناىجيا وا 
لمسػػػػػػػاعدة الطػػػػػػػبلب عمػػػػػػػى امػػػػػػػتبلؾ الكفايػػػػػػػات المطموبػػػػػػػة والتػػػػػػػي تػػػػػػػؤىميـ لمعػػػػػػػيش فػػػػػػػي مجتمػػػػػػػع تكنولوجيػػػػػػػا 

 (. ;:، :600ات)الخطيب والخطيب، المعموم
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 E -programs))إعادة تنظػ ـ النظػاـ اإلداري فػي المدرسػة الثانو ػة مػف خػالؿ اسػتخداـ البػرامج اإللكترون ػةػ 
اسػػتثمارًا لموقػػت والجيػػد، ولضػػماف إشػػراؼ مػػدير المدرسػػة بفعاليػػة عمػػى أعػػداد كبيػػرة مػػف القػػوة البشػػرية العاممػػة 

 وطبلب. بالمدرسة مف إدارييف ومدرسيف 
ػ النقص الواضح في تجييػزات كثيػرة فػي المبػاني المدرسػية وانعػداـ إمكانيػة اإلظػبلـ فػي حجػرات الدراسػة 

 وعدـ وجود قاعة لبلجتماعات أو العروض الضوئية بمعظميا. 
ػ التعقيدات الروتينية التي تفرضيا القوانيف اإلدارية عمى المػدارس فيمػا يخػص العيػدة وانتقػاالت األجيػزة 

جراءات اإلصبلح أو االستيبلؾ.   واألدوات وا 
ػ عدـ تخصيص معظػـ المػدارس ميزانيػة مناسػبة إلنتػاج التقنيػات التعميميػة األساسػية التػي تحتاجيػا وقمػة 

 (. ;، 6006التي تخصص لتشجيع االبتكار والتجديد في المدارس)القبل،  الحوافز المادية واألدبية
القدرة عمى اسػتخداـ األجيػزة المتطػورة التػي تمكػف مػف االشػراؼ اإلداري المتميػز مثػؿ: أجيػزة االتصػاؿ التػي -

تمكف مف كشؼ أماكف متعػددة فػي المدرسػة مػف مكتػب مػدير المدرسػة، وأجيػزة الػدخوؿ والخػروج مػف المدرسػة 
 اسطة كروت ممغنطة محددة .... وغيرىا.بو 
تجييز المكتبات التعميمية بخدمات تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات لتصبح معمومات شاممة مما يساعد   -

 عمى االتصاؿ بيا والدخوؿ منيا إلى المكتبات العالمية عف بعد.
عمػػى القػػوى البشػػرية والطػػبلب  متابعػػة إجػػراءات العمػػؿ باسػػتخداـ أجيػػزة وأدوات متطػػورة تمكػػف مػػف االشػػراؼ -

 .(Thomas,2001,57)بسيولة ودقة ووضوح
( أف مػػف أىػػـ التحػػديات التكنولوجيػػة التػػي تواجػػو مػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ الثانويػػة 6006وتػػرى )كعكػػي، 

 مايمي:
القدرة عمى استخداـ الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية تيدؼ إلى تصميـ أنشطة عممية متنوعػة  -

 الب مف تقويـ حصيمتو العممية.لتمكيف الط
القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػي فػػػي إعػػػداد بػػػرامج تربػػػوي تمكػػػف الطالػػػب المتػػػأخر مػػػف الدراسػػػة  -

 الذاتية.
إعػػداد المدرسػػيف ليكونػػوا قػػادريف عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػب فػػي تحضػػير الػػدروس، واسػػتبلـ الواجبػػات،  -

 وعرض الدروس.... وغيرىا.
عمػػػػى مسػػػػتوى المدرسػػػػة أو مسػػػػتويات أعمػػػػى ال زالػػػػت مقصػػػػرة فػػػػي اسػػػػتخداـ إف اإلدارات التربويػػػػة سػػػػواء 

تكنولوجيػػػا اإلدارة التربويػػػة الحديثػػػة، إذ ال تػػػزاؿ التقانػػػة بمعناىػػػا الشػػػامؿ لممنيجيػػػة العمميػػػة والتػػػي منيػػػا األخػػػذ 
بػػػالتخطيط والبرمجػػػة واسػػػتخداـ المسػػػتحدثات اآلليػػػة وحسػػػف اسػػػتثمارىا ال تسػػػتخدـ بشػػػكؿ فّعػػػاؿ فػػػي كثيػػػر مػػػف 



89 

 

ؤسسػػػات اإلدارة التربويػػػة، وقػػػد أخػػػذت بعػػػض اإلدارات التربويػػػة فػػػي األقطػػػار العربيػػػة ذات اإلمكانػػػات الماديػػػة م
بإدخػػاؿ التقانػػة الحديثػػة فػػي الشػػؤوف التعميميػػة أو الشػػؤوف اإلداريػػة، ولكػػف تجػػد أنػػو لػػـ تؤلػػؼ بينيػػا وبػػيف جممػػة 

ظيػرت ىػذه التقانػة كإضػافات جانبيػة إلػى النظاـ اإلداري فظيرت غريبة عمى أوجو النشاط اإلداري األخرى، و 
بيئة إدارية ما تزاؿ في جوىرىا وقواميا بيئة تقميدية قديمة وقمما تجد مراجعة شاممة متكاممة لمنظاـ اإلداري في 

( لػػػذلؾ فػػػإف  79، 6000جممتػػو فػػػي ضػػػوء البنػػػى الجديػػػدة الوافػػػدة )المنظمػػة العربيػػػة لمتربيػػػة والثقافػػػة والعمػػػوـ، 
 بحاجة إلى المزيد مف توظيؼ التكنولوجيا في العممية التعميمية.  اإلدارة المدرسية

 : Challenges Economic االقتصاد ةػ التحد ات  4

وىػػػي مجموعػػػة التحػػػديات التػػػي يواجييػػػا مػػػديرو المػػػدارس الثانويػػػة والتػػػي تتعمػػػؽ بػػػإدارة الشػػػؤوف الماليػػػة 
عداد الخريج لسوؽ العمؿ.   لممدرسة، وا 

 تحد ات تتعمؽ بالشؤوف المال ة:  -4-1
يسػػتعد العديػػد مػػف العممػػاء والمفكػػريف لمواجيػػة تحػػديات القػػرف الحػػادي والعشػػريف التػػي سػػوؼ تػػؤثر عمػػى 
الػػنظـ التعميميػػة واالجتماعيػػػة واالقتصػػادية  فػػي العػػػالـ، وتعػػد الثػػورة التكنولوجيػػػة، واالنفجػػار المعرفػػي، والثػػػورة 

قتصادية العالمية التي أخذت شػكؿ التكػتبلت االقتصػادية تحػديات تواجييػا الػدوؿ العممية، وكذلؾ التطورات اال
خبلؿ العقود القادمة، ومما ال شؾ فيو أف التحديات السابقة سوؼ تؤثر عمى نظـ التعميـ، وكذلؾ سػوؼ تػؤثر 

ومضػػػموف عمػػػى نوعيػػػة القػػػدرات التػػػي يمكػػػف تنميتيػػػا لػػػدى المػػػتعمـ واسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا فػػػي عمميػػػات التعمػػػيـ 
ومحتػػوى المنػػاىج الدراسػػية والسياسػػات التعميميػػة، ومػػف ثػػـ تظيػػر متطمبػػات تربويػػة لئلصػػبلح التعميمػػي لتييئػػة 
الفرد والمجتمع لحقائؽ عصر جديد، وتتمثؿ أىػـ التحػديات التػي يواجييػا مػدير مدرسػة المسػتقبؿ الثانويػة فيمػا 

 يتعمؽ بتنظيـ الشؤوف المالية بما يمي: 
 د المالية سببًا رئيسيًا في إعاقة تطوير التعميـ. ػ يعد نقص الموار 

ػ تتطمب تجييزات األبنية المدرسية في القرف الحادي والعشريف ميزانيات ضخمة كتوفير الحاسبات اآللية 
 واإللكترونية الدقيقة وغيرىا. 

 ػ عدـ مساىمة القطاع الخاص في تمويؿ ميزانية التعميـ. 
ػػػ ضػػعؼ مسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػي تطػػوير التعمػػيـ وتزويػػد المػػدارس بػػاألجيزة اإللكترونيػػة  المتطػػورة 

 (. 69، ;600)منصور، 
 ػ قدرة المدير عمى حسف استخداـ الموارد المتاحة المالية فييا والبشرية في المدرسة. 

 دني. ػ القدرة عمى تعزيز مبدأ المشاركة والتنسيؽ بيف التربية والمجتمع الم
 ػ زيادة تمويؿ الحكومة. 
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ػػػػ القػػػدرة عمػػػى تعزيػػػز مبػػػدأ المرونػػػة فػػػي السػػػماح لمقطػػػاع الخػػػاص باالسػػػتثمار فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ يجمػػػع 
مسػػػتويات وفػػػؽ ضػػػوابط ومعػػػايير تضػػػمف النوعيػػػة المتميػػػزة والجػػػودة بيػػػدؼ تحقيػػػؽ الضػػػغط عمػػػى المؤسسػػػات 

ثرا ، 6008ء الخبرات التربوية مف جية أخرى )العبد اهلل، التعميمية الحكومية مف جية، وتجويد نوعية التعميـ وا 
608.) 

وفي الجميورية العربية السػورية كشػفت وزارة التربيػة مػف خػبلؿ تحميػؿ نقػاط الضػعؼ فػي النظػاـ التربػوي 
 (:66، >600الحالي عف أىـ التحديات االقتصادية التي تواجو المدير وأبرزىا )وزارة التربية، 

 ميـ مف التأىيؿ والتدريب بما يتناسب مع سوؽ العمؿ.ضعؼ نوعية مخرجات التع -
 ضعؼ دور القطاع الخاص في التعميـ الثانوي وال سيما الميني. -
 ضعؼ االنفاؽ عمى التربية في الموازنة العامة لمدولة حتى بداية الخطة الخمسية العاشرة.  -
 تحد ات تتعمؽ بإعداد الخر ج لسوؽ العمؿ:  -4-2

التػي طػرأت عمػى المجتمعػات المعاصػرة فػي ((Shifts and changesتغيػرات لقػد فرضػت التحػوالت وال
المجػػاالت التكنولوجيػػة والمعموماتيػػة واالقتصػػادية واالجتماعيػػة انعكاسػػات عميقػػة عمػػى متطمبػػات الحيػػاة وسػػوؽ 
العمػػؿ، وبػػات مطموبػػًا مػػف المدرسػػة أف تعػػد الطػػبلب لممارسػػة الحيػػاة العمميػػة فػػي عػػالـ متغيػػر، حيػػث طػػػرأت 

تقػاف مجموعػة شػاممة مػف تغييرات جذرية في مجاؿ معطيػات اإل نتػاج ونظػـ العمػؿ التػي تعتمػد عمػى المعرفػة وا 
الكفايػػات المينيػػة والعمميػػة والمسػػمكية القابمػػة لمتطػػوير، لمواكبػػة المتغيػػرات والمسػػتجدات العمميػػة والتكنولوجيػػة، 

يات وبػػات مطموبػػًا مػػف مػػدير المدرسػػة أف يعػػد الطػػبلب لمتكيػػؼ مػػع مجتمعػػات تسػػودىا عولمػػة الثقافػػة واقتصػػاد
السوؽ والتنافس الدولي لمسيطرة عمى األسواؽ العالمية، األمر الذي استوجب أف تقـو المدرسة بإعداد الطبلب 
الذيف يتصفوف بسرعة الفيـ ويتحموف بروح المبادرة، ويمتمكوف القػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت، ويحسػنوف توظيػؼ 

ف المسػػؤولية ويتمتعػػوف بػػروح المثػػابرة والجمػػد، المعمومػػات، ولػػدييـ القػػدرة عمػػى التخطػػيط االسػػتراتيجي، ويتحممػػو 
 (. 6، :600ويتعمموف طوؿ حياتيـ )الخطيب والخطيب، 

إف السعي إلى دمج التكنولوجيا في ميداف التعمػيـ لػو أىميػة كبػرى، فػالمجتمع النػاجح ىػو الػذي يسػتخدـ  
يػا، فالطالػػب الػذي يفيػػـ دور التكنولوجيػا بفاعميػة، ويجػػب إعػداد الطػبلب لمػػدخوؿ فػي الحيػاة العمميػػة عمػى تنوع

ومكانة التكنولوجيػا والمعمومػات الموجيػة ىػو الػذي يقػـو باسػتخدـ التكنولوجيػا كػأداة لمحصػوؿ عمػى المعمومػات 
وتنظيميػػػا وتوظيفيػػػا توظيفػػػًا إيجابيػػػًا فػػػي حياتػػػو الدراسػػػية وفػػػي حياتػػػو العمميػػػة المسػػػتقبمية مسػػػتقببًل )مصػػػطفى، 

6009 ،87 .) 
سػابقة أف كثيػرًا مػف الطػبلب الػػذيف أنيػوا مرحمػة الدراسػة الثانويػة كػانوا فػي احتيػػاج ولقػد أثبتػت التجػارب ال

شديد إلى االلتحاؽ ببرامج تأىيمية تدريبية لصقؿ مياراتيـ قبؿ أف يمتحقوا بمؤسسات العمػؿ ألف مػا تعممػوه فػي 
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رات تعميميػة منفصػمة المدارس كاف منفصبًل عف خبرات العالـ الواقعي وخارجيا، وألف المػدارس كانػت تقػدـ خبػ
 عف خبرات الحياة التي يعيشيا الطبلب. 

لذلؾ يواجو مدير المدرسة الثانوية تحٍد  في تزويػد الطػبلب بالمعمومػات والميػارات والقػيـ والمعتقػدات التػي     
تساعد عمى تنميتيـ وتجعميـ في توافؽ مػع سػوؽ العمػؿ والمجتمػع، كمػا تسػاعدىـ عمػى أف يشػقوا طػريقيـ فػي 

اة، وعمػػى مػػدير مدرسػػة المسػػتقبؿ تطػػوير البػػرامج والمنػػاىج التعميميػػة بشػػكؿ مسػػتمر فػػي ضػػوء المسػػتويات الحيػػ
ـ والعمػػػؿ، العمميػػة والتكنولوجيػػة وخبػػرات األمػػـ األخػػػرى المترتبػػة عمػػى اسػػتخداماتيا التطبيقيػػػة فػػي مجػػاؿ الػػتعمّ 

نولوجيا مف اليد العاممة والعمؿ عمى لى احتياجات المجتمع مف العامميف ومتطمبات التكإباإلضافة إلى التعرؼ 
 ( .66، ===6تزويد الطبلب وتدريبيـ كي يكونوا قادريف عمى اإليفاء بمتطمبات سوؽ العمؿ)شتا ، 

 : Challenges Socialاالجتماع ة ػ التحد ات  5

وممبيػػة وىػي جممػػة التحػػديات التػػي يواجييػا مػػدير المدرسػػة الثانويػػة فػػي جعػؿ المدرسػػة مرتبطػػة بػػالمجتمع 
 لمطالبو، ومواكبة لمتغيرات االجتماعية الحاصمة فيو.

ولقػػد تطػػورت الدراسػػات التربويػػة والنفسػػية بتطػػور المجتمعػػات، فأصػػبحت التربيػػة تيػػدؼ إلػػى تكػػويف الفػػرد 
المتعمـ تكوينًا سميمًا، وتزايدت الدعوى إلصبلح النظـ التعميمية وتجديد محتواىػا وأسػاليبيا، اسػتجابة لمتحػديات 

متغيػػػػػرات المسػػػػػتجدة، وتغيػػػػػرت تبعػػػػػًا لػػػػػذلؾ أدوار مػػػػػدير المدرسػػػػػة فأصػػػػػبحت تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تػػػػػوفير الوسػػػػػائؿ وال
واإلمكانات، وتييئة الظروؼ التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية واالجتماعية، باعتباره مسػوؤاًل عػف سػير 

، ولتحقيػؽ ىػذه األدوار الجديػدة العممية التعميمية والتربويػة بالمدرسػة، وعمػى اتصػاؿ مباشػر بػالمجتمع المدرسػي
 لمدير المدرسة فإنو يواجو جممة مف التحديات االجتماعية أبرزىا : 

ػ إف التقدـ اليائؿ في مجاؿ االتصاالت والصناعات والذي ترؾ كبيػر األثػر عمػى الواقػع االجتمػاعي فقػد 
بتأثير األفبلـ الغربية وما تطرحو مف كاف لمغزو الثقافي الذي تتبناه سياسة العولمة لمدوؿ الغربية والذي يتمثؿ 

أفكػػػار مػػػدمرة فػػػي العنػػػؼ والجػػػنس تػػػدعو لمتفكػػػؾ األسػػػري كػػػاف لػػػو أثػػػر سػػػمبي كبيػػػر عمػػػى الحيػػػاة االجتماعيػػػة 
 ( =>9، =600لمطمبة.)الخصاونة، 

ػػػ قػػػدرة مػػػدير المدرسػػػة عمػػػى إدخػػاؿ مفػػػاىيـ وقػػػيـ ومبػػػادئ جديػػػدة  فػػي النظػػػاـ التعميمػػػي، يتعمػػػؽ بػػػااللتزاـ 
زالػػػة كافػػػة أشػػػكاؿ التعصػػػب بمبػػػادئ و  قػػػيـ وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف وحريػػػة الػػػديف والمعتقػػػد واحتػػػراـ وقبػػػوؿ التعدديػػػة، وا 

والتميػػز، وتوجيػػو المدرسػػة وطبلبيػػا نحػػو حمايػػة ىػػذه الحقػػوؽ لتعزيػػز التعػػاوف والتػػراحـ والتضػػامف وتنميػػة روح 
دالػة والديمقراطيػة وثقافػة التسػامح، التفتح والحوار اليادؼ واحتراـ آراء اآلخريف وتأكيد المدرسة عمى مبادئ الع

، :600ونبذ العنؼ وصواًل إلى عالـ يسوده السبلـ المبني عمى العدؿ وصيانة الحقوؽ. )الخطيب والخطيب، 
8 ) 
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ػ قدرة مدير المدرسة عمػى ربػط المدرسػة كمؤسسػة تربويػة بػالواقع االجتمػاعي فالمػدارس تحتػاج أف تجعػؿ 
بلؿ تشػجيع المدرسػيف عمػى اسػتخداـ أمثمػة مػف الحيػاة فػي حػؿ المشػكبلت ما تدرسو أكثر مطابقة لمواقع مف خػ

مثػػػؿ تشػػػجيع الطػػػبلب عمػػػى تطبيػػػؽ مبػػػادئ عمميػػػة لحػػػؿ مشػػػاكؿ البيئػػػة عػػػف طريػػػؽ تػػػدريس التطبيػػػؽ العممػػػي 
 لمرياضيات. 

يػت ػ كما يعاني مدير المدرسة الثانوية مف قمة زيارة أولياء أمور الطمبة لممدرسة ومف قمة التعاوف بيف الب
 والمدرسة وعدـ متابعة أولياء األمور ألبنائيـ في المدرسة. 

ػػػ وعمػػى مػػدير المدرسػػة أف يحػػرص عمػػى وجػػود تفاعػػؿ إيجػػابي بػػيف المدرسػػيف واآلبػػاء مػػف جيػػة، وبػػيف 
المدرسػػة والبيئػػة االجتماعيػػة المحيطػػة بيػػا مػػف جيػػة، باإلضػػافة إلػػى حرصػػو عمػػى قيػػاـ عبلقػػات إيجابيػػة بػػيف 

 (.  >6، 6006مدرستو والمدارس األخرى)كاربنتر، 
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  العبهت يف املرحلت الثبنىٌت هذرست املستقبلس هذرّ           

 هفهىم هذرّس هذرست املستقبل: أوالً  

 س يف هذرست املستقبلثبنٍبً: أمهٍت املذرّ   

 س هذرست املستقبل يف املرحلت الثبنىٌت:ثبلثبً: هعبٌري هذرّ   

 هعبٌري شخظٍت -1   

 هعبٌري تربىٌت -2   

 هعبٌري إختوبعٍت -3   

رابعبً: التحذٌبث اليت تىاخه هذرس التعلٍن الثبنىي العبم يف ضىء   

 هذرست املستقبل:

 التحذٌبث الثقبفٍت -1  

 التحذٌبث الرتبىٌت -2   

 التحذٌبث التكنىلىخٍت -3   

 التحذٌبث املعرفٍت -4   

 التحذٌبث اإلختوبعٍت -5  
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 (العامة المرحمة الثانو ةفي  س مدرسة المستقبؿ)مدر   بعنواف الفصؿ الخامس

أىمية مدرس مدرسة المستقبؿ والمعايير والتحديات التي تواجو مدرس المدرسة  يتناوؿ الفصؿ الحالي
 الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ.

 أواًل ػ مفيـو مدر س مدرسة المستقبؿ:
 ومجتمعو، وتعميمو ومدرستو.س المستقبؿ جزء مف مكونات منظومة المستقبؿ، إنساف المستقبؿ إف مدرّ 

س الذي يمتمؾ رؤية واضحة لمينتو ورسالتيا في عصر التحديات س المستقبؿ بأنو: "المدرّ ويعرؼ مدرّ 
واحتماالتيا المستقبمية، وما تمقيو عميو مف أدوار ومسؤوليات، يتميز بامتبلؾ قاعدة فكرية وتربوية متينة، 

السس الفكرية في تعاممو مع ذاتو وطمبتو ومدرستو ومجتمعو وعقيدة إيمانية قوية، بحيث ينطمؽ مف ىذه ا
المحمي والعالمي، كما يتسمح بقدرات أخرى في مجاؿ فيـ واستخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعميـ 

تقاف ميارات التواصؿ والتعمـ الذاتي" )عبد القادر،  دارة الصؼ، وا   (.9=، 0==6والتعمـ، والتقويـ المستمر، وا 
س مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانوية في البحث الحالي بأنو: "المػدرس المسػؤوؿ عػف تعمػيـ مدرّ ويعرؼ 

شخصػػية وتربويػػة )الطػػبلب فػػي المرحمػػة الثانويػػة العامػػة حسػػب اختصاصػػو العممػػي أو األدبػػي، يتمتػػع بمعػػايير 
ية وتكنولوجية ومعرفية ثقافية وتربو )مميزة، تتناسب مع متطمبات المستقبؿ وما يحممو مف تحديات  (واجتماعية
 .(واجتماعية
 س في مدرسة المستقبؿ: أىم ة المدر   -ثان اً 

س حجػر الزاويػة فػي عمميػة التعمػيـ والػتعمـ والعامػؿ األساسػي الػذي يتوقػؼ عميػو نجػاح العمميػة يعد المػدرّ 
ف دوره الجػػػوىري فػػػي ىػػػذه العمميػػػة ال يعوضػػػو أي عنصػػػر سػػػواء كانػػػت المدرسػػػة  الكتػػػاب التربويػػػة والعمميػػػة، وا 

 المدرسي أـ المنياج الدراسي أـ أي وسيمة تعميمية حديثة، وىذا ما أكدتو مختمؼ البحوث الحديثة. 
يعتبػػػػر عممػػػػاء التربيػػػػة المػػػػدرس المصػػػػدر األوؿ لمتطػػػػور الحضػػػػاري واالقتصػػػػادي، مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػياماتو 

ب ارتفعػػػت مسػػػتويات الحقيقيػػػة فػػػي بنػػػاء البشػػػر، ألف المػػػدرس كممػػػا نجػػػح فػػػي تنميػػػة المسػػػتوى التعميمػػػي لمطػػػبل
المعرفة ومف ثـ ترتفع مستويات االنتاج القػومي العػاـ ممػا يػنعكس بػدوره عمػى زيػادة مسػتويات دخػؿ المجتمػع، 
وبالتػػالي تتحقػػؽ الرفاىيػػة االجتماعيػػة، لػػذلؾ ركػػزت االصػػبلحات التعميميػػة الحديثػػة فػػي جميػػع الػػدوؿ المتقدمػػة 

الطػػػػبلب اكتسػػػػبوا المعرفػػػػة والميػػػػارات البلزمػػػػة فػػػػي  عمػػػػى تحسػػػػيف نتػػػػائج الطػػػػبلب التعميميػػػػة لكػػػػي تضػػػػمف أف
موضػػوعات رئيسػػة معينػػة، وتمػػتعيـ بالقػػدرة والدافعيػػة عمػػى مواصػػمة الػػتعمـ طػػواؿ العمػػر، وسػػوؼ يعتمػػد نجػػاح 
االصػػػبلحات التعميميػػػة اعتمػػػادًا كبيػػػرًا عمػػػى قػػػدرة المدرسػػػيف فػػػي إدراج ىػػػذه األىػػػداؼ ضػػػمف عمميػػػـ التعميمػػػي 
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ذج التعميـ المدرسي كمجرد أساس لعممية تعمـ تسػتمر طػواؿ مراحػؿ الحيػاة )شػاىيف، اليومي، واالنتقاؿ مف نمو 
6009 ،66:.) 

إف االستجابة لمتطمبات التغيير في سياسات التربية وأىدافيا ومضامينيا، تضفي عمى مكانة المػدرس 
ىػػػداؼ والمحتػػػوى فػػػي العمميػػػة التربويػػػة أىميػػػة متزايػػػدة وشػػػأنًا أكبػػػر، فتطػػػوير المنػػػاىج الدراسػػػية مػػػف حيػػػث األ

والطرائػػؽ واألسػػاليب التعميميػػة وأسػػاليب التقػػويـ وترجمتيػػا إلػػى واقػػع النشػػاط التربػػوي، وبمػػا يمكػػف المدرسػػة مػػف 
خبلصيـ في أدائيا،  تقديـ تعميـ راقي النوعية، إنما يعتمد عمى المدرسيف مف حيث كفاياتيـ ووعييـ بمياميـ وا 

امػؿ الرئيسػي الػذي يتوقػؼ عميػو نجػاح التربيػة فػي بمػوغ غاياتيػا ألف المدرس ىو عصػب العمميػة التربويػة، والع
 (.66، 6000وتحقيؽ دورىا في إعداد الجيؿ لمستقبؿ أفضؿ )بشارة، 

ونظرًا ألىمية المدرس فقد تـ بحث ىذا الموضوع في المنتدى الذي عقدتػو وزارة التربيػة والتعمػيـ األردنيػة 
فػي الفتػرة « : نحػو رؤيػة مسػتقبمية لمنظػاـ التربػوي فػي األردف  منتدى التعميـ فػي أردف المسػتقبؿ»تحت عنواف 

، ورد فػػػي محػػػور تحديػػػد كفايػػػات ومعػػػايير المػػػدرس وأدواره فػػػي عصػػػر االقتصػػػاد 6006أيمػػػوؿ  :6-69مػػػف 
المعرفي، بأف مف الخصائص والمواصفات المطموبة في المدرس أف يكوف متفردًا وغيػر نمطػي، ويعػد اختبلفػو 

إضػافة إلػى  ء معمومػاتي، ويعمػؿ عمػى تسػييؿ وتيسػير الػتعّمـ، ويمػارس التفكيػر الناقػد،مػع اآلخػريف مصػدر ثػرا
فيػػو الصػػديؽ الػػداعـ والناقػػد، والقائػػد الفػػذ،  قدرتػػو عمػػى الػػتعمـ الػػذاتي الشػػامؿ والػػدائـ. أمػػا عػػف أدواره الجديػػدة،

 ذج والمستشػار، ولػذلؾ فيػووالمنػاقش لمػتعمـ، والمراقػب والموجػو لػو، وىػو األنمػو  والمبػدع والمبتكػر، والمحػاور
وميػارات لمتحػدي واإلبػداع  يحتػاج أف يكػوف لديػو قػدرات وميػارات أكاديميػة عاليػة، وخصػائص وجدانيػة راقيػة،

 (.6006الممارسات )وزارة التربية والتعميـ،  والتميز، وميارات قيادة الصؼ، والعدالة في
لعربيػػة السػػورية بإعػػداد مشػػروع تميػػيف التعمػػيـ ونظػػرًا ألىميػػة المػػدرس قامػػت وزارة التربيػػة فػػي الجميوريػػة ا

 الذي كاف اليدؼ منو مايمي:
وتصػػػنيؼ المؤسسػػػات  (Educational professions) إيجػػػاد نظػػػاـ لتوصػػػيؼ الميػػػف التعميميػػػة  -

 التعميمية وتقويـ أداء األطر التربوية.
 وجييًا وتعميمًا.انتقاء أطر تربوية وفؽ معايير االختيار الميني لجميع مراحؿ التعميـ إدارة وت -
تغطيػػة حاجػػات المؤسسػػات التربويػػة مػػف المدرسػػيف والمدرسػػيف المسػػاعديف ومعممػػي الصػػؼ والحػػرؼ  -

 والمرشديف النفسييف والمرشديف االجتماعييف.
 (80، >600تحسيف نوعية التعميـ مف خبلؿ رفع سوية األطر التربوية كافة )وزارة التربية،  -
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في أي تجديد تربوي ألنو أكبر مدخبلت العممية التربوية وأخطرىا وىكذا فالمدرس ىو العنصر األساسي 
بعد الطبلب، ومكانة المدرس في النظاـ التعميمي تحدد أىميتو، مف حيث أنو مشارؾ رئيسي في تحديد نوعيػة 

 التعميـ واتجاىو وبالتالي نوعية مستقبؿ األجياؿ وحياة األمة.
 س مدرسة المستقبؿ: ثالثًا ػ معا  ر مدر  

بػػدأ مػػدخؿ المعػػايير يغػػزو السػػاحة التربويػػة عالميػػًا وعربيػػًا فػػي سػػياؽ العولمػػة وفػػي إطػػار انتشػػار التنػػافس 
المعياري العالمي، إف مايصيب العالـ اليـو في كافة المجاالت يػدعو إلػى "تعييػر التعمػيـ وتجويػده"، فمتطمبػات 

ئؽ النوعيػػػة، وأثػػػر المعطيػػػات العمميػػػة سػػػوؽ العمػػػؿ والحيػػػاة اليوميػػػة بمػػػا فييػػػا مػػػف تقػػػدـ عممػػػي وتكنولػػػوجي فػػػا
والتكنولوجية عمى التعميـ، تفرض عمى النظـ التربوية رفع التحدي وتبني شعار التعميـ والعمـ المتميػزيف تحقيقػًا 

 (.6، =600لجودة مخرجاتيا )الدريج، 
ير فػي التعمػيـ، وتعد الواليات المتحدة االمريكية مف أىػـ الػدوؿ التػي أولػت اىتمامػًا واضػحًا بحركػة المعػاي

واتخاذىػػػا كحركػػػة إصػػػبلح لمنظػػػاـ التعميمػػػي االمريكػػػي وبػػػرامج إعػػػداد المػػػدرس، إذ أف فكػػػرة المعػػػايير وتحديػػػد 
مسػػتويات أداء مقبولػػة ومقػػررات أكاديميػػة لكػػؿ الطػػبلب ليسػػت فكػػرة جديػػدة عمػػى التعمػػيـ األمريكػػي، فيػػي ترجػػع 

، وسػبب تغيػرًا كبيػرًا فػي خطابػػات 7>=6ر عػػاـ إلػى نشػر التقريػر األمريكػي الشػيير )أمػػة فػي خطػر( الػذي نشػ
، وكػػػذلؾ القمػػػؽ الشػػػديد لممجتمػػػع األمريكػػػي عمػػػى المسػػػتقبؿ ((Educational reform االصػػػبلح التعميمػػػي

ونوعية التعميـ السائد، ومدى المصداقية في ىذا النوع مف التعميـ، إذ أنو يرى أف المؤسسات التعميمية أضعؼ 
 (.669، 6006االمة، ذلؾ بسبب االىماؿ الشديد ليذه المؤسسات )راشد،  مف مواجية الخطر الذي يواجو

بأنيا: "النماذج التي يتـ االتفاؽ عمييا ويحتذى بيا لقياس درجة اكتماؿ أو ( Standards)وتعرؼ المعايير 
كفاءة شيء ما، وىي عبارات وصفية تحدد الصورة المثمى التي ينبغي أف تتوفر في الشيء الذي توضع لو 

 (.6، =600لمعايير أو التي تسعى إلى تحقيقيا" )الدريج، ا

وتعػػرؼ معػػايير مػػدرس المسػػتقبؿ لممرحمػػة الثانويػػة فػػي البحػػث الحػػالي بأنيػػا: عبػػارات تصػػؼ مايجػػب أف 
يعرفو ويتحمى بو المدرسوف )شخصيًا وتربويًا واجتماعيًا(، ومايقدروف عمػى أدائػو لتحسػيف تعمػـ الطػبلب خػبلؿ 

ع  دادىـ إعدادًا مناسبًا لمواجية المستقبؿ ومتغيراتو وتحدياتو.عممية التدريس وا 
تسيـ المعايير في بناء تقويـ تتوافر لو درجة عالية مف الثبات، وتساعد عمى تتبع تطور أداء المدرسيف، 
ومف ثـ الحكـ عمى مدى تقدميـ صوب تحقيؽ المعايير المنشودة، وتحػدد جوانػب األداء المختمفػة التػي ينبغػي 

يز عمييا أثناء عمميتي التعميـ والتقويـ، كما تسيـ المعايير في تطوير المقػررات فػي المسػتقبؿ عػف طريػؽ الترك
 تبني أفضؿ لمممارسات الحالية.
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يتوقع التربويوف أف يكوف المػدرس فػي مدرسػة المسػتقبؿ صػاحب معػايير ومواصػفات تتناسػب ومتطمبػات 
تواجػو الػنظـ التعميميػة، فػالتغيرات الحادثػة فػي مجػاؿ المستقبؿ ومػاينطوي عميػو مػف تحػديات ومشػكبلت سػوؼ 

االنتاج المتسارع لممعرفة وتعدد مصادرىا وتيسير الحصوؿ عمييا والنمو المتزايد إلمكانية الػتعمـ والتوجػو العػاـ 
نحو التعمـ المستمر مف أىـ المؤثرات التي سػتحدد إلػى أي مػدى بعيػد دور المػدرس فػي العمميػة التعميميػة، لػذا 

ىنػػاؾ عػػددًا مػػف المعػػايير والمواصػػفات التػػي ينبغػػي أف تتػػوفر فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ لتمكنػػو مػػف أداء دوره  فػػإف
 (. 6000بالشكؿ المطموب )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، 

حيػػث وسػػائؿ االتصػػاؿ السػػريعة والعولمػػة  (إعبلميػػًا وثقافيػػًا وحضػػاريًا وعالميػػاً )ويشػػيد العػػالـ اليػػوـ انفتاحػػًا 
بجميػع أشػػكاليا وشػػبكة االنترنػػت برسػػائميا ومضػػامينيا المختمفػة اإليجابيػػة منيػػا والسػػمبية، ممػػا يفػػرض االىتمػػاـ 
بػػدور المؤسسػػة التربويػػة  فػػي المجتمػػع والتػػي يعػػد المػػدرس حجػػر الزاويػػة فييػػا لػػذلؾ فقػػد ظيػػرت معػػايير جديػػدة 

 روح العصر الجديد.لممدرس الثانوي لتبلءـ مع 
وبعػػد القػػراءات الكثيػػرة التػػي قامػػت بيػػا الباحثػػة فػػي مجػػاؿ معػػايير مػػدرس المسػػتقبؿ فػػي المدرسػػة الثانويػػة،  

وجدت عدد مف التصنيفات المعتمدة، وعند الرجوع إلى مديرية تربيػة دمشػؽ واالستفسػار عػف المعػايير المتبعػة 
إال عمى شػروط المسػابقات الخاصػة بتعيػيف المدرسػيف فػي الختيار مدرسي المدارس الثانوية العامة لـ تحصؿ 

المرحمػػة الثانويػػػة والتػػي تعمػػػف عنيػػا وزارة التربيػػػة السػػورية ومػػػف أىميػػا )المؤىػػػؿ العممػػي، والعمػػػر(، وبعػػد زيػػػارة 
الباحثػػة لقسػػـ التوجيػػو فػػي وزارة التربيػػة حصػػمت عمػػى قائمػػة بالمعػػايير المينيػػة لمػػدرس التعمػػيـ الثػػانوي وضػػعتيا 

( لبلطػبلع عمػى 6ة ومازالت قيد االنجاز ولػـ تعتمػد فػي النظػاـ الػداخمي حتػى اآلف، )انظػر الممحػؽ رقػـ )الوزار 
 6068قائمة معايير مدرس التعميـ الثانوي التي وضعتيا وزارة التربية( وىذه المعايير تـ بناؤىا في نياية العاـ 

ير الذي بنتو بناء عمى ماورد في المراجع ووضعت في مرحمة التجريب، أي بعد إنجاز الباحثة لتصنيؼ المعاي
واألدبيات التربوية فقد صنفت إلى ثبلثة أنواع مف المعايير : )شخصية، تربوية، اجتماعية( وضمف كؿ قائمػة 

   مف المعايير تندرج معايير فرعية عنيا كما يمي:
 : standards Personalشخص ة ػ معا  ر  1

والسػػموكية لمػػدرس المدرسػػة الثانويػػة والمتمثمػػة فػػي امػػتبلؾ  وىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة الصػػفات الشخصػػية
المػػدرس رؤيػػة تطويريػػة لذاتػػو المينيػػة، وامتبلكػػو مػػؤىبلت اإلدارة الصػػفية الفعالػػة، وتعزيػػزه القػػيـ اإلنسػػانية فػػي 

 مدرسة المستقبؿ. 
  متمؾ صفات شخص ة تناسب مدرسة المستقبؿ: -1-1
فػػي ضػػوء التوقعػػات لمبلمػػح النظػػاـ التعميمػػي فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ، تتضػػح الحاجػػة إلػػى مػػدرس جديػػد  

 ينمي لدى المتعمـ صفات شخصية وأنماط سموكية جديدة. « أبناء المستقبؿ »لمجتمع جديد وألجياؿ جديدة 
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وما ىو مفروض أف يمر إف مينة التعميـ مينة ذات طابع احترافي تحتاج إلى كثير مف المواصفات العالية    
المدرس بمراحؿ عديدة مف التأىيؿ العممي والفني وىذا يعود إلى التحػديات التػي يواجييػا المػدرس بواقػع األمػر 
في مينتو، فعمميػة التقػدـ العممػي تسػير بتسػارع مسػتمر ومينػة التعمػيـ تبلقػي اىتمامػًا كبيػرًا فػي الػدوؿ المتقدمػة 

ظر منو أف يحقؽ أمور كثيرة وىي المخرجػات العمميػة التعميميػة المتمثمػة ألف وظائؼ المدرس وواجباتو وما ينت
 بمواصفات الطالب الذي يستطيع أف يتفؽ مع التكنولوجيا المعاصرة في مختمؼ مناحي الحياة. 

إف مينة التعميـ مينة إنسانية أخبلقية تربوية فكرية تحتػاج مػف المػدرس أف يتحمػى بطيػب الخمػؽ والحػس 
ؽ ودرجػػػة عاليػػػة مػػػف التيػػػذيب، وأف يػػػتقف األسػػػاليب التربويػػػة الحديثػػػة الفنيػػػة والتػػػي تقػػػـو عمػػػى اإلنسػػػاني العميػػػ

 منيجية عممية ثقافية دينية تجعؿ منو نموذجًا يحتذى بو. 
إف شخصػػية المػػدرس وبنيتػػو النفسػػية والمعرفيػػة ومجموعػػة خصائصػػو وسػػماتو إمػػا أف تمكنػػو مػػف مواجيػػة 

ما أف تجعمو م  (9=9، =600يزوزًا متراجعًا)الخصاونة، المواقؼ وتحدياتيا وا 
( دراسػػة بعنػػواف: خصػػائص معممػػي المرحمػػة المتوسػػطة الفػػاعميف مػػف وجيػػة Roneyوقػػد أجػػرى رونػػي )

نظػػر المػػديريف والمدرسػػيف والطمبػػة، حيػػث أظيػػرت النتػػائج أف أبػػرز الخصػػائص تمثمػػت فػػي المرونػػة، والتكيػػؼ، 
دارة الصؼ، وميارات التواصؿ  (Roney, 2000, 197)والصبر، واألمانة، واإلبداع.  والمطؼ والحماس، وا 

( تضػمنت خصػائص المػدرس المثػالي كمػا يراىػا المتعممػوف Robertsonوفي مقالة نشرتيا روبرتسوف )
ومنيا : حماستو لمينتو، ومعرفتو لواجباتو المتوقعػة منػو، وحسػف تنظيمػو لعممػو، ومحبتػو لممػواد والموضػوعات 

طمبة، وتوجيػو االنتقػادات البنػاءة ليػـ، وىدوئػو، وتمتعػو بحػس عػاطفي، وميارتػو فػي التي يدرسيا، واىتمامو بال
 (Robertson, 2000, 3األمور، وحسف استماعو لآلخريف ) توضيح

إف المػػدرس اليػػوـ ال يمكػػف أف يكػػوف كمػػدرس األمػػس يقػػؼ لػػيمقف الطػػبلب الػػدروس منعػػزاًل عػػف زمبلئػػو 
نمػا يصػبح المػدرس ىػو المػنظـ  المدرسيف أو عف التيارات الفكرية والتكنولوجية التي تحيطػو خػارج المجتمػع، وا 

مػػػف االبتكػػػار واإلبػػػداع  والمنسػػػؽ لبيئػػػة الػػػتعّمـ حيػػػث يسػػػتطيع تحفيػػػز الطػػػبلب عمػػػى االسػػػتقبلؿ الفكػػػري لمزيػػػد
 ( 89، 6000)الصايدي وحطاب، 

ومف ىذا المنطمؽ بدأ خبراء التعميـ ينظروف إلى المدرس عمػى أنػو اإلنسػاف الػذي يتميػز بإتقػاف ميػارات  
التواصؿ والتعمـ الذاتي، وامػتبلؾ القػدرة عمػى التفكيػر الناقػد، والػتمكف مػف فيػـ عمػـو العصػر وتقنياتػو المتطػورة 

ارات تطبيقيػػػا فػػػي العمػػػؿ واإلنتػػػاج،  والقػػػدرة عمػػػى عػػػرض المػػػادة العمميػػػة بشػػػكؿ ممّيػػػز، واإلدارة واكتسػػػاب ميػػػ
الصػػػفية  الفاعمػػػة، وتييئػػػة بيئػػػة صػػػفية جديػػػة، والقػػػدرة عمػػػى اسػػػتخداـ التقػػػويـ المسػػػتمر والتغذيػػػة الراجعػػػة أثنػػػاء 

 ( :7، ;600التدريس )بوجودة، 
 ة المستقبؿ فيما يمي : ويمكف إجماؿ أبرز المعايير الشخصية لمدرس مدرس
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رشادىـ.   ػ تغيير في تكويف المدرس بحيث يجمع بيف التدريس واإلسياـ في توجيو الطبلب وا 
ػ يمتمؾ روح المبػادرة والنزعػة إلػى التجريػب والتجديػد، وىػو الػذي يثػؽ بنفسػو فػي تنظػيـ األنشػطة التربويػة 

ا يجعػػػؿ منػػػو باحثػػػًا تربويػػػًا يسػػػيـ فػػػي حػػػؿ بحريػػػة، وىػػػو الػػػذي يمتمػػػؾ مػػػف الميػػػارات والقػػػدرات والمعمومػػػات مػػػ
 المشكبلت التربوية عف دراية ووعي. 

ػػػ يػػدرؾ قضػػايا مجتمعػػو، وبالتػػالي يسػػتطيع المشػػاركة فػػي حػػؿ المشػػكبلت التػػي تتعمػػؽ بػػالمجتمع، والتػػي 
 تنعكس عمى النظاـ التعميمي. 

 ػ يتميز بالتفاعؿ االجتماعي مع فئات المجتمع المتنوعة. 
 كيفية االستجابة لمتغيير، ومبادئ الحوار واالتصاؿ. ػ تعميـ الطبلب 

ػ اإللماـ بمعايير الجودة الشاممة التي تتخػذ كوسػيمة لضػبط الجػودة فػي المؤسسػات التعميميػة )الحراحشػة، 
 ( ;9، >600والنوباني، 

 ػ صحة جيدة خالية مف األمراض، وحواس قوية سميمة، ومظير الئؽ جذاب. 
سػػػموكو، االتػػػزاف االنفعػػػالي، والتعػػػاوف مػػػع اآلخػػػريف، امتبلكػػػو لقػػػيـ العمػػػؿ  ػػػػ قػػػوة الشخصػػػية، الػػػتحكـ فػػػي

 (. 689، ;==6والنظاـ، المرونة، اليدوء والطموح، والتفاعؿ)قمبر وآخروف، 
والحػػؽ أف مػػدرس مدرسػػة المسػػتقبؿ لػػف يسػػتطيع أف يتمتػػع بتمػػؾ المعػػايير الميمػػة إال إذا اسػػتند فػػي عممػػو 

ريػة متينػة، تقػوـ عمػى إعػبلء مكانػة العقػؿ والحػض عمػى العمػـ والعمػػؿ، وأف وممارسػاتو وسػموكو عمػى قاعػدة فك
 يعي أىمية المينة التي يمارسيا وقدسية رسالتو وأىمية موقعو ودوره في عصر العولمة واالنفتاح.

  متمؾ رؤ ة تطو ر ة لذاتو المين ة:  -1-2
نػو ىػو الػذي يعمػؿ عمػى تنميػة قػدرات المدرس ىو أحد األقطاب الرئيسية في العممية التعميمية، وذلؾ أل 

 الطبلب في كافة المجاالت لتحقيؽ النمو المتكامؿ والسميـ الذي يجعميـ مؤىميف لمواكبة تطورات العصر. 
إف المتغيػػػػرات والتطػػػػورات المعرفيػػػػة والعمميػػػػة والتكنولوجيػػػػة التػػػػي يشػػػػيدىا العصػػػػر أممػػػػت عمػػػػى المػػػػدرس 

ال (Sustainable development) ميػػة تنميػػة مسػػتدامة واجبػػات ومسػػؤوليات وميػػاـ جديػػدة جعمتػػو فػػي عم
تنتيػػػي إال بتقاعػػػده مػػػف ىػػػذه الخدمػػػة، ويقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ مػػػدرس المسػػػتقبؿ اإلطػػػبلع الػػػدائـ عمػػػى المسػػػتجدات، 

، =600وحضػػػور المػػػؤتمرات والنػػػدوات، ومتابعػػػة األحػػػداث الجاريػػػة، والتعمػػػؽ فػػػي مجػػػاؿ تخصصػػػو)محافظة، 
;99.) 

وال بد وأف تكوف ثقافة ومعرفة المدرسيف مواكبة لمعصر ومتطمباتو فعمييـ تنمية مياراتيـ المينية ليتمكنوا 
مػػف إشػػباع رغبػػات وحاجػػات ومتطمبػػات طمبػػاىـ، والػػتمكف مػػف تػػدريس مػػنيج كامػػؿ بكػػؿ محتوياتػػو عمػػى الوجػػو 
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عميـ والبقاء عمى وعي تػاـ بػآخر األمثؿ، والحصوؿ عمى الخبرة في التعامؿ مع مختمؼ المواقؼ في مراحؿ الت
 (.Suthworth. 1998,123النتائج البحثية حوؿ التعميـ الفعاؿ والمؤثر)

أصػػحبت عنصػػرًا رئيسػػًا فػػي نجػػاح إصػػبلح أي  (Professional Development) فالتنميػػة المينيػػة 
ع أىػػـ األفػػراد نظػػاـ تربػػوي لػػيس ألف إعػػداد وتطػػوير المػػدرس مينيػػًا ىػػو ىػػدؼ اإلصػػبلح، ولكػػف ألف المػػدرس يػػ

المنفذيف ألي تعيير أو تخطيط في ىذا اإلصبلح، وىكذا يجب أف تكػوف التنميػة المينيػة متضػمنة فػي تصػميـ 
عداد أي إصبلح في المدرسة)حسيف،   (. 696، :600وا 

أىمية كبيرة في تحقيؽ التنمية المينية لممدرسيف، حيث يتميز ىذا  ((Self-learning إف لمتعمـ الذاتي
باستقبللية المدرس وتوفير جو مف الديمقراطية والحرية، أثناء نموه الميني، ما يساعده في ابتكار األسموب 

األساليب التدريسية التي تحقؽ لو النمو الذاتي، وبما أف عممية التنمية المينية لممدرسيف عممية مستمرة، 
عمى تحديد احتياجاتيـ المينية،  فيجب أف تكوف في أحد جوانبيا موجية توجييًا ذاتيًا، فالمدرسوف قادروف

 (. 606، 6006ومف ثـ يمكف ليـ معرفة احتياجاتيـ المينية ومحاولة تطويرىا ذاتيًا )األصمعي وسميـ، 
 Contemplative وتعد الدراسة الذاتية لممدرس أحد المتطمبات األساسية لنجاح الممارسة التأممية

practice فالممارس المتأمؿ، ىو ذلؾ الممارس الذي يسعى دائمًا نحو فيـ ممارستو، ليس مف خبلؿ تدبر ،
ممارستو الشخصية فقط، بؿ مف خبلؿ دراستو لتجارب اآلخريف كذلؾ، والممارسة التأممية منيج لمتطوير 

إلى إيجاد مدرسيف  الذاتي، وطريقة متكاممة لمتفكير والعمؿ، تركز عمى التعّمـ مف خبلؿ التجربة، وتيدؼ
يمارسوف ويعمموف، وفي ذات الوقت يتفقدوف ويراجعوف ويفحصوف عمميـ، أي يقّوموف ذواتيـ، وبالتالي فيـ 
ذا كاف أرقى أنواع التعّمـ أف يتعمـ الطالب كيؼ يتعمـ بإرشاده إلى أساليب التعميـ الذاتي، فإف  متعمموف، وا 

ـ كيؼ ينمي نفسو ويطّور أداءه، وكيؼ يحؿ مشكبلتو المينية أرقى أنواع التنمية المينية لممدرس أف يتعم
 (. :;، :600)األحمد، 
  متمؾ مؤىالت اإلدارة الصف ة الفعالة:  -1-3

إف مينة التعميـ تقوـ عمى قواعد إبداعية فنية فالمدرس إف لـ يكف مبدعًا سيكوف تقميديًا ممقنًا، 
مى مجموعة مف القواعد منيا امتبلؾ القدرة عمى ىندسة التعميـ والتصورات الحديثة لمينة التعميـ تقوـ أساسًا ع

، وىنا تتجمى قدرة المدرس في التحكـ بالعممية التعميمية مف حيث السيناريو Reengineering وتصميمو
المناسب والذي تحدده مجموعة استراتيجيات ومدخبلت بعيدًا عف النمطية والتقميد في دور المدرس والطالب 

 يضًا.واألسموب أ
أما دور المدرس التنفيذي فيحتاج إلى ميارات واستعدادات ومواىب عمى درجة عالية، والتي تتطمب 

دارة نشاطيـالقدرة في التحكـ بانتباه الطمبة باإلضافة إلى ميارتو في إدار  دارة الوقت،  ة سموؾ الطمبة وا  وا 
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ـ بكؿ أشكالو ابتداء مف مستوى الفيـ وحتى وتتطمب القدرة العالية في استخداـ أساليب عممية في إثارة تفكيرى
التفكير القائـ عمى )االستنتاج واالستقصاء واالستدالؿ واالستبصار وغيرىا (، وميارة استخداـ أساليب التعزيز 
ثارة التنافس وبالتالي التحكـ بدافيعة الطمبة والقدرة في التأثير بيـ وبحاجاتيـ وتوجياتيـ وقناعاتيـ، والقدرة  وا 

عؿ التدريس عممية مشوقة لمطالب وىذا المجاؿ يظير فيو دور اإلبداع بشكؿ كبير واستخداـ المدرس عمى ج
، =600قدراتو القيادية، قدرتو عمى قيادة الطمبة ومعالجة مشكبلتيـ واالىتماـ بيا ومتابعتيا)الخصاونة، 

9=9 .) 
لمػػتَعمُّـ وتشػػجيعيـ عمػػى العمػػؿ  وعمػػى مػػدرس مدرسػػة المسػػتقبؿ أف يكػػوف قػػادرًا عمػػى إثػػارة دافعيػػة الطمبػػة

واالتصػػػاؿ الفاعػػػؿ مػػػع الطمبػػػة، وطػػػرح األسػػػئمة بطريقػػػة فاعمػػػة واالسػػػتجابة ألسػػػئمة الطمبػػػة، واسػػػتخداـ مصػػػادر 
التعمػػيـ المختمفػػة، مثػػؿ )المكتبػػة والوسػػائؿ التعميميػػة والمختبػػرات...( ، بالطريقػػة التػػي تناسػػب الموقػػؼ التعميمػػي 

المختمفػة والمناسػبة، ومراعػاة الحاجػات  Teaching strategies))  لتػدريسالتعممػي، وتوظيػؼ اسػتراتيجيات ا
الفرديػػػة لمطمبػػػة وتمبيتيػػػا، والحفػػػاظ عمػػػى النظػػػاـ داخػػػؿ غرفػػػة الصػػػؼ، وتوظيػػػؼ اسػػػتراتيجيات تحسػػػيف السػػػموؾ 
يجػاد الحمػوؿ  الصفي لمطمبة، وتوفير بيئػة صػفية مناسػبة وآمنػة، وتشػخيص الصػعوبات التػي يواجييػا الطمبػة وا 

ناسبة ليػا، وتقيػيـ أداء الطمبػة واالعتمػاد عمػى النتػائج إليجػاد الطػرؽ الكفيمػة لتحسػيف نوعيػة الػتعّمـ والتعمػيـ، الم
 (. =67، 6009وتقييـ ذاتو وتبرير سموكو التدريسي)يعقوب، 

يتسػـ بػأربع خصػاؿ  (Leadership skills)ويرى البيودشي أف المدرس الذي يتمتع بالميارات القيادية 
رئيسػػية : أوالىػػا اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية فّعالػػة، إضػػافة إلػػى اإلصػػرار عمػػى اسػػتخداـ التكنولوجيػػا داخػػؿ 
الصػػػؼ، وثانيتيػػػا ال يخضػػػع لتيديػػػد الطػػػبلب وتحػػػدياتيـ، وال يتػػػأثر بمبلحظػػػات الموجػػػو السػػػمبية، ويصػػػمح مػػػف 

يمػػػة دوف كمػػػؿ أو ممػػػؿ، وال تكػػػوف زيػػػادة األعبػػػاء تدريسػػػو فػػػي ضػػػوء المبلحظػػػات، وثالثتيػػػا العمػػػؿ لسػػػاعات طو 
التدريسػػية والمدرسػػية مفاجئػػة لػػو، بػػؿ يييػػئ نفسػػو باسػػتمرار لػػذلؾ، ورابعتيػػا يحػػرص عمػػى تقػػديـ العػػوف لػػزمبلء 
المينػػة، ويبحػػث عػػف مصػػادر جديػػدة لمػػتَعمُّـ، وعػػف طرائػػؽ جديػػدة السػػتخداـ التكنولوجيػػا فػػي كػػؿ صػػغيرة وكبيػػرة 

 (. 786، 6008داخؿ الصؼ )البيودشي، 
نمػػا عميػػو دعػػـ الػػتعّمـ لػػدييـ مػػف   وال تقتصػػر وظيفػػة المػػدرس عمػػى تقػػديـ محتػػوى مسػػاؽ مػػا لمطػػبلب، وا 

خػبلؿ تعمػػيميـ كيػػؼ يتعممػػوف، وىػػذا يشػػكؿ أىػػـ أىػداؼ التربيػػة الحديثػػة، حيػػث يقػػـو المػػدرس بتشػػجيع الطػػبلب 
 . مميـي عممية تععمى اكتساب ميارات التعّمـ الذاتي بما يسيـ إيجابيًا ف

وجيػات نظػر طمبػة مختػاريف »( بدراسػة بعنػواف : Vialla & Quigley, 2007اـ فيػاال وكػويكمي )وقػ
وقػد طبقاىػا فػي اسػتراليا، حيػث بينػت النتػائج أف الخصػائص المفضػمة لػدى « لمخصائص الضرورية لممعمميف 

لمػػػتفيـ لحاجػػػاتيـ وقػػػدراتيـ عينػػػة الدراسػػػة ىػػػي : المعمػػػـ الصػػػديؽ المتفػػػتح والمتقبػػػؿ لمطمبػػػة، والمسػػػتمع ليػػػـ، وا



112 

 

والمشجع ليـ، الػذي يحػرص عمػى إيجػاد بيئػة صػفية مرحػة، وتعمػيـ ممتػع بمطفػو واسػتخدامو لمطػرؽ واألسػاليب 
لمامو بمادة درسو، وحزمو في عممو، واستثماره لوقت المتنوعة والمثيرة لمتفكير، وامتبلكو  لميارات التواصؿ، وا 

 التعّمـ. 
 رس مدرسة المستقبؿ يتميز يما يمي: (، أف مد6000ويرى )بشارة، 

نمػػا أضػػحى دوره وسػػيطًا بػػيف الطػػبلب ومصػػادر المعرفػػة،  ػػػ لػػـ يعػػد المػػدرس المصػػدر الوحيػػد لممعرفػػة وا 
 وأصبح مف ميامو تدريب الطبلب عمى طرؽ الحصوؿ عمييا  باالعتماد عمى جيدىـ الذاتي. 

 معرفة ما أحرزوه مف تقدـ. ػ البد لممدرس أف يكوف قادرًا عمى حفر تعمـ طبلبو بنجاح و 
 ػ لممدرس الرغبة في التعمـ باستمرار وتحديد معارفو ومياراتو باستمرار. 

 ػ يقـو بالتدريب الفعاؿ عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممو لموصوؿ إلى المعمومات ومعالجتيا. 
ت التربويػػة المسػػتخدمة تبعػػًا ػػػ يجسػػد المػػدرس مبػػدأ ديمقراطيػػة التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ تنويػػع األسػػاليب والتقنيػػا

 لمحاجات النوعية لطبلبو. 
  عزز الق ـ اإلنسان ة:  -1-4

حمسػًا لمتعمػيـ مينػة، ومشػجعًا الطمبػة عمػى الػتعّمـ، وممتزمػا بالعمػؿ عمػى تيجب عمػى المػدرس أف يكػوف م
المجتمع المحمػي، األمور والمختصيف مف  رفع مستوى  نظرتيـ ألنفسيـ ولغيرىـ، ومتعاونًا مع الزمبلء وأولياء

 لمطمبة والعمؿ عمى تنميتيػا، ومقػدرًا لقػيـ العدالػة وتكػافؤ الفػرص والعمػؿ عمػى ومقدرًا لمقيـ الروحية واألخبلقية
 (.0:;، =600تنميتيا وبخاصة فيما يتعمؽ بالعمر واإلعاقة والجنس والعرؽ والديف )محافظة، 

وعمى المدرس الثانوي فػي مدرسػة المسػتقبؿ إكسػاب الطػبلب االتجاىػات اإليجابيػة نحػو التفاعػؿ والتػأثير 
وترسػػيخ حػػب الػػوطف واالنتمػػاء إليػػو بحيػػث  (Social problems)فػػي المجتمػػع ومػػع المشػػكبلت االجتماعيػػة 

متكافئػػػػة، واالىتمػػػػاـ ال صلفػػػػر يكػػػػوف قػػػػدوة فػػػػي ذلػػػػؾ، والتعريػػػػؼ بػػػػالحقوؽ والواجبػػػػات والمسػػػػاواة االجتماعيػػػػة وا
بمشكبلت وقضايا الوطف، فالمدرس كمفكر عممي وداعية نشط يمتـز بقضايا حقوؽ اإلنساف ويدعو ليػا وييػتـ 

 (. 7>=، =600بقضايا الحرية، والمساواة والعدالة االجتماعية، والحوار الديمقراطي)الحراحشة، 
 ((Global Citizenship طنػػػة العالميػػػةطػػػبلب وتييئػػػتيـ لمموالقػػػد أصػػػبح البعػػػد اإلنسػػػاني فػػػي إعػػػداد ال 

ضػػرورة ممحػػة مػػف ضػػرورات العصػػر، ويضػػيؼ إلػػى معػػايير مػػدرس المسػػتقبؿ الثػػانوي معيػػارًا جديػػدًا يتجمػػى فػػي 
عمى الميارات الخاصة بيا،  ةبة مف أجؿ اإلنسانية، وتدريب الطمالتأكيد عمى مجموعة القيـ التي تصمح لمتربي

عمػػػى  ةبػػػي وقبػػػوؿ التنػػػوع يتطمػػػب تػػػدريب الطمفيػػػـ التعػػػدد الثقػػػاف الػػػذي ىػػػو((Communication فالتواصػػػؿ
التعاوف مع اآلخػريف بمػا فػي ذلػؾ التحػدث واالسػتمتاع والمقػدرة عمػى أف يكػوف الفػرد جػزءًا مػف جماعػة يسػعوف 

ىػي حػؽ يمتمكػو كػؿ (Equality) والمسػاواةمعًا لبموغ أىداؼ مشتركة جػديرة بػأف يسػخر ليػا جيػود الجميػع، 
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نتماء إلى اإلنسانية، ميما كانت درجة ثقافتو أو أخبلقياتػو ومسػتوى تفكيػره، ولونػو ودينػو وانتمائػو إنساف في اال
مع كؿ ما لو صمة باإلنساف فيتطمب أف يرى المدرس طبلبو عمى  ((Solidarity التضامفالسياسي..، وأما 

تعػػاوف لبمػػوغ أىػػداؼ مشػػتركة ممػػا احتػراـ التػػراث اإلنسػػاني كػػاحتراميـ لنتػػائج العمػػـ الحػػديث، وأف يػػدربيـ عمػػى ال
يجعميػػـ يبتعػػدوف عػػف األنانيػػة وينمػػي لػػدييـ حػػب العمػػؿ التعػػاوني المشػػترؾ )المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة 

 (.60، :==6والعموـ، 
 :standards Educational معا  ر تربو ة -2

الصفات التي يتصؼ بيا مدرس التعميـ الثانوي في تنظيمو لمعممية التعميمية، وتوظيؼ  ر:بيذه المعايي ويقصد
 التكنولوجيا في التعميـ، وتنمية ميارات التفكير العميا لدى طمبتو في ضوء مدرسة المستقبؿ.

  نظـ العمم ة التعم م ة:-2-1
ة المػدرس مػف مجػرد التمقػيف إلػى ميػاـ إف دخوؿ وسائط تكنولوجيا التعميـ إلى األوسػاط التربويػة أخرجػت وظيفػ

أخرى، حيث أصبح ىو المصمـ والمبرمج التربوي الذي يعمؿ عمى توظيؼ جميع التقنيات التكنولوجية لخدمة 
وأصػبح مػدى نجاحػو يقػاس بقدرتػو عمػى تصػميـ مجػاالت  (Educational Objectives) األىػداؼ التربويػة

التعميـ بمساعدة وسائؿ التعميـ والتكنولوجيا التي تساعد كؿ فرد متعمـ عمى اكتساب الخبرة التي تؤىمو لمواجية 
 Educational) التعميميػػة اأف االسػػتخداـ األمثػػؿ لمتكنولوجيػػ متطمبػػات الحيػػاة المعاصػػرة، ولقػػد أصػػبح مؤكػػداً 

technology)  ،ومسػػتحدثاتيا التربويػػة الجديػػػدة سػػوؼ يضػػاعؼ مػػػف فاعميػػة األدوار التػػي يقػػػـو بيػػا المػػػدرس
 ويساىـ في نشر أكبر قدر مف التعميـ ألكبر قدر مف المتعمميف وبأفضؿ طريقة ممكنة.

والبد لممدرس مف أف يجعؿ الطالب قادرًا عمى التعامؿ مع مفػردات العصػر ومتغيراتػو، ومػف ثػـ إعػداده لعصػر 
ديد، مثؿ القػدرة عمػى التعامػؿ مػع المعمومػات وكيفيػة الحصػوؿ عمييػا مػف مصػادرىا المتعػددة، وكيفيػة تنظػيـ ج

دراؾ العبلقػة التبادليػة بينيػا، واسػتنباط  ىذه المعمومات ثـ كيفية توظيفيا، والقدرة عمى الربط بيف المعمومات، وا 
ب التكنولوجيػػػا الحديثػػػة وفيميػػػا واسػػػتخداميا معمومػػػات جديػػػدة منيػػػا وتحميػػػؿ المعمومػػػات، والقػػػدرة عمػػػى اسػػػتيعا

 (.=9، 6000بميارة، والحفاظ عمييا وصيانتيا وتطوير أدائيا )االبراىيـ،
فالمدرس في مدرسة المستقبؿ يعد مديرًا لمموقؼ التعميمي، يدفع طبلبو إلػى إثػارة التفكيػر حػوؿ المعرفػة وطػرؽ 

عمى تكويف معرفة جديدة مف حوليـ، مف خبلؿ تػوفير استخداميا في الحياة وليس مجرد اكتسابيا، وتشجيعيـ 
 .بيئة معززة توظؼ المعمومة في التعمـ 

( حػػػػػوؿ خصػػػػػائص مػػػػػدرس المسػػػػػتقبؿ األكاديميػػػػػة، والمينيػػػػػة، 6007وفػػػػػي الدراسػػػػػة التػػػػػي أعػػػػػدىا )الغامػػػػػدي، 
قػػدرة والشخصػػية واالجتماعيػػة، أظيػػرت النتػػائج أف مػػف أبػػرز الخصػػائص األكاديميػػة المفضػػمة فػػي المػػدرس : ال

 عمى توصيؿ المادة العممية لمطمبة، واإلعداد الجيد لمدروس واإلحاطة بالمادة ومتابعة المستجد فييا. 
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( عػػػدد مػػػف الخصػػػائص والمميػػػزات التػػػي ينبغػػػي أف يتميػػػز بيػػػا المػػػدرس فػػػي مدرسػػػة 6000وذكػػػر )آؿ نػػػاجي، 
 المستقبؿ التي تتمخص بػ : 

 ػ الفيـ العميؽ لمبنى واألطر المعرفية في الموضوع الذي يدرسو. 
ػػػػ فيػػػـ جيػػػد لمطػػػبلب الػػػذيف يدرسػػػيـ، مػػػف حيػػػث خصائصػػػيـ التػػػي تػػػؤثر فػػػي تعمميػػػـ، ومعرفػػػة دوافعيػػػـ 

 وأساليبيـ المتصمة بالتعمـ. 
ى الػذي يػراد استخداميا لتحويػؿ المحتػو  ػ فيـ لمتعمـ الجيد الفعاؿ، وفيـ جيد لمطرؽ واألساليب التي يمكف

 تدريسو إلى صػيغ وأشػكاؿ قابمػة لمػتَعمُّـ، ومعرفػة الوسػائؿ التعميميػة مػف أمثمػة وصػور وتشػبييات ونمػاذج التػي
 تدريسو. يمكف استخداميا لتوضيح المفاىيـ والعبلقات بينيا في المحتوى الذي يراد

موضػوع مػا ولقيػاس مػا  لػتعمـػػ فيػـ أسػاليب وطرائػؽ التقػويـ المبلئمػة لتشػخيص فيػـ الطمبػة واسػتعدادىـ 
 االستقبللية والمرونة في التفكير النقدي والتعمـ الذاتي.  حققوه مف تعمـ فيو، والتركيز عمى حث الطبلب عمى

قامػػة عبلقػػات ديمقراطيػػة بػػيف تاحػػة الفرصػػة لممناقشػػة، وا  المدرسػػيف والطػػبلب،  ػػػ التفاعػػؿ مػػع الطػػبلب وا 
 درس. والتحرر مف الصورة األبوية التقميدية لمم

  وظؼ التكنولوج ا في التعم ـ:  -2-2
عػػداده إعػػدادًا جيػػدًا  ال يسػػتطيع التطػػوير التربػػوي أف يحقػػؽ أىدافػػو دوف أف يأخػػذ فػػي االعتبػػار المػػدرس وا 
وتدريبو عمى استخداـ تكنولوجيا التعّمـ، وال تعني تكنولوجيا التعميـ التقميؿ مف أىمية المدرس، واالسػتغناء عنػو 

، بؿ تعني في الحقيقة دورًا مختمفَا لو، وال بد ليذا الدور أف يختمؼ باختبلؼ ميمة التربيػة كما يتصور البعض
كسػػػاب الطالػػػب القػػػدرة عمػػػى أف يػػػتعمـ ذاتيػػػًا، حيػػػث إف  فػػػي تحصػػػيؿ المعرفػػػة إلػػػى تنميػػػة الميػػػارات األساسػػػية وا 

رشػػد لمطػػبلب فػػي رحمػػة المػػدرس لػػـ يعػػد ىػػو الناقػػؿ لممعرفػػة والمصػػدر الوحيػػد ليػػا، بػػؿ الموجػػو والمشػػارؾ والم
 تعمميـ. 

( دورة تدريبيػة بالتعػاوف مػع مديريػة االعػداد والتػدريب وتعزيػز خبػرة 7;ولقػد نفػذت وزارة التربيػة السػورية )
( >العامميف في الوزارة بما يتوافؽ مع المياـ الموكمة إلييـ مف تعميـ أو عمؿ إداري أو فني، حيث تـ إحػداث )

مادة المعموماتية وتأميف تجييزاتيا الحاسػوبية، بحيػث اصػبح فػي كػؿ محافظػة  مراكز لتأىيؿ المدرسيف لتدريس
مركػػػز واحػػػد، كمػػػا عممػػػت وزارة التربيػػػة عمػػػى رفػػػع كفايػػػات المدرسػػػيف وتػػػدريبيـ عمػػػى إدخػػػاؿ المعموماتيػػػة فػػػي 

عػػداد البنػػى األساسػػية البلزمػػة، وذلػػؾ بإعػػداد مدرسػػي المعموماتيػػة الػػذيف  المجػػاالت العمميػػة التربويػػة المتعػػددة وا 
يقوموف بتدريس ىذه المادة، حيث أحدثت وزارة التربية مراكز لتدريب المدرسػيف عمػى تػدريس المعموماتيػة باسػـ 
مراكز الشييد باسؿ األسد لمتدريب التربوي عمى الحاسوب، وتمت المباشرة بتطبيػؽ مشػروع ادخػاؿ المعموماتيػة 

اليونسػػكو وبرنػػامج االمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي وذلػػؾ / بالتعػػاوف مػػع منظمػػة 0==6فػػي التعمػػيـ الثػػانوي منػػذ عػػاـ /
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بإحداث مراكز تدريب عمى الحاسوب وتجييزىا في محافظات القطر كافة، ولقد احدثت تطورات كبيرة في ىذه 
المراكز تناولت جوانب عديدة شممت المدربيف والمتدربيف وعدد المراكز والحواسيب والتجييزات والمنػاىج )وزارة 

 (.=7، 6006التربية، 
ويتيح النظاـ التعميمي في مدرسة المستقبؿ لمطبلب فرصًا عديدة لمبحث عف المعمومات المستيدفة عف  

طريؽ التواصؿ مع الشبكات المحمية والعالمية، حيث يقوـ المدرس بتكميؼ الطبلب بجمع المعمومات، ومف ثـ 
يئ المدرس أساليب جديدة لتدريب الطػبلب االستفادة منيا في مناىجيـ الدراسية أو في التثقيؼ الذاتي، كما يي

 (.==، 6000عمى مواجية االنفجار المعرفي وثورة المعمومات )وىبة، 
والمدرس عمى اعتباره مف العناصر األساسية في العممية التعميمية التعمميػة فإنػو يمكػف أف يقػـو بػاألدوار 

 اآلتية في ظؿ تكنولوجيا التعميـ: 
أدوات لمصػػػادر وأدوات الوسػػػائط التعميميػػػة وتكنولوجيػػػا التعمػػػيـ التػػػي ػػػػ يجػػػب معرفػػػة المػػػدرس لمصػػػادر و 

 يستطيع إعدادىا لبلستخداـ في غرفة الدراسة. 
ومػػػدى اسػػػتفادة الطػػػبلب  ((Educational Media ػػػػ لػػػدى المػػػدرس ميػػػارة تقػػػويـ الوسػػػائط التعميميػػػة

 المتعمميف في استخداميا كمصادر لمتَعمُّـ. 
 ػ يعرؼ كيفية استخداـ األجيزة الضرورية مثؿ البرامج اإللكترونية والشرائح والتسجيبلت وغيرىا. 

 .يمية المناسبة لممواقؼ التعميميةػ لديو الميارة في استخداـ الوسائط التعم
واالتصػػاالت فػي كافػة العمميػػات (Information Technology)  اسػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات -

لتربويػػػػػة المرتبطػػػػػة بالتػػػػػدريس والتقػػػػػويـ والمتابعػػػػػة والتوجيػػػػػو والتخطػػػػػيط واإلدارة الصػػػػػفية، التعميميػػػػة وا
 واالتصاؿ باآلباء وقادة المجتمع المحمي.

تنميػػة القػػيـ األخبلقيػػة لػػدى طػػبلب بمػػا يعيػػنيـ عمػػى الحكػػـ واالختيػػار والتعامػػؿ مػػع المشػػكبلت التػػي  -
 لمستقبؿ.تفرزىا التطورات العممية والتكنولوجية في الحاضر وا

تييئة المتعمميف لفيـ كافة أشكاؿ ومجػاالت التغيػر، وخاصػة فػي مجػاؿ العمػـ والتكنولوجيػا، والتكيػؼ  -
 معيا، واتخاذ مواقؼ منيا.

 (.677، 6009اكساب المتعمـ ميارة التعمـ الذاتي والدافعية لمتعمـ المستمر )صالح،  -
تكنولوجيػػا المعمومػػات يتطمػػب تحػػواًل فػػي ( أف اعتمػػاد نظػػاـ التعمػػيـ عمػػى 6::، =600ويػػرى )المخػػامرة، 

أدوار المدرس المتعارؼ عمييا إلى أدوار ومعايير جديدة ينبغي عمى المدرس أف يتقنيا ويمكف توضػيح أبرزىػا 
 فيما يمي : 

 The Internet))ػ البحث عف كؿ ما ىو جديد ومتعمؽ بالموضوع الذي يقدمو لطبلبو مف خبلؿ شبكة االنترنت
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ػػػػػ تصػػػػميـ الخبػػػػرات والنشػػػػاطات التربويػػػػة التػػػػي يقػػػػدميا لطبلبػػػػو، باإلضػػػػافة إلػػػػى تصػػػػميـ بيئػػػػات الػػػػتعّمـ 
 االلكترونية النشطة بما يتناسب مع اىتمامات الطبلب. 

 ػ إتقاف إحدى لغات البرمجة، وبرامج تصفح المواقع، والمستحدثات التكنولوجية وغيرىا  
 يمي. ػ تقديـ المحتوى مف خبلؿ الموقع التعم

 ػ يتعرؼ عمى أساليب مختمفة لتقويـ طبلبو مف خبلؿ الشبكة اإللكترونية. 
  نمي ميارات التفك ر العم ا:  -2-3

بأنيػا: "ىػي تمػؾ العمميػات العقميػة التػي تقػوـ بيػا مػف أجػؿ  (Thinking skills)ر تعرؼ ميارات التفكي
يػػػؿ والتخطػػػيط والتقيػػػيـ والوصػػػوؿ إلػػػى جمػػػع المعمومػػػات وحفظيػػػا وتخزينيػػػا، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إجػػػراءات التحم

استنتاجات وصنع قرارات، لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة تتراوح بيف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء وتػدويف 
المبلحظػػات إلػػى التنبػػؤ بػػاألمور وتصػػنيؼ األشػػياء وتقيػػيـ الػػدليؿ وحػػؿ المشػػكبلت والوصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات" 

 (.89، :600)سعادة، 
ف الميتمػيف بميػارات التفكيػر عػددًا مػف المبػررات وراء تعمػـ الطػبلب ليػا يتمثػؿ أىميػا فػي وأبرز العديد م

تنشئة الطالب الذي يستطيع التفكير بميارة عالية مػف أجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة، وتنشػئة طػبلب يمتػازوف 
لمحيػػاة، وتتعػػدد  بقػػدرات عاليػػة عمػػى التفكيػػر  الناقػػد واإلبػػداعي وصػػنع القػػرارات وحػػؿ المشػػكبلت وفيػػـ أفضػػؿ

ميػػػارات التفكيػػػر ويختمػػػؼ تصػػػنيفيا لػػػدى عػػػدد مػػػف المػػػربيف ومػػػف أشػػػير ىػػػذه التصػػػنيفات تصػػػنيؼ )إبػػػراىيـ، 
 ( الذي جاء كما يمي::، 6009
وتشػمؿ: االسػتنتاج، االسػتقراء، العبلقػة بػيف ( (Thinking Critical skillsميارات التفكيػر الناقػد  -

 األولويات والتمييز.السبب والنتيجة، المقارنة، تحديد 
وتشمؿ: ميارة األصالة، الطبلقة،  (Creative thinking skills)ميارات التفكير اإلبداعي -

 المرونة، التوضيح.

وتشمؿ: ميارة التذكر، الوصؼ،  (skills of gathering information)ميارات جمع المعمومات -
 المبلحظة، طرح األسئمة واالصغاء.

وتتضػمف:  (Assessment and problem-solving skills) كبلت ميػارات التقيػيـ وحػؿ المشػ -
ميارة تقييـ الدليؿ، وضع المعػايير، إصػدار األحكػاـ، تحمػؿ المسػؤولية، طػرح الفرضػيات واختبارىػا، 

 حؿ المشكبلت.
وتشػمؿ: ( Building concepts and organization skills)ميػارات بنػاء المفػاىيـ والتنظػيـ  -

 المفاىيـ، التعميـ، التصنيؼ، التنبؤ، إدارة الوقت والتنظيـ.ميارة تنمية 
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لقد حصؿ تحوؿ كبير وميـ في النظر إلى دور المدرس فبداًل مف النظرة السابقة إلى المدرس عمى أنو 
الخبير الذي يصدر التوجييات ويممي عمى الطبلب ما يجب أف يفعموه أو يحفظوه، صار دور المدرس ميسرًا 

يـ داخؿ المدرسة، فاألساليب التربوية المتطورة التي تقوـ مدرسة المستقبؿ بتطبيقيا تيدؼ إلى ومنسقًا لمتعم
 عمى القدرة وتنمية المنطقي التفكير وميارات المشكبلت العممي وحؿ التفكير ميارات المتعمـ إكتساب
 أساليب خبلؿ مف اإلبداعي واإلنتاج والتجريب البحث عمى القدرة ل وكذلؾ تنمية والنقد والتحميؿ االستنتاج
السميـ، ولـ تعد المعرفة اليدؼ األساسي لمدرسة المستقبؿ بؿ  والتخطيط التي تتسـ بالمنطقية المتطورة التعميـ

أصبح اليدؼ ىو القدرة عمى الوصوؿ إلى المصادر األصمية لممعمومات وتوظيفيا في حؿ المشكبلت. 
 (.;=، >600)حافظ، 

مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ األسػػاليب التربويػػة المتطػػورة إلػػى تنميػػة ميػػارات التفاعػػؿ كمػػا تيػػدؼ مدرسػػة المسػػتقبؿ 
وميػػارات تنػػاوؿ المعمومػػات وميػػارات النشػػاط العقمػػي والميػػارات  (Social interaction skills)االجتمػػاعي

المعرفيػػػة وميػػػارات االتصػػػاؿ لػػػدى المػػػتعمـ لكػػػي يكػػػوف إنسػػػانًا فػػػاعبًل فػػػي المجتمػػػع فػػػي الحاضػػػر والمسػػػتقبؿ، 
ومشاركًا في عمميات التطور التي تحدث في المجتمع وليس إنسانًا سمبيًا مستيمكًا فيصبح عبئًا عمػى المجتمػع 

  (Shechtman, 2005, 154)عيش فيو.الذي ي
ومػػػف أىػػػـ سػػػمات التربيػػػة المتطػػػورة أنيػػػا تيػػػتـ بتنميػػػة ميػػػارة اتخػػػاذ القػػػرار لػػػدى الطالػػػب، وتعميػػػؽ مفيػػػـو 

عػػداده مػػالمشػػاركة اإليجابيػػة، والػػتعمـ  ف خػػبلؿ التجربػػة والخطػػأ، كػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ شخصػػية الطالػػب وا 
سػػػعى المػػػدرس الػػػواعي إلػػػى تػػػدريب الطػػػبلب عمػػػى ميػػػارات لمواجيػػػة قضػػػايا العصػػػر ومشػػػكبلت المسػػػتقبؿ، وي

التفكيػػر السػػميـ التػػػي تعمػػؿ عمػػػى تنميػػة النػػواحي المعرفيػػػة لػػدييـ، حيػػػث يقػػـو المػػدرس بػػػدور إيجػػابي فػػػي إدارة 
 ( في اآلتي: 668، 6009الحوار والمناقشة بينو وبيف الطبلب كما وضحيا )مصطفى، 

 لمناقشة حوؿ موضوع أو مشكمة ما. ػ توزيع األدوار بيف الطبلب وقت الحوار وا
 ػ جذب الطبلب إلى االستماع، ثـ التفكير مثؿ اإلجابة عمى أي سؤاؿ. 

ػػػ طػػرح األسػػئمة التػػي تثيػػر اىتمػػاـ الطػػبلب حػػوؿ المشػػكمة بحيػػث يػػدعو إلػػى التسػػاؤؿ والدىشػػة والتفكيػػر 
 العميؽ. 

رشػػاده إلػػى مصػػادر الػػتعّمـ )المطبوعػػة وغيػػر  ػػػ تزويػػد الطالػػب بمػػواد قرائيػػة تتضػػمف حػػوارات ومناقشػػات وا 
 المطبوعة( مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة مف خبلليا. 

 ػ مساعدة الطالب عمى توضيح أفكاره، وصياغة العبارات بمغة سميمة. 
 حموؿ بديمة حوؿ الموقؼ أو المشكمة المطروحة. ػ تحفيز الطالب عمى ابتكار أفكار جديدة، وطرح

 ػ تدريب الطالب عمى استخداـ أكثر مف أسموب في حؿ المشكبلت الدراسية التي تواجيو. 
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ػػػ تييئػػة المواقػػؼ التعميمػػة التػػي تسػػتثير التفكيػػر لػػدى الطالػػب، حيػػث يقػػدـ المػػدرس لمطالػػب أسػػئمة مفتوحػػة 
 تستمـز أكثر مف إجابة أو رأي. 

ر حيػػوي فػػي تنشػػيط بػػرامح ميػػارات التفكيػػر لػػدى الطػػبلب داخػػؿ المدرسػػة وخارجيػػا، ويتمثػػؿ ىػػذا ولممػػدرس دو 
 الدور فيما يمي : 

ػ توضيح األىػداؼ التػي يحققيػا الطالػب مػف خػبلؿ بػرامج قرائيػة تشػتمؿ عمػى األنشػطة الثقافيػة والتربويػة 
 والعممية المناسبة التي يستطيع أف يمارسيا  

 ديـ اقتراحات جيدة حوؿ كيفية االستفادة مف خبراتو. ػ تحفيز الطالب عمى تق
 ػ إثارة دافعية الطالب لمتفكير مف خبلؿ التنويع في األنشطة التي يمارسيا داخؿ المدرسة وخارجيا. 

 ػ مساعدة الطالب عمى اكتساب ميارة التعّمـ الذاتي، وتنمية التفكير االبتكاري لديو. 
لنشػػاط أو فػػي مكتبػػة المدرسػػة، وتنظػػيـ أوقػػات الطالػػب بحيػػث يكػػوف ػػػ تجديػػد المنػػاخ التربػػوي فػػي غرفػػة ا

 ىناؾ وقت لممارسة النشاط الفردي اليادئ ووقت آخر لممارسة النشاط مع مجموعات صغيرة مف الزمبلء. 
ػ متابعة المدرس لؤلنشطة القرائية وغيرىا مف األنشطة المتنوعة األخرى مف أجؿ تقويـ أداء الطالػب فػي 

 ( .669، 6006وما يحققو مف نمو فييا )الذىب، تمؾ األنشطة 
 : standards Socialاجتماع ة ػ معا  ر  3

ويقصػػػد بيػػػا الصػػػفات التػػػي يتصػػػؼ بيػػػا مػػػدرس التعمػػػيـ الثػػػانوي مػػػف خػػػبلؿ تعاونػػػو مػػػع أسػػػرة المدرسػػػة، 
صػؿ مػع الطمبػة بإيجابيػة فػي ضػوء معػايير اومساىمتو في توثيؽ الصمة بػيف المدرسػة والمجتمػع المحمػي، والتو 

 مدرسة المستقبؿ. 
  تعاوف مع أسرة المدرسة:  -3-1

المدرس مسؤوؿ مسؤولية كاممػة عػف تنميػة عبلقػات إيجابيػة مػع أسػرة المدرسػة بمػا فييػا المػدير والػزمبلء 
 والمدرسيف والطمبة وغيرىـ مف االدارييف العامميف في المدرسة. 

زمالة والمحبة والثقة واالحتراـ المتبادؿ والشعور باألمف والراحة النفسية يؤدي إلى إف بث روح التعاوف وال
رفػػػع الػػػروح المعنويػػػة لػػػدى المدرسػػػيف وبالتػػػالي يػػػؤدي إلػػػى إنتاجيػػػة أفضػػػؿ بالعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ 

لمػدير يػؤدي ( أكدت أف التعاوف بيف المدرسػيف واSusan, 1995المرجوة، ففي الدراسية التي أجرتيا سوزاف )
 إلى تطوير مستوى األداء لدى المدرسيف عمى مستوييف الفرد والجماعة. 

وتعػػد الثقػػة المتبادلػػة، واحتػػراـ التخصػػص، واألخػػوة المينيػػة، ىػػي أسػػس لمعبلقػػات المتبادلػػة بػػيف المػػدرس 
حػوؿ جميػع وزمبلئو، وعمى المدرسيف التفاىـ في ظؿ ىذه األسػس، وفيمػا يبػنيـ وبػيف اإلدارة المدرسػية، وذلػؾ 

األمور التي تحتاج إلى فيـ مشترؾ، أو عمؿ جماعي، أو تنسيؽ لمجيود بيف مدرسي المواد المختمفة، وينبغي 
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أف تبنػى عبلقػة المػدرس بزمبلئػو عمػى المحبػة والمػودة والتعػاوف والتفػاىـ واإليمػاف بأىػداؼ مشػتركة، وأف يجيػد 
ف كان ت في جوىرىا نشػاطًا فرديػًا، إال أف العمػؿ الجمػاعي المدرس العمؿ مع زمبلئو كفريؽ، فمينة التدريس وا 

فييػػػا أمػػػر ضػػػروري البػػػد منػػػو مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف نوعيػػػة التعمػػػيـ وتطويعػػػو بصػػػورة أفضػػػؿ لمخصػػػائص المميػػػزة 
 ( .66، 6006لمجوعات الطبلب)راشد، 

والمدرس كرائد اجتماعي يسيـ في تطوير المجتمع وتقدمو عف طريؽ تربية النشء تربيػة صػحيحة تتسػـ 
ذكػاء روح التعػاوف فيمػا ب حب الوطف والدفاع عنو، والمحافظة عمى التراث الػوطني واإلنسػاني واحتػراـ اآلخػر وا 

بػػيف الطػػبلب وتػػدريبيـ عمػػى الضػػبط الػػذاتي، وغػػرس قػػيـ العمػػؿ الجمػػاعي فػػي نفوسػػيـ، وتعويػػدىـ عمػػى الحيػػاة 
و وبيػػذا سيصػػبح بػػدوف شػػؾ مػػػف الديمقراطيػػة فػػي حيػػاتيـ اليوميػػة، عمػػى أف يػػؤدي المػػػدرس دور القػػدوة لطبلبػػ

 ( .>6، :>=6العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ قيميـ ومثميـ المستقبمية )بشارة، 
  وثؽ الصمة ب ف المدرسة والمجتمع المحمي:  -3-2

المدرسة ابنة المجتمع الذي توجػد فيػو، ىػي منػو واليػو، ومػف ثػـ يجػب أف توجػو جػؿ أفكارىػا وأنشػطتيا 
ذا كاف دور المدرسة في خدمػة مجتمعيػا وبيئتيػا ميمػا خػبلؿ وجيودىا، لخدمة مجتمعيا  وبيئتيا، وتطويرىا، وا 

نظػػرا  (Knowledge Society)السػػنوات الماضػػية، فػػإف ىػػذا الػػدور يػػزداد أىميػػة وقيمػػة فػػي مجتمػػع المعرفػػة
 ألنيا تمثؿ مركز إشعاع لمتعمـ والمعرفة والتربية.

ذا كانػػت المدرسػػة تقػػوـ بيػػذا الػػدور الحيػػوي،  فإنػػو يػػتـ فػػي الواقػػع مػػف خػػبلؿ مدرسػػييا الػػذيف يقػػع عمػػييـ وا 
العػػبء األكبػػر فػػي تنفيػػذ ىػػذا الػػدور، وذلػػؾ بمػػا يتميػػزوف بػػو مػػف كفػػاءة، وخبػػرة، ومعرفػػة، وميػػارة فػػي توصػػيؿ 
المعمومػػػة، والقػػػدرة عمػػػى إقنػػػاع الجمػػػاىير، ويتمثػػػؿ دور المػػػدرس فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، فػػػي المشػػػاركة الفعالػػػة فػػػي 

والمينيػة، واالجتماعيػة، والثقافيػة عمػى مسػتوى المجتمػع المحمػي، وذلػؾ مػف خػبلؿ المشػاركة األنشطة العممية، 
جػػراء البحػػوث والدراسػػات التػػي تخػػدـ البيئػػة والمجتمػػع المحمػػي، وقيػػادة  فػػي الحػػوارات والحمػػبلت اإلعبلميػػة، وا 

 (66، 6008طبلبو في أنشطتيـ لخدمة البيئة والمجتمع وحثيـ عمى المشاركة فييا.) السنبؿ،
فالمػػدرس صػػػاحب رأي وموقػػػؼ مػػػف قضػػايا المجتمػػػع ومشػػػكبلتو بأنواعيػػػا المختمفػػة، فيفػػػرض ذلػػػؾ عميػػػو 
توسيع نطاؽ ثقافتو، وتنويع مصادرىا، والمتابعة الدائمة لممتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويكوف 

يعزز مكانتو االجتماعيػة، ويؤكػد دوره  قادرًا عمى تكويف رأي ناضج مبني عمى العمـ والمعرفة والخبرة الواسعة،
الرائد في المدرسػة بػيف طبلبػو باعتبػاره منػارة لمعمػـ والثقافػة، وفػي خػارج المدرسػة بػيف أفػراد مجتمعػو ليسػيـ فػي 

 ( .=6، 6006تطويرىـ  وحؿ مشكبلتيـ )راشد، 
والتنشػػػئة والتقػػػويـ وبالنسػػػبة لعبلقػػػة المػػػدرس بأوليػػػاء أمػػػور الطمبػػػة، فالمػػػدرس شػػػريؾ الوالػػػديف فػػػي التربيػػػة 

نشػائيا إذا لػـ يجػدىا قائمػة وىػو  والتعميـ، لذلؾ فيػو حػريص عمػى توطيػد أواصػر الثقػة بػيف البيػت والمدرسػة، وا 
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يتشػػػاور كممػػػا اقتضػػػى األمػػػر مػػػع الوالػػػديف حػػػوؿ كػػػؿ أمػػػر ييػػػـ مسػػػتقبؿ الطالػػػب أو يػػػؤثر فػػػي مسػػػيرتو العمميػػػة 
بػػة مػػف خػػبلؿ مجػػالس اآلبػػاء والمدرسػػيف، أو مػػف خػػبلؿ والتربويػػة ويمكػػف أف يمتقػػي المػػدرس بأوليػػاء أمػػور الطم

، 6006دعػػوة أوليػػاء األمػػور لحضػػور بعػػض الحفػػبلت المدرسػػية التػػي تقػػاـ فػػي المناسػػبات المختمفػػة )الػػذىب، 
(. وأكػػػدت الدراسػػػات عمػػػى أىميػػػة الشػػػراكة بػػػيف المدرسػػػة واألسػػػرة، فقػػػد اعتبػػػرت دراسػػػة )روبرتػػػا فػػػورجر، :67

Roberta Furger 2006 اكة اآلباء مع المدرسيف تمثؿ السبلح السري الذي يمكف أف يغير مستقبؿ ( أف شر
التعمػػػيـ، لمػػػا لػػػو مػػػف تػػػأثير عمػػػى تحصػػػيؿ الطػػػبلب وأدائيػػػـ فػػػي االختبػػػارات، وانتظػػػاميـ فػػػي الدراسػػػة، وتنميػػػة 

 مياراتيـ االجتماعية، وتحسيف سموكياتيـ.
  تواصؿ مع الطمبة بإ جاب ة:  -3- 3

سة المستقبؿ التعامؿ مع الطبلب بإيجابيػة وبمػا يحقػؽ ليػـ تعمػيـ فّعػاؿ لػذلؾ عمى مدرس الثانوي في مدر 
ينبغي عمى المدرس أف يضع برنامجًا لتػدريب الطػبلب عمػى كيفيػة اسػتخداـ مصػادر الػتعّمـ المتػوافرة بالمدرسػة 

  .واستثمار المعمومات التي تشتمؿ عمييا في مناىجيـ الدراسية وفي قراءاتيـ الحرة والوظيفية 
كما يجب أف يقـو المدرس بتدريب الطبلب عمى كيفية االستفادة مف المعمومات التي يبحث عنيػا، ومػف 
ثـ توظيفيا توظيفًا جيدًا لكي يتمكف فيما بعد مف تدريب الطبلب عمى ميارة التعّمـ الذاتي، كما يجب أف يتعمـ 

 (. 67، 6008لسمطاف، الطالب كيؼ يفسر القضايا التي تحتاج إلى تفكير تفسيرًا منطقيًا )ا
وثػػػػورة  ((Globalizationإف إعػػػػداد الطػػػػبلب لبلنخػػػػراط فػػػػي الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة فػػػػي عصػػػػر العولمػػػػة 

االتصػػاؿ والمعمومػػات، يتطمػػب مػػف المػػدرس تػػدريب طبلبػػو عمػػى مجموعػػة مػػف السػػموكيات التػػي ينبغػػي عمػػييـ 
" سػػيعرفوف أىميػػة بػػذؿ الجيػػد ومحاولػػة ممارسػػتيا، كػػاحتراـ قػػيـ الجيػػد، فالنػػاجحوف فػػي القػػرف القػػادـ ىػػـ الػػذيف 

التميػػز "، وتػػدريب الطػػبلب عمػػى العمػػؿ الجمػػاعي والضػػبط الػػذاتي الػػذي بدونػػو " تتبػػدد المواىػػب ". ويبػػرز دور 
المدرس في التأكيد عمى النظاـ " كنمط إيجابي لمسموؾ "، واحتػراـ اآلخػريف، وتقػدير التنػوع، عمػى اعتبػار ذلػؾ 

واالعتػػزاز بالمواطنػػة، ومعرفػػة مسػػؤوليات الفػػرد وواجباتػػو وحقوقػػو فػػي مجتمػػع  مػػف أساسػػيات المجتمػػع المػػدني،
 (.68، 6000ديمقراطي )بشارة، 

تػػؤدي متغيػػرات كثيػػرة فػػي المجتمػػع المعاصػػر إلػػى ظيػػور كثيػػر مػػف المشػػكبلت النفسػػية واالجتماعيػػة 
لتعمػيـ المختمفػة، وغالبػًا مػا والتربوية التي يعاني منيا طبلب كثيروف في المدارس الثانويػة وغيرىػا مػف مراحػؿ ا

تؤثر ىذه المشكبلت واألمراض سمبًا، ليس فقط عمى حيػاتيـ التعميميػة ومسػتقبميـ المينػي فحسػب، ولكػف عمػى 
حيػػػاتيـ كمػػػواطنيف فػػػي المجتمػػػع بوجػػػو عػػػاـ، ومػػػف المتغيػػػرات التػػػي سػػػاعدت عمػػػى انتشػػػار ىػػػذه المشػػػكبلت، 

وضػعؼ بػرامج التوعيػة فػي المجتمػع، واالنتمػاء لجماعػات  الصعوبات االقتصادية ، وتعقد الحيػاة االجتماعيػة،
النفسػية )غير طبيعية مف األقراف. وقد أدت ىذه المتغيرات وغيرىا إلى انتشار كثير مف المشػكبلت واألمػراض 
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االغتػػراب، والبمطجػػة، واإلدمػػاف، والعزلػػة، )بػػيف طػػبلب مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة، ومنيػػا  (واالجتماعيػػة والتربويػػة
 وغيرىا التي تؤثر سمبا عمى تكيفيـ الدراسي واالجتماعي والنفسي. (والتطرؼ

يسػػػاعد طبلبػػػو عمػػػى تطػػػوير  (Educational guide)ومػػػف ىنػػػا يبػػػرز دور المػػػدرس كمرشػػػد تربػػػوي
مكاناتيـ، وعمى اكتشاؼ كفاياتيـ الخاصة ومجػاالت النشػاط التػي يسػتطيعوف النجػاح فييػا باعتبارىػا  قدراتيـ وا 

ا مػػع دوافعيػػـ الحقيقيػػة. ومػػف ثػػـ، ضػػماف الشػػروط المناسػػبة لعمميػػة التوجيػػو المدرسػػي والمينػػي ممػػا أكثػػر توافقػػ
يسيؿ عمييـ إيجاد عمؿ بعد تخرجيـ، وبيذا يكوف المػدرس قػد سػاىـ بصػورة غيػر مباشػرة فػي تخفيػؼ البطالػة 

 (. >6، >==6بيف الشباب. )أوتشيدا، 
( حػوؿ خصػائص المعمػـ  Roberts & Dyre, 2007ػػ وفػي الدراسػة التػي أجراىػا روبػرتس ودايػر)  

رشػادىـ واالىتمػاـ بيػـ،  الفّعاؿ، تبيف أف أبرز ىذه الخصائص تمثمت في تشجيع الطمبػة خاصػة الجػدد مػنيـ وا 
وتحسيف سموكياتيـ وتمبية حاجاتيـ، وبناء عبلقات التواصؿ الحسنة مع الطمبة وأولياء األمر واإلدارة والػزمبلء 

ثػػػارة د افعيػػػة الطمبػػػة، وتحسػػػيف سػػػموكياتيـ وتمبيػػػة حاجػػػاتيـ، وبنػػػاء عبلقػػػات التواصػػػؿ الحسػػػنة مػػػع المعممػػػيف، وا 
دارة الصػؼ  ثارة دافعية الطمبة، وتحسيف ثقتيـ بأنفسػيـ، وا  الطمبة وأولياء األمور واإلدارة والزمبلء والمعمميف، وا 

تاحة الفرصة أماـ الطبلب لم  تَعمُّـ المستمر. وضبطو، واستثمار الوقت، واإلبداع واالنفتاح، وا 
إلػى « أحػد عشػر ميػزة لممعمػـ الجيػد »(  فػي مقػاؿ لػو بعنػواف : Haskvitz, 2007وأشػار ىاسػكفيتس )

وجود ميزات مشتركة تجمع بيف المعممػيف المميػزيف ومنيػا : سػعة اإلطػبلع والمعرفػة، واسػتمرار الػتعّمـ والبحػث 
يحتػػػاجوف حاضػػرًا وفػػػي المسػػتقبؿ، والتوقعػػػات  عػػف الجديػػػد، ووضػػع القواعػػػد والتعامػػؿ مػػػع الطمبػػة، ومعرفػػػة مػػا

العاليػػة مػػنيـ والتػػي تػػدفعيـ لتقػػديـ أفضػػؿ مػػا لػػدييـ، ومسػػاعدة الطمبػػة عمػػى االسػػتقبللية وتقػػدير الػػذات، والقػػدرة 
عمػػى التواصػػؿ مػػع الطمبػػة، والمرونػػة فػػي التعامػػؿ معيػػـ، والمطػػؼ والمػػرح واسػػتخداـ القصػػص المسػػمية الجاذبػػة 

األنشػطة التػي تزيػؿ الرتابػة والممػؿ، وتزيػد دافعيػتيـ وتجعميػـ دائمػي  ي األسػاليب، وتقػديـالنتبػاىيـ، والتنويػع فػ
 لمتعمـ، وتقديـ تقويـ سريع ودقيؽ ألعماليـ.  االستعداد

واحتراـ حقوؽ اإلنساف في سموكو الشخصػي  (Democracy) وعمى المدرس أف يجسد مبدأ الديمقراطية
يػػة الديمقراطيػػة مػػف خػػبلؿ تصػػميـ وتنفيػػذ ممعلتبلميػػذه لممشػػاركة فػػي ال زمػػةوأف يعمػػؿ عمػػى تنميػػة الميػػارات البل

 أنشطة صفية تماثؿ ما يجري في الحياة الواقعية. 
 رابعًا: التحد ات التي تواجو مدرسي المدرسة الثانو ة العامة في ضو  مدرسة المستقبؿ: 

متطمػػب أو متطمبػػات محػػددة تفػػوؽ بأنيػػا: "كػػؿ تغيػػر كمػػي أو نػػوعي يفػػرض (  Challenges)تعػػرؼ التحػػديات 
، 6006إمكانات المجتمع اآلنية بحيػث يجػب عميػو مواجيتيػا واتخػاذ االجػراءات الكفيمػة بتحقيقػو" )السػمدوني، 

66.) 
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وتعرؼ التحديات التي تواجو مدرس المسػتقبؿ فػي المدرسػة الثانويػة فػي البحػث الحػالي بأنيػا: جممػة الميػددات 
ات العمميػػػػة والتكنولوجيػػػػة الحديثػػػػة والتػػػػي تضػػػػمنتيا معػػػػايير مػػػػدرس مدرسػػػػة والصػػػػعوبات التػػػػي أفرزتيػػػػا التطػػػػور 

المسػػػػتقبؿ، وشػػػػكمت تحػػػػديات تعيػػػػؽ عمػػػػؿ مػػػػدرس المدرسػػػػة الثانويػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ النػػػػواحي الثقافيػػػػة والتربويػػػػة 
 والتكنولوجية والمعرفية واالجتماعية.

مػي،  والعمػؿ التعميمػي فػي المػدرس ىػو أىػـ عناصػر المنظومػة التعميميػة حيػث يمثػؿ قاعػدة العمػؿ التعمي
المدرسػة يمثػػؿ أوؿ جيػد تعميمػػي مػنظـ ومتخصػػص مػػع الطالػب، وعميػػو ترتكػز منطمقػػات العمميػة التعميميػػة فػػي 
جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية، فػػالمحتوى التعميمػػي والخطػػة الدراسػػية والوسػػائؿ التعميميػػة واألنشػػطة التربويػػة.. إلػػخ، 

لتعميميػػة عمػػى مػػا يقػػوـ بػػو المػػدرس مػػف أدوار، فيػػو الموجػػو األوؿ يتوقػػؼ توظيفيػػا ومػػدى فاعميتيػػا التربويػػة وا
لمطالب في عممية تعممو، والمشارؾ األوؿ في تنفيذ الخطة الدراسية، وىو المستخدـ الرئيسي لتكنولوجيا التعميـ 

 داخؿ المدرسة، وىو الذي يدير األنشطة التربوية ويوجييا لصالح الطالب.
التػي  تواجػو المػدرس كػؿ يػوـ، فكػؿ يػوـ يظيػر عمػى العمميػة التعميميػة  والعصر الحالي مميء بالتحديات

معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جيد، وأساليب جديدة، وميارات جديػدة، وآليػات جديػدة لمتعامػؿ 
معيػػا بنجػػاح، أي أنيػػا تحتػػاج إلػػى مػػدرس مبػػدع، ومبتكػػر بصػػيرتو نافػػذة، قػػادر عمػػى تكييػػؼ البيئػػة وفػػؽ القػػيـ 

خبلؽ واألىداؼ المرغوبة، وليس التكيؼ معيػا فقػط، وال يتحقػؽ ذلػؾ دوف تربيػة تواكػب متطمبػات العصػر، واأل
 (. 60، 6006وتستشرؼ آفاقو المستقبمية )شوؽ ومحمود، 

وفي ظؿ المتغيرات والتحديات العالمية التي يشيدىا ىذا العصػر الػذي يتسػـ باالنفجػار المعرفػي والتميػز 
الحيػػػاة وخاصػػػة التغيػػػرات فػػػي العمػػػـ والتكنولوجيػػػا والمعمومػػػات، بػػػرزت مجموعػػػة مػػػف السػػػريع فػػػي شػػػتى منػػػاحي 

 التحديات التي تواجو مدرسي المدرسة الثانوية في ضوء مدرسة المستقبؿ وسيتـ عرضيا كما يمي: 
 : Cultural challenges الثقاف ةػ التحد ات  1

ويقصد بيا مجموعة التحػديات التػي أفرزتيػا ظػاىرة العولمػة بأبعادىػا المختمفػة، ومسػألة اليويػة وتأثيرىمػا 
 عمى مدرسي المستقبؿ لممرحمة الثانوية في ضوء معايير مدرسة المستقبؿ. 

وىػي ظػاىرة تاريخيػة دفعػت العػالـ إلػى تقريػب : ((Globalization ػ تحػد ات تتعمػؽ بالعولمػة 1ػ  1
زالػة الحػدود بػيف البمػداف والقػارات، وتحػّوؿ العػالـ إلػى سػوؽ واحػدة مػف خػبلؿ اسػتخداـ التكنولوجيػة المساف ات وا 

الحديثػػة ووسػػائؿ االتصػػاؿ المتطػػورة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػربط وتوحيػػد البمػػداف والحضػػارات والتغمػػب عمػػى العامػػؿ 
الغني عمى الفقير ووسيمة لمييمنػة الجغرافي لتجعؿ مف العالـ قرية صغيرة وذلؾ بسيطرة القوي عمى الضعيؼ و 

 (.6=6، =600)الزبيدي، 
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إف الصػػػراع الػػػدولي فػػػي عػػػالـ العولمػػػة سػػػيكوف صػػػراعًا عمػػػى المعرفػػػة ولػػػيس صػػػراعًا عمػػػى رأس المػػػاؿ 
واألسواؽ المستيمكة، حيػث أف المعرفػة ىػي التػي تػوفر القػوة والمػاؿ وتخمػؽ المػواد الخػاـ، وسػيحتاج المدرسػوف 

تكريس أنفسيـ وقدراتيـ إلعداد الطبلب لممعارؼ والميارات البلزمة في المجػاالت التاليػة لمواجية العولمة إلى 
 والتي تشكؿ تحديات أماـ المدرس وأبرزىا: 

ػػ الميػارات التقنيػة الحديثػة: سػيحتاج طػبلب المسػتقبؿ إلػػى اكتسػاب مسػتوى عػاؿ مػف الميػارة فػي تقنيػػات 
لمجمػػػع الكبيػػػر مػػػف خػػػبلؿ االتصػػػاؿ بجميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ الحاسػػػبات، وكػػػذلؾ إعػػػداد الطػػػبلب لبلنضػػػماـ إلػػػى ا

 وتبادؿ الخبرة واالطبلع عمى أحدث المعمومات في المجاالت المختمفة إليجاد حموؿ مبتكرة لممشاكؿ الواقعية. 
ػػػػ القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكبلت، والتفكيػػػر الناقػػػد واإلبػػػداع: لػػػيس المطمػػػوب فقػػػط الحصػػػوؿ عمػػػى كػػػـ مػػػف 

ف تصػػبح لػػدى الطػػبلب القػػدرة عمػػى التفكيػػر الخػػبلؽ المبػػدع، وذلػػؾ لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات بػػؿ الضػػروري أ
ممكػف تعميمػو، وىنػاؾ طػرؽ  ؽسػتظير مسػتقببًل، فػالتفكير الخػبل المعمومة واستخداميا في حؿ المشكبلت التػي

 (. 669، :==6لتدريس االبتكار )راشد، 
ػػ الحػس االجتمػاعي وميػارات التواصػػؿ: مػف خػبلؿ العمػؿ التعػاوني داخػػؿ الغرفػة الصػفية لػدمج الطػػبلب 
فػػػي المجتمػػػع، وجعميػػػـ فػػػاعميف، مػػػؤثريف، باإلضػػػافة إلػػػى القػػػدرة عمػػػى التفػػػاىـ والتواصػػػؿ مػػػع األشػػػخاص مػػػف 

 حضارات وثقافات أخرى. 
ظؿ إعصار العولمة تبرز ضرورة التفاعؿ  ػ العولمة وميارات المحافظة عمى موارد الطاقة الطبيعية: في

عداد الطمبة لمتفاعػؿ الػواعي بحيػث يػتـ التصػدي ليػذه الموجػة مػف حيػث  والتعامؿ مع العولمة بميارة ودراية، وا 
أخػػذ مػػا ينفػػع ويفيػػد ورفػػض مػػا يعػػارض وتصػػادـ مػػع الثقافػػة والقػػيـ اإليجابيػػة وكػػذلؾ التوجػػو نحػػو سػػبؿ التعػػاوف 

 لمية وامتبلؾ المعرفة والميارات العممية لممحافظة عمى موارد الطاقة الطبيعية. العالمي لحؿ القضايا العا
القدرة والرغبة لدى الطبلب عمػى مواصػمة الػتعمـ لتوجيػو  ؽاتي: فعمى المدرس تقع مسؤولية خمػ التعمـ الذ

 (. >6، ===6ذاتي أي )تعميـ الطمبة كيؼ يتعمموف()البوىي، 
التعميـ تغييرًا في سموؾ المتعمـ ينعكس إيجابًا عمى واقعو ونمط حياتػو،  ػ التعمـ الواقعي: يجب أف يحدث

ويتمثػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ ربػػػط الػػػتعمـ بػػػالواقع مػػػف خػػػبلؿ التفاعػػػؿ سػػػواء بالتجػػػارب، الػػػرحبلت، األمثمػػػة الحياتيػػػة 
 (. ;=، 6009العممية، التعمـ التعاوني، والنشاطات الموجية المختمفة )خضر، 

( اف لممدرس مياـ ومعايير جديدة في مواجية تحديات العولمة في عدة 86، 6060ويرى )أبو السعود، 
 مجاالت منيا:

بنػػاء إطػػار مفػػاىيمي لػػدى طبلبػػو لمسػػاعدتيـ عمػػى فيػػـ الجػػدؿ حػػوؿ العولمػػة وتحػػدياتيا، ايجابياتيػػا  -
 وسمبياتيا وعبلقتيا باليوية الثقافية.
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ياة المعاصرة والمستقبمية وخاصة فيمػا يتعمػؽ إعداد الطالب المتحمي بالقيـ الجديدة التي تحتاجيا الح -
 بقيـ التسامح واالحتراـ المتبادؿ والمسؤولية العالمية.

 تنمية القدرة عمى التعايش مع اآلخريف، والتعاوف معيـ فيما يتعمؽ بالقضايا المشكبلت العالمية. -
 تنمية االحساس والتمسؾ باليوية الثقافية. -
دولػػي، وعمػػى المرونػػة والتكيػػؼ مػػع األحػػداث، مػػع التأكيػػد  تػػدريب الطػػبلب عمػػى العمػػؿ فػػي إطػػار  -

بشػػػػكؿ خػػػػاص عمػػػػى الميػػػػارات التػػػػي تتطمبيػػػػا السػػػػوؽ العالميػػػػة، وميػػػػارات إدارة الوقػػػػت، والتواصػػػػؿ 
 والتفاوض مع اآلخريف.

ويػرى عبػػد الحػافظ أف العولمػػة وتجمياتيػػا انعكسػت عمػػى التربيػة والتعمػػيـ وأصػػبحت الشػغؿ الشػػاغؿ لكثيػػر 
وأثػػػرت بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى أداء المػػػػدرس حيػػػث أصػػػبحت شػػػبكة اإلنترنػػػت متاحػػػة أمػػػاـ الجميػػػػع مػػػف البػػػاحثيف 

بإمكانياتيا غير المتناىية مما شكؿ تحدي أماـ المػدرس فػي اكسػاب الطػبلب ميػارات االمتيػاز والنقػد واالنتقػاء 
، 6009د الحافظ، الحسف مف الكـ اليائؿ مف المعمومات واألفكار والثقافات التي تحمميا وسائؿ االتصاؿ )عب

=<.) 
وىكذا فإف تحدي العولمة يتطمب مف المدرس إعداد طبلب قادريف عمػى تحقيػؽ التػوازف، لمتصػدي لتعػدد 
وتوزع األوساط الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، لموصوؿ إلى تحقيؽ التفاعؿ اإليجابي مع المجتمع العالمي، 

 ييدد استقرار المجتمع وأمنو. وترسيخ قيـ اإلنسانية الرفيعة، ومواجية كؿ ما 
 ػ تحد ات تتعمؽ باليو ة:  2ػ  1

لقد كاف الىتماـ المجتمع بتراثو الثقافي المتػراكـ يومػًا بعػد يػوـ، وكيفيػة نقػؿ إرثػو الفكػري والحضػاري مػف 
جيؿ إلى جيؿ بالغ األثر في إيجاد مؤسسة رسمية تعنى بذلؾ، أال وىي المدرسة التي تكفمػت بنقػؿ التػراث مػف 

ضػػافة كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد إليػػػو، وكػػػوف التربيػػػة ىػػػي ا ألجيػػاؿ السػػػابقة إلػػػى األجيػػػاؿ الناشػػػئة مػػػع الحفػػػاظ عميػػػو وا 
باألساس عممية اجتماعية، فإنو وظيفة أساسية مف وظائؼ التربية ىػي أف تميػد السػبيؿ أمػاـ المجتمػع ليجتػاز 

مص ممػا ينبػت عمػى جانبييػا مػف ما يعترضو مف مشاكؿ، وأف تنير السبيؿ أماـ الثقافة، حتى تعرؼ كيؼ تػتخ
  .سمبيات 

إف النمو المتزايد لتأثير وسائؿ اإلعبلـ واالتصاالت والقوى االقتصادية فػي تحديػد ونشػر القػيـ األخبلقيػة 
والثقافية سيكوف لو تأثيرات سمبية عمى الدور الذي يقـو بو مدرس التعميـ الثانوي في نقؿ ىذه القيـ أو تكوينيػا 

 (.666، ;600ىيـ، أو تغييرىا )إبرا
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ولقد قامت وزارة التربية السورية بتحميؿ الوضع التربوي الػراىف واألىػداؼ الوطنيػة واالسػتراتيجية التربويػة 
واألدبيػات والمبػػادئ والقػػيـ الوطنيػػة، وتوصػػمت غمػػى مجموعػػة مػف األىػػداؼ التػػي تشػػكؿ تحػػديات أمػػاـ المػػدرس 

 تتعمؽ باليوية أبرزىا:
لمبػدع والمعتػز بوطنػو وانتمائػو ألمتػو القػادر عمػى اكتسػاب المعرفػة والػتمكف بناء االنساف المتػوازف وا -

 مف انتاجيا وتثميرىا.
تنميػػة إدراؾ الناشػػئة لثقافػػة المقاومػػة وورىػػا فػػي حمايػػة الػػوطف والحفػػاظ عمػػى ممتمكاتػػو )وزارة التربيػػة،  -

600< ،68 .) 
الدينيػػة )إف مػػدرس التعمػػيـ الثػػانوي فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ يواجػػو جممػػة مػػف التحػػديات تتعمػػؽ بالصػػراعات 

، وربمػػا كػػاف القػػرف العشػػروف مػػف أكثػػر القػػروف دمويػػة فػػي التػػاريخ، إف نظػػـ التعمػػيـ (والعرقيػػة الثقافيػػة والقوميػػة
قدر مف الحروب والعنؼ والصراعات  مدعوة إلى أف نتعمـ مف خبلليا كيؼ العيش معًا في ألفة مقبولة، وبأقؿ

واإلرىاب وىذا ىو طموح أغمبية بني البشر، إف فيـ قضايا اليوية والتنوع الثقافي والتعامػؿ معيػا قضػية ميمػة 
يجابية لمتربية والتربػوييف  ف قدرة المدرسيف في التقميؿ مف ىذه الصراعات يحتاج إلى مشاركة جدية وا  لمغاية، وا 

ت، ويجػػػب النظػػػر إلػػػى المدرسػػػيف عمػػػى أنيػػػـ وسػػػيمة لمتفػػػاىـ الثقػػػافي والديمقراطيػػػة فػػػي حػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذه الصػػػراعا
 (. 669، ;600)أحمد، 
اإلعػػػػبلـ واإلنترنػػػػت والنشػػػػر والبحػػػػث )إف امػػػػتبلؾ الغػػػػرب كػػػػؿ أدوات التػػػػأثير الثقافيػػػػة المتمثمػػػػة بوسػػػػائؿ  
وات أدوات تاثير أقػوى وكؿ مظاىر التطور في مجاؿ الصناعات وغيرىا التي تجعؿ مف كؿ ىذه األد (العممي

والتي مف الصعب مقاومتيا، لذا يبلحظ في الحيػاة االجتماعيػة تقميػد الحضػارة الغربيػة فػي كػؿ مجػاالت الحيػاة 
ومف الممكف عمى المدى البعيد الوصوؿ إلى مرحمػة تكػوف مظػاىر الثقافػة العربيػة قػد انحسػرت إلػى أكبػر حػد، 

نو يقع عمى عاتقػو ميمػة مواجيػة كػؿ أدوات التػأثير الثقافيػة مف ىنا تكوف ميمة المدرس في غاية الصعوبة أل
التػػي تيػػدؼ إلػػى إيجػػاد تغييػػرات أساسػػية فػػي بنيػػة الثقافػػة الفكريػػة التػػي تعنػػي لنػػا التنػػازؿ عػػف الكثيػػر مػػف معػػالـ 
اليويػػة الثقافيػػة وكأنػػو ال يمكػػف التعامػػؿ مػػع الثقافػػات والحضػػارات الغربيػػة وغيرىػػا إال بتغييػػر معػػالـ حضػػارتنا 

ثقافتنا، إف جسامة الميمة بالنسبة لممدرس تتمخص بػأف المػدرس عميػو أف يكػوف بمسػتوى المواجيػة وعميػو أف و 
يكػػػوف عمػػػى أعمػػػى مسػػػتويات التأىيػػػؿ عمميػػػًا وثقافيػػػًا، وعميػػػو أف يمتمػػػؾ كثيػػػر مػػػف الميػػػارات القياديػػػة وأف يػػػتقف 

بلؿ التشػػريع والػػدعـ المػػالي والعممػػي بأسػػاليب التعمػػيـ الفاعمػػة عمػػى أف يتمقػػى الػػدعـ الكامػػؿ مػػف الدولػػة مػػف خػػ
 (. ;7، 6000والثقافي )عبد الحميد، 
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 : Challenges Educational التربو ةالتحد ات ػ  2

ويقصد بيا جممة التحديات التي تواجو مدرس التعميـ الثانوي فػي تعاممػو مػع الطمبػة، واسػتخدامو لطرائػؽ 
التػػدريس، وتػػوفير البيئػػة التعميميػػة المناسػػبة، والصػػعوبات فػػي تعاممػػو مػػع الػػزمبلء المدرسػػيف، وذلػػؾ فػػي ضػػوء 

 معايير مدرسة المستقبؿ. 
 ػ تحد ات تتعمؽ بالطمبة: 1ػ  2

التعمػيـ الثػانوي العػاـ فػي مدرسػة المسػتقبؿ مجموعػة مػف التحػديات فػي تعػامميـ مػع الطمبػة يواجو مدرسو 
 ومف أبرز ىذه التحديات: 

ػػػ مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة: مػػف خػػبلؿ التنػػوع فػػي طرائػػؽ التػػدريس والوسػػائؿ العمميػػة واألنشػػطة التعميميػػة، 
 وكذلؾ التنوع في وسائؿ التقويـ. 
عة: مػف الميػـ أف يػتعمـ الطػبلب مجموعػة مػف الميػارات العقميػة واألكاديميػة ػ تعميـ الطبلب ميارات متنو 

واالجتماعية التي تجعميـ يكتشفوف بأنفسيـ المعارؼ والحقائؽ والمفاىيـ، حيث يساعدىـ ذلؾ في أف يزيد مػف 
لمطالػب  قيمتيـ وأىميتيـ وثقتيـ بأنفسيـ، ويسرع في إعدادىـ لممجتمع وييػذب قػدراتيـ ويجعميػا أكثػر مبلءمػة

ميػػػارة الػػػتعمـ لممعرفػػػة، ميػػػارة الػػػتعمـ لمعمػػػؿ، ميػػػارة الػػػتعمـ لمتعػػػايش مػػػع )المسػػػتقبؿ ومػػػف أبػػػرز ىػػػذه الميػػػارات 
، فقػػػػد أصػػػػبح لزامػػػػًا عمػػػػى مدرسػػػػة المسػػػػتقبؿ أف تعمػػػػؿ عمػػػػى تزويػػػػد الطػػػػبلب (اآلخػػػػريف، ميػػػػارة الػػػػتعمـ الػػػػذاتي

لمشػكبلت الدراسػية أو الشخصػية، أو عنػدما باالتجاىات العقمية التي تجعميػـ يسػتخدموف أسػاليب التفكيػر فػي ا
يرغبػػوف فػػي التحػػدث والتمحػػيص والتػػدقيؽ قبػػؿ اسػػتنتاج النتػػائج التػػي تجعميػػـ يتحػػرروف مػػف القيػػود والتعصػػب 
لؤلىػػواء الشخصػػية، ومػػف ثػػـ يكػػوف لػػدييـ اتسػػاع رحػػب فػػي األفػػؽ العممػػي، كمػػا يجػػب عمػػى المػػدرس أف يقػػـو 

المعمومػات التػي يبحػث عنيػا، ومػف ثػـ توظيفيػا جيػدًا فيمػا بعػد فػي  بتدريب الطػبلب عمػى كيفيػة االسػتفادة مػف
 (.:6، 6006تدريب الطبلب عمى ميارة التعمـ الذاتي )يسيف، 

ػ رعاية النمو الشامؿ لمطبلب: إف الطالب محور العممية التربوية، وتيدؼ ىذه العممية إلى النمو الشامؿ 
بمػا أف المػدرس ىػو المسػؤوؿ عػف تحقيػؽ ىػذه األىػداؼ مػف خػبلؿ لمطالب )روحيًا وعقميػًا ومعرفيػًا ووجػدانيًا( و 

أدائػػو التربػػوي اإليجػػابي لػػذلؾ يتطمػػب منػػو أف يكػػوف قػػادرًا عمػػى تحميػػؿ المنػػاىج والمقػػررات التػػي يدرسػػيا عػػامبًل 
عمػى إثرائيػا وتوظيفيػا لخدمػة الطػبلب، كمػا ويترتػب عميػو وضػع الخطػط اليادفػة لؤلنشػطة الصػفية والبلصػػفية 

عد فػي توظيػؼ المعرفػة وربطيػا بػالواقع الحيػاتي الػذي سيسػاىـ بػو الطالػب عنػد تخرجػو، ويطمػب مػف التي تسػا
المػػػدرس تحقيػػػؽ ذلػػػؾ أف يكػػػوف ذا عبلقػػػات إنسػػػانية طيبػػػة مػػػع الطػػػبلب والمجتمػػػع المدرسػػػي بأكممػػػو )موسػػػى، 

6006 ،9; .) 
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المسػتقبؿ، والتييػؤ لممتغيػرات ػ تييئة الطبلب لعالـ الغد وتػرغيبيـ فػي العمػـ والػتعمـ: قػائـ عمػى استشػراؼ 
الجديدة بما يممكوف مف مقومات عممية، والرغبة الدائمة في االستزادة مف الوسائؿ واإلمكانيات العممية المتاحة 

 (. ;66، 6009)األحمد، 
وغػزارة المعمومػات التػي تنيمػر عمػػى  The communications revolution))ػػ إف ثػورة االتصػاالت

فػرض عمػى ت The Internet)) الطبلب مػف مصػادر متعػددة تتػراوح مػف الكتػب المدرسػية إلػى شػبكة اإلنترنػت
المدرس تمتيف صمة الطبلب بمصادر تمؾ المعمومات وتدريبيـ عمى كيفيػة الحصػوؿ عمييػا وغربمتيػا وتحميميػا 

معارؼ يستدعي تجديػدىا باسػتمرار األمػر الػذي يؤكػد الحاجػة إلػى وفيميا، وكذلؾ فإف تسارع تقادـ مضموف ال
أف تكػػوف التربيػػة مسػػتمرة مػػف الميػػد إلػػى المحػػد، وىنػػا ال بػػد لمتربيػػة المدرسػػية أف تقػػـو عمػػى مبػػدأ الػػتعمـ الػػذاتي 

التػػي بػػالتركيز عمػػى الػػتعمـ واالىتمػػاـ بػػدوره الفعػػاؿ وبمشػػاركتو المباشػػرة فػػي الػػتعمـ، وامتبلكػػو ألدوات المعرفػػة 
تمكنػػػو مػػػف أف يعمػػػـ نفسػػػو بنفسػػػو، بحيػػػث يتغيػػػر دوره مػػػف مسػػػتمع سػػػمبي إلػػػى مشػػػارؾ وباحػػػث وناقػػػد ومصػػػدر 
أساسػػي مػػف مصػػادر المعرفػػة، بػػؿ حتػػى مقػػـو أساسػػي لنتػػائج جيػػده )المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ، 

6==< ،68 .) 
بػو عمػى إبػداء آرائيػـ بحريػة تامػة فػي مجمػؿ ولـ يعد المدرس السمطة المطمقة، فيو مطالب بأنػو يشػجع طبل -

القضايا، وبداًل مف أف يكوف الطالب مسؤواًل مسؤولية كاممة أماـ المدرس فإف الحػاؿ سػيتغير ويصػبح المػدرس 
مسػػؤواًل كػػذلؾ أمػػاـ المػػتعمـ، ويتجمػػى ىنػػا التحػػدي الجديػػد لممػػدرس فػػي معاممػػة الطػػبلب كشػػركاء حقيقيػػيف فػػي 

ية، والسػعي الحثيػث لمبحػث عػف الوسػائؿ التػي يسػتطيع واسػطتيا أف يفيػدىـ فػي تحقيػؽ العممية التعميمية التعمم
نمػػوىـ، ومػػف العسػػير أف يتصػػور المػػرء كيػػؼ يمكػػف لممػػدرس أف يسػػيـ فػػي ديمقراطيػػة النظػػاـ التعميمػػي إذا لػػـ 

ظػة عمػى يستطيع ىو بنفسو استيعاب وتمثؿ الديمقراطية أو يكوف قػادر عمػى النقػد الػذاتي، وكػذلؾ عمػى المحاف
 (. :66، :>=6عبلقتو الودية بطبلبو )بشارة، 

 ػ تحد ات تتعمؽ بطرائؽ التدر س:  2ػ  2
ىػػي األسػػاس فػي التعامػػؿ مػػع مفػردات القػػرف الحػػادي والعشػريف مػػف أجػػؿ  ةتعػد أسػػاليب التػػدريس المتطػور 

ساسػػية لمسػػتقبؿ مواجيػػة ثػػورة المعمومػػات، وظيػػور النظريػػات العمميػػة فػػي شػػتى المجػػاالت، كمػػا تعػػد الركيػػزة األ
الطالػػب لسػػنوات قادمػػة وىػػي السػػبيؿ إلػػى التنميػػة فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة، ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ يتطمػػب التعمػػيـ 

 تطويرًا شامبًل مف المناىج وطرائؽ التدريس في جميع المراحؿ الدراسية. 
لحفػظ واعتبػار وال يزاؿ العديػد مػف المػدارس فػي مختمػؼ المراحػؿ التعميميػة تعتمػد عمػى أسػاليب التمقػيف وا

المػػدرس والمػػنيج الدراسػػي ىمػػا المصػػدر الوحيػػد لمحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة والمعمومػػات، وىػػذا يتنػػاقض تناقضػػًا 
جوىريًا مع ثورة المعمومات واالنفجػار المعرفػي والتكنولوجيػا المتطػورة والفضػائيات فػي عصػر يتزايػد بنيػة العمػـ 
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المدرس ىي تقديـ المادة العمميػة، بػؿ أصػبحت الميمػة  بصورة مذىمة كمًا وكيفًا. في ىذا العصر لـ تعد ميمة
األساسية لو تنمية ميارات الطبلب في الحصوؿ عمى المعمومات المرتبطة بالمػادة العمميػة مػف خػبلؿ مصػادر 

 (.667، 6000التعمـ المطبوعة وغير المطبوعة )صالح، 
ذىا في مراحؿ التعميـ المختمفػة، وليس اليدؼ مف ذلؾ إىماؿ أساليب التدريس التي يجب إتباعيا أو تنفي

بػػػؿ اليػػػدؼ ىػػػو ضػػػرورة التركيػػػز عمػػػى المفػػػاىيـ األساسػػػية لممػػػواد التعميميػػػة دوف الحشػػػو والتفاصػػػيؿ، ومػػػف ثػػػـ 
الحصػوؿ عمػػى المعمومػػات المرتبطػػة بيػذه المػػواد التعميميػػة مػػف خػبلؿ مصػػادر الػػتعمـ فػػي أسػرع وقػػت وفػػي أقػػؿ 

ي يتميػز بأسػاليب التفكيػر العمميػة والمنطقيػة والتػي تسػاعده عمػى مجيود، كما أف اليدؼ ىو إعداد الطالب الػذ
االبتكار واإلبداع، وال شؾ أف الحياة الراىنة فػي احتيػاج شػديد إلػى طالػب الغػد الػذي يسػتطيع أف يبتكػر ويبػدع 

 (. ;>7، 6000لكي يتعامؿ مع ما يستجد مف مواقؼ حياتية ومشكبلت دراسية مستحدثة )عزيز، 
مجتمع المعرفة عمى أىمية التفكير بوجو عاـ، والتفكير اإلبداعي بوجو خاص،  تؤكد المدارس في

كيدؼ مف األىداؼ العامة لبرامجيا، وقد أدى بدولة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية أف تضع ىدفا خامسا 
شكبلت التي لمتعميـ يتمثؿ في األىمية البالغة لزيادة نسبة الخريجيف الذيف يستطيعوف إثبات قدرتيـ وحؿ الم

 تواجييـ حبل إبداعيا.
ويعتمد أسموب حؿ المشكبلت بالطريقة اإلبداعية عمى أربع ركائز أساسية ممثمة في تشجيع الطبلب 
نتاج أكبر عدد مف األفكار، والبناء عمى  طبلؽ حرية التفكير والترحيب بكؿ األفكار، وا  عمى ضرورة النقد، وا 

  (.68، 6008 أفكار اآلخريف واإلضافة إلييا )السنبؿ،
تيدؼ األساليب التربوية المتطورة التي يقوـ مدرس مدرسة المستقبؿ بتطبيقيا إلى إكساب الطالب 

، (Scientific thinking and problem-solving skills )ميارات التفكير العممي وحؿ المشكبلت
ستنتاج والتحميؿ والنقد، ، وتنمية القدرة عمى اال(Logical thinking skills)وميارات التفكير المنطقي

وكذلؾ تنمية القدرة عمى البحث والتجريب واإلنتاج اإلبداعي مف خبلؿ أساليب التعميـ المتطورة التي تتسـ 
بالمنطقية والتخطيط السميـ، ولـ تعد المعرفة اليدؼ األساسي لمدرسة المستقبؿ، بؿ أصبح اليدؼ ىو القدرة 

 .(Baker, 1997, 44) مومات وتوظيفيا في حؿ المشكبلت.عمى الوصوؿ إلى المصادر األصمية لممع
الذي يعد ((Coperative Learningيحرص المدرس في مدرسة المستقبؿ عمى تحقيؽ التعمـ التعاوني 

ضرورة تربوية في المستقبؿ حيث يستطيع الطبلب اكتساب المعمومات والميارات والخبرات مف خبلؿ التدريب 
في مجموعات عمى أجيزة الحاسبات التي تستخدـ األقراص المدمجة متعددة الوسائط، أو عف طريؽ التواصؿ 

نية إشراؾ أي عدد مف الزمبلء أو فيما بينيـ عف طريؽ أجيزة الحاسب الشخصية بيـ، إضافة إلى إمكا
المدرسيف لممناقشة والحوار، ويحرص المدرس عمى التعمـ التعاوني عف طريؽ المجموعات لما لو مف دور في 
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تنمية ميارات االتصاؿ المغوي التي تتمثؿ في ميارات االستماع والتحدث والحوار وطرح األسئمة )رضا، 
6000 ،=0) 

سػة المسػتقبؿ تنػوع الطػبلب، والػذي بػدوره يفػرض عمػى المػدرس تنػوع فػي يفرض النظاـ التعميمي فػي مدر 
طرائػػؽ التػػدريس والوسػػائط التعميميػػة عمػػى اعتبػػار أف ميػػوؿ واتجاىػػات واسػػتعدادات الطػػبلب مختمفػػة، وبالتػػالي 

واقؼ يييء ذلؾ النظاـ طرقًا مختمفة وأدوات عديدة تتيح لكؿ طالب تعممًا متميزًا يناسب المواقؼ التعميمية والم
 الحياتية في المستقبؿ. 

 ػ تحد ات تتعمؽ بالب ئة التعم م ة: 3ػ  2
تعػرؼ البيئػة التعميميػػة بأنيػا: "تمػؾ الظػػروؼ الفيزيقيػة والنفسػية التػػي يوفرىػا المػدرس لطبلبػػو فػي الموقػػؼ 

خبػرات التعميمي داخؿ الصؼ الدراسي، وبقدر جودة ومبلئمة ىذه الظػروؼ تكػوف بيئػة الصػؼ مناسػبة لتػوفير 
غنية ومؤثرة وفعالة، األمر الذي يساعد عمى مرور ىؤالء الطبلب بتمػؾ الخبػرات والخػروج منيػا بأفضػؿ نػواتج 

 (.69، :600لمتعمـ مع توافر مستوى عاؿ مف الدافعية لمعمؿ لدى أولئؾ الطبلب" )راشد، 
واألفنيػة، وبيئػػة معنويػػة، وتقسػـ البيئػػة التعميميػة إلػػى بيئػة ماديػػة تمثػػؿ المبنػى المدرسػػي والصػؼ والمرافػػؽ 

 بالنسبة لمبيئة المادية يوتجو المدرس جممة مف التحديات تتمثؿ في:
تجييز القاعة الدراسية باألساسيات البلزمػة لتشػغيؿ أجيػزة الحاسػب اآللػي وأجيػزة العػرض واإلسػقاط  -

 المرئي والسبورات الذكية.
بلئػػػػو جميعػػػػًا أو عمػػػػى شػػػػكؿ ترتيػػػػب المقاعػػػػد عمػػػػى شػػػػكؿ يسػػػػتطيع المػػػػتعمـ مػػػػف خبللػػػػو مواجيػػػػة زم -

 مجموعات صغيرة، بحيث يستطيع اف يتفاعؿ مع زمبلئو ويكوف عنصرًا فعااًل.
، =600تزويػػد الصػػؼ بممصػػقات تحمػػؿ تمميحػػات واقتراحػػات وأفكػػار ذات عبلقػػة بػػالتفكير )الػػوافي،  -

<.) 
ـ فػػػي تحقيػػػؽ أمػػػا البيئػػػة المعنويػػػة فيػػػي شػػػبكة العبلقػػػات التػػػي تػػػربط العػػػامميف بمدرسػػػة المسػػػتقبؿ، وتسػػػي

 األىداؼ العامة ويمكف تقسيميا إلى:
ثقافة مدرسة المستقبؿ: وتعتمد عمى القيـ الحاكمة والمسيطرة والتي تعتبر المبادئ العامة التي تسير  -

عمييػػا وتطبقيػػا، والعمػػؿ عػػف طريػػؽ الفػػرؽ بمعنػػى أف يكػػوف العمػػؿ جماعيػػًا وبػػروح الفريػػؽ، وتفعيػػؿ 
 لمجتمع.الشراكة المجتمعية بيف المدرسة وا

منػػاخ مدرسػػة المسػػتقبؿ: الػػذي يقػػـو عمػػى العبلقػػات االنسػػانية المتميػػزة، واحتػػراـ الػػرأي اآلخػػر وتفعيػػؿ  -
، 6008ثقافػػة الحػػوار، وبنػػاء ذات المػػتعمـ بشػػكؿ يسػػيـ فػػي تكػػويف شخصػػية سػػميمة وسػػوية )زاىػػر، 

69.) 
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قدرة عمى االسػتمرار فػي أداء ويعد االنغبلؽ الفكري والجمود مف التحديات األساسية التي تفقد المدرسة ال
وظائفيػػػا األساسػػػية ومياميػػػا فػػػي القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف، األمػػػر الػػػذي يتطمػػػب تحويػػػؿ البيئػػػة التعميميػػػة فػػػي 
المدرسة مف بيئة مغمقة إلى بيئة مفتوحة تعتمد التواصؿ الفعاؿ مع المجتمعػات والقطاعػات المختمفػة المحيطػة 

وعة المحمية والعالمية، وتطوير نظػاـ المعمومػات التربويػة فييػا، وتغييػر بالمدرسة واستثمار مصادر التعمـ المتن
دورىا واالرتقاء بمستوى األداء فييا لتكوف أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىدافيا ووظائفيا وتقبؿ األفكار الجديدة التي 

والخارجيػػػة لمنظػػػاـ تسػػػيـ فػػػي إدارة عمميػػػة التطػػػوير النػػػوعي لمتعمػػػيـ والتجديػػػد التربػػػوي وزيػػػادة الكفػػػاءة الداخميػػػة 
 (. 7، :600التربوي )الخطيب والخطيب، 

وبما أف المدرس ىو القادر عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ وترجمتيا إلى واقػع مممػوس باعتبػاره ركنػًا أساسػيًا 
مف أركاف العمميػة التعميميػة التعمميػة، لػذلؾ فيػو الػذي يعمػؿ عمػى تنميػة قػدرات الطػبلب وميػاراتيـ عػف طريػؽ 

ميػػة التعمميػػة التعميميػػة، وضػػبط مسػػارىا التفػػاعمي، ومعرفػػة حاجػػات المتعممػػيف وقػػدراتيـ واتجاىػػاتيـ تنظػػيـ العم
وطرائػػؽ تفكيػػرىـ وتعمميػػـ، وىػػو مرشػػدىـ إلػػى مصػػادر المعرفػػة وطػػرؽ الػػتعمـ الػػذاتي التػػي تمكػػنيـ مػػف متابعػػة 

 (. 66، 6000تعمميـ وتجديد معارفيـ دومًا وأبدًا )بشارة، 
مدرسػة المسػػتقبؿ مصػػممًا لمبػػرامج التربويػػة ومخططػًا ليػػا، وضػػابطًا لبيئػػة الػػتعمـ،  لقػد أصػػبح المػػدرس فػػي

وباحثًا مجددًا، ومقومًا لمنتائج التعميمية، واألىـ مف ذلؾ تمكنو مف التعامؿ مع معطيات التكنولوجيا المعاصػرة 
 وتسخيرىا لخدمة بيئة التعمـ. 

 ػ تحد ات تتعمؽ بالمدرس نفسو: 4ػ  2
التربوييف أف التحديات التي يواجييا المدرس في عممو التربوي نشأت إما أثناء عممية إعداد يرى بعض 

 المدرس لمينة التدريس، أو أثناء ممارستو لعممو التدريسي. -الطالب
( 66، 6008بالنسبة لمتحديات التي تواجو برامج إعداد المدرس في ضوء مدرسة المستقبؿ لخصيا )عمي، 

 كما يمي:
، (Self-learning skill)المدرس بميارة التعمـ الذاتي-اإلعداد الحالية عف تزويد الطالبمج تعجز برا -

األمر الذي يجعمو غير قادر عمى متابعة التغيرات التي تطرأ عمى محتويات المنيج الدراسي نتيجة 
 التقدـ العممي والتكنولوجي .

الكافي مف االىتماـ ، بؿ يغمب عميو  ال يحظى الجانب العممي التطبيقي في برامج اإلعداد بالقدر -
الطابع الشكمي في اإلشراؼ والتنظيـ، بينما تُبالغ ىذه البرامج في أىمية الدراسات النظرية ذات 
السمة غير الوظيفية مما أّدى إلى معاناة حقيقية لدى خريج تمؾ المؤسسات مف شعور بالفجوة بيف 
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حياتو العممية، وال شؾ أف ىذا ينعكس سمبا عمى  ما مر بو مف خبرات خبلؿ إعداده وما يواجيو في
 أداء المدرس.

التكامػػؿ بػػيف الجوانػػب الثبلثػػة لبػػرامج إعػػداد المػػدرس ) األكػػاديمي، الثقػػافي والمينػػي( موجػػود كفكػػرة،  -
بينمػػػا ىػػػو غائػػػب فػػػي الممارسػػػة العمميػػػة، فالتنسػػػيؽ ضػػػعيؼ لمغايػػػة ممػػػا يػػػنعكس بػػػدوره عمػػػى عمميػػػة 

 ج وكأنو مجموعة مف المواد المنفصمة التي ال رابط بينيا. اإلعداد بحيث يبدو البرنام
إف تقػػويـ نمػػو الطػػبلب يػػتـ بصػػورة متخمفػػة رغػػـ أف مؤسسػػات إعػػداد المعممػػيف تيػػتـ بالقيػػاس والتقػػويـ  -

التربوي كمقررات دراسية في إطار اإلعداد الميني، إال أف ىذه المؤسسػات نفسػيا تسػتخدـ األسػاليب 
 وكثيرا ما يتـ التركيز عمى الجانب التحصيمي فقط. القديمة في تقويـ طبلبيا،

إف السياسػػة التربويػػة الحاليػػة إلعػػداد المعمػػـ مػػا تػػزاؿ بطيئػػة فػػي تقبػػؿ مػػا ىػػو مسػػتحدث وجديػػد ) مػػف  -
أمثمػػة ىػػذه المسػػتحدثات: التعمػػيـ الػػذاتي، ، التعمػػيـ المبػػرمج، التعمػػيـ المصػػغر، اإلعػػداد القػػائـ عمػػى 

مكف والمقػػدرة، اسػػتخداـ أوعيػػة تكنولوجيػػة حديثػػة لنقػػؿ المػػادة العمميػػة األداء، اإلعػػداد عمػػى أسػػاس الػػت
تعتمػػػػد عمػػػػػى قوالػػػػػب تنظػػػػػيـ محتػػػػوى المػػػػػنيج مثػػػػػؿ المنظومػػػػػات والتعيينػػػػات وغيرىػػػػػا مػػػػػف األسػػػػػاليب 

 واالستراتيجيات واالتجاىات المستحدثة(.
يات الجسيمة التي أما أثناء ممارسة عممية التدريس تجد أف واقع المدرس في المدارس صعب أماـ التحد

تشكمت في ظؿ العولمة والثورة التكنولوجية الحاصمة، فالتحديات تشكؿ أركاف رئيسية واسػتراتيجية ألنيػا تػرتبط 
بالمنػاىج والفكػر الثقػػافي وحتػى بالحضػػارة بكػؿ جوانبيػػا ومحتواىػا، لػػذا كػاف عمػػى المػدرس أف يمثػػؿ فكػر األمػػة 

تػػي تمكنػػو مػػف التحػػدي والمواجيػػة، والمػػدرس فػػي الميػػداف فػػي واقػػع وأداتيػػا نحػػو التغييػػر، وأف يمتمػػؾ القػػدرات ال
األمػػػر ال يمتمػػػؾ إال المتطمبػػػات األساسػػػية لمينتػػػو وال يقػػػـو إال بجػػػزء ممػػػا ىػػػو مطمػػػوب منػػػو، وحتػػػى أف معظػػػـ 
المدرسيف في المدارس يشعروف باإلحباط وتوجيػاتيـ نحػو مينػتيـ سػمبية والقميػؿ مػنيـ مػف لديػو بعػض النشػاط 

 (.8=9، =600وير نفسو )الحضاونة، الميني لتط
كمػػا أف المػػدرس يواجػػو تحػػديات داخػػؿ المدرسػػة متمثمػػة فػػي ضػػغوط العمػػؿ وتعػػدد األدوار التػػي تتجػػاوز 
احتماالت المدرسيف، ممػا يسػبب إعاقػة لممؤسسػات التعميميػة ولممدرسػيف عػف تحقيػؽ األىػداؼ المنشػودة، ومػف 

أعػداد كبيػرة مػف ىذه الضغوط قصػر اليػوـ الدراسػي وزمػف الحصػة، وتكػدس الصػفوؼ بػالطبلب، والتعامػؿ مػع 
 .الطبلب 

 وبشكؿ عاـ يواجو المدرس في مدرسة المستقبؿ مجموعة مف التحديات المتعمقة بدوره كمدرس أبرزىا: 



122 

 

بحيػث يكػوف ىنػاؾ تػرابط وانسػجاـ قػوي بػيف  (Teaching design)ػػ أف يػتقف عمميػة تصػميـ التػدريس 
ىػػذه العمميػػة الديناميكيػػة بطبيعتيػػا ىػػي عمميػػػة عناصػػر المحتػػوى والوسػػائؿ والبيئػػة وأدوار الطمبػػة، وعممػػًا بػػأف 

 إبداعية تقـو عمى أساس التبديؿ والتغيير المستمريف. 
ػػػػ أف يجيػػػد المػػػدرس اإلدارة الصػػػفية الصػػػحيحة فيػػػو يحػػػدد عمميػػػة التواصػػػؿ المناسػػػبة مػػػع طمبتػػػو، ويػػػنظـ 

طمبػة ويػؤثر فػييـ باالتجػاه األدوار، ويحدد األوقات لكؿ نشاط ولكؿ دور، ويقوـ بدور قيادي يوجو فيو نشاط ال
 (. ::6، >==6الذي يريد )أحمد، 

ػ أف يجيد المدرس وضع برامج تطبيقية تعمؿ عمى تطبيؽ أساليب التفكير الحديثة بحيث تناسب كؿ فئة 
 عمرية وكؿ نمط مف أنماط التفكير. 

 اليب متطورة. ػ أف يعمؿ عمى إيصاؿ المعمومات والميارات لمطبلب باستخداـ التقنيات الحديثة وبأس
فػػي المدرسػػة ويوجيػػو لزيػػادة العمػػؿ التعػػاوني لخدمػػة  ((Social work ػػػ أف يقػػود العمػػؿ االجتمػػاعي

 (. >7، 6000المجتمع والدولة )أبو دؼ، 
ػػػ النمػػو المتسػػارع فػػي الكثافػػة البشػػرية ومػػا يترتػػب عميػػو مػػف قبػػوؿ أعػػداد كبيػػرة فػػي المػػدارس التػػي تعػػاني 

 لموارد المالية. نقصًا في أعداد المدرسيف وا
فػي جميػع الحػاالت  ((Knowledge explosion ػػ ثػورة المعمومػات التػي أدت إلػى االنفجػار المعرفػي

 .مما تسبب في ظيور عمـو ومعارؼ جديدة مما شكؿ تحدي أماـ المدرس في مواجية ىذا التغيير
 التقميػدي إلػى التعمػيـ الفعػاؿػ إتاحة وقت أطوؿ لمتنميػة المينيػة لممدرسػيف، حيػث أف التحػوؿ مػف التعمػيـ 

Effective Instruction))  القائـ عمى النشاط واإليجابية والذي تتميز بو مدرسػة المسػتقبؿ يتطمػب مدرسػيف
(، فػالتعميـ الفعػاؿ لممسػتقبؿ ;:، :600أكثر قدرة عمى التكيؼ مع التغيير، بؿ واإلسياـ فػي إحداثو)سػميماف، 

التػدريس، وفػػي تنظػيـ البنيػة المدرسػػية، وفػي اسػػتحداث  ؽسػة، وفػي طػػر تغييػػرات فػي حجػػرة الدرايتطمػب إحػداث 
وتفعيؿ عبلقات جديدة بيف المدرسة والمجتمع، مثؿ ىذه التغييرات وغيرىا ال يصػمح معيػا المدرسػوف الػذيف تػـ 
إعػػػدادىـ لظػػػروؼ مدرسػػػية وتعميميػػػة مختمفػػػة، ولػػػذلؾ تصػػػبح التنميػػػة المينيػػػة وبػػػرامج التػػػدريب أثنػػػاء الخدمػػػة 

  .سيف مطمبًا ميمًا لكي يكونوا أكثر استيعابًا لمتغيير وأكثر فيمًا لمتطمباتو مف البيئة المدرسيةلممدر 
 : Technological challenges ج ةػ التحد ات التكنولو  3

أحدثت تكنولوجيا المعمومات تغييرات في منظومة التعميـ يمكف وصفيا بأنيا ثورة شاممة، فالتغيرات التي 
أحػػدثتيا ثػػورة المعمومػػات واالتصػػاالت تعتبػػر فػػي جوىرىػػا تغييػػرات تربويػػة حيػػث تبػػرز أىميػػة المعرفػػة وتنميػػة 

ر ومطالبػػػػو فػػػػي تحديػػػػد مكانػػػػة البشػػػػر بصػػػػورة تجعميػػػػـ أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى التجديػػػػد واالسػػػػتجابة لمشػػػػاكؿ التغييػػػػ
 المجتمعات المختمفة. 
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فالنظاـ التربوي يقر بيذه الحقيقة، حيث ال يوجد مجتمع أو نظاـ تربوي ال يرى أىمية التقنية التكنولوجية 
، 69فػي المدرسػػة الحديثػة وفػػي مدرسػػة المسػتقبؿ، لػػذا يجػب التحػػرؾ بسػػرعة وفعاليػة لمحػػاؽ بركػب ىػػذه الثػػورة )

6006 ،Levin .) 
تميػػػػز عػػػػالـ اليػػػػـو باالسػػػػتخداـ المتزايػػػػد يومػػػػا بعػػػػد يػػػػـو لؤلجيػػػػزة واألدوات التقنيػػػػة العصػػػػرية بأنواعيػػػػا ي

المختمفػػػة، فػػػػي تسػػػػييؿ عمميػػػػات التعمػػػيـ والتػػػػدريب والػػػػتعمـ. وقػػػػد ازدادت أىميػػػة ىػػػػذه األجيػػػػزة واألدوات نتيجػػػػة 
فة إلػى اسػتخداميا األكثػر فػي الستخداميا في عمميات التعمـ داخؿ قاعػات الػدرس والمعامػؿ، والػورش، باإلضػا

صيغ وأشكاؿ التعميـ الجديدة مثؿ التعميـ عػف بعػد، والتعمػيـ اإللكترونػي وغيرىػا. ويػؤدي ىػذا بػدوره أف يضػاؼ 
دور جديػػد إلػػى أدوار المعمػػـ، والمتمثػػؿ فػػي التعػػرؼ عمػػى ىػػذه األجيػػزة واألدوات ومعرفػػة كيفيػػة اسػػتخداميا فػػي 

ة التعامػػؿ معيػػا وصػػيانتيا، خاصػػة وأف اسػػتخداميا الجيػػد يمكػػف أف يسػػاعده المواقػػؼ التعميميػػة المختمفػػة، وكيفيػػ
في تحقيؽ أىداؼ التدريس والتػدريب والتقػويـ الجيػد،ويوفر لديػو الوقػت والجيػد الػذي يبذلػو فػي العمميػة التربويػة 

جيػػزة والتعميميػػة، خاصػػة فػػي المواقػػؼ التعميميػػة التػػي تتضػػمف أعػػدادا كبيػػرة مػػف الطػػبلب. ومػػف أمثمػػة ىػػذه األ
واألدوات، الحاسػػػػب اآللػػػػي، والػػػػدوائر التميفزيونيػػػػة المغمقػػػػة، والفيػػػػديو كومبيػػػػوتر، والبريػػػػد اإللكترونػػػػي، ووسػػػػائؿ 

 (.67، 6008االتصاؿ المختمفة.)السنبؿ،
عمػى  يجػب أنػو الجػامعي فػي سػوريةوأكدت االسػتراتيجية الوطنيػة الدخػاؿ المعموماتيػة فػي التعمػيـ قبػؿ 

يف عمػى التعامػؿ مػع الحواسػيب واسػتخداـ التفكيػر المعمومػاتي لحػؿ المشػاكؿ التربويػػة أف يكونػوا قػادر  المدرسػيف
التػػي تػػواجييـ، وأف ال يتحػػػوؿ الحاسػػوب إلػػى أداة جامػػػدة بػػؿ إلػػى أداة فعالػػػة يوجييػػا ويسػػيرىا االنسػػػاف )وزارة 

 (.;6، 9==6التربية، 
وفػػي ىػػذا السػػياؽ فػػإف التعمػػيـ المسػػتقبمي داخػػؿ الصػػفوؼ الدراسػػية سػػيتغير وسػػيواجو المػػدرس جممػػة مػػف 

 التحديات أبرزىا: 
 ػ التعميـ داخؿ حجرة الدراسة سوؼ يتضمف عروضًا متعددة الوسائؿ. 

 ػ سيتضمف الواجب المنزلي استكشاؼ وثائؽ الكترونية ونصوصًا دراسية. 
 عة مجاالت اىتماـ خاصة. ػ تشجيع الطبلب عمى متاب

ػػػػ سػػػيكوف بإمكػػػاف الطػػػبلب أف يحصػػػموا عمػػػى إجابػػػات مباشػػػرة، حيػػػث يقضػػػي الطػػػبلب جػػػزءًا مػػػف اليػػػوـ 
الدراسي عمى حواسػبيـ الشخصػية فػي استكشػاؼ المعمومػات فرديػًا أو فػي مجموعػات، وسيصػبح دور المػدرس 

 مركزًا عمى حؿ المشكبلت بداًل مف إلقاء المحاضرات. 
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ػ لكي يتـ النجاح في إدخاؿ التقنية إلى المدرسة يجب تحويؿ المدرسة بأكمميا إلػى بيئػة حاضػنة لمتقنيػة، 
وتحػػوؿ دور المدرسػػػيف مػػػف مجػػػرد نػػػاقميف لممعرفػػػة إلػػى مسػػػتخدميف لمتقنيػػػة ومشػػػرفيف بػػػاحثيف منتجػػػيف لممعرفػػػة 

 (. ;66، 6009)العمري، 
 إلى بيئة تقنية متفاعمة ومتكاممة قياـ المدرس بما يمي: إف أىـ جوانب التجديد المطموبة لتحويؿ المدرسة 

 ػ اإلسياـ في إيجاد مناىج جديدة متكاممة مع الوسائط الفعالة متعددة التفاعمية. 
ػ تطوير مستويات االتصاؿ وتقنية الحوسبة المبلئمة لمستوى الطبلب لتنشيط اإلبداع والبحث والتواصػؿ 

 المعرفي. 
الكتػػب الدراسػػية اإللكترونيػػة واسػػتخداـ البرمجيػػات الدراسػػية، وأجيػػزة الحاسػػوب ػػػ اعتمػػاد ونشػػر اسػػتخداـ 

 الشخصي، وأجيزة الحاسوب المحمولة، واألقراص المدمجة، والتمفاز التربوي، واالتصاالت التربوية. 
 ػ تطوير شبكات المعمومات الداخمية لتوفير الربط والتفاعؿ بيف وحدات المدرسة. 

اؿ الحاسػػػوبية بػػػيف المدرسػػػة والمنػػػزؿ لمتابعػػػة الطػػػبلب والحصػػػوؿ عمػػػى النتػػػائج ػػػػ تطػػػوير بػػػرامج االتصػػػ
 (. ;9، 6007والبرامج التربوية )كاظـ، 

 (Scientific and technological progress) لقد ترتب عمى التقدـ العممي والتكنولوجي 
خداـ أساليب جديدة انعكاسات عمى التعميـ بشكؿ عاـ وعمى المدرس بشكؿ خاص مف حيث قدرتو عمى است

لمتدريس، وتوظيؼ الحاسوب في عممية التدريس، ومف ثـ فيو بحاجة إلى عداد وتدريب إلكسابو القدرات 
والميارات البلزمة الستخداـ الحاسوب كوسيمة تعميمية واالستعانة بشبكة اإلنترنت في تعزيز المادة العممية، 

كما أف المدرس بحاجة إلى تعمـ المغات األجنبية وما ينطوي لما لذلؾ مف أثر في إيجابية العممية التعميمية، 
عمى ما يسمى بالميارات الدقيقة مثؿ المرونة والقدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ وحؿ المشكبلت واالستقبللية في 

 .التفكير، والقدرة عمى العمؿ تحت الضغوط واإلبداعات الثقافية والذىنية 
( بيدؼ التعرؼ إلى مدى توافر كفاءات تكنولوجيا التعميـ لدى 6007ة، وفي الدراسة التي قاـ بيا )الفقي

معمـ التعميـ األساسي في اليمف، توصمت الدراسة إلى انخفاض درجة توافر معظـ كفاءات تكنولوجيا التعميـ 
يرية، لدى المدرسيف، بينما تتوافر ممارسة بعض الكفاءات التقميدية بدرجة كبيرة مثؿ استخداـ السبورة الطباش

 وتشغيؿ جياز التسجيؿ الصوتي، واستخداـ الكتاب المدرسي. 
إف القصور في مجاؿ الممارسات التكنولوجية لدى المدرسيف يفرض اتخاذ تدابير إجرائية تسيـ في 

 تطوير األداء الذاتي لدييـ مف خبلؿ االلتحاؽ بالدورات التدريبية التي تقوـ بيا الجيات المعنية. 
 : Challenges Cognitive معرف ةػ التحد ات ال 4
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تعد تكنولوجيا المعمومات إحدى سمات عالـ اليوـ والغد بما تتضمنو مف توظيؼ لممعرفة وامتبلؾ لمقػوة  
وىيمنة لمقوي عمى الضعيؼ، لقد أدى التوسع في تقنية المعمومات نتيجة لمتطور المذىؿ إلى تكويف ما يعرؼ 

أو ثػورة المعرفػة ممػا يتطمػب  ((Knowledge and information socity «المعرفػة والمعمومػات»بمجتمػع 
إعػػادة النظػػر فػػي أسػػاليب الػػػتعمـ المسػػتخدمة، حيػػث إف المنيػػاج الدراسػػػي ال يسػػتطيع أف يمػػـ بجميػػع عناصػػػر 
الموضوعات التي يتناوليا المنياج الدراسي، فأياـ السنة الدراسية الواحدة ال تغطي متطمبػات مواجيػة االنفجػار 

 (.697، 6009في مقرر دراسي واحد )مصطفى، المعرفي 
إف التطمع لتحق ؽ مجتمع المعرفة جعؿ ميمة الترب ة تزداد تعق دا " فقػد أضػحت الػنظـ التربو ػة ال ػـو وىػي 

 ،(The total development)المسؤولة عف تكو ف رأس الماؿ البشري ذي النوع ة الراق ة الذي تتطمبػو التنم ػة الشػاممة
اإلنساف ومستقبمو، وىي مدعوة اآلف أكثر مف أي وقػت مضػى إلػى تطػوير ذاتيػا وتجديػدىا  مسؤولة أيضا عف

بمػػا يجعميػػا أكثػػر قػػدرة عمػػى مبلئمػػة ميػػوؿ المػػتعمـ واسػػتعداداتو وقدراتػػو، وتمبيػػة احتياجػػات التنميػػة االقتصػػادية 
الطاقػات المبدعػة فػي  واالجتماعية، التػي تتطػور باسػتمرار. وبيػذا المعنػى، فػإف عمػى التربيػة أف تغػرس وتنمػي

كؿ فرد، وفي الوقت ذاتو أف تسيـ في تطوير المجتمع وتماسكو في زمف يزداد عولمة يوما بعد يـو " )بشػارة، 
6==; ،;.) 

إف تسارع إنتاج المعرفة وكذلؾ تعدد التجديدات واالختراعػات ومجػاالت تطبيقيػا باإلضػافة إلػى تسػارع 
صعيد التربوي، مزيد مف الربط بيف عمميات التعميـ والبحث العممي تقادـ المعارؼ بشكؿ عاـ، يستدعي عمى ال

والعمؿ اإلنتاجي، وأف يترؾ التعميـ مكانو لمتربية والعمؿ بمبدأ التربيػة المسػتديمة، والسػعي إلػى تكػويف اإلنسػاف 
 (.>، >==6متعدد الميارات القادر عمى التعميـ الذاتي )ساسي، 

فة، عمى إعداد اإلنسػاف لممسػتقبؿ فػي تعميمػو كيػؼ يػتعمـ وكيػؼ وتكمف قدرة المدرس في مجتمع المعر 
يبقى متعمما، وىي مدعوة إلى أف تنقؿ إلى طبلبيا الرغبة في التعمـ،ولذة التعمـ، والقدرة عمى تعمـ كيؼ نتعمـ، 
وحب االستطبلع العقمي، بؿ إف المرء يستطيع أف يتخيؿ مجتمعا يصبح كؿ فرد فيو معمما ومتعمما عمى نحو 

 (.60، >==6وري )اليونسكو، د
إف ثورة االتصاؿ وغػزارة المعمومػات التػي تنيمػر عمػى الطػبلب مػف مصػادر متعػددة تتػراوح مػف الكتػب 
المدرسية إلى شبكة االنترنيػت، تفػرض عمػى المدرسػة تمتػيف صػمة الطػبلب بمصػادر تمػؾ المعمومػات وتػدريبيـ 

كػػذلؾ فػػإف تسػػارع تقػػادـ مضػػموف المعػػارؼ يسػػتدعي عمػػى كيفيػػة الحصػػوؿ عمييػػا وغربمتيػػا وتحميميػػا وفيميػػا، و 
تجديػػدىا باسػػتمرار، األمػػر الػػذي يؤكػػد الحاجػػة إلػػى أف تكػػوف التربيػػة مسػػتمرة مػػف الميػػد إلػػى المحػػد. وىنػػا البػػد 
لمتربيػػػة المدرسػػػية أف تقػػػـو عمػػػى مبػػػدأ الػػػتعمـ الػػػذاتي بػػػالتركيز عمػػػى المعمػػػـ واالىتمػػػاـ بػػػدوره الفعػػػاؿ وبمشػػػاركتو 

يتغيػػػر دوره مػػػف  نػػػو مػػػف أف يعمػػػـ نفسػػػو بنفسػػػو، بحيػػػثعمـ وامتبلكػػػو ألدوات المعرفػػػة التػػػي تمكالمباشػػػرة فػػػي الػػػت
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مستمع سمبي إلى مشارؾ وباحث وناقد مصدر أساسي مف مصادر المعرفة، بؿ حتى إلى مقوـ أساسػي لنتػاج 
 .جيده 
ي العديػد مػف دوؿ إف عصر التربية التقميدية القائمة عمى التمقي والحفظ واالستظيار، فقد ذىب وولى فػ 

العػػالـ الغربػػي ودوؿ النمػػور اآلسػػيوية، ولػػـ يعػػد لػػو وجػػود فػػي عصػػر المعمومػػات الػػذي يؤكػػد مفيػػـو المشػػاركة 
اإليجابيػػة مػػف جانػػب الطالػػب فػػي عمميتػػي التربيػػة والتعمػػيـ، ولػػذلؾ فػػإف الػػنظـ التربويػػة مػػف واجبيػػا أف تنفػػذ ىػػذه 

ة أحػداث وأفكػار واختراعػات متبلحقػة سػريعة، وكػذلؾ المياـ الجديدة في عصػر متغيػر متطػور مػف أجػؿ مواكبػ
مف أجؿ مواجيػة ثػورة المعمومػات واالنفجػار المعرفػي الػذي يقػذؼ فػي الدقيقػة الواحػدة المبليػيف مػف المعمومػات 

 (.;8، 6006في جميع فروع المعرفة البشرية )الخواجا، 
ة، حيػػث أطمػػؽ مصػػطمح اقتصػػاد لقػػد أصػػبحت المعرفػػة العمميػػة والتكنولوجيػػة أسػػاس التنميػػة االقتصػػادي 
عمى اقتصػاد البمػداف المتقدمػة، إذ تؤكػد اإلحصػاءات الحديثػة أف أكثػر  (Knowledge Economy) المعرفة

لػػى أف عػػدد  مػػف نصػػؼ النػػاتج القػػومي مػػف البمػػداف المتقدمػػة يعػػود إلػػى عامػػؿ المعرفػػة العمميػػة والتكنولوجيػػة، وا 
%( يعممػػػوف فػػػي مجػػػاالت تتصػػػؿ بالمعمومػػػات 9;متزايػػػد مػػػف أفػػػراد الطبقػػػة العاممػػػة يصػػػؿ أحيانػػػًا إلػػػى نسػػػبة )

 (.798، =600كنولوجيا )العريقي، والت
إف سرعة نمو المعرفة وسػرعة انتقاليػا فػي العػالـ أدى إلػى تقادميػا، أي عػدـ جػدواىا لفتػرة طويمػة نسػبيًا، 
وبالتػالي فالمعرفػة التػي يتمقاىػػا الفػرد تصػبح بعػػد فتػرة غيػر قابمػة لمتطبيػػؽ، ممػا تطمػب مػػف األفػراد بصػفة عامػػة 

تجديد معموماتيـ ومتابعة التطورات المتبلحقة في مجػاؿ عمميػـ وغيػره مػف  والمدرسيف بصفة خاصة استمرارية
، 6006مجػاالت اىتمامػػاتيـ وأف يكونػػوا قػػادريف عمػى التفكيػػر الناقػػد فيمػػا يقػدـ ليػػـ مػػف معمومػػات )السػػمدوني، 

66.) 
ة ال بػد وأماـ مدرسة المستقبؿ تحديات تتمثؿ في تزايػد نسػبة البطالػة بػيف الشػباب، ولمواجيػة ىػذه الظػاىر 

أف يسعى مدرس التعميـ الثانوي مف خبلؿ تنويع برامج التعميـ وطرائقيا وتجديدىا باستمرار، إلى تكويف شػباب 
يتصؼ بالنشاط والحركية قادر عمى المبادرة، ومؤىؿ لمتكيؼ مع المواقؼ الطارئة، كما عمى المدرسة االنفتاح 

تمكف المدرسػػة مػػف الحػػد مػػف ىػػذه الظػػاىرة وتقمػػيص عمػػى عػػالـ العمػػؿ وتمبيػػة احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ، وبيػػذا تػػ
  .حجميا 

 : Challenges Social تماع ةػ التحد ات االج 5

إف المتغيػػرات االجتماعيػػة المتسػػارعة والتػػي شػػممت جميػػع المؤسسػػات االجتماعيػػة والقػػيـ والعبلقػػات اإلنسػػانية 
تحتػػػاج إلػػػى معمػػػـ مسػػػمح بػػػالتفكير العممػػػي السػػػميـ المػػػنظـ وبالمعرفػػػة العمميػػػة الشػػػاممة ، ليواجػػػو بػػػذلؾ االنفتػػػاح 
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 تػردد ووضػعت العػالـ كمػو فػي شاشػة اإلعبلمي والثقافي ، حيػث إف وسػائؿ االتصػاؿ عبػرت جميػع الحػدود بػبل
 (.69، 6006صغيرة )أبو السندس، 

فالتقدـ اليائؿ في مجاؿ االتصاالت والتكنولوجيا ترؾ كبير األثر عمى الواقع االجتماعي، فقد كاف لمغزو 
الثقػػافي الػػذي تتبنػػاه سياسػػة العولمػػة فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت أف أثقػػؿ كاىػػؿ المػػدرس بالضػػغوط وظيػػرت لديػػو 

 عة مف التحديات تتمثؿ في: مجمو 
ػ قدرة مدرس التعميـ الثانوي عمى إدخاؿ مفاىيـ وقيـ جديدة في النظػاـ التعميمػي، تتعمػؽ بػااللتزاـ بمبػادئ 
زالػػػة كافػػػة أشػػػكاؿ  وقػػػيـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وحريػػػة الػػػديف والمعتقػػػد واحتػػػراـ وقبػػػوؿ التعدديػػػة فػػػي الػػػديف والمعتقػػػد، وا 

يف ومحاربة التمييز العنصري بجميع أشكالو، وتوجيػو المػدرس طبلبػو نحػو التعصب والتمييز القائميف عمى الد
حمايػػة ىػػذه الحقػػوؽ لتعزيػػز التعػػاوف والتػػراحـ والتضػػامف وتنميػػة روح التفػػتح والحػػوار اليػػادؼ والتشػػاور واحتػػراـ 

إلػى عػالـ  آراء اآلخريف، وتأكيد المدرس عمى مبادئ العدالػة والديمقراطيػة وثقافػة التسػامح، ونبػذ العنػؼ وصػوالً 
 (. 8، :600يسوده السبلـ المبني عمى العدؿ وصيانة الحقوؽ )الخطيب والخطيب، 

ػ إف التغيرات البيئية المتزايدة وما نتج عنيا مف آثار صحية واجتماعية واقتصادية ومناخية تعد مػف أىػـ 
مسػتقبؿ أف تكػوف لػدى التحػديات التػي تواجػو الػنظـ التربويػة ومؤسسػاتيا التعميميػة وتضػع عمػى كاىػؿ مػدرس ال

الطبلب الوعي البيئي والقيـ الوطنية والخمقية واالتجاىات والميارات التػي تػنظـ سػموكيـ وتمكػنيـ مػف اإلسػياـ 
، 6000الحقيقي في حماية البيئة وحؿ مشكبلتيا مف خبلؿ تفاعميـ مع بيئتيـ االجتماعيػة والطبيعيػة )بشػارة، 

60 .) 
اإليػػدز والسػػرطاف تبػػرز الحاجػػة إلػػى توعيػػة الطػػبلب ومحاولػػة اتقػػاء  ػػ ومػػع انتشػػار األمػػراض الفتاكػػة مثػػؿ

مثؿ ىذه اآلفات وحصوؿ الطبلب عمػى قػدر مػف التعمػيـ فػي ىػذا المجػاؿ مػف شػأنو أف يولػد لػدييـ القػدرة عمػى 
الوقايػػػة والتعامػػػؿ بمسػػػؤولية مػػػع ىػػػذه اآلفػػػات، كمػػػا أف الحاجػػػة ممحػػػة لتجنػػػب حػػػدوث المشػػػاكؿ أو الػػػتمكف مػػػف 

مشػػاكؿ التغذيػػة الصػػحية، والمياقػػة البدنيػػة أو الصػػحة العقميػػة وغيرىػػا مػػف األمػػور الممحػػة )الشػػاطر، معالجتيػػا ك
6009 ،:;.) 

ػ كما يجب أف تعكس المناىج القيـ االجتماعية واألخبلقية اإليجابية ال أف تصطدـ معيا وتعارضيا، 
يجة لتزايد المشاكؿ االجتماعية ويبرز دور المدرس في المحافظة والحرص عمى ىذه القيـ لدى الطبلب، ونت

برزت الحاجة لضرورة أف تولي المدارس اىتمامًا أكبر لقضايا األخبلؽ العامة وآداب السموؾ األخبلقي، ومع 
ىذه المتغيرات المتسارعة سيحتاج الطبلب إلى امتبلؾ القدرة عمى االلتزاـ بالقواعد األخبلقية التي ال غنى 

 (.>67، 6009عنيا في ىذه المرحمة )خضر، 
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 إخراءاث البحث وأدواته

.أوالً: هنهح البحث       
 ثبنٍبً: هتغرياث البحث.    

 ثبلثبً: حذود البحث.    

رابعبً: جمتوع البحث األطلً.      
 خبهسبً: عٍنت البحث.    

 سبدسبً: أدواث البحث.    

 سببعبً: األدواث يف طىرهتب النهبئٍت.    

 تظحٍح االستببنبث.ثبهنبً: طرٌقت    

تبسعبً: املعبجلبث اإلحظبئٍت املستخذهت يف استخالص    

 النتبئح.
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 (جراءات البحث وأدواته)إ بعنوان: الفصل السادس

 

 ،تحديد المجتمع األصمي لمبحث مف خبلؿ ،الفصؿ إلى توضيح إجراءات البحث وأدواتوىذا  يدؼي
وبياف ، والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا، والمستخدمة في واتبناء األدكيفية توضيح و  اتو،ومنيجية اختيار عين

 إجراءات تطبيقيا وتصحيحيا.
 : أواًل: منيج البحث

"يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع وييتـ بوصفيا استخدـ المنيج الوصفي التحميمي الذي 
نا الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا، فالتعبير الكيفي يصؼ ل

الكمي فيقدـ لنا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة 
 (.;600األخرى". )زايد، 

 : كانت متغيرات البحث كاآلتي :ثان ًا: متغ رات البحث
 ،ؤىؿ العممي لممدرس، المؤىؿ العممي لممديرالم جنس المدرس، ،المديرالمتغيرات المستقمة: وىي جنس 

 . ورات التدريبية لممدرس، والدالتخصص العممي لممدرس، الخبرة لممدير
 . التحديات التي تواجو المديريف والمدرسيف في مدرسة المستقبؿالمتغيرات التابعة: وىي 

 ًا: حدود البحث:لثثا
دمشؽ الرسمية العامة، لكوف دمشؽ  حافظةثانويات مبيؽ أدوات البحث في الحدود المكانية: تـ تط-

 البحث فييا. تاو ىي العاصمة وتضـ نسيج سكاني كبير ومتنوع بشكؿ يجعميا مناسبة لتطبيؽ أد
( الفصؿ الدراسي الثاني 6067/6068الحدود الزمنية: تـ تطبيؽ أدوات البحث في العاـ الدراسي ) -

لموافقة الرسمية مف مديرية تربية دمشؽ لتطبيؽ أدوات ( لبلطبلع عمى ا7منو، انظر الممحؽ رقـ )
 البحث.

في ثانويات مدينة بفرعيو العممي واألدبي الثانوي العاـ مديرو ومدرسو التعميـ الحدود البشرية: وىـ -
 دمشؽ الرسمية. 

 : مبحثل مجتمع األصميالًا: رابع
يتألؼ المجتمع األصمي لمبحث مف جميع مديري ومديرات مرحمة التعميـ الثانوي العاـ في مدارس محافظة 

. وقد بمغ عددىـ حسب إحصاءات مديرية التربية (6067/6068)دمشؽ الرسمية العامة لمعاـ الدراسي 
 ( مديرًا ومديرة.>9بمحافظة دمشؽ )
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سي ومدرسات مرحمة التعميـ الثانوي العاـ في محافظة كما يتألؼ المجتمع األصمي لمبحث مف جميع مدر 
( مدرسًا ومدرسة، يتوزعوف >609(، البالغ عددىـ )6067/6068لمعاـ الدراسي )الرسمية العامة دمشؽ 

 حسب المناطؽ التعميمية والجنس كما يتضح في الجدوؿ اآلتي:
 والمدرسات(حسب المناطؽ التعم م ة والجنس( توزع أعداد المجتمع األصمي لمبحث )المدرسوف 1جدوؿ )

 عدد المدارس المنطقة التعليمية المسلسل
 عدد المدرسين

 المجموع إناث  ذكور

 111 111 79 6 مهاجرين 1

 111 166 15 5 برزة 2

 161 111 11 1 ركن الدين 3

 719 112 57 7 المزة 4

 125 166 17 5 الشاغور 5

 756 162 22 11 الميدان 6

 177 177 71 7 قصاع + عدوي 7

 157 119 76 5 قاسيون 8

 121 71 71 5 البرامكة 9

 2558 1488 575 58 المجموع

 (.2014المصدر: )مد ر ة الترب ة لمحافظة دمشؽ، 

 تألفت العينة في ىذا البحث مف نوعيف مف العينات: ًا:ع نة البحث:خامس
 ع نة المد ر ف: -1

( 58الشامؿ لجميع مديري ومديرات مدارس التعميـ الثانوي، وقد بمغ عددىـ )اعتمدت الباحثة أسموب الحصر 
( ;( مديرًا ومديرة واستبعدت )>9مديرًا ومديرة في محافظة دمشؽ، حيث وزعت الباحثة االستبانات عمى )

(، كما بمغ عدد 67)ر مف الذكو المديريف حيث بمغ عدد  استبانات لعدـ استكماؿ اجابات المفحوصيف،
 ( مديرًا ومديرة.96، أي )(>6) يراتالمد
 ع نة المدرس ف: -2

( >9)( مدرسًا ومدرسة مف مرحمة التعميـ الثانوي العاـ في 88:وتتمثؿ في عينة عشوائية طبقية مؤلفة مف )
( مف العدد %31.29وتمثؿ )(. 6067/6068مدرسة مف مدارس محافظة دمشؽ الرسمية لمعاـ الدراسي )

 ( مدرسًا ومدرسة.>609والمدرسات في ىذه المدارس البالغ )اإلجمالي لممدرسيف 
أساس تقسيـ »ولقد تـ اختيار ىذه العينة باتباع أسموب السحب العشوائي لمعينات الطبقية التي تقـو عمى 

المجتمع اإلحصائي إلى طبقات، بحيث تكوف المفردات التي تتألؼ منيا كؿ طبقة متجانسة فيما بينيا إلى 
  « ، ثـ يقوـ الباحث بسحب عينة مف كؿ طبقة منيا بصورة عشوائيةأقصى حد ممكف

 (ل وذلؾ وفؽ الخطوات اآلتية:660،ص6000)حيدر،
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حدد الحد األدنى لحجـ عينة المدرسيف والمدرسات المطموب سحبيا مف المجتمع األصمي مف خبلؿ اتباع  -
تمثؿ  )ت(:يشير إلى حجـ العينة المطموب سحبيا. و )ف(:حيث  [،/ت(oف +)o/1ف=]فالقانوف التالي: 

: تمثؿ الحد األدنى لحجـ العينة الواجب سحبو والذي يتـ حسابو وفؽ المعادلة (o)فحجـ المجتمع، و
2=]دoفاآلتية: 

، حيث )و(: تمثؿ نسبة حدوث الظاىرة في المجتمع )وقدرت ىنا [2و(/خ-1)× و ×
(، و)خ(: تمثؿ أكبر خطأ لمتقدير المسموح بو )وىي ىنا % حتى تشمؿ جميع الحاالت الممكنة90بػ

عند مستوى  :=.6(، و)د(: تمثؿ القيمة الجدولية لمتوزيع الطبيعي بمستوى ثقة معينة )وىي ىنا: 0.09
(. وقد بمغ الحد األدنى لحجـ 660-;66، ص6009ل فيمي، 679، ص;==6%( )أبوشعر، 9=ثقة 

( 768( مدرسًا ومدرسًة وفؽ القوانيف السابقة )>609صمي البالغ )العينة المطموب سحبيا مف المجتمع األ
مدرسًا ومدرسًة، ولضماف نسبة تمثيؿ جيدة لمعينة ولتجنب فقداف بعض البيانات بسبب نسبة عدـ 

 %(31.29( مدرسًا ومدرسًة وىي تمثؿ نسبة) 88:االستجابة زادت الباحثة مف حجـ العينة حتى بمغ )

روعيت نسب توزع عينة المدرسيف وفؽ متغيري الجنس والمنطقة التعميمية تبعا لنسب تمثيميما في المجتمع  -
لمعينات الطبقية وفؽ القانوف اآلتي:  التوز ع المتناسب أسموباألصمي لمبحث وذلؾ مف خبلؿ اتباع 

)المنطقة  يشير إلى حجـ العينة المطموب سحبيا مف كؿ طبقة(: ر)ف، حيث  ف[ ×/ت(ر=])ترف
يمثؿ حجـ المجتمع األصمي الكمي  )ت(:إلى حجـ المجتمع في الطبقة رقـ )ر(ل و  (:ر)تالتعميمية(ل و 

 والجدوؿ اآلتي يوضح توزع عينة المدرسيف والمدرسات:(، ;60،ص6009)فيمي،
 ( توزع ع نة المدرس ف وفؽ المنطقة التعم م ة والجنس2جدوؿ )

 المدارسعدد  المنطقة التعليمية المسلسل
 عدد المدرسين

 المجموع إناث ذكور

 :: :7 70 6 مهاجرين 1
 :: 96 68 5 برزة 2
 90 ;7 67 4 ركن الدين 3
 := >; >6 9 المزة 4
 >9 96 : 5 الشاغور 5
 666 8> >6 10 الميدان 6
 6= 6: 70 9 قصاع + عدوي 7
 >8 ;7 66 5 قاسيون 8
 :9 >6 >6 5 البرامكة 9

 644 466 178 58 المجموع
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( لبلطبلع عمى توزع أفراد عينة البحث مف المدرسيف والمديريف وفؽ المتغيرات 8انظر الممحؽ رقـ )
 المدروسة
 أدوات البحث: سًا:ساد

أربع ولئلجابة عف أسئمتو وفرضياتو قامت الباحثة بتصميـ  لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا البحث،
وىي  التحديات التي تواجو مديري ومدرسي التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ لقياساستبانات 
 كما يمي:

 مديريف.ال إلى تافموجي تافاستبان -
 مدرسيف.ال إلى تافموجي تافاستبان -

ومف  األولية مف حيث االسترشاد و التصميـ، ـفي صورتي االستباناتوفيما يمي توضيح لكيفية بناء 
 كما يمي: ـوثباتي ـالتأكد مف صدقيثـ 
 : األول ة ـصورتي في اتاالستبان بنا  -6

 بموضوع العبلقة ذات السابقة والدراسات التربوي البحث أدبيات إلى الرجوع بعد:  االسترشاد-1-1
 .(6066(، )المحبلوي، 6060(، )الؿ، ;600السفياف، )  ،(6006الحاج، )  دراسة مثؿ ةدراسال

 ىذه عمى االطبلع وبعد ، الدراسات ىذه مف كؿ في المقاييساألدوات  صياغة طريقة مف االستفادة تمت
 . التصميـ خطوة إلى الباحثة انتقمت األدبيات

 المعايير والتحديات التي تواجو مديري ومدرسي التعميـ الثانوي العاـ تحديد بعد :التصم ـ -1-2
 كؿ عف تعبر التي والبنود العبارات مف مجموعة إلى معيار وتحدي كؿ تحويؿ تـ دراستيا، ستتـ التي
 : يمي ما فييا يتحقؽ ف أ ضرورة العبارات وضع أثناء في االعتبار بعيف أخذ وقد ،منيا

 .واقعية تكوف أف  -
 . البحث أفراد يفيمو سيبلً  مضمونيا يكوف أف -
 .والمدرسيفلعمؿ كؿ مف المديريف  ضرورية يجعميا األىمية مف قدر عمى تكوف أف -

 :  ناتاالستبا صدؽ مف لتحقؽا -2
استخدمت ثبلثة أنواع مف الصدؽ وىي: صدؽ المحكميف، وصدؽ االتساؽ  ناتلمتحقؽ مف صدؽ االستبا

 الداخمي، والصدؽ التمييزي، وفيما يمي توضيح لكؿ منيا .
ويطمؽ عميو أسماء متعددة منيا الصدؽ الظاىري أو الصدؽ التمثيمي أو صدؽ  :صدؽ المحكم ف-2-1

ويعرؼ بأنو "الصدؽ الذي ييتـ بالمراحؿ األولى مف البحث وخصوصًا في مرحمة عممية جمع المحتوى، 
 البيانات، ويتعمؽ بالدقة الحقيقية لمعبارات التي تصؼ ما يبلحظو الباحث ويفحصو، إف اختيار المغة لمتعبير
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ة، عف المعمومات، واختيار البيانات ذات العبلقة يشكؿ في الحقيقة جوىر ىذا المفيوـ لمصدؽ" ) أبو زين
600; ،680). 

بمغ عددىـ  ، عرضت عمى مجموعة مف المحكميفاتلمتحقؽ مف صدؽ المحكميف لمحتوى بنود االستبان
لموقوؼ عمى أسماء  (9ؽ رقـ ))أنظر الممحمف أساتذة ومدرسي كمية التربية بجامعة دمشؽ يف( محكم=)

 حوؿ: وذلؾ ليبدوا مبلحظاتيـ  ،(المحكميف
مدى مبلءمة كؿ عبارة لموضوع البحث، أي مدى صبلحيتيا في قياس ما وضعت لقياسو في ضوء  -

 األىداؼ الموضوعة لمبحث.

 مدى انتماء كؿ عبارة لمبعد التي وضعت فيو. -

 مدى وضوح الصياغة ومبلءمتيا لمبيئة المحمية. -
مع تقديـ بعض التعديبلت عمييا مف حيث حذؼ أو  اتعمى بنود االستبان المحكميف وقد وافؽ معظـ

ي يوضح ت( اآل7( والجدوؿ): تحكيـ أدوات البحث بصورة أولية(:تعديؿ بعض البنود)أنظر الممحؽ رقـ )
 ذلؾ: 

 دؽ المحكم ف( نتائج ص3الجدوؿ )                                                       
 العبارات المعدلة العبارات المحذوفة 

 بعد التعد ؿ قبؿ التعد ؿ

رس
لمد
ر ا
عا  

ة م
تبان
اس

 

 نفتح عمى المستجدات في مجاؿ -
 التقن ة.

  ج د طرائؽ البحث عف المعمومة. -
 شارؾ في المشروعات والنشاطات  -

التطو ر ة عمى مستوى المدرسة ومد ر ة 
 الترب ة

مشكالت مجتمعو و بصر  تحسس  -
 المواطن ف بيا و شاركيـ في معالجتيا.

 ي ئ الطمبة لمولوج في مجتمع  -
 المعمومات.

  خضع لدورات تدر ب ة ألكثر مف مرة -

 شعر بمشكالت مجتمعو و بصر  -
المواطن ف بيا و شاركيـ في 

 معالجتيا.
 ي ئ الطمبة لالندماج في  -

مجتمع المعمومات الحد ث 
 و.والتعا ش مع

  خضع لدورات تدر ب ة مستمرة -

رس
لمد
ت ا

د ا
 تح
انة
ستب

ا
 

تنم ة المدرس لقدرة الطالب عمى -
التفك ر الموضوعي النقدي لمواجية 
الغزو الثقافي والق مي وتأث رانو عمى 

 أنماط السموؾ.
تحس س الطمبة بالجانب األخالقي  -

 المرتبط بتطب قات مختمؼ االبتكارات.

االستجابة لمتغ  ر تعم ـ الطالب ك ف ة -
 ومبادئ الحوار واالتصاؿ.

الجمع ب ف المحافظة عمى اليو ة  -
والتقال د، وب ف مواكبة التطورات 

 العالم ة.

تعم ـ الطالب ك ف ة االستجابة -
 لمتغ  ر.

تحق ؽ التوازف ب ف مقومات  -
اليو ة الوطن ة والقوم ة مف جية 
واالنفتاح عمى الثقافات األخرى مف 

 جية أخرى.
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 ر 
عا 
ة م

تبان
اس

د ر
الم

 

 قدـ الحوافز والمكافآت الماد ة -
 والمعنو ة لمعامم ف المبدع ف.

 وجو العمؿ التربوي داخؿ المدرسة  -
دارة المشار ع.  مف خالؿ فرؽ العمؿ وا 

 

 وفر ب ئة مدرس ة متمركزة حوؿ -
االطالب ح ث تساعد عمى استخداـ 

 التكنولوج ا.
 عي دور المدرسة في تطو ر  -
 مجتمع المحمي.ال

 وفر ب ئة مدرس ة تساعد في -
 استخداـ التكنولوج ا.

 وثؽ الصمة ب ف المدرسة   -
 والمجتمع المحمي.

د ر
الم
ت 
د ا
 تح
انة
ستب

ا
 

قدرة المد ر عمى جعؿ المدرس ف شركا  -
 ساىموف في تطو ر العمم ة التعم م ة 

 في المدرسة.
تحمؿ المد ر لمسؤول ة إعداد الطمبة  -

 لممنافسة في السوؽ العالميالخر ج ف 

توف ر مختبرات الحاسوب ومراكز  -
مصادر التعمـ والتقن ات التعم م ة 

وت س راستخداميا مف قبؿ المدرس ف 
 واالدار  ف والطمبة لتعز ز عمم ة التعمـ.

غرس االتجاىات والمواقؼ اال جاب ة -
 في نفوس الطمبة تجاه العمـ.

توف ر مختبرات الحاسوب ومراكز  -
ادر التعمـ والتقن ات التعم م ة مص

وت س راستخداميا مف قبؿ أفراد 
 المدرسة.

غرس االتجاىات والمواقؼ -
اال جاب ة تجاه العمـ في نفوس 

 الطمبة.

 
 لمتطبيؽ عمى العينة االستطبلعية. ةجاىز  اتوبعد إجراء ىذه التعديبلت أصبحت االستبان

 االرتباط بيف درجات االختبار الفرعية والدرجةحساب معامبلت "وىو  صدؽ االتساؽ الداخمي: -2-2
 (.=70، :==6الكمية في االختبار، وتدؿ ىذه المعامبلت عمى االتساؽ الداخمي في االختبار ككؿ" )حبيب، 

 مدرسةً ًا و مدرس( 600ولمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانات، تـ توزيعيا عمى عينة مؤلفة مف )
، استبعدت عينة المدرسيف  الثانوي العاـ في بعض مدارس مدينة دمشؽ مرحمةمديريف ومديرات مف ( 60و)

، ثـ تـ تفريغ مف التطبيؽ األساسي في حيف لـ تستبعد عينة المديريف نظرا لصغر حجـ المجتمع األصمي
( وحساب معامبلت spss 15إجاباتيـ عف بنود االستبانة في برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

باإلضافة إلى حساب درجات   وبيف الدرجة الكمية لبلستبانة، ،ارتباط بيرسوف بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد
يوضح صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانتي معايير المدير  يت( اآل8الجدوؿ )و الداللة لقيـ معامبلت االرتباط 

 : والمدرس
 المدير والمدرسستبانتي معايير ( صدق االتساق الداخلي ال4الجدول )

 اسم البعد
 معايير المديراستبانة 

 اسم البعد
 معايير المدرساستبانة 

 درجة الداللة معامل االرتباط درجة الداللة معامل االرتباط

 0.000 6=>.0** معايير شخصية 0.000 7=>.0** معايير شخصية

 0.000 96=.0** معايير تربوية 0.000 =>=.0** معايير إدارية

 0.000 =>>.0** معايير إجتماعية 0.000 69=.0** معايير إجتماعية

 (0.5.** دال إحصائياًعند مستوى داللة )                                                                          
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ة ثبلثأف معامبلت ارتباط درجات كؿ بعد مف األبعاد ال المدير استبانةيتضح مف الجدوؿ السابؽ في 
تراوحت  معامبلت االرتباط بيف  مدرسال استبانة(، و في =>=.0-7=>.0بالدرجة الكمية لمبعد تتراوح بيف )

ة، كما أف ىذه المعامبلت أيضًا دالة إحصائيًا عند مرتفع(، وىي معامبلت ارتباط 96=.0 – =>>.0)
 تتمتع بصدؽ االتساؽ الداخمي. فاتمما يدؿ عمى أف أبعاد االستبان ،(0.09مستوى الداللة )
 :يمي كمافقد جاءت المدير والمدرس  تحدياتالستبانتي  صدؽ االتساؽ الداخمينتائج أما بالنسبة ل

 
 ستبانتي تحديات المدير والمدرس( صدق االتساق الداخلي ال5الجدول ) 

 اسم البعد
 )التحديات(

 اسم البعد المديرتحديات استبانة 
 )التحديات(

 تحديات المدرساستبانة 

 درجة الداللة معامل االرتباط درجة الداللة معامل االرتباط

 0.000 86>.0** الثقافية 0.000 69=.0** اإلدارية

 0.000 69;.0** التربوية 0.000 8;>.0** التربوية

 0.000 70;.0** التكنولوجية 0.000 =;;.0** التكنولوجية

 0.000 >7:.0** المعرفية 0.000 ;6:.0** االقتصادية

 0.000 8>:.0** االجتماعية 0.000 6:=.0** االجتماعية

  (0.5.** دال إحصائياًعند مستوى داللة )                                                     
ة خمسأف معامبلت ارتباط درجات كؿ بعد مف األبعاد ال المدير استبانةيتضح مف الجدوؿ السابؽ في 
تراوحت  معامبلت االرتباط بيف  مدرسال استبانة(، و في 6:=.0-;6:.0بالدرجة الكمية لمبعد تتراوح بيف )

، كما أف ىذه المعامبلت دالة إحصائيًا عند نسبياً  ةمرتفع(، وىي معامبلت ارتباط 86>.0 – >7:.0)
 بصدؽ االتساؽ الداخمي. صؼتت فاتيدؿ عمى أف أبعاد االستبان وىذا ،(0.09مستوى الداللة )

 الصدؽ التم  زي: -2-3
" تعتمد ىذه الطريقة عمى المقارنة بيف الفئات المتطرفة في االختبار ذاتو كأف يؤخذ الربع األعمى مف 
الدرجات المتحصمة في ىذا االختبار )والذي يمثؿ الفئة العميا( ويقارف بالربع األدنى لمدرجات فيو)والذي يمثؿ 

لفئتيف ،فإذا ظيرت ىذه الداللة عد االختبار الفئة الدنيا( ثـ تحسب الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف متوسطي ا
 ( 696، :600صادقًا )بداللة الفرؽ بيف الفئتيف العميا والدنيا(".)مخائيؿ،

حسبت الدرجة الكمية لكؿ فرد مف أفراد العينة المدير ولمتحقؽ مف الصدؽ التمييزي الستبانات 
ه الدرجات تصاعديًا، ثـ قسمت درجات أفراد ثـ رتبت ىذ استبانةلكؿ مديريف(  60)البالغ عددىا االستطبلعية

 7مف درجات أفراد العينة )أي أدنى %69العينة االستطبلعية إلى مجموعتيف، تمثؿ المجموعة األولى أدنى 
(  ومف ثـ تـ حساب اتدرج 7مف درجات أفراد العينة )أي أعمى%69( وتمثؿ المجموعة الثانية أعمى اترجد
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 (0.09بار فيما إذا كاف الفرؽ بينيما دااًل احصائيًا عند مستوى داللة )متوسطي درجات المجموعتيف الخت
 )ت( ستودنت.باستخداـ اختبار 

الدرجة الكمية  ابحس وبالنسبة الستبانات المدرسيف فقد تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي عف طريؽ ايضاً 
ثـ رتبت ىذه  استبانةلكؿ مدرس ومدرسة(  600)البالغ عددىا لكؿ فرد مف أفراد العينة االستطبلعية 

الدرجات تصاعديًا، ثـ قسمت درجات أفراد العينة االستطبلعية إلى مجموعتيف، تمثؿ المجموعة األولى أدنى 
مف درجات أفراد %69( وتمثؿ المجموعة الثانية أعمى ةرجد 69مف درجات أفراد العينة )أي أدنى 69%

درجات المجموعتيف الختبار فيما إذا كاف الفرؽ  (  ومف ثـ تـ حساب متوسطيةدرج 69العينة )أي أعمى
 )ت( ستودنت.باستخداـ اختبار  (0.09بينيما دااًل احصائيًا عند مستوى داللة )

 : يوضح الصدؽ التمييزي الستبانات المعايير لكؿ مف المديريف والمدرسيف كما يمي يت( اآل:الجدوؿ )و  
 الستبانتي معايير المدير والمدرس للتحقق من الصدق التمييزي )ت( ستودنت( اختبار 6لجدول )ا

معايير 
 المدير

 3الفئة الدنيا ن=  3الفئة العليا ن= 

 درجة الحرية ت المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
sig 

 القرار
 متوسط

انحراف 
 معياري

 متوسط
انحراف 
 معياري

 0.000 8 ;>68.0- 8.086 666.67 7.669 0.77; شخصية
دالةعند 
مستوى 

 0.0.داللة 

 0.066 8 ;:8.8- 6>6.0 ;:.6:9 697.:6 00.>= إدارية
 :0.07 8 =7.60- :>;.7 ;:.=66 9;60.0 7.00> إجتماعية

 ;0.00 8 9.606- 7.669 77.=>7 9>6.:8 ;:.696 الدرجة الكلية

معايير 
 المدرس

 55الفئة الدنيا ن=  55الفئة العليا ن= 

 الحريةدرجة  ت المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
sig 

 القرار
 متوسط

انحراف 
 معياري

 متوسط
انحراف 
 معياري

 0.000 >8 600.=6- 8;7.: 6;.679 =66.79 0:.6> شخصية
دالةعند 
مستوى 

 0.0.داللة 

 0.000 >8 70>.66- 87;.> :;.6:7 0;>.66 6;.6= تربوية
 0.000 >8 :66.68- >86.; 676.96 6;66.0 7.60; اجتماعية

 0.000 >8 68.009- ;>;.=6 >869.6 9=7.=6 :699.6 الدرجة الكلية
 

)ت( ولمدرجة الكمية الختبار  تيفيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف درجة الداللة لكؿ بعد مف أبعاد االستبان
( وىذا يشير إلى وجود فروؽ بيف المجموعتيف مما يعني أف 0.09أصغر مف مستوى الداللة ) ستودنت

 االستبانات تتصؼ بصدؽ تمييزي.
 :يمي كمافقد جاءت المدير والمدرس  تحدياتالستبانتي  الصدؽ التمييزينتائج أما بالنسبة ل
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 الستبانتي تحديات المدير والمدرس للتحقق من الصدق التمييزي )ت( ستودنت( اختبار 7الجدول )

تحديات 
 المدير

 3الفئة الدنيا ن=  3الفئة العليا ن= 

 درجة الحرية ت المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
sig 

انحراف  متوسط القرار
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 0.006 8 96;.=- 9.077 77.:= 6>6.0 ;:.9: اإلدارية

دالةعند 
مستوى 

 0.0.داللة 

 0.070 8 7.766- =67.86 6.77;6 >>69.9 677.00 التربوية
 =0.00 8 00>.8- 6=9.6 97.00 =8.79 78.00 التكنولوجية
 0.009 8 9.999- =8.90 77.>; 8.00 00.=9 االقتصادية
 0.008 8 0;=.9- 9.676 ;:.;9 76;.6 00.=7 االجتماعية
 :0.00 8 6=9.7- >=78.9 896.00 >06.: ;:.786 الدرجة الكلية

تحديات 
 المدرس

 55الفئة الدنيا ن=  55الفئة العليا ن= 

 درجة الحرية ت المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
sig 

 القرار
 متوسط

انحراف 
 معياري

 متوسط
انحراف 
 معياري

 0.000 >8 89>.>6- 9;7.6 0>.7> =9=.7 98.96 الثقافية

دالةعند 
مستوى 

 0.0.داللة 

 0.000 >8 ;=66.6- 60.000 668.00 67.900 686.88 التربوية
 0.000 >8 67.606- 66=.9 66.>> 0:6.: 00.=8 التكنولوجية
 0.000 >8 76.9:7- 6.7:6 :96.7 >=6.9 70.60 المعرفية

 0.000 >8 9:;.:6- 6.096 6;.90 ;>7.0 >>.70 الجتماعيةا
 0.000 >8 ;0;.66- 0:>.=6 00.>;8 9;6.>6 >766.0 الدرجة الكلية

)ت( ولمدرجة الكمية الختبار  تيفمف الجدوؿ السابؽ أف درجة الداللة لكؿ بعد مف أبعاد االستبان ضحيت
( وىذا يشير إلى وجود فروؽ بيف المجموعتيف مما يعني أف 0.09أصغر مف مستوى الداللة ) ستودنت

 االستبانات تتصؼ بصدؽ تمييزي.
 :االستبانات ثبات مف التحقؽ -3

حصوؿ الفرد عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في يقصد بمصطمح الثبات في عمـ القياس النفسي:" 
 (.=86، 6008نفس االختبار عند تطبيقو أكثر مف مرة" )أبو عبلـ، 

ألفا معامؿ ثبات وىي: الثبات باالتساؽ الداخمي باستخداـ الاستخدمت مجموعة مف الطرائؽ لمتأكد مف 
 ات بالتجزئة النصفية، والثبات باإلعادة، وفيما يمي توضيح لكؿ منيا:كرونباخ، والثب

 : كرونباخ ألفا معامؿ باستخداـ الداخمي باالتساؽ الثبات-3-1
( ولقد تـ :9،600=6وتتطمب ىذه الطريقة "حساب معامؿ ارتباط البنود مع بعضيا بعضًا" )مخائيؿ ،

( >ألفا كرونباخ  لبلستبانة ولكؿ بعد مف أبعادىا والجدوؿ )حساب الثبات باالتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ 
 :يمي نتائج ثبات معامؿ ألفا كرونباخ الستبانتي معايير المدير والمدرس كمايوضح 
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 ستبانتي معايير المدير والمدرس( نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ ال8الجدول )

 معايير المدرساستبانة  معايير المديراستبانة 

 األبعاد )المعايير(
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 األبعاد )المعايير(
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 >6=.0 معايير شخصية 98=.0 معايير شخصية

 6;=.0 معايير تربوية 96=.0 معايير إدارية

 =:=.0 معايير إجتماعية 8;=.0 معايير إجتماعية

 :>=.0 الدرجة الكلية >>=.0 الدرجة الكلية

       

( وتراوحت درجاتو >>=.0بمغ ) المديريتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات ألفا كرونباخ الستبانة 
( وتراوحت :>=.0) مدرس(، بينما بمغ معامؿ ألفا كرونباخ الستبانة ال8;=.0-96=.0بالنسبة لؤلبعاد بيف )

( وىي معامبلت عالية تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبنود ومف 6;=.0->6=.0لؤلبعاد بيف )درجاتو بالنسبة 
 .تيفثـ ثباتيا في االستبان

 :يمي كمافقد جاءت المدير والمدرس  تحدياتنتائج ثبات معامؿ ألفا كرونباخ الستبانتي أما بالنسبة ل
 

 المدير والمدرس ستبانتي تحديات( نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ ال9الجدول )

 تحديات المدرساستبانة  تحديات المديراستبانة 

 األبعاد )التحديات(
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 األبعاد )التحديات(
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 =6=.0 الثقافية >>>.0 اإلدارية

 98=.0 التربوية :6=.0 التربوية

 ;8=.0 التكنولوجية 77=.0 التكنولوجية

 66=.0 المعرفية ==>.0 االقتصادية

 66=.0 االجتماعية :0=.0 االجتماعية

 =;=.0 الدرجة الكلية ;:=.0 الدرجة الكلية

( وتراوحت درجاتو ;:=.0بمغ ) المديريتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات ألفا كرونباخ الستبانة 
( وتراوحت =;=.0) مدرسكرونباخ الستبانة ال (، بينما بمغ معامؿ ألفا77=.0->>>.0بالنسبة لؤلبعاد بيف )

( وىي معامبلت عالية تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبنود ومف 98=.0-66=.0درجاتو بالنسبة لؤلبعاد بيف )
 .تيفثـ ثباتيا في االستبان
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وىي" الطريقة التي يتـ بيا تجزئة المقياس إلى نصفيف ويعطى كؿ فرد  :النصف ة بالتجزئة الثبات -3-2
كؿ نصؼ، أي أننا بعد تطبيؽ المقياس نقسمو إلى صورتيف متكافئتيف" )أبوعبلـ،  درجة في

تـ حساب الثبات بالتجزئة النصفية باستخداـ طريقة التجزئة النصفية لسبيرماف  (.:7،600;8
 ي يوضح ذلؾ: ت( اآل60الجدوؿ )براوف و جيتماف، و 

 ستبانتي معايير المدير والمدرسالنصفية ال( نتائج الثبات بالتجزئة .0الجدول )

 اسم البعد
 معايير المديراستبانة 

 اسم البعد
 معايير المدرساستبانة 

سبيرمان معامل 
 براون

معامل 
 جيتمان

سبيرمان معامل 
 براون

معامل 
 جيتمان

 =;>.0 0>>.0 معايير شخصية 6;=.0 6;=.0 معايير شخصية

 06=.0 06=.0 معايير تربوية 7:=.0 ;:=.0 معايير إدارية

 69=.0 :6=.0 معايير إجتماعية 98=.0 :8=.0 معايير إجتماعية

 6>>.0 7>>.0 الدرجة الكلية 80=.0 86=.0 الدرجة الكلية

وألبعادىا تراوحت بيف المدير لبنود استبانة  الثبات بالتجزئة النصفيةيتبيف مف الجدوؿ أف معامبلت 
أما بالنسبة  درجة وفؽ جيتماف، (6;=.0-80=.0سبيرماف براوف، وبيف )( درجة وفؽ 6;=.86-0=.0)
( درجة :6=.0-0>>.0اؽ الداخمي لبنود االستبانة وألبعادىا بيف )ػتراوحت معامبلت االتس مدرسلا ستبانةال

درجة وفؽ جيتماف، وىي درجات مرتفعة تدؿ عمى ثبات  (69=.0-6>>.0وفؽ سبيرماف براوف، وبيف )
 ا.مبنودىلتماسؾ الداخمي الو  تيفاالستبان

 :يمي كمافقد جاءت المدير والمدرس  تحدياتالستبانتي بالتجزئة النصفية ثبات النتائج أما بالنسبة ل
 ستبانتي تحديات المدير والمدرسالنتائج الثبات بالتجزئة النصفية ( 00الجدول ) 

 اسم البعد
 )التحديات(

 تحديات المديراستبانة 
 اسم البعد
 )التحديات(

 تحديات المدرساستبانة 

سبيرمان معامل 
 براون

معامل 
 جيتمان

سبيرمان معامل 
 براون

معامل 
 جيتمان

 ;8>.0 96>.0 الثقافية ;6:.0 89:.0 اإلدارية

 60=.0 60=.0 التربوية :9:.0 >9:.0 التربوية

 >6=.0 >6=.0 التكنولوجية 7>;.0 :>;.0 التكنولوجية

 86>.0 :8>.0 المعرفية 09;.0 89;.0 االقتصادية

 :;>.0 0>>.0 االجتماعية 97>.0 :;>.0 االجتماعية

 >>>.0 7=>.0 الدرجة الكلية >7;.0 >7;.0 الدرجة الكلية
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-89:.0وألبعادىا تراوحت بيف )المدير لبنود استبانة  الثبات بالتجزئة النصفيةمف الجدوؿ أف معامبلت  ضحيت
 مدرسلا ستبانةأما بالنسبة ال درجة وفؽ جيتماف، (7>>.0-;6:.0براوف، وبيف )( درجة وفؽ سبيرماف :;>.0

( درجة وفؽ سبيرماف براوف، وبيف >6=.0-:8>.0اؽ الداخمي لبنود االستبانة وألبعادىا بيف )ػتراوحت معامبلت االتس
 ا.مبنودىلؾ الداخمي تماسالو  تيفدرجة وفؽ جيتماف، وىي درجات مرتفعة تدؿ عمى ثبات االستبان (>6=.86-0>.0)

عمى أفراد العينة االستطبلعية، وبعد مرور خمسة عشر يومًا  ات األربعطبقت االستبانالثبات باإلعادة:  -3-3
العينة نفسيا، واستخدـ معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب معامؿ االرتباط بيف  عمى يمامف التطبيؽ األوؿ أعيد تطبيق

معامبلت الثبات باإلعادة ألبعاد استبانتي  ي يبيفت( اآل66والجدوؿ ) األوؿ ودرجات التطبيؽ الثاني التطبيؽدرجات 
 : معايير كؿ مف المدير والمدرس ولمدرجة الكمية

 معايير المدير والمدرس معامالت الثبات باإلعادة الستبانتي( 05الجدول )

 اسم البعد
 معايير المديراستبانة 

 اسم البعد
 معايير المدرساستبانة 

 بيرسون معامل االرتباط بيرسون معامل االرتباط

 90>.0 معايير شخصية ;>>.0 معايير شخصية

 8>;.0 معايير تربوية 9>>.0 معايير إدارية

 66>.0 معايير إجتماعية 66=.0 معايير إجتماعية

 96>.0 الدرجة الكلية 99=.0 الدرجة الكلية

                                                                           

، لبلستبانتيف بيف التطبيقيف مرتفعةمدرجة الكمية ولة ثبلثؤلبعاد اللرتباط االيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت 
في  فاتاالستبانثبات نتائج عمى  مما يدؿ ،(0.09كما أف ىذه المعامبلت أيضًا دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 .التطبيقيف واستقرارىما
 :يمي كمافقد جاءت المدير والمدرس  تحدياتالستبانتي  الثبات باإلعادةنتائج أما بالنسبة ل

 تحديات المدير والمدرس معامالت الثبات باإلعادة الستبانتي( 03الجدول )

 اسم البعد
 )التحديات(

 تحديات المديراستبانة 
 البعداسم 

 )التحديات(

 تحديات المدرساستبانة 

 بيرسون معامل االرتباط بيرسون معامل االرتباط

 :8>.0 الثقافية ==>.0 اإلدارية
 67;.0 التربوية 99>.0 التربوية

 98:.0 التكنولوجية =>;.0 التكنولوجية
 8=:.0 المعرفية 9>:.0 االقتصادية
 9:;.0 االجتماعية 9>=.0 االجتماعية

 :=>.0 الدرجة الكلية =8=.0 الدرجة الكلية
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لبلستبانتيف بيف التطبيقيف مدرجة الكمية ولة خمسؤلبعاد اللرتباط االيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت 

ثبات مما يدؿ عمى  ،(0.09، كما أف ىذه المعامبلت أيضًا دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )جاءت مرتفعة
 .في التطبيقيف واستقرارىما فاتاالستباننتائج 

 ًا: األدوات في صورتيا النيائ ة:بعسا
 :كما يميلمتطبيؽ األساسي لمبحث  ةوثباتيا أصبحت جاىز األربع  اتبعد التأكد مف صدؽ االستبان

 مد ر مرحمة التعم ـ الثانوي: استبانتا -1

 تكونت مف قسميف: استبانة معا  ر المد ر الثانوي -6-6
 ومتغيرات االستبانة ىدؼ توضح مقدمة ويتضمف العامة، المعمومات يمثؿ األوؿ القسـ 

 (.ؤىؿ العمميالمالجنس، الخبرة،  ) وىي عمييا االعتماد تـ التي الدراسة
 أبعاد ةثبلث عمى موزعة بنداً  (6=) عددىا بمغ والتي االستبانة بنود يضـ الثاني القسـ 

 :كمايمي
 ويتوزع إلى بعديف فرعييف: : (معايير شخصيةالبعد األوؿ )

 (.:6ػػػ 6د مف البند )( بن:6ويتكوف مف))يتصؼ بصفات شخصية تتناسب مع مدرسة المستقبؿ(:  -

 (.69ػػػ ;6د مف البند )و ( بن=ويتكوف مف))يتبنى أنماط اإلدارة المدرسية الفعالة(:  -
 ويتوزع إلى ثبلثة أبعاد فرعية:  (:إداريةمعايير البعد الثاني )

ػػػ :6د مف البند )( بن67ويتكوف مف))يتبنى خططًا استراتيجية في ضوء رؤية عممية مستقبمية(:  -
7<.) 

 (.96ػػػ =7د مف البند )( بن67ويتكوف مف))يمتمؾ ميارات اإلدارة الفعالة(:  -

 .(8:ػػػ 96د مف البند )( بن67ويتكوف مف))يدير العممية التعميمية الفعالة مع البيئة التكنولوجية(:  -
   ويتوزع إلى ثبلثة أبعاد فرعية: (:معايير إجتماعيةالبعد الثالث )

 (.=:ػػػ 9:د مف البند )و ( بن9ويتكوف مف))يتعامؿ مع الطبلب بإيجابية(:  -

 (.6>ػػػ 0;د مف البند )( بن67ويتكوف مف))يتعامؿ مع المدرسيف بإيجابية(:  -

 (.6=ػػػ 7>د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))يشارؾ المدرسة في تطوير المجتمع المحمي(:  -
 في ضوء مدرسة المستقبؿ تكونت مف قسميف: المد ر الثانوي التحد ات التي تواجواستبانة  -6-6

 ومتغيرات االستبانة ىدؼ توضح مقدمة ويتضمف العامة، المعمومات يمثؿ األوؿ القسـ 
 (.ؤىؿ العمميالمالجنس، الخبرة،  ) وىي عمييا االعتماد تـ التي الدراسة
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 كما أبعاد ةخمس عمى موزعة ودبن (607) عددىا بمغ والتي االستبانة بنود يضـ الثاني القسـ 
 :يمي

 ويتوزع إلى بعديف فرعييف: : (إدارية تحدياتالبعد األوؿ )
 (.67ػػػ 6د مف البند )( بن67ويتكوف مف))يتعمؽ باألعماؿ اإلدارية(:  -

 (.66ػػػ 68د مف البند )و بن( =ويتكوف مف))تبني النماذج اإلدارية الحديثة(:  -
 ويتوزع إلى اربعة أبعاد فرعية:  (:يةتربو  تحدياتالبعد الثاني )

 (.77ػػػ 67د مف البند )( بن66ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالمدرسيف(:  -

 (.80ػػػ 78د مف البند )و ( بن;ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالمبنى المدرسي(:  -

 (.96ػػػ 86د مف البند )( بن66ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالمنياج المدرسي(:  -

 (.6:ػػػ 97د مف البند )و ( بن=ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالطبلب(:  -
 (.7;ػػػ 6:د مف البند )( بن66ويتكوف مف) (:يةتكنولوج تحدياتالبعد الثالث )

 ويتوزع إلى بعديف فرعييف: : (اقتصادية تحديات) رابعالبعد ال
 (.6>ػػػ 8;د مف البند )( بن>ويتكوف مف))يتعمؽ بالشؤوف المالية(:  -

 (.0=ػػػ 6>د مف البند )و ( بن=ويتكوف مف))إعداد الخريج لسوؽ العمؿ(:  -
 (.607ػػػ 6=د مف البند )( بن67ويتكوف مف) (:يةإجتماع تحديات) خامسالبعد ال

 مرحمة التعم ـ الثانوي: رسمد استبانتا -2

 تكونت مف قسميف: الثانوي رسالمداستبانة معا  ر  -6-6
 ومتغيرات االستبانة ىدؼ توضح مقدمة ويتضمف العامة، المعمومات يمثؿ األوؿ القسـ 

ؤىؿ العممي، اتباع دورات الم، التخصص الدراسيالجنس،  ) وىي عمييا االعتماد تـ التي الدراسة
 (.تدريبية حوؿ مدرسة المستقبؿ

 أبعاد ةثبلث عمى موزعة بنداً  (668) عددىا بمغ والتي االستبانة بنود يضـ الثاني القسـ 
 :كمايمي
 ويتوزع إلى أربعة أبعاد فرعية: : (معايير شخصيةالبعد األوؿ )

 (.69ػػػ 6د مف البند )( بن69ويتكوف مف))يتصؼ بصفات شخصية تتناسب مع مدرسة المستقبؿ(:  -

 (.68ػػػ :6البند ) د مفو ( بن=ويتكوف مف))يمتمؾ رؤية تطويرية لذاتو المينية(:  -

 (.78ػػػ 69د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))يمتمؾ مؤىبلت اإلدارة الصفية الفعالة(:  -

 (.:8ػػػ 79مف البند ) د( بن66ويتكوف مف))يعزز القيـ اإلنسانية(:  -
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 ويتوزع إلى ثبلثة أبعاد فرعية:  (:يةتربو معايير البعد الثاني )
 (.6:ػػػ ;8د مف البند )( بن:6ف)ويتكوف م)ينظـ العممية التعميمية(:  -

 (.8;ػػػ 7:د مف البند )( بن66ويتكوف مف))يوظؼ التكنولوجيا في التعميـ(:  -

 (.8>ػػػ 9;د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))ينمي ميارات التفكير العميا(:  -
   ويتوزع إلى ثبلثة أبعاد فرعية: (:معايير إجتماعيةالبعد الثالث )

 (.0=ػػػ 9>د مف البند )و ( بن:ويتكوف مف))يتعاوف مع أسرة المدرسة(:  -

 (.600ػػػ 6=د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))يوثؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي(:  -

 (.668ػػػ 606د مف البند )و ( بن68ويتكوف مف))يتواصؿ مع الطمبة بإيجابية(:  -
في ضوء مدرسة المستقبؿ تكونت مف  الثانوي سر التحد ات التي تواجو المداستبانة  -6-6

 قسميف:
 ومتغيرات االستبانة ىدؼ توضح مقدمة ويتضمف العامة، المعمومات يمثؿ األوؿ القسـ 

ؤىؿ العممي، اتباع دورات الم، التخصص الدراسيالجنس،  ) وىي عمييا االعتماد تـ التي الدراسة
 (.تدريبية حوؿ مدرسة المستقبؿ

 كما أبعاد ةخمس عمى موزعة اً دبن (666) عددىا بمغ والتي االستبانة بنود يضـ الثاني القسـ 
 :يمي

 ويتوزع إلى بعديف فرعييف: : (ثقافية تحدياتالبعد األوؿ )
 (.60ػػػ 6د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))العولمة(:  -

 (.=6ػػػ 66د مف البند )و ( بن=ويتكوف مف))اليوية(:  -
 ويتوزع إلى اربعة أبعاد فرعية:  (:يةتربو  تحدياتالبعد الثاني )

 (.76ػػػ 60د مف البند )( بن67ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالطبلب(:  -

 (.:8ػػػ 77د مف البند )و ( بن68ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بطرائؽ التدريس(:  -

 (.:9ػػػ ;8د مف البند )و ( بن60ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالبيئة التعميمية(:  -

 (.=:ػػػ ;9د مف البند )و ( بن67ويتكوف مف))تحديات تتعمؽ بالمدرسيف(:  -
 (.=>ػػػ 0;د مف البند )( بن60ويتكوف مف) (:يةتكنولوج تحدياتالبعد الثالث )

 (.606ػػػ 0=د مف البند )( بن66ويتكوف مف): (معرفية تحديات) رابعالبعد ال
 (.666ػػػ 606د مف البند )( بن66ويتكوف مف) (:يةإجتماع تحديات) خامسالبعد ال
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ومف أجؿ االطبلع عمى االستبانات في صورتيا النيائية والتي طبقت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 
 .(; :انظر الممحؽ رقـ )البحث
 ًا:  طر قة تصح ح االستبانات:ثامن
كبير تتدرج خيارات اإلجابة عف بنود االستبانة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي ) األربع اتستبانفي اال 

ًا( عمى خمس درجات، كبير جد(، تحصؿ اإلجابة )جدًا، كبير، متوسط، منخفض، منخفض جداً 
 ( عمى درجتيف،منخفض( عمى ثبلث درجات، و)متوسطو) ( عمى أربع درجات،كبيرواإلجابة )

 ( التالي يوضح مفتاح تصحيح االستبانات كما يمي: =والجدوؿ ) دًا( عمى درجة واحدة.منخفض جو)
 ( مفتاح تصحيح االستبانات04الجدول  )                                                    

 
درجة 

 دنيا
درجة 
 عليا

 مستخدم بدرجة الفئات

 درجة البنود
 ودرجة األبعاد

1 0 

 منخفضة 2033وأقل 1

 متوسطة 30.3وأقل من  2033

 كبيرة 0وإلى  30.3

 
مف حيث عدد  نات األربعلبلطبلع عمى نتائج االستبا( 66-60-=->انظر المبلحؽ رقـ ) ) 

 .(اإلجابات عف كؿ بند ونسبتيا المئوية
 ًا: المعالجات اإلحصائ ة المستخدمة في استخالص النتائج: تاسع

استخدـ الحاسوب في الحصوؿ عمى النتائج عف طريؽ االستعانة ببرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـو 
 ( وتتمخص القوانيف اإلحصائية التي تـ استخداميا في البحث فيما يمي : SPSS .050االجتماعية )

( لمتحقؽ مف الثبات باإلعادة، وصدؽ االتساؽ Person Correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف) -
 الداخمي.

 ( لمتحقؽ مف الثبات بالتجزئة النصفية.Spearman Brownبراوف ) -معامؿ ترابط سبيرماف -
 ( لمتحقؽ مف الثبات بالتجزئة النصفية.Guttmanاختبار جيتماف ) -
 ( لمتحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي.Cronbach,s Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -
الفروؽ بيف المتوسطات في الصدؽ التمييزي و ( لمتحقؽ مف T- testاختبار)ت( ستودنت ) -

  .الفرضيات
 ( لمفروؽ بيف المتوسطات في الفرضيات . One way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي  -

 المتوسط الموزوف )المرجح(. -
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 عرع نتبئح البحث وتفسريهب

 :أوالً: اإلخببت عن أسئلت البحث وتفسريهب     

 العبهت.  األسئلت املتعلقت مبعبٌري هذٌر هذرست املستقبل للورحلت الثبنىٌت   

هذٌر املذرست الثبنىٌت العبهت يف ضىء األسئلت املتعلقت ببلتحذٌبث اليت تىاخه    

 .هذرست املستقبل

 األسئلت املتعلقت مبعبٌري هذرس هذرست املستقبل للورحلت الثبنىٌت العبهت.   

األسئلت املتعلقت ببلتحذٌبث اليت تىاخه هذرس املذرست الثبنىٌت العبهت يف ضىء     

 هذرست املستقبل.

 :البحث وتفسريهبثبنٍبً: التحقق هن فرضٍبث      

 العبهت.  فرضٍبث تتعلق مبعبٌري هذٌر هذرست املستقبل للورحلت الثبنىٌت   

فرضٍبث تتعلق ببلتحذٌبث اليت ٌىاخههب هذٌر املذرست الثبنىٌت العبهت يف ضىء    

 هذرست املستقبل.

 العبهت.  فرضٍبث تتعلق مبعبٌري هذرس هذرست املستقبل للورحلت الثبنىٌت  

ٍبث تتعلق ببلتحذٌبث اليت ٌىاخههب هذرس املذرست الثبنىٌت العبهت يف ضىء فرض   

 هذرست املستقبل.
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 (عشع ٔتبئح اٌجحث وتفغُشهب)ثعٕىاْ:  غبثعاٌفظً اٌ
 

يعرض ىذا الفصؿ ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج في ضوء المعالجات اإلحصائية، وتفسير تمؾ النتائج في 
 وأدبيات البحث التربوي التي تناولت ىذا الموضوع.ضوء الدراسات السابقة، 

 أواًل: اإلجابة عف أسئمة البحث وتفس رىا:
 مجاالت وىي: ةعمى أربعتوزعت أسئمة البحث 

 العامة.  المجاؿ األوؿ: األسئمة المتعمقة بمعايير مدير مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانوية
تي تواجو مدير المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة المجاؿ الثاني: األسئمة المتعمقة بالتحديات ال

 المستقبؿ.
 المجاؿ الثالث: األسئمة المتعمقة بمعايير مدرس مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانوية العامة.

المجاؿ الرابع: األسئمة المتعمقة بالتحديات التي تواجو مدرس المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة 
 المستقبؿ.

الموزوف )المرجح( نظرًا لعدـ تساوي أبعاد المجاؿ  تـ حساب المتوسطولبلجابة عف أسئمة البحث جميعيا 
االنحرافات المعيارية إلجابات مف خبلؿ جمع متوسطات بنود البعد مقسمة عمى عددىا، باالضافة إلى 

 أبعاد المجاؿ.مف  بعدعف بنود كؿ المفحوصيف 
 وكانت اإلجابة عنيا كما يمي: 
 سئمة المجاؿ األوؿ:أ

عبارة عف األسئمة المتعمقة بمعايير مدير مدرسة المستقبؿ في المرحمة الثانوية وسيتـ اإلجابة عنيا وىي 
 كمايمي:
 مادرجة توافر المعا  ر الشخص ة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟ -1

 اآلتية:الفرعية األسئمة  يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
مادرجة توافر مع ار امتالؾ صفات شخص ة وسموك ة مناسبة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري  -1-1

 مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟

 ( اآلتي:69ت االجابة عنو كما يظير في الجدوؿ ) تم
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 ِعُبس اٌظفبد اٌشخظُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  51 اٌدذوي )
 المتوسط المع ار )الصفات الشخص ة( البندرقـ 

 الحسابي
 االنحراؼ
 المع اري

 درجة التوافر الرتبة

 متوسطة 13 1.06 3.57 .لصعبةاالمدرسي يتكيؼ مع بيئات العمؿ  1

 كبيرة 1 0.88 3.90 يمتمؾ الرؤية النقدية اليادفة إلى التغيير والتحسيف والتجويد. 2

االسػتيعاب المسػتمر لمتطػورات العمميػة المتنوعػة وتطويعيػا يتمتع بالقدرة عمػى  3
 في المجاؿ التربوي.

 متوسطة 11 1.08 3.63

 كبيرة 2 1.04 3.90 يشرؼ بفاعمية عمى أعداد كبيرة مف القوى البشرية والطمبة. 4

دارييف وعماؿ(. 5  متوسطة 16 1.15 3.45 يحتـر جميع العامميف معو مف) معمميف وموظفيف وفنييف وا 

 كبيرة 6 1.02 3.75 ره بفاعمية.ستثمينظـ الوقت وي 6

 كبيرة 3 0.68 3.88 يعتمد األساليب العممية المتطورة في العمؿ. 7

 كبيرة 5 0.64 3.78 بأقؿ جيد ووقت ممكف. وينجز أعمال 8

قػػػرارات اسػػػتراتيجية فػػػي األوقػػػات التػػػي تتعػػػرض ليػػػا المدرسػػػة لتحػػػديات  تخػػػذي 9
 كبيرة 7 0.82 3.75 داخمية أو خارجية محتممة في المستقبؿ.

 متوسطة 10 0.80 3.65 يضع المدرسة في موقؼ نشط ومتميز يتبلءـ مع تغيرات البيئة بشكؿ دائـ. 10

 متوسطة 15 0.81 3.51 العممي.يتقف إحدى المغات األجنبية التي تمكنو مف البحث  11

 متوسطة 12 1.04 3.61 يتميز بالتفكير االبتكاري لحؿ المشكبلت قبؿ وقوعيا والتنبؤ بيا. 12

 كبيرة 9 0.97 3.69 يمتمؾ القدرة عمى االتصاؿ والتواصؿ. 13

 كبيرة 4 0.93 3.88 يسيـ في عممية التغيير والتطوير في مدرستو. 14

 كبيرة 8 0.88 3.71 .مياراتو االدارية وتطبيقيا بمينية عاليةيسعى إلى تطوير  15

 متوسطة 14 1.06 3.53 يتحمؿ المسؤولية الكاممة عف عمؿ المدرسة. 16

 كبيرة - 0.15 3.70 صفات شخص ة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ الصفات الشخصية والسموكية المناسبة لمدرسة المستقبؿ 
المديريف بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات اجابات يتوفر لدى 
 .(0;.7المديريف )

لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري  تبني أنماط اإلدارة المدرس ة الفعالة المناسبةمادرجة توافر مع ار  -1-2
 اآلتي:( :6كما يظير في الجدوؿ ) ت االجابة تممدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟
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 ِعُبس أّٔبؽ اإلداسح اٌمعبٌخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  51 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط المع ار )أنماط اإلدارة الفعالة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 المع اري

درجة  الرتبة
 التوافر

 متوسطة 7 1.10 3.53 االستقبللية في اتخاذ القرارات.يقمؿ مف المركزية في اإلدارة المدرسية بما يمنح المزيد مف  17
 متوسطة 8 0.83 3.51 يسعى إلى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية واستخداـ آلياتيا في وظائؼ اإلدارة في المدرسة. 18
 كبيرة 1 0.87 3.75 لديو القدرة عمى إدارة األزمات واتخاذ القرارات الصائبة. 19
 متوسطة 6 0.96 3.57 العممية في خدمة إدارة التغيير والتطوير في المدرسة.يوظؼ نتائج البحوث  20
 متوسطة 9 1.07 3.49 يسعى إلى تطوير األداء المدرسي متبنيًا قواعد إدارة التغيير. 21
 كبيرة 2 0.87 3.73 يتبنى إدارة الجودة الشاممة فمسفًة ونموذجًا وتطبيقًا. 22
 متوسطة 5 0.94 3.63 المتعمقة بالعمؿ التربوي المشاريعيتمتع بالقدرة عمى إدارة  23
 كبيرة 4 1.18 3.67 يسعى إلى تنمية الموارد البشرية العاممة بالمدرسة مف أجؿ تطوير العممية التعميمية. 24
 كبيرة 3 1.11 3.73 .التي تواجيوالمشكبلت  تصرؼ بحكمة معي 25

 متوسطة - 0.10 3.62 أنماط اإلدارة

الجدوؿ السابؽ أف معيار تبني أنماط اإلدارة الفعالة المناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر لدى يتضح مف 
 .(6:.7المديريف بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف بعدي مجاؿ المعايير الشخصية )الصفات الشخصية، وأنماط اإلدارة الفعالة( مف أجؿ  وعند المقارنة
معرفة الدرجة الكمية لتوافر مجاؿ المعايير الشخصية لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في 

 ( اآلتي:;6الجدوؿ ) 
 اٌّعبَُش اٌشخظُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد 51اٌدذوي )

 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد
 كبيرة 1 0.15 3.70 صفات شخصية

الفعالة أنماط اإلدارة  متوسطة 2 0.10 3.62 
 كب رة - 0.13 3.67 المعا  ر الشخص ة

األولى وتوفر بدرجة كبيرة لدى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد )الصفات الشخصية( احتؿ المرتبة 
المديريف، في حيف جاء بعد )أنماط اإلدارة الفعالة( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة متوسطة، كما يتبيف مف 
الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المديريف عف مجاؿ المعايير الشخصية ككؿ قد بمغ 

صحيح، أي أف المعايير الشخصية تتوافر بدرجة كبيرة لدى مديري ( وىي درجة كبيرة وفقًا لمفتاح الت;:.7)
 التعميـ الثانوي العاـ.

 تفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالمعا  ر الشخص ة لممد ر:
أظيرت نتيجة السؤاؿ أف معيار الصفات الشخصية والسموكية المناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر بدرجة 

معيار تبني أنماط اإلدارة المدرسية الفعالة بدرجة متوسطة، وقد يعزى  كبيرة عند المديريف، في حيف يتوفر
)الموجييف التربوييف(  ذلؾ إلى أف الصفات الشخصية تراعى عند اختيار المديريف مف قبؿ صانعي القرار
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 حيث يتـ اختيار المديريف ذوي الصفات الجيدة في الوسط التربوي، ومما الشؾ فيو أف السمعة الحسنة لممدير
والتي يكتسبيا مف خبلؿ صفاتو الجيدة وسموكو المناسب تعد غاية يسعى معظـ المديريف إلى بموغيا لذلؾ 
تبيف أف ىذا المعيار يتوفر بدرجة كبيرة، في حيف تجد أف بعض المديريف لدييـ خوؼ مف المستجدات 

وف السبب ضعؼ ثقافة الحاصمة في عمـ اإلدارة وتجدىـ يتيربوف مف تطبيقيا أو في بعض األحياف قد يك
المدير بأنماط اإلدارة الحديثة وعدـ اطبلعو عمى ماأفرزه عمـ اإلدارة مف اكتشافات جديدة، لذلؾ تبيف أف 
معيار تبني أنماط اإلدارة المدرسية الفعالة )كإدارة التغيير، أو إدارة الجودة، أو إدارة األزمات ....( يتوفر 

 بدرجة متوسطة عند المديريف. 
 توافر المعا  ر اإلدار ة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟ مادرجة -2

 اآلتية:الفرعية األسئمة  ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
مناسبة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ  تبني خطط استرات ج ةمادرجة توافر مع ار  -2-1

 ( اآلتي:>6في الجدوؿ ) مات النتائج كظير الثانوي العاـ؟
 ِعُبس تجٍٕ خطؾ اعتشاتُدُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  51 اٌدذوي )

قـ ر 
 المع ار )تبني خطط استرات ج ة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 درجة التوافر الرتبة المع اري

مكاناتيضع تصورًا لمستقبؿ المدرسة مف خبلؿ الكشؼ عف واقع  26  كبيرة 9 0.95 3.69 .ياالمدرسة وا 

 كبيرة 6 1.02 3.73 يشرؾ العامميف في التنبؤ بالسموؾ المرغوب فيو لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة. 27

 متوسطة 12 1.04 3.61 يستثمر الموارد البشرية والمادية البلزمة لتحقيؽ التميز في المدرسة. 28

 كبيرة 8 0.81 3.71 االحتياجات الحقيقية لممدرسة والمجتمع.يعكس في خطة المدرسة  29

 كبيرة 4 0.99 3.84 يراعي الوضوح والدقة في تحديد رسالة المدرسة. 30

 كبيرة 3 0.91 3.92 يحدد بدقة األىداؼ والغايات التي تسعى المدرسة لبموغيا. 31

 متوسطة 13 0.92 3.59 العادي.يحفز العامميف عمى تحقيؽ مستوى مف اإلنجاز يفوؽ االنجاز  32

 متوسطة 11 0.98 3.65 يضع رؤية  إدارية تطمح إلى انجاز مميز يتبلءـ مع المتغيرات البيئية. 33

 كبيرة 2 1.02 4.10 .المدرسي مبدأ وحدة الفريؽ ديضع رؤية عممية تؤك 34

والتقػػػويـ يضػػػع رؤيػػػة تمكػػػف مػػػف تحديػػػد جوانػػػب القػػػوة والضػػػعؼ مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػات القيػػػاس  35
 والمتابعة المستمرة.

 كبيرة 1 1.13 4.27

 كبيرة 10 1.22 3.69 يتأكد مف كفاءة المباني والمرافؽ والتجييزات المدرسية. 36

 كبيرة 5 1.23 3.75 يتبع نظامًا رقابيًا معمنًا عمى العامميف بالمدرسة بتحديد معايير األداء الجيد. 37

تسػػػيـ فػػػي إثػػػراء المنػػػاىج وتطويرىػػػا بمػػػا يواكػػػب التطػػػورات يقػػػدـ المقترحػػػات التحسػػػينية التػػػي  38
 المعرفية الحاصمة.

 كبيرة 7 1.11 3.73

 كب رة - 0.20 3.79 استرات ج ة طخطتبني 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ يتبنوف خطط استراتيجية مناسبة لمدرسة 

 (.=;.7التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )المستقبؿ بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح 
مناسبة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس امتالؾ ميارات اإلدارة الفعالة المادرجة توافر مع ار  -2-2

 :النتائج  كما يمي (=6يظير الجدوؿ )  التعم ـ الثانوي العاـ؟
 ِهبساد اإلداسح اٌفعبٌخ ٌذَهُِعُبس  تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  51 اٌدذوي )

قـ ر 
 المتوسط المع ار )ميارات اإلدارة الفعالة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
درجة  الرتبة المع اري

 التوافر

قػػػػػػدرات الطمبػػػػػػة  بمػػػػػا يػػػػػػتبلءـ مػػػػػعيجعػػػػػؿ المدرسػػػػػػة مؤسسػػػػػة لمبحػػػػػػث والتطػػػػػػوير  39
 كبيرة 6 1.03 3.71 .المدرسيفو 

 كبيرة 3 1.05 3.82 لمتعميـ وأىداؼ المرحمة الثانوية.يقـو بدراسة األىداؼ العامة  40

 متوسطة 11 1.17 3.59 يعمؿ عمى تييئة بيئة تربوية محفزة لئلبداع مشجعة عمى العمؿ بروح الفريؽ. 41

يقػػػػّوـ العمػػػػؿ المدرسػػػػي باسػػػػتمرار لموقػػػػوؼ عمػػػػى حسػػػػف سػػػػير العمميػػػػة التعميميػػػػة  42
 متوسطة 12 0.92 3.59 والتربوية.

 كبيرة 4 0.83 3.80 الفرصة إلعادة التنظيـ المكاني لؤلنشطة ونشأة مجتمعات افتراضية.يتيح  43

 متوسطة 9 0.96 3.65 يطبؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ ويحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص. 44

 كبيرة 8 1.11 3.67 يحّدث األنظمة والموائح التربوية بما يتناسب مع  االتجاىات التربوية المعاصرة. 45

ينمػػي ثقافػػة البيئػػة المدرسػػية بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى إتقػػاف األداء عػػف طريػػؽ فريػػؽ  46
 كبيرة 7 0.99 3.71 العمؿ التعاوني.

يػػوفر مناخػػًا مدرسػػيًا مفتوحػػًا يسػػمح باالبتكػػار والتجديػػد العممػػي فػػي طػػرح الػػرؤى  47
 كبيرة 2 0.76 4.02 المستقبمية لتطوير التعميـ الثانوي.

 كبيرة 1 0.84 4.12 أولويات الصرؼ واإلنفاؽ.ىا وفؽ المالية المدرسية ويدير يعد الموازنة  48

 متوسطة 10 1.00 3.61 يطبؽ جودة األداء االداري والتعميمي في المدرسة. 49

 كبيرة 5 0.74 3.75 يشجع االستقبللية في التفكير والممارسة في المجتمع المدرسي. 50

 متوسطة 13 1.00 3.41 المدرسة كالبيروقراطية وغيرىا.يتخطى الحواجز التي تعوؽ تطور  51

 كب رة - 0.19 3.73 الفعالةدارة ميارات اإل

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ ميارات اإلدارة الفعالة يتوفر بدرجة كبيرة لدى مديري مدارس 
 (.7;.7التعميـ الثانوي العاـ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

مناسبة لمدرسة امتالؾ ميارات اإلدارة المتفاعمة مع الب ئة التكنولوج ة المادرجة توافر مع ار  -2-3
 ( اآلتي: 60في الجدوؿ ) النتائج كما ظيرت المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟
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 اٌّتفبعٍخ ِع اٌجُئخ اٌتىٕىٌىخُخ ٌذَهُِعُبس ِهبساد اإلداسح  تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )
قـ ر 

 المتوسط المع ار )ميارات اإلدارة المتفاعمة مع الب ئة التكنولوج ة( البند
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 كبيرة 3 0.95 3.67 يتدرب عف بعد باستخداـ شبكة االنترنيت. 52

مركزيػة مشػتركة بػيف المػدارس والجيػة المشػرفة يسعى إلى تصميـ قاعػدة بيانػات  53
 متوسطة 5 1.06 3.59 عمييا.

 متوسطة 10 1.01 3.53 استخداـ التكنولوجيا. فييوفر بيئة مدرسية تساعد  54

55 
يسعى إلى إيجاد مجتمع مدرسي يشجع األفراد العامميف والطػبلب عمػى اسػتخداـ 

 متوسطة 4 0.96 3.63 التكنولوجيا لتحسيف إنتاجيتيـ.

 متوسطة 11 0.88 3.53 يستخدـ التكنولوجيا لمتطوير التنظيمي اإلداري والتربوي داخؿ المدرسة. 56

يستفيد مف التكنولوجيا في: )جمع البيانات وتحميمييا وتفسير النتػائج واسػتخداميا  57
 متوسطة 6 0.85 3.59 في تحسيف الممارسات التربوية وعممية التعمـ(.

 متوسطة 12 0.95 3.51 الطمبة والمدرسيف والعامميف وأدائيـ في استخداـ التكنولوجيا. يقـو ميارات 58

 كبيرة 1 0.87 3.80 يمارس المياـ اإلشرافية إلكترونيًا. 59

60 
يحث المدرسيف عمى استخداـ تكنولوجيا التعمػيـ وكػؿ مػا يسػاند العمميػة التعميميػة 

 متوسطة 7 0.98 3.59 مف وسائؿ حديثة.

 متوسطة 13 1.01 3.49 المدرسة. العامميف فييوفر مختبرات الحاسوب والتقنيات  التعميمية لجميع  61

 كبيرة 2 0.81 3.69 يربط المدرسة بشبكات المعمومات العالمية عف طريؽ االنترنيت. 62

عػػػػداد  63 يسػػػػتخدـ الوسػػػػائؿ التقنيػػػػة الحديثػػػػة لمقيػػػػاـ: )باألعمػػػػاؿ اإلداريػػػػة والكتابيػػػػة وا 
 المدرسية والتواصؿ مع أولياء األمور(.السجبلت 

 متوسطة 8 1.04 3.57

يصػمـ خطػط العمػؿ ويراجعيػا باسػتخداـ التقنيػة الحديثػة المػزودة بمعمومػات آنيػة  64
 متوسطة 9 1.01 3.55 وفؽ االحتياجات المستقبمية.

تكنولوج ةالمتفاعمة مع الب ئة الدارة ميارات اإل  متوسطة - 0.09 3.59 

الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ ميارات اإلدارة المتفاعمة مع البيئة التكنولوجية المناسبة يتضح مف 
لمدرسة المستقبؿ يتوفر لدى المديريف بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

 (.=7.9لمبعد ككؿ )
بيف أبعاد مجاؿ المعايير اإلدارية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لتوافر ىذه المعايير لدى  وعند المقارنة

 ( اآلتي: 66مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ )
 اٌّعبَُش اإلداسَخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  25 اٌدذوي )

 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد
 كبيرة 1 0.20 3.79 استراتيجية طخط تبني

 كبيرة 2 0.19 3.73 الفعالةدارة ميارات اإل
تكنولوجيةالدارة ميارات اإل  متوسطة 3 0.09 3.59 

 كب رة - 0.18 3.70 المعا  ر اإلدار ة



152 

 

جاء في المرتبة األولى وتوفر بدرجة كبيرة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد )تبني خطط استراتيجية( 
لدى المديريف، في حيف جاء بعد )ميارات اإلدارة الفعالة( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة كبيرة، وجاء في 
المرتبة الثالثة بعد )ميارات اإلدارة التكنولوجية( وتوفر بدرجة متوسطة، كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف 

( وىي درجة كبيرة 0;.7ستجابات المديريف عف مجاؿ المعايير اإلدارية ككؿ قد بمغ )المتوسط الحسابي ال
 وفقًا لمفتاح التصحيح، أي أف المعايير اإلدارية تتوافر بدرجة كبيرة لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ.

  ة لممد ر:دار تفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالمعا  ر اإل
خطة استراتيجية مناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر بدرجة كبيرة، وكذلؾ يتضح مما سبؽ أف معيار تبني 

معيار امتبلؾ ميارات اإلدارة الفعالة المناسبة يتوفر بدرجة كبيرة أيضًا، في حيف يتوفر معيار امتبلؾ ميارات 
 اإلدارة المتفاعمة مع البيئة التكنولوجية المناسبة لمدرسة المستقبؿ بدرجة متوسطة.

سبب في ذلؾ إلى أف معظـ مديري المدارس الثانوية يضعوف خططًا استراتيجية مف بداية وقد يرجع ال
العاـ الدراسي يسعوف مف خبلليا إلى انجاز أىداؼ معينة موضوعة مسبقًا إما مف قبؿ المديريف أنفسيـ أو 

ر فييا نحو تحقيؽ مف قبؿ مديرية التربية، وتسعى ىذه األىداؼ بمعظميا إلى تطوير العممية التعميمية والسي
تعمـ فعاؿ لمطبلب ألف الطبلب ىـ محور العممية التعميمية لذلؾ يتوفر ىذا المعيار بدرجة كبيرة وتتفؽ ىذه 

 (.6066النتيجة مع دراسة )الحربي، 
وبالنسبة لمعيار امتبلؾ المديريف لميارات اإلدارة الفعالة فإنو يتوفر بدرجة كبيرة، وقد يعزى ذلؾ إلى أف 

المدرسية تتطمب ميارات إدارية وقيادية معينة وىذه الميارات تنبع في معظـ األحياف مف الصفات  اإلدارة
الشخصية والسموكية المناسبة وبما أف معيار الصفات الشخصية توفر بدرجة كبيرة لذلؾ تجد أف ميارات 

بأف المديريف يتـ تعيينيـ اإلدارة المدرسية توفرت أيضًا بدرجة كبيرة كنتيجة طبيعية، كما يمكف تفسير ذلؾ 
بعد مضي فترة معينة عمى عمميـ كمدرسيف وأثناء ىذه الفترة ومف خبلؿ تدرجيـ الوظيفي تجد أنيـ اكتسبوا 
ىذه الميارات بصورة طبيعية بحكـ عمميـ ضمف المدرسة واحتكاكيـ مع المديريف والموجييف التربويييف أو 

 العامميف في المدرسة بشكؿ عاـ.
تعمؽ بتوفر معيار امتبلؾ ميارات اإلدارة المتفاعمة مع البيئة التكنولوجية لدى المديريف بدرجة أما فيما ي

متوسطة فقد يرجع ذلؾ إلى أف بعض المديريف لدييـ خوؼ مف استخداـ الوسائؿ التكنولوجية كالكمبيوتر إما 
نولوجية، أو أف بعض المديريف لكبر سنيـ في بعض األحياف وعدـ رغبتيـ في تعمـ كيفية العمؿ بالوسائط التك

يعتمدوف عمى بعض المدرسيف أو اإلدارييف العامميف في المدرسة في القياـ باألعماؿ التي يتطمب إنجازىا 
يف، ومقاومة التعميمية مف جانب كثرة مف المدير الكمبيوتر، "فيناؾ مقاومة خفية لوضعية ودور التقنية 

 (.>76، 6009التكنولوجيا التعميمية" )الحامد، 
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  ة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟مادرجة توافر المعا  ر اإلجتماع -3

 اآلتية:الفرعية األسئمة  ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
في ضو   لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـمعاممة الطمبة بإ جاب ة مادرجة توافر مع ار  -3-1

 ( اآلتي: 66، كما يظير في الجدوؿ )اجراء الحساب المناسبتـ  المستقبؿ ؟مدرسة 
 ِعُبس ِعبٍِخ اٌطٍجخ ثاَدبثُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

قـ ر 
 المتوسط المع ار )معاممة الطمبة بإ جاب ة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 درجة التوافر الرتبة المع اري

 متوسطة 5 1.08 3.49 يستفيد مف خدمات االرشاد المدرسي في حؿ مشكبلت الطمبة. 65

 متوسطة 4 1.03 3.55 يخطط لتنفيذ برامج تثقيفية وترويحية لمطمبة. 66

 متوسطة 2 0.69 3.65 يرشد المدرسيف إلى أساليب التعامؿ الجيد مع الطمبة. 67

العممية التعميمية مف خبلؿ األنشطة يعمؿ عمى تحسيف وجية نظر الطمبة حوؿ  68
 المنيجية والبلمنيجية.

 متوسطة 3 0.92 3.63

 كبيرة 1 0.87 3.80 يوعي الطمبة بمشكبلت الواقع وينمي قدرتيـ عمى مواجية متطمبات المستقبؿ. 69

 متوسطة - 0.12 3.62 بإ جاب ة الطمبة ةعاممم

المديريف لمطمبة بإيجابية يتوفر بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار معاممة 
 (.6:.7التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

في ضو   لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـمعاممة المدرس ف بإ جاب ة مادرجة توافر مع ار  -3-2
 ( اآلتي:67في الجدوؿ )  النتائج كما ظيرت مدرسة المستقبؿ ؟

 ِعُبس ِعبٍِخ اٌّذسعُٓ ثاَدبثُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )
قـ ر 

 المتوسط المع ار )معاممة المدرس ف بإ جاب ة( البند
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

درجة  الرتبة
 التوافر

 كبيرة 1 0.71 3.88 فيـ أىداؼ المرحمة التي يعمموف بيا وعمى تنفيذىا. فييساعد المدرسيف  70

 كبيرة 6 0.83 3.73 يوضح األدوار والواجبات المطموب أداؤىا مف المدرسيف. 71

 كبيرة 3 0.94 3.80 يحدد معايير واضحة لقياس األداء. 72

 متوسطة 12 1.00 3.63 يدرب المدرسيف عمى استخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة المتاحة. 73

 كبيرة 2 0.92 3.86 الفعمي لمدرسيف وبيف األداء المنشود.يحدد الفجوة بيف األداء  74

 متوسطة 10 1.13 3.65 يسعى إلى تنمية ميارات المدرسيف في ضوء نتائج تقويـ أدائيـ. 75

 كبيرة 7 1.12 3.71 يشجع المدرسيف عمى إجراء البحوث والدراسات والتجارب لتحسيف العممية التعميمية. 76

 كبيرة 8 1.08 3.71 الصبلحيات. يفوض المدرسيف ببعض 77

 متوسطة 11 0.98 3.65 يتقبؿ آراء المدرسيف ويشعرىـ بأىميتيا وقيمتيا. 78
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قـ ر 
 المتوسط المع ار )معاممة المدرس ف بإ جاب ة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 متوسطة 13 1.15 3.59 يراعي رغبات المدرسيف عند توزيع األعماؿ قدر االمكاف. 79

يحػػرص عمػػى إشػػاعة روح العمػػؿ التعػػاوني والجمػػاعي بػػيف العػػامميف فػػي المدرسػػة مػػف  80
 بعض األنشطة الجماعية.خبلؿ 

 كبيرة 4 0.92 3.80

 كبيرة 9 1.01 3.71 يعمؿ عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي لدى أفراد المجتمع المدرسي. 81

 كبيرة 5 0.86 3.78 يمتـز بمبدأ العبلقات اإلنسانية واحتراـ اآلخريف. 82

 كب رة - 0.09 3.73  ف بإ جاب ةمدرسالمعاممة 

 
أف معيار معاممة المديريف لمطمبة بإيجابية يتوفر بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح،  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ

 (.7;.7حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )
لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي إشراؾ المدرسة في تطو ر المجتمع المحمي مادرجة توافر مع ار  -7-7

 ( اآلتي:68كما يظير في الجدوؿ )  المعياريتوفر ىذا  مدرسة المستقبؿ ؟في ضو   العاـ
 ِعُبس اششان اٌّذسعخ فٍ تطىَش اٌّدتّع اٌّحٍٍ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

قـ ر 
 المتوسط المع ار )إشراؾ المدرسة في تطو ر المجتمع المحمي( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 درجة التوافر الرتبة المع اري

يعمػؿ عمػػى ربػػط التربيػػة بالتنميػػة االقتصػادية واالجتماعيػػة واإليفػػاء بمتطمبػػات سػػوؽ  83
 العمؿ.

 متوسطة 7 0.89 3.63

 كبيرة 2 0.78 3.80 يضع الخطط لتشجيع أولياء األمور عمى زيارة المدرسة ومتابعة أبنائيـ. 84

 متوسطة 9 0.90 3.61 يوظؼ اإلمكانات المتوفرة في المدرسة لخدمة المجتمع المحمي. 85

يسػتفيد مػػف اإلعػبلـ فػػي نشػر الػػوعي المطمػوب حػػوؿ المدرسػة وأنشػػطتيا والخػػدمات  86
 كبيرة 4 0.89 3.76 التي تقدميا.

يمتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع قضػػػػايا البيئػػػػة والحفػػػػاظ عمػػػػى المػػػػوارد الطبيعيػػػػة  87
 كبيرة 5 0.70 3.71 واالستثمار األمثؿ ليا.

 كبيرة 1 0.87 3.82 التجارب اإليجابية في تطوير المجتمع.يستفيد مف  88

 كبيرة 6 0.83 3.71 يفعؿ البرامج االجتماعية التي يدعي إلييا فئات المجتمع المختمفة. 89

 كبيرة 3 0.87 3.80 يشارؾ في مناسبات المجتمع المختمفة ويؤدي األدوار اإليجابية في تفعيميا. 90

القضػػايا والمشػػكبلت التربويػػة الطارئػػة فػػي المجتمػػع بنػػاء عمػػى يسػػاىـ فػػي معالجػػة  91
 متوسطة 10 1.00 3.59 أسس عممية وتربوية سميمة.

 متوسطة 8 0.87 3.63 يِقيـ أنشطة مدرسية تساىـ في تفعيؿ مراكز األحياء والتوعية والمراكز الصفية. 92

محميالمجتمع الإشراؾ المدرسة في تطو ر   كب رة - 0.09 3.71 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار إشراؾ المدرسة في تطوير المجتمع المحمي يتوفر لدى المديريف 
 (.6;.7بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف أبعاد مجاؿ المعايير اإلجتماعية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لتوافر ىذه المعايير لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي:69مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 اٌّعبَُش االختّبعُخ ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

بإيجابية الطمبة معاممة  متوسطة 3 0.12 3.62 

 كبيرة 1 0.09 3.73 معاممة المدرسيف بإيجابية

اإلشراؾ في تطوير 
محميالمجتمع ال  كبيرة 2 0.09 3.71 

 كب رة - 0.10 3.70 المعا  ر االجتماع ة

المدرسيف بإيجابية( جاء في المرتبة األولى وتوفر بدرجة كبيرة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد )معاممة 
لدى المديريف، في حيف جاء بعد )اإلشراؾ في تطوير المجتمع المحمي( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة 
كبيرة، وجاء في المرتبة الثالثة بعد )معاممة الطمبة بإيجابية( وتوفر بدرجة متوسطة، كما يتبيف مف الجدوؿ 

( وىي 0;.7ابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المديريف عف مجاؿ المعايير اإلجتماعية ككؿ قد بمغ )الس
درجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح، مما يدؿ عمى أف المعايير اإلجتماعية تتوافر بدرجة كبيرة لدى مديري 

 التعميـ الثانوي العاـ.
 لممد ر: ع ةاالجتماتفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالمعا  ر 

معاممة  ة يتوفر بدرجة متوسطة، أما معيارايتضح مما سبؽ أف توافر معيار معاممة المدير لمطمبة بإيجابي
شراؾ المدرسة في تطوير المجتمع المحمي يتوفراف بدرجة كبيرة.  المدير لممدرسيف بإيجابية، وا 

ف بشكؿ أكبر مف الطبلب، فمدير وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى أف مديري المدارس يتواصموف مع المدرسي
المدرسة يتابع أمور المدرسيف بشكؿ يومي، ويعقد معيـ االجتماعات ويتباحث معيـ في أمور المدرسة بشكؿ 

 عاـ وأمور الطبلب بشكؿ خاص لذلؾ فيو عمى احتكاؾ أكبر بالمدرسيف مف الطبلب.
المجتمع وجعميا مركزًا لتطوير البيئة كما أف مدير المدرسة يسعى دائمًا إلى جعؿ المدرسة مفتوحة عمى 

المحيطة بيا مف خبلؿ عقد مجالس أولياء األمور وتوعيتيـ بضرورة التطوير واالىتماـ بتعميـ أبنائيـ بما 
ف غالبًا باالحتفاؿ باألعياد الرسمية والوطنية وذلؾ كمحاولة لجعؿ لفائدة لممجتمع، كما يقوـ المديرو يحقؽ ا

ع المحيط بيا وليس شيئًا خارجًا عنو أو منغمقة عمى ذاتيا منفصمة عف البيئة المدرسة صورة عف المجتم
 (. :600المحيطة بيا، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الراشد، 
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 ما أكثر معا  ر مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟ -4
 ( اآلتي::6في الجدوؿ ) النتائج كما ظير ت

 أوثش ِعبَُش ِذَش ِذسعخ اٌّغتمجً ٌذَهُ تىافشودسخخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد 21 اٌدذوي )

 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط المعا  ر
 كبيرة 3 0.13 3.67 المعايير الشخصية

 كبيرة 6 >0.1 3.70 المعايير اإلدارية

 كبيرة 6 0.10 3.70 المعايير االجتماعية

 كبيرة - 0.15 3.69 معا  ر المد ر

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف )المعايير اإلدارية( جاءت في المرتبة األولى وتوفرت بدرجة كبيرة لدى 
اإلجتماعية( في المرتبة الثانية وتوفرت بدرجة كبيرة أيضًا، في حيف احتمت  المديريف، يمييا )المعايير

وتوفرت بدرجة كبيرة، وعند اإلمعاف في المتوسطات الحسابية لمجاالت )المعايير الشخصية( المرتبة الثالثة 
المعايير الثبلث يتضح تقارب المتوسسطات الحسابية فيما بينيا وتوفرىا بدرجة كبيرة لدى مديري التعميـ 

 ويمكف أف تعتبر ىذه النتيجة طبيعية ألنو كمما توافرت المعايير اإلدارية بشكؿ كبير لدى، الثانوي العاـ
المديريف أصبحت مياراتيـ اإلدارية والقيادية أكثر تميزًا واتقانًا، وأصبحت إدارتيـ لمعممية التعميمية فعالة 

االجتماعية مف حيث معاممة المدرسيف  بشكؿ أكبر، مما ينعكس ذلؾ إيجابًا عمى المديريف مف الناحية
بشكؿ إيجابي عمى صفاتيـ الشخصية والطبلب والمجتمع المحمي بشكؿ إيجابي، وىذا بدوره ينعكس أيضًا 

والسموكية حيث يصبحوف واثقيف بأنفسيـ أكثر ويسعوف لمتطوير بشكؿ أكبر، فنجاح المديريف إداريًا واجتماعيًا 
 بع مف درجة عالية مف الصفات الشخصية الراقية والمتميزة.ينالبد أف 

 :أسئمة المجاؿ الثاني
التي تواجو مديري المدارس الثانوية العامة في ضوء مدرسة  عبارة عف األسئمة المتعمقة بالتحدياتوىي 

 المستقبؿ وسيتـ اإلجابة عنيا كمايمي:
 مامستوى التحد ات اإلدار ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ ؟ -1

 اآلتية:الفرعية األسئمة  يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
اإلدار ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في المتعمقة باألعماؿ مامستوى التحد ات  -1-1

 ضو  مدرسة المستقبؿ ؟

االنحرافات المعيارية الموزوف )المرجح( باالضافة إلى  تـ حساب المتوسطلئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 ( اآلتي:;6المديريف، كما يظير في الجدوؿ ) إلجابات 
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 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبألعّبي اإلداسَخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط التحد ات )المتعمقة باألعماؿ اإلدار ة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

 متوسط 12 1.09 3.31  الممنوحة لمدير المدرسة األكاديمية واإلدارية والمالية ضعؼ الصبلحيات 1

 كبير 2 1.02 3.86 مركزية إدارة التربية. 2

 متوسط 10 1.10 3.41 جمود كثير مف األنظمة والموائح. 3

 كبير 3 1.02 3.86 زيادة أعداد الطبلب والقوى البشرية العاممة في المدرسة. 4

معػػو  قػدرة مػدير المدرسػة عمػى ممارسػة عمميػة تفػويض صػبلحيات لآلخػريف العػامميف 5
 متوسط 13 1.11 3.12 في المدرسة.

 متوسط 9 1.08 3.49 القدرة عمى تطبيؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ. 6

وعػػي المػػدير بأىػػداؼ التعمػػيـ وغايتػػو واإللمػػاـ الكػػافي بوسػػائؿ تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ  7
 كبير 1 0.62 3.88 عمى أرض الواقع.

 كبير 4 0.70 3.71 العممية التعميمية نحو األداء المتميز.األخذ بزماـ تطوير األداء المدرسي وتحسيف  8

9 
تييئػػػة الموقػػػؼ التعميمػػػي السػػػميـ الػػػذي يسػػػاعد المدرسػػػيف عمػػػى التعمػػػيـ الجيػػػد ويمكػػػف 

 كبير 5 0.82 3.67 الطبلب مف أف يتعمموا.

تػػػوفير اآلليػػػات والتطبيقػػػات واألسػػػاليب التػػػي تسػػػاىـ فػػػي تطػػػوير مسػػػتوى جػػػودة أداء  10
 ينعكس إيجابيًا عمى مستوى تحصيؿ الطبلب.المدرس بما 

 متوسط 6 0.63 3.65

مشػػػاركة المدرسػػػيف فػػػي صػػػنع واتخػػػاذ القػػػرارات مػػػف خػػػبلؿ التوجػػػو نحػػػو البلمركزيػػػة  11
 وتقسيـ المسؤولية.

 متوسط 11 0.80 3.37

 متوسط 7 0.97 3.55 احتراـ الرأي والرأي اآلخر واالستفادة مف معطيات العمـ وتجارب اآلخريف. 12

 متوسط 8 1.01 3.53 سيادة الروتيف والتشدد في البيروقراطية في العمؿ. 13

 متوسط - 0.23 3.57 عماؿ إدار ةاأل

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة باألعماؿ اإلدارية كاف متوسط لدى مديري التعميـ 

 (.;7.9المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ 
لدى مد ري مدارس التعم ـ  الحد ثة اإلدار ةالمتعمقة بتبني النماذج مامستوى التحد ات  -1-2

 الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ ؟

 ( اآلتي:>6في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير 
 



158 

 

 
 ثتجٍٕ إٌّبرج اإلداسَخ اٌحذَثخ ٌذَهُوِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )

 التحد ات )تبني النماذج اإلدار ة الحد ثة( رقـ البند
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

عػػدـ التناسػػب فػػي التأىيػػؿ واإلعػػداد الميػػاري لممػػديريف مػػع الميػػارات الحديثػػة المطموبػػة فػػي  14
 القائد التربوي.

 متوسط 4 1.12 3.57

 متوسط 5 0.97 3.53 االتجاه نحو اإلدارة بالفريؽ.  15

 متوسط 8 1.03 3.29 اعتماد أسموب االبداع وحؿ المشكبلت في اإلدارة. 16

دارة الفريؽ الواحد. 17  متوسط 3 0.94 3.61 اعتماد مبادئ اإلدارة التشاركية وا 

دارتو  بفعالية.  18  متوسط 7 0.94 3.43 قدرة المدير عمى تنظيـ وقتو وا 

قدرة المدير عمى إدارة التغيير والتجديد في المدرسة مف خبلؿ إشػراؾ العػامميف فػي الميمػات  19
 متوسط 2 0.98 3.65 المراد إحداث التغيير فييا.

قدرة المدير عمى إدارة الصراعات بيف األفراد ومحاولتو التوفيؽ بيف أىداؼ المدرسة وأىداؼ  20
 متوسط 6 1.10 3.47 المدرسيف.

 متوسط 9 1.10 3.22 اعتماد مبدأ المساءلة والمسؤولية في اإلدارة. 21

 كبير 1 0.91 3.75 القدرة عمى إدارة المدرسة االلكترونية. 22

الحد ثة اإلدارة تبني نماذج  متوسط - 0.17 3.50 

الحديثة كاف متوسط لدى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بتبني النماذج اإلدارية 
 (.7.90مديري التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف بعدي مجاؿ التحديات اإلدارية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لمستوى ىذه التحديات  وعند المقارنة
 ( اآلتي:=6ج كما في الجدوؿ ) لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائ

 وِغتىي اٌتحذَبد  اإلداسَخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 متوسط 1 0.23 3.57 أعماؿ إدارية
الحديثة ةينماذج اإلدار تبني ال  متوسط 2 0.17 3.50 

اإلدار ةالتحد ات   متوسط - 0.21 3.54 

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد التحديات المتعمقة)باألعماؿ اإلدارية( جاء في المرتبة األولى وكاف 

التحديات المتعمقة )تبني النماذج اإلدارية الحديثة( في  مستواه متوسط لدى المديريف، في حيف جاء بعد
كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المرتبة الثانية ومستواه متوسط أيضًا، 

( وىو مستوى متوسط وفقًا لمفتاح التصحيح، مما 7.98المديريف عف مجاؿ التحديات اإلدارية ككؿ قد بمغ )
 يدؿ عمى أف مستوى التحديات اإلدارية كاف متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ.
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 لمد ر:ا بالتحد ات اإلدار ة التي  واجييار نت جة السؤاؿ المتعمؽ تفس 
يتبيف مما سبؽ أف التحديات المتعمقة بكؿ مف األعماؿ اإلدارية وتبني النماذج اإلدارية الحديثة كاف 

، ويمكف اعتبار ىذه النتيجة منطقية وتتفؽ مع المعايير اإلدارية لمدير مدرسة المستقبؿ اً مستواىما متوسط
ستنتج مف ذلؾ أف توافر المعايير اإلدارية بشكؿ كبير لدى مدير المدرسة الثانوية حيث توفرت بدرجة كبيرة وي

مف حيث امتبلكو ميارات اإلدارة الفعالة يجعمو أكثر قدرة عمى مواجية التحديات المتعمقة باألعماؿ اإلدارية 
عماؿ اإلدارية ، أضؼ إلى ذلؾ أف الخبرة التي يكتسبيا المدير في تسيير األاً لذلؾ كاف مستواىا متوسط

بالمدرسة تجعؿ مف أدائو اإلداري متطور بشكؿ أكبر كمما ازدادت سنوات الخبرة لديو، مماجعؿ مستوى 
 التحديات اإلدارية التي يواجييا متوسطًا.

 مامستوى التحد ات التربو ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ ؟ -2

 اآلتية:الفرعية األسئمة  الرئيس مجموعة مفيتفرع عف ىذا السؤاؿ 
لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة مدرس ف مامستوى التحد ات المتعمقة بال -2-1

 المستقبؿ ؟

 :مييلنتائج كما ( 70يظير الجدوؿ ) 
 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبٌّذسعُٓ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط التحد ات )المدرس ف( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي
 متوسط 10 1.07 3.33 قمة أعداد المدرسيف المؤىميف تربويًا. 23
 متوسط 6 1.36 3.39 ضعؼ رغبة المدرسيف في التغيير. 24
 متوسط 5 1.15 3.43 قمة اطبلع المدرسيف عمى التجارب المفيدة في تخصصاتيـ. 25
 متوسط 4 1.08 3.59 االفتقار لمعمؿ الجماعي التشاركي التفاعمي. 26
 كبير 2 1.09 3.67 ضعؼ اتقاف المدرسيف لمحاسب اآللي. 27
 متوسط 7 1.11 3.39 تقميدية دور المدرس في المدرسة. 28
 متوسط 8 0.89 3.37 ضعؼ احساس المدرس بالمسؤولية. 29
 متوسط 3 1.08 3.63 عمى الطرؽ التقميدية في التدريس.اعتماد المدرسيف  30
 كبير 1 0.99 3.78 اىتماـ المدرسيف بالجانب التعميمي فقط. 31
 متوسط 11 0.81 3.31 إتاحة المديريف الفرصة المناسبة  لممدرسيف لمتطور الميني. 32
 متوسط 9 1.04 3.37 نشر اساليب التجديد وأفكار االبداع بيف المدرسيف وتشجيعيـ عمييا. 33

 0.16 3.48  فمدرسال
 

 متوسط

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالمدرسيف كاف متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي 
 (.>7.8العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مبنى المدرسي مامستوى التحد ات المتعمقة بال -2-2
 :النتائج كما يمي ( اآلتي76يظير الجدوؿ )  مدرسة المستقبؿ ؟
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 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبٌّجًٕ اٌّذسعٍ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  25 اٌدذوي )
رقـ 
 التحد ات )المبنى المدرسي( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

 كبير 2 1.14 4.12 عدـ مبلئمة المبنى المدرسي لمعممية التعميمية ضمف مدرسة المستقبؿ. 34
 كبير 1 1.36 4.20 قمة تجييز المدارس والصفوؼ الدراسية بالتقنيات واألجيزة الحديثة. 35
 متوسط 6 1.40 3.45 كثافة الطبلب في الصؼ الواحد 36
 متوسط 7 1.42 3.31 عدـ مناسبة المبنى لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 37
 متوسط 4 1.21 3.51 االستفادة مف المبنى في تنفيذ أنشطة المجتمع المحمي. 38
 متوسط 5 1.17 3.51 أف يكوف المبنى قاببًل لمتوسع وفقًا لحاجات المستقبؿ. 39
 كبير 3 1.15 3.73 المختمفة.أف تكوف مرافقو ممبية لحاجات الطبلب  40
 كبير  0.34 3.69 المدرسي مبنىال

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالمبنى المدرسي كاف كبير لدى مديري التعميـ 
 (.=:.7الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مناىج الدراس ة المتعمقة بالمامستوى التحد ات  -2-3
 :النتائج كما يمي(  76الجدوؿ )يوضح  مدرسة المستقبؿ ؟
 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبٌّٕبهح اٌذساعُخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

رقـ 
 التحد ات )المناىج الدراس ة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

 متوسط 11 1.21 3.51 تطوير المناىج باستمرار. 41

 متوسط 10 0.81 3.53 مراعاة االنفجار المعرفي اليائؿ أثناء تطوير المناىج. 42

 متوسط 6 0.82 3.65 مراعاة استخداـ التقنيات الحديثة في عرض المناىج ومراجعتيا. 43

 كبير 4 0.69 3.75 بناء المناىج عمى اساس الوحدات وتكامؿ المعرفة. 44

 متوسط 8 1.04 3.59 تحقيؽ التكامؿ بيف الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية في المنياج. 45

46 
تضػػػميف المنػػػاىج موضػػػوعات إجباريػػػة تتعمػػػؽ بصػػػمب األىػػػداؼ التربويػػػة وموضػػػوعات 

 الفردية.اختيارية تشبع حاجات الطبلب 
 متوسط 7 0.96 3.65

 كبير 2 0.84 3.92 أف تعمؿ المناىج الدراسية عمى اكساب الطبلب ميارات: )التحميؿ والتركيب والتقويـ(. 47

 كبير 1 0.96 3.96 تشجيع المدرسيف عمى دمج التكنولوجيا بالمنياج. 48

 متوسط 9 1.02 3.59 االىتماـ بالمغات االجنبية. 49

 كبير 5 0.95 3.69 عمى جودة المناىج.التركيز  50

إدخػػاؿ العولمػػة ومضػػامينيا فػػي المنػػاىج التعميميػػة كػػي ال يعػػيش المػػدرس والطالػػب فػػي  51
 متوسط 12 1.03 3.49 حالة انفصاـ عف الواقع.

 كبير 3 0.81 3.76 ربط المياج بالبيئة المحيطة. 52

 كبير  0.15 3.67 الدراس ة مناىجال
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السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالمناىج الدراسية كاف كبير لدى مديري التعميـ يتضح مف الجدوؿ 
 (.;:.7الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة  بالطمبةمامستوى التحد ات المتعمقة  -2-4
 ( اآلتي:77في الجدوؿ )  النتائج ظيرت ؟المستقبؿ 

 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبٌطٍجخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )
رقـ 
 البند

 المتوسط التحد ات )الطمبة(
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

مستوى  الرتبة
 التحدي

53 
البلزمة واألساسية في كػؿ التركيز عمى إكساب الطمبة الميارات والمعارؼ والخبرات 

 متوسط 5 0.96 3.63  مادة دراسية.

 متوسط 9 0.95 3.51 غرس االتجاىات والمواقؼ االيجابية تجاه العمـ في نفوس الطمبة. 54

تػػوفير التوجيػػػو واإلرشػػػاد المينػػػي والنفسػػػي لمطمبػػػة وفػػػؽ البػػػرامج الحديثػػػة فػػػي اإلرشػػػاد  55
 متوسط 4 0.80 3.65 والتوجيو الميني.

تكػػػػػويف العقميػػػػػة النقديػػػػػة لػػػػػدى الطمبػػػػػة وتنميػػػػػة الممكػػػػػات االبتكاريػػػػػة وبنػػػػػاء التوجيػػػػػات  56
 متوسط 6 0.69 3.63 االجتماعية المرغوبة.

 كبير 3 0.68 3.69 توفير أفضؿ البرامج لمواكبة تطورات العصر والمبلئمة لقدرات الطمبة وميوليـ. 57

 متوسط 7 0.75 3.59 كالتفكير االبداعي والناقد والمستقؿ.إكساب الطبلب أنواع التفكير ومياراتو الخاصة  58

 كبير 1 0.61 3.90 تييئة الطبلب لتحقيؽ طاقاتيـ الداخمية والسعي مف أجؿ دور نافع ليـ في المجتمع. 59

إيجػػاد الحػػػافز االيجػػػابي لمنجػػػاح بحيػػث يكػػػوف الػػػدافع لمتعمػػػيـ ىػػو الرغبػػػة فػػػي النجػػػاح  60
 كبير 2 0.90 3.71 وليس الخوؼ مف الفشؿ.

العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسموب تقويـ األداء الذي يتـ فيػو التأكػد مػف تمكػف  61
 متوسط 8 0.96 3.59 الطالب مف الميارة والمعرفة.

طمبةال  متوسط  0.11 3.65 

الثانوي يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالطمبة كاف متوسط لدى مديري التعميـ 
 (.9:.7العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف أبعاد مجاؿ التحديات التربوية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لمستوى ىذه التحديات لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي: 78مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ )

 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌتشثىَخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 ) اٌدذوي
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 متوسط 4 0.16 3.48 مدرسال
 كبير 1 0.34 3.69 مبنىال
 كبير 2 0.15 3.67 مناىجال
 متوسط 3 0.11 3.65 طمبةال

 متوسط - 0.21 3.62 التحد ات التربو ة
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد التحديات المتعمقة)بالمبنى المدرسي( جاء في المرتبة األولى وكاف 
التحديات المتعمقة )بالمناىج الدراسية( في المرتبة الثانية  مستواه كبير لدى المديريف، في حيف جاء بعد
)بالطمبة( في المرتبة الثالثة ومستواه متوسط، وأخيرًا جاء بعد ومستواه كبير أيضًا، تبله بعد التحديات المتعمقة 

التحديات المتعمقة )بالمدرسيف( في المرتبة الرابعة ومستواه متوسط، أما مجاؿ التحديات التربوية ككؿ فمستواه 
 (، مما يدؿ عمى أف مستوى التحديات التربوية كاف6:.7لدى المديريف متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي )

 متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ.
 لمد ر:ا ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالتحد ات التربو ة التي  واجيياتفس 

، بينما التحديات المتعمقة بكؿ مف اً يتضح أف التحديات المتعمقة بالمدرسيف والطمبة كاف مستواىا متوسط
، وقد يرجع ذلؾ إلى أف تواصؿ المدير مع المدرسيف اً المبنى المدرسي والمناىج الدراسية كاف مستواىا كبير 

، فالمدير بأسموبو الخاص وبتعاممو االيجابي معيـ اً والطمبة بشكؿ يومي يجعؿ مف مستوى التحديات متوسط
 قد يكوف السبب في أف يكوف مستوى التحديات المتعمقة بالمدرسيف والطمبة متوسط.

المدرسي والمناىج كبيرة، وقد يكوف السبب في ذلؾ أف ىناؾ في حيف تجد أف التحديات المتعمقة بالمبنى 
آخريف يساىموف إما في تصميـ المبنى المدرسي أو في إعداد المناىج الدراسية، فالمينى المدرسي  اً أشخاص

يصمـ مف قبؿ ميندسيف مختصيف وورش عمؿ تتعاقد مع وزارة التربية ومديرياتيا وتعمؿ عمى تصميـ وتنفيذ 
تعمقة بالبناء لذلؾ دور المدير محدود فييا، وكذلؾ األمر بالنسبة لممناىج الدراسية حيث يتـ المشاريع الم

تصميميا مف قبؿ لجنة مف الخبراء والمختصيف وبعض المدرسيف والمديريف وليس جميع المديريف لذلؾ يكوف 
ذات سي والمناىج المدرسية ، مما جعؿ التحديات المتعمقة بالمبنى المدر اسياـ المدير في وضع المناىج قميبلً 

 كبير ألنيا تتطمب منو مساىمة أكبر فييا. مستواى
في ضو  مدرسة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ مستوى التحد ات التكنولوج ة ما -3

 ( اآلتي: 79في الجدوؿ )النتائج ظير ت ؟المستقبؿ
 اٌتىٕىٌىخُخ ٌذَهُوِغتىي اٌتحذَبد   اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )

رقـ 
 البند

 المتوسط التحد ات التكنولوج ة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

مستوى  الرتبة
 التحدي

 متوسط 6 0.76 3.55 القدرة عمى توظيؼ تكنولوجيا المعمومات في المدرسة. 62

 متوسط 7 1.05 3.53 إيجاد بنية تحتية قوية لمعمـ والتكنولوجيا الحديثة. 63

 متوسط 10 1.00 3.41 التسييبلت التكنولوجية واالتصاالت لكافة قطاعات المجتمع وليس لمطمبة فقط.تقديـ  64

 متوسط 12 1.17 3.29 قدرة المدير عمى تطوير عممو والتعامؿ مع التقنية الحديثة. 65

 متوسط 11 1.02 3.35 إيجاد موقع الكتروني يخدـ القطاع التعميمي مرتبط بشبكة االنترنيت .  66
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رقـ 
 المتوسط التحد ات التكنولوج ة البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

 متوسط 8 0.58 3.49 االنتقاؿ مف المكتبة التقميدية إلى المكتبة اإللكترونية. 67

 متوسط 9 0.92 3.43 االستفادة مف شبكة االنترنيت القتناء الموارد التعميمية. 68

توفير مختبرات الحاسوب ومراكز مصػادر الػتعمـ والتقنيػات التعميميػة وتيسػير اسػتخداميا مػف قبػؿ   69
 متوسط 4 0.87 3.65 أفراد المدرسة.

 كبير 2 0.76 3.69 استخداـ تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية والمادية في المدرسة. 70

 كبير 3 0.84 3.67 الربط والتفاعؿ بيف وحدات المدرسة. تطوير شبكات المعمومات الداخمية لتوفير 71

 كبير 1 0.88 3.78 التشجيع عمى إنشاء القنوات التعميمية المتخصصة في جميع أنواع التعميـ ومراحمو. 72

73 
اسػػػتخداـ األسػػػاليب التكنولوجيػػػة الحديثػػػة كالميزانيػػػة المبرمجػػػة واسػػػتخداـ شػػػبكات بنػػػؾ المعمومػػػات 

 متوسط 5 1.13 3.61 عوضًا عف الممفات.والحاسبات اآللية 

 متوسط - 0.15 3.54 التحد ات التكنولوج ة

يتبيف مف الجدوؿ  السابؽ أف مستوى التحديات التكنولوجية متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ 
أنو عمى الرغـ (، ويعزى ذلؾ إلى 7.98وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

مف وجود خوؼ لدى بعض المديريف وعدـ الرغبة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصمة إال أف مديريات 
التربية تسعى دومًا إلى جعؿ المديريف عمى تواصؿ دائـ واطبلع مستمر عمى ىذه التطورات، كما أنيا تسعى 

وجيا بشكؿ عاـ والكمبيوتر بشكؿ خاص، وأكبر دليؿ عمى ميارات استخداـ التكنول إلى تدريب ىؤالء المديريف
عمى ذلؾ برنامج نشر المعموماتية الذي تتبناه مديرية التربية بالتعاوف مع الجمعية السورية لممعموماتية، وكذلؾ 
الدورات التي قامت بيا المديرية تحت عنواف "دمج التكنولوجيا بالتعميـ" وغيرىا.. والتي تسعى جميعيا إلى 

ميارات وامكانات مديري المدارس بما يتبلءـ مع التغيرات الكبيرة الحاصمة عمى صعيد العمـ والتقنية تطوير 
 لذلؾ جاء مستوى ىذه التحديات متوسطًا. 

 مامستوى التحد ات االقتصاد ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ؟ -4

 اآلتية:الفرعية األسئمة  مف يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة
مامستوى التحد ات المتعمقة بالشؤوف المال ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو   -4-1

 مدرسة المستقبؿ ؟

 :النتائج كمايمي ( اآلتي:7يظير الجدوؿ ) 
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 ٌذَهُوِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثبٌشإوْ اٌّبٌُخ  اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
 التحد ات )الشؤوف المال ة( رقـ البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

 كبير 1 0.95 3.84 ضعؼ اإلمكانات المادية الممنوحة لممدرسة. 74

 متوسط 6 1.13 3.61 ضعؼ الميزانية الخاصة بتدريب العامميف. 75

 كبير 3 1.16 3.75 لممديريف المتميزيف.قمة الحوافز المادية الممنوحة  76

 كبير 4 1.15 3.71 تضخـ اإلنفاؽ التعميمي البلـز إلقامة البنى التحتية لتكنولوجيا التعميـ في عصر المعمومات. 77

 متوسط 7 1.05 3.47 ضرورة النظر لمموارد البشرية كمورد اقتصادي بديؿ 78

 متوسط 8 1.28 3.41 مخرجات مدرسة المستقبؿ في التمويؿ.مشاركة المؤسسات الكبرى التي تستفيد مف  79

السماح بتشجيع القطػاع الخػاص عمػى االسػتثمار فػي التعمػيـ بمػا يضػمف تحممػو لجػزء مػف تكمفػة  80
 كبير 5 0.99 3.67 التعميـ.

 كبير 2 0.98 3.80 السماح بتشجيع المشاركة الشعبية في تمويؿ المدرسة 81

 متوسط  0.15 3.66 مال ةالشؤوف ال

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالشؤوف المالية متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ 
 (.::.7وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في  امستوى التحد ات المتعمقة بإعداد الخر ج لسوؽ العمؿم -4-2
 :النتائج كما يمي( ;7يظير الجدوؿ ) ضو  مدرسة المستقبؿ ؟

 وِغتىي اٌتحذَبد  اٌّتعٍمخ ثاعذاد اٌخشَح ٌغىق اٌعًّ ٌذَهُ اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
 المتوسط التحد ات )إعداد الخر ج لسوؽ العمؿ( رقـ البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

 كبير 6 0.83 3.78 القدرة عمى تزو د الطالب بالميارات األساس ة والالزمة لاللتحاؽ بسوؽ العمؿ. 82

 كبير 7 0.80 3.75 القدرة عمى ربط الس اسة التربو ة بالس اسة االقتصاد ة والس اسة العمم ة التكنولوج ة.. 83

 كبير 4 0.72 3.80 التعم ـ باحت اجات سوؽ العمؿ.القدرة عمى ربط  84

 متوسط 9 0.80 3.63 العمؿ عمى تكو ف الثقافة االنتاج ة وثقافة العمؿ واالعتماد عمى الذات لمواجية التحد ات االقتصاد ة. 85

 كبير 1 0.86 3.88 المساىمة في انفتاح المدرسة عمى عالـ االنتاج والوسط االجتماعي. 86

 كبير 5 0.69 3.80 عمى توع ة الطالب بأىم ة االنتاج االسترات جي وأبعاده لمواجية التحد ات االقتصاد ة. العمؿ 87

 كبير 2 0.92 3.84 العمؿ عمى ربط التعم ـ بمواقع العمؿ واإلنتاج بما  حقؽ فائدة عظ مة لمطالب. 88

 كبير 8 0.87 3.75 و بدع ف و.التحوؿ مف إعداد الطالب لمبحث عف عمؿ إلى فرد  وجد العمؿ  89

 كبير 3 0.92 3.84 العمؿ عمى تكو ف ثقافة الترش د في استيالؾ الطاقة. 90

لسوؽ العمؿ الخر ج إعداد  كبير - 0.07 3.79 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بإعداد الخريج لسوؽ العمؿ كبير لدى مديري 
 (.=;.7وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ ) التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ

بيف بعدي مجاؿ التحديات االقتصادية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لمستوى ىذه التحديات  وعند المقارنة
 ( اآلتي:>7لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 وِغتىي اٌتحذَبد  االلتظبدَخ ٌذَهُ اٌّذَشَٓخبثبد ( ِتىعطبد ئ 21 اٌدذوي )
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

ماليةالشؤوف ال  متوسط 2 0.15 3.66 

لسوؽ العمؿ الخريج إعداد  كبير 1 0.07 3.79 

 كب ر - 0.13 3.73 التحد ات االقتصاد ة

التحديات المتعمقة)بإعداد الخريج لسوؽ العمؿ( جاء في المرتبة األولى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد 
التحديات المتعمقة )بالشؤوف المالية( في المرتبة الثانية  وكاف مستواه كبير لدى المديريف، في حيف جاء بعد

 ومستواه متوسط، أما مجاؿ التحديات االقتصادية ككؿ فمستواه لدى المديريف كبير حيث بمغ المتوسط
(، مما يدؿ عمى أف مستوى التحديات االقتصادية كاف كبير لدى مديري التعميـ الثانوي 7;.7الحسابي )

 العاـ.
 تفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالتحد ات االقتصاد ة التي  واجييا المد ر:

الخريج لسوؽ ، أما التحدي المتعمؽ بإعداد اً يتضح أف مستوى التحديات المتعمقة بالشؤوف المالية كاف متوسط
العمؿ مستواه كبير، وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى أف إدارة الشؤوف المالية لممدرسة مف حيث الميزانية وأمور 
الصرؼ وغيرىا مف قبؿ المدير تتـ وفؽ قرارات وقوانيف وضعتيا مديرية التربية تسيؿ عمؿ المدير لذلؾ جاء 

 مستوى ىذا التحدي متوسط.
العمؿ يعد ىدفًا يحتاج تحقيقو إلى تضافر جيود مجموعة مف الجيات باالضافة  بينما إعداد الخريج لسوؽ

إلى المدير، لذلؾ البد مف وجود تعاوف بيف المدرسيف واإلدارييف وأصحاب القرار والمناىج الدراسية مف أجؿ 
ور ميف جديدة لي يواجو المدير تحديات كبيرة في ىذا الميداف، والسيما بظياإعداد الخريج لسوؽ العمؿ وبالت

في المناىج الدراسية  اً دائم اً ر يتتطمب ميارات معينة فرضتيا التطورات التكنولوجية الحاصمة، مما يتطمب تطو 
العامة جميعيا تسعى إلى الثانوية أكبر في المدارس، فالمدارس  اً باالضافة إلى إعطاء الجانب العممي دور 

ب النظري وتيمؿ الجانب العممي، لذلؾ تجد خريج الثانوية إعطاء مناىج معينة وىذه المناىج تؤكد عمى الجان
العامة ال يستطيع االنخراط مباشرة في سوؽ العمؿ دوف إعداد أو تدريب لممينة التي يختارىا، األمر الذي 

، وتتفؽ ىذه اً مؿ وكاف مستوى ىذه التحديات كبير جعؿ المدير يواجو تحديات متعمقة بإعداد الخريج لسوؽ الع
 (.=600(، و )الشيري، :600مع دراسة )الراشد، النتيجة 
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 مامستوى التحد ات اإلجتماع ة لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ؟ -5
 ( اآلتي:=7في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير  ئلجابة عف ىذا السؤاؿل

 االختّبعُخ ٌذَهُوِغتىي اٌتحذَبد   اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
رقـ 
 المتوسط التحد ات اإلجتماع ة البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي
 متوسط 6 1.04 3.59 مواجية تحديات النمو السكاني المتسارع. 91

 كبير 2 0.74 3.75 التعايش والتفاعؿ مع كؿ معطيات الواقع وتحدياتو القريبة والبعيدة. 92

 كبير 3 0.92 3.73 الذكاءات المتعددة )اكايمي، تأممي ، تعميمي، عاطفي(.تنمية  93

94 .  كبير 1 0.78 3.78 تحقيؽ تماسؾ المجتمع في زمف يزداد عولمًة يوماً  بعد يـو

تقػػديـ خطػػط تطويريػػة لمتواصػػؿ مػػع المجتمػػع تزامنػػًا مػػع التطػػور العممػػي واالنفجػػار  95
 متوسط 8 0.95 3.51 المعرفي الممحوظ.

 متوسط 12 1.08 3.27 التخمص مف النظرة االجتماعية الدونية لمدير المدرسة. 96

تحقيؽ ديمقراطية الحيػاة المدرسػية وتػدريب الطػبلب عمػى ممارسػة الديمقراطيػة فػي  97
 حياتيـ اليومية.

 متوسط 7 0.99 3.53

 متوسط 11 0.97 3.29 الحد مف ضعؼ التعاوف بيف أولياء أمور الطبلب واإلدارة المدرسية. 98

 متوسط 10 1.08 3.37 إشراؾ أولياء أمور الطبلب في رسـ سياسة المدرسة وتخطيط برامجيا. 99

 متوسط 9 1.17 3.49 تنمية وعي الطبلب بمشكبلت الواقع وقدرتيـ عمى مواجية متطمبات المستقبؿ 100

 كبير 4 0.64 3.71 ربط المدرسة بمشكبلت البيئة المحيطة والتفاعؿ معيا. 101

اإلفػادة مػف إمكانػات المجتمػع الماديػة والبشػرية والسػعي لفػتح أبػواب المدرسػة عمػػى  102
 متوسط 5 0.87 3.65 المجتمع.

الحػػد مػػف الغػػزو الثقػػافي ومػػا يطرحػػو مػػف أفكػػار مػػدمرة فػػي العنػػؼ والجػػنس وتػػدعو  103
 متوسط 13 1.00 2.75 الى التقميد األعمى لمعادات الغربية في كثير مف المجاالت.

 متوسط - 0.28 3.49 التحد ات االجتماع ة

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات اإلجتماعية متوسط لدى مديري التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ 
(، وىذه النتيجة تتفؽ مع النتيجة =7.8وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

االجتماعية لمدير المدرسة الثانوية حيث توفرت ىذه المعايير بدرجة كبيرة، األمر الذي المتعمقة بالمعايير 
 .اً جعؿ مستوى التحديات االجتماعية متوسط

فمدير مدرسة المستقبؿ الثانوية يسعى إلى أف تكوف عبلقاتو االجتماعية مع المدرسيف والطبلب إيجابية، 
المجتمع المحيط بيا، كما أنو يسعى إلى التواصؿ الدائـ مع ويعمؿ عمى تطوير دور المدرسة في خدمة 

أو يمكنو أحيانًا أف يتدخؿ في حؿ مشكمة موجودة في  ،أولياء أمور الطمبة والعمؿ عمى حؿ مشكبلت الطمبة
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الحي الذي توجد فيو المدرسة مما يجعمو عمى تواصؿ دائـ بالبيئة المحيطة، لذلؾ أظيرت النتائج أف مستوى 
 االجتماعية متوسط. التحديات

 ما أكثر التحد ات التي تواجو مد ري المدارس الثانو ة العامة في ضو  مدرسة المستقبؿ؟ -6
 ( اآلتي:80في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

 جً عٓ أوثش اٌتحذَبد  اٌتٍ َىاخهىٔهب فٍ ػىء ِذسعخ اٌّغتم اٌّذَشَٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط التحد ات

 متوسط 4 0.21 3.54 التحديات اإلدارية
 متوسط 2 0.21 3.62 التحديات التربوية

 متوسط 3 0.15 3.54 التحديات التكنولوجية
 كبير 1 0.13 3.73 التحديات االقتصادية
 متوسط 5 0.28 3.49 التحديات االجتماعية
 متوسط - 0.21 3.59 تحد ات المد ر ف

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر التحديات التي يواجييا مديرو التعميـ الثانوي العاـ ىي التحديات 
ية، وأخيرًا التحديات االقتصادية، تمييا التحديات التربوية، ثـ التحديات التكنولوجية، وبعدىا التحديات اإلدار 

  اإلجتماعية.
وقد يعزى ذلؾ إلى أف اليدؼ األساس الذي وجدت مف أجمو المدرسة ىو إعداد الطالب لممجتمع الذي 

وال شؾ أف ذلؾ يتـ مف خبلؿ إعداد الطمبة الخريجيف لسوؽ العمؿ والسعي  ،يعيش فيو وجعمو متكيفًا معو
نحو تحقيؽ شراكة بيف المدرسة والمؤسسات االقتصادية العاممة في المجتمع المحيط بالمدرسة لذلؾ جاءت 

المتعمقة التحديات االقتصادية في المرتبة األولى، وتمتيا التحديات التربوية  وخاصة كما ذكر سابقًا التحديات 
بالمبنى المدرسي والمنياج والتي تحتاج مف المدير أف يتعامؿ مع فئات أخرى في المجتمع كالمصمـ 
اليندسي وواضعي المناىج، مما قد يولد لديو بعض الصعوبات في التعامؿ معيـ، وجاءت التحديات 

 التكنولوجية في المرتبة الثالثة، تمتيا التحديات االدارية واالجتماعية.
عبارة عف األسئمة المتعمقة بمعايير مدرس مدرسة المستقبؿ في المرحمة وىي  :مة المجاؿ الثالثأسئ

 الثانوية العامة وسيتـ اإلجابة عنيا كمايمي:
 مادرجة توافر المعا  ر الشخص ة لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟ -1

 اآلتية:الفرعية األسئمة  يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
رسي مدارس التعم ـ الثانوي مادرجة توافر مع ار الصفات الشخص ة المناسبة لمدرسة المستقبؿ لدى مد -1-1

المدرسيف، كما االنحرافات المعيارية إلجابات الموزوف )المرجح( باالضافة إلى  تـ حساب المتوسط العاـ؟
 ( اآلتي:86يظير في الجدوؿ ) 



168 

 

 ودسخخ تىافش ِعُبس اٌظفبد اٌشخظُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  25 اٌدذوي )
رقـ 
 المع ار )الصفات الشخص ة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 كبيرة 3 0.84 3.99 يسيـ في بناء مجتمع المعرفة. 1
 متوسطة 15 0.91 3.11 يتمتع بقدر كبير مف الحرية في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بممارساتو ونموه الميني.  2
 كبيرة 2 0.86 4.01 يدرؾ بأنو لـ يعد المصدر الوحيد لممعرفة   3
 متوسطة 13 1.20 3.24 ييتـ بتعميـ وتعمـ المغات األجنبية بوصفيا قناة اتصاؿ بالعالـ الخارجي.  4
 متوسطة 10 0.99 3.63 يتميز بالفيـ الواعي لخصائص النمو عند الطمبة.  5
 متوسطة 14 1.07 3.23 مؤىؿ لمتعامؿ مع عالـ المعمومات بامتبلؾ ميارات البحث العممي واإلحصاء.  6
 متوسطة 11 1.06 3.40 ينفتح عمى كؿ جديد مفيد يمكنو مف االبداع واالبتكار في عصر السرعة.  7
 كبيرة 8 0.98 3.72 يمثؿ قدوة اجتماعية وعممية وأخبلقية لمطمبة.  8
 كبيرة 9 0.96 3.70 يمتمؾ ميارات التواصؿ المفظي وغير المفظي.  9
 كبيرة 4 0.85 3.99 يمتـز بالمسؤولية األخبلقية واالجتماعية والمينية.  10
 كبيرة 7 0.98 3.79 يمـ بثقافة الجودة في العمؿ التربوي.  11
 متوسطة 12 1.08 3.36 يمتمؾ القدرة عمى التغيير في المدرسة والمجتمع.  12
 كبيرة 1 0.92 4.17 يتقف مادتو العممية المدرسية.  13
 كبيرة 5 0.96 3.90 يؤمف بدوره كمرشد لمطمبة.  14
 كبيرة 6 0.99 3.87 يدرؾ أىمية المينة التي يمارسيا.  15

 كب رة - 0.33 3.67 شخص ةالصفات 

مف الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ الصفات الشخصية المناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر لدى المدرسيف يتضح 
 (.;:.7بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات اجابات المدرسيف )

تطو ر ة لذواتيـ المين ة بما  تناسب مادرجة توافر مع ار امتالؾ مدرسي التعم ـ الثانوي العاـ لرؤ ة  -1-2
 ( اآلتي: 86في الجدوؿ )المنائج كما ظير تمع مدرسة المستقبؿ؟

 ودسخخ تىافش ِعُبس اِتالن سؤَخ تطىَشَخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )
رقـ 
 البند

 المع ار )امتالؾ رؤ ة تطو ر ة(
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 متوسطة 2 0.99 3.55 يواكب التقدـ التكنولوجي والعممي واستخداماتو التربوية. 16
 متوسطة 8 1.18 3.20 يشارؾ في الندوات والدورات التربوية بفاعمية.  17
 متوسطة 3 1.07 3.53 يأخذ بمفيـو التربية المستمرة والتعمـ مدى الحياة.  18
 متوسطة 5 1.06 3.49 يستخدـ التكنولوجيا في التعمـ الذاتي.  19
 متوسطة 4 1.21 3.50 يتبادؿ األفكار والمواد التعميمية مع الزمبلء لتحسيف العمؿ المدرسي.  20
 متوسطة 9 1.11 3.17 يستخدـ استراتيجيات بحثية )كالبحوث اإلجرائية( لتطوير قدراتو عمى التعميـ.  21
 متوسطة 7 1.10 3.23 رة .ستميخضع لدورات تدريبية م  22
 متوسطة 6 1.02 3.45 يدرب طمبتو عمى كيفية توظيؼ التقاتة في التعمـ الذاتي.  23
 متوسطة 1 1.00 3.56 ُيجيد طرائؽ البحث عف المعمومة.  24

 متوسطة - 0.16 3.41 رؤ ة تطو ر ةامتالؾ 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ المدرسيف لرؤية تطويرية لذواتيـ المينية بما يتناسب مع 
مدرسة المستقبؿ يتوفر لدى المدرسيف بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

 (.3.41)لمبعد ككؿ 
لميارات اإلدارة الصف ة اإلبداع ة مادرجة توافر مع ار امتالؾ مدرسي التعم ـ الثانوي العاـ  -1-3

  ؟المناسبة لمدرسة المستقبؿ

 ( اآلتي:87في الجدوؿ )  النتائج ظيرت
 ودسخخ تىافش ِعُبس اِتالن ِهبساد اإلداسح اٌظفُخ اإلثذاعُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

رقـ 
 المع ار )امتالؾ ميارات اإلدارة الصف ة اإلبداع ة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 متوسطة 5 1.01 3.54 يوفر بيئة صفية معززة لمتعمـ ومشجعة لبلبداع. 25

 متوسطة 6 1.04 3.52 يشجع طمبتو عمى التفكير اإلبداعي في حؿ المشكبلت في بيئة الصؼ. 26

دارتيا لتكوف بيئة تعميمية  27 تتسـ باألريحية واالنطبلؽ في طرح يرتب حجرة الدراسة وا 
 متوسطة 8 1.09 3.41 األفكار واآلراء.

 متوسطة 2 1.01 3.66 يتجنب اإلدارة التسمطية لمصؼ. 28
 متوسطة 3 0.94 3.66 يوفر بيئة تعميمية تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة. 29
 كبيرة 1 1.04 3.79 التعميمية بيف الطمبة.يطبؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ، وتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص  30
 متوسطة 4 1.04 3.58 يحرص عمى تطبيؽ مبادئ الجودة في عممو بيدؼ التحسيف المستمر . 31
 متوسطة 9 1.08 3.39 يشارؾ الطمبة في وضع قواعد وتعميمات توضح السموؾ المطموب منيـ. 32
 متوسطة 10 1.05 3.32 يطبؽ أسموب التعميـ المتداخؿ. 33

يييئ الفرص لمطمبة الستخداـ أنواع التعمـ الفعاؿ: )كالتعمـ عف بعد، والتعمـ بالمشاركة،  34
 متوسطة 7 1.11 3.50 والتعمـ التعاوني، والتعمـ االبتكاري(.

 متوسطة - 0.14 3.54 بداع ةالصف ة اإلدارة ميارات اإل

لميارات اإلدارة الصفية اإلبداعية المناسبة لمدرسة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معيار امتبلؾ المدرسيف 
المستقبؿ يتوفر لدى المدرسيف بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ 

(7.98.) 
مادرجة توافر مع ار تعز ز الق ـ اإلنسان ة لدى مدرسي التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة  -1-4

 المستقبؿ؟

 :النتائج كما يمي ( 88الجدوؿ )يظير 
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 ودسخخ تىافش ِعُبس تعضَض اٌمُُ اإلٔغبُٔخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  22 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط المع ار )تعز ز الق ـ اإلنسان ة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
درجة  الرتبة المع اري

 التوافر
 كبيرة 9 1.03 3.72 واحتراـ آراء اآلخريف.يغرس لدى طمبتو االيماف باالختبلؼ  35

 كبيرة 11 1.07 3.68 يشجع طمبتو عمى التفكير النقدي بداًل مف التسميـ باألفكار السائدة. 36

 كبيرة 4 1.03 3.86 يحتـر ثقافات الشعوب االخرى. 37

 كبيرة 1 0.98 4.08 يعود طمبتو عمى الثقة بالنفس . 38

 كبيرة 2 0.90 4.07 والصفح لدى طبلبو.ينمي قيـ التسامح  39

 كبيرة 3 0.99 4.06 ينمي قيـ السبلـ والحرية والعدالة االجتماعية بيف الطبلب. 40

يعزز لدى طمبتو تقبؿ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والتعامؿ معيـ بطريقة تربوية  41
 كبيرة 5 1.09 3.76 صحيحة.

 كبيرة 8 0.99 3.73 المجتمع الديمقراطي.يعرؼ الطمبة حقوقيـ وواجباتيـ في  42

 كبيرة 7 1.05 3.75 يشجع طمبتو عمى التعاوف والعمؿ ضمف فريؽ. 43

 كبيرة 6 1.09 3.76 يشجع االنفتاح عمى الثقافات العالمية وتبادؿ المعرفة والخبرة المتخصصة. 44

 متوسطة 12 1.11 3.60 يدرب طمبتو عمى ميارات )التواصؿ والمساواة والتضامف(. 45

يحث الطمبة عمى المحافظة عمى البيئة الطبيعية والعمؿ عمى وقايتيا وتحسينيا  46
 كبيرة 10 1.03 3.70 باستمرار.

نسان ةاإل ق ـ تعز ز ال  كب رة - 0.17 3.81 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار تعزيز القيـ اإلنسانية المناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر لدى المدرسيف 
 (.6>.7بدرجة كبيرة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف أبعاد مجاؿ المعايير الشخصية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لتوافر مجاؿ المعايير  وعند المقارنة
 ( اآلتي:89الشخصية لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 ودسخخ تىافش اٌّعبَُش اٌشخظُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 ) اٌدذوي
 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 كبيرة 2 0.33 3.67 شخصيةالصفات ال
 متوسطة 4 0.16 3.41 رؤية تطويريةامتبلؾ 
بداعيةاإلدارة ميارات اإل  متوسطة 3 0.14 3.54 
 كبيرة 1 0.17 3.81 نسانيةاإلقيـ التعزيز 

 متوسطة - 0.27 3.63 المعا  ر الشخص ة
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يتضح مف الجدوؿ  السابؽ أف معيار )تعزيز القيـ اإلنسانية( احتؿ المرتبة األولى وتوفر بدرجة كبيرة لدى 
المرتبة المدرسيف، في حيف جاء معيار )الصفات الشخصية( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة كبيرة، وفي 

الثالثة جاء معيار )امتبلؾ ميارات اإلدارة اإلبداعية( وتوفر بدرجة متوسطة، وجاء معيار )امتبلؾ رؤية 
تطويرية( في المرتبة الرابعة، كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المدرسيف عف 

وفقًا لمفتاح التصحيح، أي أف المعايير  ( وىي درجة متوسطة7:.7مجاؿ المعايير الشخصية ككؿ قد بمغ )
 الشخصية تتوافر بدرجة متوسطة لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ.
 تفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالمعا  ر الشخص ة لممدرس:

 يتضح مما سبؽ أف معياري الصفات الشخصية المناسبة لمدرسة المستقبؿ وتعزيز القيـ اإلنسانية توفرا
معياري تطوير الذات المينية وامتبلؾ ميارات اإلدارة الصفية  لدى المدرسيف، في حيف أفبدرجة كبيرة 

 اإلبداعية توفرا بدرجة متوسطة.
وقد يرجع ذلؾ إلى أف الصفات الشخصية الجيدة لمدرس التعميـ الثانوي تعد أمرًا ضروريًا والسيما أف 

المرحمة الثانوية لذلؾ  المراىقة التي تتوافؽ معو وخاصة في مرحمة س قدوة لطبلبو في تصرفاتو وسموكالمدر 
المدرس وخصائصو الشخصية جيدة أدى ذلؾ إلى حسف تفاعمو وانسجامو مع الطمبة،  كمما كاف سموؾ

 يؿ عمى ذلؾ أنو إذا كاف المدرس ذاوأصبح أكثر قدرة عمى تعزيز القيـ اإلنسانية النبيمة لدى طبلبو، وأكبر دل
أال يعمؿ عمى غرس القيـ اإلنسانية الحسنة لدى طبلبو ألف فاقد  الطبيعي صفات شخصية سيئة فإنو مف

لذلؾ توفر ىذاف المعياراف بدرجة كبيرة لدى المدرسيف، "ومف المعروؼ أف المراىقيف  ،الشيء ال يعطيو
فمف يتعمموف كثيرًا عف طريؽ االقتداء بسموكيات مدرسييـ، فإذا كاف ىناؾ قدر كبير مف التفاىـ في المدرسة 

 (.;66، 6006المحتمؿ اف يتبنى المراىؽ أنماط سموؾ مشابية ليا" )مونتيد، 
أما فيما يتعمؽ بمعيار امتبلؾ رؤية تطويرية لمذات المينية فقد توفر لدى المدرسيف بدرجة متوسطة وربما 
أو يعود ذلؾ إلى ضعؼ رغبة بعض المدرسيف في تطوير معموماتيـ ومواكبة التطورات في مجاؿ المينة 

المادة التي يدرسونيا واعتمادىـ فقط عمى المعمومات التي تتوفر لدييـ، فقد تجد أف بعض المدرسيف يكتفوف 
بما تعمموه في مرحمة اإلجازة الجامعية فقط، وقد يكوف السبب أحيانًا أف عممية التعمـ الذاتي مف أجؿ تطوير 

ياة وااللتزاـ بأكثر مف عمؿ ال تسمح لو بذلؾ المينة تحتاج وقت مف المدرس في المنزؿ، وربما ضغوطات الح
ذا كانت أنثى فإف أعباء المنزؿ تشكؿ عائقًا أماـ المدرسات بحيث ال يجدف وقت  اً إذا كاف المدرس ذكرًا وا 

 لعممية التعمـ الذاتي.
نتيجة أما فيما يتعمؽ بمعيار امتبلؾ ميارات اإلدارة الصفية اإلبداعية فقد توفر أيضًا بدرجة متوسطة وىي 

تتفؽ مع توفر معيار امتبلؾ رؤية تطويرية بدرجة متوسطة، وقد يرجع ذلؾ إلى أف تكرار المنياج نفسو في 
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ذا كاف مف النوع الذي ال يرغب في تطوير نفسو ومينتو فإنو ال يطمع  كؿ عاـ يجعؿ عمؿ المدرس روتينيًا، وا 
وجود شيء ، و مات الجديدة عف المينة لديوما يؤدي إلى ضعؼ المعمو معمى الجديد في مجاؿ اإلدارة الصفية 

 واستخداـ نفس األساليب في إدارة الصؼ كؿ عاـ وبشكؿ مستمر. ،مف اآللية في العمؿ
 مادرجة توافر المعا  ر التربو ة لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟ -2

 تية:يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف األسئمة الفرعية اآل
مادرجة توافر مع ار تنظ ـ العمم ة التعم م ة بما  تناسب مع مدرسة المستقبؿ لدى مدرسي  -2-1

 :النتائج كما يمي( :8يظير الجدوؿ )  مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟
 ودسخخ تىافش ِعُبس تٕظُُ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )

 المتوسط )تنظ ـ العمم ة التعم م ة(المع ار  البندرقـ 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

درجة  الرتبة
 التوافر

 متوسطة 16 1.05 3.32 يقـو بدور المنظـ والموجو بداًل مف دور الممقف. 47
 متوسطة 10 1.13 3.50 يعتمد أسموب التعمـ التعاوني. 48
.يبني المواقؼ التعميمية عمى أساس المدخؿ التكاممي  49  متوسطة 13 1.06 3.42 بيف العمـو
 متوسطة 14 1.17 3.41 لصفوفو ينسؽ بيف مصادر المعرفة المختمفة في شبكة االنترنيت والمقررات الدراسية 50
 متوسطة 11 1.00 3.50 يحث الطبلب عمى توظيؼ المعارؼ والمعمومات المكتسبة في حياتيـ اليومية. 51
 متوسطة 6 0.97 3.61 المستمر لممناىج التعميمية  بما يتبلءـ مع المستجدات.يسيـ في عممية التطوير  52
 كبيرة 2 0.93 3.75 يتقبؿ إجابات الطمبة واستفساراتيـ ميما كاف نوعيا. 53
 كبيرة 1 0.87 3.78 يمتمؾ الميارة في تخطيط المواقؼ التعميمية وتنفيذىا وتقويميا بما يحقؽ جودة التعميـ. 54
 كبيرة 3 0.93 3.70 الوسيط بيف الطمبة ومصادر المعرفة.يعد  55
 متوسطة 8 1.05 3.60 يدرب الطبلب عمى أساليب الحصوؿ عمى المعرفة باالعتماد عمى جيدىـ الذاتي. 56
 متوسطة 9 0.98 3.55 يركز عمى طرائؽ وأساليب التعمـ أكثر مف تركيزه عمى المعرفة ذاتيا. 57
 متوسطة 7 1.04 3.61 االستقبللية في التفكير واالستنتاج وحؿ المشكبلت. يعطي الطالب قدرًا مف 58
 متوسطة 5 0.86 3.64 ينوع أساليب تعزيزه لطمبتو وفقًا لمموقؼ التعميمي. 59
 كبيرة 4 0.99 3.67 يستخدـ التقويـ المستمر والتغذية الراجعة في أثناء التدريس. 60
 متوسطة 12 0.98 3.49 لتقويـ  تعمـ الطمبة وتقدميـ فيو وفؽ النتاجات التعميمية.يختار أدوات مبلئمة ومتنوعة  61
 متوسطة 15 1.06 3.36 يحرر الطمبة مف القوالب الجامدة واألحكاـ المسبقة. 62
 متوسطة - 0.14 3.56 العمم ة التعم م ة تنظ ـ

ينظموف العممية التعميمية المناسبة يتبيف مف الجدوؿ  السابؽ أف مدرسي مدارس التعميـ الثانوي العاـ 
 (.:7.9لمدرسة المستقبؿ بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

توظ ؼ التكنولوج ا في التعم ـ بما  تناسب مع مدرسة المستقبؿ لدى مادرجة توافر مع ار  -2-2
 ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟مدرس

 ( اآلتي:;8في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
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 ودسخخ تىافش ِعُبس تىظُف اٌتىٕىٌىخُب فٍ اٌتعٍُُ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
رقـ 
 المع ار )توظ ؼ التكنولوج ا في التعم ـ( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 متوسطة 2 1.09 3.27 يمتمؾ الميارات البلزمة لتطبيؽ التكنولوجيا في المواقؼ التدريسية. 63

 متوسطة 12 1.07 3.06 يصمـ بيئة تقنية لمتعميـ. 64

 متوسطة 5 1.17 3.22 يوظؼ التقنيات الحديثة في تصميـ نشاطات تعميمية. 65

 متوسطة 7 1.07 3.17 تساعد الطمبة في التعمـ الذاتي.يستخدـ الكمبيوتر في إعداد برامج تربوية  66

 متوسطة 9 1.18 3.12 يستعيف بالكمبيوتر في تحضير الدروس. 67

 متوسطة 8 1.10 3.16 .سيستخدـ الوسائط المتعددة في التدري 68

وخاصػػة الكمبيػػوتر واالتصػػاؿ بشػػبكة يػػدرب الطمبػػة عمػػى اسػػتخداـ األجيػػزة التكنولوجيػػة  69
 متوسطة 11 1.10 3.09 االنترنيت.

 متوسطة 10 1.20 3.10 لتكويف قاعدة بيانات معرفية.يوظؼ تكنولوجيا المعمومات في تخزيف المعمومات  70

 متوسطة 6 1.17 3.21 يستثمر المواقع االلكترونية مصدرًا مف مصادر التعميـ. 71

 متوسطة 3 1.14 3.27 تكنولوجيا المعمومات  ووسائمو في عممية تقويـ الطمبة.يوظؼ ادوات  72

 متوسطة 4 1.07 3.23 يستخدـ مصادر وادوات التكنولوجيا في تطوير معرفتو وقدرتو عمى التعميـ. 73

يسػػتعيف بالشػػػبكة اإللكترونيػػة فػػػي شػػػرح دروسػػو لطمبتػػػو مسػػػتفيدًا مػػف خػػػدمات الصػػػوت  74
 متوسطة 1 1.13 3.29 والصورة.

 متوسطة  0.08 3.18 في التعميـ تكنولوجياالتوظيؼ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ يتوفر بدرجة متوسطة لدى مدرسي مدارس 
 (.>7.6التعميـ الثانوي العاـ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

التفك ر العم ا المناسبة لمدرسة المستقبؿ لدى مدرسي مدارس مادرجة توافر مع ار تنم ة ميارات  -2-3
 ( اآلتي:>8في الجدوؿ )  ت النتائج كمالئلجابة عف ىذا السؤاؿ ظير  التعم ـ الثانوي العاـ؟

 ودسخخ تىافش ِعُبس تُّٕخ ِهبساد اٌتفىُش اٌعٍُب ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
رقـ 
 البند

 المتوسط ميارات التفك ر العم ا(المع ار )تنم ة 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

درجة  الرتبة
 التوافر

 متوسطة 6 1.12 3.48 يشجع الطمبة عمى البحث العممي بداًل مف النقؿ. 75
 متوسطة 1 1.04 3.64 ينمي ميارات حؿ المشكبلت. 76
 متوسطة 7 1.06 3.48 يعمـ الطمبة كيؼ يفكروف ويدربيـ عمى اكتساب ميارات التفكير. 77
 متوسطة 2 1.05 3.58 األنشطة المعتمدة عمى الذاكرة.ويحّد يقدـ عددًا كبيرًا مف األنشطة التي تشجع عمى التفكير  78
 متوسطة 3 0.95 3.56 يشجع الطمبة عمى التعبير الذاتي اإللقائي. 79
ثارة األسئمة بداًل مف  80  متوسطة 4 1.03 3.56 تنمية قدرتيـ عمى اإلجابة عنيا.ينمي قدرة طمبتو عمى طرح األفكار وا 
 متوسطة 8 0.97 3.44 يعزز مبادرات اإلبداع واالبتكار. 81
 متوسطة 9 1.03 3.43 يشجع طمبتو عمى التجريب واالكتشاؼ وتطوير البدائؿ واالحتماالت. 82
 متوسطة 10 0.99 3.34 يوظؼ استراتيجيات التفكير والتفكير االبداعي في األداء. 83
 متوسطة 5 1.05 3.53 يدرب الطبلب عمى تنظيـ المعمومات في أشكاؿ رسـو ذات عبلقات ارتباطية. 84
العم ا   تفك راليارات تنم ة م   متوسطة - 0.09 3.50 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار تنمية ميارات التفكير العميا المناسبة لمدرسة المستقبؿ يتوفر لدى 
 (.7.90بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )المدرسيف 

بيف أبعاد مجاؿ المعايير التربوية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لتوافر ىذه المعايير لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي:=8مدرسي التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 ودسخخ تىافش اٌّعبَُش اٌتشثىَخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  21 اٌدذوي )
 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 متوسطة 1 0.14 3.56 العمم ة التعم م ة تنظ ـ
 متوسطة 3 0.08 3.18 في التعم ـ تكنولوج االتوظ ؼ 
 متوسطة 2 0.09 3.50 العم ا تفك رالميارات تنم ة 

 متوسطة - 0.20 3.42 المعا  ر التربو ة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد )تنظيـ العممية التعميمية( جاء في المرتبة األولى وتوفر بدرجة متوسطة 
لدى المدرسيف، في حيف جاء بعد )تنمية ميارات التفكير العميا( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة متوسطة، 

المرتبة الثالثة بعد )توظيؼ التكنولوجيا في التعميـ( وتوفر بدرجة متوسطة، كما يتبيف مف الجدوؿ وجاء في 
( وىي 7.86السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المدرسيف عف مجاؿ المعايير التربوية ككؿ قد بمغ )

توسطة لدى مدرسي التعميـ درجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، أي أف المعايير التربوية تتوافر بدرجة م
 الثانوي العاـ.

 :متعمؽ بالمعا  ر التربو ة لممدرستفس ر نت جة السؤاؿ ال
مف معايير تنظيـ العممية التعميمية، وتوظيؼ التكنولوجيا في التعميـ، وتنمية ميارات التفكير  يتبيف أف كبلً 

 العميا يتوفروف بدرجة متوسطة لدى المدرسيف.
وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى أف بعض المدرسيف ال تجد لدييـ الرغبة في مينة التدريس أحيانًا أو أنيـ 
يشعروف بالممؿ والروتيف في العمؿ، أو أف بعضيـ التحؽ بالمينة ألف مجموع درجاتو في الثانوية العامة لـ 

ذلؾ تجد ىؤالء المدرسيف يقوموف ل ،الحصوؿ عمى مينة أخرىلـ يستطع يسمح لو بدراسة فرع آخر وبالتالي 
بعممية التدريس برغبة وجودة أقؿ مف المدرسيف الذيف لدييـ دافعية وحب لممينة، كما أنيـ يؤدوف ماىو 
مطموب منيـ مع وجود ثغرات في العمؿ أحيانًا، وقد تجد بعضيـ بسبب ضعؼ الرغبة في مينة التدريس 

ـ وتوظيفيا في تحقيؽ تعمـ فعاؿ لمطبلب، وكنتيجة لعدـ الرغبة لديو يتيرب مف استخداـ التكنولوجيا في التعمي
في التدريس عند  بعضيـ، أو عدـ قياميـ بتطوير ذواتيـ المينية فإنيـ يقوموف بإعطاء الدروس فقط 
واالكتفاء بذلؾ دوف المحاولة منيـ لتنمية ميارات التفكير العميا عند طمبتيـ، أو ربما تكوف معمومات ىؤالء 

ف حوؿ ميارات التفكير العميا قميمة، أو ال يمتمكوف الطرائؽ واألساليب التي تمكنيـ مف تنمية ىذه المدرسي
 الميارات لدى طمبتيـ لذلؾ توفر ىذا المعيار بدرجة متوسطة.
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  ة لمدرسة المستقبؿ لدى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي العاـ؟مادرجة توافر المعا  ر اإلجتماع -3

 اآلتية:الفرعية األسئمة  الرئيس مجموعة مفيتفرع عف ىذا السؤاؿ 
مادرجة توافر مع ار التعاوف مع أسرة المدرسة لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في  -3-1

 ( اآلتي:90ظير في الجدوؿ ) النتائج ت ضو  مدرسة المستقبؿ ؟
 اٌّذسعخ ٌذَهُودسخخ تىافش ِعُبس اٌتعبوْ ِع أعشح  اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط المع ار )التعاوف مع أسرة المدرسة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 متوسطة 2 1.00 3.64 يعمؿ بروح الفريؽ داخؿ المدرسة. 85
 متوسطة 1 1.01 3.66 .اآلخريف يحؿ مشكبلت الطمبة بالتعاوف مع المدرسيف 86
 متوسطة 4 1.08 3.59 االستفادة المتبادلة بيف جميع العامميف بالمدرسة.يرسخ قيمة  87
 متوسطة 3 1.16 3.61 يبني جسور الثقة بينو وبيف مدير المدرسة وزمبلئو وطمبتو. 88
 متوسطة 5 1.18 3.40 يبني عبلقات إيجابية تشاركية مع المرشد النفسي واالجتماعي تساعده في حؿ مشكبلت الطمبة 89
 متوسطة 6 1.10 3.23 يشارؾ في نشاطات المدرسة )مسرحيات، اجتماعات(. 90

 0.17 3.52 أسرة المدرسةالتعاوف مع 
 

 متوسطة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معيار التعاوف مع أسرة المدرسة يتوفر بدرجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، 
 (.7.96حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

توافر مع ار توث ؽ الصمة ب ف المدرسة والمجتمع المحمي لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ مادرجة  -3-2
 ( اآلتي:96في الجدوؿ )  ت النتائجلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ظير  في ضو  مدرسة المستقبؿ ؟

 واٌّدتّع اٌّحٍٍ ٌذَهُودسخخ تىافش ِعُبس تىثُك اٌظٍخ ثُٓ اٌّذسعخ  اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  15 اٌدذوي )
رقـ 
 المتوسط المع ار )توث ؽ الصمة ب ف المدرسة والمجتمع المحمي( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

درجة 
 التوافر

 متوسطة 7 1.14 3.21 يعمؿ عمى إيجاد تقارب بيف المؤسسات التربوية والمؤسسات االقتصادية في المجتمع. 91

 متوسطة 6 1.07 3.22 العوامؿ االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في سموؾ الطمبة.يشجع عمى دراسة  92

 متوسطة 8 1.10 3.21 يتكيؼ مع المتغيرات االجتماعية والثقافية. 93

 متوسطة 10 1.10 3.07 يشجع التواصؿ مع مراكز البحث والتطوير المحمية والعالمية. 94

 متوسطة 9 1.01 3.20 المجتمع المتنوعة واإليفاء بمتطمبات سوؽ العمؿ.يسعى إلى ربط التعميـ باحتياجات  95

 متوسطة 5 1.12 3.27 يقدـ خدمات لممجتمع المحمي وينفتح عمى مشكبلتو. 96

يتعػػػػاوف مػػػػع أوليػػػػاء األمػػػػور وممثمػػػػي المجتمػػػػع المحمػػػػي لممسػػػػاىمة فػػػػي تنميػػػػة المحػػػػيط  97
 وثقافيًا.االجتماعي المباشر اقتصاديًا واجتماعيًا 

 متوسطة 3 1.05 3.33

 متوسطة 4 1.13 3.29 يشعر بمشكبلت مجتمعو ويبصر المواطنيف بيا ويشاركيـ في معالجتيا. 98

يدعو أولياء الطمبة لممشاركة في األنشطة الصفية والبلصفية بمػا يػدعـ المنػاخ النفسػي  99
 الصفي والمدرسي.

 متوسطة 2 1.12 3.39

األمػػور والمجتمػػع المحمػػي مػػف اجػػؿ تطػػوير تعمػػيـ أبنػػائيـ وسػػموكيـ يتعػػاوف مػػع أوليػػاء  100
 اإليجابي.

 متوسطة 1 1.15 3.43

 متوسطة - 0.10 3.26 يمالمجتمع المحو لمدرسة توث ؽ الصمة ب ف 
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معيار توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي يتوفر بدرجة متوسطة وفقًا 
 (.:7.6التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )لمفتاح 
في  ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـالتواصؿ مع الطمبة بإ جاب ة لدى مدرسمادرجة توافر مع ار  -7-7

المديريف، كما جابات إ تـ حسابمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ  مدرسة المستقبؿ ؟ضو  
 ( اآلتي:96يظير في الجدوؿ ) 

 

 ودسخخ تىافش ِعُبس اٌتىاطً ِع اٌطٍجخ ثاَدبثُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )
رقـ 
 المتوسط المع ار )التواصؿ مع الطمبة بإ جاب ة( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 المع اري

درجة  الرتبة
 التوافر

 متوسطة 8 1.07 3.54 ييتـ باالتجاىات والقيـ والميارات كما ييتـ بالمعمومات. 101
 كبيرة 1 1.07 3.74 الطمبة. آراءيحتـر  102
 متوسطة 4 1.07 3.56 يوجو السموؾ ويقومو. 103
 ةكبير  7 1.10 3.75 يييئ الفرص أماـ الطمبة الموىوبيف لتنمية مواىبيـ وقدراتيـ العممية وصقميا. 104
 متوسطة 5 1.03 3.56 يدرب الطمبة عمى كيفية التعاوف والتفاعؿ مع اآلخريف. 105
 ةكبير  2 1.12 3.79 يعمؿ عمى تسييؿ تحقيؽ الذات لكؿ طالب. 106
 ةكبير  12 1.06 3.73 يسيـ في حؿ مشكبلت الطمبة. 107
 متوسطة 10 1.03 3.50 ينمي قدرة الطمبة عمى التكيؼ وسرعة االستجابة مع تغيرات العصر المختمفة. 108
 ةكبير  13 0.97 3.73 لمواجية المستقبؿ.يكسب الطمبة المعرفة والخبرة والميارة  109
 متوسطة 14 1.04 3.36 يييئ الطمبة لبلندماج في مجتمع المعمومات الحديث والتعايش معو. 110
 ةكبير  11 1.11 3.76 يولي اىتمامًا عاليًا لتدريب الطمبة عمى البحث العممي ومناىجو المتنوعة. 111
 متوسطة 6 1.07 3.56 المناقشة والحوار.يتفاعؿ مع الطمبة ويتيح ليـ فرص  112
 ةكبير  3 1.09 3.79 يغرس قيـ العمؿ الجماعي في نفوس الطمبة. 113
 متوسطة 9 1.10 3.52 يوجو الطمبة إلى استخداـ مصادر المعمومات اآلمنة وخصوصًا االنترنيت. 114
 0.09 3.70 بإيجابية طمبةالتواصؿ مع ال

 
 ةكبير 

أف معيار التواصؿ مع الطمبة بإيجابية يتوفر لدى المدرسيف بدرجة كبيرة وفقًا  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
 (.0;.7لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف أبعاد مجاؿ المعايير اإلجتماعية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لتوافر ىذه المعايير لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي:97مدرسي التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 ودسخخ تىافش اٌّعبَُش االختّبعُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )
 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

أسرة المدرسة التعاوف مع  متوسطة 2 0.17 3.52 
 والمدرسة توث ؽ الصمة ب ف 
ميالمجتمع المح  متوسطة 3 0.10 3.26 

بإ جاب ة طمبةالتواصؿ مع ال  ةكبير  1 0.09 3.70 
 متوسطة - 0.17 3.44 المعا  ر االجتماع ة
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بعد )التواصؿ مع الطمبة بإيجابية( جاء في المرتبة األولى وتوفر بدرجة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كبيرة لدى المدرسيف، في حيف جاء بعد )التعاوف مع أسرة المدرسة( في المرتبة الثانية وتوفر بدرجة متوسطة 

توسطة، كما أيضًا، وجاء في المرتبة الثالثة بعد )توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي( وتوفر بدرجة م
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المدرسيف عف مجاؿ المعايير اإلجتماعية ككؿ قد 

( وىي درجة متوسطة وفقًا لمفتاح التصحيح، مما يدؿ عمى أف المعايير اإلجتماعية تتوافر بدرجة 7.88بمغ )
 متوسطة لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ.

 :متعمؽ بالمعا  ر االجتماع ة لممدرسالسؤاؿ التفس ر نت جة 
يتضح أف معياري التعاوف مع أسرة المدرسة وتوثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي توفرا بدرجة 

 متوسطة، أما التواصؿ مع الطمبة بإيجابية قد توفر بدرجة كبيرة.
مع الطمبة أثناء الحصص  وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى أف المدرس يمضي معظـ وقتو في تعاممو
لذلؾ وانطبلقًا مف ىذا المعيار الدراسية، وبما أنو تبيف سابقًا أف معيار الصفات الشخصية يتوفر بدرجة كبيرة 

الحصة الدراسية  معيـ بإيجابية محاولًة منو في ضبطيـ أثناء نو يعمؿ كقدوة ليؤالء الطمبة ويتعامؿفإ
 مية.لى تحقيؽ أىداؼ الدرس التعميوالتوصؿ إ

اما بالنسبة لتعاوف المدرس مع أسرة المدرسة فيو بحكـ الوقت القميؿ الذي يمضيو معيـ أثناء الفرص قد 
ال يتاح لو الفرصة لتمتيف عبلقاتو بيـ، وربما أحيانًا تجد اف بعض المدارس الثانوية ضخمة وفييا شعب 

فرض عمى المدرس أف يوثؽ صمتو بعدد قميؿ كثيرة لذلؾ يكوف فييا أعداد كبيرة مف المدرسيف واإلدارييف مما ي
 منيـ وليس بالضرورة مع جميع العامميف في المدرسة.

وبالنسبة لتوثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي فقد تجد أف بعض المدرسيف يروف أف ىذه الميمة 
تقع عمى عاتؽ مدير المدرسة والكادر اإلداري الذي يعمؿ معو، ويعتبر اف وظيفتو األىـ واألسمى تنحصر 

 في تدريس طبلبو. 
 التعم ـ الثانوي العاـ؟ ي مدارسر مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مدرسما أكثر معا   -4

 ( اآلتي:98يف، كما يظير في الجدوؿ ) المدرستـ حساب إجابات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 ودسخخ تىافش أوثش ِعبَُش ِذسط ِذسعخ اٌّغتمجً ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )

 درجة التوافر الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط المعا  ر
 متوسطة 1 0.27 3.63 المعايير الشخصية
 متوسطة 3 0.20 3.42 المعايير التربوية

 متوسطة 2 0.17 3.44 المعايير االجتماعية
 متوسطة - 0.24 3.51 معا  ر المدرس ف
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تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف )المعايير الشخصية( جاءت في المرتبة األولى وتوفرت بدرجة متوسطة لدى 
المدرسيف، يمييا )المعايير اإلجتماعية( في المرتبة الثانية وتوفرت بدرجة متوسطة أيضًا، في حيف احتمت 

عاـ توفر ىذه المعايير بدرجة  )المعايير التربوية( المرتبة الثالثة وتوفرت بدرجة متوسطة، ويبلحظ بشكؿ
  لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ.متوسطة 

وتعد ىذه النتيجة منطقية فالمعايير الشخصية الجيدة والمناسبة لممدرس تعد قاعدة متينة ينطمؽ منيا في  
جابًا أيضًا االجتماعية، وىذا بدوره ينعكس إي رتعاممو مع الطمبة والمدرسيف والمجتمع المحمي أي مع المعايي

 عمى المعايير التربوية مف حيث امتبلؾ ميارات اإلدارة الصفية الفعالة والمتفاعمة مع البيئة التكنولوجية.
 :أسئمة المجاؿ الرابع

عبارة عف األسئمة المتعمقة بالتحديات التي تواجو مدرسي المدارس الثانوية العامة في ضوء مدرسة وىي 
 كمايمي:المستقبؿ وسيتـ اإلجابة عنيا 

 مامستوى التحد ات الثقاف ة لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ؟ -1

 اآلتية:الفرعية األسئمة  يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
مامستوى التحد ات المتعمقة بالعولمة لدى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة  -1-1

 اآلتي: المدرسيف، كما يظير في الجدوؿتـ حساب إجابات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ المستقبؿ ؟
 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثبٌعىٌّخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )

رقـ 
 التحد ات )العولمة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

ميارات: )االختيار والنقد واالنتقاء الحسػف مػف بػيف الكػـ اليائػؿ كساب الطبلب إ 1
 كبير 1 0.84 3.83 مف المعمومات واألفكار والثقافات التي تحمميا وسائؿ االتصاؿ(.

إعداد الطبلب لمتفاعؿ الواعي مع العولمة مف حيث أخذ ما ينفع ويفيد ورفػض   2
 متوسط 3 0.95 3.64 ما يتعارض ويتصادـ مع الثقافة والقيـ االجتماعية اإليجابية.

 متوسط 5 0.92 3.59 االنتقاؿ مف ثنائية المحمية والعالمية إلى الجمع بينيما.  3

قػػػػدرة المػػػػدرس عمػػػػى مواكبػػػػة التغيػػػػر السػػػػريع الحاصػػػػؿ فػػػػي المجتمػػػػع بمكوناتػػػػو   4
 )االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية ..... الخ(.

 متوسط 6 0.95 3.59

 كبير 2 0.94 3.70 ضماف التربية والتعميـ لمجميع في إطار التربية المستمرة.  5

تدريب الطبلب عمى ميارات التعمـ الػذاتي لمواجيػة تغيػرات العصػر واسػتيعاب   6
 متوسط 4 0.91 3.60 االنفجار المعرفي والتقدـ العممي.

القدرة اؿ عمى االطبلع عمى نحو مستمر ودائـ عمى كؿ جديد في مجاؿ العمـ   7
 متوسط 8 0.87 3.56 والمعرفة.

 متوسط 10 0.85 3.44 بيف انواع التعميـ المختمفة. قدرة المدرس عمى فتح قنوات االتصاؿ 8
 متوسط 9 0.89 3.45 معالجة نظرة الطمبة السمبية حوؿ العادات والتقاليد االجتماعية العربية. 9

إدخاؿ مفاىيـ العولمة ومضامينيا في المناىج التعميمية كػي ال يعػيش المػدرس   10
 متوسط 7 0.85 3.59 والطالب في حالة انفصاـ عف الواقع.

 متوسط - 0.11 3.60 العولمة
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالعولمة كاف متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي 
 (.0:.7العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة ي مدارس اليو ة لدى مدرسمامستوى التحد ات المتعمقة ب -1-2
 ( اآلتي::9في الجدوؿ )  النتائج كما ظيرتالمستقبؿ ؟

 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثبٌهىَخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )
رقـ 
 البند

 المتوسط التحد ات )اليو ة(
 الحسابي

 االنحراؼ
 المع اري

مستوى  الرتبة
 التحدي

 متوسط 9 0.84 3.54 تكويف المدرس اتجاىات إيجابية نحو الحضارة العالمية.   11

 كبير 6 0.84 3.75 .تنمية القيـ الثقافية واألخبلقية التي تحافظ عمى الحس الوطني لمطمبة 12

13 
التطمػػع إلػػى المسػػتقبؿ والتعامػػؿ مػػع متغيراتػػو مػػع المحافظػػة عمػػى ثوابػػت األمػػة  

 كبير 7 0.91 3.72 وقيميا.

 كبير 4 0.83 3.79 .الجمع بيف المحافظة عمى اليوية والتقاليد، وبيف مواكبة التطورات العالمية 14

 كبير 1 0.97 3.86 إعطاء دور أكبر لمغة العربية األـ.  15

 كبير 3 0.86 3.81 إدراؾ المدرس لموقعو وأىمية دوره في عصر العولمة واالنفتاح   16

الحد مف الغزو الثقافي وما يطرحو مف أفكار مدمرة في العنؼ والجنس وتدعو   17
 كبير 2 1.01 3.86 الى التقميد األعمى لمعادات الغربية في كثير مف المجاالت.

تنميػػة قػػدرة الطالػػب عمػػى االنتقػػاؿ واالختيػػار مػػف طوفػػاف المعرفػػة دوف تحيػػز أو   18
 كبير 5 0.87 3.77 تعصب مع المحافظة عمى خصوصية المجتمع.

تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف مقومػػات اليويػػة الوطنيػػة والقوميػػة مػػف جيػػة واالنفتػػاح عمػػى   19
 كبير 8 0.91 3.71 الثقافات األخرى مف جية أخرى.

 كب ر - 0.10 3.76 اليو ة

العاـ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة باليوية متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي 
 (.:;.7وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف بعدي مجاؿ التحديات الثقافية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لمستوى ىذه التحديات لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي:;9مدرسي التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ ) 

 وِغتىي اٌتحذَبد اٌثمبفُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓتىعطبد ئخبثبد ( ِ 11 اٌدذوي )
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 كبير 1 0.10 3.76 اليوية
 متوسط 2 0.11 3.60 العولمة

 كب رة - 0.13 3.67 التحد ات الثقاف ة
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المتعمقة)باليوية( جاء في المرتبة األولى وكاف مستواه كبير يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد التحديات 
التحديات المتعمقة )بالعولمة( في المرتبة الثانية ومستواه متوسط، كما يتبيف  لدى المدرسيف، في حيف جاء بعد

مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات المدرسيف عف مجاؿ التحديات الثقافية ككؿ قد بمغ 
( وىو مستوى كبير وفقًا لمفتاح التصحيح، مما يدؿ عمى أف مستوى التحديات الثقافية كبير لدى ;:.7)

 مدرسي التعميـ الثانوي العاـ.
 تفس ر نت جة السؤاؿ المتعمؽ بالتحد ات الثقاف ة التي تواجو المدرس ف:

اليوية مستواىا بتي تتعمؽ ، بينما التحديات الاً يتضح أف التحديات المتعمقة بالعولمة كاف مستواىا متوسط
كبير، وقد يرجع ذلؾ إلى أف األزمة التي يمر بيا بمدنا الحبيب والظروؼ الراىنة التي يشيدىا الوطف والتي 

لدى المدرسيف في كيفية المحافظة عمى ثوابت  اً كبير  ياً تيدؼ إلى النيؿ مف اليوية الوطنية ألفراده شكمت تحد
( و ودراسة )البشري، ;600النتيجة مع دراسة )ممكاوي ونجادات،  الوطف وىويتو العريقة، وتتفؽ ىذه

مقارنة بتحدي اليوية الذي يعد أكبر وأخطر  اً (. أما فيما يتعمؽ بالعولمة فمستوى التحدي كاف متوسط=600
عمى األمة، اضؼ إلى ذلؾ أف ظاىرة العولمة ومخاطرىا عمى المجتمع واألفراد أصبحت واضحة في أذىاف 

وأصبحوا أكثر وعيًا بيا نتيجة لحمبلت التوعية التي تقوـ بيا وسائؿ اإلعبلـ عبر البرامج الثقافية، المدرسيف 
(. "فبلبد مف اإلعداد الثقافي لممدرسيف لمتعامؿ مع قضايا 6060وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الحارثي، 

ثيرىا تحديات العمـ والتكنولوجيا العولمة، وتيديد اليوية الثقافية، والمخاطر األخبلقية التي يمكف أف ت
 (.99، 6060واألساليب الجديدة لتكنولوجيا االعبلـ واالتصاؿ" )أبو السعود، 

 ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ ؟لدى مدرسمامستوى التحد ات التربو ة  -2

 اآلتية:الفرعية األسئمة  يتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف
ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة دى مدرسل طمبةمامستوى التحد ات المتعمقة بال -2-1

 المستقبؿ ؟

 ( اآلتي:>9المدرسيف لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، كما يظير في الجدوؿ ) تـ حساب إجابات 
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 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثبٌطٍجخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )
رقـ 
 التحد ات )الطمبة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

 كبير 1 0.83 3.81 اكساب الطمبة ميارة التعمـ لممعرفة.  20
 كبير 2 0.89 3.72 اكساب الطمبة ميارة التعمـ لمعمؿ.  21
 كبير 5 0.81 3.67 اكساب الطمبة ميارة التعمـ لمتعايش مع اآلخريف.  22
 متوسط 9 0.92 3.58 عدـ اغفاؿ المدرس أي طاقة مف طاقات الطالب .  23

 كبير 4 0.92 3.70 قدرة المدرس عمى إكساب الطبلب ميارة التعمـ الذاتي.  24

جعػؿ الطالػب مسػػاىـ فػي بنػػاء المسػتقبؿ والتػأثير فيػػو بػداًل مػػف أف يكػوف متمقػػي   25
 متوسط 10 0.86 3.57 ألحداثو وتحوالتو.

 متوسط 12 0.92 3.49 إعداد الطالب لمواجية التحديات الصعبة والمتغيرات المتبلحقة. 26

تعميـ الطالب منيجية البحث وميارات الطرؽ العمميػة فػي التصػدي لممشػكبلت   27
 متوسط 13 0.91 3.49 والمواقؼ التي تواجييـ واتخاذ القرارات الرشيدة.

 كبير 3 0.90 3.72 والنظري والتجريبي لمطمبة.االرتقاء بمستوى التفكير العممي  28
 متوسط 11 0.91 3.50 تعميـ الطالب كيؼ يتعمـ وتنمية رغبتو في التعمـ .  29

 متوسط 8 0.96 3.61 تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب.  30

 متوسط 6 0.97 3.65 مساعدة الطالب عمى التكيؼ مع الواقع والقدرة عمى التغيير.  31

 متوسط 7 0.89 3.64 تنمية قدرة الطالب عمى العمؿ ضمف فريؽ والتعاوف مع اآلخريف.  32

 متوسط - 0.10 3.63 الطمبة

 
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالطمبة متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ 

 (.7:.7لمبعد ككؿ )وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي 
ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  طرائؽ التدر س لدى مدرسمامستوى التحد ات المتعمقة ب -2-2

 مدرسة المستقبؿ ؟

 :النتائج كما يمي(  =9يظير في الجدوؿ )
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 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثطشائك اٌتذسَظ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )

رقـ 
 المتوسط التحد ات )طرائؽ التدر س( البند

 الحسابي
 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

تحػػػوؿ المػػػدرس مػػػف ناقػػػؿ المعرفػػػة والمصػػػدر الوحيػػػد ليػػػا إلػػػى الموجػػػو المشػػػارؾ  33
 متوسط 2 0.90 3.66 لطمبتو في رحمة تعمميـ واكتشافيـ المستمر.

جعؿ الطالب يحصؿ عمى المعمومة بجيده الشخصي وبدافع مف داخمػو لمعمػؿ   34
 متوسط 6 0.98 3.60 والممارسة.

التحػػوؿ فػػي ميمػػة التربيػػة مػػف تحصػػيؿ المعرفػػة إلػػى تنميػػة الميػػارات األساسػػية   35
 متوسط 7 0.84 3.59 لمتعمـ لدى الطالب.

إلػػى آفػػاؽ تعميميػػة تتصػػؿ نقػػؿ العمميػػة التعميميػػة مػػف الصػػؼ الدراسػػي التقميػػدي  36
 متوسط 9 0.93 3.58 بتكنولوجيا االتصاالت.

تمكف المدرس مف استراتيجيات التعميـ المختمفة )التعمـ باالكتشاؼ، استراتيجية   37
 متوسط 11 1.00 3.48 ماوراء المعرفة، استراتيجية التعمـ النشط،.....الخ(.

 متوسط 3 0.99 3.66 مدى الحياة.االنتقاؿ مف التعميـ النظامي إلى التعمـ  38

االنتقػػػاؿ مػػػف التعمػػػيـ بػػػالتمقيف إلػػػى الػػػتعمـ بالمشػػػاركة مػػػف قبػػػؿ المػػػتعمـ كأسػػػاس  39
 كبير 1 0.87 3.68 لتكامؿ العممية التعميمية.

 متوسط 8 0.94 3.59 معاممة الطبلب كشركاء حقيقييف في العممية التعميمية. 40

 متوسط 5 0.93 3.61 لمتغيير.تعميـ الطبلب كيفية االستجابة  41

 متوسط 4 0.98 3.66 تعميـ الطالب "كيؼ يتعمـ" و "كيؼ يتصؿ بمصادر المعرفة". 42

 متوسط 10 0.97 3.57 يطرح اكثر مف حؿ لممشكمة ويستثير الطمبة لمبحث عف حموؿ اخرى. 43

 متوسط 14 0.93 3.43 تدريب الطمبة عمى تنظيـ المعمومات في اشكاؿ رسـو ذات عبلقات ارتباطية. 44

 متوسط 12 0.89 3.48 توظيؼ استراتيجيات التفكير والتفكير االبداعي في األداء. 45

التخمػػي عػػف اسػػتراتيجية التكيػػؼ مػػع متطمبػػات التغييػػر والتوجػػو نحػػو اسػػتراتيجية  46
 متوسط 13 0.95 3.44 القياـ بدور قيادي في التغيير بما يحقؽ تربية مستقبمية نوعية

 متوسط - 0.08 3.57 تدر س طرائؽ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بطرائؽ التدريس متوسط لدى مدرسي التعميـ 
 (.;7.9الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  ي ب ئة التعم م ة لدى مدرسمامستوى التحد ات المتعمقة بال -2-3
 ( اآلتي:0:في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ مدرسة المستقبؿ ؟
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 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثبٌجُئخ اٌتعٍُُّخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )

رقـ 
 التحد ات )الب ئة التعم م ة( البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

 متوسط 4 0.93 3.63 توفير بيئة تعميمية تعممية مناسبة تجذب الطبلب وتحفز اإلبداع والتميز.  47

 متوسط 10 1.00 3.49 تصميـ بيئات التعمـ اإللكترونية النشطة بما يتناسب مع اىتمامات الطمبة.  48

تػػػوفير البيئػػػة المدرسػػػية اآلمنػػػة لجميػػػع العػػػامميف فييػػػا ولمطمبػػػة والتػػػي تخمػػػو مػػػف   49
 متوسط 9 0.91 3.51 العنؼ بأشكالو المختمفة.

تػػػوفير بيئػػػة تعميميػػػة تعطػػػي )المتفػػػوقيف والموىػػػوبيف والمبػػػدعيف( فرصػػػًا إلبػػػراز   50
 متوسط 8 0.99 3.52 إبداعاتيـ.

 متوسط 7 0.91 3.58 تكييؼ البيئات التعميمية مع األوضاع التعميمية المتغيرة.  51

تييئػة شػروط البيئػة التعميميػة التػي تسػػاعد كػؿ طالػب عمػى الوصػوؿ الػى القػػدر   52
 متوسط 5 1.02 3.62 الذي تسمح بو استعداداتو.

تػػوفير بيئػػػة تعميميػػة قائمػػػة عمػػػى التشػػارؾ والتفاعػػػؿ المعرفػػػي بعيػػدة عػػػف التقييػػػد   53
 متوسط 6 0.92 3.60 المعرفي.

 كبير 1 2.85 3.97 تييئة بيئة تعميمية تساعد عمى التفاعؿ الصفي اإليجابي. 54

 كبير 2 0.90 3.78 تعزيز مبادرات االبداع واالبتكار.  55

 متوسط 3 0.85 3.66 تشجيع الطمبة عمى التجريب واالكتشاؼ وتطوير البدائؿ واالحتماالت.  56

 متوسط - 0.15 3.64 الب ئة التعم م ة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالبيئة التعميمية متوسط لدى مدرسي التعميـ 
 (.8:.7بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )الثانوي العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح، حيث 

ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة بالمدرس ف لدى مدرسمامستوى التحد ات المتعمقة  -2-4
 ( اآلتي:6:في الجدوؿ )  ت النتائج كمامف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ظير  المستقبؿ ؟

 اٌتحذَبد اٌّتعٍمخ ثبٌّذسعُٓ ٌذَهُوِغتىي  اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  15 اٌدذوي )
 المتوسط التحد ات )المدرسوف( رقـ البند

 الحسابي
 االنحراؼ
 المع اري

مستوى  الرتبة
 التحدي

 متوسط 11 0.91 3.54 التوجو نحو تمييف التعميـ.  57

امػػػػػػتبلؾ المػػػػػػدرس الكفايػػػػػػات والخصػػػػػػائص الفرديػػػػػػة البلزمػػػػػػة لبلضػػػػػػطبلع    58
 كبير 7 0.91 3.67 بمسؤولياتو في ىذا العصر.

 كبير 5 0.97 3.68 التعامؿ مع عدد كبير مف الطمبة الذيف ينتموف إلى بيئات مختمفة.  59
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 المتوسط التحد ات )المدرسوف( رقـ البند
 الحسابي

 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

 كبير 1 0.93 3.86 إدراؾ المدرس حجـ التغير الجذري الذي طرأ عمى طبيعة دوره.  60

 كبير 2 0.83 3.84 العمؿ بمقتضى كونو مربيًا وباحثًا وقائدًا . 61

 متوسط 10 1.00 3.55 العمؿ عمى توثيؽ الصمة بيف الطمبة ومصادر المعرفة.  62

63 
اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة فػػي عممػػو وتػػدريب الطمبػػة عمػػى توظيفيػػا عمػػى  

 متوسط 12 0.96 3.52 النحو المطموب.

مساعدة الطمبة عمى اكتشاؼ قدراتيـ الخاصة وتوظيفيا عمى نحػو أفضػؿ   64
 متوسط 9 0.92 3.57 يتبلءـ مع دوافعيـ الحقيقية.

تدريب الطمبة عمى الحياة الديمقراطية والعمؿ عمى أف يكوف المدرس قػدوة   65
 كبير 3 0.86 3.83 في ممارسة الديمقراطية واحتراـ حقوؽ االنساف.

 كبير 6 0.92 3.68 في وضع المناىج التعميمية بداًل مف االكتفاء بدور المنفذ ليا.المشاركة  66

المشاركة فػي إحػداث التغييػر سػواء عمػى المسػتوى التربػوي أـ عمػى مسػتوى  67
 متوسط 13 0.89 3.38 المجتمع بصفة عامة.

دارة المدرسة.  68  متوسط 8 0.98 3.65 العمؿ بروح الفريؽ مع الزمبلء وا 

 كبير 4 0.88 3.73 تبني الجودة الشاممة في العممية التعميمية.  69

وفالمدرس  متوسط - 0.14 3.65 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المتعمقة بالمدرسيف متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي 
 (.9:.7العاـ وذلؾ وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ككؿ )

بيف أبعاد مجاؿ التحديات التربوية مف أجؿ معرفة الدرجة الكمية لمستوى ىذه التحديات لدى  وعند المقارنة
 ( اآلتي: 6:مدرسي التعميـ الثانوي العاـ ظيرت النتائج كما في الجدوؿ )

 وِغتىي اٌتحذَبد اٌتشثىَخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )
 مستوى التحدي الرتبة المع اري االنحراؼ الحسابي المتوسط األبعاد

 متوسط 3 0.10 3.63 الطمبة

 متوسط 4 0.08 3.57 تدريسالطرائؽ 

 متوسط 2 0.15 3.64 البيئة التعميمية

 متوسط 1 0.14 3.65 وفالمدرس

 متوسط - 0.12 3.62 التحد ات التربو ة
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)بالمدرسيف( جاء في المرتبة األولى وكاف مستواه  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعد التحديات المتعمقة

التحديات المتعمقة )بالبيئة التعميمية( في المرتبة الثانية ومستواه  لدى المدرسيف، في حيف جاء بعد اً متوسط
، وأخيرًا جاء بعد اً أيضًا، تبله بعد التحديات المتعمقة )بالطمبة( في المرتبة الثالثة ومستواه متوسط اً متوسط
ديات المتعمقة )بطرائؽ التدريس( في المرتبة الرابعة ومستواه متوسط، أما مجاؿ التحديات التربوية ككؿ التح

(، مما يدؿ عمى أف مستوى 6:.7فمستواه لدى المدرسيف متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ كمو )
 التحديات التربوية كاف متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ.

  جة السؤاؿ المتعمؽ بالتحد ات التربو ة التي  واجييا المدرس:تفس ر نت
يتضح مف السابؽ أف جميع التحديات التربوية المتعمقة بػ )الطمبة وطرائؽ التدريس والبيئة التعميمية 

، وقد يعزى ذلؾ إلى أف خبرة المدرسيف الكبيرة في مجاؿ التعامؿ مع الطمبة، اً والمدرسيف( كاف متوسط
رائؽ التدريس الحديثة، وتوفير بيئة تعميمية مناسبة، والتعامؿ مع المدرسيف اآلخريف، جعمت واستخداـ ط

مستوى التحديات التربوية التي يواجيونيا متوسطًا وليس كبيرًا، وقد يرجع السبب في ذلؾ أيضًا إلى أف 
رسة في أي مشكمة المدرس في بعض األحياف يجد دعمًا لو مف قبؿ المدير واإلدارييف العامميف في المد

 تربوية تعترضو األمر الذي يساعد في التخفيؼ مف مستوى ىذه التحديات.
في ضو  مدرسة ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ مستوى التحد ات التكنولوج ة لدى مدرسما -3

 ؟المستقبؿ

 ( اآلتي:7:في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ
 وِغتىي اٌتحذَبد اٌتىٕىٌىخُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )

 المتوسط التحد ات التكنولوج ة رقـ البند
 الحسابي

 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي

كساب  70 التدرب عمى االستخدامات التربوية المتعددة لتكنولوجيا المعمومات وا 
 متوسط 2 0.93 3.64 ميارات تدريب الطبلب عمييا.

 متوسط 1 0.91 3.66 مواكبة المدرس لسرعة التطور التكنولوجي وضخامتو.  71
 متوسط 14 0.93 3.39 توظيؼ التقنية الحديثة لخدمة العمؿ التربوي.  72
 متوسط 16 1.09 3.38 قدرة المدرس عمى التعامؿ مع الصفوؼ االفتراضية.  73

تدريب المدرس الطػبلب عمػى ميػارات البحػث عػف المعمومػات عبػر شػبكة   74
 متوسط 6 1.03 3.46 االنترنيت.

 متوسط 4 1.07 3.53 قدرة المدرس عمى إدارة الصفوؼ الذكية.  75
 متوسط 8 1.20 3.44 تمكف المدرس مف إجراء االمتحانات إلكترونيًا.  76

قدرة المدرس عمى عرض الدروس مف خػبلؿ الحاسػب المركػزي فػي غرفػة   77
 متوسط 15 1.20 3.39 الدرس.

 متوسط 18 1.09 3.30 إمكانية تواصؿ المدرس مع طمبتو إلكترونيا وخدمات التواصؿ االجتماعي. 78
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 المتوسط التحد ات التكنولوج ة رقـ البند
 الحسابي

 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي
 متوسط 20 1.19 3.25 قدرة المدرس عمى استخداـ المكتبة الرقمية اإللكترونية.  79
 متوسط 19 1.18 3.30 تنمية المدرس لقدرتو الذاتية في تطوير البرمجيات التعميمية.  80

تمكػيف الطػبلب مػف اسػتخداـ التقانػات التعميميػة الحديثػة فػي الوصػوؿ إلػػى   81
 متوسط 10 1.07 3.40 المعمومة وكذلؾ في معالجتيا بطريقة فعالة في إطار التعمـ الذاتي.

 متوسط 11 1.09 3.40 قدرة المدرس عمى التدريس في بيئات التعمـ اإللكترونية.  82

تطوير المدرس ألدائو الذاتي بما يتبلءـ مع التقدـ التكنولػوجي عػف طريػؽ   83
 متوسط 5 1.00 3.52 االلتحاؽ بالدورات التي تقـو بيا الجيات المعنية.

تييئػػػة المػػػدرس الطػػػبلب لمسػػػتقبؿ تحكمػػػو المعموماتيػػػة مػػػف خػػػبلؿ تعػػػريفيـ   84
 متوسط 3 1.06 3.56 بيذه التكنولوجيا وكيفية تشغيميا واستخداميا.

تطػػوير بػػرامج االتصػػاؿ الحاسػػوبية بػػيف المدرسػػة والمنػػزؿ لمتابعػػة الطػػبلب   85
 متوسط 12 1.07 3.40 والحصوؿ عمى النتائج والبرامج التربوية.

 متوسط 17 1.12 3.37 اعتماد ونشر استخداـ الكتب الدراسية االلكترونية .  86
 متوسط 7 1.17 3.46 العمؿ عمى إيجاد مناىج جديدة متكاممة مع الوسائط الفعالة. 87

88 
اسػػتخداـ المػػدرس الحاسػػوب أداًة فػػي تنظػػيـ المعمومػػات وحفظيػػا ومعالجتيػػا 

دارتيا.  متوسط 13 1.12 3.40 والتحكـ بيا وا 

89 
القػػدرة عمػػى االسػػػتخداـ االبػػداعي والػػػواعي والتوظيػػؼ الفاعػػػؿ لتقنيػػات ثػػػورة 

 متوسط 9 1.02 3.44 المعمومات واالتصاالت لبلرتقاء بالعممية التعميمية.

 متوسط - 0.11 3.43 التحد ات التكنولوج ة

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات التكنولوجية متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ 
(، ويعزى ذلؾ إلى أف العصر 7.87وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

المجاالت، والحكومة في لتكنولوجية التي شممت كافة الكمبيوتر واالنترنيت والثورة االحالي يعد عصر 
الجميورية العربية السورية حاولت جاىدًة في توفير شبكة االنترنيت إلى أكبر شريحة مف المجتمع وبأسعار 
مقبولة، وبذلؾ أصبحت شبكة االنترنيت متوفرة لدى شريحة كبيرة مف المدرسيف، األمر الذي انعكس إيجابًا 

اإلمكاف مف خدمات االنترنيت والتكنولوجيا في العممية عمى عمميـ التدريسي، واصبحوا يستفيدوف قدر 
 متوسط. ذات مستوىالتعميمية لذلؾ أصبحت التحديات التكنولوجية المتعمقة بمدرسة المستقبؿ 

 ؟في ضو  مدرسة المستقبؿي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ مستوى التحد ات المعرف ة لدى مدرسما -4

 اآلتي:( 8:في الجدوؿ ) النتائج كما ظير ت
 
 
 
 



187 

 

 
 وِغتىي اٌتحذَبد اٌّعشفُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  12 اٌدذوي )

 المتوسط التحد ات المعرف ة رقـ البند
 الحسابي

 االنحراؼ
مستوى  الرتبة المع اري

 التحدي
 متوسط 2 0.86 3.56 االنتقاؿ مف تحصيؿ المعرفة الى توظيفيا.  90
 متوسط 4 0.97 3.54 التوجو نحو االقتصاد المعرفي.  91

العمػػؿ عمػػى تكػػويف شػػباب يتصػػؼ بالنشػػاط والحركيػػة قػػادر عمػػى المبػػادرة   92
 متوسط 5 0.93 3.54 واالنفتاح عمى عالـ العمؿ لمحد مف مشكمة البطالة.

93 
االىتمػػػػػػاـ بالجانػػػػػػب العممػػػػػػي والتطبيقػػػػػػي والتخصصػػػػػػات المينيػػػػػػة والرؤيػػػػػػة  

 متوسط 1 0.93 3.57 المستقبمية لمتطمبات التنمية.

العمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير جوانػػػب العمميػػػة التعميميػػػة بجميػػػع محاورىػػػا بمػػػا يخػػػدـ  94
 متوسط 3 1.00 3.56 عممية التنمية.

توفير البرامج التدريبية لممعمميف التي تساعدىـ عمى التفاعؿ المستمر مػع   95
 متوسط 10 0.96 3.39 متطمبات مجتمع المعرفة.

 متوسط 12 0.99 3.31 االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ التنمية االقتصادية.  96
 متوسط 8 1.11 3.43 إعداد الطبلب المنتجيف لممعموماتية ال المستيمكيف ليا فحسب.  97
 متوسط 7 1.13 3.48 إعداد الطبلب لبلندماج في مجتمع المعرفة.  98
 متوسط 11 0.95 3.38 تييئة الطبلب لمتعامؿ مع اقتصاد المعرفة.  99

القدرة عمى االستغبلؿ األمثؿ لممعمومات مف خػبلؿ البحػث عػف األسػاليب   100
 متوسط 9 0.98 3.42 الفعالة لمتعامؿ معيا وتحقيؽ اقصى استفادة منيا.

 متوسط 6 1.00 3.51 إعطاء رأس الماؿ المعرفي أىمية أكبر مف رأس الماؿ البشري.  101
 متوسط - 0.09 3.47 التحد ات المعرف ة

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى التحديات المعرفية متوسط لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ 

(، وىذه النتيجة تتفؽ مع النتيجة ;7.8وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )
بالتحديات التكنولوجية، فامتبلؾ المدرس لميارات استخداـ التكنولوجيا والتعامؿ معيا ينعكس إيجابًا المتعمقة 

عمى مستوى التحديات المعرفية، فإعداد الطالب لمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة يعتمد عمى تسميحو 
كوف متوفرة أواًل عند المدرسيف ومف بميارات التعامؿ مع التكنولوجيا وميارات التعمـ الذاتي والتي البد مف أف ت

 .اً ثـ يعمميا لطبلبو، لذلؾ جاء مستوى ىذه التحديات متوسط
ي مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة توى التحد ات اإلجتماع ة لدى مدرسمامس -5

 المستقبؿ؟
 ( اآلتي:9:في الجدوؿ )  ت النتائج كماظير  ئلجابة عف ىذا السؤاؿل
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 وِغتىي اٌتحذَبد االحتّبعُخ ٌذَهُ اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )
 التحد ات االجتماع ة رقـ البند

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 الرتبة المع اري

مستوى 
 التحدي

تربيػػػة الطمبػػػة عمػػػى مبػػػادئ الديمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والسػػػبلـ الػػػدولي   102
 متوسط 11 0.94 3.63 والحوار مع ثقافة الغير.

إشػػػراؾ أوليػػػاء األمػػػور والجماعػػػات المحميػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات الخاصػػػة   103
 كبير 8 0.96 3.76 بمستقبؿ الطمبة الدراسي عوضًا عف رسـ ذلؾ المستقبؿ ليـ.

 كبير 6 1.00 3.77 إكساب الطمبة ميارة الحوار المتوازف واحتراـ الرأي والرأي اآلخر.  104

شاعة ثقافة التسامح ونبذ العنؼ والتطرؼ.  105  كبير 5 0.85 3.78 تعميـ الطمبة تقبؿ التنوع وا 

 كبير 1 0.95 3.89 إكساب الطبلب القدرة عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية.  106

 كبير 3 0.87 3.80 إكساب الطبلب القدرة عمى االضطبلع بمتطمبات المواطنة الحقة.  107

 كبير 2 0.81 3.84 تربية الطبلب عمى الحس االنساني واستمياـ القيـ الحضارية.   108

تكػػػػويف الػػػػوعي البيئػػػػػي لػػػػدى الطمبػػػػػة بمػػػػا يسػػػػػيـ فػػػػي حمايػػػػػة البيئػػػػة وحػػػػػؿ   109
 كبير 4 0.97 3.79 مشكبلتيا مف خبلؿ تفاعميـ مع بيئتيـ االجتماعية والطبيعية

 كبير 10 0.99 3.75 توعية الطبلب بخطورة بعض األمراض المعدية )كمرض اإليدز(.  110

 كبير 9 0.91 3.76 تأكيد مبدأ حقوؽ االنساف وحقوؽ األقميات.  111

 كبير 7 1.10 3.77 التعاوف مع األىؿ لنشر الوعي البيئي والغذائي والصحي والجنسي.  112

 كب ر - 0.06 3.78 التحد ات االجتماع ة

السابؽ أف مستوى التحديات اإلجتماعية كبير لدى مدرسي التعميـ الثانوي العاـ وذلؾ  يتبيف مف الجدوؿ
(، وقد يكوف السبب في ذلؾ أف >;.7وفقًا لمفتاح التصحيح ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

ف ميمتيـ األساسية تنحصر في تعميـ طبلبيـ فقط ويغفموف الجانب التربوي بعض المدرسيف يروف أ
 دوف اعطاء اىتماـفي عمميـ لذلؾ تجد أف ىميـ إكماؿ تدريس المنياج في الوقت المحدد )االجتماعي( 

عممية التربية، كما أف بعض المدرسيف يفتقدوف إلى ميارات التواصؿ اإليجابي مع الطمبة فيـ تعودوا عمى ل
 سموب معيف في التعامؿ مع الطمبة ولـ يحاولوا تطوير ىذا األسموب مع مرور الوقت، فالتعامؿ بديمقراطيةا

مع الطبلب يتطمب ميارة مف المدرس لمقياـ بو، وتشجيع الطبلب عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية  مثبلً 
نفسيـ غير ميتميف بذلؾ أو أ وفذا كاف ىؤالء المدرسحتاج إلى متابعة وتحفيز مف قبؿ المدرسيف فإأيضًا ي

جتماعية كبيرة ليس لدييـ القدرة عمى تربية الطبلب عمى تحمؿ المسؤولية سيؤدي ذلؾ إلى وجود تحديات ا
لى أف المدرسيف يسكنوف في أحياء سكنية بعيدة عف الحي وقد يرجع السبب في بعض األحياف إ ،لدييـ
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المدرسيف مع أولياء أمور الطبلب ومع المجتمع المحيط الموجود بو المدرسة، لذلؾ تجد أف تفاعؿ ىؤالء 
 بالمدرسة محدود.

 المدارس الثانو ة العامة في ضو  مدرسة المستقبؿ؟ أكثر التحد ات التي تواجو مدرسي ما -6
 :النتائج كما يمي ( اآلتي::يظير الجدوؿ ) 

 فٍ ػىء ِذسعخ اٌّغتمجًوأوثش اٌتحذَبد اٌتٍ َىاخهىٔهب  اٌّذسعُٓ( ِتىعطبد ئخبثبد  11 اٌدذوي )
 

 مستوى التحدي الرتبة االنحراؼ المع اري المتوسط الحسابي
 كبيرة 2 0.13 3.67 التحد ات الثقاف ة
 متوسطة 3 0.12 3.62 التحد ات التربو ة

 متوسطة 5 0.11 3.43 التحد ات التكنولوج ة
 متوسطة 4 0.09 3.47 التحد ات المعرف ة
 كبيرة 1 0.06 3.78 التحد ات االجتماع ة

 متوسطة - 0.15 3.60 )االستبانة( تحد ات المدرس
 

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر التحديات التي يواجييا مدرسو التعميـ الثانوي العاـ ىي التحديات 
االجتماعية، تمييا التحديات الثقافية، ثـ التحديات التربوية، وبعدىا التحديات المعرفية، وأخيرًا التحديات 

 التكنولوجية. 
ويعزى ذلؾ إلى أف خبرة المدرسيف في العمؿ  وبشكؿ عاـ فإف مستوى التحديات لدى المدرسيف متوسط

التربوي والتدريسي ومحاولتيـ االلتحاؽ بالثورة التكنولوجية ومواكبة التطورات الحاصمة باإلضافة إلى وجود 
توجو عاـ لدى المدرسيف في إعطاء صورة إيجابية عف الواقع المعاش تجعؿ مف مستوى التحديات التي 

 .اً تواجييـ متوسط
 لتحقؽ مف فرض ات البحث وتفس رىا:ثان ًا: ا

مف أجؿ التأكد مف تحقؽ (، و 0.09يسعى البحث إلى اختبار الفرضيات الصفرية عند مستوى داللة )
فرضيات البحث قامت الباحثة باستخداـ المقاييس اإلحصائية المناسبة لمتغيرات البحث، حيث تـ استخداـ 

، أما إذا ارتبطت الفرضية فبمتغير واحد يتفرع إلى فرعي ( إذا ارتبطت الفرضيةT-test)اختبار)ت( ستودنت 
 .(one way Anova)بمتغير واحد يتفرع إلى ثبلثة فروع، فقد استخدمت اختبار تحيؿ التبايف األحادي 

 وتنقسـ فرض ات البحث إلى:
 العامة.  معايير مدير مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانويةفرضيات تتعمؽ ب -6
 التحديات التي يواجييا مدير المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ.فرضيات تتعمؽ ب -6
 العامة.  معايير مدرس مدرسة المستقبؿ لممرحمة الثانويةفرضيات تتعمؽ ب -7
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 التحديات التي يواجييا مدرس المدرسة الثانوية العامة في ضوء مدرسة المستقبؿ.فرضيات تتعمؽ ب -8
( كما Spss 15امج الحاسوب الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )وسيتـ معالجتيا باستخداـ برن

 يمي:
وىذه الفرض ات جا ت كما  :العامة  المستقبؿ لممرحمة الثانو ةمعا  ر مد ر مدرسة تتعمؽ بفرض ات  -6

   مي:
المد ر ف حوؿ مدى توافر توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -1-1

 تعزى لمتغ ر الجنس. مد ر مدرسة المستقبؿمعا  ر 
اإلناث والذكور والجدوؿ  متوسطات اجابات )ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف اختبارتـ استخداـ 

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( ;:)
 ( لداللة الفروؽ في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة المعا  ر تبعًا لمتغ ر الجنسT- Test)اختبار ت  ( نتائج67جدوؿ )

 االنحراؼ المتوسط العدد الجنس المتغ ر
درجة  ق مة )ت( المع اري

 القرار الداللة الحر ة

 المعا  ر الشخص ة
 14.81 92.48 23 ذكور

 غير داؿ 0.74 49 0.33
 13.27 91.18 28 إناث

 المعا  ر اإلدار ة
 26.15 145.43 23 ذكور

 غير داؿ 0.78 49 0.28
 20.69 143.57 28 إناث

 المعا  ر االجتماع ة
 20.77 102.26 23 ذكور

 غير داؿ 0.62 49 0.49-
 16.21 104.82 28 إناث

المد ر ف معا  ر  
 )االستبانة(

 57.69 340.17 23 ذكور
 غير داؿ 0.97 49 0.04

 42.83 339.57 28 إناث

بالنسبة لممعايير )الشخصية، اإلدارية، االجتماعية،  المحسوبة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(
حصائيًا عند مستوى إدالة غير وىي  (0.08، =0.8-، >0.6، 0.77عمى التوالي )بمغت ولبلستبانة ككؿ( 

الفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ  قبؿ( وبذلؾ ت0.09ر مف )كبأ تياحيث كانت قيـ دالل ،(0.09داللة)
ويعزى ذلؾ  حوؿ مدى توافر معايير مدير مدرسة المستقبؿ، بيف الذكور واإلناثحصائيًا إوجود فروؽ دالة 

أـ أنثى، لذلؾ أظيرت  اً كاف ذكر أإلى أف معايير مدير مدرسة المستقبؿ البد مف أف تتوفر في المدير سواء 
توافر لدييـ في النتيجة وجود اتفاؽ بيف آراء المديريف الذكور واإلناث حوؿ المعايير والصفات التي ينبغي أف ت

مدرسة المستقبؿ، فالمعايير الشخصية واإلدارية واالجتماعية لممدير ال تقتصر عمى جنس دوف اآلخر، أي 
أنيا مطموبة مف المدراء الذكور دوف اإلناث، عمى العكس فإف ىذه المعايير ينبغي توافرىا لدى الجنسيف مف 

 ذلؾ لـ تظير فروؽ بيف الذكور واإلناث.أجؿ نجاح المدير في الوظيفة اإلدارية المنوطة بو، ل
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المد ر ف حوؿ مدى توافر معا  ر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات -1-2
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغ ر  مد ر مدرسة المستقبؿ

لمفروؽ بيف  (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 
 :اآلتي( >:وكانت نتيجة الفرضية كما يبينيا الجدوؿ ) المتوسطات، 

 (لداللة الفروؽ في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة المعا  ر تبعًا لمتغ ر سنوات الخبرةANOVA) حم ؿ التبا ف األحادياختبار ت ( نتائج68جدوؿ )

 المتغ ر
 (ANOVAاألحادي )اختبار تحم ؿ التبا ف  اإلحصا  الوصفي

 العدد سنوات الخبرة
 المتوسط
 الحسابي

انحراؼ 
 مصدر التبا ف مع اري

مجموع 
 د.ح المربعات

متوسط 
 المربعات

ق مة 
 القرار الداللة )ؼ(

 المعا  ر
 الشخص ة

 958.7 2 1917.4 بين المجموعات 12.62 77.86 7 9أقؿ مف 

داخل  10.02 90.07 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.005 5.99
 المجموعات

7681.8 48 160.0 

 - 50 9599.2 الكلي 13.78 96.00 29 سنوات فأكثر 60

 المعا  ر
 اإلدار ة

 3011.1 2 6022.3 بين المجموعات 32.01 117.86 7 9أقؿ مف 

داخل  13.46 145.00 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.002 7.01
 المجموعات

20632.1 48 429.8 

 - 50 26654.4 الكلي 20.66 150.52 29 سنوات فأكثر 60

 المعا  ر
 االجتماع ة

 1560.0 2 3119.9 بين المجموعات 27.20 86.14 7 9أقؿ مف 

داخل  18.37 101.20 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.007 5.53
 المجموعات

13543.4 48 282.2 

 - 50 16663.3 الكلي 12.50 109.17 29 سنوات فأكثر 60

 معا  ر
المد ر ف 
 )االستبانة(

 15505.4 2 31010.7 بين المجموعات 68.07 281.86 7 9أقؿ مف 

داخل  33.29 336.27 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.001 8.11
 المجموعات

91746.0 48 1911.4 

 - 50 122756.7 الكلي 41.59 355.69 29 سنوات فأكثر 60

لممعايير )الشخصية، اإلدارية، االجتماعية، االستبانة ككؿ( بمغت عمى ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
ر صغأ تيا( حيث كانت قيـ دالل0.09وىي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (66.>، 9.97، 06.;،==.9)التوالي 
في متوسط درجات المديريف حصائيًا إوجود فروؽ دالة الفرضية الصفرية التي تقوؿ بعدـ  ترفض( وبذلؾ 0.09مف )

ومف أجؿ التعرؼ إلى مقدار الفروؽ تبعًا لمتغير حوؿ مدى توافر معايير مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 لممقارنات المتعددة وجاءت النتيجة كما في الجدوؿ اآلتي: (Scheffe)سنوات الخبرة تـ استخداـ اختبار شيفيو 

 في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة المعا  ر تبعًا لمتغ ر سنوات الخبرة ( لممقارنات البعد ة لداللة الفروؽScheffe) ش ف واختبار  ( نتائج69جدوؿ )
 المتغ ر التابع

 (المعا  ر)
 المؤىؿ العممي

 سنوات 10وأقؿ مف  5 سنوات 5أقؿ مف 
 ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف

 المعا  ر الشخص ة
 - - 0.12 12.21 60وأقؿ مف  9
 0.35 5.93 0.01 *18.14 سنوات فأكثر 60

 المعا  ر اإلدار ة
 - - 0.02 *27.14 60وأقؿ مف  9
 0.71 5.52 0.00 *32.66 سنوات فأكثر 60

 المعا  ر االجتماع ة
 - - 0.16 15.06 60وأقؿ مف  9
 0.34 7.97 0.01 *23.03 سنوات فأكثر 60

المد ر ف معا  ر  
 )االستبانة(

 - - 0.03 *54.41 60وأقؿ مف  9
 0.38 19.42 0.00 *73.83 سنوات فأكثر 60
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في المعايير )الشخصية واالجتماعية( ىي بيف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ الدالة احصائياً 
سنوات فأكثر(، أما  60سنوات( وبيف المديريف الذيف خبرتيـ ) 9المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة )أقؿ مف 

في المعايير )اإلدارية واالستبانة ككؿ( فالفروؽ الدالة احصائيًا ىي بيف المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة 
سنوات فأكثر(، والفروؽ  60، و60سنوات وأقؿ مف  9( وبيف المديريف الذيف خبرتيـ ) سنوات 9)أقؿ مف 

 ،سنوات فأكثر( ألف متوسط إجاباتيـ أعمى 60في كمتا الحالتيف لصالح المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة )
اكتسبوا ميارات  ونتيجة لذلؾ فقد ،أف ىؤالء المديريف أمضوا سنوات أكثر في إدارة مدارسيـ ويعزى ذلؾ إلى

أكبر في عممية اإلدارة فأصبحت المعايير تتوفر لدييـ بدرجة أكبر، كما قد يرجع السبب الى انخراطيـ في 
دورات تدريبية حوؿ الجديد في عمـ اإلدارة بشكؿ عاـ وفيما يتعمؽ بمدرسة المستقبؿ بشكؿ خاص جعؿ 

 معموماتيـ أكبر عف معايير مدرسة المستقبؿ.
المد ر ف حوؿ مدى توافر روؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات ال توجد ف-1-3

 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغ ر  معا  ر مد ر مدرسة المستقبؿ
 (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 

 :اآلتي( 0;وكانت نتيجة الفرضية كما يبينيا الجدوؿ ) لمفروؽ بيف المتوسطات، 
 (ANOVA) حميؿ التبايف األحادياختبار ت ( نتائج0;جدوؿ )

 المؤىؿ العمميتبعًا لمتغير  حوؿ استبانة المعايير المديريفلداللة الفروؽ في إجابات 

 المتغ ر
 (ANOVA) اختبار تحم ؿ التبا ف األحادي اإلحصا  الوصفي

المؤىؿ 
 العدد العممي

 المتوسط
 الحسابي

انحراؼ 
 مع اري

مصدر 
 التبا ف

مجموع 
 د.ح المربعات

متوسط 
 المربعات

ق مة 
 القرار الداللة )ؼ(

 المعا  ر
 الشخص ة

بين  13.65 97.40 5 معيد
 المجموعات

221.9 2 111.0 
0.57 0.57 

غير 
داخل  14.96 90.56 34 إجازة جامعية داؿ

 المجموعات
9377.2 48 195.4 

  50 9599.2 الكلي 10.63 92.83 12 دراسات عميا

 المعا  ر
 اإلدار ة

بين  20.91 157.80 5 معيد
 المجموعات

998.4 2 499.2 
0.93 0.40 

غير 
 داؿ

داخل  25.48 143.15 34 إجازة جامعية
 المجموعات

25656.0 48 534.5 
  50 26654.4 الكلي 15.05 142.42 12 دراسات عميا

 المعا  ر
 االجتماع ة

بين  22.10 109.00 5 معيد
 المجموعات

604.5 2 302.3 
0.90 0.41 

غير 
 داؿ

داخل  20.22 101.24 34 إجازة جامعية
 المجموعات

16058.8 48 334.6 
  50 16663.3 الكلي 7.49 108.33 12 دراسات عميا

 معا  ر
المد ر ف 
 )االستبانة(

بين  53.40 364.20 5 معيد
 المجموعات

3951.1 2 1975.6 
0.80 0.46 

غير 
 داؿ

داخل  55.16 334.94 34 إجازة جامعية
 المجموعات

118805.6 48 2475.1 
  50 122756.7 الكلي 25.24 343.58 12 دراسات عميا

لممعايير )الشخصية، اإلدارية، االجتماعية، االستبانة ككؿ( بمغت ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
( حيث 0.09دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )غير وىي ( 0>.0، 0=.0، 7=.0، ;0.9عمى التوالي )
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حصائيًا إوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة الفرضية الصفرية التي تق تقبؿ( وبذلؾ 0.09ر مف )كبأ تياكانت قيـ دالل
معايير مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي، ويعزى  توافر مدىفي متوسط درجات المديريف حوؿ 

ذلؾ إلى أف المديريف بمستوياتيـ العممية المختمفة ونتيجة لتعرضيـ لنفس ظروؼ العمؿ والقياـ بواجبات 
لذلؾ وعمى اختبلؼ  ،مف متابعة تنفيذىـ ليا مف قبؿ مديريات التربية اإلدارة المنوطة بيـ والتي يتـ التأكد

مؤىبلتيـ العممية يقوموف بنفس األعماؿ وربما بنفس المستوى ألنيـ يخضعوف لنفس القوانيف والشروط التي 
لذلؾ لـ تظير فروؽ فيما بينيـ حوؿ مدى توافر معايير مدير مدرسة المستقبؿ في  ،تحكـ العممية اإلدارية

 الواقع.
تحد ات التي  واجييا مد رو مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة ػ فرض ات تتعمؽ بال 2

 وجاءت كما يمي: :المستقبؿ
المد ر ف حوؿ التحد ات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -6-1

 تعزى لمتغ ر الجنس. تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
اإلناث والذكور درجات اجابات  متوسطات)ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف  اختبارتـ استخداـ 

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( 6;والجدوؿ )
 ( لداللة الفروؽ في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر الجنسT- Test)اختبار ت  ( نتائج71جدوؿ )

 المتوسط العدد الجنس المتغ ر
 االنحراؼ
 ق مة )ت( المع اري

درجة 
 القرار الداللة الحر ة

 التحد ات اإلدار ة
 13.05 80.52 23 ذكور

 غير داؿ 0.16 49 1.44
 10.49 75.79 28 إناث

 التحد ات التربو ة
 23.32 144.22 23 ذكور

 غير داؿ 0.33 49 0.98
 18.69 138.46 28 إناث

 التحد ات التكنولوج ة
 8.08 43.43 23 ذكور

 غير داؿ 0.45 49 0.75
 8.74 41.64 28 إناث

 التحد ات االقتصاد ة
 14.12 63.17 23 ذكور

 غير داؿ 0.93 49 0.08-
 10.74 63.46 28 إناث

 التحد ات االجتماع ة
 8.26 47.26 23 ذكور

 غير داؿ 0.13 49 1.52
 7.51 43.89 28 إناث

)االستبانة( تحد ات المد ر ف  
 61.05 378.61 23 ذكور

 44.64 363.25 28 إناث غير داؿ 0.30 49 1.04

لمتحديات )اإلدارية، التربوية،التكنولوجية، االقتصادية،  ستودنت (تيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
غير وىي ( 0.70، 0.67، 7=.0، 0.77،0.89، :0.6االجتماعية، االستبانة ككؿ( بمغت عمى التوالي )

الفرضية  تقبؿ( وبذلؾ 0.09ر مف )كبأ تيا( حيث كانت قيـ دالل0.09دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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في متوسط درجات المديريف حوؿ التحديات التي حصائيًا إالصفرية التي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة 
مف التحديات  يواجيونيا في ضوء مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغير الجنس، وقد يرجع ذلؾ إلى أف كؿ

ميما تطاؿ المديريف بشكؿ عاـ )اإلدارية، التربوية، التكنولوجية، االقتصادية، االجتماعية، االستبانة ككؿ( 
ألف ىذه التحديات ذات طبيعة عممية أي متعمقة بعمؿ المدير وليست ذات طبيعة  ،كاف جنس المدير

 فيزيولوجية أي تتوقؼ عمى جنس المدير ذكرًا كاف أـ أنثى.
المد ر ف حوؿ التحد ات التي توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -2-2

 .سنوات الخبرةتعزى لمتغ ر  تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
 (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 

 :اآلتي( 6;وكانت نتيجة الفرضية كما يبينيا الجدوؿ ) لمفروؽ بيف المتوسطات، 
 (ANOVA) حم ؿ التبا ف األحادياختبار ت ( نتائج72جدوؿ )

 لداللة الفروؽ في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر سنوات الخبرة

 المتغ ر
 (ANOVAاختبار تحم ؿ التبا ف األحادي ) اإلحصا  الوصفي

 المتوسط العدد الخبرةسنوات 
 الحسابي

انحراؼ 
 مع اري

مصدر 
 التبا ف

مجموع 
متوسط  د.ح المربعات

 المربعات
ق مة 
 القرار الداللة )ؼ(

التحد ات 
 اإلدار ة

بين  14.60 66.29 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

1494.8 2 747.4 
داخل  9.05 75.60 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.003 6.52

 المجموعات
5504.9 48 114.7 

  50 6999.7 الكلي 10.49 81.93 29 سنوات فأكثر 60

التحد ات 
 التربو ة

بين  37.98 119.14 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

4438.8 2 2219.4 
داخل  13.13 139.67 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.004 6.13

 المجموعات
17374.1 48 362.0 

  50 21812.8 الكلي 15.00 147.07 29 سنوات فأكثر 60

التحد ات 
 التكنولوج ة

بين  13.56 36.29 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

374.1 2 187.03 

2.84 0.069 
غير 
داخل  6.57 41.73 15 60وأقؿ مف  9 داؿ

 المجموعات
3166.6 48 65.97 

   50 3540.6 الكلي 7.22 44.31 29 سنوات فأكثر 60

التحد ات 
 االقتصاد ة

بين  20.75 50.29 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

1544.2 2 772.1 
داخل  13.18 62.73 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.004 6.22

 المجموعات
5957.1 48 124.1 

  50 7501.3 الكلي 5.80 66.79 29 سنوات فأكثر 60

التحد ات 
 االجتماع ة

بين  12.33 37.00 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

839.8 2 419.9 
داخل  5.78 43.33 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.001 8.66

 المجموعات
2328.6 48 48.5 

  50 3168.4 الكلي 5.82 48.52 29 سنوات فأكثر 60

تحد ات 
المد ر ف 
 )االستبانة(

بين  94.92 309.00 7 9أقؿ مف 
 المجموعات

36821.7 2 18410.8 
داخل  32.53 363.07 15 60وأقؿ مف  9 داؿ 0.001 8.67

 المجموعات
101951.8 48 2124.0 

  50 138773.4 الكلي 34.37 388.62 29 سنوات فأكثر 60
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لمتحديات )اإلدارية، التربوية، التكنولوجية، االقتصادية، ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
دالة إحصائيًا  وىي( ;:.>، ::.>، 66.:، 67.:، 96.:االجتماعية، االستبانة ككؿ( بمغت عمى التوالي )

الفرضية الصفرية  ترفض( وبذلؾ 0.09ر مف )صغأ تيا( حيث كانت قيـ دالل0.09مستوى الداللة )عند 
في متوسط درجات المديريف حوؿ التحديات التي يواجيونيا في حصائيًا إالتي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة 

 ضوء مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
لممقارنات  (Scheffe)بعًا لمتغير سنوات الخبرة تـ استخداـ اختبار شيفيو ومف أجؿ التعرؼ إلى مقدار الفروؽ ت

  المتعددة وجاءت النتيجة كما في الجدوؿ اآلتي:
 ( Scheffe) ش ف واختبار  ( نتائج73جدوؿ )

 في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر سنوات الخبرة لممقارنات البعد ة لداللة الفروؽ

 المتغ ر التابع
 )التحد ات(

 المؤىؿ العممي
 سنوات 10وأقؿ مف  5 سنوات 5أقؿ مف 

 ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف

 التحد ات اإلدار ة
 - - 0.18 9.31 60وأقؿ مف  9
 0.19 6.33 0.00 *15.65 سنوات فأكثر 60

 التحد ات التربو ة
 - - 0.07 20.52 60وأقؿ مف  9
 0.48 7.40 0.00 *27.93 سنوات فأكثر 60

 التحد ات االقتصاد ة
 - - 0.06 12.45 60وأقؿ مف  9
 0.52 4.06 0.00 *16.51 سنوات فأكثر 60

 التحد ات االجتماع ة
 - - 0.15 6.33 60وأقؿ مف  9
 0.07 5.18 0.00 *11.52 سنوات فأكثر 60

 تحد ات المد ر ف
 )االستبانة(

 - - 0.05 *54.07 60وأقؿ مف  9
 0.23 25.55 0.00 *79.62 سنوات فأكثر 60

  

اإلدارية، التربوية، االقتصادية، ) لفروؽ الدالة احصائيا في التحدياتيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ا
 60) سنوات( وبيف المديريف الذيف خبرتيـ 9( ىي بيف المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة )أقؿ مف االجتماعية

بالنسبة ، أما  ألف متوسط إجاباتيـ أعمى سنوات فأكثر( 60)الخبرة  لصالح المديريف ذوي سنوات فأكثر(
 9االستبانة ككؿ( فالفروؽ الدالة احصائيًا ىي بيف المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة )أقؿ مف لتحديات )
، مف جية ثانية سنوات فأكثر( 60، و60سنوات وأقؿ مف  9وبيف المديريف الذيف خبرتيـ )  مف جية سنوات(
سنوات فأكثر( ألف متوسط إجاباتيـ أعمى  60لصالح المديريف الذيف لدييـ سنوات خبرة ) أيضاً والفروؽ 

أف الخبرة الطويمة في مجاؿ اإلدارة المدرسية تجعؿ المدير ذوي سنوات الخبرة األكثر يواجو  ويعزى ذلؾ إلى
ت واسعة بشكؿ أكبر مف المدير الجديد، وىذا األمر يسري عمى المديريف تحديات كثيرة ومتنوعة تشمؿ مجاال

نما في مختمؼ أنواع اإلدارة، فمثبًل عند إدارة شركة ما فإف إدراؾ التحديات التي  فقط ليس في المدارس وا 
تواجو عمؿ ىذه الشركة يتـ بعد مضي عدد مف السنوات  عمى إدارة ىذه الشركة وليس بعد تولي إدارتيا 
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مباشرة، لذلؾ فإف زيادة الخبرة في مجاؿ اإلدارة تجعؿ المدير أكثر قدرة عمى اكتشاؼ مواطف القوة ومواطف 
لذلؾ فيو أقدر عمى تقدير ىذه التحديات مف المديريف الذيف  ،الضعؼ أي التحديات الموجودة في الواقع

 خبرتيـ أقؿ.
المد ر ف حوؿ التحد ات التي إجابات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات ال -2-3

 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغ ر  تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
 (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 

 :اآلتي( 8;وكانت نتيجة الفرضية كما يبينيا الجدوؿ ) لمفروؽ بيف المتوسطات، 
 (ANOVA) حم ؿ التبا ف األحادياختبار ت ( نتائج74)جدوؿ 

 لداللة الفروؽ في إجابات المد ر ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر المؤىؿ العممي

 المتغ ر
 (ANOVA) اختبار تحم ؿ التبا ف األحادي اإلحصا  الوصفي

المؤىؿ 
 المتوسط العدد العممي

 الحسابي
انحراؼ 
 مع اري

مصدر 
 التبا ف

مجموع 
متوسط  د.ح المربعات

 المربعات
ق مة 
 القرار الداللة )ؼ(

التحد ات 
 اإلدار ة

بين  13.22 84.60 5 معيد
 المجموعات

327.3 2 163.7 
1.18 0.32 

غير 
داخل  10.90 76.41 34 إجازة جامعية داؿ

 المجموعات
6672.4 48 139.0 

  50 6999.7 الكلي 13.65 79.42 12 دراسات عميا

التحد ات 
 التربو ة

بين  19.31 159.60 5 معيد
 المجموعات

2171.2 2 1085.6 
2.65 0.08 

غير 
 داؿ

داخل  19.10 140.47 34 إجازة جامعية
 المجموعات

19641.7 48 409.2 
  50 21812.8 الكلي 23.56 135.00 12 دراسات عميا

التحد ات 
 التكنولوج ة

بين  12.36 44.40 5 معيد
 المجموعات

26.8 2 13.4 

0.18 0.833 
غير 
 داؿ

داخل  7.93 42.03 34 إجازة جامعية
 المجموعات

3513.8 48 73.2 

   50 3540.6 الكلي 8.68 42.83 12 دراسات عميا

التحد ات 
 االقتصاد ة

بين  11.17 67.40 5 معيد
 المجموعات

293.5 2 146.7 
0.98 0.38 

غير 
 داؿ

داخل  12.45 61.65 34 إجازة جامعية
 المجموعات

7207.9 48 150.2 
  50 7501.3 الكلي 12.03 66.42 12 دراسات عميا

التحد ات 
 االجتماع ة

بين  11.10 48.40 5 معيد
 المجموعات

58.5 2 29.3 
0.45 0.64 

غير 
 داؿ

داخل  7.38 44.82 34 إجازة جامعية
 المجموعات

3109.8 48 64.8 
  50 3168.4 الكلي 8.63 45.83 12 دراسات عميا

تحد ات 
المد ر ف 
 )االستبانة(

بين  62.39 404.40 5 معيد
 المجموعات

6643.2 2 3321.6 
1.21 0.31 

غير 
 داؿ

داخل  48.48 365.38 34 إجازة جامعية
 المجموعات

132130.2 48 2752.7 
  50 138773.4 الكلي 59.55 369.50 12 دراسات عميا

لمتحديات )اإلدارية، التربوية، التكنولوجية، االقتصادية، االجتماعية، ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
دالة إحصائيًا غير  وىي( 6.66، 0.89، >=.0، >0.6، 9:.6، >6.6االستبانة ككؿ( بمغت عمى التوالي )

الفرضية الصفرية التي تقوؿ بعدـ  تقبؿ( وبذلؾ 0.09ر مف )كبأ تياقيـ دالل ألف( 0.09عند مستوى الداللة )
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في متوسط درجات المديريف حوؿ التحديات التي يواجيونيا في ضوء مدرسة حصائيًا إوجود فروؽ دالة 
التحديات )اإلدارية، التربوية، االقتصادية،  المستقبؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وقد يعزى ذلؾ إلى أف

االجتماعية، االستبانة ككؿ( موجودة في الواقع كما ظيرت في أسئمة البحث بدرجات كبيرة أو متوسطة  وىي 
قد يكوف السبب في ذلؾ أف التحديات التي مديريف ميما كاف مؤىميـ العممي، كماعمى نفس المستوى لكؿ ال
رسة المستقبؿ تفرض متطمبات وقدرات وميارات عالية مف المديريف سواء في تواجو المديريف في ظؿ مد

مجاؿ اإلدارة أو التكنولوجيا أو الحياة االجتماعية واالقتصادية وىذه الميارات مطموبة مف جميع المديريف 
ذا كانت ىذه الميارات غير متوفرة لدييـ أصبًل فإف جميع المديريف و  بمختمؼ ميما كاف مستواىـ العممي، وا 

دارة في ظؿ مدرسة المستقبؿ، لذلؾ لـ تظير فروؽ إلالمؤىبلت العممية سيواجيوف تحديات جديدة تتعمؽ با
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ألف مدير المدرسة الثانوية ميما كاف مؤىمو العممي مطالب بالقياـ بمياـ 

                                                                             وميارات جديدة في ضوء مدرسة المستقبؿ.
وىذه الفرض ات جا ت كما  :العامة  المستقبؿ لممرحمة الثانو ةمدرسة  مدرسمعا  ر تتعمؽ بفرض ات  -7

   مي:
المدرس ف حوؿ مدى توافر توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -3-1

 تعزى لمتغ ر الجنس. المستقبؿمعا  ر مدرس مدرسة 
اإلناث والذكور  متوسطات درجات إجابات )ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف اختبارتـ استخداـ 

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( 9;والجدوؿ )
 تبعًا لمتغير الجنس حوؿ استبانة المعايير المدرسيف( لداللة الفروؽ في إجابات T- Test)اختبار ت  ( نتائج9;جدوؿ )

 االنحراؼ المتوسط العدد الجنس المتغ ر 
 المع اري

درجة  ق مة )ت(
 الحر ة

 القرار الداللة

 الشخصية المعايير
 24.44 115.61 178 ذكور

 داؿ 0.006 642 **2.76
 20.51 110.35 466 إناث

 التربوية المعايير
 32.46 135.72 178 ذكور

 داؿ 0.002 642 **3.19
 25.24 128.02 466 إناث

 االجتماعية المعايير
 25.07 104.34 178 ذكور

 غير داؿ 0.413 642 0.82
 22.90 102.64 466 إناث

 يف )االستبانة(المدرس معايير
 75.90 355.67 178 ذكور

 داؿ 0.013 642 *2.50
 62.46 341.01 466 إناث

 ( 0.05عند مستوى ) ة( *دال0.01عند مستوى ) ة** دال

( وىي غير 6>.0بالنسبة لممعايير )االجتماعية( بمغت ) المحسوبة الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(تبيف مف ي
(، في حيف بمغت قيمة )ت( المحسوبة لممعايير )الشخصية، التربوية، 0.09دالة احصائيًا عند مستوى داللة )
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حيث  ،(0.09داللة) حصائيًا عند مستوىإدالة ( وىي 6.90، =7.6، :;.6ولبلستبانة ككؿ( عمى التوالي )
الفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة  رفض( وبذلؾ ت0.09ر مف )صغأ تياكانت قيـ دالل

والفروؽ لصالح المدرسيف الذكور ألف متوسط إجاباتيـ أعمى أي أف المدرسيف  ،حصائيًا بيف الذكور واإلناثإ
بدرجة أكبر مف اإلناث ويعزى ذلؾ إلى أف المدرسيف الذكور تتوفر لدييـ معايير مدرس مدرسة المستقبؿ 

الذكور في أغمب األحياف يكوف عمميـ األساسي ىو التدريس فيو مصدر رزقيـ لذلؾ يحاولوف تحسيف عمميـ 
باستمرار، بينما انشغاؿ المدرسات اإلناث بأعماؿ المنزؿ واألوالد جعؿ معايير مدرسة المستقبؿ تتوفر لدييـ 

( مف حيث عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث 6066ؼ ىذه النتيجة مع دراسة )الزعبي، بدرجة أقؿ. وتختم
 حسب متغير الجنس.

المدرس ف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات -3-2
 .التخصص الدراسي تعزى لمتغ ر معا  ر مدرس مدرسة المستقبؿ

 مدرسيفال متوسطات درجات إجابات ودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف)ت( ست اختبارتـ استخداـ 
 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( :;والجدوؿ )
 التخصصتبعًا لمتغير  حوؿ استبانة المعايير المدرسيف( لداللة الفروؽ في إجابات T- Test)اختبار ت  ( نتائج:;جدوؿ )

التخصص  المتغ ر
 الدراسي

 االنحراؼ المتوسط العدد
 المع اري

درجة  ق مة )ت(
 الحر ة

 القرار الداللة

 الشخصية المعايير
 21.93 109.54 271 عممي

 داؿ 0.02 642 2.26-*
 21.54 113.45 373 أدبي

 التربوية المعايير
 25.58 125.92 271 عممي

 داؿ 0.00 642 3.34-**
 28.65 133.22 373 أدبي

 االجتماعية المعايير
 24.25 97.23 271 عممي

 داؿ 0.00 642 5.54-**
 22.02 107.39 373 أدبي

 يف )االستبانة(المدرس معايير
 63.78 332.68 271 عممي

 داؿ 0.00 642 4.06-**
 67.42 354.06 373 أدبي

 (0.05عند مستوى ) ة( *دال0.01عند مستوى ) ة** دال
بالنسبة لممعايير )الشخصية، التربوية، االجتماعية،  المحسوبة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(

حصائيًا عند مستوى إدالة ( وىي :8.0-، 9.98-، 7.78-، :6.6-ولبلستبانة ككؿ( بمغت عمى التوالي )
الفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ  رفض( وبذلؾ ت0.09ر مف )صغأ تياحيث كانت قيـ دالل ،(0.09داللة)

متوسطات اجابات المدرسيف حوؿ معايير مدرس مدرسة المستقبؿ تعزى يف حصائيًا بإوجود فروؽ دالة 
لمتغير التخصص الدراسي، وبالتالي توجد فروؽ وىي لصالح التخصص األدبي ألف متوسط إجاباتيـ أعمى، 
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( مف حيث عدـ وجود فروؽ حسب متغير التخصص 6066وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )الزعبي، 
 الدراسي.
المدرس ف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات -3-3

 .المؤىؿ العمميتعزى لمتغ ر  معا  ر مدرس مدرسة المستقبؿ
 (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 

 :اآلتي( ;;فرضية كما يبينيا الجدوؿ )وكانت نتيجة ال لمفروؽ بيف المتوسطات، 
 (ANOVA) حميؿ التبايف األحادياختبار ت ( نتائج;;جدوؿ )

 لداللة الفروؽ في إجابات المدرسيف حوؿ استبانة المعايير تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي

 المعا  ر
 (ANOVAاختبار تحم ؿ التبا ف األحادي ) اإلحصا  الوصفي

المؤىؿ 
 العدد العممي

 المتوسط
 الحسابي

انحراؼ 
 مع اري

مصدر 
 التبا ف

مجموع 
 د.ح المربعات

متوسط 
 المربعات

ق مة 
 القرار الداللة )ؼ(

 المعا  ر
 الشخص ة

بين  27.61 107.65 49 معيد
 المجموعات

3802.3 2 1901.1 
داخل  18.28 112.53 457 إجازة جامعية داؿ 0.02 4.05

 المجموعات
301025.1 641 469.6 

  643 304827.3 الكلي 30.34 116.71 138 دراسات عميا

 المعا  ر
 التربو ة

بين  33.70 122.61 49 معيد
 المجموعات

10364.1 2 5182.1 
داخل  24.46 131.92 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 6.92

 المجموعات
479924.9 641 748.7 

  643 490289.0 الكلي 32.77 134.86 138 دراسات عميا

 المعا  ر
 االجتماع ة

بين  25.29 99.59 49 معيد
 المجموعات

6923.7 2 3461.8 
داخل  21.49 103.07 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 6.37

 المجموعات
348557.0 641 543.8 

  643 355480.7 الكلي 32.40 113.43 138 دراسات عميا

 معا  ر
 ف المدرس

 )االستبانة(

بين  82.37 329.86 49 معيد
 المجموعات

54154.1 2 27077.1 
داخل  58.20 347.52 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 6.18

 المجموعات
2807147.2 641 4379.3 

  643 2861301.3 الكلي 83.31 365.00 138 دراسات عميا

 
لممعايير )الشخصية، التربوية، االجتماعية، االستبانة ككؿ( بمغت ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )

( حيث كانت 0.09دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) وىي( >6.:، ;7.:، 7=.:، 8.09عمى التوالي )
حصائيًا إالفرضية الصفرية التي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة  ترفض( وبذلؾ 0.09ر مف )صغأ تياقيـ دالل

 في متوسط درجات المدرسيف حوؿ معايير مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
لممقارنات ( Scheffe)ومف أجؿ التعرؼ إلى مقدار الفروؽ تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ اختبار شيفيو 

 جة كما في الجدوؿ اآلتي:المتعددة وجاءت النتي
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 ( Scheffe) ش ف واختبار  ( نتائج78جدوؿ )
 في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة المعا  ر تبعًا لمتغ ر المؤىؿ العممي لممقارنات البعد ة لداللة الفروؽ

 المتغ ر التابع
 المؤىؿ العممي )المعا  ر(

 إجازة جامع ة معيد
 ق مة الداللة المتوسط ففرؽ  ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف

 الشخص ة المعا  ر
  -   - 0.07 4.88- إجازة جامعية
 0.44 4.18- 0.04 *9.06- دراسات عميا

 التربو ة المعا  ر
  -   - 0.00 *9.31- إجازة جامعية
 0.77 2.94- 0.03 *12.25- دراسات عميا

 االجتماع ة المعا  ر
  -   - 0.31 3.48- إجازة جامعية
 0.01 *10.36- 0.00 *13.83- دراسات عميا

 ف المدرس معا  ر
 )االستبانة(

  -   - 0.02 *17.67- إجازة جامعية
 0.21 17.48- 0.01 *35.14- دراسات عميا

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ الدالة إحصائيًا في المعايير )الشخصية( ىي بيف المدرسيف حاممي 
وفي المعايير)التربوية، االستبانة ككؿ( بيف   المدرسيف حاممي الشيادة )دراسات عميا(،شيادة )معيد( وبيف 

جازة جامعية(، أما  المدرسيف حاممي شيادة )معيد( مف جية وبيف المدرسيف حاممي الشيادة )دراسات عميا، وا 
مف جية وبيف في المعايير )االجتماعية( فالفروؽ كانت بيف المدرسيف حاممي شيادة )ودراسات عميا( 

المدرسيف حاممي الشيادتيف )إجازة جامعية، معيد( مف جية أخرى، والفروؽ في جميع الحاالت لصالح 
حاممي شيادة )دراسات عميا( أي أف معايير مدرسة المستقبؿ تتوافر بدرجة أكبر عند حممة شيادة الدراسات 

اممي شيادة دراسات عميا وبحكـ سنوات العميا مف حممة الشيادات األخرى، ويعزى ذلؾ إلى أف المدرسيف ح
دراستيـ األكثر واطبلعيـ عمى الجديد في التربية أصبح لدييـ معمومات أوسع وثقافة أكبر ممف ىـ أقؿ 
تعميمًا عف معايير مدرس مدرسة المستقبؿ، لذلؾ فإنيـ أقدر عمى تحديد جوانب القوة وجوانب الضعؼ في 

( مف 6066ىذه المعايير. وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )الزعبي،  الواقع التربوي وعمى معرفة مدى توافر
 عدـ وجود فروؽ حسب متغير المؤىؿ العممي. حيث
المدرس ف حوؿ مدى توافر ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  -7-8

 .الدورات التدر ب ة تعزى لمتغ ر معا  ر مدرس مدرسة المستقبؿ
 مدرسيفال متوسطات درجات إجابات)ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف  اختبار تـ استخداـ

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( =;والجدوؿ )
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 ( لداللة الفروؽ في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة المعا  ر تبعًا لمتغ ر الدوراتT- Test)اختبار ت  ( نتائج79جدوؿ )

 االنحراؼ المتوسط العدد الدورات التدر ب ة المتغ ر
درجة  ق مة )ت( المع اري

 القرار الداللة الحر ة

 الشخص ة المعا  ر
 22.37 111.70 187 اتبع دورات

 غ ر داؿ 0.94 642 0.08-
 21.55 111.85 457 دورات يتبعلـ 

 التربو ة المعا  ر
 27.20 127.14 187 اتبع دورات

 غ ر داؿ 0.08 642 1.77-
 27.72 131.38 457 دورات يتبعلـ 

 االجتماع ة المعا  ر
 25.80 100.21 187 اتبع دورات

 داؿ 0.04 642 2.01-*
 22.43 104.30 457 دورات يتبعلـ 

 ف المدرس معا  ر
 )االستبانة(

 66.82 339.05 187 اتبع دورات
 غ ر داؿ 0.14 642 1.46-

 66.58 347.53 457 دورات يتبعلـ 

 0(0.05عند مستوى ) ة*دال

( وىي دالة 6.06-بالنسبة لممعايير )االجتماعية( بمغت ) المحسوبة مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( يتبيف
(، في حيف بمغت قيمة )ت( المحسوبة لممعايير )الشخصية، التربوية، 0.09احصائيًا عند مستوى داللة )

ند مستوى حصائيًا عإدالة ( وىي غير :6.8-، ;;.6-، >0.0-ولبلستبانة ككؿ( عمى التوالي )
الفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ  قبؿ( وبذلؾ ت0.09ر مف )كبأ تياحيث كانت قيـ دالل ،(0.09داللة)

المدرسيف حوؿ مدى توافر معايير مدرس مدرسة المستقبؿ تبعًا لمتغير الدورات حصائيًا بيف إوجود فروؽ دالة 
لب تحمؿ عناويف براقة يختمؼ مضمونيا عف التدريبية، وقد يرجع ذلؾ إلى أف الدورات التدريبية في الغا

وعدـ التزاـ  ،الشعارات التي تحمميا عناويف ىذه الدورة، أو في بعض األحياف تكوف مدة الدورة قصيرة
لذلؾ تجد أف مف اتبع دورات يتساوى  ،المدرسيف بحضورىا أو أنيـ يحضرونيا في أغمب األحياف رغمًا عنيـ

وف السبب في ذلؾ أف األشخاص المسؤوليف عف القاء المحاضرات في مع مف لـ يتبع دورات، كما قد يك
الدورة ينقصيـ الخبرة في ايصاؿ المعمومات لممدرسيف الحاضريف لمدورة مما يؤدي إلى عدـ وجود فروؽ بيف 

 .الدورات التدريبية تعزى لمتغير المدرسيف في مدى توافر معايير مدرس مدرسة المستقبؿ لدييـ
تحد ات التي  واجييا مدرسو مدارس التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة بال فرض ات تتعمؽ -4

 وجاءت كما يمي: :المستقبؿ
المدرس ف حوؿ التحد ات توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -8-1

 تعزى لمتغ ر الجنس. التي تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
اإلناث والذكور  متوسطات درجات إجابات ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف)ت(  اختبارتـ استخداـ 

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( 0>والجدوؿ )
 



212 

 

 ( لداللة الفروؽ في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر الجنسT- Test)اختبار ت  ( نتائج80جدوؿ )

 االنحراؼ المتوسط العدد الجنس المتغ ر
 درجة ق مة )ت( المع اري

 القرار الداللة الحر ة

 التحد ات الثقاف ة
 11.21 68.60 178 ذكور

 غير داؿ 0.100 642 1.65-
 11.10 70.22 466 إناث

 التحد ات التربو ة
 28.19 182.71 178 ذكور

 غير داؿ 0.353 642 0.93
 28.22 180.40 466 إناث

 التحد ات التكنولوج ة
 15.89 67.41 178 ذكور

 داؿ 0.001 642 **3.29
 13.29 71.83 466 إناث

 التحد ات المعرف ة
 8.50 41.17 178 ذكور

 داؿ 0.024 642 *2.27
 8.62 42.88 466 إناث

 التحد ات االجتماع ة
 7.13 41.86 178 ذكور

 غير داؿ 0.518 642 0.65
 7.61 41.43 466 إناث

  ف )االستبانة(تحد ات المدرس
 60.54 407.88 178 ذكور

 غير داؿ 0.181 642 1.34
 61.77 400.64 466 إناث

 ( 0.05عند مستوى ) ة( *دال0.01عند مستوى ) ة** دال

بالنسبة لمتحديات )التكنولوجية والمعرفية( بمغت)  المحسوبة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(
( وكانت الفروؽ لصالح اإلناث، في حيف بمغت 0.09)( وىي دالة احصائيًا عند مستوى داللة ;6.6، =7.6

، 9:.6-، التربوية، االجتماعية، ولبلستبانة ككؿ( عمى التوالي )قيمة )ت( المحسوبة لمتحديات )الثقافية
ر مف كبأ تياحيث كانت قيـ دالل ،(0.09حصائيًا عند مستوى داللة)إدالة ( وىي غير 6.78، 9:.0، 7=.0

حوؿ  حصائيًا بيف الذكور واإلناثإضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة الفر  قبؿ( وبذلؾ ت0.09)
تحديات مدرس مدرسة المستقبؿ، وقد يرجع السبب في وجود فروؽ في التحديات التكنولوجية والمعرفية 
ية لصالح اإلناث بشكؿ أكبر مف الذكور إلى أف الذكور أقدر عمى استخداـ التقتيات العممية والتكنولوج

والتعامؿ مع مجتمع المعرفة والثورة المعرفية بصورة أكبر مف اإلناث، وأكبر دليؿ عمى ذلؾ أف معظـ 
مصممي برامج الحاسوب والمشتغميف في مجاؿ التقانة ىـ مف الذكور وعددىـ أكبر مف اإلناث، ومف 

تجد أف الشباب  المبلحظ أف المراكز المختصة بكؿ مايتعمؽ بالحاسوب مف بيع وصيانة وتحميؿ برامج
الذكور يتولوف ىذه المينة بدرجة تفوؽ اإلناث وبشكؿ واضح، وقد يكوف ىذا السبب الذي جعؿ اإلناث 
يعتقدوف بشكؿ أكبر بوجود تحديات تكنولوجية ومعرفية تواجو مدرسي مدرسة المستقبؿ، أما فيما يتعمؽ 

الذكور واإلناث وقد يعزى ذلؾ إلى أف الظروؼ بالتحديات الثقافية والتربوية واالجتماعية فمـ تظير فروؽ بيف 
االجتماعية والثقافية التي يعيشيا كؿ مف المدرسيف الذكور واإلناث واحدة لذلؾ فإف التحديات التي تواجييـ 

 في ضوء مدرسة المستقبؿ تتساوى عمى كؿ مف الذكور واإلناث. 
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المدرس ف حوؿ التحد ات توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -8-6
 .تخصص الدراسيتعزى لمتغ ر ال التي تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ

 مدرسيفال متوسطات درجات إجابات)ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف  اختبارتـ استخداـ 
 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( 6>والجدوؿ )

 ( لداللة الفروؽ في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر التخصصT- Test)اختبار ت  ج( نتائ81جدوؿ )

التخصص  المتغ ر
 االنحراؼ المتوسط العدد الدراسي

درجة  ق مة )ت( المع اري
 القرار الداللة الحر ة

 التحد ات الثقاف ة
 10.35 68.23 271 عممي

 داؿ 0.003 642 3.01-**
 11.58 70.89 373 أدبي

 التحد ات التربو ة
 24.80 181.96 271 عممي

 غير داؿ 0.483 642 0.70
 30.46 180.38 373 أدبي

 التحد ات التكنولوج ة
 15.64 68.13 271 عممي

 غير داؿ 0.477 642 0.71-
 15.11 69.00 373 أدبي

 التحد ات المعرف ة
 8.12 39.73 271 عممي

 داؿ 0.000 642 4.91-**
 8.62 43.03 373 أدبي

 التحد ات االجتماع ة
 6.97 41.15 271 عممي

 غير داؿ 0.252 642 1.15-
 7.82 41.84 373 أدبي

  ف )االستبانة(تحد ات المدرس
 55.74 399.20 271 عممي

 غير داؿ 0.227 642 1.21-
 65.28 405.13 373 أدبي

 (0.01عند مستوى ) ة** دال

-، 7.06-ية والمعرفية( بمغت)ت )الثقافبالنسبة لمتحديا المحسوبة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(
، مما يدؿ عمى وجود فروؽ وىي لصالح الفرع األدبي (0.09( وىي دالة احصائيًا عند مستوى داللة )6=.8

االجتماعية، ولبلستبانة ككؿ( عمى التكنولوجية، في حيف بمغت قيمة )ت( المحسوبة لمتحديات )التربوية، 
حيث كانت  ،(0.09حصائيًا عند مستوى داللة)إدالة ( وىي غير 6.66-، 6.69-، 6;.0، 0;.0التوالي )
حصائيًا بيف إفروؽ دالة الفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ وجود  قبؿ( وبذلؾ ت0.09ر مف )كبأ تياقيـ دالل

بؿ، وبذلؾ تجد أف مدرسي الفرع األدبي يروف بشكؿ أكبر أف مدرسيف حوؿ تحديات مدرس مدرسة المستقال
ىناؾ تحديات ثقافية ومعرفية تواجو مدرسي مدرسة المستقبؿ، وقد يرجع ذلؾ إلى أف مدرسي الفرع األدبي 
ومف خبلؿ المواد التي يدرسونيا كمواد الثقافة القومية والمغة العربية والمواد االجتماعية أدركوا خطورة الواقع 

العربية ومخاطر  معاش والتطورات الحاصمة في المجتمع سواء فيما يتعمؽ بمسألة اليوية الوطنية والمغةال
العولمة باالضافة إلى ظيور مايسمى بمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة وغيرىا مف المسائؿ المستجدة في 

ر منو رياضي عممي بحت أدى يا والتي تحمؿ طابع اجتماعي أكثنالمجتمع، لذلؾ وبحكـ المواد التي يدرسو 
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إلى مواجيتيـ تحديات ثقافية ومعرفية بصورة أكبر مف مدرسي الفرع العممي، أما فيما يتعمؽ بالتحديات 
التربوية والتكنولوجية واالجتماعية فمـ تظير فروؽ بيف مدرسي الفرعيف العممي واألدبي حوؿ التحديات التي 

ات التربوية المتعمقة بالطبلب والمدرسيف والمنياج واحدة عمى تواجييـ في ضوء مدرسة المستقبؿ، فالتحدي
الفرعيف العممي واألدبي، كما أف مواكبة تطورات التكنولوجيا وتطوير المجتمع مطموبة مف المدرسيف بالفرعيف 
العممي واألدبي وعمى نفس المستوى، لذلؾ لـ تظير فروؽ بيف مدرسي الفرعيف حوؿ التحديات التي تواجييـ 

 ضوء مدرسة المستقبؿ.في 
المدرس ف حوؿ التحد ات توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -8-7

 .مؤىؿ العمميتعزى لمتغ ر ال التي تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
 (one way ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي استخدـ مف أجؿ التأكد مف صحة ىذه الفرضية 

 :اآلتي( 6>وكانت نتيجة الفرضية كما يبينيا الجدوؿ ) لمفروؽ بيف المتوسطات، 
 (ANOVA) حميؿ التبايف األحادياختبار ت ( نتائج6>جدوؿ )

 المؤىؿ العمميتبعًا لمتغير  حوؿ استبانة التحديات المدرسيفلداللة الفروؽ في إجابات 

 المتغ ر
 (ANOVA) األحادياختبار تحم ؿ التبا ف  اإلحصا  الوصفي

المؤىؿ 
 العممي

 المتوسط العدد
 الحسابي

انحراؼ 
 مع اري

مصدر 
 التبا ف

مجموع 
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

ق مة 
 )ؼ(

 القرار الداللة

التحد ات 
 الثقاف ة

بين  6.75 77.14 49 معيد
 المجموعات

3058.0 2 1529.0 
داخل  10.41 69.46 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 12.76

 المجموعات
76805.5 641 119.8 

  643 79863.4 الكلي 13.56 68.17 138 دراسات عميا

التحد ات 
 التربو ة

بين  25.11 196.00 49 معيد
 المجموعات

13285.0 2 6642.5 
داخل  25.65 178.96 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 8.54

 المجموعات
498435.9 641 777.6 

  643 511721.0 الكلي 35.03 182.62 138 دراسات عميا

التحد ات 
 التكنولوج ة

بين  17.80 78.29 49 معيد
 المجموعات

5280.2 2 2640.1 
داخل  14.68 67.42 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 11.60

 المجموعات
145859.8 641 227.6 

  643 151140.0 الكلي 15.37 69.20 138 دراسات عميا

التحد ات 
 المعرف ة

بين  7.50 44.71 49 معيد
 المجموعات

519.3 2 259.6 
داخل  8.55 41.49 457 إجازة جامعية داؿ 0.03 3.57

 المجموعات
46640.6 641 72.8 

  643 47159.9 الكلي 8.81 41.07 138 دراسات عميا

التحد ات 
 االجتماع ة

بين  5.29 45.00 49 معيد
 المجموعات

736.6 2 368.3 
داخل  7.21 41.50 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 6.71

 المجموعات
35202.7 641 54.9 

  643 35939.3 الكلي 8.60 40.50 138 دراسات عميا

تحد ات 
 ف المدرس

 )االستبانة(

بين  58.44 441.14 49 معيد
 المجموعات

79423.6 2 39711.8 
داخل  56.12 398.83 457 إجازة جامعية داؿ 0.00 10.83

 المجموعات
2350139.4 641 3666.4 

  643 2429563.0 الكلي 74.00 401.56 138 دراسات عميا
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لمتحديات )الثقافية، التربوية، التكنولوجية، المعرفية، االجتماعية، ( ؼيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
دالة  وىي( 7>.60، 6;.:، ;7.9، 0:.66، 98.>، :;.66االستبانة ككؿ( بمغت عمى التوالي )

الفرضية  ترفضذلؾ ( وب0.09ر مف )صغأ تيا( حيث كانت قيـ دالل0.09إحصائيًا عند مستوى الداللة )
في متوسط درجات المدرسيف حوؿ تحديات مدرسة حصائيًا إالصفرية التي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة 

 المستقبؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
لممقارنات  (Scheffe)ومف أجؿ التعرؼ إلى مقدار الفروؽ تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ اختبار شيفيو 

 ءت النتيجة كما في الجدوؿ اآلتي:المتعددة وجا
 ( Scheffe) ش ف واختبار  ( نتائج83جدوؿ )

 في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر المؤىؿ العممي لممقارنات البعد ة لداللة الفروؽ

 المتغ ر التابع
 (التحد ات)

 المؤىؿ العممي
 إجازة جامع ة معيد

 ق مة الداللة فرؽ المتوسط ف الداللةق مة  فرؽ المتوسط ف

 التحد ات الثقاف ة
 - - 0.00 *7.68- إجازة جامعية
 0.48 1.29- 0.00 *8.97- دراسات عميا

 التحد ات التربو ة
 - - 0.00 *17.04- إجازة جامعية
 0.40 3.66 0.02 *13.38- دراسات عميا

 التحد ات التكنولوج ة
 - - 0.00 *10.86- إجازة جامعية
 0.48 1.78 0.00 *9.08- دراسات عميا

 التحد ات المعرف ة
 - - 0.04 *3.23- إجازة جامعية
 0.88 0.42- 0.04 *3.65- دراسات عميا

 التحد ات االجتماع ة
 - - 0.01 *3.50- إجازة جامعية
 0.38 1.00- 0.00 *4.50- دراسات عميا

 ف تحد ات المدرس
 )االستبانة(

 - - 0.00 *42.31- إجازة جامعية
 0.90 2.72 0.00 *39.58- دراسات عميا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ الدالة إحصائيًا في جميع التحديات واالستبانة ككؿ ىي بيف 
المدرسيف حاممي شيادة )معيد( مف جية وبيف المدرسيف حاممي الشيادات )اجازة، ودراسات عميا(، والفروؽ 

لصالح حاممي شيادة )معيد(، أي أف المدرسيف حاممي شيادة معيد يواجيوف تحديات في في جميع الحاالت 
ضوء مدرسة المستقبؿ بشكؿ أكبر مف المدرسيف حممة الشيادات األعمى، وقد يعزى ذلؾ، إلى أف المدرسيف 

س كمما انخفض مستواىـ التعميمي واجيتيـ مشكبلت وصعوبات أكبر وبالتالي أصبحوا أقدر عمى االحسا
بالتحديات التي تواجو المدرسيف في مدرسة المستقبؿ بشكؿ أكبر مف نظرائيـ ذوي الشيادات األعمى، وكما 
ىو معروؼ أنو كمما ارتقى الفرد في السمـ التعميمي كمما قمت المشكبلت والتحديات التي تواجيو في عممو، 

عمى مكنو مف أف يدرس مواد أكثر األ فالمدرس حامؿ شيادة الدراسات العميا البد واف يكوف مستواه العممي
وؿ كيفية التعامؿ مع الصعوبات والتحديات كما أصبح بمقدوره أف يصقؿ خبراتو بشكؿ أكبر مف نظرائو ح
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األقؿ تعميمًا، فالمواد التي يدرسيا طبلب الدراسات العميا كطرائؽ تدريس مواد االختصاص ودمج التكنولوجيا 
جميعيا إلى تسميحيـ بالميارات التي تمكنيـ مف مواجية التحديات التي بالتعميـ وتقنيات التعميـ تيدؼ 

 شيادات أقؿ.لتعترض عمميـ التدريسي بشكؿ أكبر مف المدرسيف الحامميف 
المدرس ف حوؿ التحد ات توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ة ب ف متوسطات درجات إجابات  ال -8-8

 .دورات التدر ب ةتعزى لمتغ ر ال التي تواجييـ في ضو  مدرسة المستقبؿ
 مدرسيفال متوسطات درجات إجابات)ت( ستودنت مف أجؿ اختبار الفروؽ بيف  اختبارتـ استخداـ 

 يبيف النتائج كما يمي. اآلتي( 8>والجدوؿ )
 ( لداللة الفروؽ في إجابات المدرس ف حوؿ استبانة التحد ات تبعًا لمتغ ر الدوراتT- Test)اختبار ت  ( نتائج84جدوؿ ) 

 االنحراؼ المتوسط العدد الدورات التدر ب ة )التحد ات(المتغ ر 
درجة  ق مة )ت( المع اري

 القرار الداللة الحر ة

 التحديات الثقافية
 12.16 69.50 187 اتبع دورات

 غ ر داؿ 0.690 642 0.40-
 10.71 69.88 457 دورات يتبعلـ 

 التحديات التربوية
 27.59 184.80 187 اتبع دورات

 داؿ 0.031 642 2.17
 28.35 179.50 457 دورات يتبعلـ 

 التحديات التكنولوجية
 15.70 70.53 187 اتبع دورات

 داؿ 0.044 642 2.02
 15.13 67.85 457 دورات يتبعلـ 

 التحديات المعرفية
 9.16 42.93 187 اتبع دورات

 داؿ 0.015 642 2.44
 8.26 41.12 457 دورات يتبعلـ 

 التحديات االجتماعية
 7.85 41.05 187 اتبع دورات

 غ ر داؿ 0.280 642 1.08-
 7.32 41.75 457 دورات يتبعلـ 

يف تحديات المدرس
 غ ر داؿ 0.104 642 1.63 62.85 408.80 187 اتبع دورات )االستبانة(

( )التربوية، التكنولوجية، المعرفيةت بالنسبة لمتحديا المحسوبة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت(
لصالح مف اتبع دورات ألف  (،0.09( وىي دالة احصائيًا عند مستوى داللة )6.88، 6.06، ;6.6بمغت)

االجتماعية، ولبلستبانة ككؿ( ثقافية، في حيف بمغت قيمة )ت( المحسوبة لمتحديات )ال متوسط إجاباتيـ أعمى،
 تياقيـ دالل ألف ،(0.09حصائيًا عند مستوى داللة)إدالة ( وىي غير 7:.6، >6.0-، 0.80عمى التوالي )

المدرسيف حصائيًا بيف إالفرضية الصفرية والتي تقوؿ بعدـ وجود فروؽ دالة  قبؿ( وبذلؾ ت0.09ر مف )كبأ
حوؿ تحديات مدرس مدرسة المستقبؿ، وقد يعزى ذلؾ إلى أف التحديات الثقافية واالجتماعية واالستبانة ككؿ 

ـ يظير فييا فروؽ بيف مف اتبع دورات ممف لـ يتبع وذلؾ ألف المواضيع الثقافية واالجتماعية في الغالب ال ل
كما أف المعمومات الثقافية والميارة في الحياة االجتماعية تتوفر عند معظـ  ،يخصص ليا دورات تدريبية

 .المدرسيف سواء مف اتبع دورات أو لـ يتبع
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 نتائج البحث

 البحث إلى النتائج التال ة:توصؿ 
تتوفر كؿ مف معايير مدير مدرسة المستقبؿ الشخصية واإلدارية واالجتماعية لدى مديري مدارس  -6

 تبعًا لمفتاح تصحيح االستبانة.بدرجة كبيرة العاـ  التعميـ الثانوي

اإلدارية ثـ  المعايير العاـ معايير مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مديري مدارس التعميـ الثانويأكثر  -6
 .االجتماعية تمتيا الشخصية

جاء مستوى كؿ مف التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالجتماعية التي يواجييا مديرو  -7
مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المسستقبؿ متوسط، في حيف جاء مستوى التحديات 

 االقتصادية كبير.

ديرو مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ىي أكثر التحديات التي يواجييا م -8
التحديات االقتصادية، تمييا التحديات التربوية، ثـ التحديات التكنولوجية، وبعدىا التحديات 

 اإلدارية، وأخيرًا التحديات اإلجتماعية.

مدرسي  تتوفر كؿ مف معايير مدرس مدرسة المستقبؿ الشخصية والتربوية واالجتماعية لدى -9
 تبعًا لمفتاح تصحيح االستبانة. متوسطةبدرجة العاـ  مدارس التعميـ الثانوي

المعايير الشخصية ثـ  العاـ معايير مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانويأكثر  -:
 االجتماعية تمتيا التربوية.

تي يواجييا مدرسو مدارس التعميـ جاء مستوى كؿ مف التحديات التربوية والتكنولوجية والمعرفية ال -;
الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المسستقبؿ متوسط، في حيف جاء مستوى التحديات االجتماعية 

 والثقافية كبير.

أكثر التحديات التي يواجييا مدرسو التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ىي التحديات  ->
التحديات التربوية، وبعدىا التحديات المعرفية، وأخيرًا  االجتماعية، تمييا التحديات الثقافية، ثـ

 التحديات التكنولوجية.
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المديريف حوؿ مدى توافر معايير  متوسط درجات اجابات حصائيًا بيفإعدـ وجود فروؽ دالة  -=
مدير مدرسة المستقبؿ تبعًا لمتغيرات الجنس و المؤىؿ العممي، ووجود فروؽ في متغير سنوات 

 سنوات فأكثر(. 60الخبرة لصالح )

في متوسط درجات اجابات المديريف حوؿ التحديات التي حصائيًا إعدـ وجود فروؽ دالة  -60
يواجيونيا في ضوء مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغيرات الجنس و المؤىؿ العممي، ووجود فروؽ في 

 سنوات فأكثر(. 60متغير سنوات الخبرة لصالح )

المدرسيف حوؿ مدى توافر معايير مدرس  ات اجاباتمتوسط درج حصائيًا بيفإوجود فروؽ دالة  -66
لصالح الفرع  التخصص الدراسيلصالح الذكور(  و) الجنسمدرسة المستقبؿ تبعًا لمتغيرات )

لصالح حممة شيادة الدراسات العميا( ، وعدـ وجود فروؽ في متغير  المؤىؿ العممياألدبي( و)
 الدورات التدريبية.

 يواجييا المدرسوف في ضوء مدرسة المستقبؿ تبيف:وبالنسبة التحديات التي  -66

في متوسط درجات اجابات المدرسيف في التحديات حصائيًا إوجود فروؽ دالة  الجنسفي متغير  -
)التكنولوجية والمعرفية( لصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )الثقافية والتربوية واالجتماعية 

 واالستبانة ككؿ( .

في متوسط درجات اجابات المدرسيف في حصائيًا إوجود فروؽ دالة  صص الدراسيالتخفي متغير   -
التحديات )الثقافية والمعرفية( لصالح الفرع األدبي، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )التربوية 

 والتكنولوجية واالجتماعية واالستبانة ككؿ( .

 وجود فروؽ لصالح الشيادة )معيد(. المؤىؿ العمميفي متغير   -

وجود فروؽ في التحديات )التربوية والتكنولوجية والمعرفية( لصالح مف  الدورات التدر ب ةفي متغير  -
 اتبع دورات، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )الثقافية واالجتماعية واالستبانة ككؿ( .
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 اسرتاتٍدٍبث هقرتحت للتقلٍل هن التحذٌبث
 

اسرتاتٍدٍبث هقرتحت للتقلٍل هن التحـذٌبث الـيت تىاخـه    : أوالً  

 هذٌري املذارس الثبنىٌت العبهت يف هذرست املستقبل

 

اسرتاتٍدٍبث هقرتحت للتقلٍل هن التحذٌبث اليت تىاخه  :ثبنٍبً   

 ً املذارس الثبنىٌت العبهت يف هذرست املستقبلرسهذ
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 مف التحد ات( مقترحة لمتقم ؿ واف: )استرات ج اتبعن الفصؿ الثامف
 

يتناوؿ الفصؿ الحالي مجموعة مف االستراتيجيات المقترحػة لمتخفيػؼ مػف التحػديات التػي تواجػو كػؿ مػف 
 .والتي تـ التوصؿ الييا في ضوء نتائج البحث ومدرس التعميـ الثانوي العاـمدير 

اسػػترات ج ات مقترحػػة لمتقم ػػؿ مػػف التحػػد ات التػػي تواجػػو مػػد ري المػػدارس الثانو ػػة العامػػة فػػي  -أوالً 
 مدرسة المستقبؿ: 

لقػػد أصػػػبح مػػدير المدرسػػػة الثانويػػػة يحتػػؿ موقعػػػًا اسػػػتراتيجيًا ىامػػًا بالنسػػػبة لكػػػؿ مػػايجري فػػػي مدرسػػػتو، 
حيػث يعػد المػدير أحػد تحػديات التنميػة خػبلؿ ومدير األلفية الثالثة قضية تشغؿ باؿ الميتمػيف بقضػايا التعمػيـ، 

الفترة القادمة، ومدير المدرسة أينما كاف مطالب بأال يعيش متغيرات بيئتو المحمية واالقميمية فقط، بؿ عميو أف 
يسػػػتوعب كػػػؿ المتغيػػػرات العالميػػػػة، ويتسػػػمح بالمعمومػػػات ويواكػػػػب ثػػػورة العمػػػـ واالتصػػػػاالت ومراعيػػػًا كػػػؿ تمػػػػؾ 

 (.=، 6007العامة لمتعميـ بمنطقة عسير، المتغيرات )اإلدارة 
تأمؿ مدرسة المستقبؿ أف يتمتع مدير المدرسة بالقدرة عمى اختيػار المعمومػات التػي يسػتثمرىا فػي اإلدارة 
وتحديد مدى دقتيا وموضوعيتيا لبلستفادة منيا في اتخاذ القػرارات التربويػة، ومػف ثػـ تنظػيـ المعمومػات بحيػث 

ي أسػػرع وقػػت وأقػػؿ جيػػد عنػػد الحاجػػة إلييػػا،  وكػػذلؾ قػػدرة مػػدير المدرسػػة عمػػى يػػتمكف مػػف الوصػػوؿ إلييػػا فػػ
 مواجية تدفؽ المعمومات اإلدارية واختيار المناسب منيا في مجاؿ ميامو اإلدارية.

إف طبيعة العصر المتسػارع فرضػت عمػى النخػب التربويػة ومػديري المػدارس الثانويػة وضػع اسػتراتيجيات 
ية )اإلداريػػػػػػة والتربويػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة( ومػػػػػػف تمػػػػػػؾ لمواجيػػػػػػة التحػػػػػػديات المسػػػػػػتقبم

 االستراتيجيات: 
: يتوقػع خبػراء التربيػة والتعمػيـ أف مدرسػة المسػتقبؿ سػوؼ يػتـ تطويرىػا لمواجية التحد ات اإلدار ػة -6 

 اـ بمايمي:مف خبلؿ تطبيؽ النظـ اإلدارية المتطورة، ولكي يتـ تحقيؽ ذلؾ التوقع البد مف القي
اىتمػػػاـ السياسػػػية التعميميػػػة بتخطػػػيط المنػػػاخ التعميمػػػي السػػػميـ مػػػف أجػػػؿ إدارة مدرسػػػية واعيػػػة متطػػػورة،  -

طبلؽ الحرية لمدير المدرسة الثانوية في صنع  بحيث يتـ تخفيؼ العبء عف المدرس وبعث الثقة في نفسو، وا 
 القرارات اإلدارية والتربوية السميمة.

فػػػػػػي اإلدارة المدرسػػػػػػية، والتوسػػػػػػع فػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ  (Decentralization)يػػػػػػة التوجػػػػػػو نحػػػػػػو البلمركز  -
المعموماتيػػػة فػػػػي تحػػػػديث اإلدارة، والعمػػػػؿ عمػػػػى إيجػػػػاد مصػػػػفوفة معػػػػايير وكفايػػػػات ينبغػػػػي لممػػػػدير أف يمػػػػـ بيػػػػا 
واعتمادىا في التأىيؿ والتدريب والتقويـ، والعمؿ عمى إشراؾ الطبلب بصورة مناسبة فػي الحيػاة المدرسػية بكػؿ 

 وانبيا تعزيزًا لدور الديمقراطية وتعويدًا ليـ عمى ممارستيا.ج
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فػي مدرسػة المسػتقبؿ ىػو الػذي ييػتـ بتوجيػو األعمػاؿ  ((An effective manager والمػدير الفّعػاؿ -
اإلداريػػة داخػػػؿ المدرسػػػة والسػػػيطرة عمييػػػا وضػػػبطيا، واتخػػػاذ القػػػرارات المناسػػػبة، وىػػػو الػػػذي يقػػػـو بتوجيػػػو القػػػوة 
العاممػػة فػػي المدرسػػة نحػػو تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة بأسػػموب عممػػي ديمقراطػػي يػػدفع العػػامميف لتطبيػػؽ خططػػو 

 في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية، وىو القائد المشرؼ عمى تنفيذ الخطط التربوية.اإلدارية والتعاوف 
دارة التغييػر،  - اىتماـ مدير المدرسة بالعمميات اإلدارية التقميدية وغير التقميدية مثؿ بناء فرؽ العمػؿ، وا 

دارة الوقت وغ دارة المشاريع، وحؿ المشكبلت، واتخاذ القرارات، وتقويـ األداء، وا   ير ذلؾ. وا 
التحػػاؽ مػػدير المدرسػػة الثانويػػة ببػػرامج تدريبيػػة ذات مواصػػفات محػػددة، تمكنػػو مػػف اكتسػػاب ميػػارات  -

ومعػػارؼ تتفػػؽ مػػع االحتياجػػات اإلداريػػة لمدرسػػة المسػػتقبؿ، وذلػػؾ يتطمػػب أف تكػػوف لديػػو الرغبػػة فػػي التغييػػر 
 تجاىات واالحتياجات المختمفة.والتطوير وقادرًا عمى إدارة واشراؼ مجموعة مف القوى البشرية ذات اال

 (.;6، 6007تحفيز مديري المدارس عمى حضور الندوات وورش العمؿ )كعكي،  -
إعداد أو تجميػع مػديري المػدارس المتميػزيف مػع توضػيح أبػرز االنجػازات فػي مجػاالت اإلدارة والتربيػة  -

يـ، وكذلؾ وضع دليؿ يشمؿ عناصر والتعميـ لكي يكوف حافزًا لممديريف اآلخريف عمى التطوير في مستوى أدائ
التميػػػز اإلداري فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة المدرسػػػية يتضػػػمف االتجاىػػػات المعاصػػػرة والمسػػػتقبمية لتطػػػوير أداء مػػػديري 

 المدارس بيدؼ استرشاد المديريف المتدربيف بيا في أثناء ممارسة مياميـ داخؿ مدارسيـ. 
  اعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة في العمؿ المدرسي. -
التدريب المستمر عمػى الشػؤوف اإلداريػة والتعميميػة ومسػتحدثاتيا، والتعػرؼ عمػى كػؿ مػا ىػو جديػد فػي  -

 مجاؿ اإلدارة واالشراؼ التربوي وفقًا لمعايير الجودة الشاممة بمراحميا ومستوياتيا المختمفة. 
يػػع منسػػؽ وجػػود ىيكػػؿ إداري مبسػػط يحتػػوي عمػػى سػػيولة فػػي االتصػػاؿ بػػيف المسػػتويات اإلداريػػة وتوز  -

 (.>6، >600لمصبلحيات والمسئوليات. )البراىيـ، 
يػة القيػاـ تربو ينبغي عمى مػدير المدرسػة الثانويػة لمواجيػة التحػديات اللمواجية التحد ات التربو ة:  -2 
 بمايمي:
، فتربيػة المسػتقبؿ البػد أف تكػوف تربيػة ((Future of Education التركيػز عمػى التربيػة المسػتقبمية -

تربيػة ذاكػرة، وتربيػة حواريػة ال تسػمطية، وتربيػة انفتاحيػة ال انقبلبيػة، وتربيػة ثقافيػة ال تربيػة ابداع ال 
انغبلقية، وىذا يتطمب استراتيجيات لمتعمػيـ والػتعمـ مػع االىتمػاـ بالتػدريب عمييػا، ومػف ذلػؾ التػدريس 

 االبتكاري، وتعمـ ميارات التعميـ والتفكير والتكيؼ مع التغيير.
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حػث والتفكيػر العممػي، فػالتثقيؼ العممػي عمميػة ميمػة فػي بنػاء األفػراد بنػاءًا سػميمًا إيجابيػًا العناية بالب -
وفعػػػااًل، والركيػػػزة األساسػػػية ىػػػي تعويػػػد الطػػػبلب عمػػػى التفكيػػػر العممػػػي والمػػػنيج العقبلنػػػي فػػػي تنػػػاوؿ 

 (.William,1995, 165شؤوف حياتيـ، ليتكوف لدييـ سموكًا عمميًا ييتـ باالبداع وفيـ الحياة)
 تعويػػػػػػػػػػػػػػػػد المتعممػػػػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػػػػػػتقبللية ممػػػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػف الثقػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػالنفس عنػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ  -
تشػػػػجيع المدرسػػػػيف عمػػػػى تطػػػػوير أسػػػػاليب التػػػػدريس باسػػػػتمرار وتنويػػػػع الوسػػػػائؿ وتكييفيػػػػا مػػػػع العمميػػػػة  -

 التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة انطبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمر .
جعػؿ التقػػويـ بمختمػػؼ أشػػكالو أداة فعالػػة لتحسػػيف مسػػتوى المػػتعمـ، ألف دور المػػدرس بػػارز فػػي اغتنػػاـ  -

 الظروؼ والفرص التي ستمكف مف االستفادة مف ىذه المتطمبات.      
البد أف تكوف اإلدارة التربوية قادرة عمػى التجديػد وتحديػد الميػارات  لمواجية التحد ات التكنولوج ة: -3
جػػب أف تتػػػوفر فػػي مػػػدير مدرسػػة المسػػػتقبؿ ليػػتمكف مػػػف مسػػايرة التطػػػور التكنولػػوجي وذلػػػؾ عػػف طريػػػؽ التػػي ي

 تطوير أدائو الوظيفي، ولمواجية التحديات التكنولوجية ينبغي القياـ بمايمي:
 تشجيع مديري المدارس عمى اقتناء واستخداـ التكنولوجيا المتقدمة في المدارس. -
تركة بػػػيف المػػػدارس والجيػػػة المشػػػرفة عمييػػػا، تمكنيػػػا مػػػف تبػػػادؿ تصػػػميـ قاعػػػدة بيانػػػات مركزيػػػة مشػػػ -

 .ةالمعمومات والمشاركة في اتخاذ القرارات التربوي
تطػػوير نوعيػػة بػػرامج التػػدريب المطروحػػة عمػػى مػػديري المػػدارس المتػػدربيف بحيػػث تتناسػػب مػػع ثػػورة  -

 ريف. المعمومات وتكنولوجيا التعميـ خبلؿ العقود القادمة مف القرف الحادي والعش
اإلعػػداد لمشػػروع المدرسػػة االلكترونيػػة، عمػػى اعتبػػار أنيػػا مدرسػػة المسػػتقبؿ، وتييئػػة مػػديري المػػدارس  -

 ليذا المشروع مف خبلؿ الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.
نموذج تنظيمي يتماشى مع متطمبات العصر، حيث (  E-governance)تمثؿ اإلدارة االلكترونية  -

التربوي عمى أسس ومعايير تضمف أعمى مستويات الكفاءة في األداء ويمتاز يتـ تشكيؿ التنظيـ 
 (.Helen, 2001, 87بالمرونة واستخداـ آليات اإلدارة االلكترونية في وظائؼ اإلدارة المدرسية )

لمتقميؿ مف التحديات اإلقتصػادية التػي تواجػو مػدير المدرسػة الثانويػة  ػ لمواجية التحد ات االقتصاد ة:4
 ي القياـ بمايمي:ينبغ

تعاوف الجيات المعنية بالتعميـ واالقتصاد والتخطيط مف أجؿ توفير االعتمادات المالية الكافيػة التػي  -
 تدعـ العممية التعميمية.
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التعميـ الثانوي يتبػع نفػس البػرامج خػبلؿ نصػؼ القػرف الماضػي ال يخػرج عػف فرعػي اآلداب والعمػوـ،  -
ألقساـ العممية تكاد تكػوف ىػي نفسػيا فػي كػؿ جامعػة أو كميػة، وكذلؾ األمر بالنسبة لمجامعات فإف ا

فيي متكررة ومزدوجة، وىذه التقسػيمات األكاديميػة تتناسػب وحقيقػة المجتمػع فػي الماضػي، أمػا اآلف 
فينػػاؾ ضػػرورة لتنويػػع شػػعب التعمػػيـ الثػػانوي وأقسػػاـ الجامعػػات بحيػػث تسػػتجيب لمتطػػور االجتمػػاعي، 

صػػؿ فػػي المجتمػػع ، ويمكػػف فػػي ذات الوقػػت أف تػػوفر أيػػدي عاممػػة واالقتصػػادي، والتكنولػػوجي الحا
لمتخصصػػات وتقسػػيمات العمػػؿ الجديػػدة التػػي ظيػػرت فػػي الحيػػاة المعاصػػرة، ومػػا لػػـ يبػػدأ الميتمػػوف 
وأصحاب القرار في تنويع و تحسيف التعميـ وبرامجػو فسػيظؿ ىػذا التعمػيـ يعيػد إنتػاج نفػس العقػوؿ و 

دة عػػػػف العػػػػالـ المعاصػػػػر و حركتػػػػو االقتصػػػػادية، واالجتماعيػػػػة الميػػػػارات التػػػػي ىػػػػي فػػػػي الواقػػػػع بعيػػػػ
 (.=، =600)اليجري، 

إف الثػػروة الحقيقػػػة فػػػي المجتمػػػع ىػػػي رأس المػػػاؿ البشػػري، وال يكػػػوف رأس المػػػاؿ ىػػػذا قػػػاببًل لعمميػػػات  -
التنمية والعطاء ما لـ يقـ عمى قاعدة مف الثقافة والػوعي، وىػذا يتطمػب مػف مػدير المدرسػة اف تكػوف 

التثقيػؼ مسػتمرة لمطالػب فػي المدرسػة طػواؿ حياتػو الدراسػية وخاصػة الثانويػة، لتتفػتح أمامػو  عمميات
 آفاؽ جديدة تناسب مطالب العصر ورؤى المستقبؿ.

إف اإلداردة المدرسية المأمولة لمدرسة المسػتقبؿ البػد أف تكػوف لمواجية التحد ات االجتماع ة:  -5
 فاءة وفعالية، األمر الذي يتطمب اآلتي:مييأة ومعدة لمقياـ بدورىا االجتماعي بك

 االنفتاح عمى الجديد والربط بيف التعميـ والتربية.  -
 ربط محتوى التعميـ بمتطمبات المجتمع مف خبلؿ عممية االتصاؿ والتواصؿ. -
 تقوية المدير لصبلتو مع البيئة المحيطة والعمؿ الميداني . -
 المدرسة.تقوية المدير لصبلتو مع المدرسيف والعامميف في  -
ًا ػ استرات ج ات مقترحة لمتقم ؿ  مف التحد ات التي تواجو مدرسي التعم ـ الثانوي العاـ في مدرسة ثان 

 المستقبؿ: 
يعتبر التربويوف أف المدرس في ظؿ النظاـ التعميمي التقميدي ىو أحد األسباب الرئيسية لممشكبلت 

ج الدراسية، ولـ يتـ تدريبو عمى ممارسة النشاط التربوية، حيث ال يستطيع  أف يشترؾ في تخطيط المناى
المدرسي، وال يمتمؾ أدوات حديثة لمتقويـ الشامؿ لقدرات وميارات الطبلب، باإلضافة إلى أنو يواجو كثافة 
عالية  داخؿ حجرات الدراسة مع كـ ىائؿ مف المواد التعميمية، ووقت قصير وىو زمف الحصة الدراسية، ومف 

رس غير قادر عمى اتخاذ القرار التربوي السميـ، فيو يعتبر الممقف الذي ييتـ دائمًا أصبح المدأجؿ ذلؾ 
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بإيصاؿ المعمومات إلى الطبلب مف الكتب المدرسية إلى عقوليـ ودوف فيـ أو استيعاب، أي أف الطبلب 
 يستقبموف المعمومات مف المدرس، ثـ يسترجعوف تمؾ المعمومات وقت أداء االمتحانات.

ا شػػػيده العػػػالـ فػػػي العقػػػود األخيػػػرة فػػػي القػػػرف العشػػػريف ونظػػػرًا لمتطػػػورات والنظريػػػات واألفكػػػار ونظػػػرًا لمػػػ
االجتماعية والعممية التي نقمت المجتمع اإلنساني إلى أىـ عصر، عصػر التكنولوجيػا والثػورات العمميػة، وليػذا 

ي سػوؼ توكػػؿ إليػو فػػي ظػػؿ تبػرز تسػػاؤالت عديػدة حػػوؿ مكانػة المػػدرس الجديػد ودوره والميػػاـ والمسػؤوليات التػػ
ىذه التغيرات والتحوالت، والذي كاف ليا أثر انعكاساتيا عمى العممية التربوية بمجمميػا، لػذلؾ يسػعى التربويػوف 

 مف أجؿ إيجاد حؿ ليذه المشكبلت والتحديات إلى القيـ بمايمي:
مييػأ ومعػد لمقيػاـ  إف المدرس المأموؿ لمدرسػة المسػتقبؿ البػد أف يكػوفلمواجية التحد ات الثقاف ة:  -6

 بدوره الثقافي بكفاءة وفعالية، األمر الذي يتطمب اآلتي:
التأكيد عمى ضرورة اإلعداد الثقافي لممدرسيف خاصة فيما يتعمػؽ بقضػايا العولمػة، وفػي ىػذا الصػدد  -

إلػى أىميػة احتػواء بػرامج إعػداد المدرسػيف عمػى مكونػات   ,Rayan, 2008)أشػارت دراسػة )ريػاف
 تتعمؽ بالتعميـ متعدد الثقافات، بجانب تبنييا لمتربية العالمية بمختمؼ أشكاليا.

تنميػػػة الػػػوعي الثقػػػافي لػػػدى المدرسػػػيف مػػػف خػػػبلؿ تفيميػػػـ التغيػػػرات العمميػػػة واالجتماعيػػػة والسياسػػػية  -
والقػومي ومػدى انعكاسػيا عمػى المجتمػع، وذلػؾ حتػى واالقتصادية عمػى المسػتوى العػالمي واإلقميمػي 

بيػػـ مػػف جانػػب تتكػػوف لػػدييـ خمفيػػة ثقافيػػة بشػػأنيا مػػف جانػػب، وحتػػى يسػػتطيعوا تواصػػؿ تفيميػػـ لطبل
 .آخر

الجمع بيف االصالة والمعاصرة، فاألصالة تعني انتقاء مافي التراث مف نماذج واصوؿ انتقاًء  -
و مف إبداع وابتكار، بينما المعاصرة ال تعني احتذاء قائماص عمى الفيـ والتمييز وماتنطوي عمي

الثقافة االجنبية واإلقباؿ عمييا بنيـ، بؿ حسف االختيار والمفاضمة بيف عناصرىا وعدـ الوقوؼ 
عندىا بؿ جعميا منطمقًا لبلبداع واالبتكار بنماذج فييا تعبير عف ذاتية األمة وتأىيؿ لثقافتيا 

 (.=6007،7)شحاتو، 
التكيؼ مع مقومات شخصيتنا القومية مف جية واالنفتاح عمى الثقافة العالمية مف الحرص عمى  -

جية ثانية ، انطبلقًا مف تدفؽ المعرفة ، وتسارع عممية التقدـ في جميع مياديف العموـ وىذا كمو ال 
يتـ عمى الوجو السميـ إال إذا اعتبر أف المدرس ىو األساس في نجاح خطة مواجية التحديات فيو 

كفيؿ بتطبيؽ المنياج وتقع عمى عاتقو مسؤولية كيفية التعامؿ معو ليتبلءـ واالنفجار المعرفي ، ال
والتركيز عمى نوعية التعمـ عف طريؽ تحسيف مستوى العممية التعميمية مف سمعية وبصرية 
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ذه في واالىتماـ بالمختبرات والمكتبات والشاغؿ المتعمقة بمصادر التعمـ وغير ذلؾ. فبلبد والحالة ى
 إعادة النظر في دور المدرس وتأىيمو ووضعو المادي ومكانتو االجتماعية.

كي يقوـ مدرس مدرسة المستقبؿ بدوره التربوي بكفاءة وفعالية، يتطمب  لمواجية التحد ات التربو ة: -2
 ذلؾ اآلتي:

المدارس تشكيؿ فريؽ عمؿ متكامؿ إلعداد المدرسيف المتمينيف، يضـ أساتذة كميات التربية ومديري  -
المتميػػػزيف تربويػػػًا والمدرسػػػيف األوائػػػؿ ورؤسػػػاء األقسػػػاـ والمتمينػػػيف النشػػػطيف المبتكػػػريف والمبػػػدعيف 
لتحسيف مستوى أداء ىؤالء المدرسيف تنشئتيـ اجتماعيًا، ورفع مستواىـ الثقافي، ودعـ آليات التفكير 

تػػو العمميػة ومػػف طرائػػؽ لػدييـ ليكػػوف المػػدرس الػذي سػػوؼ يػػدرس فػي المػػدارس قويػػًا ومتمكنػًا مػػف ماد
تدريسيا وأساليب تقويميا، ولديو القدرة والتمكف مف أجراء التجارب الريادية والدراسػات التطويريػة فػي 
مجاؿ استراتيجيات التعميـ والتعمـ في مادة تخصصو، ويصبح خػريج كميػات التربيػة والػذي سيخضػع 

ب الذاتي المتواصؿ مدرسًا جيدًا  منتجًا فكريػًا لمتمييف والتنمية المستدامة أثناء الخدمة والتعمـ والتدري
وعمميًا، مخططًا لعممية التعميـ والتعمـ، محفزًا عمى الػتعّمـ، وعضػوًا فعػااًل فػي فريػؽ تعػاوني يولػد مػع 
المتعممػػيف المعرفػػة الجديػػدة، ويتعػػاوف معيػػـ لوضػػعيا فػػي قالػػب جديػػد، ويحػػرص بشػػكؿ دائػػـ ويسػػتمر 

بو، فيكوف ىذا المدرس خبيرًا في طرائؽ البحث والقيادة وطالػب عمى وضع توقعات عالية ألداء طبل
معرفػػة، ومػػديرًا لمشػػروع بحثػػي، ومخططػػًا ومحمػػبًل ومنظمػػًا وناقػػدًا ومستشػػارًا، وىػػذا ىػػو قمػػة الػػتميف 
التعميمػػي المطمػػوب لتحسػػيف مخرجػػات الػػتعّمـ ورفػػع الكفػػاءة اإلنتاجيػػة لممؤسسػػات التعميمية)العبػػد اهلل، 

6008 ،667). 
سػػيس اختيػػار مدرسػػي المسػػتقبؿ عمػػى أسػػس عمميػػة سػػميمة تقػػـو عمػػى تطبيػػؽ االختبػػارات ومعػػايير تأ -

قياس االتجاىات والميوؿ نحو مينة التدريس واالسػتعدادات والقػدرات المؤىمػة ليػا والميػارات البلزمػة 
مػػف  ليػػا، ومػػا تسػػتمزمو مػػف سػػعة فػػي األفػػؽ واإلطػػبلع واالسػػتعداد لمقيػػادة والخدمػػة العامػػة وغيػػر ذلػػؾ

المقػاييس التػي تسػػاعد عمػى الكشػؼ عػػف الخصػائص الفكريػة والنفسػػية واالجتماعيػة والمينيػة لممتقػػدـ 
 .  سات إعداد المعمـإلى مؤس

تنمية المدرس مينيًا في أثناء الخدمة عػف طريػؽ عقػد الػدورات التدريبيػة وورش العمػؿ وعقػد النػدوات  -
ومػػػا تحممػػػو لؤلجيػػػاؿ القادمػػػة مػػػف عمػػػـو  بيػػػدؼ  مواجيػػػة متطمبػػػات الػػػنظـ التعميميػػػة فػػػي المسػػػتقبؿ

ومعارؼ ومعمومات وحقائؽ، ىذا باإلضافة إلى الدور اإلرشادي الذي يمعبو المدرس في إطار عمـو 
المسػػتقبؿ، فيػػو رائػػد اجتمػػاعي يسػػيـ فػػي تطػػوير المجتمػػع وتقدمػػو عػػف طريػػؽ تربيػػة الطػػبلب تربيػػة 

عػػػػة اكتسػػػػاب المعمومػػػػات والحقػػػػائؽ، صػػػػحيحة تتسػػػػـ بأسػػػػاليب العمػػػػؿ الػػػػذاتي التػػػػي تمكػػػػنيـ مػػػػف متاب



216 

 

واكتسػاب الميػارات الحياتيػػة التػي يسػػتفيدوف منيػا فػػي المواقػؼ اليوميػػة، وغػرس قػػيـ العمػؿ الجمػػاعي 
 (.99، 6009في نفوسيـ )مصطفى، 

العمػػؿ عمػػى إعػػداد مصػػفوفة المعػػايير والكفايػػات البلزمػػة إلعػػداد المػػدرس لمػػتمكف مػػف القيػػاـ بػػأدواره  -
 واإلنسانية. التربوية واالجتماعية

 أف يعد مدرس المرحمة الثانوية إعدادًا متخصصًا يتسؽ مع خصائص المرحمة التي يدرسيا. -
تحديد معايير عممية وتربوية وصحية وثقافيػة مبلئمػة النتقػاء المدرسػيف تػرغبيـ فػي عمميػـ وتحفػزىـ  -

ينػػػي وعطائػػػو لتطػػػوير ذواتيػػػـ وخبػػػراتيـ، واعتمػػػاد سػػػمـ وظيفػػػي لترقيػػػة المػػػدرس يعتمػػػد عمػػػى نمػػػوه الم
 .مجزية الوظيفي عمى أف يرتبط ذلؾ بحوافز مادية ومعنوية

القياـ بتطوير المناىج الدراسية واألخذ بعيف االعتبار ضػرورة أف تتجػو عمميػات تطػوير المنػاىج فػي  -
األسػػاس إلػػى المسػػتقبؿ، واالسػػتجابة إلرادة التغييػػر الحضػػاري فػػي المجتمػػع، وأف تبنػػى المنػػاىج عمػػى 

عػػادة أسػاس المرونػػة و  التجديػػد والتأكيػػد عمػى تعمػػيـ المػػتعمـ وتوليػػد األفكػار، وبنػػاء وتكػػويف المعرفػػة، وا 
تركيبيػػا بشػػكؿ مػػنظـ، وتعزيػػز الػػتعّمـ الػػذاتي والتربيػػة المسػػتمرة المسػػتدامة مػػدى الحيػػاة فػػالتعميـ مػػدى 

عميـ الذي الحياة سيكوف ضرورة ممحة في المستقبؿ، لذلؾ ال بد مف االىتماـ في المرحمة القادمة بالت
يعتمػػد عمػػى التقانػػة فػػي محتػػواه وعمػػى البحػػث والتفكيػػر العممػػي والتخطػػيط والتصػػميـ وحػػؿ المشػػكبلت 
فػػي أسػػاليبو، ومتابعػػة جػػودة المنػػاىج الدراسػػية وتحسػػيف نوعيػػة التعمػػيـ بمراحمػػو المختمفػػة مػػف خػػبلؿ 

دخاؿ بعض ا لمجاالت في الخطط تطوير مضاميف المناىج، وتعزيز فاعمية عممية التعّمـ والتعميـ، وا 
الدراسػػػية كتعمػػػيـ التفكيػػػر واإلبػػػداع وحػػػؿ المشػػػكبلت والفمسػػػفة واألخػػػبلؽ والتربيػػػة مػػػف أجػػػؿ التفػػػاىـ 
والتعػػاوف والسػػػبلـ العػػػالمي، إضػػػافة إلػػػى تعزيػػػز األنشػػػطة الخاصػػػة بتبسػػػيط المعرفػػػة العمميػػػة والتقنيػػػة 

، 6006اؿ )جػػرادات، لمصػػغار والكبػػار، مػػع إيػػبلء اىتمػػاـ خػػاص لتوظيػػؼ الحاسػػوب فػػي ىػػذا المجػػ
99) 

السعي إلى إلغػاء الصػفوؼ ذات الكثافػة العاليػة مػف المتعممػيف، وتضػميف الكتػب المدرسػية مشػكبلت  -
معاصرة وقضايا المستقبؿ التي يتفاعؿ معيا المتعمـ بالبحث والحوار والتفكير واتخػاذ القػرار، وكػذلؾ 

 ة.تجييز الصفوؼ والمعامؿ والمختبرات بوسائط التعّمـ المتنوع
عمى مدرس مدرسة المستقبؿ لمواجية التحػديات التكنولوجيػة القيػاـ لمواجية التحد ات التكنولوج ة:  -7

 بما يمي:
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إف المػػدرس مطالػػػب أكثػػر مػػػف أي وقػػت مضػػػى بتطػػوير معموماتػػػو ومياراتػػو لمتعامػػػؿ مػػع تكنولوجيػػػا  -
عمػػػى المعمومػػػات، كػػػي يظػػػؿ دائمػػػًا عمػػػى اتصػػػاؿ بأحػػػدث المعمومػػػات فػػػي مجػػػاؿ اختصاصػػػو سػػػواء 

 .يات المستقبؿالمستوى البحثي أو التدريسي، لكي يستطيع المدرس مواجية مطالب التغيير وتحد
لكي يواجو المدرس التحديات التكنولوجية والمسػؤوليات الجديػدة فعميػو اف يقػـو بتػدريب نفسػو بنفسػو،  -

سيف اآلخريف فالمدرس يجب أف يتعمـ طواؿ حياتو، وأال يعمؿ بمفرده، بؿ يجب أف يتعاوف مع المدر 
 .لخبرة فيما بينيـبحيث يعمموف كفريؽ واحد متجانس متعاوف يتبادلوف ا

ـ وفػي منػاىج إدخاؿ الموضوعات الجديدة في المعموماتية وطرائؽ استخداـ التقنية الحديثة فػي التعمػي -
 .يفإعداد المدرس

عػداد المنػاىج جعؿ المياـ األساسية لمنظومة التعميـ والتػي تػدور حػوؿ وضػع السياسػات التعميميػ - ة وا 
دارة  الدراسػػػػية وتطويرىػػػػا، وتقػػػػويـ أداء الطػػػػبلب وتوجييػػػػو، والقيػػػػاـ بػػػػالبحوث األساسػػػػية والتطبيقيػػػػة وا 
العمميػة التعميميػػة جميعيػا ذات طػػابع معمومػاتي، لػػذلؾ تأخػذ المػػدارس عمػى عاتقيػػا فػي توجييػػا نحػػو 

مية ترشػػد خطورتيػػا، عصػػر ثػػورة المعمومػػات واالتصػػاالت استشػػراؼ المسػػتقبؿ بوضػػع خريطػػة مسػػقب
والبحث عف اسػتراتيجيات تتضػمف قػدرًا مػف التخيػؿ والحمػوؿ المبتكػرة، وتطػوير المنػاىج الدراسػية بمػا 
يتناسػػب مػػع عصػػر ثػػورة المعمومػػات واالتصػػاالت، عػػبلوة عمػػى إتاحػػة الفػػرص المتكافئػػة فػػي توزيػػع 

ر واإلنػاث والموىػوبيف وغيػر أجيزة التكنولوجيا الجديدة عمى المدارس المختمفة دوف تمييز بػيف الػذكو 
الموىوبيف، والريؼ والحضر، طبقًا لمبدأ التربية لمجميع، وطرح مناخ مف التعاوف والثقة بيف المدرس 
دارة المدرسػػػة وبمػػػا يػػػؤدي الػػػى إكسػػػاب الطػػػبلب األسػػػاليب التعميميػػػة التػػػي تشػػػجعيـ وتمكػػػنيـ مػػػف  وا 

 (76، 6009االبتكار واإلبداع )مصطفى، 
عمػػى مػدرس مدرسػػة المسػػتقبؿ لمواجيػػة التحػديات المعرفيػػة القيػػاـ بمػػا  المعرف ػػة:لمواجيػػة التحػػد ات  -8

 يمي:
إف مػػدرس المسػػتقبؿ لػػو خصائصػػو ومياراتػػو وكفاياتػػو التػػي تسػػتوجب إحػػداث تغييػػرات جوىريػػة فػػي  -

مواكبتو التقدـ  إعداده وتكوينو ليتمكف مف مواجية التغيرات المتسارعة في إنتاج المعرفة، إضافة إلى
واالتصػػػاالت، وكػػػي تكػػػوف التغييػػػرات  العممػػػي والتكنولػػػوجي غيػػػر المسػػػبوؽ فػػػي مجػػػالي المعمومػػػات

وفاعمية، فإنو يترتب عمى األنظمة التربوية في عصر  المرتقبة في دور مدرس المستقبؿ ذات جدوى
 وفرالمعرفػة أف تجػري تغييػرًا فػي فمسػفتيا التربويػة وسياسػاتيا اإلجرائيػة كػي تػ المعموماتيػة واقتصػاد

ومشػاركًا وموجيػًا يقػدـ لطمبتػو يػد  لممدرس ظروفًا مناسبة لمقياـ بأدواره المرتقبة معممًا ومتعممًا وباحثاً 
والمعمومػات، وفػرص الػتعمـ المتعػددة المتاحػة عبػر اإلنترنػت،  العػوف إلرشػادىـ إلػى مصػادر المعرفػة
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 يـ الحديثػة أكثػر مػف تركيػزهسيزيد تركيز المدرس المستقبمي عمى أساليب التعم إضافة إلى ما سبؽ،
والقائد والباحث والناقػد  عمى المعرفة بحد ذاتيا. وعميو أصبحت ميمة المعمـ مزيجًا مف مياـ المربي

 .مستشار الناصحوال
ينبغػػػػػي عمػػػػػى مػػػػػدرس مدرسػػػػػة المسػػػػػتقبؿ لمواجيػػػػػة التحػػػػػديات  لمواجيػػػػػة التحػػػػػد ات االجتماع ػػػػػة:  -9

 االجتماعية القياـ بما يمي:
لمتحػػديات التػػي يواجييػػا مدرسػػو التعمػػيـ الثػػانوي فػػي مدرسػػة المسػػتقبؿ، يتعػػيف عمػػى  مػػف أجػػؿ التصػػدي -

ذلػػؾ المشػػػاركة مػػف قبػػػؿ األسػػرة والمدرسػػػة والمجتمػػع، فيجػػػب أف تكػػّوف جيػػػدًا تربويػػًا مشػػػتركًا عمػػى المسػػػتويات 
المرافػػػؽ المختمفػػػة كافػػػة، لكػػػف الخطػػػوة األولػػػى التػػػي يتعػػػيف عمػػػى الحكومػػػات أف  تتخػػػذىا ىػػػي تػػػوفير األمػػػواؿ و 

الضرورية لنظاـ التعميـ الذي يبدأ بالصغار في مرحمة مبكرة مػف أعمػارىـ ويمتػد إلػى الكبػار، أمػا نظػاـ التعمػيـ 
صبلحات، فيجب أف يكوف محوره مدارس ثانوية فّعالة، مع تػوفير كمفػة ماليػة كافيػة  العاـ الخاضع لتوسعات وا 

ي تتمكف مينة التعميـ مف المنافسة مع الوظائؼ والميف لئلنفاؽ عمى التعميـ، ودفع رواتب مجزية لممدرسيف لك
ذات المكانػػػػة االجتماعيػػػػة المميػػػػزة )كالقػػػػانوف والطػػػػب واليندسػػػػة( ، والسػػػػتقطاب الكفػػػػاءات والقػػػػدرات المتميػػػػزة 
لبللتحاؽ بمينة التعميـ، ولكي يكوف لمتعميـ تأثيرًا كبيرًا عمى الطػبلب، فإنػو يجػب أف يكػوف فعػااًل، وأف يتصػؼ 

 .(6;، :600ة العالية )الخطيب والخطيب، بالجود
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 ملخص البحث باللغة العربية
 

بوابة النظاـ التي تخرج منيا مخرجات يعد التعميـ الثانوي مرحمة أساسية مف مراحؿ النظاـ التعميمي فيو 
مف  اً ونوعي اً خاص اً اىتماميمقى التعميـ الثانوي لذلؾ و ، التعميـ العاـ إلى سوؽ العمؿ والجامعات عمى حٍد سواء

لكثير مف الدوؿ المتقدمة أصبح  لنظاـ التعميمي بمراحمو المختمفةفا، وزارات التربية والتعميـ عمى مستوى العالـ
يتبنى في الوقت الحاضر مفاىيـ جديدة ليا طابع يتفؽ مع المستجدات العممية الحاضرة مثؿ المعموماتية، 

مدرسة المستقبؿ تعمؿ عمى تنمية إف ، والجودة الشاممة، ومجتمع المعرفة، وما بعد المعرفة، ومدرسة المستقبؿ
فساح المجاؿ لظيور قدراتيـ اإلبداعية، بحيث وتيسير المعرفة ليـ، الطبلب الشخصية المتكاممة لجميع  وا 

قادرًا عمى التعمـ مدى الحياة، واالستمرار في تطوير معارفو ومياراتو باستخداـ كافة وسائؿ  الطالبيصبح 
 مدرسالتعمـ وتكنولوجيا المعمومات التي وفرتيا ثورة االتصاؿ، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ يتطمب ذلؾ وجود 

قادر عمى التفكير العممى المنظـ ليواجو التحديات الثقافية والتربوية واالقتصادية والمعرفية متميز 
مف  مواجية التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعيةعمى ومدير قادر  ،ةواالجتماعي

 عناصرىا . قيادة المدرسة بجميعأجؿ 

لتحديات التي تواجو مديري ومدرسي التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة الذلؾ ىدؼ البحث إلى تعرؼ 
 .المستقبؿ

فصوؿ تضمنت الفصوؿ الخمسة األولى الجانب النظري منو، في حيف تناوؿ  ثمانيةتألؼ البحث مف  
ترحة وتفرد القصؿ الثامف باالستراتيجيات المق الفصبلف السادس والسابع إجراءات البحث الميدانية ونتائجو

  .لمتقميؿ مف التحديات
 مشكمة البحث:  

مػػا أنجزتػػو وزارة التربيػػة السػػورية مػػف مشػػاريع لتطػػوير التعمػػيـ الثػػانوي كمشػػروع دمػػج بعػػد إطػػبلع الباحثػػة عمػػى 
حػػػداث مدرسػػػة  التكنولوجيػػػا بػػػالتعميـ، واالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة الدخػػػاؿ المعموماتيػػػة فػػػي التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي، وا 

ذ مشػػروع اسػػتثمار تقانػػات المعموماتيػػة فػػي التعمػػيـ واإلدارة المدرسػػية، ومشػػروع تميػػيف التعمػػيـ، المتميػػزيف، وتنفيػػ
مجموعة مف الدراسات المحمية حوؿ التعميـ الثانوي خاصًة ومشروع تطوير االمتحانات، واطبلعيا أيضًا عمى 

دخاؿ  التكنولوجيا في التعميـ، وىيكمة التعميـ والتي تناولت مشكبلت المنياج وكيفية تطويره، وطرائؽ تدريسو، وا 
، منصػػػػور :600، الديرشػػػػوي 6006، عاقمػػػة 6006، العػػػػبلف ===6الثػػػانوي كمػػػػا فػػػػي دراسػػػات ) الحمبػػػػاوي 

( تبيف أنو عمى الرغـ مف االىتماـ الذي يحظى بو إصػبلح التعمػيـ الثػانوي فػي سػورية :600، العدوي 6000
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ف مػػديري ومدرسػػي التعمػػيـ الثػػانوي والتػػي مػػف أبرزىػػا: التحػػديات فينػػاؾ كثيػػر مػػف التحػػديات التػػي تواجػػو كػػؿ مػػ
 االتكنولوجية، اإلدارية، التربوية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، المعرفية.

أمػاـ ىػذه التحػديات الكثيػرة التػي تواجػو مػديري ومدرسػي التعمػيـ الثػانوي العػاـ تبػرز الحاجػة إلػى دراسػة ىػػذه    
االرتقػػاء بػػالتعميـ الثػػانوي العػػاـ فػػي ضػػوء معػػايير مدرسػػة المسػػتقبؿ المتعمقػػة بالمدرسػػيف التحػػديات والعمػػؿ عمػػى 

والمػػديريف، فمػػف المعػػايير المتعمقػػة بالمػػديريف المعػػايير الشخصػػية واإلداريػػة واالجتماعيػػة، وبالنسػػبة لممدرسػػيف 
 تتوزع المعايير إلى شخصية وتربوية واجتماعية. 

 مة البحث الحالي تتجو نحو محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: ومف خبلؿ ما تقدـ فإف مشك      
مدرسي التعم ـ الثانوي العػاـ فػي ضػو  مدرسػة المسػتقبؿ مػف وجيػة و  مد ريما التحد ات التي تواجو      

 نظرىـ ؟ 
 أىم ة البحث:

 النقاط التالية:     تتجمى أىمية ىذا البحث في 
 قد يسيـ البحث في إيجاد حموؿ لممشاكؿ التي يعاني منيا المدرسيف والمديريف في التعميـ الثانوي.  -
مف الممكف أف تفيد نتائج البحث في لفت نظر المعنييف بالتعميـ في سورية إلى أىـ التحديات التي يواجييا  -

  .مدرسة المستقبؿالتعميـ الثانوي سعيًا نحو وضع اآلليات المناسبة لتطويره في ضوء 
قػػد يسػػيـ البحػػث فػػي توعيػػة المدرسػػيف والمػػديريف بالمرحمػػة الثانويػػة بالمعػػايير البلزمػػة لمدرسػػة المسػػتقبؿ مػػف  -

 أجؿ تطوير أدائيـ.
ومػػػف الممكػػػػف أف تسػػػػتفيد وزارة التربيػػػػة بمػػػػديرياتيا المتعػػػددة )مديريػػػػة التقنيػػػػات، الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة، األبنيػػػػة  -

لتدريب، وغيرىا..( بحيث تعمؿ عمى تأميف الوسائؿ المناسػبة لػروح العصػر مػف حواسػيب المدرسية، اإلعداد وا
 وخدمات انترنيت..

قد يوفر لكميات التربية وألقساميا المختصة باإلعداد والتأىيؿ التربوي المعايير البلـز توافرىا في المدرسيف  -
 العممية.أخذىا بعيف االعتبار في مقرراتيا النظرية و والمديريف مف اجؿ 

 منيج البحث وأدواتو:
 استخدـ المنيج الوصفي التحميمي في استخبلص نتائج البحث معتمدًا عمى األدوات التالية :

 بمدارس مدينة دمشؽ الرسمية.مديري التعميـ الثانوي العاـ إلى تاف موجي تافاستبان -1
 الرسمية. بمدارس مدينة دمشؽمدرسي التعميـ الثانوي العاـ إلى تاف موجي تافاستبان -2
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 :ع نة البحث األساس ة
الثانوي العاـ بمدارس محافظة دمشؽ الرسمية،  ( مديرًا ومديرة لمرحمة التعميـ96)تكونت عينة البحث مف 

 .( مدرسًا ومدرسة مف مرحمة التعميـ الثانوي العاـ88:)و
 توصؿ البحث إلى النتائج التالية: نتائج البحث:

المستقبؿ الشخصية واإلدارية واالجتماعية لدى مديري مدارس  تتوفر كؿ مف معايير مدير مدرسة -6
 تبعًا لمفتاح تصحيح االستبانة.بدرجة كبيرة العاـ  التعميـ الثانوي

المعايير اإلدارية ثـ  العاـ معايير مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مديري مدارس التعميـ الثانويأكثر  -6
 .االجتماعية تمتيا الشخصية

التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالجتماعية التي يواجييا مديرو مدارس جاء مستوى كؿ مف  -7
التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المسستقبؿ متوسط، في حيف جاء مستوى التحديات االقتصادية 

 كبير.

ىي أكثر التحديات التي يواجييا مديرو مدارس التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ  -8
التحديات االقتصادية، تمييا التحديات التربوية، ثـ التحديات التكنولوجية، وبعدىا التحديات اإلدارية، 

 وأخيرًا التحديات اإلجتماعية.

تتوفر كؿ مف معايير مدرس مدرسة المستقبؿ الشخصية والتربوية واالجتماعية لدى مدرسي مدارس  -9
 مفتاح تصحيح االستبانة.تبعًا ل متوسطةبدرجة العاـ  التعميـ الثانوي

المعايير الشخصية ثـ  العاـ معايير مدرسة المستقبؿ توفرًا لدى مدرسي مدارس التعميـ الثانويأكثر  -:
 االجتماعية تمتيا التربوية.

جاء مستوى كؿ مف التحديات التربوية والتكنولوجية والمعرفية التي يواجييا مدرسو مدارس التعميـ  -;
سة المسستقبؿ متوسط، في حيف جاء مستوى التحديات االجتماعية الثانوي العاـ في ضوء مدر 

 والثقافية كبير.

أكثر التحديات التي يواجييا مدرسو التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ ىي التحديات  ->
االجتماعية، تمييا التحديات الثقافية، ثـ التحديات التربوية، وبعدىا التحديات المعرفية، وأخيرًا 

 لتحديات التكنولوجية.ا
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المديريف حوؿ مدى توافر معايير مدير  متوسط درجات اجابات حصائيًا بيفإعدـ وجود فروؽ دالة  -=
مدرسة المستقبؿ تبعًا لمتغيرات الجنس و المؤىؿ العممي، ووجود فروؽ في متغير سنوات الخبرة 

 سنوات فأكثر(. 60لصالح )

جات اجابات المديريف حوؿ التحديات التي في متوسط در حصائيًا إعدـ وجود فروؽ دالة  -60
يواجيونيا في ضوء مدرسة المستقبؿ تعزى لمتغيرات الجنس و المؤىؿ العممي، ووجود فروؽ في 

 سنوات فأكثر(. 60متغير سنوات الخبرة لصالح )

المدرسيف حوؿ مدى توافر معايير  متوسط درجات اجابات حصائيًا بيفإوجود فروؽ دالة  -66
لصالح الفرع  التخصص الدراسيلصالح الذكور(  و) الجنسالمستقبؿ تبعًا لمتغيرات )مدرس مدرسة 

لصالح حممة شيادة الدراسات العميا( ، وعدـ وجود فروؽ في متغير  المؤىؿ العممياألدبي( و)
 الدورات التدريبية.

 وبالنسبة التحديات التي يواجييا المدرسوف في ضوء مدرسة المستقبؿ تبيف: -66

في متوسط درجات اجابات المدرسيف في التحديات حصائيًا إوجود فروؽ دالة في متغير الجنس  -
)التكنولوجية والمعرفية( لصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )الثقافية والتربوية واالجتماعية 

 واالستبانة ككؿ( .

رجات اجابات المدرسيف في في متوسط دحصائيًا إوجود فروؽ دالة  في متغير التخصص الدراسي  -
التحديات )الثقافية والمعرفية( لصالح الفرع األدبي، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )التربوية 

 والتكنولوجية واالجتماعية واالستبانة ككؿ( .

 في متغير المؤىؿ العممي وجود فروؽ لصالح الشيادة )معيد(.  -

ات )التربوية والتكنولوجية والمعرفية( لصالح مف في متغير الدورات التدريبية وجود فروؽ في التحدي -
 اتبع دورات، وعدـ وجود فروؽ في التحديات )الثقافية واالجتماعية واالستبانة ككؿ( .
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 قائمة المراجع:
االتجاىات العالم ة في إعداد وتدر ب المعمم ف في ضو  الدور (. 6000اإلبراىيـ، عبد الرحمف حسف ) -

 ( . الدوحة: دار الثقافة لمنشر.6)ط. المتغ ر لممعمـ
 . القاىرة: مكتبة األنجمو مصرية.التفك ر مف منظور تربوي(. 6009إبراىيـ، مجدي ) -
 . عماف: دار الفكر.منظومة تكو ف المعمـ في ضو  معا  ر الجودة الشاممة(. ;600إبراىيـ، محمد ) -
عمـ العربي عمى اعتاب القرف الحادي (. صيغة مقترحة لتكويف الم6000أبو دؼ، محمود خميؿ ) -

المؤتمر العممي الثاني لكم ة الترب ة جامعة أس وط )الدور المتغ ر لممعمـ العربي في مجتمع الغد والعشريف. 
 (.6000(، ) ابريؿ رؤ ة عرب ة

  )الطبعة الثانية( عماف: دار المسيرة. مناىج البحث العممي(. ;600أبو زينة، فريد كامؿ ) -
. )المجمد الرابع عشر( بيروت: دار إحياء لساف العرب(. ;==6ابف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر ) -

 التراث العربي.
، مجمة كم ة الترب ة بالزقاز ؽ(. إعداد المعمـ ومواجية تحديات المستقبؿ. 6060ابو السعود، سعيد طو ) -

 . 9= -67( ص;:كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، )
ندوة مدرسة (. األسس الفمسفية واالجتماعية لمدرسة المستقبؿ. 6006السندس، عبد الحميد سبلمة )أبو  -

 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  67-66، )المستقبؿ
(. مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية )الطبعة الرابعة(. مصر: دار 6008أبو عبلـ، رجاء محمود ) -

 مجامعات.النشر ل
.كمية التربية، جامعة الممؾ  مدرسة المستقبؿ ندوة(. مناىج مدرسة المستقبؿ.6007ابو نبعة، حسيف ) -

 سعود.
 ، رؤية تربوية.أدوار المعمـ ب ف الواقع والمأموؿ في مدرسة المستقبؿ(. =600أحمد، أحمد يوسؼ ) -
 . العيف: دار الكتاب الجامعي.ر بتكو ف المعمم ف مف االعداد إلى التد(. 6009األحمد، خالد ) -
 . دمشؽ: ىيئة الموسوعة العربية.الجودة في تكو ف المعمم ف(. :600األحمد، خالد طو ) -
 . االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.االعتماد الميني لممعمـ(. ;600أحمد، دينا ) -
. القاىرة: العربي لمنشر تحد ات القرف الحادي والعشر ف في الترب ة (.>==6أحمد، لطفي بركات ) -

 والتوزيع.
، الصعوبات التي تواجو مد ري المدارس الثانو ة بالمد نة المنورة(. >600األحمدي، حميد بف محمد ) -

 مديرية التربية والتعميـ، المدينة المنورة.
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أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿرسة المستقبؿ. (. مد6006اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة عسير ) -
 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006

تصورات القادة التربو  ف بوزارة الترب ة والتعم ـ في المممكة األردن ة  (.6060عبد اهلل أحمد .)، ارشيدات -
مية الدراسات التربوية، المممكة . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جدارا، كالياشم ة لمدرسة المستقبؿ

 األردنية الياشمية.  
(. أبعاد التنمية المينية لمعممي التعميـ ماقبؿ الجامعي بيف 6006األصمعي، محمد وسميـ، محروس ) -

 (.6) 6، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، مجمة البحث التربوي النظرية والممارسة.
المؤتمر األوؿ لوزرا  الترب ة قبمية لمتعميـ في الوطف العربي/ دراسة مرجعية. (. رؤية مست>==6األلكسو ) -

 ديسمبر(. تونس: إدارة برامج التربية. :-9، )طرابمس والتعم ـ والمعارؼ في الوطف العربي
 المؤتمر الثاني لوزرا  الترب ة والتعم ـ والمعارؼ(. مدرسة المستقبؿ/ الوثيقة الرئيسية. 6000األلكسو ) -

 يوليو(. تونس: إدارة برامج التربية. 70-=6، )دمشؽ في الوطف العربي
المؤتمر الثاني لوزرا  الترب ة (. المنظومة التربوية وتقانة المعمومات /الوثيقة الرئيسية. 6006األلكسو ) -

 يوليو(. تونس: إدارة برامج التربية. 70-=6، )دمشؽ والتعم ـ والمعارؼ في الوطف العربي
تدر ب مد ري مدرسة المستقبؿ الثانو ة في المممكة العرب ة (. 6060ود، سعد بف عبد الرحمف )آؿ حم -

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة االماـ محمد بف سعود االسبلمية، الرياض. السعود ة/ تصور مقترح.
في القرف الحادي (. اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبؿ 6000آؿ ناجي،  محمد بف عبد اهلل ) -

 يوليو(. 70-=6، )دمشؽ . المؤتمر الثاني لوزرا  الترب ة والتعم ـ والمعارؼ في الوطف العربيوالعشريف
. ترجمة: محمد نوفؿ. دمشؽ: منشورات إعداد التالم ذ لمقرف الحادي والعشر ف(. >==6أوتشيدا ) -

 لمتعريب والترجمة والتأليؼ.المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، المركز العربية 
 . أبيا.ندوة التعم ـ في عيد الممؾ فيد(. رؤى مستقبمية لمتربية والتعميـ في المممكة، 6006البدر، حمود ) -
( .عماف: 6) ط.االسال ب الق اد ة واإلدار ة في المؤسسات اإلدار ة(. 6006البدري، طارؽ عبد الحميد ) -

 دار الفكر لمطباعة.
المقا  الثاني عشر (. القيادة التربوية الميدانية وأدوارىا المأمولة في المدرسة. >600البراىيـ،  سعاد ) -

 (.>68/9/600-66، تبوؾ) لالشراؼ التربوي
. بيروت: مؤسسة الدراسات تكو ف المعمـ العربي والثورة العمم ة والتكنولوج ة(. :>=6بشارة، جبرائيؿ ) -

 الجامعية.
 (.6);6، المجمة العرب ة لمترب ة(. نحو رؤية مستقبمية لمتعميـ في الوطف العربي، ;==6برائيؿ )بشارة، ج -
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المؤتمر الثاني لوزرا  الترب ة والتعم ـ والمعارؼ (. المعمـ في مدرسة المستقبؿ. 6000بشارة ، جبرائيؿ ) -
 يوليو(. إدارة برامج التربية. 70-=6،) دمشؽ في الوطف العربي

 . دمشؽ: الدار العامرة .التكو ف والممارسة -المعمـ في مدرسة المستقبؿ(. =600بشارة، جبرائيؿ ) -
دور المدرسة الثانو ة في إعداد طالب المستقبؿ في ظؿ التحد ات (. =600البشري، عايش بف عطية ) -

 رسالة دكتوراه غير منشورة،كمية التربية، جامعة أـ القرى.  المعاصرة .
تطو ر التعم ـ الثانوي في الجميور ة ال من ة في ضو  المتغ رات (. 6060، محمد صالح حسف.)البطري -

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، القاىرة، جميورية مصر العربية.المجتمع ة والعالم ة
رياض: جامعة . المدرسة المستقبؿ أىدافيا واحت اجاتيا الفراغ ة(. 6007بف صالح، محمد عبد اهلل ) -

 الممؾ سعود.
 . القاىرة: دار المعارؼ.التعم ـ والمستقبؿ(. ;==6بياء الديف، حسيف ) -
. القاىرة: مكتبة النيضة اإلدارة المدرس ة في القرف الواحد والعشر ف (.6008البيواشي، السيد ) -

 المصرية.
يني في ضوء التغيرات المستقبمية (. تصور مقترح لتطوير النمو الم6008البيودشي، السيد عبد العزيز ) -

. القاىرة: المؤتمر العممي السادس عشر )تكو ف المعمـ(في وظائؼ وأدوار المعمـ وتجارب بعض الدوؿ. 
 جامعة عيف شمس.

عداد ى ئة التدر س في الدوؿ العرب ة وتأى ميا) دراسات (. ;600بوجوده، صوما ) - تحد ات التعم ـ وا 
 (. عماف، االردف.6)ط. التعم ـ واحت اجات سوؽ العمؿ( -الرابع لمترب ة والتعم ـوأبحاث المنتدى العربي 

 (. االسكندرية: دار المعرفة الجامعي.6)ط. التخط ط التربوي(. ===6البوىي، فاروؽ ) -
الندوة الفكر ة الستشراؼ آفاؽ عمؿ المنظمة (. نحو رؤية مستقبمية لمتربية. 6006جرادات، عزت ) -

 ،) يونيو(. تونس: مطبعة المنظمة.رب ة والثقافة والعمـوالعرب ة لمت
 (.6، )مجمة الترب ة (. نحو إدارة تربوية أفضؿ،>==6الجميمي، عبد الرزاؽ ) -
. مدرسة المستقبؿ مجموعة رؤى وأفكار ودراسات معاصرة(. :600جمؿ، محمد جياد والراميتي، فواز. ) -

 غزة: دار الكتاب الجامعي.
-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ(. البيئة التعميمية لمدرسة المستقبؿ. 6006ف محمد عمي.)الحاج، فايز ب -

 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  67
 . االسكندرية: حورس الدولية.المدارس الذك ة ومدرسة المستقبؿ (.>600حافظ، محمد ) -
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( 7)طالسعود ة رؤ ة الحاضر واستشراؼ المستقبؿ التعم ـ في المممكة العرب ة  (.6009الحامد، محمد ) -
 الرياض: مكتبة الراشد.

. القاىرة: مكتبة النيضة التقو ـ والق اس في الترب ة وعمـ النفس(. :==6حبيب، مجدي عبد الكريـ. ) -
 المصرية.

 . الرياض: مطابع الدوحة المحدودة.مدرسة المستقبؿ(. 6006الحر، عبد العزيز ) -
المؤتمر العممي (. أدوار المعمـ الجديدة في عصر المعرفة. =600حمد والحراحشة، كوثر )الحراحشة، م -

 . جامعة جرش الخاصة، كمية العمـو التربوية.الثاني
(. المعمـ ومتطمبات دوره في ظؿ التغيرات المعاصرة، >600الحراحشة، محمد والنوباني، مصطفى ) -

نيساف  7-6،) الوطف العربي في ضو  الثورة المعمومات ة(المؤتمر العممي األوؿ )مستقبؿ الترب ة في 
 (. كمية العمـو التربوية، جامعة جرش األىمية الخاصة.>600

اإلدارة المدرس ة الفاعمة لمدرسة المستقبؿ مداخؿ جد دة لعالـ جد د (. :600الحربي، قاسـ بف عائؿ ) -
 . القاىرة: دار الفكر العربي.في القرف الحادي والعشر ف

. (. رؤية استراتيجية لقيادة مدرسة المستقبؿ بالمممكة العربية السعودية6066الحربي، قاسـ بف عائؿ ) -
 .666-;;(، 6) 6. مجمة جامعة جازاف

 . عماف: دار الفكرإعداد الق ادات اإلدار ة لمدارس المستقبؿ(. ;600الحريري، رافدة ) -
 . عماف: دار الفكر.س ة والصف ة المتم زةاإلدارة المدر (. :600حسيف، سبلمة عبد العظيـ ) -
 . بغداد: دار الموصؿ.مسؤول ات مد ر المدرسة(. 0==6حسيف، عبلوي ) -
. اإلدارة وتعبئة قواىا البشر ة في المممكة الرب ة السعود ة(. :==6الحقيؿ، سميماف عبد الرحمف ) -

 الرياض.
عماف: دار كنوز  والطرؽ الحد ثة لعالجيا.مشكالت اإلدارة المدرس ة (. ;600حمداف، محمد زياد ) -

 المعرفة. 
(. العولمة والتحديات التي تواجو المعمـ ومتطمبات االستعداد والتأىيؿ الفني =600الخصاونة، عوف عمي ) -

 . جامعة جرش الخاصة، كمية العمـو التربوية.المؤتمر العممي الثانيلممعمـ في مواجيتيا. . 
 . عماف : دار المسيرة.ؽ تدر س االجتماع ةطرائ(. 6009خضر، فخري ) -
. كمية الدراسات التربوية، جامعة جدارا، إربد، مشروع مقترح لمدرسة المستقبؿ(. :600الخطيب، أحمد ) -

 األردف.
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. عماف: جدارا لمكتاب المدرسة المجتمع ة وتعم ـ المستقبؿ(. :600الخطيب، أحمد والخطيب، رداح ) -
 كتب الحديث.الجامعي، إربد: عالـ ال

(. دراسة توجيات الدراسات العالمية المستقبمية ومغازييا التربوية. >==6الخطيب، محمد بف شحات ) -
فبراير(. مكتب التربية  =6-;6، )مشروع استشراؼ مستقبؿ العمؿ التربوي في دوؿ الخم ج العرب ة البحر ف

 العربية لدوؿ الخميج.
تدر س العروض في المرحمة الثانو ة في الجميور ة العرب ة  مشكالت(. ===6الحمباوي، نبيؿ طالب ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ، كمية التربية، دمشؽ، الجميورية العربية السورية.السور ة
، رسالة ماجستير غير مشكالت اإلدارة المدرس ة في مدارس التعم ـ األساسي(. =600خميؿ، بمسـ ) -

 ية، جامعة دمشؽ.منشورة، كمية الترب
 . عماف: دار المستقبؿ.مستقبؿ التعم ـ الحد ث (.6006الخواجا، عبد الفتاح ) -
تصور مقترح لمعالقات االجتماع ة في مدرسة المستقبؿ في الجميور ة العرب ة (. 6067الدرزي، أمؿ ) -

في مدارس دراسة في مدارس محافظتي دمشؽ والقن طرة  -السور ة في ضو  بعض التجارب العالم ة
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، دمشؽ. دكتوراهرسالة  الحمقة األولى مف التعم ـ األساسي.

: مف مستجدات تطوير المناىج وتجويد المدرسة. مدخؿ المعا  ر في التعم ـ(. =600الدريج، محمد ) -
 مف 60/66/6068الرباط: جامعة محمد الخامس. تمت زيارة الموقع بتاريخ 

http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=418613 
(. تصور مقترح لمتعميـ مف بعد باستخداـ المستحدثات التكنولوجية 6006الدسوقي، وفاء ومحمد، ىناء ) -

. كمية البنات: االلكترون ة )المؤتمر العممي السنوي الثامف(مؤتمر المدرسة لتعميـ العامميف، بتوشكي، 
 جامعة عيف شمس.

مشكالت تدر س مادة الجغراف ا في الصؼ األوؿ مف المرحمة الثانو ة (. :600الديرشوي، عبد المييمف ) -
ية . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ، كمية التربية، دمشؽ، الجميور في محافظتي دمشؽ والحسكة

 العربية السورية.
تقر ر المجنةالدول ة المعن ة بالترب ة لمقرف (. التعميـ ذلؾ الكنز المكنوف، :==6ديمور، جاؾ وآخروف ) -

 ، اليونسكو. عماف: مركز الكتب األردني.الحادي والعشر ف
: بيت . بغدادالترب ة والمتغ رات االجتماع ة في الوطف العربي(. 6006الذىب، محمد عبد العزيز ) -

 الحكمة.

http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=418613
http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=418613
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المالمح األساس ة لممدرسة الثانو ة المستقبم ة في األردف وتطو ر نموذج (. :600الراشد، عبلء ) -
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العميا.لمدرسة المستقبؿ

عداده ودل ؿ لمترب ة العمم ة(. :==6راشد، عمي ) -  اىرة: دار الفكر العربي.. القاخت ار المعمـ وا 
 (. القاىرة: دار الفكر العربي.6)ط. خصائص المعمـ العصري وأدواره(. 6006راشد، عمي ) -
 . القاىرة: دار الفكر العربي.إثرا  ب ئة التعمـ(. :600راشد ، عمي ) -
الرياض: مكتبة . رؤ ة مستقبم ة لمترب ة والتعم ـ في المممكة العرب ة السعود ة(. 6000الرشيد، محمد ) -

 الممؾ فيد.
. الكويت: الجمعية العرب والترب ة والمستقبؿ ترب ة النكوص أو ترب ة األمؿ(. 6000رضا، محمد جواد ) -

 الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.
(. المركز العربي لمتعميـ والتنمية. 6)ط مقدمة في الدراسات المستقبم ة(. 6008زاىر، ضياء الديف ) -

 بميات. القاىرة: مركز الكتاب لمنشر.سمسمة مستق
)الطبعة األولى(. عماف: دار  أساس ات منيج ة البحث في العمـو اإلنسان ة(. ;600زايد، فيد خميؿ ) -

 النفائس لمنشر.
(. االستاذ الجامعي والتدريس االبداعي أحد الصيغ الجديدة في ظؿ عصر =600الزبيدي، صباح حسف ) -

 (. جامعة جرش الخاصة، كمية العمـو التربوية.)المؤتمر العممي الثانيالتدفؽ المعرفي. 
مجمة الجامعة االسالم ة دراسة ميدانية في مدينة دمشؽ.  –(. مدرسة المستقبؿ 6066الزعبي، نادية ) -

 .>89-;86(، 6)60. لمدراسات التربو ة والنفس ة
(. القاىرة: 6)ط. منظومة الجودة الشاممة –والصف ة االدارة المدرس ة (. >600الزىيري، ابراىيـ عباس ) -

 دار الفكر العربي.
اجتماع (. نحو تصور مستقبمي لتكويف المعمـ في ضوء المتغيرات العالمية، >==6ساسي، نور الديف ) -

 . الدوحة.عمدا  كم ات الترب ة ومسؤولي تدر ب المعمم ف أثنا  الخدمة
الطالب الجامعي ببعض التحديات التي تواجو المجتمع المصري (. وعي >==6سالـ، محمد المصيمحي ) -

 (.9;، جامعة األزىر، )مجمة كم ة الترب ة في اآلونة الراىنة،
 . عماف: دار الشروؽ.تدر س ميارات التفك ر(. :600سعادة، جودت ) -
في إعداد دور اإلدارة المدرس ة بالمدرسة الثانو ة (. ;600السفياني، حكمي بف عمي بف سميماف.) -

. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الدولية األمريكية، مكة المكرمة، المممكة العربية الطالب لممستقبؿ
 السعودية.
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(، 6) 6 مجمة البحث التربوي،(. األنشطة التربوية وتفعيؿ مدرسة المستقبؿ. 6006سبلمة، محمد توفيؽ) -
6=0-660 . 
العولمة  ندوةالتجديد المعرفي والتكنولوجي نموذجًا.  -ديات العولمة(. المدرسة وتح6008السمطاف، فيد ) -

 . كمية التربية، جامعة الممؾ سعود. وأولو ات الترب ة
 . عماف : دار المسيرة.معا  ر الجودة في أدا  المعمـ(. :600سميماف، سعيد أحمد ) -
 ئة التدر س بكم ات الترب ة بمصر المتطمبات المين ة لعضو ى(. 6006السمدوني، ابراىيـ عبد الرافع ) -

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر.في ضو  التحد ات التربو ة المعاصرة
. كمية التربية، جامعة السمطاف رؤى وتصورات حوؿ برامج إعداد المعمم ف(. 6008السنبؿ، عبد العزيز ) -

 قابوس. مسقط.
مؤتمر المدرسة (. أحدث التقنيات المؤثرة في تطوير المدرسة االلكترونية. 6006سيمونياف، جورج ) -

 (. كمية البنات، عيف شمس.6006أكتوبر  76-=6، )االلكترون ة المؤتمر العممي السنوي الثامف
مجمة عالـ ، (. الميددات الداخمية والخارجية لجامعة القرف الحادي والعشريف9==6شاتكوؾ، مايكؿ ) -

 (.6، )الفكر
 . عماف: دار أسامة لمنشر.اساس ات الترب ة والتعم ـ الفعاؿ(. 6009الشاطر، جماؿ ) -
 . ترجمة: مؤسسة اآلفاؽ. الرياض.إعادة ىندسة العمم ات اإلدار ة(. 9==6شامبي، جمس ) -
 شعاع الفني.. االسكندرية: مكتبة االالمدرسة في مجتمع المستقبؿ(. ===6شتا، السيد عمي ) -
. القاىرة: الدار نحو تطو ر التعم ـ في الوطف العربي ب ف الواقع والمستقبؿ(. 6007شحاتو، حسف ) -

 المصرية المبنانية.
تصور مقترح لبن ة التعم ـ الثانوي في المممكة العرب ة (. =600الشيري، عبد اهلل بف ظافر بف محمد) -

قد ر حاجاتو مف شاغمي الوظائؼ التعم م ة حتى عاـ السعود ة في ضو  التحد ات المستقبم ة وت
. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، الرياض، المممكة ـ2030 ىػ/1450

 .العربية السعودية.
(. القاىرة: دار الفكر 6)ط. (. معمـ القرف الحادي والعشر ف6006شوؽ، محمود ومحمود، محمد ) -

 العربي.
 . القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.ىندسة المستقبؿ(. 6006شوقي، أحمد ) -
 . القاىرة: كتاب اليبلؿ.صدمة االنترن ت وأزمة المثقف ف(. 6009صالح، أحمد محمد ) -
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، كمية التربية، جامعة المنيا، تمت زيارة الموقع بتاريخ المعا  ر التربو ة(. >600صالح، ادريس سمطاف ) -
 مف  66/6068/=6

http//www.edreessultan.arabblogs.com/archive/2008/4/548893.html. 
أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ (. التقنية ومدرسة المستقبؿ.6006الصالح، بدر بف عبد اهلل ) -

 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006
. االسكندرية: المكتب العممي التعم مي وترب ة الطفؿالحاسب اآللي (. 6000صالح، ماجدة محمود ) -

 لمنشر.
، ندوة (. المعالـ االساسية لمدرسة المستقبؿ/ تصورات عربية6000الصايدي، يحيى وحطاب، حسف ) -

(. المنظمة  60/9/6000-;الدوحةالمعالـ األساس ة لممؤسسة المدرس ة في القرف الحادي والعشر ف، )
 فة والعموـ، إدارة برامج التربية العربية لمتربية والثقا

(. المدرسة العصرية بيف أصالة الماضي واستشراؼ المستقبؿ. 6006الضبع، ثناء وجاب اهلل، مناؿ )  -
 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ

(. عماف: دار وائؿ 6)ط. ة المستقبؿالمدرسة المتعممة مدرس(. =600الطويؿ، ىاني وعبابنة، صالح ) -
 لمنشر.

الصعوبات التي تواجو تجربة إدخاؿ المعمومات ة إلى التعم ـ قبؿ الجامعي في (. 6006عاقمة، ليمى ) -
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ، كمية التربية، الجميور ة العرب ة السور ة وسبؿ مواجيتيا

 ة.دمشؽ، الجميورية العربية السوري
. القاىرة: اآلثار السمب ة لمعولمة عمى الوطف العربي وسبؿ المواجية (.6009عبد الحافظ، عبد الراشد ) -

 مكتبة المدبولي.
 . القاىرة: دار الفكر العربي.مدرس القرف الحادي والعشر ف الفعاؿ(. 6000عبد الحميد، جابر ) -
(. التربية وتنمية االنساف المصري في ضوء تحديات القرف الحادي والعشريف، 9==6عبد الشافي، سعاد ) -

 (.7) 6، كمية التربية، جامعة حمواف، مجمة دراسات تربو ة واجماع ة
. القاىرة: اآلماؿ والتحد ات 21العمـ والتكنولوج ا في مصر في القرف (. :==6عبد الفتاح، عبد الرزاؽ ) -
 ركز األىراـ.م
 مجمة دراسات(. استشراؼ المستقبؿ ودور التعميـ المصري في تحقيقو. 0==6عبد القادر، مصطفى ) -

 (. 68) 9، تربو ة
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(، كمية 6006أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ(. مدرسة المستقبؿ. 6006العبد الكريـ، راشد ) -
 التربية، جامعة الممؾ سعود.

. االصالحات التربو ة لمواجية متطمبات العصر وتحد ات المستقبؿ(. 6008العبد اهلل، ابراىيـ يوسؼ ) -
 بيروت: شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر.

أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ(. التكنولوجيا ومدرسة المستقبؿ. 6006عثماف، ممدوح ) -
 .(، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود6006

 (. القاىرة: دار الفكر العربي.6ط.اإلدارة المدرس ة )(. 6000العجمي، محمد حسنيف ) -
ندوة المعالـ األساس ة لممؤسسة الدليؿ العممي.  -(. مدرسة المستقبؿ6000العدلوني، محمد أكـر ) -

 . الدوحة، قطر.المدرس ة في القرف الحادي والعشر ف
التعم م ة وفؽ معا  ر الجودة الشاممة ومؤشراتو، دراسة تطو ر المناىج (. :600عدوي، غساف ) -

. رسالة دكتوراه غير تحم م ة لمناىج المغة العرب ة لمرحمة التعم ـ األساسي الحمقة الثان ة في سور ا
 منشورة، جامعة دمشؽ، كمية التربية، دمشؽ، الجميورية العربية السورية.

مينية لمعمـ التعميـ الثانوي بالجميورية اليمنية في ضوء (. المتطمبات ال=600العريقي، عائدة محمد ) -
 ، جامعة جرش الخاصة، كمية العمـو التربوية.المؤتمر العممي الثانيالتحديات العالمية المعاصرة. 

-7:0(، 677. قطر ، )مجمة الترب ة(. االنترنيت وعولمة التعميـ وتطويره. 6000عزيز، ناديا كماؿ ) -
88=. 

. المشكالت التربو ة لمتالم ذ في الحمقة األولى مف مرحمة التعم ـ األساسي(. ;600) العبلف، سوسف -
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، دمشؽ.

 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.العولمة والترب ة(. 6000العمي، أحمد ) -
مؤتمر لمعمـ المسمـ في ضوء تأثيرات العولمة. (. التحديات التي تواجو تربية ا6008عمي، عمي حمود ) -

حياء التراث  66-60، )الترب ة اإلسالم ة وبنا  المسمـ المعاصر شعباف (، معيد البحوث العممية وا 
 اإلسبلمي، مكة المكرمة، جامعة أـ القرى.

المرحمة (. الكفايات التعميمية البلزمة لمعممي مبحث الحاسوب في 6009العمري، محمد عبد القادر ) -
، جامعة مؤتة، مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتالثانوية ومدى ممارستيـ ليا مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ. 

60 (;.) 
(. خصائص عضو ىيئة التدريس التي يفضميا الممتحقوف بكميات 6007الغامدي، حمداف احمد )  -

 .669-89( ، 6) 7سعودية،، المجمة كم ات المعمم فالمعمميف في المممكة العربية السعودية. 
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دراسة لواقع آل ات االنتقا  الوظ في لمد ري المدارس بتعم ـ (. >600الغامدي، عطية بف عبد اهلل سفر) -
جامعة أـ القرى، مكة  جدة مع أنموذج مقترح لمد ر مدرسة المستقبؿ، دراسة م دان ة بمحافظة جدة.

 المكرمة، المممكة العربية السعودية.
(. جامعة االماـ محمد بف 6)ط. اإلدارة التعم م ة واإلدارة المدرس ة(. 7==6الفائز، عبد اهلل عبد الرحمف ) -

 سعود.
المدرسة التي نر د مف وجية نظر مد ري ومد رات المدارس الثانو ة والمشرف ف (. 6006الفانؾ، سحر ) -

 عة اليرموؾ، اربد، األردف.. رسالة ماجستير غير منشورة، جامالتربو  ف في محافظة إربد
، جامعة المجمة التربو ة(. توظيؼ االنترنيت في التعميـ ومناىجو. 6009فرج، عبد المطيؼ حسيف ) -

 (.=6) ;8الكويت،  
(. بنغازي: منشورات جامعة قار 6)ط. اإلدارة المدرس ة المعاصرة(. 8==6الفقي، عبد المؤمف فرج ) -

 يونس.
برنامج مقترح لتنم ة بعض الكفا ات في مجاؿ تكنولوج ا التعم ـ لدى (. 6007الفقية، عبد الباسط ) -

. رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات معممي التعم ـ االساسي أثنا  الخدمة في الجميور ة ال من ة
 التربوية، جامعة القاىرة.

 في دوؿ الخم ج العرب ة.تطو ر اإلدارة المدرس ة (. 7==6فيمي، محمد ومحمود، حسف عبد المالؾ ) -
 الرياض: مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.

المفاى ـ والتطب قات باستخداـ برنامج  -اإلحصا  بال معاناة(. 6009فيمي، محمد شامؿ بياء الديف ) -
SPSS .الجزء األوؿ( السعودية: مركز البحوث، معيد اإلدارة العامة( 

 . بيروت: دار الفكر العربي.نحو إدارة تربو ة واع ة(. 7==6قراقزة، محمود عبد القادر ) -
متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانو ة بالمممكة (. =600القرني، عمي بف حسف ) -

رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية  تصور مقترح. -العرب ة السعود ة في ضو  تحد ات اقتصاد المعرفة
 التربية، جامعة أـ القرى.

 . دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ.تقن ات التعم ـ(. 6006قبل، فخر الديف )ال -
(. الدوحة: 9)ط. دراسات في أصوؿ الترب ة(. ;==6قمبر، محمود والصاوي، محمد والبيبلوي، حسف ) -

 دار الثقافة.
القاىرة: ترجمة: عبد اهلل أحمد شحاتو. مد ر المدرسة ودوره في تطو ر التعم ـ . (. 6006كاربنتر، جوف ) -

 ايتراؾ لمنشر.
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 المؤتمر الرابع لوزرا  الترب ة والتعم ـ العرب(. التقويـ والجودة الشاممة في التعميـ. 6008كاظـ، أمينة ) -
، إدارة برامج التربية في وزارة التربية والتعميـ 6008/>69-6) ( ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 ية.العالي في الجميورية المبنان
 . عماف: دار الشرؽ.المفيـو التدر ب األدا  -الكفا ات التدر س ة (.6007كاظـ، سييمة محسف ) -
استرات ج ة مقترحة لتطو ر إدارة مدارس مرحمة التعم ـ األساسي في ضو  (. ;600كحيؿ، أمؿ )-

 ة، جامعة القاىرة.. رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد البحوث والدراسات التربويمتطمبات مدرسة المستقبؿ
المؤتمر (. دور األسرة المدرسية في تطوير جودة أداء المعمـ الفعاؿ لتحقيؽ التميز. =600كحيؿ، امؿ ) -

 ، جامعة جرش الخاصة، كمية العمـو التربوية.العممي الثاني
ية (، كم6006أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ(. إدارة مدرسة المستقبؿ. 6006كعكي، سياـ ) -

 التربية، جامعة الممؾ سعود.
نحو توظ ؼ شبكة المعمومات  اتجاه معممي ومعممات المدارس الثانو ة(. 6060الؿ، زكريا يحيى) -

 . جامعة أـ القرى، كمية التربية، مكة المكرمة.العالم ة في مدارس المستقبؿ في بعض دوؿ الخم ج العربي
ناىجيا االلكترونية ودورىا في بناء مجتمع المعرفة (. مدرسة المستقبؿ/ م=600مازف، حساـ محمد ) -

. المؤتمر العممي العربي الرابع )التعم ـ وتحد ات المستقبؿ( لجمع ة الثقافة مف أجؿ والمعموماتية العربي
 (، كمية التربية، جامعة سوىاج.=8/600/:6-69، ) التنم ة

 .=:6-6:9(، 898) يمجمة المعمـ العرب(. مركز المتميزيف. 6068الماضي، لميس ) -
(. نموذج مقترح لمدرسة المستقبؿ السعود ة في ضو  االتجاىات ;600المالكي، محمد عبد اهلل ) -

 . كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.المعاصرة لتطو ر التعم ـ وتكنولوج ا المعمومات
ندوة مدرسة  بؿ.(. الحفاظ عمى اليوية العربية االسبلمية في مدرسة المستق6006متولي، نبيؿ ) -

 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  67-66، )المستقبؿ
(. مدرسة المستقبؿ ومسؤوليتيا في الحفاظ عمى اليوية العربية 6006متولي، نبيؿ والحمو، طرفة ) -

 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  67-66، )ندوة مدرسة المستقبؿ االسبلمية.
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.العولمة واالقم م ة(. 6000لمجدوب، أسامة )ا -
 (0;6(. وزارة التربية والتعميـ. الرياض، )6000. )مجمة المعرفة -
، جامعة المؤتمر العممي الثانيخصائصو مياراتو كفاياتو.  -(. معمـ المستقبؿ=600محافظة، سامح ) -

 التربوية.جرش الخاصة، كمية العموـ 
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(. مدرسة المستقبؿ الواقع والمأموؿ في المممكة العربية السعودية، 6066المحبلوي، صالح بف حسيف ) -
 .69-6( ، =، ). مجمة جامعة شنديدراسة تطبيقية عمى منطقة تبوؾ

 . عماف: دار اليازودي.الد مقراط ة المدرس ة(. >600محمد، ربيع وعامر، طارؽ ) -
 )الجزء األوؿ( دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ . الق اس النفسي(. :600)مخائيؿ، امطانيوس. -
، جامعة المؤتمر العممي الثاني(. المعمـ وأدواره المأمولة في المدرسة. =600المخامرة، كماؿ يونس ) -

 جرش الخاصة، كمية العموـ التربوية.
، ندوة مدرسة المستقبؿقبؿ. (. الثبات والتغير في منيج مدرسة المست6006المشيقح، عبد الرحمف ) -
 (، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.6006أكتوبر  66-67)
 (. القاىرة: دار الفكر العربي.6)ط. مدرسة المستقبؿ ومجاالت التعم ـ عف بعد(. 6009مصطفى، فييـ ) -
 . الرياض.مشروع مدرسة المستقبؿ(. 6000مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج. ) -
. الكويت: منشورات مكتبة التربية مشروع مدرسة المستقبؿ(. 6000مكتب التربية بدوؿ الخميج العربي ) -

 لدوؿ الخميج العربي.
(. تحديات التربية العربية في القرف الحادي والعشريف وأثرىا ;600ممكاوي، ناـز ونجادات، عبد السبلـ ) -

 .;6-6( ، 6) 8، الشارقة،قة لمعمـو الشرع ة واالنسان ةمجمة جامعة الشار  في تحديد دور معمـ المستقبؿ.
وث قة عماف التربو ة حوؿ تعم ـ االمة العرب ة في القرف الحادي (. 0==6منتدى الفكر العربي ) -

 . عماف. االردف.والعشر ف
دراسة مقارنة التجاىات إعادة ى كمة التعم ـ الثانوي في الوال ات المتحدة (. 6000منصور، سمية) -

. رسالة ماجستير غير األمر ك ة وجميور ة مصر العرب ة واإلفادة منيا في الجميور ة العرب ة السور ة
 منشورة، جامعة عيف شمس، كمية التربية، جميورية مصر العربية.

مؤتمر االسالـ (. تحديات العولمة التربوية المتعمقة بالمدرسة وسبؿ مواجيتو. ;600منصور، مصطفى ) -
 (. كمية أصوؿ الديف، الجامعة االسبلمية.;7/8/600-6، )غزة المعاصرةوالتحد ات 

وث قة رئ س ة (.رؤية مستقبمية لمتعميـ في الوطف العربي، >==6المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ) -
 ديسمبر(. :-9، )طرابمس  مقدمة إلى المؤتمر األوؿ لوزرا  الترب ة والتعم ـ والمعارؼ العرب

الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرس ة في الوطف (. 6000منظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو )ال -
، الدوحة: إدارة برامج العربي، ندوة المعالـ االساس ة لممؤسسة المدرس ة في القرف الحادي والعشر ف

 التربية.
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. المؤتمر الثاني لوزراء التربية رسة المستقبؿمد/ يوليو(.  6000المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ.) -
 يوليو. الجميورية العربية السورية. 70-=6والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي. دمشؽ 

إسترات ج ة تطو ر (. :600المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ و جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية.) -
 تونس. المحدثة(.الترب ة العرب ة )اإلسترات ج ة 

الوث قة  -مدرسة المستقبؿ(. 6000المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ في الوطف العربي ) -
 .6000يوليو  70-=6. المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ: إدارة برامج التربية، دمشؽ الرئ س ة

الدراسات  -مدرسة المستقبؿ(. 6000ارؼ في الوطف العربي )المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعميـ والمع -
 .6000يوليو  70-=6. المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ: إدارة برامج التربية، دمشؽ المرجع ة

نحو استثمار أفضؿ لمعمـو التربو ة والنفس ة / تشريف األوؿ(.  =600المؤتمر العممي التربوي النفسي.) -
 تشريف األوؿ. كمية التربية، جامعة دمشؽ. ;6-69. دمشؽ ات العصرفي ضو  تحد 

 . الرياض: مكتبة الشقيري.استخداـ الحااسب اآللي في التعم ـ(. 6006الموسى، عبد اهلل عبد العزيز ) -
  . الرياض: مكتبة جرير، سمسمة كتب باروف.األسموب األمثؿ في ترب ة المراىق ف(. 6006مونتيد، دوف ) -
المؤتمر الثاني لوزرا  الترب ة والتعم ـ (. المعالـ األساسية لمدرسة المستقبؿ. 6000، يونس )ناصر -

 (.6000يوليو  70-=6، )دمشؽ والمعارؼ في الوطف العربي
، رسالة تطو ر المدرسة الثانو ة في ضو  مالمح مدرسة المستقبؿ(. 6060نصير، مازف صالح ) -

 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة. ماجستير غير منشورة، كمية التربية،
، التعم ـ في الوطف العربي أماـ التحد ات التكنولوج ة(. =600اليجري، إبراىيـ عبد اهلل ) - . كمية العمـو

 جامعة صنعاء.
. برنامج االمـ المتحدة اإلنمائي. دمشؽ: منشورات التعم ـ والتنم ة البشر ة(. 6009ىيئة تخطيط الدولة ) -

 رئاسة مجمس الوزراء. 
 . جدة: إدارة التربية والتعميـ.وث قة مدرسة المستقبؿ (.=600الوافي، خميؿ ) -
منتدى التعم ـ (. تجديد كفايات المعمـ وأدواره في عصر االقتصاد المعرفي، 6006وزارة التربية والتعميـ ) -

 . عماف.بؿ "نحو ؤ ة مستقبم ة لمنظاـ التربوي في األردف"في أردف المستق
االسترات ج ة الوطن ة الدخاؿ المعمومات ة في التعم ـ قبؿ الجامعي في الجميور ة (. 9==6وزارة التربية ) -

 . دمشؽالعرب ة السور ة
 . دمشؽ: مطابع دار البعث.المعمومات ة في وزارة الترب ة(. 6006وزارة التربية ) -
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، المؤسسة العامة لممطبوعات الترب ة في الجميور ة العرب ة السور ة(: 6006/6007وزارة التربية ) -
 والكتب المدرسية.

 . دمشؽ: منشورات وزارة التربية.النظاـ الداخمي لمدارس مرحمة التعم ـ الثانوي(. 6008وزارة التربية ) -
 المؤسسة العامة لممطبوعات والكتب المدرسية.. دمشؽ: كراس وزارة الترب ة(. 6008وزارة التربية ) -
 . دمشؽ.التق  ـ متوسط األمد لمجم ع في الجميور ة العرب ة السور ة(. ;600وزارة التربية ) -
 . دمشؽ: خاص بمجمس الشعب.كراس وزارة الترب ة(. >600وزارة التربية ) -
 (. قسـ التعميـ الثانوي.6069وزارة التربية ) -
 . القاىرة: دار قباء.االبداع في التعم ـ(. 6000وىبة، مراد ) -
. ترجمة: خالد العامري. القاىرة: دار الفاروؽ لمنشر فف اإلدارة المدرس ة  (.6007ويميامز، جيمس ) -

 والتوزيع.
 (. القاىرة: دار نيضة مصر.6)ط. المعمومات ة وحضارة العولمة(. 6006يسيف، السيد ) -
(. الكفايات المينية والصفات الشخصية المرغوبة في األستاذ الجامعي 6009يعقوب، نافذ نايؼ رشيد ) -

، تونس: . المجمة العرب ة لمترب ةمف وجية نظر طبلب كمية المعمميف في بيشة في المممكة العربية السعودية
،  .686-606(، 6) 69المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 . الرياض: مكتبة الشقري.الوسائؿ التعم م ة إلى تكنولوج ا التعم ـمف (. 8==6يوسؼ، ماىر اسماعيؿ ) -
(. االعبلف العالمي حوؿ التربية لمجميع وىيكمة العمؿ لتاميف حاجات التعمـ االساسية. 0==6اليونسكو ) - 

 ، )مارس(، جومتيف، تايبلند.المؤتمر العالمي حوؿ الترب ة لمجم ع
 .دول ة لمقرف الحادي والعشر فتقر ر المجنة ال(. >==6اليونسكو ) -
 . سيؤوؿ، الجميورية الكورية. توص ات المؤتمر الدولي الثاني لمتعم ـ الفني والميني(. ===6اليونسكو ) -
 . باريس: مطبعة اليونسكو.(2007—2002االسترات ج ة المتوسطة األجؿ )(. 6006اليونسكو ) -
نشورات منظمة اليونسكو لمقمة العالمية حوؿ مجتمع . مالعمـ في مجتمع المعمومات(. 6009اليونسكو.) -

 المعمومات.
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 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػؽ 

1 
 مرسـو المدرسة االلكترون ة السور ة

2 
 التعم ـ الثانوي التي وضعتيا وزارة الترب ةمعا  ر مدرس 

3 
 الموافقة الرسم ة مف مد ر ة ترب ة دمشؽ لتطب ؽ أدوات البحث

 توزع أفراد ع نة البحث مف المدرس ف والمد ر ف وفؽ المتغ رات المدروسة 4

 أسما  السادة محكمي أدوات البحث 5

 تحك ـ أدوات البحث بصورة أول ة 6

 بالصورة النيائ ةاألدوات  7

 نتائج استبانة المعا  ر الموجية إلى مد ري مدارس التعم ـ الثانوي 8

 نتائج استبانة التحد ات التي تواجو مد ري مدارس التعم ـ الثانوي 9

 نتائج استبانة المعا  ر الموجية إلى مدرسي مدارس التعم ـ الثانوي 10

 مدرسي مدارس التعم ـ الثانوينتائج استبانة التحد ات التي تواجو  11
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 (  4الممحؽ رقـ )  
 توزع أفراد ع نة البحث مف المدرس ف والمد ر ف وفؽ متغ رات البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 المتغ ر مستو ات المتغ ر العدد النسبة المئو ة

رس
لمد
ا

 

 الجنس الذكور 511 2171%
 اإلناث 211 1272%
 التخصص الدراسي عممي 215 22%
 أدبي 212 11%
 معيد 21 1%

 إجازة جامع ة 211 %15 المؤىؿ العممي
 درسات عم ا 521 25%
 اتبع دورات 511 21%

 الدورات التدر ب ة
 لـ  تبع 211 15%
 الجنس ذكور 22 21%

د ر
الم

 

 إناث 21 11%
 سنوات 5أقؿ مف  1 52%

 سنوات 10وأقؿ مف  5 51 %21 الخبرة
 سنوات فأكثر 10 21 11%
 معيد 1 52%

 إجازة جامع ة 22 %11 المؤىؿ العممي
 دراسات عم ا 52 22%
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 (5الممحؽ رقـ )
 أسما  السادة محكمي أدوات البحث

 
 الرقـ اسـ المحكـ التخصص

 5 أ.د. عيسى الشماس جامعة دمشؽاألستاذ في قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، 

 2 د. محمود عمي محمد في قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، جامعة دمشؽالمساعد األستاذ 

 2 أ.د. ريموف المعمولي األستاذ في قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، جامعة دمشؽ

 2 قوشحةد. رنا  في قسـ القياس والتقويـ، كمية التربية، جامعة دمشؽ مدرسال

 1 د. امؿ كحيؿ المدرس في قسـ اإلدارة التربوية، كمية التربية، جامعة دمشؽ

 1 د. زينب زيود في قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، جامعة دمشؽالمساعد األستاذ 

 1 د. منى كشيؾ في قسـ أصوؿ التربية ، كمية التربية، جامعة دمشؽ المساعداألستاذ 

 1 د. محمود ميبلدأ. ، كمية التربية، جامعة دمشؽ النفسعمـ في قسـ  األستاذ

 1 د. ابتساـ ناصيؼ المدرس في قسـ التربية المقارنة ، كمية التربية، جامعة دمشؽ
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 (6الملحق رقم )
 تحك ـ أدوات البحث بصورة أول ة

 
 دمشق 

 كليـة التربيـة      
 أصول التربيةقسم  
 
 

 

 أدوات البحث تحكيم
 

 
 إعداد الطالبة

 مروه حممد اخلطيب
 

 إشراف األستاذ الدكتور
 جــالل الســــــناد

 
 
 

 

 

2014/2013 
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 المحتـر.......... األستاذ الدكتور.......................
 

 تحية طيبة وبعد:
أصوؿ درجة الدكتوراه في لنيؿ  االستبانات التي تـ بناؤىا كأدوات لمبحث الذي يتـ إعدادهتجدوف فيما يمي 

التحد ات التي تواجو مد ري ومدرسي التعم ـ الثانوي العاـ في ضو  مدرسة المستقبؿ مف  بعنواف: " التربية
 وجية نظرىـ".

وأف تبدوا مبلحظاتكـ، آممًة أف أستفيد مف خبرتكـ في مجاؿ  يياالتكـر باالطبلع عمىلذلؾ أرجو مف فضيمتكـ 
 البحث العممي.

 :يي تحتاج إلى تحكيمكـ وتقييمكـ ىالت واتاألد

 .استبانتاف حوؿ درجة توافر معايير مديري ومدرسي مدرسة المستقبؿ لدى المدرسيف والمديريف الحالييف -6

الثانوي العاـ في ضوء مدرسة استبانتاف حوؿ التحديات التي تواجو كؿ مف مديري ومدرسي التعميـ -6
 المستقبؿ.

 وقد تـ بناء ىذه االستبانات بناًء عمى قوائـ المعايير والتحديات التي تـ تحكيميا سابقا.  
 

 ولكـ مني خالص الشكر واالمتناف عمى وقتكـ الثم ف الذي تبذلونو في ىذا التحك ـ
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 تعر ؼ موجز بالبحث
 عنواف البحث:

 .ظرىـالتعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدرسة المستقبؿ مف وجية ن ومدرسي لتحديات التي تواجو مديريا
 أىداؼ البحث:

 ييدؼ البحث إلى تعرؼ:
 . أكثر التحديات التي تواجو مديري التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ -
 .أكثر التحديات التي تواجو مدرسي التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ -
التي تواجو مديري التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ تبعا لمتغيرات)الجنس، الفروؽ في التحديات  -

 .  الخبرة، المؤىؿ العممي(
الفروؽ في التحديات التي تواجو مدرسي التعميـ الثانوي العاـ مف وجية نظرىـ تبعا لمتغيرات)الجنس،  -

 .  التخصص/عممي أو أدبي، المؤىؿ العممي، الدورات التدريبية(
 درجة توافر معايير مدير مدرسة المستقبؿ لدى المديريف الحالييف. -
 درجة توافر معايير مدرس مدرسة المستقبؿ لدى المدرسيف الحالييف. -
الفروقفي درجة توافر معايير مدير مدرسة المستقبؿ لدى المديريف الحالييف تبعا لمتغيرات )الجنس، الخبرة،  -

 .  المؤىؿ العممي(
رجة توافر معايير مدرس مدرسة المستقبؿ لدى المدرسيف الحالييف تبعا لمتغيرات )الجنس، الفروؽ في د -

 .التخصص/عممي أو أدبي، المؤىؿ العممي، الدورات التدريبية(
 تقديـ تصور مقترح لبلرتقاء بمدرسي ومديري التعميـ الثانوي بناًء عمى نتائج البحث. -

 تتحدد متغيرات البحث كاآلتي: متغ رات البحث:
 الجنس، الخبرة، المؤىؿ العممي :بالنسبة لممدير -
 بالنسبة لممدرس: الجنس، التخصص )عممي/أدبي(، المؤىؿ العممي، الدورات التدريبية. -
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 االعتجبٔخ اٌخبطخ ثّعبَُش ِذَش ِذسعخ اٌّغتمجً
 

 ػي٠يٞ اٌّل٠و

 

ِل٠وٚ ِلهٍخ   اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠زظف ثٙب رغل ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد  

  اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ اٌؼجبهاد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي كهعخ رٛفو ٘نٖ اٌظفبد فٟ اٌّل٠و٠ٓ اٌؾب١١ٌٓ

 
 

 فٍ اٌّذَشَٓ اٌحبٌُُٓ ِٓ وخهخ ٔظشن؟  اٌظفبد اٌتبٌُخ  ِب دسخخ تىفش

 ِىافك ثذسخخ

وجُشح 

 خذا
 ِٕخفؼخ ِتىعطخ وجُشح

ِٕخفؼخ 

 خذا

اٌجعذ 

      َتظف ثظفبد شخظُخ وعٍىوُخ تٕبعت ِذسعخ اٌّغتمجً األوي

      اٌّقزٍفخ.اٌّلهٍٟ ٠زى١ف ِغ ث١ئبد اٌؼًّ  1

      ٠ّزٍه اٌوؤ٠خ إٌمل٠خ اٌٙبكفخ ئٌٝ اٌزغ١١و ٚاٌزؾ١َٓ ٚاٌزغ٠ٛل. 2

3 
ٌٍزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ ٚرط٠ٛؼٙب ٠زّزغ ثبٌملهح ػٍٝ ا٨ٍز١ؼبة اٌَّزّو 

 فٟ اٌّغبي اٌزوثٛٞ.
    

 

      ٠شوف ثفبػ١ٍخ ػٍٝ أػلاك وج١وح ِٓ اٌمٜٛ اٌجشو٠خ ٚاٌطٍجخ. 4

      ٠ؾزوَ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ِؼٗ ِٓ) ِؼ١ٍّٓ ِٚٛظف١ٓ ٚف١١ٕٓ ٚئكاه١٠ٓ ٚػّبي(. 5

      وٖ ثفبػ١ٍخ.َزض٠ّٕظُ اٌٛلذ ٠ٚ 6

      اٌؼ١ٍّخ اٌّزطٛهح فٟ اٌؼًّ.٠ؼزّل ا٤ٍب١ٌت  7

      ثألً عٙل ٚٚلذ ِّىٓ. ٗأػّب٠ٌٕغي  8

9 
٠زٛطً ئٌٝ لواهاد اٍزوار١غ١خ فٟ ا٤ٚلبد اٌزٟ رزؼوع ٌٙب اٌّلهٍخ 

 ٌزؾل٠بد كاف١ٍخ أٚ فبهع١خ ِؾزٍّخ فٟ اٌَّزمجً.
    

 

      ٠ؼغ اٌّلهٍخ فٟ ِٛلف ٔشؾ ِٚز١ّي ٠ز٩ءَ ِغ رغ١واد اٌج١ئخ ثشىً كائُ. 11

      ٠زمٓ ئؽلٜ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. 11

      ٠ز١ّي ثبٌزفى١و ا٨ثزىبهٞ ٌؾً اٌّشى٩د لجً ٚلٛػٙب ٚاٌزٕجإ ثٙب. 12

      ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ ا٨رظبي ٚاٌزٛاطً. 13

      ٠َُٙ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو فٟ ِلهٍزٗ. 14

      .ِٙبهارٗ ا٨كاه٠خ ٚرطج١مٙب ث١ّٕٙخ ػب١ٌخ٠َؼٝ ئٌٝ رط٠ٛو  15

      ٠زؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٓ ػًّ اٌّلهٍخ. 16

اٌجعذ 

 اٌثبٍٔ
     َتجًٕ أّٔبؽ اإلداسح اٌّذسعُخ اٌحذَثخ

 

1 
٠مًٍ ِٓ اٌّووي٠خ فٟ ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ثّب ٠ّٕؼ اٌّي٠ل ِٓ ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ 

 ارقبم اٌمواهاد.
    

 

2 
رطج١ك ا٦كاهح ا٨ٌىزو١ٔٚخ ٚاٍزقلاَ آ١ٌبرٙب فٟ ٚظبئف ا٦كاهح فٟ  ٠َؼٝ ئٌٝ

 اٌّلهٍخ.
    

 

      ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ ئكاهح ا٤ىِبد ٚارقبم اٌمواهاد اٌظبئجخ. 3

      ٠ٛظف ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ فلِخ ئكاهح اٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو فٟ اٌّلهٍخ. 4

      .ِزج١ٕبً لٛاػل ئكاهح اٌزغ١١و٠َؼٝ ئٌٝ رط٠ٛو ا٤كاء اٌّلهٍٟ  5

      ٠زجٕٝ ئكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٍَفخً ّٚٔٛمعبً ٚرطج١مبً. 6

      ٠زّزغ ثبٌملهح ػٍٝ ئكاهح اٌّشبه٠غ. 7

8 
٠َؼٝ ئٌٝ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٌؼبٍِخ ثبٌّلهٍخ ِٓ أعً رط٠ٛو اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
    

 

      .اٌزشبهوٟ ٠ؼًّ ِٓ ف٩ي فو٠ك اٌؼًّ 9

      ٠ّزٍه ِٙبهاد ؽً اٌّشى٩د ثلهعخ ػب١ٌخ. 11
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اٌتبٌُخ اٌالصِخ  ٌٍّهبساد اإلداسَخِب دسخخ اِتالن اٌّذَشَٓ اٌحبٌُُٓ 

 :ٌّذسعخ اٌّغتمجً ِٓ وخهخ ٔظشن
    

 

اٌجعذ 

 األوي
     َتجًٕ خططبً اعتشاتُدُخ فٍ ػىء سؤَخ عٍُّخ ِغتمجٍُخ

 

1 
اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي اٌىشف ػٓ ٚالغ ٚئِىبٔبد  ٠ؼغ رظٛهاً ٌَّزمجً

 اٌّلهٍخ.
    

 

2 
٠شون اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌزٕجإ ثبٌٍَٛن اٌّوغٛة ف١ٗ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف اٌزوث٠ٛخ 

 إٌّشٛكح.
    

 

      ٠َزضّو اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّبك٠خ ا٩ٌىِخ ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٟ اٌّلهٍخ. 3

      ٌٍّلهٍخ ٚاٌّغزّغ. ٠ؼىٌ فٟ فطخ اٌّلهٍخ ا٨ؽز١بعبد اٌؾم١م١خ 4

      ٠واػٟ اٌٛػٛػ ٚاٌللخ فٟ رؾل٠ل هٍبٌخ اٌّلهٍخ. 5

      ٠ؾلك ثللخ ا٤٘لاف ٚاٌغب٠بد اٌزٟ رَؼٝ اٌّلهٍخ ٌجٍٛغٙب. 6

      ٠ؾفي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ رؾم١ك َِزٜٛ ِٓ ا٦ٔغبى ٠فٛق ا٨ٔغبى اٌؼبكٞ. 7

      ِغ اٌّزغ١واد اٌج١ئ١خ.٠ؼغ هؤ٠خ  ئكاه٠خ رطّؼ ئٌٝ أغبى ١ِّي ٠ز٩ءَ  8

      ٠ؼغ هؤ٠خ ػ١ٍّخ رإول ػٍٝ ِجلأ ٚؽلح اٌفو٠ك. 9

11 
٠ؼغ هؤ٠خ رّىٓ ِٓ رؾل٠ل عٛأت اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ ف٩ي ػ١ٍّبد اٌم١بً 

 ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح.
    

 

      ٠زأول ِٓ وفبءح اٌّجبٟٔ ٚاٌّوافك ٚاٌزغ١ٙياد اٌّله١ٍخ. 11

      هلبث١بً ِؼٍٕبً ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّلهٍخ ثزؾل٠ل ِؼب١٠و ا٤كاء اٌغ١ل. ٠زجغ ٔظبِبً  12

13 
٠ملَ اٌّمزوؽبد اٌزؾ١ٕ١َخ اٌزٟ رَُٙ فٟ ئصواء إٌّب٘ظ ٚرط٠ٛو٘ب ثّب ٠ٛاوت 

 اٌزطٛهاد اٌّؼوف١خ اٌؾبطٍخ.
    

 

اٌجعذ 

 اٌثبٍٔ
     َّتٍه ِهبساد اإلداسح اإلثذاعُخ

 

1 
ٚاٌزط٠ٛو ػّٓ للهاد اٌطٍجخ َِٚزٜٛ ٠غؼً اٌّلهٍخ ِإٍَخ ٌٍجؾش 

 ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ.
    

 

      ٠مَٛ ثلهاٍخ ا٤٘لاف اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚأ٘لاف اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ. 2

3 
٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ ث١ئخ روث٠ٛخ ِؾفيح ٧ٌثلاع ِشغؼخ ػٍٝ اٌؼًّ ثوٚػ 

 اٌفو٠ك.
    

 

4 
َ اٌؼًّ اٌّلهٍٟ ثبٍزّواه ٌٍٛلٛف ػٍٝ ؽَٓ ١ٍو  ّٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠م

 ٚاٌزوث٠ٛخ.
    

 

      ٠ز١ؼ اٌفوطخ ٦ػبكح اٌزٕظ١ُ اٌّىبٟٔ ٥ٌٔشطخ ٚٔشأح ِغزّؼبد افزواػ١خ. 5

      ٠طجك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ ٠ٚؾمك ِجلأ رىبفإ اٌفوص. 6

7 
٠ؾّلس ا٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌزوث٠ٛخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ  ا٨رغب٘بد اٌزوث٠ٛخ 

 اٌّؼبطوح.
    

 

8 
٠ّٕٟ صمبفخ اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ثٙلف اٌٛطٛي ئٌٝ ئرمبْ ا٤كاء ػٓ ؽو٠ك فو٠ك 

 اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ.
    

 

9 
٠ٛفو ِٕبفبً ِله١ٍبً ِفزٛؽبً ٠َّؼ ثب٨ثزىبه ٚاٌزغل٠ل اٌؼٍّٟ فٟ ؽوػ اٌوؤٜ 

 اٌَّزمج١ٍخ ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ.
    

 

      أ٠ٌٛٚبد اٌظوف ٚا٦ٔفبق.٠ؼل ٠ٚل٠و اٌّٛاىٔخ اٌّب١ٌخ اٌّله١ٍخ ٠ٚؾلك  11

      ٠طجك عٛكح ا٤كاء ا٨كاهٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌّلهٍخ. 11

      ٠شغغ ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ اٌزفى١و ٚاٌّّبهٍخ فٟ اٌّغزّغ اٌّلهٍٟ. 12

      ٠ٛعٗ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ كافً اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي فوق اٌؼًّ ٚئكاهح اٌّشبه٠غ. 13

      رطٛه اٌّلهٍخ وبٌج١وٚلواؽ١خ ٚغ١و٘ب.٠زقطٝ اٌؾٛاعي اٌزٟ رؼٛق  14

اٌجعذ 

 اٌثبٌث
     َذَش اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ اٌفعبٌخ واٌّتفبعٍخ ِع اٌجُئخ اٌتىٕىٌىخُخ

 

      ٠زلهة ػٓ ثؼل ثبٍزقلاَ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ. 1
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2 
٠َؼٝ ئٌٝ رظ١ُّ لبػلح ث١بٔبد ِووي٠خ ِشزووخ ث١ٓ اٌّلاهً ٚاٌغٙخ 

 اٌّشوفخ ػ١ٍٙب.
    

 

3 
٠ٛفو ث١ئخ ِله١ٍخ ِزّوويح ؽٛي اٌطبٌت ؽ١ش رَبػل ػٍٝ اٍزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب.
    

 

4 
٠َؼٝ ئٌٝ ئ٠غبك ِغزّغ ِلهٍٟ ٠شغغ ا٤فواك اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌط٩ة ػٍٝ 

 اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزؾ١َٓ ئٔزبع١زُٙ.
    

 

      ٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ ا٦كاهٞ ٚاٌزوثٛٞ كافً اٌّلهٍخ. 5

6 
٠َزف١ل ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ: )عّغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍ١ٍٙب ٚرف١َو إٌزبئظ 

 ٚاٍزقلاِٙب فٟ رؾ١َٓ اٌّّبهٍبد اٌزوث٠ٛخ ٚػ١ٍّخ اٌزؼٍُ(.
    

 

      ٠مَٛ ِٙبهاد اٌطٍجخ ٚاٌّله١ٍٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚأكائُٙ فٟ اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب. 7

      ٠ّبهً اٌّٙبَ ا٦شواف١خ ئٌىزو١ٔٚبً. 8

9 
٠ؾش اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚوً ِب ٠َبٔل اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ٍٚبئً ؽل٠ضخ.
    

 

      ٠ٛفو ِقزجواد اٌؾبٍٛة ٚاٌزم١ٕبد  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌغ١ّغ ػٕبطو اٌّلهٍخ. 11

      ٠وثؾ اٌّلهٍخ ثشجىبد اٌّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ ؽو٠ك ا٨ٔزو١ٔذ. 11

12 
اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٌٍم١بَ: )ثب٤ػّبي ا٦كاه٠خ ٚاٌىزبث١خ ٚئػلاك ٠َزقلَ اٌٍٛبئً 

 اٌَغ٩د اٌّله١ٍخ ٚاٌزٛاطً ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه(.
    

 

      ٠َزف١ل ِٓ اٌٍٛبئؾ اٌّزؼلكح ٠ٚزلهة ػٍٝ اٍزقلاِٙب فٟ ا٦كاهح 13

14 
٠ظُّ فطؾ اٌؼًّ ٠ٚواعؼٙب ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ اٌّيٚكح ثّؼٍِٛبد 

 ا٨ؽز١بعبد اٌَّزمج١ٍخ. آ١ٔخ ٚفك
    

 

 

ٌّهبساد اٌتعبًِ ِع اِخشَٓ فٍ ِب دسخخ اِتالن اٌّذَشَٓ اٌحبٌُُٓ 

 ؟ِٓ وخهخ ٔظشن اٌّذسعخ وفٍ خبسخهب
 

    

 

اٌجعذ 

 األوي
     َتعبًِ ِع اٌطالة ثفبعٍُخ

 

      ٠َزف١ل ِٓ فلِبد ا٨هشبك اٌّلهٍٟ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ. 1

      ثواِظ رضم١ف١خ ٚرو٠ٚؾ١خ ٌٍطٍجخ.٠قطؾ ٌزٕف١ن  2

      ٠وشل اٌّله١ٍٓ ئٌٝ أٍب١ٌت اٌزؼبًِ اٌغ١ل ِغ اٌطٍجخ. 3

4 
٠ؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ ؽٛي اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ف٩ي 

 ا٤ٔشطخ إٌّٙغ١خ ٚا٩ٌِٕٙغ١خ.
    

 

5 
٠ٛػٟ اٌطٍجخ ثّشى٩د اٌٛالغ ٠ّٕٟٚ للهرُٙ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِزطٍجبد 

 اٌَّزمجً.
    

 

اٌجعذ 

 اٌثبٍٔ
     َتعبًِ ِع اٌّذسعُٓ ثبَدبثُخ ثهذف تدىَذ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ

 

      ٠َبػل اٌّله١ٍٓ ػٍٝ فُٙ أ٘لاف اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب ٚػٍٝ رٕف١ن٘ب. 1

      ٠ٛػؼ ا٤كٚاه ٚاٌٛاعجبد اٌّطٍٛة أكاؤ٘ب ِٓ اٌّله١ٍٓ. 2

      ا٤كاء.٠ؾلك ِؼب١٠و ٚاػؾخ ٌم١بً  3

      ٠لهة اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٍزقلاَ رم١ٕبد ا٨رظبي اٌؾل٠ضخ اٌّزبؽخ. 4

      ٠ؾلك اٌفغٛح ث١ٓ ا٤كاء اٌفؼٍٟ ٌّله١ٍٓ ٚث١ٓ ا٤كاء إٌّشٛك. 5

      ٠َؼٝ ئٌٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّله١ٍٓ فٟ ػٛء ٔزبئظ رم٠ُٛ أكائُٙ. 6

7 
ٚاٌزغبهة ٌزؾ١َٓ اٌؼ١ٍّخ ٠شغغ اٌّله١ٍٓ ػٍٝ ئعواء اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
    

 

      ٠فٛع اٌّله١ٍٓ ثجؼغ اٌظ٩ؽ١بد. 8

      ٠زمجً آهاء اٌّله١ٍٓ ٠ٚشؼوُ٘ ثأ١ّ٘زٙب ٚل١ّزٙب. 9

      ٠واػٟ هغجبد اٌّله١ٍٓ ػٕل رٛى٠غ ا٤ػّبي لله ا٨ِىبْ. 11
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11 
٠ؾوص ػٍٝ ئشبػخ هٚػ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌغّبػٟ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي ثؼغ ا٤ٔشطخ اٌغّبػ١خ.
    

 

      ٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفواك اٌّغزّغ اٌّلهٍٟ. 12

      ٠ٍزيَ ثّجلأ اٌؼ٩لبد ا٦َٔب١ٔخ ٚاؽزواَ ا٢فو٠ٓ. 13

اٌجعذ 

 اٌثبٌث
     َذسن دوس اٌّذسعخ فٍ تطىَش اٌّدتّع اٌّحٍٍ

 

1 
ثبٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚا٠٦فبء ثّزطٍجبد ٠ؼًّ ػٍٝ هثؾ اٌزوث١خ 

 ٍٛق اٌؼًّ.
    

 

      ٠ؼغ اٌقطؾ ٌزشغ١غ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ػٍٝ ى٠بهح اٌّلهٍخ ِٚزبثؼخ أثٕبئُٙ. 2

      ٠ٛظف ا٦ِىبٔبد اٌّزٛفوح فٟ اٌّلهٍخ ٌقلِخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ. 3

4 
اٌّلهٍخ ٚأٔشطزٙب ٠َزف١ل ِٓ ا٦ػ٩َ فٟ ٔشو اٌٛػٟ اٌّطٍٛة ؽٛي 

 ٚاٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب.
    

 

5 
٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ لؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ 

 ٚا٨ٍزضّبه ا٤ِضً ٌٙب.
    

 

      .٠َزف١ل ِٓ اٌزغبهة ا٠٦غبث١خ فٟ رط٠ٛو اٌّغزّغ 6

      اٌّقزٍفخ.٠فؼً اٌجواِظ ا٨عزّبػ١خ اٌزٟ ٠لػٟ ئ١ٌٙب فئبد اٌّغزّغ  7

      ٠شبهن فٟ ِٕبٍجبد اٌّغزّغ اٌّقزٍفخ ٠ٚإكٞ ا٤كٚاه ا٠٦غبث١خ فٟ رفؼ١ٍٙب. 8

9 
٠َبُ٘ فٟ ِؼبٌغخ اٌمؼب٠ب ٚاٌّشى٩د اٌزوث٠ٛخ اٌطبهئخ فٟ اٌّغزّغ ثٕبء 

 .ػٍٝ أٌٍ ػ١ٍّخ ٚروث٠ٛخ ١ٍٍّخ
    

 

11 
ٚاٌزٛػ١خ ٚاٌّواوي ٠م١ُِ أٔشطخ ِله١ٍخ رَبُ٘ فٟ رفؼ١ً ِواوي ا٤ؽ١بء 

 .اٌظف١خ
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 االعتجبٔخ اٌخبطخ ثّعبَُش ِذسط ِذسعخ اٌّغتمجً
 لهًػي٠يٞ اٌّ

ِلهٍٛ   رغل ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠زظف ثٙب  

ؽٛي كهعخ رٛفو ٘نٖ اٌظفبد فٟ  ِلهٍخ اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ اٌؼجبهاد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون

 اٌّله١ٍٓ اٌؾب١١ٌٓ

 

 

التال ة في المدرس ف الحال  ف مف وجية  الصفاتما درجة توفر 
 ؟نظرؾ

 ِىافك ثذسخخ

وجُشح 

 خذا
 ِٕخفؼخ خذا ِٕخفؼخ ِتىعطخ وجُشح

 اٌجعذ األوي
تتٕبعت ِع ؽجُعخ ِذسعخ وعٍىوُخ َتظف ثظفبد شخظُخ 

 اٌّغتمجً

     

      ثٕبء ِغزّغ اٌّؼوفخ.٠َُٙ فٟ  1

2 
٠زّزغ ثمله وج١و ِٓ اٌؾو٠خ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌزٟ رزؼٍك  

 ثّّبهٍبرٗ ّٖٚٔٛ إٌّٟٙ.

     

      ٠لهن ثأٔٗ ٌُ ٠ؼل اٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍّؼوفخ   3

4 
٠ٙزُ ثزؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ ثٛطفٙب لٕبح ارظبي ثبٌؼبٌُ  

 اٌقبهعٟ.

     

      ٠ز١ّي ثبٌفُٙ اٌٛاػٟ ٌقظبئض إٌّٛ ػٕل اٌطٍجخ.  5

6 
ِإً٘ ٌٍزؼبًِ ِغ ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد ثبِز٩ن ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ  

 ٚا٦ؽظبء.

     

7 
٠ٕفزؼ ػٍٝ وً عل٠ل ِف١ل ٠ّىٕٗ ِٓ ا٨ثلاع ٚا٨ثزىبه فٟ ػظو  

 اٌَوػخ.

     

      ٠ّضً للٚح اعزّبػ١خ ٚػ١ٍّخ ٚأف٩ل١خ ٌٍطٍجخ.  8

      ٠ّزٍه ِٙبهاد اٌزٛاطً اٌٍفظٟ ٚغ١و اٌٍفظٟ.  9

      ٠ٍزيَ ثبٌَّإ١ٌٚخ ا٤ف٩ل١خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚا١ٌّٕٙخ.  11

      ٠ٍُ ثضمبفخ اٌغٛكح فٟ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ.  11

      ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ اٌزغ١١و فٟ اٌّلهٍخ ٚاٌّغزّغ.  12

      ٠زمٓ ِبكرٗ اٌؼ١ٍّخ اٌّله١ٍخ.  13

      ٠إِٓ ثلٚهٖ وّوشل ٌٍطٍجخ.  14

      ٠لهن أ١ّ٘خ إٌّٙخ اٌزٟ ٠ّبهٍٙب.  15

      َّتٍه سؤَخ تطىَشَخ ٌزاته اٌّهُٕخ اٌجعذ اٌثبٍٔ

      ٠ٛاوت اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٍزقلاِبرٗ اٌزوث٠ٛخ. 1

      ٠شبهن فٟ إٌلٚاد ٚاٌلٚهاد اٌزوث٠ٛخ ثفبػ١ٍخ.  2

      ٠أفن ثّفَٙٛ اٌزوث١خ اٌَّزّوح ٚاٌزؼٍُ ِلٜ اٌؾ١بح.  3

      ٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  4

      ٠ؼبٌظ أٚعٗ اٌمظٛه فٟ أكائٗ إٌّٟٙ ٚفك َِزغلاد اٌؼٍُ.  5

      ٠زجبكي ا٤فىبه ٚاٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌي٩ِء ٌزؾ١َٓ اٌؼًّ اٌّلهٍٟ.  6

7 
٠َزقلَ اٍزوار١غ١بد ثؾض١خ )وبٌجؾٛس ا٦عوائ١خ( ٌزط٠ٛو للهارٗ  

 ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ.

     

      ٠قؼغ ٌلٚهاد رله٠ج١خ ٤وضو ِٓ ِوح .  8

      ٠لهة ؽٍجزٗ ػٍٝ و١ف١خ رٛظ١ف اٌزمبرخ فٟ اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  9



264 

 

      ٠ُغ١ل ؽوائك اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ.  11

      اإلداسح اإلثذاعُخ ٌٍظفَّتٍه ِإهالد  اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠ٛفو ث١ئخ طف١خ ِؼيىح ٌٍزؼٍُ ِٚشغؼخ ٩ٌثلاع.  1

      ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزفى١و ا٦ثلاػٟ فٟ ؽً اٌّشى٩د فٟ ث١ئخ اٌظف.  2

3 
٠ورت ؽغوح اٌلهاٍخ ٚئكاهرٙب ٌزىْٛ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رزَُ ثب٤ه٠ؾ١خ  

 ٚا٨ٔط٩ق فٟ ؽوػ ا٤فىبه ٚا٢هاء.

     

      ٠زغٕت ا٦كاهح اٌزٍَط١خ ٌٍظف. 4

      ٠ٛفو ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رواػٟ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ.  5

6 
٠طجك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ، ٚرؾم١ك ِجلأ رىبفإ اٌفوص اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ث١ٓ اٌطٍجخ.

     

      ٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٠ؾوص ػٍٝ رطج١ك ِجبكئ اٌغٛكح فٟ ػٍّٗ ثٙلف ا  7

      اٌطٍجخ فٟ ٚػغ لٛاػل ٚرؼ١ٍّبد رٛػؼ اٌٍَٛن اٌّطٍٛة ُِٕٙ.٠شبهن   8

      ٠طجك أٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّزلافً.  9

11 
١ٙ٠ئ اٌفوص ٌٍطٍجخ ٨ٍزقلاَ أٔٛاع اٌزؼٍُ اٌفؼبي: )وبٌزؼٍُ ػٓ ثؼل،  

 ٚاٌزؼٍُ ثبٌّشبهوخ، ٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، ٚاٌزؼٍُ ا٨ثزىبهٞ(.

     

      ؽٍجته اٌمُُ اإلٔغبُٔخ واالختّبعُخ اٌّعبطشحَعضص  ٌذي  اٌجعذ اٌشاثع

      ٠غوً ٌلٜ ؽٍجزٗ ا٠٨ّبْ ثب٨فز٩ف ٚاؽزواَ آهاء ا٢فو٠ٓ.  1

      ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزفى١و إٌملٞ ثل٨ً ِٓ اٌز١ٍَُ ثب٤فىبه اٌَبئلح. 2

      ٠ؾزوَ صمبفبد اٌشؼٛة ا٨فوٜ.  3

      ٠ؼٛك ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌضمخ ثبٌٕفٌ .  4

      ٠ّٕٟ ل١ُ اٌزَبِؼ ٚاٌظفؼ ٌلٜ ؽ٩ثٗ.  5

      ٠ّٕٟ ل١ُ ا٩ٌََ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌؼلاٌخ ا٨عزّبػ١خ ث١ٓ اٌط٩ة.  6

7 
٠ؼيى ٌلٜ ؽٍجزٗ رمجً اٌطٍجخ مٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبطخ ٚاٌزؼبًِ  

 ِؼُٙ ثطو٠مخ روث٠ٛخ طؾ١ؾخ.

     

      ٠ؼوف اٌطٍجخ ؽمٛلُٙ ٚٚاعجبرُٙ فٟ اٌّغزّغ اٌل٠ّمواؽٟ.  8

9 
      يشجع طلبته على التعاون والعمل ضمن فريق0

11 
٠شغغ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌضمبفبد اٌؼب١ٌّخ ٚرجبكي اٌّؼوفخ ٚاٌقجوح  

 اٌّزقظظخ.

     

      ٠لهة ؽٍجزٗ ػٍٝ ِٙبهاد )اٌزٛاطً ٚاٌَّبٚاح ٚاٌزؼبِٓ(.  11

12 
٠ؾش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٚلب٠زٙب  

 ٚرؾ١َٕٙب ثبٍزّواه.

     

 
اٌتبٌُخ فٍ اٌّذسعُٓ اٌحبٌُُٓ ِٓ  اٌىفبَبد اٌتعٍُُّخِب دسخخ تىفش 

 وخهخ ٔظشن؟

     

 اٌجعذ األوي
َٕظُ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ اٌتعٍُّخ ِٓ حُث اٌتخطُؾ واٌتٕفُز وتمىَُ 

 اٌطٍجختعٍُ 

     

      ٠مَٛ ثلٚه إٌّظُ ٚاٌّٛعٗ ثل٨ً ِٓ كٚه اٌٍّمٓ. 1

      ٠ؼزّل أٍٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ.  2

      ٠جٕٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ أٍبً اٌّلفً اٌزىبٍِٟ ث١ٓ اٌؼٍَٛ.  3

4 
٠َٕك ث١ٓ ِظبكه اٌّؼوفخ اٌّقزٍفخ فٟ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ ٚاٌّموهاد  

 اٌلها١ٍخ ٌٍظفٛف اٌزٟ ٠مَٛ ثزله٠َٙب.

     

5 
٠ؾش اٌط٩ة ػٍٝ رٛظ١ف اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزَجخ فٟ  

 ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ.

     

      ٠وٍٟ لبػلح اٌزط٠ٛو اٌَّزّو ٌٍّٕب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ثّب ٠ز٩ءَ ِغ اٌَّزغلاد.  6

      ٠زمجً ئعبثبد اٌطٍجخ ٚاٍزفَبهارُٙ ِّٙب وبْ ٔٛػٙب.  7
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8 
٠ّزٍه اٌّٙبهح فٟ رقط١ؾ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٕف١ن٘ب ٚرم٠ّٛٙب ثّب  

 ٠ؾمك عٛكح اٌزؼ١ٍُ.

     

      ٠ؼل ا١ٌٍٛؾ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٚظبكه اٌّؼوفخ.  9

11 
٠لهة اٌط٩ة ػٍٝ أٍب١ٌت اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ثب٨ػزّبك ػٍٝ  

 عٙلُ٘ اٌنارٟ.

     

      ٠ووي ػٍٝ ؽوائك ٚأٍب١ٌت اٌزؼٍُ أوضو ِٓ روو١يٖ ػٍٝ اٌّؼوفخ مارٙب.  11

      ٠ؼطٟ اٌطبٌت للهاً ِٓ ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ اٌزفى١و ٚا٨ٍزٕزبط ٚؽً اٌّشى٩د.  12

13 
      لطلبته وفقاً للموقف التعليمي0ينوع أساليب تعزيزه 

      ٠َزقلَ اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو ٚاٌزغن٠خ اٌواعؼخ فٟ أصٕبء اٌزله٠ٌ.  14

15 
٠قزبه أكٚاد ٩ِئّخ ِٚزٕٛػخ ٌزم٠ُٛ  رؼٍُ اٌطٍجخ ٚرملُِٙ ف١ٗ ٚفك  

 إٌزبعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

     

      ٠ؾوه اٌطٍجخ ِٓ اٌمٛاٌت اٌغبِلح ٚا٤ؽىبَ اٌَّجمخ.  16

      ٠ؼًّ ػٍٝ رٛظ١ف اٌّؼوفخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚئػبكح ثٕبئٙب ثّشبهوخ اٌطٍجخ.  17

 اٌجعذ اٌثبٍٔ
َىظف اٌتىٕىٌىخُب فٍ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ ٌتحمُك تعٍُُ ٔىعٍ غُش 

 تمٍُذٌ

     

      ٠ّزٍه اٌّٙبهاد ا٩ٌىِخ ٌزطج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌّٛالف اٌزله١َ٠خ.  1

      ٌٍزؼ١ٍُ.٠ظُّ ث١ئخ رم١ٕخ  2

      ٠ٛظف اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ رظ١ُّ ٔشبؽبد رؼ١ّ١ٍخ.  3

4 
رَبػل اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٠َزقلَ اٌىّج١ٛرو فٟ ئػلاك ثواِظ روث٠ٛخ  

 اٌنارٟ.

     

      ٠َزؼ١ٓ ثبٌىّج١ٛرو فٟ رؾؼ١و اٌلهًٚ.  5

      .٠ٌَزقلَ اٌٍٛبئؾ اٌّزؼلكح فٟ اٌزله٠  6

7 
٠لهة اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ ا٤عٙيح اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚفبطخ اٌىّج١ٛرو  

 ٚا٨رظبي ثشجىخ ا٨ٔزو١ٔذ.

     

8 
ٌزى٠ٛٓ لبػلح ٠ٛظف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رقي٠ٓ اٌّؼٍِٛبد  

 ث١بٔبد ِؼوف١خ.

     

      ٠َزضّو اٌّٛالغ ا٨ٌىزو١ٔٚخ ِظلهاً ِٓ ِظبكه اٌزؼ١ٍُ.  9

      ٠ٛظف اكٚاد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  ٍٚٚبئٍٗ فٟ ػ١ٍّخ رم١١ُ اٌطٍجخ.  11

11 
٠َزقلَ ِظبكه ٚاكٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رط٠ٛو ِؼوفزٗ ٚللهرٗ ػٍٝ  

 اٌزؼ١ٍُ.

     

12 

يستعين بالشبكة اإللكترونية في شرح دروسه لطلبته مستفيداً من 

 خدمات الصوت والصورة0

     

      عٕذ ؽٍجته ِهبساد اٌتفىُش اٌعٍُبٍَّٕ  اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثل٨ً ِٓ إٌمً.  1

      ٠ّٕٟ ِٙبهاد ؽً اٌّشى٩د. 2

      ٠ؼٍُ اٌطٍجخ و١ف ٠فىوْٚ ٠ٚلهثُٙ ػٍٝ اوزَبة ِٙبهاد اٌزفى١و.  3

4 
٠ملَ ػلكاً وج١واً ِٓ ا٤ٔشطخ اٌزٟ رشغغ ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌؾل ِٓ  

 ا٤ٔشطخ اٌّؼزّلح ػٍٝ اٌناووح.

     

      ٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼج١و ا٦ٌمبئٟ.  5

6 
٠ّٕٟ للهح ؽٍجزٗ ػٍٝ ؽوػ ا٤فىبه ٚئصبهح ا٤ٍئٍخ ثل٨ً ِٓ ر١ّٕخ  

 للهرُٙ ػٍٝ ا٦عبثخ ػٕٙب.

     

      ٠ؼيى ِجبكهاد ا٦ثلاع ٚا٨ثزىبه.  7

     ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزغو٠ت ٚا٨وزشبف ٚرط٠ٛو اٌجلائً   8
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 ٚا٨ؽزّب٨د.

      ٠ٛظف اٍزوار١غ١بد اٌزفى١و ٚاٌزفى١و ا٨ثلاػٟ فٟ ا٤كاء.  9

11 
٠لهة اٌط٩ة ػٍٝ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد فٟ أشىبي هٍَٛ ماد ػ٩لبد  

 اهرجبؽ١خ.

     

 
ٌّهبساد اٌتىاطً ِع ِب دسخخ اِتالن اٌّذسعُٓ اٌحبٌُُٓ 

 اٌتبٌُخ ِٓ وخهخ ٔظشن؟ اٌجُئخ اٌّذسعُخ واٌّحٍُخ

     

      َتعبوْ ِع أعشح اٌّذسعخ ٌتحمُك سعبٌتهب اٌجعذ األوي

      ٠ؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك كافً اٌّلهٍخ.  1

      .ؾً ِشى٩د اٌطٍجخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ثبلٟ اٌّله٠ٓ١ٍ  2

      ٠وٍـ ل١ّخ ا٨ٍزفبكح اٌّزجبكٌخ ث١ٓ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّلهٍخ.  3

      ٠جٕٟ عَٛه اٌضمخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِل٠و اٌّلهٍخ ٚى٩ِئٗ ٚؽٍجزٗ.  4

5 
٠جٕٟ ػ٩لبد ئ٠غبث١خ رشبهو١خ ِغ اٌّوشل إٌفَٟ ٚا٨عزّبػٟ  

 رَبػلٖ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ.

     

      ٠شبهن فٟ ٔشبؽبد اٌّلهٍخ )َِوؽ١بد، اعزّبػبد(.  6

      َىثك اٌظٍخ ثُٓ اٌّذسعخ واٌّدتّع اٌّحٍٍ اٌجعذ اٌثبٍٔ

1 
٠ؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك رمبهة ث١ٓ اٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌّإٍَبد  

 ا٨لزظبك٠خ فٟ اٌّغزّغ.

     

2 
٠شغغ ػٍٝ كهاٍخ اٌؼٛاًِ ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ اٌزٟ رإصو فٟ  

 ٍٍٛن اٌطٍجخ.

     

      ٠زى١ف ِغ اٌّزغ١واد ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ.  3

      ٠شغغ اٌزٛاطً ِغ ِواوي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ.  4

5 
٠َؼٝ ئٌٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثبؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّزٕٛػخ ٚا٠٦فبء  

 ثّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ.

     

      ٠ملَ فلِبد ٌٍّغزّغ اٌّؾٍٟ ٠ٕٚفزؼ ػٍٝ ِشى٩رٗ.  6

7 
٠زؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ِّٚضٍٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٌٍَّبّ٘خ فٟ  

 ر١ّٕخ اٌّؾ١ؾ ا٨عزّبػٟ اٌّجبشو الزظبك٠بً ٚاعزّبػ١بً ٚصمبف١بً.

     

8 
٠شؼو ثّشى٩د ِغزّؼٗ ٠ٚجظو اٌّٛاؽ١ٕٓ ثٙب ٠ٚشبهوُٙ فٟ  

 ِؼبٌغزٙب.

     

9 
٠لػٛ أ١ٌٚبء اٌطٍجخ ٌٍّشبهوخ فٟ ا٤ٔشطخ اٌظف١خ ٚا٩ٌطف١خ ثّب  

 ٠لػُ إٌّبؿ إٌفَٟ اٌظفٟ ٚاٌّلهٍٟ.

     

11 
٠زؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ِٓ اعً رط٠ٛو رؼ١ٍُ 

 أثٕبئُٙ ٍٍٚٛوُٙ ا٠٦غبثٟ.

     

      َتىاطً ِع اٌطٍجخ ثاَدبثُخ اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠ٙزُ ثب٨رغب٘بد ٚاٌم١ُ ٚاٌّٙبهاد وّب ٠ٙزُ ثبٌّؼٍِٛبد.  1

      ٠ؾزوَ هأٞ اٌطٍجخ.  2

      ٠ٛعٗ اٌٍَٛن ٠ٚمِٛٗ.  3

      َهُئ اٌفشص أِبَ اٌطٍجخ اٌّىهىثُٓ ٌتُّٕخ ِىاهجهُ ولذساتهُ اٌعٍُّخ وطمٍهب7  4

      ٠لهة اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبػً ِغ ا٢فو٠ٓ.  5

      ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ًَٙ رؾم١ك اٌناد ٌىً ؽبٌت.  6

      ٠َُٙ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ.  7

      ٍَّٕ لذسح اٌطٍجخ عًٍ اٌتىُف وعشعخ االعتدبثخ ِع تغُشاد اٌعظش اٌّختٍفخ7  8

      ٠ىَت اٌطٍجخ اٌّؼوفخ ٚاٌقجوح ٚاٌّٙبهح ٌّٛاعٙخ اٌَّزمجً.  9

      ١ٙ٠ئ اٌطٍجخ ٩ٌٔلِبط فٟ ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ش ٚاٌزؼب٠ش ِؼٗ.  11

      ٠ٌٟٛ ا٘زّبِبً ػب١ٌبً ٌزله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕٚب٘غٗ اٌّزٕٛػخ. 11

      ٠زفبػً ِغ اٌطٍجخ ٠ٚز١ؼ ٌُٙ فوص إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه.  12
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      ٠غوً ل١ُ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ ٔفًٛ اٌطٍجخ.  13

      .٠ٛعٗ اٌطٍجخ ئٌٝ اٍزقلاَ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ا٢ِٕخ ٚفظٛطبً ا٨ٔزو١ٔذ  14

 اعتجبٔخ اٌتحذَبد اٌتٍ تىاخه ِذَش ِذسعخ اٌّغتمجً

 ػي٠يٞ اٌّل٠و

فٟ ِلهٍخ اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ  اٌّل٠وأِبِه ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

 اٌزؾل٠بد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي َِزٜٛ وً رؾّل ِٓ ٘نٖ اٌزؾل٠بد.

 
اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ اٌتحذَبد اإلداسَخ ِب ِغتىي 

 ٔظشن؟
وجُش 

 خذا
 ِٕخفغ ِتىعؾ وجُش

ِٕخفغ 

 خذا

      َتعٍك ثبألعّبي اإلداسَخ اٌجعذ األوي 

       إٌّّٛؽخ ٌّل٠و اٌّلهٍخ ا٤وبك١ّ٠خ ٚا٦كاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ػؼف اٌظ٩ؽ١بد 1

      ِووي٠خ ئكاهح اٌزوث١خ.  2

      عّٛك وض١و ِٓ ا٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ.  3

      ى٠بكح أػلاك اٌط٩ة ٚاٌمٜٛ اٌجشو٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌّلهٍخ.  4

للهح ِل٠و اٌّلهٍخ ػٍٝ ِّبهٍخ ػ١ٍّخ رف٠ٛغ ط٩ؽ١بد ٣ٌفو٠ٓ   5

 اٌؼب١ٍِٓ ِؼٗ فٟ اٌّلهٍخ.

  
   

      اٌملهح ػٍٝ رطج١ك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ.  6

ٚػٟ اٌّل٠و ثأ٘لاف اٌزؼ١ٍُ ٚغب٠زٗ ٚا٦ٌّبَ اٌىبفٟ ثٍٛبئً رؾم١ك ٘نٖ   7

 ا٤٘لاف ػٍٝ أهع اٌٛالغ.

  
   

      رط٠ٛو ا٤كاء اٌّلهٍٟ ٚرؾ١َٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٔؾٛ ا٤كاء اٌّز١ّي.ا٤فن ثيِبَ   8

ر١ٙئخ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ا١ٌٍَُ اٌنٞ ٠َبػل اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌغ١ل   9

 ٠ّٚىٓ اٌط٩ة ِٓ أْ ٠زؼٍّٛا.

  
   

رٛف١و ا١ٌ٢بد ٚاٌزطج١مبد ٚا٤ٍب١ٌت اٌزٟ رَبُ٘ فٟ رط٠ٛو َِزٜٛ عٛكح   11

 أكاء اٌّلهً ثّب ٠ٕؼىٌ ئ٠غبث١بً ػٍٝ َِزٜٛ رؾظ١ً اٌط٩ة.

  
   

ِشبهوخ اٌّله١ٍٓ فٟ طٕغ ٚارقبم اٌمواهاد ِٓ ف٩ي اٌزٛعٗ ٔؾٛ  11

 ا٩ٌِووي٠خ ٚرم١َُ اٌَّإ١ٌٚخ.

  
   

      ٚا٨ٍزفبكح ِٓ ِؼط١بد اٌؼٍُ ٚرغبهة ا٢فو٠ٓ.اؽزواَ اٌوأٞ ٚاٌوأٞ ا٢فو  12

      ١ٍبكح اٌوٚر١ٓ ٚاٌزشلك فٟ اٌج١وٚلواؽ١خ فٟ اٌؼًّ.  13

      َتعٍك ثتجٍٕ إٌّبرج اإلداسَخ اٌحذَثخ اٌجعذ اٌثبٍٔ

ػلَ اٌزٕبٍت فٟ اٌزأ١ً٘ ٚا٦ػلاك اٌّٙبهٞ ٌٍّل٠و٠ٓ ِغ اٌّٙبهاد اٌؾل٠ضخ   1

 اٌّطٍٛثخ فٟ اٌمبئل اٌزوثٛٞ.

  
   

      ا٨رغبٖ ٔؾٛ ا٦كاهح ثبٌفو٠ك.   2

      اػزّبك أٍٍٛة ا٨ثلاع ٚؽً اٌّشى٩د فٟ ا٦كاهح.  3

      اػزّبك ِجبكئ ا٦كاهح اٌزشبهو١خ ٚئكاهح اٌفو٠ك اٌٛاؽل.  4

      ثفؼب١ٌخ.  رٗ للهح اٌّل٠و ػٍٝ رٕظ١ُ ٚلزٗ ٚئكاه  5

للهح اٌّل٠و ػٍٝ ئكاهح اٌزغ١١و ٚاٌزغل٠ل فٟ اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي ئشوان   6

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّّٙبد اٌّواك ئؽلاس اٌزغ١١و ف١ٙب.

  
   

للهح اٌّل٠و ػٍٝ ئكاهح اٌظواػبد ث١ٓ ا٤فواك ِٚؾبٌٚزٗ اٌزٛف١ك ث١ٓ   7

 أ٘لاف اٌّلهٍخ ٚأ٘لاف اٌّله١ٍٓ.

  
   

      اػزّبك ِجلأ اٌَّبءٌخ ٚاٌَّإ١ٌٚخ فٟ ا٦كاهح.  8

      اٌملهح ػٍٝ ئكاهح اٌّلهٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ.  9

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش َخ اٌتحذَبد اٌتشثىِب ِغتىي  

 ٔظشن؟

  
   

      َتعٍك ثبٌّذسعُٓ اٌجعذ األوي
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      لٍخ أػلاك اٌّله١ٍٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ روث٠ٛبً.  1

      ػؼف هغجخ اٌّله١ٍٓ فٟ اٌزغ١١و.  2

      لٍخ اؽ٩ع اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌزغبهة اٌّف١لح فٟ رقظظبرُٙ. 3

      ا٨فزمبه ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ اٌزشبهوٟ اٌزفبػٍٟ.  4

      ػؼف ارمبْ اٌّله١ٍٓ ٌٍؾبٍت ا٢ٌٟ.  5

      رم١ٍل٠خ كٚه اٌّلهً فٟ اٌّلهٍخ.  6

      ػؼف اؽَبً اٌّلهً ثبٌَّإ١ٌٚخ.  7

      اػزّبك اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌزله٠ٌ.  8

      ا٘زّبَ اٌّله١ٍٓ ثبٌغبٔت اٌزؼ١ٍّٟ فمؾ.  9

      إٌّبٍجخ  ٌٍّله١ٍٓ ٌٍزطٛه إٌّٟٙ.ئربؽخ اٌّل٠و٠ٓ اٌفوطخ  11

      ٔشو اٍب١ٌت اٌزغل٠ل ٚأفىبه ا٨ثلاع ث١ٓ اٌّله١ٍٓ ٚرشغ١ؼُٙ ػ١ٍٙب.  11

      ً اٌّذسعٍبٌّجَٕتعٍك ث اٌجعذ اٌثبٍٔ

      ػلَ ٩ِئّخ اٌّجٕٝ اٌّلهٍٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػّٓ ِلهٍخ اٌَّزمجً.  1

      اٌلها١ٍخ ثبٌزم١ٕبد ٚا٤عٙيح اٌؾل٠ضخ.لٍخ رغ١ٙي اٌّلاهً ٚاٌظفٛف  2

      وضبفخ اٌط٩ة فٟ اٌظف اٌٛاؽل  3

      ِٕبٍجخ اٌّجٕٝ ٌٍطٍجخ مٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبطخ. 4

      ا٨ٍزفبكح ِٓ اٌّجٕٝ فٟ رٕف١ن أٔشطخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ. 5

      أْ ٠ىْٛ اٌّجٕٝ لبث٩ً ٌٍزٍٛغ ٚفمبً ٌؾبعبد اٌَّزمجً.  6

      أْ رىْٛ ِوافمٗ ٍِج١خ ٌؾبعبد اٌط٩ة اٌّقزٍفخ.  7

      َتعٍك ثبٌّٕبهح اٌجعذ اٌثبٌث

      رط٠ٛو إٌّب٘ظ ثبٍزّواه.  1

      ِواػبح ا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ اٌٙبئً أصٕبء رط٠ٛو إٌّب٘ظ.  2

      ِواػبح اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ػوع ِٚواعؼخ إٌّب٘ظ.  3

      ثٕبء إٌّب٘ظ ػٍٝ اٍبً اٌٛؽلاد ٚرىبًِ اٌّؼوفخ.  4

      رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌغٛأت إٌظو٠خ ٚاٌغٛأت اٌزطج١م١خ فٟ إٌّٙبط. 5

رؼ١ّٓ إٌّب٘ظ ِٛػٛػبد ئعجبه٠خ رزؼٍك ثظٍت ا٤٘لاف اٌزوث٠ٛخ   6

 ِٚٛػٛػبد افز١به٠خ رشجغ ؽبعبد اٌط٩ة اٌفوك٠خ.

  
   

اٌلها١ٍخ ػٍٝ اوَبة اٌط٩ة ِٙبهاد: )اٌزؾ١ًٍ أْ رؼًّ إٌّب٘ظ  7

 ٚاٌزوو١ت ٚاٌزم٠ُٛ(.

  
   

      رشغ١غ اٌّله١ٍٓ ػٍٝ كِظ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌّٕٙبط.  8

      ا٨٘زّبَ ثبٌٍغبد ا٨عٕج١خ.  9

      اٌزوو١ي ػٍٝ عٛكح إٌّب٘ظ.  11

ئكفبي اٌؼٌّٛخ ِٚؼب١ِٕٙب فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ وٟ ٨ ٠ؼ١ش اٌّلهً   11

 ٚاٌطبٌت فٟ ؽبٌخ أفظبَ ػٓ اٌٛالغ.

  
   

      هثؾ اٌّٙبط ثبٌج١ئخ اٌّؾ١طخ.  12

      َتعٍك ثبٌطٍجخ اٌجعذ اٌشاثع

اٌزوو١ي ػٍٝ ئوَبة اٌطٍجخ اٌّٙبهاد ٚاٌّؼبهف ٚاٌقجواد ا٩ٌىِخ  1

  ِبكح كها١ٍخ.ٚا٤ٍب١ٍخ فٟ وً 

  
   

      غوً ا٨رغب٘بد ٚاٌّٛالف ا٠٨غبث١خ فٟ ٔفًٛ اٌطٍجخ رغبٖ اٌؼٍُ. 2

رٛف١و اٌزٛع١ٗ ٚا٦هشبك إٌّٟٙ ٚإٌفَٟ ٌٍطٍجخ ٚفك اٌجواِظ اٌؾل٠ضخ فٟ   3

 ا٦هشبك ٚاٌزٛع١ٗ إٌّٟٙ.

  
   

اٌزٛعٙبد  رى٠ٛٓ اٌؼم١ٍخ إٌمل٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ ٚر١ّٕخ اٌٍّىبد ا٨ثزىبه٠خ ٚثٕبء 4

 ا٨عزّبػ١خ اٌّوغٛثخ.

  
   

      رٛف١و أفؼً اٌجواِظ ٌّٛاوجخ رطٛهاد اٌؼظو ٚا٩ٌّئّخ ٌملهاد اٌطٍجخ ١ٌُِٚٛٙ.  5

      ئوَبة اٌط٩ة أٔٛاع اٌزفى١و ِٚٙبهارٗ اٌقبطخ وبٌزفى١و ا٨ثلاػٟ ٚإٌبلل ٚاٌَّزمً.  6



269 

 

      ر١ٙئخ اٌط٩ة ٌزؾم١ك ؽبلبرُٙ اٌلاف١ٍخ ٚاٌَؼٟ ِٓ أعً كٚه ٔبفغ ٌُٙ فٟ اٌّغزّغ.  7

ئ٠غبك اٌؾبفي ا٠٨غبثٟ ٌٍٕغبػ ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌلافغ ٌٍزؼ١ٍُ ٘ٛ اٌوغجخ فٟ   8

 إٌغبػ ١ٌٌٚ اٌقٛف ِٓ اٌفشً.

  
   

اٌؼٕب٠خ ثبٌغبٔت اٌزطج١مٟ ثبػزّبك أٍٍٛة رم٠ُٛ ا٤كاء اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ اٌزأول   9

 ِٓ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌّٙبهح ٚاٌّؼوفخ.

  
   

اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ ُخ اٌتحذَبد اٌتىٕىٌىخِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟

  
   

      اٌملهح ػٍٝ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّلهٍخ. 1

      ئ٠غبك ث١ٕخ رؾز١خ ل٠ٛخ ٌٍؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ. 2

رمل٠ُ اٌز٩١َٙد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚا٨رظب٨د ٌىبفخ لطبػبد اٌّغزّغ ١ٌٌٚ  3

 ٌٍطٍجخ فمؾ.

  
   

      للهح اٌّل٠و ػٍٝ رط٠ٛو ػٍّٗ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ. 4

      ئ٠غبك ِٛلغ اٌىزوٟٚٔ ٠قلَ اٌمطبع اٌزؼ١ٍّٟ ِورجؾ ثشجىخ ا٨ٔزو١ٔذ .  5

      ا٨ٔزمبي ِٓ اٌّىزجخ اٌزم١ٍل٠خ ئٌٝ اٌّىزجخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ. 6

      ا٨ٍزفبكح ِٓ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ ٨لزٕبء اٌّٛاهك اٌزؼ١ّ١ٍخ. 7

رٛف١و ِقزجواد اٌؾبٍٛة ِٚواوي ِظبكه اٌزؼٍُ ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ   8

 ٚر١َ١و اٍزقلاِٙب ِٓ لجً أفواك اٌّلهٍخ.

  
   

      اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّبك٠خ فٟ اٌّلهٍخ.  9

      رط٠ٛو شجىبد اٌّؼٍِٛبد اٌلاف١ٍخ ٌزٛف١و اٌوثؾ ٚاٌزفبػً ث١ٓ ٚؽلاد اٌّلهٍخ.  11

اٌزشغ١غ ػٍٝ ئٔشبء اٌمٕٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزقظظخ فٟ ع١ّغ أٔٛاع اٌزؼ١ٍُ   11

 ِٚواؽٍٗ.

  
   

اٍزقلاَ ا٤ٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ وب١ٌّيا١ٔخ اٌّجوِغخ ٚاٍزقلاَ   12

 شجىبد ثٕه اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾبٍجبد ا١ٌ٢خ ػٛػبً ػٓ اٌٍّفبد.

  
   

اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ َخ اٌتحذَبد اإللتظبدِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

      َتعٍمجبٌشإوْ اٌّبٌُخ اٌجعذ األوي

      ػؼف ا٦ِىبٔبد اٌّبك٠خ إٌّّٛؽخ ٌٍّلهٍخ.  1

      ػؼف ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبطخ ثبٌزله٠ت ٌٍؼب١ٍِٓ.  2

      لٍخ اٌؾٛافي اٌّبك٠خ إٌّّٛؽخ ٌٍّل٠و٠ٓ اٌّز١ّي٠ٓ. 3

رؼقُ ا٦ٔفبق اٌزؼ١ٍّٟ ا٩ٌىَ ٦لبِخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ   4

 ػظو اٌّؼٍِٛبد.

  
   

      ػوٚهح إٌظو ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ وّٛهك الزظبكٞ ثل٠ً  5

      ِشبهوخ اٌّإٍَبد اٌىجوٜ اٌزٟ رَزف١ل ِٓ ِقوعبد ِلهٍخ اٌَّزمجً فٟ اٌز٠ًّٛ. 6

اٌَّبػ ثزشغ١غ اٌمطبع اٌقبص ػٍٝ ا٨ٍزضّبه فٟ اٌزؼ١ٍُ ثّب ٠ؼّٓ   7

 رؾٍّٗ ٌغيء ِٓ رىٍفخ اٌزؼ١ٍُ.

  
   

      اٌَّبػ ثزشغ١غ اٌّشبهوخ اٌشؼج١خ فٟ ر٠ًّٛ اٌّلهٍخ  8

      َتعٍمجاعذاد اٌخشَح ٌغىق اٌعًّ اٌجعذ اٌثبٍٔ

      اٌملهح ػٍٝ ري٠ٚل اٌط٩ة ثبٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٚا٩ٌىِخ ٩ٌٌزؾبق ثَٛق اٌؼًّ.  1

      اٌؼ١ٍّخ اٌزىٌٕٛٛع١خخ ٚا١ٌَبٍخ اٌملهح ػٍٝ هثؾ ا١ٌَبٍخ اٌزوث٠ٛخ ثب١ٌَبٍخ ا٨لزظبك٠  2

      اٌملهح ػٍٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثبؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ.  3

اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌضمبفخ ا٨ٔزبع١خ ٚصمبفخ اٌؼًّ ٚا٨ػزّبك ػٍٝ اٌناد   4

 ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد ا٨لزظبك٠خ.

  
   

      اٌَّبّ٘خ فٟ أفزبػ اٌّلهٍخ ػٍٝ ػبٌُ ا٨ٔزبط ٚاٌٍٛؾ ا٨عزّبػٟ.  5

اٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ اٌط٩ة ثأ١ّ٘خ ا٨ٔزبط ا٨ٍزوار١غٟ ٚأثؼبكٖ ٌّٛاعٙخ  6

 اٌزؾل٠بد ا٨لزظبك٠خ.

  
   

     رٛف١و اٌىٛاكه اٌّزقظظخ ٚا٠٤لٞ اٌّب٘وح اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ئشجبع   7
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 ؽبعبد اٌّغزّغ ٚرؾمك أ٘لافٗ.
      اٌؼًّ ػٍٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثّٛالغ اٌؼًّ ٚا٦ٔزبط ثّب ٠ؾمك فبئلح ػظ١ّخ ٌٍط٩ة.  8

      اٌزؾٛي ِٓ ئػلاك اٌطبٌت ٌٍجؾش ػٓ ػًّ ئٌٝ فوك ٠ٛعل اٌؼًّ ٠ٚجلع ف١ٗ.  9

      اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ صمبفخ اٌزوش١ل فٟ اٍز٩ٙن اٌطبلخ.  11

اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ اٌتبٌُخ ُخ اٌتحذَبد اإلختّبعِب ِغتىي   

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

      ِٛاعٙخ رؾل٠بد إٌّٛ اٌَىبٟٔ اٌّزَبهع.  1

      رؾم١ك فطؾ اٌز١ّٕخ اٌّغزّؼ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ.  2

      اٌزؼب٠ش ٚاٌزفبػً ِغ وً ِؼط١بد اٌٛالغ ٚرؾل٠برٗ اٌمو٠جخ ٚاٌجؼ١لح. 3

      ر١ّٕخ اٌنوبءاد اٌّزؼلكح )اوب٠ّٟ، رأٍِٟ ، رؼ١ٍّٟ، ػبؽفٟ(.  4

      رؾم١ك رّبٍه اٌّغزّغ فٟ ىِٓ ٠يكاك ػٌّٛخً ٠ِٛب ً ثؼل ٠َٛ.  5

رمل٠ُ فطؾ رط٠ٛو٠خ ٌٍزٛاطً ِغ اٌّغزّغ ريإِبً ِغ اٌزطٛه اٌؼٍّٟ   6

 ٚا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ اٌٍّؾٛظ.

  
   

      اٌزقٍض ِٓ إٌظوح ا٨عزّبػ١خ اٌل١ٔٚخ ٌّل٠و اٌّلهٍخ.  7

رؾم١ك ك٠ّمواؽ١خ اٌؾ١بح اٌّله١ٍخ ٚرله٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ِّبهٍخ   8

 اٌل٠ّمواؽ١خ فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ.

  
   

      اٌؾل ِٓ ػؼف اٌزؼبْٚ ث١ٓ أ١ٌٚبء أِٛه اٌط٩ة ٚا٦كاهح اٌّله١ٍخ. 9

      ئشوان أ١ٌٚبء أِٛه اٌط٩ة فٟ هٍُ ١ٍبٍخ اٌّلهٍخ ٚرقط١ؾ ثواِغٙب.  11

      ر١ّٕخ ٚػٟ اٌط٩ة ثّشى٩د اٌٛالغ ٚللهرُٙ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِزطٍجبد اٌَّزمجً  11

      هثؾ اٌّلهٍخ ثّشى٩د اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚاٌزفبػً ِؼٙب.  12

ا٦فبكح ِٓ ئِىبٔبد اٌّغزّغ اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ ٚاٌَؼٟ ٌفزؼ أثٛاة   13

 اٌّلهٍخ ػٍٝ اٌّغزّغ.

  
   

اٌؾل ِٓ اٌغيٚ اٌضمبفٟ ِٚب ٠طوؽٗ ِٓ أفىبه ِلِوح فٟ اٌؼٕف ٚاٌغٌٕ  14

 ٚرلػٛ اٌٝ اٌزم١ٍل ا٤ػّٝ ٌٍؼبكاد اٌغوث١خ فٟ وض١و ِٓ اٌّغب٨د.

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

 ِذسعخ اٌّغتمجً تىاخه ِذسطاعتجبٔخ اٌتحذَبد اٌتٍ 

 ػي٠يٞ اٌّلهً

فٟ ِلهٍخ اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ  اٌّلهًأِبِه ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

 ِٓ ٘نٖ اٌزؾل٠بد. اٌزؾل٠بد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي َِزٜٛ وً رؾلّ 

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌثمبفاٌتحذَبد ِب ِغتىي   

 ٔظشن؟
وجُش 

 خذا
 ِٕخفغ ِتىعؾ وجُش

ِٕخفغ 

 خذا
      اٌعىٌّخ اٌجعذ األوي

وَبة اٌط٩ة ِٙبهاد: )ا٨فز١به ٚإٌمل ٚا٨ٔزمبء اٌؾَٓ ِٓ ث١ٓ اٌىُ اٌٙبئً ئ 1

 ا٨رظبي(.ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚا٤فىبه ٚاٌضمبفبد اٌزٟ رؾٍّٙب ٍٚبئً 

  
   

ئػلاك اٌط٩ة ٌٍزفبػً اٌٛاػٟ ِغ اٌؼٌّٛخ ِٓ ؽ١ش أفن ِب ٠ٕفغ ٠ٚف١ل ٚهفغ   2

 ِب ٠زؼبهع ٠ٚزظبكَ ِغ اٌضمبفخ ٚاٌم١ُ ا٨عزّبػ١خ ا٠٦غبث١خ.

  
   

ئػلاك اٌّلهً اٌط٩ة ٌٍؾ١بح فٟ ِغزّغ ثبٌغ اٌزؼم١ل وّغزّغ اٌؼٌّٛخ   3

 ٚاٌؾوص ػٍٝ ِٛاوجخ ٘نا اٌّغزّغ.

  
   

      ا٨ٔزمبي ِٓ صٕبئ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ئٌٝ اٌغّغ ث١ّٕٙب.  4

للهح اٌّلهً ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزغ١و اٌَو٠غ اٌؾبطً فٟ اٌّغزّغ ثّىٛٔبرٗ   5

 )ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌّؼوف١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ..... اٌـ(.

  
   

ر١ّٕخ اٌّلهً ٌملهح اٌط٩ة ػٍٝ اٌزفى١و اٌّٛػٛػٟ إٌملٞ ٌّٛاعٙخ اٌغيٚ   6

 اٌضمبفٟ ٚاٌم١ّٟ ٚرأص١وارٗ ػٍٝ أّٔبؽ اٌٍَٛن ٚاٌزفى١و ٚفٍَفخ اٌؾ١بح.

  
   

      ػّبْ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍغ١ّغ فٟ ئؽبه اٌزوث١خ اٌَّزّوح.  7

رله٠ت اٌّلهً اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبهاد اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٌّٛاعٙخ رغ١واد اٌؼظو   8

 ٚاٍز١ؼبة ا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ ٚاٌزملَ اٌؼٍّٟ.

  
   

للهح اٌّلهً ػٍٝ ا٨ؽ٩ع ػٍٝ ٔؾٛ َِزّو ٚكائُ ػٍٝ وً عل٠ل فٟ ِغبي   9

 اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ.

  
   

      اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ.للهح اٌّلهً ػٍٝ فزؼ لٕٛاد ا٨رظبي ث١ٓ أٛاع  11

      ِؼبٌغخ ٔظوح اٌطٍجخ اٌٍَج١خ ؽٛي اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ا٨عزّبػ١خ اٌؼوث١خ. 11

ئكفبي ِفب١ُ٘ اٌؼٌّٛخ ِٚؼب١ِٕٙب فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ وٟ ٨ ٠ؼ١ش اٌّلهً   12

 ٚاٌطبٌت فٟ ؽبٌخ أفظبَ ػٓ اٌٛالغ.

  
   

      اٌهىَخ اٌجعذ اٌثبٍٔ

      رى٠ٛٓ اٌّلهً ارغب٘بد ئ٠غبث١خ ٔؾٛ اٌؾؼبهح اٌؼب١ٌّخ.   1

      .ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌضمبف١خ ٚا٤ف٩ل١خ اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ اٌؾٌ اٌٛؽٕٟ ٌٍطٍجخ 2

      اٌزطٍغ ئٌٝ اٌَّزمجً ٚاٌزؼبًِ ِغ ِزغ١وارٗ ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ صٛاثذ ا٤ِخ ٚل١ّٙب.  3

      .ٚاٌزمب١ٌل، ٚث١ٓ ِٛاوجخ اٌزطٛهاد اٌؼب١ٌّخاٌغّغ ث١ٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ  4

      ئػطبء كٚه أوجو ٌٍغخ اٌؼوث١خ ا٤َ.  5

      ئكهان اٌّلهً ٌّٛلؼٗ ٚأ١ّ٘خ كٚهٖ فٟ ػظو اٌؼٌّٛخ ٚا٨ٔفزبػ   6

اٌؾل ِٓ اٌغيٚ اٌضمبفٟ ِٚب ٠طوؽٗ ِٓ أفىبه ِلِوح فٟ اٌؼٕف ٚاٌغٌٕ ٚرلػٛ   7

 اٌٝ اٌزم١ٍل ا٤ػّٝ ٌٍؼبكاد اٌغوث١خ فٟ وض١و ِٓ اٌّغب٨د.

  
   

ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ ا٨ٔزمبي ٚا٨فز١به ِٓ ؽٛفبْ اٌّؼوفخ كْٚ رؾ١ي أٚ   8

 رؼظت ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ فظٛط١خ اٌّغزّغ.

  
   

رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ِٓ عٙخ ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ   9

 اٌضمبفبد ا٤فوٜ ِٓ عٙخ أفوٜ.

  
   

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطَخ اٌتحذَبد اٌتشثىِب ِغتىي   

 ٔظشن؟

  
   

      َتعٍك ثبٌطٍجخ اٌجعذ األوي

      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍّؼوفخ.  1

      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍؼًّ.  2
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      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍزؼب٠ش ِغ ا٢فو٠ٓ.  3

      ػلَ اغفبي اٌّلهً أٞ ؽبلخ ِٓ ؽبلبد اٌطبٌت .  4

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ئوَبة اٌط٩ة ِٙبهح اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  5

اٌملهح ػٍٝ عؼً اٌطبٌت ٠ؼزّل ػٍٝ ا٨رمبْ اٌنارٟ ٌٍّؼٍِٛخ ِغ ػّبْ ثمبئٙب  6

 ِلح أؽٛي ٚرٛظ١فٙب فٟ ِٛالف اٌؾ١بح.

  
   

      عؼً اٌطبٌت َِبُ٘ فٟ ثٕبء اٌَّزمجً ٚاٌزأص١و ف١ٗ ثل٨ً ِٓ أْ ٠ىْٛ ِزٍمٟ ٤ؽلاصٗ ٚرؾ٨ٛرٗ.  7

      ٚاٌّزغ١واد اٌّز٩ؽمخ.ئػلاك اٌطبٌت ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌظؼجخ  8

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٕٙغ١خ اٌجؾش ِٚٙبهاد اٌطوق اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزظلٞ ٌٍّشى٩د   9

 ٚاٌّٛالف اٌزٟ رٛاعُٙٙ ٚارقبم اٌمواهاد اٌوش١لح.

  
   

      .ا٨هرمبء ثَّزٜٛ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚإٌظوٞ ٚاٌزغو٠جٟ ٌٍطٍجخ 11

      رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠زؼٍُ ٚر١ّٕخ هغجزٗ فٟ اٌزؼٍُ .  11

      ر١ّٕخ اٌملهاد ا٦ثلاػ١خ ٌلٜ اٌطبٌت.  12

      َِبػلح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌٛالغ ٚاٌملهح ػٍٝ اٌزغ١١و.  13

      ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فو٠ك ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو٠ٓ.  14

اٌجعذ 

 اٌثبٍٔ
 ثطشائك اٌتذسَظَتعٍك 

  
   

رؾٛي اٌّلهً ِٓ ٔبلً اٌّؼوفخ ٚاٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٙب ئٌٝ اٌّٛعٗ اٌّشبهن   1

 ٌطٍجزٗ فٟ هؽٍخ رؼٍُّٙ ٚاوزشبفُٙ اٌَّزّو.

  
   

      عؼً اٌطبٌت ٠ؾظً ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ثغٙلٖ اٌشقظٟ ٚثلافغ ِٓ كافٍٗ ٌٍؼًّ ٚاٌّّبهٍخ.  2

اٌزؾٛي فٟ ِّٙخ اٌزوث١خ ِٓ رؾظ١ً اٌّؼوفخ ئٌٝ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ   3

 ٌٍزؼٍُ ٌلٜ اٌطبٌت.

  
   

      ٔمً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ اٌظف اٌلهاٍٟ ئٌٝ آفبق رؼ١ّ١ٍخ رزظً ثزىٌٕٛٛع١ب ا٨رظب٨د.  4

رّىٓ اٌّلهً ِٓ اٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ )اٌزؼٍُ ثب٨وزشبف، اٍزوار١غ١خ   5

 ِبٚهاء اٌّؼوفخ، اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ إٌشؾ،.....اٌـ(.

  
   

      ا٨ٔزمبي ِٓ اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ ِلٜ اٌؾ١بح.  6

      اٌّتعٍُ وأعبط ٌتىبًِ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ7االٔتمبي ِٓ اٌتعٍُُ ثبٌتٍمُٓ ئًٌ اٌتعٍُ ثبٌّشبسوخ ِٓ لجً   7

      ا٨ٔزمبي ِٓ اٌغّٛك ئٌٝ اٌّوٚٔخ فٟ أٍب١ٌت ٚػبكاد اٌّلهً.  8

      ِؼبٍِخ اٌط٩ة وشووبء ؽم١م١١ٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.  9

      .خ ٌٍزغ١١ورؼ١ٍُ اٌط٩ة و١ف١خ ا٨ٍزغبث 11

      رؼ١ٍُ اٌطبٌت "و١ف ٠زؼٍُ" ٚ "و١ف ٠زظً ثّظبكه اٌّؼوفخ".  11

      ٠طوػ اوضو ِٓ ؽً ٌٍّشىٍخ ٠َٚزض١و اٌطٍجخ ٌٍجؾش ػٓ ؽٍٛي افوٜ.  12

      رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اشىبي هٍَٛ ماد ػ٩لبد اهرجبؽ١خ.  13

      رٛظ١ف اٍزوار١غ١بد اٌزفى١و ٚاٌزفى١و ا٨ثلاػٟ فٟ ا٤كاء.  14

اٌزقٍٟ ػٓ اٍزوار١غ١خ اٌزى١ف ِغ ِزطٍجبد اٌزغ١١و ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ   15

 اٌم١بَ ثلٚه ل١بكٞ فٟ اٌزغ١١و ثّب ٠ؾمك روث١خ َِزمج١ٍخ ٔٛػ١خ

  
   

اٌجعذ 

 اٌثبٌث
 َتعٍك ثبٌجُئخ اٌتعٍُُّخ

  
   

      رٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ ِٕبٍجخ رؾفي ا٦ثلاع ٚاٌز١ّي ٚرغنة اٌط٩ة.  1

      رظ١ُّ ث١ئبد اٌزؼٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ إٌشطخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ا٘زّبِبد اٌطٍجخ.  2

رٛف١و اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ا٢ِٕخ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ٌٍٚطٍجخ ٚاٌزٟ رقٍٛ ِٓ اٌؼٕف   3

 ثأشىبٌٗ اٌّقزٍفخ.

  
   

      رٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رؼطٟ )اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّجلػ١ٓ( فوطبً ٦ثواى ئثلاػبرُٙ.  4

      رى١١ف اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ ا٤ٚػبع اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزغ١وح.  5

ر١ٙئخ شوٚؽ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رَبػل وً ؽبٌت ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌمله   6

 اٌنٞ رَّؼ ثٗ اٍزؼلاكارٗ.

  
   

      رٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ لبئّخ ػٍٝ اٌزشبهن ٚاٌزفبػً اٌّؼوفٟ ثؼ١لح ػٓ اٌزم١١ل اٌّؼوفٟ.  7
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      .ر١ٙئخ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رَبػل ػٍٝ اٌزفبػً اٌظفٟ ا٠٦غبثٟ 8

      رؼي٠ي ِجبكهاد ا٨ثلاع ٚا٨ثزىبه.  9

      رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزغو٠ت ٚا٨وزشبف ٚرط٠ٛو اٌجلائً ٚا٨ؽزّب٨د.  11

اٌجعذ 

 اٌشاثع
 َتعٍك ثبٌّذسط ٔفغه

  
   

      اٌزٛعٗ ٔؾٛ ر١ّٙٓ اٌزؼ١ٍُ.  1

اِز٩ن اٌّلهً اٌىفب٠بد ٚاٌقظبئض اٌفوك٠خ ا٩ٌىِخ ٩ٌػط٩ع  ثَّإ١ٌٚبرٗ   2

 فٟ ٘نا اٌؼظو.

  
   

      اٌزؼبًِ ِغ ػلك وج١و ِٓ اٌطٍجخ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝ ث١ئبد ِقزٍفخ.  3

      ئكهان اٌّلهً ؽغُ اٌزغ١و اٌغنهٞ اٌنٞ ؽوأ ػٍٝ ؽج١ؼخ كٚهٖ.  4

      اٌؼًّ ثّمزؼٝ وٛٔٗ ِوث١بً ٚثبؽضبً ٚلبئلاً . 5

      اٌؼًّ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رٕظ١ُ فجوارُٙ اٌشقظ١خ ٚئػطبئُٙ ٔظ١جبً أوجو ِٓ ا٨ٍزم١ٌ٩خ.  6

      اٌؼًّ ػٍٝ رٛص١ك اٌظٍخ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٚظبكه اٌّؼوفخ.  7

      اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍّٗ ٚرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ رٛظ١فٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌّطٍٛة.  8

َِبػلح اٌطٍجخ ػٍٝ اوزشبف للهارُٙ اٌقبطخ ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ ٔؾٛ أفؼً ٠ز٩ءَ   9

 ِغ كٚافؼُٙ اٌؾم١م١خ.

  
   

رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌل٠ّمواؽ١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّلهً للٚح فٟ   11

 ِّبهٍخ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚاؽزواَ ؽمٛق ا٨َٔبْ.

  
   

      ثل٨ً ِٓ ا٨وزفبء ثلٚه إٌّفن ٌٙب.اٌّشبهوخ فٟ ٚػغ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  11

اٌّشبهوخ فٟ ئؽلاس اٌزغ١١و ٍٛاء ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزوثٛٞ أَ ػٍٝ َِزٜٛ  12

 اٌّغزّغ ثظفخ ػبِخ.

  
   

      اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك ِغ اٌي٩ِء ٚئكاهح اٌّلهٍخ.  13

      رجٕٟ اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.  14

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد اٌتىٕىٌىخِب ِغتىي  

 ٔظشن؟

  
   

اٌزلهة ػٍٝ ا٨ٍزقلاِبد اٌزوث٠ٛخ اٌّزؼلكح ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚئوَبة  1

 ِٙبهاد رله٠ت اٌط٩ة ػ١ٍٙب.

  
   

      ِٛاوجخ اٌّلهً ٌَوػخ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚػقبِزٗ.  2

      رٛظ١ف اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٌقلِخ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ.  3

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌظفٛف ا٨فزواػ١خ.  4

      رله٠ت اٌّلهً اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبهاد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ػجو شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ.  5

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ئكاهح اٌظفٛف اٌنو١خ.  6

      رّىٓ اٌّلهً ِٓ ئعواء ا٨ِزؾبٔبد ئٌىزو١ٔٚبً.  7

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ػوع اٌلهًٚ ِٓ ف٩ي اٌؾبٍت اٌّوويٞ فٟ غوفخ اٌلهً.  8

      .ئِىب١ٔخ رٛاطً اٌّلهً ِغ ؽٍجزٗ ئٌىزو١ٔٚب ٚفلِبد اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ 9

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّىزجخ اٌول١ّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ.  11

      ر١ّٕخ اٌّلهً ٌملهرٗ اٌنار١خ فٟ رط٠ٛو اٌجوِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ.  11

رّى١ٓ اٌط٩ة ِٓ اٍزقلاَ اٌزمبٔبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛخ   12

 ٚونٌه فٟ ِؼبٌغزٙب ثطو٠مخ فؼبٌخ فٟ ئؽبه اٌزؼٍُ اٌنارٟ.

  
   

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٌزله٠ٌ فٟ ث١ئبد اٌزؼٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ.  13

رط٠ٛو اٌّلهً ٤كائٗ اٌنارٟ ثّب ٠ز٩ءَ ِغ اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ػٓ ؽو٠ك   14

 ا٨ٌزؾبق ثبٌلٚهاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ.

  
   

ر١ٙئخ اٌّلهً اٌط٩ة ٌَّزمجً رؾىّٗ اٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ ف٩ي رؼو٠فُٙ ثٙنٖ   15

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚو١ف١خ رشغ١ٍٙب ٚاٍزقلاِٙب.

  
   

رط٠ٛو ثواِظ ا٨رظبي اٌؾبٍٛث١خ ث١ٓ اٌّلهٍخ ٚإٌّيي ٌّزبثؼخ اٌط٩ة   16

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ إٌزبئظ ٚاٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ.
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      اػزّبك ٚٔشو اٍزقلاَ اٌىزت اٌلها١ٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ .  17

      ِغ اٌٍٛبئؾ اٌفؼبٌخ. اٌؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك ِٕب٘ظ عل٠لح ِزىبٍِخ 18

اٍزقلاَ اٌّلهً اٌؾبٍٛة أكاحً فٟ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد ٚؽفظٙب ِٚؼبٌغزٙب  19

 .ٚاٌزؾىُ ثٙب ٚئكاهرٙب

  
   

اٌملهح ػٍٝ ا٨ٍزقلاَ ا٨ثلاػٟ ٚاٌٛاػٟ ٚاٌزٛظ١ف اٌفبػً ٌزم١ٕبد صٛهح  21

 اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رظب٨د ٩ٌهرمبء ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

  
   

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد اٌّعشفِب ِغتىي  

 ٔظشن؟
  

   

      ا٨ٔزمبي ِٓ رؾظ١ً اٌّؼوفخ اٌٝ رٛظ١فٙب.  1

      اٌزٛعٗ ٔؾٛ ا٨لزظبك اٌّؼوفٟ.  2

اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ شجبة ٠زظف ثبٌٕشبؽ ٚاٌؾوو١خ لبكه ػٍٝ اٌّجبكهح   3

 ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ ػبٌُ اٌؼًّ ٌٍؾل ِٓ ِشىٍخ اٌجطبٌخ.

  
   

ا٨٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٚاٌزطج١مٟ ٚاٌزقظظبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌوؤ٠خ اٌَّزمج١ٍخ   4

 ٌّزطٍجبد اٌز١ّٕخ.

  
   

      ثغ١ّغ ِؾبٚه٘ب ثّب ٠قلَ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ.اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  5

      ر١ّٕخ اٌط٩ة ٚرأ١ٍُ٘ٙ ٚفمبً ٌّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ ٚفطؾ اٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ.  6

رٛف١و اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزٟ رَبػلُ٘ ػٍٝ اٌزفبػً اٌَّزّو ِغ   7

 ِزطٍجبد ِغزّغ اٌّؼوفخ.

  
   

      ا٨ٍزفبكح ِٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ.  8

      ئػلاك اٌط٩ة إٌّزغ١ٓ ٌٍّؼٍِٛبر١خ ٨ اٌَّزٍٙى١ٓ ٌٙب فؾَت.  9

      ئػلاك اٌط٩ة ٩ٌٔلِبط فٟ ِغزّغ اٌّؼوفخ.  11

      ر١ٙئخ اٌط٩ة ٌٍزؼبًِ ِغ الزظبك اٌّؼوفخ.  11

اٌملهح ػٍٝ ا٨ٍزغ٩ي ا٤ِضً ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ ف٩ي اٌجؾش ػٓ ا٤ٍب١ٌت اٌفؼبٌخ   12

 ٌٍزؼبًِ ِؼٙب ٚرؾم١ك الظٝ اٍزفبكح ِٕٙب.

  
   

      ئػطبء هأً اٌّبي اٌّؼوفٟ أ١ّ٘خ أوجو ِٓ هأً اٌّبي اٌجشوٞ.  13

فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد االختّبعِب ِغتىي  

 ٔظشن؟
  

   

روث١خ اٌطٍجخ ػٍٝ ِجبكئ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق ا٦َٔبْ ٚا٩ٌََ اٌلٌٟٚ ٚاٌؾٛاه   1

 ِغ صمبفخ اٌغ١و.

  
   

ئشوان أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ٚاٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌقبطخ ثَّزمجً   2

 اٌطٍجخ اٌلهاٍٟ ػٛػبً ػٓ هٍُ مٌه اٌَّزمجً ٌُٙ.

  
   

      ئوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌؾٛاه اٌّزٛاىْ ٚاؽزواَ اٌوأٞ ٚاٌوأٞ ا٢فو.  3

      رؼ١ٍُ اٌطٍجخ رمجً اٌزٕٛع ٚئشبػخ صمبفخ اٌزَبِؼ ٚٔجن اٌؼٕف ٚاٌزطوف.  4

ِٛاعٙخ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚا٨لزظبك٠خ اٌزٟ رإصو ٍٍجبً فٟ اٌٍَٛن   5

 ا٨عزّبػٟ ٚاٌؼ٩لبد ا٨عزّبػ١خ.

  
   

      ئوَبة اٌط٩ة اٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ ا٨عزّبػ١خ.  6

      ئوَبة اٌط٩ة اٌملهح ػٍٝ ا٨ػط٩ع ثّزطٍجبد اٌّٛاؽٕخ اٌؾمخ.  7

      روث١خ اٌط٩ة ػٍٝ اٌؾٌ ا٨َٔبٟٔ ٚاٍزٍٙبَ اٌم١ُ اٌؾؼبه٠خ.   8

رى٠ٛٓ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ثّب ٠َُٙ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚؽً ِشى٩رٙب ِٓ   9

 ف٩ي رفبػٍُٙ ِغ ث١ئزُٙ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ

  
   

      رٛػ١خ اٌط٩ة ثقطٛهح ثؼغ ا٤ِواع )وّوع ا٠٦لى(.  11

      رأو١ل ِجلأ ؽمٛق ا٨َٔبْ ٚؽمٛق ا٤ل١ٍبد.  11

      اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو٠ٓ ٚاٌؼًّ ػّٓ فو٠ك.روث١خ اٌط٩ة ػٍٝ اٌؼًّ   12

      اٌزؼبْٚ ِغ ا٤ً٘ ٌٕشو اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌغنائٟ ٚاٌظؾٟ ٚاٌغَٕٟ.  13
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 (7الممحؽ رقـ )
 األدوات بالصورة النيائ ة

 

 االعتجبٔخ اٌخبطخ ثّعبَُش ِذَش ِذسعخ اٌّغتمجً
 ػي٠يٞ اٌّل٠و

 

ِل٠وٚ ِلهٍخ   اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠زظف ثٙب رغل ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد  

 اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ اٌؼجبهاد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي كهعخ رٛفو ٘نٖ اٌظفبد فٟ اٌّل٠و٠ٓ اٌؾب١١ٌٓ

 ( فٟ اٌؾمً إٌّبٍت ٌوأ٠ه.√ِٓ ف٩ي ٚػغ اشبهح) 

  : موو )  (     أٔضٝ )  (اٌدٕظ

 ٍٕٛاد فأوضو )  ( 11ٍٕٛاد )  (           11ٚألً ِٓ 5ٍٕٛاد )  (           5ِٓ : ألً اٌخجشح

 : ِؼٙل )  (                ئعبىح عبِؼ١خ )  (                   كهٍبد ػ١ٍب )  (اٌعٍٍّ اٌّإهً

  

 

 

 اٌّذَشَٓ ِٓ وخهخ ٔظشن؟ فٍ  اٌّعبَُش اٌشخظُخ  ِب دسخخ تىفش

 ِىافك ثذسخخ

 حوجُش

 خذا
 خذا خِٕخفؼ خِٕخفؼ خِتىعط حوجُش

      َتظف ثظفبد شخظُخ وعٍىوُخ تٕبعت ِذسعخ اٌّغتمجً اٌجعذ األوي

      .ٌظؼجخااٌّلهٍٟ ٠زى١ف ِغ ث١ئبد اٌؼًّ   1

      ٠ّزٍه اٌوؤ٠خ إٌمل٠خ اٌٙبكفخ ئٌٝ اٌزغ١١و ٚاٌزؾ١َٓ ٚاٌزغ٠ٛل.  2

3 
٠زّزغ ثبٌملهح ػٍٝ ا٨ٍز١ؼبة اٌَّزّو ٌٍزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ  

 ٚرط٠ٛؼٙب فٟ اٌّغبي اٌزوثٛٞ.

     

      ٠شوف ثفبػ١ٍخ ػٍٝ أػلاك وج١وح ِٓ اٌمٜٛ اٌجشو٠خ ٚاٌطٍجخ.  4

      ٠ؾزوَ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ِؼٗ ِٓ) ِؼ١ٍّٓ ِٚٛظف١ٓ ٚف١١ٕٓ ٚئكاه١٠ٓ ٚػّبي(.  5

      وٖ ثفبػ١ٍخ.َزض٠ّٕظُ اٌٛلذ ٠ٚ  6

      ٠ؼزّل ا٤ٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّزطٛهح فٟ اٌؼًّ.  7

      ثألً عٙل ٚٚلذ ِّىٓ. ٗأػّب٠ٌٕغي   8

9 
لواهاد اٍزوار١غ١خ فٟ ا٤ٚلبد اٌزٟ رزؼوع ٌٙب اٌّلهٍخ  زقن٠ 

 ٌزؾل٠بد كاف١ٍخ أٚ فبهع١خ ِؾزٍّخ فٟ اٌَّزمجً.

     

11 
٠ؼغ اٌّلهٍخ فٟ ِٛلف ٔشؾ ِٚز١ّي ٠ز٩ءَ ِغ رغ١واد اٌج١ئخ  

 ثشىً كائُ.

     

      ٠زمٓ ئؽلٜ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.  11

      ٠ز١ّي ثبٌزفى١و ا٨ثزىبهٞ ٌؾً اٌّشى٩د لجً ٚلٛػٙب ٚاٌزٕجإ ثٙب.  12

      ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ ا٨رظبي ٚاٌزٛاطً.  13

      ٠َُٙ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو فٟ ِلهٍزٗ. 14

      .ِٙبهارٗ ا٨كاه٠خ ٚرطج١مٙب ث١ّٕٙخ ػب١ٌخ٠َؼٝ ئٌٝ رط٠ٛو   15

      ٠زؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٓ ػًّ اٌّلهٍخ.  16

      خفعبًٌٕ أّٔبؽ اإلداسح اٌّذسعُخ اٌَتج اٌجعذ اٌثبٍٔ

17 
اٌّله١ٍخ ثّب ٠ّٕؼ اٌّي٠ل ِٓ ٠مًٍ ِٓ اٌّووي٠خ فٟ ا٦كاهح 

 ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ ارقبم اٌمواهاد.

     

18 
٠َؼٝ ئٌٝ رطج١ك ا٦كاهح ا٨ٌىزو١ٔٚخ ٚاٍزقلاَ آ١ٌبرٙب فٟ ٚظبئف  

 ا٦كاهح فٟ اٌّلهٍخ.
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      ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ ئكاهح ا٤ىِبد ٚارقبم اٌمواهاد اٌظبئجخ.  19

      فلِخ ئكاهح اٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو فٟ اٌّلهٍخ.٠ٛظف ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ   20

      .٠َؼٝ ئٌٝ رط٠ٛو ا٤كاء اٌّلهٍٟ ِزج١ٕبً لٛاػل ئكاهح اٌزغ١١و 21

      ٠زجٕٝ ئكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٍَفخً ّٚٔٛمعبً ٚرطج١مبً. 22

      اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٠زّزغ ثبٌملهح ػٍٝ ئكاهح اٌّشبه٠غ  23

24 
٠َؼٝ ئٌٝ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٌؼبٍِخ ثبٌّلهٍخ ِٓ أعً رط٠ٛو  

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

     

      .اٌزٟ رٛاعٙٗاٌّشى٩د  زظوف ثؾىّخ ِغ٠  25

 
اٌتبٌُخ اٌالصِخ ٌّذسعخ  اإلداسَخ عبَُشٌٍِّب دسخخ اِتالن اٌّذَشَٓ 

 :اٌّغتمجً ِٓ وخهخ ٔظشن

     

      اعتشاتُدُخ فٍ ػىء سؤَخ عٍُّخ ِغتمجٍُخَتجًٕ خططبً  اٌجعذ األوي

      .ٙب٠ؼغ رظٛهاً ٌَّزمجً اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي اٌىشف ػٓ ٚالغ اٌّلهٍخ ٚئِىبٔبر  26

27 
٠شون اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌزٕجإ ثبٌٍَٛن اٌّوغٛة ف١ٗ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف  

 اٌزوث٠ٛخ إٌّشٛكح.

     

      ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٟ اٌّلهٍخ.٠َزضّو اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّبك٠خ ا٩ٌىِخ   28

      ٠ؼىٌ فٟ فطخ اٌّلهٍخ ا٨ؽز١بعبد اٌؾم١م١خ ٌٍّلهٍخ ٚاٌّغزّغ.  29

      ٠واػٟ اٌٛػٛػ ٚاٌللخ فٟ رؾل٠ل هٍبٌخ اٌّلهٍخ.  30

      ٠ؾلك ثللخ ا٤٘لاف ٚاٌغب٠بد اٌزٟ رَؼٝ اٌّلهٍخ ٌجٍٛغٙب.  31

      ٠ؾفي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ رؾم١ك َِزٜٛ ِٓ ا٦ٔغبى ٠فٛق ا٨ٔغبى اٌؼبكٞ.  32

      ٠ؼغ هؤ٠خ  ئكاه٠خ رطّؼ ئٌٝ أغبى ١ِّي ٠ز٩ءَ ِغ اٌّزغ١واد اٌج١ئ١خ.  33

      .اٌّلهٍٟ ِجلأ ٚؽلح اٌفو٠ك ل٠ؼغ هؤ٠خ ػ١ٍّخ رإو  34

35 
٠ؼغ هؤ٠خ رّىٓ ِٓ رؾل٠ل عٛأت اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ ف٩ي  

 ػ١ٍّبد اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح.

     

      ٠زأول ِٓ وفبءح اٌّجبٟٔ ٚاٌّوافك ٚاٌزغ١ٙياد اٌّله١ٍخ.  36

      ٠زجغ ٔظبِبً هلبث١بً ِؼٍٕبً ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّلهٍخ ثزؾل٠ل ِؼب١٠و ا٤كاء اٌغ١ل.  37

38 
٠ملَ اٌّمزوؽبد اٌزؾ١ٕ١َخ اٌزٟ رَُٙ فٟ ئصواء إٌّب٘ظ ٚرط٠ٛو٘ب ثّب 

 ٠ٛاوت اٌزطٛهاد اٌّؼوف١خ اٌؾبطٍخ.

     

      فعبٌخَّتٍه ِهبساد اإلداسح اٌ بٍٔاٌجعذ اٌث

39 
د للها ثّب ٠ز٩ءَ ِغاٌّلهٍخ ِإٍَخ ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو ٠غؼً  

 .اٌّله١ٍٓاٌطٍجخ ٚ

     

      ٠مَٛ ثلهاٍخ ا٤٘لاف اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚأ٘لاف اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ.  41

41 
٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ ث١ئخ روث٠ٛخ ِؾفيح ٧ٌثلاع ِشغؼخ ػٍٝ اٌؼًّ  

 ثوٚػ اٌفو٠ك.

     

42 
َ اٌؼًّ اٌّلهٍٟ ثبٍزّواه ٌٍٛلٛف ػٍٝ ؽَٓ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ   ّٛ ٠م

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزوث٠ٛخ.

     

      اٌزٕظ١ُ اٌّىبٟٔ ٥ٌٔشطخ ٚٔشأح ِغزّؼبد افزواػ١خ. ٠ز١ؼ اٌفوطخ ٦ػبكح  43

      ٠طجك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ ٠ٚؾمك ِجلأ رىبفإ اٌفوص.  44

45 
٠ؾّلس ا٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌزوث٠ٛخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ  ا٨رغب٘بد  

 اٌزوث٠ٛخ اٌّؼبطوح.

     

46 
٠ّٕٟ صمبفخ اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ثٙلف اٌٛطٛي ئٌٝ ئرمبْ ا٤كاء ػٓ  

 ؽو٠ك فو٠ك اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ.

     

47 
٠ٛفو ِٕبفبً ِله١ٍبً ِفزٛؽبً ٠َّؼ ثب٨ثزىبه ٚاٌزغل٠ل اٌؼٍّٟ فٟ  

 ؽوػ اٌوؤٜ اٌَّزمج١ٍخ ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ.

     

      أ٠ٌٛٚبد اٌظوف ٚا٦ٔفبق.٘ب ٚفك ٠ؼل اٌّٛاىٔخ اٌّب١ٌخ اٌّله١ٍخ ٠ٚل٠و  48

      ٠طجك عٛكح ا٤كاء ا٨كاهٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌّلهٍخ.  49
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      ٠شغغ ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ اٌزفى١و ٚاٌّّبهٍخ فٟ اٌّغزّغ اٌّلهٍٟ.  51

      ٠زقطٝ اٌؾٛاعي اٌزٟ رؼٛق رطٛه اٌّلهٍخ وبٌج١وٚلواؽ١خ ٚغ١و٘ب. 51

      اٌتعٍُُّخ اٌفعبٌخ واٌّتفبعٍخ ِع اٌجُئخ اٌتىٕىٌىخُخَذَش اٌعٍُّخ  اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠زلهة ػٓ ثؼل ثبٍزقلاَ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ.  52

53 
٠َؼٝ ئٌٝ رظ١ُّ لبػلح ث١بٔبد ِووي٠خ ِشزووخ ث١ٓ اٌّلاهً 

 ٚاٌغٙخ اٌّشوفخ ػ١ٍٙب. 

     

      اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب. فٟو ث١ئخ ِله١ٍخ رَبػل ٠ٛف  54

55 
٠َؼٝ ئٌٝ ئ٠غبك ِغزّغ ِلهٍٟ ٠شغغ ا٤فواك اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌط٩ة  

 ػٍٝ اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌزؾ١َٓ ئٔزبع١زُٙ.

     

      ٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ ا٦كاهٞ ٚاٌزوثٛٞ كافً اٌّلهٍخ.  56

57 
٠َزف١ل ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ: )عّغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍ١ٍٙب ٚرف١َو إٌزبئظ  

 ٚاٍزقلاِٙب فٟ رؾ١َٓ اٌّّبهٍبد اٌزوث٠ٛخ ٚػ١ٍّخ اٌزؼٍُ(.

     

      ٠مَٛ ِٙبهاد اٌطٍجخ ٚاٌّله١ٍٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚأكائُٙ فٟ اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب. 58

      ٠ّبهً اٌّٙبَ ا٦شواف١خ ئٌىزو١ٔٚبً.  59

61 
٠ؾش اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚوً ِب ٠َبٔل  

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ٍٚبئً ؽل٠ضخ.

     

      اٌّلهٍخ. اٌؼب١ٍِٓ ف٠ٟٛفو ِقزجواد اٌؾبٍٛة ٚاٌزم١ٕبد  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌغ١ّغ  61

      ٠وثؾ اٌّلهٍخ ثشجىبد اٌّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ ؽو٠ك ا٨ٔزو١ٔذ.  62

63 
٠َزقلَ اٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٌٍم١بَ: )ثب٤ػّبي ا٦كاه٠خ ٚاٌىزبث١خ  

 ٚئػلاك اٌَغ٩د اٌّله١ٍخ ٚاٌزٛاطً ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه(.

     

64 
٠ظُّ فطؾ اٌؼًّ ٠ٚواعؼٙب ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ اٌّيٚكح 

 ثّؼٍِٛبد آ١ٔخ ٚفك ا٨ؽز١بعبد اٌَّزمج١ٍخ.

     

      ؟ِٓ وخهخ ٔظشن ٌٍّعبَُش االختّبعُخ اٌّذَشَِٓب دسخخ اِتالن  

      ُخاَدبثَتعبًِ ِع اٌطالة ث اٌجعذ األوي

      ٠َزف١ل ِٓ فلِبد ا٨هشبك اٌّلهٍٟ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ.  65

      ٠قطؾ ٌزٕف١ن ثواِظ رضم١ف١خ ٚرو٠ٚؾ١خ ٌٍطٍجخ.  66

      ٠وشل اٌّله١ٍٓ ئٌٝ أٍب١ٌت اٌزؼبًِ اٌغ١ل ِغ اٌطٍجخ.  67

68 
٠ؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ ؽٛي اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ  

 ف٩ي ا٤ٔشطخ إٌّٙغ١خ ٚا٩ٌِٕٙغ١خ.

     

      ٠ٛػٟ اٌطٍجخ ثّشى٩د اٌٛالغ ٠ّٕٟٚ للهرُٙ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِزطٍجبد اٌَّزمجً.  69

      ِع اٌّذسعُٓ ثبَدبثُخ ثهذف تدىَذ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ َتعبًِ اٌجعذ اٌثبٍٔ

      فُٙ أ٘لاف اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب ٚػٍٝ رٕف١ن٘ب. ف٠َٟبػل اٌّله١ٍٓ   71

      ٠ٛػؼ ا٤كٚاه ٚاٌٛاعجبد اٌّطٍٛة أكاؤ٘ب ِٓ اٌّله١ٍٓ.  71

      ٠ؾلك ِؼب١٠و ٚاػؾخ ٌم١بً ا٤كاء.  72

      ٠لهة اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٍزقلاَ رم١ٕبد ا٨رظبي اٌؾل٠ضخ اٌّزبؽخ.  73

      ٠ؾلك اٌفغٛح ث١ٓ ا٤كاء اٌفؼٍٟ ٌّله١ٍٓ ٚث١ٓ ا٤كاء إٌّشٛك.  74

      ٠َؼٝ ئٌٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌّله١ٍٓ فٟ ػٛء ٔزبئظ رم٠ُٛ أكائُٙ.  75

76 
٠شغغ اٌّله١ٍٓ ػٍٝ ئعواء اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ٚاٌزغبهة ٌزؾ١َٓ  

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

     

      ٠فٛع اٌّله١ٍٓ ثجؼغ اٌظ٩ؽ١بد.  77

      ٠زمجً آهاء اٌّله١ٍٓ ٠ٚشؼوُ٘ ثأ١ّ٘زٙب ٚل١ّزٙب.  78

      ٠واػٟ هغجبد اٌّله١ٍٓ ػٕل رٛى٠غ ا٤ػّبي لله ا٨ِىبْ.  79

81 
٠ؾوص ػٍٝ ئشبػخ هٚػ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌغّبػٟ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ  

 فٟ اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي ثؼغ ا٤ٔشطخ اٌغّبػ١خ.

     

      ٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌوػب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ أفواك اٌّغزّغ اٌّلهٍٟ. 81
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      ٠ٍزيَ ثّجلأ اٌؼ٩لبد ا٦َٔب١ٔخ ٚاؽزواَ ا٢فو٠ٓ.  82

      اٌّذسعخ فٍ تطىَش اٌّدتّع اٌّحٍٍ َشبسن اٌجعذ اٌثبٌث

83 
٠ؼًّ ػٍٝ هثؾ اٌزوث١خ ثبٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚا٠٦فبء  

 ثّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ.

     

      ٠ؼغ اٌقطؾ ٌزشغ١غ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ػٍٝ ى٠بهح اٌّلهٍخ ِٚزبثؼخ أثٕبئُٙ.  84

      ٠ٛظف ا٦ِىبٔبد اٌّزٛفوح فٟ اٌّلهٍخ ٌقلِخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ.  85

86 
٠َزف١ل ِٓ ا٦ػ٩َ فٟ ٔشو اٌٛػٟ اٌّطٍٛة ؽٛي اٌّلهٍخ  

 ٚأٔشطزٙب ٚاٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب.

     

87 
٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ لؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاهك  

 اٌطج١ؼ١خ ٚا٨ٍزضّبه ا٤ِضً ٌٙب.

     

      .٠َزف١ل ِٓ اٌزغبهة ا٠٦غبث١خ فٟ رط٠ٛو اٌّغزّغ 88

      ٠فؼً اٌجواِظ ا٨عزّبػ١خ اٌزٟ ٠لػٟ ئ١ٌٙب فئبد اٌّغزّغ اٌّقزٍفخ.  89

      ٠شبهن فٟ ِٕبٍجبد اٌّغزّغ اٌّقزٍفخ ٠ٚإكٞ ا٤كٚاه ا٠٦غبث١خ فٟ رفؼ١ٍٙب.  91

91 
اٌطبهئخ فٟ اٌّغزّغ  ٠َبُ٘ فٟ ِؼبٌغخ اٌمؼب٠ب ٚاٌّشى٩د اٌزوث٠ٛخ

 .ثٕبء ػٍٝ أٌٍ ػ١ٍّخ ٚروث٠ٛخ ١ٍٍّخ

     

92 
٠م١ُِ أٔشطخ ِله١ٍخ رَبُ٘ فٟ رفؼ١ً ِواوي ا٤ؽ١بء ٚاٌزٛػ١خ 

 .ٚاٌّواوي اٌظف١خ
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 االعتجبٔخ اٌخبطخ ثّعبَُش ِذسط ِذسعخ اٌّغتمجً
 لهًػي٠يٞ اٌّ

ِلهٍٛ ِلهٍخ   رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠زظف ثٙبرغل ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ   

 اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ اٌؼجبهاد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي كهعخ رٛفو ٘نٖ اٌظفبد فٟ اٌّله١ٍٓ اٌؾب١١ٌٓ

 فٟ اٌؾمً إٌّبٍت ٌوأ٠ه. (√ِٓ ف٩ي ٚػغ اشبهح) 

 : موو )  (     أٔضٝ )  (اٌدٕظ

 ػٍّٟ )  (          أكثٟ)     (: اٌتخظض اٌذساعٍ

 : ِؼٙل )  (                ئعبىح عبِؼ١خ )  (                   كهٍبد ػ١ٍب )  (اٌعٍٍّ اٌّإهً

 ارجغ كٚهاد )   (              ٌُ ٠زجغ كٚهاد )   ( اٌذوساد اٌتذسَجُخ:

 

 

 

 ؟في المدرس ف مف وجية نظرؾمعا  ر الشخص ة الما درجة توفر 

 

 ِىافك ثذسخخ

 حوجُش

 خذا
 خذا خِٕخفؼ خِٕخفؼ خِتىعط حوجُش

 اٌجعذ األوي
تتٕبعت ِع ؽجُعخ ِذسعخ وعٍىوُخ َتظف ثظفبد شخظُخ 

 اٌّغتمجً

     

      ٠َُٙ فٟ ثٕبء ِغزّغ اٌّؼوفخ. 1

2 
٠زّزغ ثمله وج١و ِٓ اٌؾو٠خ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌزٟ رزؼٍك  

 ثّّبهٍبرٗ ّٖٚٔٛ إٌّٟٙ.

     

      ٠لهن ثأٔٗ ٌُ ٠ؼل اٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍّؼوفخ   3

      ٠ٙزُ ثزؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ ثٛطفٙب لٕبح ارظبي ثبٌؼبٌُ اٌقبهعٟ.  4

      ٠ز١ّي ثبٌفُٙ اٌٛاػٟ ٌقظبئض إٌّٛ ػٕل اٌطٍجخ.  5

      ِإً٘ ٌٍزؼبًِ ِغ ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد ثبِز٩ن ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚا٦ؽظبء.  6

      ٠ٕفزؼ ػٍٝ وً عل٠ل ِف١ل ٠ّىٕٗ ِٓ ا٨ثلاع ٚا٨ثزىبه فٟ ػظو اٌَوػخ.  7

      ٠ّضً للٚح اعزّبػ١خ ٚػ١ٍّخ ٚأف٩ل١خ ٌٍطٍجخ.  8

      ٠ّزٍه ِٙبهاد اٌزٛاطً اٌٍفظٟ ٚغ١و اٌٍفظٟ.  9

      ٠ٍزيَ ثبٌَّإ١ٌٚخ ا٤ف٩ل١خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚا١ٌّٕٙخ.  11

      ٠ٍُ ثضمبفخ اٌغٛكح فٟ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ.  11

      ٠ّزٍه اٌملهح ػٍٝ اٌزغ١١و فٟ اٌّلهٍخ ٚاٌّغزّغ.  12

      ٠زمٓ ِبكرٗ اٌؼ١ٍّخ اٌّله١ٍخ.  13

      ٠إِٓ ثلٚهٖ وّوشل ٌٍطٍجخ.  14

      ٠لهن أ١ّ٘خ إٌّٙخ اٌزٟ ٠ّبهٍٙب.  15

      اٌّهُٕخَّتٍه سؤَخ تطىَشَخ ٌزاته  اٌجعذ اٌثبٍٔ

      ٠ٛاوت اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٍزقلاِبرٗ اٌزوث٠ٛخ. 16

      ٠شبهن فٟ إٌلٚاد ٚاٌلٚهاد اٌزوث٠ٛخ ثفبػ١ٍخ.  17

      ٠أفن ثّفَٙٛ اٌزوث١خ اٌَّزّوح ٚاٌزؼٍُ ِلٜ اٌؾ١بح.  18

      ٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  19

      ٠زجبكي ا٤فىبه ٚاٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌي٩ِء ٌزؾ١َٓ اٌؼًّ اٌّلهٍٟ.  21

      ٠َزقلَ اٍزوار١غ١بد ثؾض١خ )وبٌجؾٛس ا٦عوائ١خ( ٌزط٠ٛو للهارٗ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ.  21

      وح .َزِّ ٠قؼغ ٌلٚهاد رله٠ج١خ  22

      ٠لهة ؽٍجزٗ ػٍٝ و١ف١خ رٛظ١ف اٌزمبرخ فٟ اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  23

      ٠ُغ١ل ؽوائك اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ.  24

      خ ٌٍظففعبٌَّتٍه ِإهالد اإلداسح اٌ اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠ٛفو ث١ئخ طف١خ ِؼيىح ٌٍزؼٍُ ِٚشغؼخ ٩ٌثلاع.  25
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      ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزفى١و ا٦ثلاػٟ فٟ ؽً اٌّشى٩د فٟ ث١ئخ اٌظف.  26

27 
٠ورت ؽغوح اٌلهاٍخ ٚئكاهرٙب ٌزىْٛ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رزَُ ثب٤ه٠ؾ١خ  

 ٚا٨ٔط٩ق فٟ ؽوػ ا٤فىبه ٚا٢هاء.

     

      ٠زغٕت ا٦كاهح اٌزٍَط١خ ٌٍظف. 28

      ٠ٛفو ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رواػٟ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ.  29

31 
اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٠طجك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ، ٚرؾم١ك ِجلأ رىبفإ اٌفوص

 ث١ٓ اٌطٍجخ.

     

      ٠ؾوص ػٍٝ رطج١ك ِجبكئ اٌغٛكح فٟ ػٍّٗ ثٙلف اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو .  31

      ٠شبهن اٌطٍجخ فٟ ٚػغ لٛاػل ٚرؼ١ٍّبد رٛػؼ اٌٍَٛن اٌّطٍٛة ُِٕٙ.  32

      ٠طجك أٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّزلافً.  33

34 
١ٙ٠ئ اٌفوص ٌٍطٍجخ ٨ٍزقلاَ أٔٛاع اٌزؼٍُ اٌفؼبي: )وبٌزؼٍُ ػٓ ثؼل،  

 ٚاٌزؼٍُ ثبٌّشبهوخ، ٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، ٚاٌزؼٍُ ا٨ثزىبهٞ(.

     

      َعضص  ٌذي ؽٍجته اٌمُُ اإلٔغبُٔخ واالختّبعُخ اٌّعبطشح اٌجعذ اٌشاثع

      ٠غوً ٌلٜ ؽٍجزٗ ا٠٨ّبْ ثب٨فز٩ف ٚاؽزواَ آهاء ا٢فو٠ٓ.  35

      ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزفى١و إٌملٞ ثل٨ً ِٓ اٌز١ٍَُ ثب٤فىبه اٌَبئلح. 36

      ٠ؾزوَ صمبفبد اٌشؼٛة ا٨فوٜ.  37

      ٠ؼٛك ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌضمخ ثبٌٕفٌ .  38

      ٠ّٕٟ ل١ُ اٌزَبِؼ ٚاٌظفؼ ٌلٜ ؽ٩ثٗ.  39

      ٠ّٕٟ ل١ُ ا٩ٌََ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌؼلاٌخ ا٨عزّبػ١خ ث١ٓ اٌط٩ة.  41

41 
٠ؼيى ٌلٜ ؽٍجزٗ رمجً اٌطٍجخ مٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبطخ ٚاٌزؼبًِ  

 ِؼُٙ ثطو٠مخ روث٠ٛخ طؾ١ؾخ.

     

      ٠ؼوف اٌطٍجخ ؽمٛلُٙ ٚٚاعجبرُٙ فٟ اٌّغزّغ اٌل٠ّمواؽٟ.  42

43 
      والعمل ضمن فريق0يشجع طلبته على التعاون 

      ٠شغغ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌضمبفبد اٌؼب١ٌّخ ٚرجبكي اٌّؼوفخ ٚاٌقجوح اٌّزقظظخ.  44

      ٠لهة ؽٍجزٗ ػٍٝ ِٙبهاد )اٌزٛاطً ٚاٌَّبٚاح ٚاٌزؼبِٓ(.  45

46 
٠ؾش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٚلب٠زٙب  

 ٚرؾ١َٕٙب ثبٍزّواه.

     

 

ِٓ  اٌتبٌُخ فٍ اٌّذسعٌُّٓعبَُش اٌتشثىَخ اِب دسخخ تىفش 

 ؟وخهخ ٔظشن
 

     

 اٌجعذ األوي
َٕظُ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ اٌتعٍُّخ ِٓ حُث اٌتخطُؾ واٌتٕفُز وتمىَُ 

 تعٍُ اٌطٍجخ

     

      ٠مَٛ ثلٚه إٌّظُ ٚاٌّٛعٗ ثل٨ً ِٓ كٚه اٌٍّمٓ. 47

      ٠ؼزّل أٍٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ.  48

      ٠جٕٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ أٍبً اٌّلفً اٌزىبٍِٟ ث١ٓ اٌؼٍَٛ.  49

51 
٠َٕك ث١ٓ ِظبكه اٌّؼوفخ اٌّقزٍفخ فٟ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ ٚاٌّموهاد  

 اٌلها١ٍخ ٌٍظفٛف اٌزٟ ٠مَٛ ثزله٠َٙب.

     

51 
٠ؾش اٌط٩ة ػٍٝ رٛظ١ف اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزَجخ فٟ  

 ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ.

     

      اٌزط٠ٛو اٌَّزّو ٌٍّٕب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ثّب ٠ز٩ءَ ِغ اٌَّزغلاد. َُٙ فٟ ػ١ٍّخ٠  52

      ٠زمجً ئعبثبد اٌطٍجخ ٚاٍزفَبهارُٙ ِّٙب وبْ ٔٛػٙب.  53

54 
٠ّزٍه اٌّٙبهح فٟ رقط١ؾ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٕف١ن٘ب ٚرم٠ّٛٙب ثّب  

 ٠ؾمك عٛكح اٌزؼ١ٍُ.

     

      ٠ؼل ا١ٌٍٛؾ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٚظبكه اٌّؼوفخ.  55
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      ٠لهة اٌط٩ة ػٍٝ أٍب١ٌت اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ثب٨ػزّبك ػٍٝ عٙلُ٘ اٌنارٟ.  56

      ٠ووي ػٍٝ ؽوائك ٚأٍب١ٌت اٌزؼٍُ أوضو ِٓ روو١يٖ ػٍٝ اٌّؼوفخ مارٙب.  57

      ٠ؼطٟ اٌطبٌت للهاً ِٓ ا٨ٍزم١ٌ٩خ فٟ اٌزفى١و ٚا٨ٍزٕزبط ٚؽً اٌّشى٩د.  58

59 
      ينوع أساليب تعزيزه لطلبته وفقاً للموقف التعليمي0

      ٠َزقلَ اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو ٚاٌزغن٠خ اٌواعؼخ فٟ أصٕبء اٌزله٠ٌ.  61

61 
٠قزبه أكٚاد ٩ِئّخ ِٚزٕٛػخ ٌزم٠ُٛ  رؼٍُ اٌطٍجخ ٚرملُِٙ ف١ٗ ٚفك  

 إٌزبعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

     

      ٠ؾوه اٌطٍجخ ِٓ اٌمٛاٌت اٌغبِلح ٚا٤ؽىبَ اٌَّجمخ.  62

 اٌجعذ اٌثبٍٔ
َىظف اٌتىٕىٌىخُب فٍ اٌعٍُّخ اٌتعٍُُّخ ٌتحمُك تعٍُُ ٔىعٍ غُش 

 تمٍُذٌ

     

      ٠ّزٍه اٌّٙبهاد ا٩ٌىِخ ٌزطج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌّٛالف اٌزله١َ٠خ.  63

      ٠ظُّ ث١ئخ رم١ٕخ ٌٍزؼ١ٍُ. 64

      ٠ٛظف اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ رظ١ُّ ٔشبؽبد رؼ١ّ١ٍخ.  65

      اٌزؼٍُ اٌنارٟ. فٟرَبػل اٌطٍجخ ٠َزقلَ اٌىّج١ٛرو فٟ ئػلاك ثواِظ روث٠ٛخ   66

      ٠َزؼ١ٓ ثبٌىّج١ٛرو فٟ رؾؼ١و اٌلهًٚ.  67

      .٠ٌَزقلَ اٌٍٛبئؾ اٌّزؼلكح فٟ اٌزله٠  68

69 
٠لهة اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ ا٤عٙيح اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚفبطخ اٌىّج١ٛرو  

 ٚا٨رظبي ثشجىخ ا٨ٔزو١ٔذ.

     

71 
ٌزى٠ٛٓ لبػلح ٠ٛظف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رقي٠ٓ اٌّؼٍِٛبد  

 ِؼوف١خ.ث١بٔبد 

     

      ٠َزضّو اٌّٛالغ ا٨ٌىزو١ٔٚخ ِظلهاً ِٓ ِظبكه اٌزؼ١ٍُ.  71

      ٠ُ اٌطٍجخ.٠ٛٛظف اكٚاد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  ٍٚٚبئٍٗ فٟ ػ١ٍّخ رم  72

      ٠َزقلَ ِظبكه ٚاكٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رط٠ٛو ِؼوفزٗ ٚللهرٗ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ.  73

74 

في شرح دروسه لطلبته مستفيداً من  يستعين بالشبكة اإللكترونية

 خدمات الصوت والصورة0

     

      ٍَّٕ عٕذ ؽٍجته ِهبساد اٌتفىُش اٌعٍُب اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثل٨ً ِٓ إٌمً.  75

      ٠ّٕٟ ِٙبهاد ؽً اٌّشى٩د. 76

      ٠ؼٍُ اٌطٍجخ و١ف ٠فىوْٚ ٠ٚلهثُٙ ػٍٝ اوزَبة ِٙبهاد اٌزفى١و.  77

78 
٠ملَ ػلكاً وج١واً ِٓ ا٤ٔشطخ اٌزٟ رشغغ ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌؾل ِٓ  

 ا٤ٔشطخ اٌّؼزّلح ػٍٝ اٌناووح.

     

      ا٦ٌمبئٟ.اٌنارٟ ٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼج١و   79

81 
٠ّٕٟ للهح ؽٍجزٗ ػٍٝ ؽوػ ا٤فىبه ٚئصبهح ا٤ٍئٍخ ثل٨ً ِٓ ر١ّٕخ  

 للهرُٙ ػٍٝ ا٦عبثخ ػٕٙب.

     

      ٠ؼيى ِجبكهاد ا٦ثلاع ٚا٨ثزىبه.  81

      ٠شغغ ؽٍجزٗ ػٍٝ اٌزغو٠ت ٚا٨وزشبف ٚرط٠ٛو اٌجلائً ٚا٨ؽزّب٨د.  82

      ٠ٛظف اٍزوار١غ١بد اٌزفى١و ٚاٌزفى١و ا٨ثلاػٟ فٟ ا٤كاء.  83

      ٠لهة اٌط٩ة ػٍٝ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد فٟ أشىبي هٍَٛ ماد ػ٩لبد اهرجبؽ١خ.  84

 
اٌتبٌُخ ِٓ ٌٍّعبَُش االختّبعُخ  ِب دسخخ اِتالن اٌّذسعُٓ

 وخهخ ٔظشن؟

     

      سعبٌتهبَتعبوْ ِع أعشح اٌّذسعخ ٌتحمُك  اٌجعذ األوي

      ٠ؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك كافً اٌّلهٍخ.  85

      .ا٢فو٠ٓ اٌّله١ٍٓ خ ثبٌزؼبْٚ ِغؾً ِشى٩د اٌطٍج٠  86
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      ٠وٍـ ل١ّخ ا٨ٍزفبكح اٌّزجبكٌخ ث١ٓ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّلهٍخ.  87

      ٠جٕٟ عَٛه اٌضمخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِل٠و اٌّلهٍخ ٚى٩ِئٗ ٚؽٍجزٗ.  88

89 
٠جٕٟ ػ٩لبد ئ٠غبث١خ رشبهو١خ ِغ اٌّوشل إٌفَٟ ٚا٨عزّبػٟ  

 رَبػلٖ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ.

     

      ٠شبهن فٟ ٔشبؽبد اٌّلهٍخ )َِوؽ١بد، اعزّبػبد(.  91

      َىثك اٌظٍخ ثُٓ اٌّذسعخ واٌّدتّع اٌّحٍٍ اٌجعذ اٌثبٍٔ

91 
٠ؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك رمبهة ث١ٓ اٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌّإٍَبد  

 ا٨لزظبك٠خ فٟ اٌّغزّغ.

     

92 
٠شغغ ػٍٝ كهاٍخ اٌؼٛاًِ ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ اٌزٟ رإصو فٟ  

 ٍٍٛن اٌطٍجخ.

     

      ٠زى١ف ِغ اٌّزغ١واد ا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ.  93

      ٠شغغ اٌزٛاطً ِغ ِواوي اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ.  94

95 
٠َؼٝ ئٌٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثبؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّزٕٛػخ ٚا٠٦فبء  

 ثّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ.

     

      ٠ملَ فلِبد ٌٍّغزّغ اٌّؾٍٟ ٠ٕٚفزؼ ػٍٝ ِشى٩رٗ.  96

97 
٠زؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ِّٚضٍٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٌٍَّبّ٘خ فٟ  

 ر١ّٕخ اٌّؾ١ؾ ا٨عزّبػٟ اٌّجبشو الزظبك٠بً ٚاعزّبػ١بً ٚصمبف١بً.

     

98 
٠شؼو ثّشى٩د ِغزّؼٗ ٠ٚجظو اٌّٛاؽ١ٕٓ ثٙب ٠ٚشبهوُٙ فٟ  

 ِؼبٌغزٙب.

     

99 
٠لػٛ أ١ٌٚبء اٌطٍجخ ٌٍّشبهوخ فٟ ا٤ٔشطخ اٌظف١خ ٚا٩ٌطف١خ ثّب  

 ٠لػُ إٌّبؿ إٌفَٟ اٌظفٟ ٚاٌّلهٍٟ.

     

111 
٠زؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ِٓ اعً رط٠ٛو رؼ١ٍُ 

 أثٕبئُٙ ٍٍٚٛوُٙ ا٠٦غبثٟ.

     

      َتىاطً ِع اٌطٍجخ ثاَدبثُخ اٌجعذ اٌثبٌث

      ٠ٙزُ ثب٨رغب٘بد ٚاٌم١ُ ٚاٌّٙبهاد وّب ٠ٙزُ ثبٌّؼٍِٛبد.  111

      اٌطٍجخ. آهاء٠ؾزوَ   112

      ٠ٛعٗ اٌٍَٛن ٠ٚمِٛٗ.  113

114 
١ٙ٠ئ اٌفوص أِبَ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٌز١ّٕخ ِٛا٘جُٙ ٚللهارُٙ  

 اٌؼ١ٍّخ ٚطمٍٙب.

     

      ٠لهة اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبػً ِغ ا٢فو٠ٓ.  115

      ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ًَٙ رؾم١ك اٌناد ٌىً ؽبٌت.  116

      ٠َُٙ فٟ ؽً ِشى٩د اٌطٍجخ.  117

118 
٠ّٕٟ للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزى١ف ٍٚوػخ ا٨ٍزغبثخ ِغ رغ١واد  

 اٌؼظو اٌّقزٍفخ.

     

      ٠ىَت اٌطٍجخ اٌّؼوفخ ٚاٌقجوح ٚاٌّٙبهح ٌّٛاعٙخ اٌَّزمجً.  119

      ١ٙ٠ئ اٌطٍجخ ٩ٌٔلِبط فٟ ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ش ٚاٌزؼب٠ش ِؼٗ.  111

111 
٠ٌٟٛ ا٘زّبِبً ػب١ٌبً ٌزله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕٚب٘غٗ 

 اٌّزٕٛػخ.

     

      ٠زفبػً ِغ اٌطٍجخ ٠ٚز١ؼ ٌُٙ فوص إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه.  112

      ٠غوً ل١ُ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ ٔفًٛ اٌطٍجخ.  113

114 
٠ٛعٗ اٌطٍجخ ئٌٝ اٍزقلاَ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ا٢ِٕخ ٚفظٛطبً  

 ا٨ٔزو١ٔذ.
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 اعتجبٔخ اٌتحذَبد اٌتٍ تىاخه ِذَش ِذسعخ اٌّغتمجً

 ػي٠يٞ اٌّل٠و

فٟ ِلهٍخ اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ  اٌّل٠وأِبِه ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

( فٟ اٌؾمً إٌّبٍت √ِٓ ف٩ي ٚػغ اشبهح) ي َِزٜٛ وً رؾّل ِٓ ٘نٖ اٌزؾل٠بد، اٌزؾل٠بد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛ

 ٌوأ٠ه.

  : موو )  (     أٔضٝ )  (اٌدٕظ

 ٍٕٛاد فأوضو )  ( 11ٍٕٛاد )  (           11ٚألً ِٓ 5ٍٕٛاد )  (           5: ألً ِٓ اٌخجشح

 : ِؼٙل )  (                ئعبىح عبِؼ١خ )  (                   كهٍبد ػ١ٍب )  (اٌعٍٍّ اٌّإهً
 

 
اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ اٌتحذَبد اإلداسَخ ِب ِغتىي 

 ٔظشن؟
وجُش 

 خذا
 ِٕخفغ ِتىعؾ وجُش

ِٕخفغ 

 خذا

      َتعٍك ثبألعّبي اإلداسَخ اٌجعذ األوي 

       إٌّّٛؽخ ٌّل٠و اٌّلهٍخ ا٤وبك١ّ٠خ ٚا٦كاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ػؼف اٌظ٩ؽ١بد 1

      ِووي٠خ ئكاهح اٌزوث١خ.  2

      عّٛك وض١و ِٓ ا٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ.  3

      ى٠بكح أػلاك اٌط٩ة ٚاٌمٜٛ اٌجشو٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌّلهٍخ.  4

للهح ِل٠و اٌّلهٍخ ػٍٝ ِّبهٍخ ػ١ٍّخ رف٠ٛغ ط٩ؽ١بد ٣ٌفو٠ٓ   5

 اٌؼب١ٍِٓ ِؼٗ فٟ اٌّلهٍخ.

  
   

      اٌملهح ػٍٝ رطج١ك ِجلأ ك٠ّمواؽ١خ اٌزؼ١ٍُ.  6

ٚػٟ اٌّل٠و ثأ٘لاف اٌزؼ١ٍُ ٚغب٠زٗ ٚا٦ٌّبَ اٌىبفٟ ثٍٛبئً رؾم١ك ٘نٖ   7

 ا٤٘لاف ػٍٝ أهع اٌٛالغ.

  
   

      ا٤فن ثيِبَ رط٠ٛو ا٤كاء اٌّلهٍٟ ٚرؾ١َٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٔؾٛ ا٤كاء اٌّز١ّي.  8

ر١ٙئخ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ا١ٌٍَُ اٌنٞ ٠َبػل اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌغ١ل   9

 ٠ّٚىٓ اٌط٩ة ِٓ أْ ٠زؼٍّٛا.

  
   

رٛف١و ا١ٌ٢بد ٚاٌزطج١مبد ٚا٤ٍب١ٌت اٌزٟ رَبُ٘ فٟ رط٠ٛو َِزٜٛ عٛكح   11

 أكاء اٌّلهً ثّب ٠ٕؼىٌ ئ٠غبث١بً ػٍٝ َِزٜٛ رؾظ١ً اٌط٩ة.

  
   

طٕغ ٚارقبم اٌمواهاد ِٓ ف٩ي اٌزٛعٗ ٔؾٛ ِشبهوخ اٌّله١ٍٓ فٟ  11

 ا٩ٌِووي٠خ ٚرم١َُ اٌَّإ١ٌٚخ.

  
   

      اؽزواَ اٌوأٞ ٚاٌوأٞ ا٢فو ٚا٨ٍزفبكح ِٓ ِؼط١بد اٌؼٍُ ٚرغبهة ا٢فو٠ٓ. 12

      ١ٍبكح اٌوٚر١ٓ ٚاٌزشلك فٟ اٌج١وٚلواؽ١خ فٟ اٌؼًّ.  13

      اٌحذَثخَتعٍك ثتجٍٕ إٌّبرج اإلداسَخ  اٌجعذ اٌثبٍٔ

ػلَ اٌزٕبٍت فٟ اٌزأ١ً٘ ٚا٦ػلاك اٌّٙبهٞ ٌٍّل٠و٠ٓ ِغ اٌّٙبهاد اٌؾل٠ضخ   14

 اٌّطٍٛثخ فٟ اٌمبئل اٌزوثٛٞ.

  
   

      ا٨رغبٖ ٔؾٛ ا٦كاهح ثبٌفو٠ك.   15

      اػزّبك أٍٍٛة ا٨ثلاع ٚؽً اٌّشى٩د فٟ ا٦كاهح.  16

      اػزّبك ِجبكئ ا٦كاهح اٌزشبهو١خ ٚئكاهح اٌفو٠ك اٌٛاؽل.  17

      ثفؼب١ٌخ.  رٗ للهح اٌّل٠و ػٍٝ رٕظ١ُ ٚلزٗ ٚئكاه  18

للهح اٌّل٠و ػٍٝ ئكاهح اٌزغ١١و ٚاٌزغل٠ل فٟ اٌّلهٍخ ِٓ ف٩ي ئشوان   19

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّّٙبد اٌّواك ئؽلاس اٌزغ١١و ف١ٙب.

  
   

للهح اٌّل٠و ػٍٝ ئكاهح اٌظواػبد ث١ٓ ا٤فواك ِٚؾبٌٚزٗ اٌزٛف١ك ث١ٓ   21

 أ٘لاف اٌّلهٍخ ٚأ٘لاف اٌّله١ٍٓ.

  
   

      اػزّبك ِجلأ اٌَّبءٌخ ٚاٌَّإ١ٌٚخ فٟ ا٦كاهح.  21

      اٌملهح ػٍٝ ئكاهح اٌّلهٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ.  22

      اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ ٔظشن؟اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌتحذَبد اٌتشثىَخ ِب ِغتىي  
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      َتعٍك ثبٌّذسعُٓ اٌجعذ األوي

      لٍخ أػلاك اٌّله١ٍٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ روث٠ٛبً.  23

      ػؼف هغجخ اٌّله١ٍٓ فٟ اٌزغ١١و.  24

      لٍخ اؽ٩ع اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌزغبهة اٌّف١لح فٟ رقظظبرُٙ. 25

      ا٨فزمبه ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ اٌزشبهوٟ اٌزفبػٍٟ.  26

      ػؼف ارمبْ اٌّله١ٍٓ ٌٍؾبٍت ا٢ٌٟ.  27

      رم١ٍل٠خ كٚه اٌّلهً فٟ اٌّلهٍخ.  28

      ػؼف اؽَبً اٌّلهً ثبٌَّإ١ٌٚخ.  29

      اػزّبك اٌّله١ٍٓ ػٍٝ اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌزله٠ٌ.  31

      ا٘زّبَ اٌّله١ٍٓ ثبٌغبٔت اٌزؼ١ٍّٟ فمؾ.  31

      ئربؽخ اٌّل٠و٠ٓ اٌفوطخ إٌّبٍجخ  ٌٍّله١ٍٓ ٌٍزطٛه إٌّٟٙ. 32

      ٔشو اٍب١ٌت اٌزغل٠ل ٚأفىبه ا٨ثلاع ث١ٓ اٌّله١ٍٓ ٚرشغ١ؼُٙ ػ١ٍٙب.  33

      ً اٌّذسعٍبٌّجَٕتعٍك ث اٌجعذ اٌثبٍٔ

      ػلَ ٩ِئّخ اٌّجٕٝ اٌّلهٍٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػّٓ ِلهٍخ اٌَّزمجً.  34

      لٍخ رغ١ٙي اٌّلاهً ٚاٌظفٛف اٌلها١ٍخ ثبٌزم١ٕبد ٚا٤عٙيح اٌؾل٠ضخ. 35

      وضبفخ اٌط٩ة فٟ اٌظف اٌٛاؽل  36

      ٕٝ ٌٍطٍجخ مٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبطخِٕبٍجخ اٌّجػلَ  37

      اٌّجٕٝ فٟ رٕف١ن أٔشطخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ.ا٨ٍزفبكح ِٓ  38

      أْ ٠ىْٛ اٌّجٕٝ لبث٩ً ٌٍزٍٛغ ٚفمبً ٌؾبعبد اٌَّزمجً.  39

      أْ رىْٛ ِوافمٗ ٍِج١خ ٌؾبعبد اٌط٩ة اٌّقزٍفخ.  41

      َتعٍك ثبٌّٕبهح اٌجعذ اٌثبٌث

      رط٠ٛو إٌّب٘ظ ثبٍزّواه.  41

      ِواػبح ا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ اٌٙبئً أصٕبء رط٠ٛو إٌّب٘ظ.  42

      .ِٚواعؼزٙبِواػبح اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ػوع إٌّب٘ظ   43

      ثٕبء إٌّب٘ظ ػٍٝ اٍبً اٌٛؽلاد ٚرىبًِ اٌّؼوفخ.  44

      رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌغٛأت إٌظو٠خ ٚاٌغٛأت اٌزطج١م١خ فٟ إٌّٙبط. 45

رؼ١ّٓ إٌّب٘ظ ِٛػٛػبد ئعجبه٠خ رزؼٍك ثظٍت ا٤٘لاف اٌزوث٠ٛخ   46

 ِٚٛػٛػبد افز١به٠خ رشجغ ؽبعبد اٌط٩ة اٌفوك٠خ.

  
   

أْ رؼًّ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ػٍٝ اوَبة اٌط٩ة ِٙبهاد: )اٌزؾ١ًٍ  47

 ٚاٌزوو١ت ٚاٌزم٠ُٛ(.

  
   

      رشغ١غ اٌّله١ٍٓ ػٍٝ كِظ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌّٕٙبط.  48

      ا٨٘زّبَ ثبٌٍغبد ا٨عٕج١خ.  49

      اٌزوو١ي ػٍٝ عٛكح إٌّب٘ظ.  51

ئكفبي اٌؼٌّٛخ ِٚؼب١ِٕٙب فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ وٟ ٨ ٠ؼ١ش اٌّلهً   51

 ٚاٌطبٌت فٟ ؽبٌخ أفظبَ ػٓ اٌٛالغ.

  
   

      هثؾ اٌّٙبط ثبٌج١ئخ اٌّؾ١طخ.  52

      َتعٍك ثبٌطٍجخ اٌجعذ اٌشاثع

اٌزوو١ي ػٍٝ ئوَبة اٌطٍجخ اٌّٙبهاد ٚاٌّؼبهف ٚاٌقجواد ا٩ٌىِخ  53

  ٚا٤ٍب١ٍخ فٟ وً ِبكح كها١ٍخ.

  
   

      غوً ا٨رغب٘بد ٚاٌّٛالف ا٠٨غبث١خ رغبٖ اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطٍجخ. 54

رٛف١و اٌزٛع١ٗ ٚا٦هشبك إٌّٟٙ ٚإٌفَٟ ٌٍطٍجخ ٚفك اٌجواِظ اٌؾل٠ضخ فٟ   55

 ا٦هشبك ٚاٌزٛع١ٗ إٌّٟٙ.

  
   

رى٠ٛٓ اٌؼم١ٍخ إٌمل٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ ٚر١ّٕخ اٌٍّىبد ا٨ثزىبه٠خ ٚثٕبء اٌزٛعٙبد  56

 ا٨عزّبػ١خ اٌّوغٛثخ.

  
   

      رٛف١و أفؼً اٌجواِظ ٌّٛاوجخ رطٛهاد اٌؼظو ٚا٩ٌّئّخ ٌملهاد اٌطٍجخ ١ٌُِٚٛٙ.  57
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ئوَبة اٌط٩ة أٔٛاع اٌزفى١و ِٚٙبهارٗ اٌقبطخ وبٌزفى١و ا٨ثلاػٟ ٚإٌبلل   58

 ٚاٌَّزمً.

  
   

ر١ٙئخ اٌط٩ة ٌزؾم١ك ؽبلبرُٙ اٌلاف١ٍخ ٚاٌَؼٟ ِٓ أعً كٚه ٔبفغ ٌُٙ فٟ   59

 اٌّغزّغ.

  
   

ئ٠غبك اٌؾبفي ا٠٨غبثٟ ٌٍٕغبػ ثؾ١ش ٠ىْٛ اٌلافغ ٌٍزؼ١ٍُ ٘ٛ اٌوغجخ فٟ   61

 إٌغبػ ١ٌٌٚ اٌقٛف ِٓ اٌفشً.

  
   

اٌؼٕب٠خ ثبٌغبٔت اٌزطج١مٟ ثبػزّبك أٍٍٛة رم٠ُٛ ا٤كاء اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ اٌزأول   61

 ِٓ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌّٙبهح ٚاٌّؼوفخ.

  
   

اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ ُخ اٌتحذَبد اٌتىٕىٌىخِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟

  
   

      اٌملهح ػٍٝ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّلهٍخ. 62

      ئ٠غبك ث١ٕخ رؾز١خ ل٠ٛخ ٌٍؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ. 63

رمل٠ُ اٌز٩١َٙد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚا٨رظب٨د ٌىبفخ لطبػبد اٌّغزّغ ١ٌٌٚ  64

 ٌٍطٍجخ فمؾ.

  
   

      للهح اٌّل٠و ػٍٝ رط٠ٛو ػٍّٗ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ. 65

      ئ٠غبك ِٛلغ اٌىزوٟٚٔ ٠قلَ اٌمطبع اٌزؼ١ٍّٟ ِورجؾ ثشجىخ ا٨ٔزو١ٔذ .  66

      ا٨ٔزمبي ِٓ اٌّىزجخ اٌزم١ٍل٠خ ئٌٝ اٌّىزجخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ. 67

      اٌزؼ١ّ١ٍخ.ا٨ٍزفبكح ِٓ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ ٨لزٕبء اٌّٛاهك  68

رٛف١و ِقزجواد اٌؾبٍٛة ِٚواوي ِظبكه اٌزؼٍُ ٚاٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ   69

 ٚر١َ١و اٍزقلاِٙب ِٓ لجً أفواك اٌّلهٍخ.

  
   

      اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّبك٠خ فٟ اٌّلهٍخ.  71

      رط٠ٛو شجىبد اٌّؼٍِٛبد اٌلاف١ٍخ ٌزٛف١و اٌوثؾ ٚاٌزفبػً ث١ٓ ٚؽلاد اٌّلهٍخ.  71

      اٌزشغ١غ ػٍٝ ئٔشبء اٌمٕٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزقظظخ فٟ ع١ّغ أٔٛاع اٌزؼ١ٍُ ِٚواؽٍٗ.  72

اٍزقلاَ ا٤ٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ وب١ٌّيا١ٔخ اٌّجوِغخ ٚاٍزقلاَ   73

 شجىبد ثٕه اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾبٍجبد ا١ٌ٢خ ػٛػبً ػٓ اٌٍّفبد.

  
   

اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ َخ اٌتحذَبد اإللتظبدِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

      َتعٍمجبٌشإوْ اٌّبٌُخ اٌجعذ األوي

      ػؼف ا٦ِىبٔبد اٌّبك٠خ إٌّّٛؽخ ٌٍّلهٍخ.  74

      ٌؼب١ٍِٓ.ػؼف ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبطخ ثزله٠ت ا  75

      لٍخ اٌؾٛافي اٌّبك٠خ إٌّّٛؽخ ٌٍّل٠و٠ٓ اٌّز١ّي٠ٓ. 76

رؼقُ ا٦ٔفبق اٌزؼ١ٍّٟ ا٩ٌىَ ٦لبِخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ   77

 ػظو اٌّؼٍِٛبد.

  
   

      ػوٚهح إٌظو ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ وّٛهك الزظبكٞ ثل٠ً  78

      ِشبهوخ اٌّإٍَبد اٌىجوٜ اٌزٟ رَزف١ل ِٓ ِقوعبد ِلهٍخ اٌَّزمجً فٟ اٌز٠ًّٛ. 79

اٌَّبػ ثزشغ١غ اٌمطبع اٌقبص ػٍٝ ا٨ٍزضّبه فٟ اٌزؼ١ٍُ ثّب ٠ؼّٓ   81

 رؾٍّٗ ٌغيء ِٓ رىٍفخ اٌزؼ١ٍُ.

  
   

      اٌَّبػ ثزشغ١غ اٌّشبهوخ اٌشؼج١خ فٟ ر٠ًّٛ اٌّلهٍخ  81

      ثاعذاد اٌخشَح ٌغىق اٌعًّ َتعٍك اٌجعذ اٌثبٍٔ

اٌملهح ػٍٝ ري٠ٚل اٌط٩ة ثبٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٚا٩ٌىِخ ٩ٌٌزؾبق ثَٛق   82

 اٌؼًّ.

  
   

اٌملهح ػٍٝ هثؾ ا١ٌَبٍخ اٌزوث٠ٛخ ثب١ٌَبٍخ ا٨لزظبك٠خ ٚا١ٌَبٍخ اٌؼ١ٍّخ   83

 اٌزىٌٕٛٛع١خ..

  
   

      اٌملهح ػٍٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثبؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ.  84

اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌضمبفخ ا٨ٔزبع١خ ٚصمبفخ اٌؼًّ ٚا٨ػزّبك ػٍٝ اٌناد   85

 ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد ا٨لزظبك٠خ.
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      اٌَّبّ٘خ فٟ أفزبػ اٌّلهٍخ ػٍٝ ػبٌُ ا٨ٔزبط ٚاٌٍٛؾ ا٨عزّبػٟ.  86

اٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ اٌط٩ة ثأ١ّ٘خ ا٨ٔزبط ا٨ٍزوار١غٟ ٚأثؼبكٖ ٌّٛاعٙخ  87

 اٌزؾل٠بد ا٨لزظبك٠خ.

  
   

      اٌؼًّ ػٍٝ هثؾ اٌزؼ١ٍُ ثّٛالغ اٌؼًّ ٚا٦ٔزبط ثّب ٠ؾمك فبئلح ػظ١ّخ ٌٍط٩ة.  88

      اٌزؾٛي ِٓ ئػلاك اٌطبٌت ٌٍجؾش ػٓ ػًّ ئٌٝ فوك ٠ٛعل اٌؼًّ ٠ٚجلع ف١ٗ.  89

      اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ صمبفخ اٌزوش١ل فٟ اٍز٩ٙن اٌطبلخ.  91

اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذَش فٍ اٌّذاسط ِٓ ُخ اٌتحذَبد اإلختّبعِب ِغتىي   

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

      ِٛاعٙخ رؾل٠بد إٌّٛ اٌَىبٟٔ اٌّزَبهع.  91

      اٌزؼب٠ش ٚاٌزفبػً ِغ وً ِؼط١بد اٌٛالغ ٚرؾل٠برٗ اٌمو٠جخ ٚاٌجؼ١لح. 92

      ر١ّٕخ اٌنوبءاد اٌّزؼلكح )اوب٠ّٟ، رأٍِٟ ، رؼ١ٍّٟ، ػبؽفٟ(.  93

      رؾم١ك رّبٍه اٌّغزّغ فٟ ىِٓ ٠يكاك ػٌّٛخً ٠ِٛب ً ثؼل ٠َٛ.  94

رمل٠ُ فطؾ رط٠ٛو٠خ ٌٍزٛاطً ِغ اٌّغزّغ ريإِبً ِغ اٌزطٛه اٌؼٍّٟ   95

 ٚا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ اٌٍّؾٛظ.

  
   

      اٌزقٍض ِٓ إٌظوح ا٨عزّبػ١خ اٌل١ٔٚخ ٌّل٠و اٌّلهٍخ.  96

رؾم١ك ك٠ّمواؽ١خ اٌؾ١بح اٌّله١ٍخ ٚرله٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ِّبهٍخ   97

 اٌل٠ّمواؽ١خ فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ.

  
   

      اٌؾل ِٓ ػؼف اٌزؼبْٚ ث١ٓ أ١ٌٚبء أِٛه اٌط٩ة ٚا٦كاهح اٌّله١ٍخ. 98

      ئشوان أ١ٌٚبء أِٛه اٌط٩ة فٟ هٍُ ١ٍبٍخ اٌّلهٍخ ٚرقط١ؾ ثواِغٙب.  99

      ر١ّٕخ ٚػٟ اٌط٩ة ثّشى٩د اٌٛالغ ٚللهرُٙ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِزطٍجبد اٌَّزمجً  111

      هثؾ اٌّلهٍخ ثّشى٩د اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚاٌزفبػً ِؼٙب.  111

ا٦فبكح ِٓ ئِىبٔبد اٌّغزّغ اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ ٚاٌَؼٟ ٌفزؼ أثٛاة   112

 اٌّلهٍخ ػٍٝ اٌّغزّغ.

  
   

اٌؾل ِٓ اٌغيٚ اٌضمبفٟ ِٚب ٠طوؽٗ ِٓ أفىبه ِلِوح فٟ اٌؼٕف ٚاٌغٌٕ  113

 اٌغوث١خ فٟ وض١و ِٓ اٌّغب٨د.ٚرلػٛ اٌٝ اٌزم١ٍل ا٤ػّٝ ٌٍؼبكاد 
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 ِذسعخ اٌّغتمجً تىاخه ِذسطاعتجبٔخ اٌتحذَبد اٌتٍ 

 ػي٠يٞ اٌّلهً

فٟ ِلهٍخ اٌَّزمجً. ٌنٌه ٠وعٝ لواءح ٘نٖ  اٌّلهًأِبِه ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ رّضً ِغّٛػخ ِٓ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ 

فٟ اٌؾمً إٌّبٍت  (√ِٓ ف٩ي ٚػغ اشبهح)  ِٓ ٘نٖ اٌزؾل٠بد، اٌزؾل٠بد صُ ث١بْ ٚعٙخ ٔظون ؽٛي َِزٜٛ وً رؾلّ 

 ٌوأ٠ه.

 : موو )  (     أٔضٝ )  (اٌدٕظ

 : ػٍّٟ )  (          أكثٟ)     (اٌتخظض اٌذساعٍ

 ئعبىح عبِؼ١خ )  (                   كهٍبد ػ١ٍب )  (         : ِؼٙل )  (       اٌعٍٍّ اٌّإهً

 ارجغ كٚهاد )   (              ٌُ ٠زجغ كٚهاد )   ( اٌذوساد اٌتذسَجُخ:
 

 

فٍ اٌّذاسط ِٓ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد اٌثمبفِب ِغتىي   

 وخهخ ٔظشن؟
وجُش 

 خذا
 ِٕخفغ ِتىعؾ وجُش

ِٕخفغ 

 خذا
      اٌعىٌّخ األوياٌجعذ 

وَبة اٌط٩ة ِٙبهاد: )ا٨فز١به ٚإٌمل ٚا٨ٔزمبء اٌؾَٓ ِٓ ث١ٓ اٌىُ ئ 1

 اٌٙبئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚا٤فىبه ٚاٌضمبفبد اٌزٟ رؾٍّٙب ٍٚبئً ا٨رظبي(.

  
   

ئػلاك اٌط٩ة ٌٍزفبػً اٌٛاػٟ ِغ اٌؼٌّٛخ ِٓ ؽ١ش أفن ِب ٠ٕفغ ٠ٚف١ل   2

 ٚهفغ ِب ٠زؼبهع ٠ٚزظبكَ ِغ اٌضمبفخ ٚاٌم١ُ ا٨عزّبػ١خ ا٠٦غبث١خ.

  
   

      ا٨ٔزمبي ِٓ صٕبئ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ئٌٝ اٌغّغ ث١ّٕٙب.  3

للهح اٌّلهً ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزغ١و اٌَو٠غ اٌؾبطً فٟ اٌّغزّغ ثّىٛٔبرٗ   4

 )ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌّؼوف١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ..... اٌـ(.

  
   

      ػّبْ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍغ١ّغ فٟ ئؽبه اٌزوث١خ اٌَّزّوح.  5

اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبهاد اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٌّٛاعٙخ رغ١واد اٌؼظو  رله٠ت  6

 ٚاٍز١ؼبة ا٨ٔفغبه اٌّؼوفٟ ٚاٌزملَ اٌؼٍّٟ.

  
   

ػٍٝ ا٨ؽ٩ع ػٍٝ ٔؾٛ َِزّو ٚكائُ ػٍٝ وً عل٠ل فٟ ِغبي  اٌملهح اي  7

 اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ.

  
   

      للهح اٌّلهً ػٍٝ فزؼ لٕٛاد ا٨رظبي ث١ٓ أٛاع اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ. 8

      ِؼبٌغخ ٔظوح اٌطٍجخ اٌٍَج١خ ؽٛي اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ا٨عزّبػ١خ اٌؼوث١خ. 9

ئكفبي ِفب١ُ٘ اٌؼٌّٛخ ِٚؼب١ِٕٙب فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ وٟ ٨ ٠ؼ١ش   11

 اٌّلهً ٚاٌطبٌت فٟ ؽبٌخ أفظبَ ػٓ اٌٛالغ.

  
   

      اٌهىَخ اٌجؼل اٌضبٟٔ

      رى٠ٛٓ اٌّلهً ارغب٘بد ئ٠غبث١خ ٔؾٛ اٌؾؼبهح اٌؼب١ٌّخ.   11

      .ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌضمبف١خ ٚا٤ف٩ل١خ اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ اٌؾٌ اٌٛؽٕٟ ٌٍطٍجخ 12

      .اٌزطٍغ ئٌٝ اٌَّزمجً ٚاٌزؼبًِ ِغ ِزغ١وارٗ ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ صٛاثذ ا٤ِخ ٚل١ّٙب  13

      .ٚاٌزمب١ٌل، ٚث١ٓ ِٛاوجخ اٌزطٛهاد اٌؼب١ٌّخاٌغّغ ث١ٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ  14

      ئػطبء كٚه أوجو ٌٍغخ اٌؼوث١خ ا٤َ.  15

      ئكهان اٌّلهً ٌّٛلؼٗ ٚأ١ّ٘خ كٚهٖ فٟ ػظو اٌؼٌّٛخ ٚا٨ٔفزبػ   16

اٌؾل ِٓ اٌغيٚ اٌضمبفٟ ِٚب ٠طوؽٗ ِٓ أفىبه ِلِوح فٟ اٌؼٕف ٚاٌغٌٕ   17

 ٚرلػٛ اٌٝ اٌزم١ٍل ا٤ػّٝ ٌٍؼبكاد اٌغوث١خ فٟ وض١و ِٓ اٌّغب٨د.

  
   

ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ ا٨ٔزمبي ٚا٨فز١به ِٓ ؽٛفبْ اٌّؼوفخ كْٚ رؾ١ي   18

 أٚ رؼظت ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ فظٛط١خ اٌّغزّغ.

  
   

رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ِٓ عٙخ ٚا٨ٔفزبػ   19

 ػٍٝ اٌضمبفبد ا٤فوٜ ِٓ عٙخ أفوٜ.

  
   

      اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسط فٍ اٌّذاسط ِٓ وخهخ ٔظشن؟اٌتحذَبد اٌتشثىَخ ِب ِغتىي   
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      َتعٍك ثبٌطٍجخ اٌجعذ األوي

      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍّؼوفخ.  2

      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍؼًّ.  21

      اوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌزؼٍُ ٌٍزؼب٠ش ِغ ا٢فو٠ٓ.  22

      ػلَ اغفبي اٌّلهً أٞ ؽبلخ ِٓ ؽبلبد اٌطبٌت .  23

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ئوَبة اٌط٩ة ِٙبهح اٌزؼٍُ اٌنارٟ.  24

عؼً اٌطبٌت َِبُ٘ فٟ ثٕبء اٌَّزمجً ٚاٌزأص١و ف١ٗ ثل٨ً ِٓ أْ ٠ىْٛ ِزٍمٟ   25

 ٤ؽلاصٗ ٚرؾ٨ٛرٗ.

  
   

      ئػلاك اٌطبٌت ٌّٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌظؼجخ ٚاٌّزغ١واد اٌّز٩ؽمخ. 26

رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٕٙغ١خ اٌجؾش ِٚٙبهاد اٌطوق اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزظلٞ   27

 ٌٍّشى٩د ٚاٌّٛالف اٌزٟ رٛاعُٙٙ ٚارقبم اٌمواهاد اٌوش١لح.

  
   

      .ا٨هرمبء ثَّزٜٛ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚإٌظوٞ ٚاٌزغو٠جٟ ٌٍطٍجخ 28

      رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠زؼٍُ ٚر١ّٕخ هغجزٗ فٟ اٌزؼٍُ .  29

      ر١ّٕخ اٌملهاد ا٦ثلاػ١خ ٌلٜ اٌطبٌت.  31

      َِبػلح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌٛالغ ٚاٌملهح ػٍٝ اٌزغ١١و.  31

      ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فو٠ك ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو٠ٓ.  32

      َتعٍك ثطشائك اٌتذسَظ اٌجعذ اٌثبٍٔ

رؾٛي اٌّلهً ِٓ ٔبلً اٌّؼوفخ ٚاٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٙب ئٌٝ اٌّٛعٗ   33

 اٌّشبهن ٌطٍجزٗ فٟ هؽٍخ رؼٍُّٙ ٚاوزشبفُٙ اٌَّزّو.

  
   

عؼً اٌطبٌت ٠ؾظً ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ثغٙلٖ اٌشقظٟ ٚثلافغ ِٓ كافٍٗ   34

 ٌٍؼًّ ٚاٌّّبهٍخ.

  
   

اٌزؾٛي فٟ ِّٙخ اٌزوث١خ ِٓ رؾظ١ً اٌّؼوفخ ئٌٝ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد   35

 ا٤ٍب١ٍخ ٌٍزؼٍُ ٌلٜ اٌطبٌت.

  
   

ئٌٝ آفبق رؼ١ّ١ٍخ رزظً اٌزم١ٍلٞ ٔمً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ اٌظف اٌلهاٍٟ   36

 ثزىٌٕٛٛع١ب ا٨رظب٨د.

  
   

رّىٓ اٌّلهً ِٓ اٍزوار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ )اٌزؼٍُ ثب٨وزشبف،   37

 اٍزوار١غ١خ ِبٚهاء اٌّؼوفخ، اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ إٌشؾ،.....اٌـ(.

  
   

      ُ ِلٜ اٌؾ١بح.بي ِٓ اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ ئٌٝ اٌزؼٍا٨ٔزم  38

ا٨ٔزمبي ِٓ اٌزؼ١ٍُ ثبٌزٍم١ٓ ئٌٝ اٌزؼٍُ ثبٌّشبهوخ ِٓ لجً اٌّزؼٍُ وأٍبً   39

 ٌزىبًِ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

  
   

      ِؼبٍِخ اٌط٩ة وشووبء ؽم١م١١ٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.  41

      .خ ٌٍزغ١١ورؼ١ٍُ اٌط٩ة و١ف١خ ا٨ٍزغبث 41

      رؼ١ٍُ اٌطبٌت "و١ف ٠زؼٍُ" ٚ "و١ف ٠زظً ثّظبكه اٌّؼوفخ".  42

      ٠طوػ اوضو ِٓ ؽً ٌٍّشىٍخ ٠َٚزض١و اٌطٍجخ ٌٍجؾش ػٓ ؽٍٛي افوٜ.  43

      رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اشىبي هٍَٛ ماد ػ٩لبد اهرجبؽ١خ.  44

      رٛظ١ف اٍزوار١غ١بد اٌزفى١و ٚاٌزفى١و ا٨ثلاػٟ فٟ ا٤كاء.  45

اٌزقٍٟ ػٓ اٍزوار١غ١خ اٌزى١ف ِغ ِزطٍجبد اٌزغ١١و ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ   46

 اٍزوار١غ١خ اٌم١بَ ثلٚه ل١بكٞ فٟ اٌزغ١١و ثّب ٠ؾمك روث١خ َِزمج١ٍخ ٔٛػ١خ

  
   

      َتعٍك ثبٌجُئخ اٌتعٍُُّخ اٌجعذ اٌثبٌث

      رؾفي ا٦ثلاع ٚاٌز١ّي.ٚرٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ ِٕبٍجخ رغنة اٌط٩ة   47

      رظ١ُّ ث١ئبد اٌزؼٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ إٌشطخ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ا٘زّبِبد اٌطٍجخ.  48

رٛف١و اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ا٢ِٕخ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ٌٍٚطٍجخ ٚاٌزٟ رقٍٛ ِٓ   49

 اٌؼٕف ثأشىبٌٗ اٌّقزٍفخ.

  
   

رٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رؼطٟ )اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّجلػ١ٓ( فوطبً   51

 ٦ثواى ئثلاػبرُٙ.
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      رى١١ف اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ ا٤ٚػبع اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزغ١وح.  51

ر١ٙئخ شوٚؽ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رَبػل وً ؽبٌت ػٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ   52

 اٌمله اٌنٞ رَّؼ ثٗ اٍزؼلاكارٗ.

  
   

      رٛف١و ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ لبئّخ ػٍٝ اٌزشبهن ٚاٌزفبػً اٌّؼوفٟ ثؼ١لح ػٓ اٌزم١١ل اٌّؼوفٟ.  53

      .ر١ٙئخ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رَبػل ػٍٝ اٌزفبػً اٌظفٟ ا٠٦غبثٟ 54

      رؼي٠ي ِجبكهاد ا٨ثلاع ٚا٨ثزىبه.  55

      رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزغو٠ت ٚا٨وزشبف ٚرط٠ٛو اٌجلائً ٚا٨ؽزّب٨د.  56

      َتعٍك ثبٌّذسط ٔفغه اٌجعذ اٌشاثع

      اٌزٛعٗ ٔؾٛ ر١ّٙٓ اٌزؼ١ٍُ.  57

اِز٩ن اٌّلهً اٌىفب٠بد ٚاٌقظبئض اٌفوك٠خ ا٩ٌىِخ ٩ٌػط٩ع    58

 ثَّإ١ٌٚبرٗ فٟ ٘نا اٌؼظو.

  
   

      اٌزؼبًِ ِغ ػلك وج١و ِٓ اٌطٍجخ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝ ث١ئبد ِقزٍفخ.  59

      ئكهان اٌّلهً ؽغُ اٌزغ١و اٌغنهٞ اٌنٞ ؽوأ ػٍٝ ؽج١ؼخ كٚهٖ.  61

      اٌؼًّ ثّمزؼٝ وٛٔٗ ِوث١بً ٚثبؽضبً ٚلبئلاً . 61

      اٌؼًّ ػٍٝ رٛص١ك اٌظٍخ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٚظبكه اٌّؼوفخ.  62

      اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍّٗ ٚرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ رٛظ١فٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌّطٍٛة.  63

َِبػلح اٌطٍجخ ػٍٝ اوزشبف للهارُٙ اٌقبطخ ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ ٔؾٛ أفؼً   64

 ٠ز٩ءَ ِغ كٚافؼُٙ اٌؾم١م١خ.

  
   

رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌل٠ّمواؽ١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّلهً   65

 للٚح فٟ ِّبهٍخ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚاؽزواَ ؽمٛق ا٨َٔبْ.

  
   

      اٌّشبهوخ فٟ ٚػغ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثل٨ً ِٓ ا٨وزفبء ثلٚه إٌّفن ٌٙب. 66

َِزٜٛ  اٌّشبهوخ فٟ ئؽلاس اٌزغ١١و ٍٛاء ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزوثٛٞ أَ ػٍٝ 67

 اٌّغزّغ ثظفخ ػبِخ.

  
   

      اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك ِغ اٌي٩ِء ٚئكاهح اٌّلهٍخ.  68

      رجٕٟ اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.  69

فٍ اٌّذاسط ِٓ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد اٌتىٕىٌىخِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟

  
   

اٌزوث٠ٛخ اٌّزؼلكح ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌزلهة ػٍٝ ا٨ٍزقلاِبد  71

 ٚئوَبة ِٙبهاد رله٠ت اٌط٩ة ػ١ٍٙب.

  
   

      ِٛاوجخ اٌّلهً ٌَوػخ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚػقبِزٗ.  71

      رٛظ١ف اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٌقلِخ اٌؼًّ اٌزوثٛٞ.  72

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌظفٛف ا٨فزواػ١خ.  73

      رله٠ت اٌّلهً اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبهاد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ػجو شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ.  74

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ئكاهح اٌظفٛف اٌنو١خ.  75

      رّىٓ اٌّلهً ِٓ ئعواء ا٨ِزؾبٔبد ئٌىزو١ٔٚبً.  76

      للهح اٌّلهً ػٍٝ ػوع اٌلهًٚ ِٓ ف٩ي اٌؾبٍت اٌّوويٞ فٟ غوفخ اٌلهً.  77

      .ئِىب١ٔخ رٛاطً اٌّلهً ِغ ؽٍجزٗ ئٌىزو١ٔٚب ٚفلِبد اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ 78

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّىزجخ اٌول١ّخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ.  79

      ر١ّٕخ اٌّلهً ٌملهرٗ اٌنار١خ فٟ رط٠ٛو اٌجوِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ.  81

رّى١ٓ اٌط٩ة ِٓ اٍزقلاَ اٌزمبٔبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ   81

 اٌّؼٍِٛخ ٚونٌه فٟ ِؼبٌغزٙب ثطو٠مخ فؼبٌخ فٟ ئؽبه اٌزؼٍُ اٌنارٟ.

  
   

      للهح اٌّلهً ػٍٝ اٌزله٠ٌ فٟ ث١ئبد اٌزؼٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ.  82

رط٠ٛو اٌّلهً ٤كائٗ اٌنارٟ ثّب ٠ز٩ءَ ِغ اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ػٓ ؽو٠ك   83

 ا٨ٌزؾبق ثبٌلٚهاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ.

  
   

ر١ٙئخ اٌّلهً اٌط٩ة ٌَّزمجً رؾىّٗ اٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ ف٩ي رؼو٠فُٙ ثٙنٖ   84

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚو١ف١خ رشغ١ٍٙب ٚاٍزقلاِٙب.
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رط٠ٛو ثواِظ ا٨رظبي اٌؾبٍٛث١خ ث١ٓ اٌّلهٍخ ٚإٌّيي ٌّزبثؼخ اٌط٩ة   85

 ٚاٌؾظٛي ػٍٝ إٌزبئظ ٚاٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ.

  
   

      اػزّبك ٚٔشو اٍزقلاَ اٌىزت اٌلها١ٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚخ .  86

      اٌؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك ِٕب٘ظ عل٠لح ِزىبٍِخ ِغ اٌٍٛبئؾ اٌفؼبٌخ. 87

اٌؾبٍٛة أكاحً فٟ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد ٚؽفظٙب ِٚؼبٌغزٙب اٍزقلاَ اٌّلهً  88

 .ٚاٌزؾىُ ثٙب ٚئكاهرٙب

  
   

اٌملهح ػٍٝ ا٨ٍزقلاَ ا٨ثلاػٟ ٚاٌٛاػٟ ٚاٌزٛظ١ف اٌفبػً ٌزم١ٕبد صٛهح  89

 اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رظب٨د ٩ٌهرمبء ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

  
   

فٍ اٌّذاسط ِٓ  اٌّذسطاٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه ُخ اٌتحذَبد اٌّعشفِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

      ا٨ٔزمبي ِٓ رؾظ١ً اٌّؼوفخ اٌٝ رٛظ١فٙب.  91

      اٌزٛعٗ ٔؾٛ ا٨لزظبك اٌّؼوفٟ.  91

اٌؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ شجبة ٠زظف ثبٌٕشبؽ ٚاٌؾوو١خ لبكه ػٍٝ اٌّجبكهح   92

 ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ ػبٌُ اٌؼًّ ٌٍؾل ِٓ ِشىٍخ اٌجطبٌخ.

  
   

ا٨٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٚاٌزطج١مٟ ٚاٌزقظظبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌوؤ٠خ   93

 اٌَّزمج١ٍخ ٌّزطٍجبد اٌز١ّٕخ.

  
   

اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغ١ّغ ِؾبٚه٘ب ثّب ٠قلَ  94

 ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ.

  
   

رٛف١و اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزٟ رَبػلُ٘ ػٍٝ اٌزفبػً اٌَّزّو ِغ   95

 ِزطٍجبد ِغزّغ اٌّؼوفخ.

  
   

      ا٨ٍزفبكح ِٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ ا٨لزظبك٠خ.  96

      ئػلاك اٌط٩ة إٌّزغ١ٓ ٌٍّؼٍِٛبر١خ ٨ اٌَّزٍٙى١ٓ ٌٙب فؾَت.  97

      ئػلاك اٌط٩ة ٩ٌٔلِبط فٟ ِغزّغ اٌّؼوفخ.  98

      ر١ٙئخ اٌط٩ة ٌٍزؼبًِ ِغ الزظبك اٌّؼوفخ.  99

اٌملهح ػٍٝ ا٨ٍزغ٩ي ا٤ِضً ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ ف٩ي اٌجؾش ػٓ ا٤ٍب١ٌت   111

 اٌفؼبٌخ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب ٚرؾم١ك الظٝ اٍزفبكح ِٕٙب.

  
   

      ئػطبء هأً اٌّبي اٌّؼوفٟ أ١ّ٘خ أوجو ِٓ هأً اٌّبي اٌجشوٞ.  111

فٍ اٌّذاسط ِٓ  اٌتبٌُخ اٌتٍ تىاخه اٌّذسطُخ اٌتحذَبد االختّبعِب ِغتىي  

 وخهخ ٔظشن؟
  

   

روث١خ اٌطٍجخ ػٍٝ ِجبكئ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق ا٦َٔبْ ٚا٩ٌََ اٌلٌٟٚ   112

 ٚاٌؾٛاه ِغ صمبفخ اٌغ١و.

  
   

ئشوان أ١ٌٚبء ا٤ِٛه ٚاٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ارقبم اٌمواهاد اٌقبطخ   113

 ثَّزمجً اٌطٍجخ اٌلهاٍٟ ػٛػبً ػٓ هٍُ مٌه اٌَّزمجً ٌُٙ.

  
   

      ئوَبة اٌطٍجخ ِٙبهح اٌؾٛاه اٌّزٛاىْ ٚاؽزواَ اٌوأٞ ٚاٌوأٞ ا٢فو.  114

      ؼٕف ٚاٌزطوف.رؼ١ٍُ اٌطٍجخ رمجً اٌزٕٛع ٚئشبػخ صمبفخ اٌزَبِؼ ٚٔجن اٌ  115

      ئوَبة اٌط٩ة اٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ ا٨عزّبػ١خ.  116

      ئوَبة اٌط٩ة اٌملهح ػٍٝ ا٨ػط٩ع ثّزطٍجبد اٌّٛاؽٕخ اٌؾمخ.  117

      روث١خ اٌط٩ة ػٍٝ اٌؾٌ ا٨َٔبٟٔ ٚاٍزٍٙبَ اٌم١ُ اٌؾؼبه٠خ.   118

رى٠ٛٓ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ثّب ٠َُٙ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚؽً ِشى٩رٙب   119

 ِٓ ف٩ي رفبػٍُٙ ِغ ث١ئزُٙ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ

  
   

      )وّوع ا٠٦لى(.اٌّؼل٠خ رٛػ١خ اٌط٩ة ثقطٛهح ثؼغ ا٤ِواع   111

      رأو١ل ِجلأ ؽمٛق ا٨َٔبْ ٚؽمٛق ا٤ل١ٍبد.  111

      اٌزؼبْٚ ِغ ا٤ً٘ ٌٕشو اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌغنائٟ ٚاٌظؾٟ ٚاٌغَٕٟ.  112
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 (8الممحؽ رقـ )
 جدوؿ نسب معا  ر مد ري مدرسة المستقبؿ

 رقـ البند
 كب رة جداً  كب رة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
1 4 7.8 3 5.9 11 21.6 26 51.0 7 13.7 
2 1 2.0 2 3.9 10 19.6 26 51.0 12 23.5 
3 1 2.0 10 19.6 6 11.8 24 47.1 10 19.6 
4 3 5.9 2 3.9 6 11.8 26 51.0 14 27.5 
5 4 7.8 8 15.7 7 13.7 25 49.0 7 13.7 
6 2 3.9 4 7.8 10 19.6 24 47.1 11 21.6 
7 - - 2 3.9 9 17.6 33 64.7 7 13.7 
8 - - 2 3.9 11 21.6 34 66.7 4 7.8 
9 2 3.9   13 25.5 30 58.8 6 11.8 

10 1 2.0 3 5.9 13 25.5 30 58.8 4 7.8 
11 1 2.0 5 9.8 14 27.5 29 56.9 2 3.9 
12 3 5.9 4 7.8 11 21.6 25 49.0 8 15.7 
13 - - 6 11.8 16 31.4 17 33.3 12 23.5 
14 2 3.9 1 2.0 10 19.6 30 58.8 8 15.7 
15 1 2.0 1 2.0 20 39.2 19 37.3 10 19.6 
16 2 3.9 8 15.7 10 19.6 23 45.1 8 15.7 
17 3 5.9 5 9.8 15 29.4 18 35.3 10 19.6 
18 2 3.9 3 5.9 15 29.4 29 56.9 2 3.9 
19 - - 5 9.8 12 23.5 25 49.0 9 17.6 
20 2 3.9 5 9.8 12 23.5 26 51.0 6 11.8 
21 3 5.9 6 11.8 12 23.5 23 45.1 7 13.7 
22 - - 6 11.8 10 19.6 27 52.9 8 15.7 
23 1 2.0 5 9.8 14 27.5 23 45.1 8 15.7 
24 5 9.8 3 5.9 7 13.7 25 49.0 11 21.6 
25 2 3.9 8 15.7 4 7.8 25 49.0 12 23.5 
26 - - 9 17.6 6 11.8 28 54.9 8 15.7 
27 - - 9 17.6 8 15.7 22 43.1 12 23.5 
28 2 3.9 7 13.7 8 15.7 26 51.0 8 15.7 
29 1 2.0 2 3.9 14 27.5 28 54.9 6 11.8 
30 2 3.9 4 7.8 5 9.8 29 56.9 11 21.6 
31 2 3.9 2 3.9 5 9.8 31 60.8 11 21.6 
32 - - 8 15.7 12 23.5 24 47.1 7 13.7 
33 2 3.9 5 9.8 9 17.6 28 54.9 7 13.7 
34 - - 7 13.7 3 5.9 19 37.3 22 43.1 
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35 2 3.9 4 7.8 3 5.9 11 21.6 31 60.8 
36 5 9.8 2 3.9 12 23.5 17 33.3 15 29.4 
37 2 3.9 9 17.6 7 13.7 15 29.4 18 35.3 
38 3 5.9 5 9.8 7 13.7 24 47.1 12 23.5 
39 1 2.0 5 9.8 15 29.4 17 33.3 13 25.5 
40 1 2.0 5 9.8 12 23.5 17 33.3 16 31.4 
41 4 7.8 5 9.8 10 19.6 21 41.2 11 21.6 
42 2 3.9 3 5.9 15 29.4 25 49.0 6 11.8 
43 1 2.0 1 2.0 14 27.5 26 51.0 9 17.6 
44 3 5.9 1 2.0 14 27.5 26 51.0 7 13.7 
45 4 7.8 2 3.9 12 23.5 22 43.1 11 21.6 
46 3 5.9 1 2.0 13 25.5 25 49.0 9 17.6 
47 - - 1 2.0 8 15.7 30 58.8 12 23.5 
48 1 2.0 2 3.9 3 5.9 29 56.9 16 31.4 
49 3 5.9 4 7.8 9 17.6 29 56.9 6 11.8 
50 - - 2 3.9 16 31.4 26 51.0 7 13.7 
51 2 3.9 7 13.7 16 31.4 20 39.2 6 11.8 
52 3 5.9 1 2.0 13 25.5 27 52.9 7 13.7 
53 3 5.9 4 7.8 13 25.5 22 43.1 9 17.6 
54 2 3.9 3 5.9 16 31.4 26 51.0 4 7.8 
55 2 3.9 4 7.8 12 23.5 26 51.0 7 13.7 
56 1 2.0 5 9.8 11 21.6 29 56.9 5 9.8 
57 1 2.0 4 7.8 15 29.4 26 51.0 5 9.8 
58 2 3.9 4 7.8 17 33.3 22 43.1 6 11.8 
59 2 3.9 1 2.0 10 19.6 30 58.8 8 15.7 
60 2 3.9 5 9.8 12 23.5 25 49.0 7 13.7 
61 3 5.9 5 9.8 12 23.5 26 51.0 5 9.8 
62 - - 5 9.8 12 23.5 28 54.9 6 11.8 
63 3 5.9 4 7.8 13 25.5 23 45.1 8 15.7 
64 2 3.9 7 13.7 9 17.6 27 52.9 6 11.8 
65 4 7.8 5 9.8 10 19.6 26 51.0 6 11.8 
66 - - 11 21.6 10 19.6 21 41.2 9 17.6 
67 - - 1 2.0 21 41.2 24 47.1 5 9.8 
68 1 2.0 7 13.7 7 13.7 31 60.8 5 9.8 
69 2 3.9 1 2.0 10 19.6 30 58.8 8 15.7 
70 - - - - 16 31.4 25 49.0 10 19.6 
71 - - 4 7.8 14 27.5 25 49.0 8 15.7 
72 1 2.0 3 5.9 13 25.5 22 43.1 12 23.5 
73 1 2.0 5 9.8 17 33.3 17 33.3 11 21.6 
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74 - - 6 11.8 7 13.7 26 51.0 12 23.5 
75 5 9.8 1 2.0 11 21.6 24 47.1 10 19.6 
76 5 9.8 1 2.0 8 15.7 27 52.9 10 19.6 
77 4 7.8 1 2.0 12 23.5 23 45.1 11 21.6 
78 4 7.8 - - 12 23.5 29 56.9 6 11.8 
79 5 9.8 2 3.9 12 23.5 22 43.1 10 19.6 
80 1 2.0 2 3.9 15 29.4 21 41.2 12 23.5 
81 1 2.0 5 9.8 14 27.5 19 37.3 12 23.5 
82 - - 5 9.8 10 19.6 27 52.9 9 17.6 
83 1 2.0 3 5.9 18 35.3 21 41.2 8 15.7 
84 1 2.0 - - 15 29.4 27 52.9 8 15.7 
85 1 2.0 3 5.9 19 37.3 20 39.2 8 15.7 
86 1 2.0 3 5.9 12 23.5 26 51.0 9 17.6 
87 1 2.0 1 2.0 13 25.5 33 64.7 3 5.9 
88 1 2.0 4 7.8 6 11.8 32 62.7 8 15.7 
89 - - 6 11.8 9 17.6 30 58.8 6 11.8 
90 1 2.0 4 7.8 7 13.7 31 60.8 8 15.7 
91 1 2.0 9 17.6 7 13.7 27 52.9 7 13.7 
92 1 2.0 5 9.8 11 21.6 29 56.9 5 9.8 
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 (9الممحؽ رقـ )
 المد ر فنسب التحد ات التي تواجو 

 رقـ البند
 كب رة جداً  كب رة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
1 5 9.8 5 9.8 14 27.5 23 45.1 4 7.8 
2 2 3.9 3 5.9 9 17.6 23 45.1 14 27.5 
3 - - 16 31.4 6 11.8 21 41.2 8 15.7 
4 2 3.9 3 5.9 9 17.6 23 45.1 14 27.5 

5 5 9.8 11 21.6 10 19.6 23 45.1 2 3.9 

6 3 5.9 6 11.8 13 25.5 21 41.2 8 15.7 
7 - - 1 2.0 10 19.6 34 66.7 6 11.8 
8 1 2.0 2 3.9 10 19.6 36 70.6 2 3.9 
9 2 3.9 1 2.0 13 25.5 31 60.8 4 7.8 

10 - - 2 3.9 16 31.4 31 60.8 2 3.9 

11 1 2.0 7 13.7 15 29.4 28 54.9 - - 
12 1 2.0 6 11.8 16 31.4 20 39.2 8 15.7 
13 - - 8 15.7 19 37.3 13 25.5 11 21.6 
14 3 5.9 4 7.8 17 33.3 15 29.4 12 23.5 
15 2 3.9 2 3.9 23 45.1 15 29.4 9 17.6 
16 1 2.0 13 25.5 12 23.5 20 39.2 5 9.8 
17 1 2.0 4 7.8 18 35.3 19 37.3 9 17.6 
18 4 7.8 2 3.9 15 29.4 28 54.9 2 3.9 
19 1 2.0 7 13.7 9 17.6 26 51.0 8 15.7 
20 4 7.8 4 7.8 15 29.4 20 39.2 8 15.7 
21 5 9.8 7 13.7 15 29.4 20 39.2 4 7.8 
22 - - 6 11.8 11 21.6 24 47.1 10 19.6 
23 3 5.9 8 15.7 15 29.4 19 37.3 6 11.8 
24 8 15.7 6 11.8 5 9.8 22 43.1 10 19.6 
25 3 5.9 12 23.5 2 3.9 28 54.9 6 11.8 
26 1 2.0 10 19.6 8 15.7 22 43.1 10 19.6 
27 - - 10 19.6 11 21.6 16 31.4 14 27.5 
28 3 5.9 10 19.6 8 15.7 24 47.1 6 11.8 
29 3 5.9 3 5.9 19 37.3 24 47.1 2 3.9 
30 4 7.8 4 7.8 6 11.8 30 58.8 7 13.7 
31 - - 4 7.8 7 13.7 32 62.7 8 15.7 
32 - - 9 17.6 19 37.3 21 41.2 2 3.9 
33 4 7.8 5 9.8 14 27.5 24 47.1 4 7.8 
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34 - - 9 17.6 3 5.9 12 23.5 27 52.9 
35 4 7.8 4 7.8 6 11.8 1 2.0 36 70.6 
36 9 17.6 2 3.9 11 21.6 15 29.4 14 27.5 
37 7 13.7 10 19.6 8 15.7 12 23.5 14 27.5 
38 5 9.8 6 11.8 7 13.7 24 47.1 9 17.6 
39 3 5.9 6 11.8 17 33.3 12 23.5 13 25.5 
40 2 3.9 5 9.8 15 29.4 12 23.5 17 33.3 
41 4 7.8 7 13.7 10 19.6 19 37.3 11 21.6 
42 - - 6 11.8 16 31.4 25 49.0 4 7.8 
43 1 2.0 2 3.9 17 33.3 25 49.0 6 11.8 
44 - - 1 2.0 17 33.3 27 52.9 6 11.8 
45 3 5.9 2 3.9 18 35.3 18 35.3 10 19.6 
46 3 5.9 - - 17 33.3 23 45.1 8 15.7 
47 1 2.0 - - 14 27.5 23 45.1 13 25.5 
48 2 3.9 2 3.9 6 11.8 27 52.9 14 27.5 
49 3 5.9 5 9.8 8 15.7 29 56.9 6 11.8 
50 1 2.0 4 7.8 15 29.4 21 41.2 10 19.6 
51 2 3.9 6 11.8 16 31.4 19 37.3 8 15.7 
52 - - 2 3.9 12 23.5 31 60.8 6 11.8 
53 3 5.9 - - 18 35.3 22 43.1 8 15.7 
54 1 2.0 5 9.8 20 39.2 17 33.3 8 15.7 
55 2 3.9 - - 16 31.4 29 56.9 4 7.8 
56 1 2.0 1 2.0 16 31.4 31 60.8 2 3.9 

57 - - - - 22 43.1 23 45.1 6 11.8 

58 - - 2 3.9 23 45.1 20 39.2 6 11.8 
59 - - 1 2.0 9 17.6 35 68.6 6 11.8 
60 2 3.9 3 5.9 9 17.6 31 60.8 6 11.8 
61 2 3.9 5 9.8 11 21.6 27 52.9 6 11.8 
62 1 2.0 3 5.9 16 31.4 29 56.9 2 3.9 
63 3 5.9 4 7.8 15 29.4 21 41.2 8 15.7 
64 2 3.9 9 17.6 10 19.6 26 51.0 4 7.8 
65 5 9.8 8 15.7 11 21.6 21 41.2 6 11.8 
66 - - 14 27.5 11 21.6 20 39.2 6 11.8 
67 - - - - 28 54.9 21 41.2 2 3.9 
68 2 3.9 7 13.7 11 21.6 29 56.9 2 3.9 
69 3 5.9 - - 13 25.5 31 60.8 4 7.8 

70 1 2.0 - - 19 37.3 25 49.0 6 11.8 

71 - - 4 7.8 14 27.5 22 43.1 11 21.6 

72 4 7.8 14 27.5 11 21.6 22 43.1 - - 
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73 2 3.9 5 9.8 19 37.3 10 19.6 15 29.4 
74 - - 5 9.8 12 23.5 20 39.2 14 27.5 
75 5 9.8 1 2.0 13 25.5 22 43.1 10 19.6 
76 5 9.8 1 2.0 9 17.6 23 45.1 13 25.5 
77 5 9.8 - - 13 25.5 20 39.2 13 25.5 
78 5 9.8 1 2.0 15 29.4 25 49.0 5 9.8 
79 7 13.7 3 5.9 14 27.5 16 31.4 11 21.6 
80 2 3.9 2 3.9 18 35.3 18 35.3 11 21.6 
81 - - 5 9.8 15 29.4 16 31.4 15 29.4 
82 - - 5 9.8 9 17.6 29 56.9 8 15.7 
83 1 2.0 - - 18 35.3 24 47.1 8 15.7 
84 1 2.0 - - 13 25.5 31 60.8 6 11.8 
85 1 2.0 - - 23 45.1 20 39.2 7 13.7 
86 1 2.0 1 2.0 13 25.5 24 47.1 12 23.5 
87 1 2.0 1 2.0 9 17.6 36 70.6 4 7.8 
88 1 2.0 5 9.8 5 9.8 30 58.8 10 19.6 
89 - - 6 11.8 9 17.6 28 54.9 8 15.7 
90 1 2.0 5 9.8 5 9.8 30 58.8 10 19.6 
91 1 2.0 10 19.6 6 11.8 26 51.0 8 15.7 
92 - - 3 5.9 13 25.5 29 56.9 6 11.8 
93 1 2.0 4 7.8 12 23.5 25 49.0 9 17.6 
94 1 2.0 - - 16 31.4 26 51.0 8 15.7 
95 3 5.9 - - 23 45.1 18 35.3 7 13.7 
96 3 5.9 9 17.6 16 31.4 17 33.3 6 11.8 
97 - - 9 17.6 15 29.4 18 35.3 9 17.6 
98 4 7.8 4 7.8 18 35.3 23 45.1 2 3.9 
99 4 7.8 6 11.8 13 25.5 23 45.1 5 9.8 
100 5 9.8 4 7.8 12 23.5 21 41.2 9 17.6 

101 1 2.0 - - 14 27.5 34 66.7 2 3.9 

102 3 5.9 - - 13 25.5 31 60.8 4 7.8 

103 9 17.6 6 11.8 25 49.0 11 21.6 - - 
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 (10الممحؽ رقـ )
 نسب معا  ر مدرسي مدرسة المستقبؿجدوؿ  

رقـ 
 البند

 كب رة جداً  كب رة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 - - 21 3.3 165 25.6 257 39.9 201 31.2 

2 20 3.1 131 20.3 292 45.3 159 24.7 42 6.5 

3 7 1.1 70 10.9 207 32.1 256 39.8 104 16.1 

4 42 6.5 152 23.6 186 28.9 139 21.6 125 19.4 

5 14 2.2 27 4.2 242 37.6 216 33.5 145 22.5 

6 48 7.5 90 14.0 250 38.8 179 27.8 77 12.0 

7 35 5.4 61 9.5 277 43.0 153 23.8 118 18.3 

8 - - 69 10.7 305 47.4 186 28.9 84 13.0 

9 21 3.3 35 5.4 296 46.0 216 33.5 76 11.8 

10 42 6.5 131 20.3 180 28.0 194 30.1 97 15.1 

11 - - 76 11.8 212 32.9 287 44.6 69 10.7 

12 34 5.3 96 14.9 221 34.3 189 29.3 104 16.1 

13 - - 77 12.0 152 23.6 291 45.2 124 19.3 

14 20 3.1 14 2.2 173 26.9 242 37.6 195 30.3 

15 56 8.7 145 22.5 193 30.0 196 30.4 54 8.4 

16 7 1.1 20 3.1 207 32.1 263 40.8 147 22.8 

17 61 9.5 125 19.4 174 27.0 194 30.1 90 14.0 

18 27 4.2 75 11.6 203 31.5 208 32.3 131 20.3 

19 7 1.1 42 6.5 255 39.6 187 29.0 153 23.8 

20 - - 21 3.3 234 36.3 236 36.6 153 23.8 

21 42 6.5 118 18.3 228 35.4 165 25.6 91 14.1 

22 - - 28 4.3 269 41.8 235 36.5 112 17.4 

23 14 2.2 42 6.5 257 39.9 221 34.3 110 17.1 

24 - - 61 9.5 216 33.5 221 34.3 146 22.7 

25 56 8.7 145 22.5 193 30.0 196 30.4 54 8.4 

26 7 1.1 69 10.7 271 42.1 195 30.3 102 15.8 

27 42 6.5 118 18.3 228 35.4 165 25.6 91 14.1 

28 - - 49 7.6 228 35.4 222 34.5 145 22.5 

29 7 1.1 83 12.9 215 33.4 257 39.9 82 12.7 

30 70 10.9 137 21.3 187 29.0 160 24.8 90 14.0 

31 - - 103 16.0 146 22.7 271 42.1 124 19.3 

32 21 3.3 28 4.3 200 31.1 305 47.4 90 14.0 

33 - - 70 10.9 199 30.9 256 39.8 119 18.5 
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34 27 4.2 91 14.1 200 31.1 182 28.3 144 22.4 

35 7 1.1 48 7.5 229 35.6 278 43.2 82 12.7 

36 7 1.1 77 12.0 199 30.9 257 39.9 104 16.1 

37 14 2.2 104 16.1 185 28.7 244 37.9 97 15.1 

38 14 2.2 76 11.8 152 23.6 277 43.0 125 19.4 

39 - - 55 8.5 216 33.5 255 39.6 118 18.3 

40 7 1.1 83 12.9 180 28.0 271 42.1 103 16.0 

41 7 1.1 70 10.9 202 31.4 254 39.4 111 17.2 

42 21 3.3 47 7.3 158 24.5 280 43.5 138 21.4 

43 21 3.3 49 7.6 228 35.4 235 36.5 111 17.2 

44 7 1.1 90 14.0 258 40.1 200 31.1 89 13.8 

45 14 2.2 111 17.2 158 24.5 195 30.3 166 25.8 

46 7 1.1 84 13.0 277 43.0 173 26.9 103 16.0 

47 14 2.2 35 5.4 249 38.7 221 34.3 125 19.4 

48 - - 105 16.3 256 39.8 145 22.5 138 21.4 

49 - - 83 12.9 251 39.0 206 32.0 104 16.1 

50 21 3.3 63 9.8 230 35.7 220 34.2 110 17.1 

51 7 1.1 70 10.9 207 32.1 263 40.8 97 15.1 

52 28 4.3 35 5.4 228 35.4 215 33.4 138 21.4 

53 14 2.2 56 8.7 199 30.9 278 43.2 97 15.1 

54 7 1.1 34 5.3 208 32.3 278 43.2 111 17.2 

55 21 3.3 47 7.3 158 24.5 280 43.5 138 21.4 

56 7 1.1 35 5.4 229 35.6 269 41.8 104 16.1 

57 - - 83 12.9 236 36.6 220 34.2 105 16.3 

58 - - 62 9.6 221 34.3 230 35.7 131 20.3 

59 7 1.1 83 12.9 152 23.6 271 42.1 131 20.3 

60 14 2.2 33 5.1 146 22.7 285 44.3 166 25.8 

61 6 .9 21 3.3 180 28.0 298 46.3 139 21.6 

62 13 2.0 84 13.0 201 31.2 228 35.4 118 18.3 

63 7 1.1 69 10.7 271 42.1 173 26.9 124 19.3 

64 7 1.1 63 9.8 242 37.6 221 34.3 111 17.2 

65 27 4.2 91 14.1 200 31.1 182 28.3 144 22.4 

66 7 1.1 49 7.6 220 34.2 236 36.6 132 20.5 

67 - - 102 15.8 272 42.2 194 30.1 76 11.8 

68 21 3.3 76 11.8 213 33.1 173 26.9 161 25.0 

69 7 1.1 35 5.4 214 33.2 256 39.8 132 20.5 

70 70 10.9 137 21.3 187 29.0 160 24.8 90 14.0 

71 7 1.1 49 7.6 223 34.6 240 37.3 125 19.4 



299 

 

72 42 6.5 131 20.3 180 28.0 194 30.1 97 15.1 

73 42 6.5 83 12.9 202 31.4 221 34.3 96 14.9 

74 21 3.3 97 15.1 194 30.1 230 35.7 102 15.8 

75 21 3.3 76 11.8 236 36.6 164 25.5 147 22.8 

76 28 4.3 139 21.6 152 23.6 160 24.8 158 24.5 

77 42 6.5 112 17.4 188 29.2 156 24.2 146 22.7 

78 21 3.3 147 22.8 200 31.1 171 26.6 105 16.3 

79 49 7.6 140 21.7 167 25.9 179 27.8 109 16.9 

80 49 7.6 133 20.7 138 21.4 227 35.2 97 15.1 

81 14 2.2 138 21.4 181 28.1 200 31.1 111 17.2 

82 21 3.3 123 19.1 194 30.1 188 29.2 118 18.3 

83 7 1.1 90 14.0 243 37.7 172 26.7 132 20.5 

84 35 5.4 41 6.4 235 36.5 195 30.3 138 21.4 

85 27 4.2 91 14.1 242 37.6 165 25.6 119 18.5 

86 49 7.6 82 12.7 200 31.1 210 32.6 103 16.0 

87 56 8.7 55 8.5 209 32.5 185 28.7 139 21.6 

88 35 5.4 104 16.1 193 30.0 194 30.1 118 18.3 

89 21 3.3 105 16.3 179 27.8 249 38.7 90 14.0 

90 42 6.5 118 18.3 228 35.4 165 25.6 91 14.1 

91 7 1.1 76 11.8 250 38.8 186 28.9 125 19.4 

92 - - 83 12.9 249 38.7 195 30.3 117 18.2 

93 7 1.1 76 11.8 208 32.3 249 38.7 104 16.1 

94 56 8.7 145 22.5 193 30.0 196 30.4 54 8.4 

95 - - 146 22.7 178 27.6 244 37.9 76 11.8 

96 21 3.3 126 19.6 185 28.7 256 39.8 56 8.7 

97 21 3.3 125 19.4 173 26.9 194 30.1 124 19.3 

98 14 2.2 145 22.5 147 22.8 193 30.0 145 22.5 

99 21 3.3 76 11.8 213 33.1 173 26.9 161 25.0 

100 21 3.3 84 13.0 228 35.4 227 35.2 84 13.0 

101 21 3.3 69 10.7 222 34.5 223 34.6 109 16.9 

102 7 1.1 55 8.5 237 36.8 213 33.1 132 20.5 

103 7 1.1 55 8.5 181 28.1 242 37.6 159 24.7 

104 21 3.3 42 6.5 157 24.4 266 41.3 158 24.5 

105 - - 40 6.2 200 31.1 264 41.0 140 21.7 

106 - - 48 7.5 187 29.0 195 30.3 214 33.2 

107 - - 55 8.5 158 24.5 292 45.3 139 21.6 

108 - - 35 5.4 164 25.5 313 48.6 132 20.5 

109 7 1.1 62 9.6 159 24.7 249 38.7 167 25.9 

110 14 2.2 42 6.5 207 32.1 208 32.3 173 26.9 
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111 - - 70 10.9 152 23.6 284 44.1 138 21.4 

112 21 3.3 70 10.9 144 22.4 213 33.1 196 30.4 

113 21 3.3 76 11.8 219 34.0 161 25.0 167 25.9 

114 28 4.3 68 10.6 249 38.7 140 21.7 159 24.7 
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 مدرس فالتي تواجو التحد ات استبانة ال نسبجدوؿ  ( 11رقـ )   الممحؽ
 رقـ البند

 كب رة جداً  كب رة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 - - 14 2.2 248 38.5 216 33.5 166 25.8 

2 - - 90 14.0 178 27.6 251 39.0 125 19.4 

3 7 1.1 70 10.9 207 32.1 256 39.8 104 16.1 

4 7 1.1 69 10.7 227 35.2 216 33.5 125 19.4 

5 14 2.2 27 4.2 242 37.6 216 33.5 145 22.5 

6 7 1.1 55 8.5 235 36.5 236 36.6 111 17.2 

7 7 1.1 41 6.4 284 44.1 208 32.3 104 16.1 

8 - - 69 10.7 305 47.4 186 28.9 84 13.0 

9 21 3.3 35 5.4 296 46.0 216 33.5 76 11.8 

10 - - 48 7.5 271 42.1 221 34.3 104 16.1 

11 - - 76 11.8 212 32.9 287 44.6 69 10.7 

12 - - 27 4.2 249 38.7 228 35.4 140 21.7 

13 - - 77 12.0 152 23.6 291 45.2 124 19.3 

14 - - 27 4.2 221 34.3 256 39.8 140 21.7 

15 7 1.1 49 7.6 164 25.5 229 35.6 195 30.3 

16 7 1.1 20 3.1 207 32.1 263 40.8 147 22.8 

17 7 1.1 56 8.7 173 26.9 193 30.0 215 33.4 

18 - - 47 7.3 193 30.0 265 41.1 139 21.6 

19 7 1.1 42 6.5 255 39.6 187 29.0 153 23.8 

20 - - 21 3.3 234 36.3 236 36.6 153 23.8 

21 - - 49 7.6 222 34.5 234 36.3 139 21.6 

22 - - 28 4.3 269 41.8 235 36.5 112 17.4 

23 14 2.2 42 6.5 257 39.9 221 34.3 110 17.1 

24 - - 61 9.5 216 33.5 221 34.3 146 22.7 

25 7 1.1 40 6.2 271 42.1 228 35.4 98 15.2 

26 7 1.1 69 10.7 271 42.1 195 30.3 102 15.8 

27 - - 83 12.9 263 40.8 195 30.3 103 16.0 

28 - - 49 7.6 228 35.4 222 34.5 145 22.5 

29 7 1.1 83 12.9 215 33.4 257 39.9 82 12.7 

30 7 1.1 90 14.0 159 24.7 276 42.9 112 17.4 

31 -+ - 103 16.0 146 22.7 271 42.1 124 19.3 

32 21 3.3 28 4.3 200 31.1 305 47.4 90 14.0 

33 - - 70 10.9 199 30.9 256 39.8 119 18.5 

34 - - 91 14.1 215 33.4 200 31.1 138 21.4 

35 7 1.1 48 7.5 229 35.6 278 43.2 82 12.7 

36 7 1.1 77 12.0 199 30.9 257 39.9 104 16.1 
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37 14 2.2 104 16.1 185 28.7 244 37.9 97 15.1 

38 14 2.2 76 11.8 152 23.6 277 43.0 125 19.4 

39 - - 55 8.5 216 33.5 255 39.6 118 18.3 

40 7 1.1 83 12.9 180 28.0 271 42.1 103 16.0 

41 7 1.1 70 10.9 202 31.4 254 39.4 111 17.2 

42 7 1.1 77 12.0 185 28.7 237 36.8 138 21.4 

43 21 3.3 49 7.6 228 35.4 235 36.5 111 17.2 

44 7 1.1 90 14.0 258 40.1 200 31.1 89 13.8 

45 7 1.1 83 12.9 216 33.5 269 41.8 69 10.7 

46 7 1.1 84 13.0 277 43.0 173 26.9 103 16.0 

47 14 2.2 35 5.4 249 38.7 221 34.3 125 19.4 

48 - - 105 16.3 256 39.8 145 22.5 138 21.4 

49 - - 83 12.9 251 39.0 206 32.0 104 16.1 

50 21 3.3 63 9.8 230 35.7 220 34.2 110 17.1 

51 7 1.1 70 10.9 207 32.1 263 40.8 97 15.1 

52 28 4.3 35 5.4 228 35.4 215 33.4 138 21.4 

53 14 2.2 56 8.7 199 30.9 278 43.2 97 15.1 

54 7 1.1 34 5.3 208 32.3 278 43.2 111 17.2 

55 7 1.1 21 3.3 242 37.6 208 32.3 166 25.8 

56 7 1.1 35 5.4 229 35.6 269 41.8 104 16.1 

57 - - 83 12.9 236 36.6 220 34.2 105 16.3 

58 - - 62 9.6 221 34.3 230 35.7 131 20.3 

59 7 1.1 83 12.9 152 23.6 271 42.1 131 20.3 

60 14 2.2 33 5.1 146 22.7 285 44.3 166 25.8 

61 6 .9 21 3.3 180 28.0 298 46.3 139 21.6 

62 13 2.0 84 13.0 201 31.2 228 35.4 118 18.3 

63 7 1.1 69 10.7 271 42.1 173 26.9 124 19.3 

64 7 1.1 63 9.8 242 37.6 221 34.3 111 17.2 

65 - - 35 5.4 200 31.1 250 38.8 159 24.7 

66 7 1.1 49 7.6 220 34.2 236 36.6 132 20.5 

67 - - 102 15.8 272 42.2 194 30.1 76 11.8 

68 7 1.1 76 11.8 194 30.1 228 35.4 139 21.6 

69 7 1.1 35 5.4 214 33.2 256 39.8 132 20.5 

70 - - 84 13.0 185 28.7 257 39.9 118 18.3 

71 7 1.1 49 7.6 223 34.6 240 37.3 125 19.4 

72 - - 105 16.3 277 43.0 166 25.8 96 14.9 

73 42 6.5 83 12.9 202 31.4 221 34.3 96 14.9 

74 21 3.3 97 15.1 194 30.1 230 35.7 102 15.8 

75 21 3.3 76 11.8 236 36.6 164 25.5 147 22.8 



313 

 

76 28 4.3 139 21.6 152 23.6 160 24.8 158 24.5 

77 42 6.5 112 17.4 188 29.2 156 24.2 146 22.7 

78 21 3.3 147 22.8 200 31.1 171 26.6 105 16.3 

79 49 7.6 140 21.7 167 25.9 179 27.8 109 16.9 

80 49 7.6 133 20.7 138 21.4 227 35.2 97 15.1 

81 14 2.2 138 21.4 181 28.1 200 31.1 111 17.2 

82 21 3.3 123 19.1 194 30.1 188 29.2 118 18.3 

83 7 1.1 90 14.0 243 37.7 172 26.7 132 20.5 

84 35 5.4 41 6.4 235 36.5 195 30.3 138 21.4 

85 27 4.2 91 14.1 242 37.6 165 25.6 119 18.5 

86 49 7.6 82 12.7 200 31.1 210 32.6 103 16.0 

87 56 8.7 55 8.5 209 32.5 185 28.7 139 21.6 

88 35 5.4 104 16.1 193 30.0 194 30.1 118 18.3 

89 21 3.3 105 16.3 179 27.8 249 38.7 90 14.0 

90 - - 69 10.7 235 36.5 251 39.0 89 13.8 

91 7 1.1 76 11.8 250 38.8 186 28.9 125 19.4 

92 - - 83 12.9 249 38.7 195 30.3 117 18.2 

93 7 1.1 76 11.8 208 32.3 249 38.7 104 16.1 

94 - - 117 18.2 174 27.0 229 35.6 124 19.3 

95 - - 146 22.7 178 27.6 244 37.9 76 11.8 

96 21 3.3 126 19.6 185 28.7 256 39.8 56 8.7 

97 21 3.3 125 19.4 173 26.9 194 30.1 124 19.3 

98 14 2.2 145 22.5 147 22.8 193 30.0 145 22.5 

99 7 1.1 119 18.5 220 34.2 221 34.3 77 12.0 

100 21 3.3 84 13.0 228 35.4 227 35.2 84 13.0 

101 21 3.3 69 10.7 222 34.5 223 34.6 109 16.9 

102 7 1.1 55 8.5 237 36.8 213 33.1 132 20.5 

103 7 1.1 55 8.5 181 28.1 242 37.6 159 24.7 

104 21 3.3 42 6.5 157 24.4 266 41.3 158 24.5 

105 - - 40 6.2 200 31.1 264 41.0 140 21.7 

106 - - 48 7.5 187 29.0 195 30.3 214 33.2 

107 - - 55 8.5 158 24.5 292 45.3 139 21.6 

108 - - 35 5.4 164 25.5 313 48.6 132 20.5 

109 7 1.1 62 9.6 159 24.7 249 38.7 167 25.9 

110 14 2.2 42 6.5 207 32.1 208 32.3 173 26.9 

111 - - 70 10.9 152 23.6 284 44.1 138 21.4 

112 21 3.3 70 10.9 144 22.4 213 33.1 196 30.4 
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Summary 
 

Secondary Education is considered a basic stage of the educational system. 

 It is the gate from which the outputs of the general education come to the market and 

universities . Therefore,  the general education receives special attention from Ministries 

of Education and teaching at  the world level. The educational  system of developed 

countries with its different stages adopts  at present new concepts which have 

characteristics that agree with the new scientific developments  such as informatics, total 

quality, knowledge society, post-knowledge, and School of the Future. School of the 

Future works at developing the whole personality of  all students, facilitating  knowledge 

for them and giving a chance for their creative abilities to appear, so the student becomes 

able to lifelong learning  and continue to develop his  knowledge and skills by using all 

methods  of learning and educational technology.  

 To achieve these aims ,  there should be a distinguished teacher who is able to think in a 

scientific  organized way  to face the social,  cognitive, economical, educational, , and 

cultural  challenges, as well as a manager who is  able to face  the social, economical,  

technological, educational  and administrative challenges to leade  the school with its all 

elements. 

So, the research aimed at  identifying  the challenges which  face the  managers and 

teachers of the general secondary education in the light of the school of the future. 

The research consisted of seven chapters. The first five chapters included the  theoretical 

part  while the sixth and seventh chapters included the procedures of the field study and 

its results.    

 Research  Problem:   
After reviewing what the Syrian Ministry of Education has achieved concerning  projects 

to develop  the secondary education as the project of integrating  technology into 

education, the National Strategy to incorporate informatics  in pre-university education, 

estabishing the school of the distingnished , execyting the project  of investing 

informatics technology  in teaching  and school management and the project of 

developing examination. In addition,  the researcher reviewed a group of national  studies 

about  the secondary education especially those tackled the problems of  curriculum, how 

to develop it, its teaching methods, integrating technology into teaching and  restructuring 

the general education as in the studies of (Lhalbawi (1999), Allan (2001), Aklaa (2001) 

Alderschew (2006), Mansour (2000), Aladwi (2006) ) . 

These studies indicated that although of the interest the general education  got in Syria, 

there were a lot of challenges  which face the  managers and teachers of the general 

education such as: technological challenges, managerial, educational,  economical, social, 

cultural and cognitive. 

 In face of all these challenges  which face the  managers and teachers of the general 

education, the necessity  to study these challenges and develop the general education 

emerge  in the light of the standards of the school of the future which are related to the 

managers. The standards which are releted to the  managers are the personal, social and 

managerial  standards, for the teachers the standards are distributed to social , educational 
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and personal. 

So the problem of the research can be summarized in the following question: 

 What are the challenges that  face the managers and teachers of the general  secondary 

education in the light of the school of the future from their  points of view? 

The research importance: 

The research importance stems from the following points: 

- The research may contribute to  find  solutions for  the problems from which the 

managers and teachers suffer in the general education. 

- The research results may draw the attention of those  who are concerned with education 

in Syria to the most important challenges which the general education face  in an attempt 

to put the suitable techniques to develop education in the light  of the school of the future. 

- The research may contribute to rais the awareness of teachers and managers about the 

necessary standards of  the school of the future to develop their performance. 

- The Ministry of Education with its various directorates  (Technology, instruction aids, 

school buildings, training and preparation, etc ..) work to ensure the suitable instrument 

for the age of technology and Internet services . 

-  This research may provide  the faculties of education  and their specialized departments 

of educational qualification with the standards  which should exist in teachers managers. 

 These standards can be taken into consideration in the  theoretical and practical courses. 

Research Methodology and its Instrument: 

The research used the analytical descriptive approach in drawing the research findings 

depending on the following tools: 

1. Two questionnairs which are directed to the  managers of the general education in the 

state  schools of Damascus city. 

2. Two questionnairs which are directed to the  teachers of the general education in the 

state  schools of Damascus city. 

The research sample: 

The research sample consisted of (51) male and female managers  for the public 

secondary education  stage in the state schools of  Damascus  city, and (644) female and 

male teachers  from the general secondary  education stage. 

The research Results:  
The research reached  the following results: 

1. The social, administrative and personal standards are available to a great extent in the  

manager  of the schools of the general secondary education according to the 

questionnaire correction scale . 

2.The most important  standards  of  the School of the Future which are available for  the 

managers of the secondary education are the administrative standards, then the social  

followed by the  personal ones. 

3. The level of the social , technological, educational and  administrative  challenges 

which the school managers face in the general secondary education was moderate, 

wheras the level of economical challenges was light.   

4. The most challenges  which the manager of the general secondary education  faces in 

the light of  the school of the future are the economical  challenges, then the educational 
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challenges, then the  technological challenges followed by  the administrative challenges 

and finally the social challenges. 

5.The social, educational and personal standards of the school of the future are available 

in the  teachers  of the general secondary education with moderate degree according to 

the questionnaire correction scale .  

6. The most available  standards  of  the School of the Future for  the teachers of the 

general  secondary education are the personal standards, then the social  followed by the 

educational ones. 

7. The level of the  cognitive , technological and educational challenges which  face the 

teachers of  the  general secondary education  was moderate, whereas the level of the 

social and cultural challenges was high. 

8. The most challenges which  face the teachers of the general secondary education in the 

light of the school of the future were the social challenges, followed by cultural 

challenges, then the educational challenges, then the cognitive challenges, and finally the 

technological challenges. 

9. There were no statistically differences of  significance  between the mean scores of the 

managers, responses  about the extent of the availability of the  standards of the manager 

of  the School of the Future according  to the variables of sex, scientific  qualification, 

and the difference in years of experience in favour of (10 years and more). 

10. There were no statistically differences of  significance in the mean scores of the 

managers, responces  about the challenges they face in light of the school of the future 

due to the a variables of sex, scientific  qualification and There were differences in the 

variable of  years of experience in favour of (10 years and more). 

11. There were statistically differences of  significance  between the mean scores of  

teachers, responses  about the availability of the standards of the teacher of  the School of 

the Future according  to the variables of sex in favour of the male, and academic 

Specialization in favour of the literary branch, and scientific Qualification in favour of 

higher studies. There were no differences in the  variable of training courses. 

12. As far as the challenges which  face teachers in the light of the School of the Future, 

the following can be mentioned: 

- In the variable of sex , there were statistical  differences of significant in the mean 

scores of teachers responses about the technological  and cognitive challenges in favour 

of female, and there were no differences in the educational technological and social 

challenges and the questionnaire as a whole.  

- In the variable of  scientific  qualification there were differences in favour of the 

institute certificate .  

- In the variable of  training courses, there were differences in the cognitive,  

technological and educational challenges in favour of those who followed the courses. 

There were no differences in the social and culture challenges on the  questionnaire as a 

whole. 
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