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An anticipatory vision for the future schools in the Sultanate of Oman and
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Abstract: the study aimed to address the nature, characteristics, and objectives of future schools and introduce them and
the most prominent specifications that must be met by their leaders in the light of foreign models, by relying on the
descriptive analytical approach, The search tool was the documentary survey of published publications; Paper and
electronic in Arabic and English, the study consisted of an introduction, three sections and a conclusion; Where the first
topic dealt with: the nature of the future school and its features: it includes (its definition, philosophy, and features); The
second dealt with: the foundations, intellectual premises, and justifications for development: It included: (The principles of
the School of the Future include: the humanitarian principle, the developmental principle, the principle of education for
science, the principle of education for work, the principle of education for life, the principle of integrated education, the
principle of originality and innovation, and the components of institutional building It includes: school administration,
curricula, teaching strategies, and the teacher; its characteristics and objectives); The third was devoted to the Singaporean
and Malaysian models, and ended with the conclusion, which included the most important results, the study concluded:
The leadership of the future school should have comprehensive objectives, including all components of the educational
system. The leader must supervise the school activity, work to improve it, organize, manage and coordinate school work, It
strives to improve the professional growth of teachers, and guides students, and the study recommends several
recommendations, including: Preparing programs, training courses and workshops for future school leaders to develop their
competence in relation to the study axes, as well as for the Ministry of Education to have A clear vision at raising the
competencies and skills of future school leaders and training them according to the latest global developments in various
fields, and provide the necessary capabilities for the School of the Future until Its leaders are able to use an effective system
of incentives and rewards according to the teacher's achievement and creativity.
Keywords: Forward-Looking Vision- Future Schools - Educational Leadership - Singaporean and Malaysian Models Sultanate of Oman.
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املستخلص :هدفت الدراسة إلى تناول طبيعة مدارس املستقبل وسماتها وأهدافها والتعريف بها وبأبرز املواصفات الواجب توافرها في
قادتها في ضوء النماذج األجنبية ،وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أداة البحث في املسح الوثائقي لإلصدارات
املنشورة؛ ورقية وإلكترونية بالعربية واإلنجليزية ،وتكونت الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة؛ حيث تناول املبحث األول :طبيعة
مدرسة املستقبل وسماتها :ويتضمن (تعريفها ،وفلسفتها ،ومميزاتها)؛ وتطرق الثاني إلى :األسس واملنطلقات الفكرية واملبررات للتطوير:
وقد اشتمل على( :مبادئ مدرسة املستقبل وتشمل :املبدأ اإلنساني ،واملبدأ التنموي ،ومبدأ التربية للعلم ،ومبدأ التربية للعمل ،ومبدأ
التربية للحياة ،ومبدأ التربية املتكاملة ،ومبدأ األصالة والتجديد؛ ومكونات البناء املؤسس ي وتشمل :اإلدارة املدرسية ،واملناهج،
واستراتيجيات التدريس ،واملعلم؛ وخصائصها ،وأهدافها)؛ وتم تخصيص الثالث للنموذجين السنغافوري واملاليزي ،وانتهاء بالخاتمة،
حيث تضمنت أهم النتائج ،وتوصلت الدراسة إلى :أن قيادة مدرسة املستقبل ينبغي أن تكون أهدافها شاملة ،تشمل كل مكونات النظام
التعليمي ،فالقائد يجب أن يشرف على النشاط املدرس ي ،ويعمل على تحسينه ،ويقوم بتنظيم وإدارة وتنسيق العمل املدرس ي ،ويسعى
ً
جاهدا لتحسين النمو املنهي للمعلمين ،ويقوم بتوجيه الطالب ،واستنادا للنتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات منها :إعداد برامج ودورات
تدريبية وورش عمل هادفة لقادة مدرسة املستقبل لتنمية كفاءتهم فيما يتعلق بمحاور الدراسة ،وكذلك أن تكون لدى وزارة التربية
ً
والتعليم رؤية واضحة لرفع كفايات ومهارات قادة مدرسة املستقبل وتدريبهم وفقا ألحدث التطورات العاملية في شتى املجاالت ،وتوفير
اإلمكانات الالزمة ملدرسة املستقبل حتى يتمكن قادتها من استخدام نظام فعال فيما يتعلق بالحوافز والتكريم وفق إنجاز املعلم وابداعاته.
الكلمات املفتاحية :رؤية استشرافية -مدارس املستقبل -القيادة التربوية -النموذجين السنغافوري واملاليزي – سلطنة عمان.

املقدمة واإلطار العام للدراسة.
املقدمة:
يواجه العالم اليوم مجموعة من التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،في العديد من القطاعات،
وعلى رأس تلك التحديات (التحديات الثقافية) ،وتمثل التربية حائط صد ملواجهة كافة التحديات ومواءمة جميع
التغيرات ،حيث تسعى التربية الستشراف املستقبل بدراسات علمية مبنية على فيض من املعلومات ونمذجة لألحداث
وتوليد للمهارات وتنظيم للبيانات ،باستخدام تكنولوجيا فائقة وتقنية عالية ومهارات اتصال متنوعة ومعالجة سريعة
ً
مع جودة مرتفعة ،وتتطلب تربية املستقبل نمطا من التربية يتسم بالجمع بين األصالة واملعاصرة ،وينتقل من
النمطية إلى املواءمة ومن التقليدية إلى التقدمية ومن االنغالق إلى االنفتاح ومن املحلية إلى العاملية.
ً
ً
ولهذا تعد مدرسة املستقبل نوعا من اإلصالح التربوي لتطوير شكل املدرسة الحالية ،حيث تمثل مشروعا
يقوم على تطوير التعليم واملناهج وأساليب التفكير لدى املتعلمين؛ بشكل يتيح لهم القدرة على إظهار القدرات
اإلبداعية لديهم في مراحلهم العمرية املختلفة ،والعطاء لألجيال القادمة ومساعدتهم في اللحاق بعصر املعلومات،
باإلضافة إلى تركيزها على فلسفة التطوير والتحسين املستمر في عصر السماوات املفتوحة (عبد الحليم.)13 :2010 ،
ومن ثم تهتم مدرسة املستقبل ببناء قدرات العاملين بها بشتى الطرق والوسائل املمكنة بحيث تستطيع
القيام بعمليات جودة التخطيط والرقابة والتحسين ،من خالل بيئة تربوية منظمة أعدت بعناية فائقة؛ لضمان
تحقيق أهداف تلك املدرسة وفق نظام محكم يتبع معايير ومؤشرات محددة وواضحة ،مع التأكيد على تحقيق
فصول هذه املدرسة املستوى جودة مرتفع يعتمد على التغيرات املستمرة في كافة نواحي العملية التعليمية (السيد،
.)2 :2018
كما أن ملدرسة املستقبل فلسفة وأسس ومتطلبات تقوم عليها ،وأهداف تسعى من أجل تحقيقها ،ومن بينها:
تهيئة األفراد ملواجهة ومواكبة كل التغييرات والتطورات والتحديات التي تطرأ وتستجد ،وكذلك التنبؤ باملستقبل
والتهيؤ له بكل أبعاده ،األمر الذي يتطلب بالضرورة وجود إدارة فعالة تستطيع إدارة وقيادة هذه املدرسة بجميع
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عناصرها وتكون قادرة على تطوير املجتمع ،وإعداد نوعيات جديدة من املعلمين عالية الكفاءة رفيعة املستوى
األكاديمي واملنهي والثقافي واألخالقي الفعال في عمليات التغيير االجتماعي (كحيل.)5 :2007 ،
ومن أولى مقومات فعالية مدرسة املستقبل أن يكون لها رؤية ورسالة تقود عمليات التطوير والتحديث
ً
للمدرسة ،وتوفر للعاملين بها أهدافا وتحديات مشتركة تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم ،وتحفزهم على االلتزام
بالتغيير ،وتجعل املجتمع املدرس ي يساير املتغيرات املحلية ،والعاملية ،ولهذا فالقيادة املدرسية الفعالة تعد ضمان
التنفيذ والتطبيق الحقيقي لرؤية ورسالة املدرسة ،فالقيادة املدرسية املأمولة ملدرسة املستقبل تتطلب مجموعة من
املهارات والسمات التي تمكن مدير املدرسة من قيادتها إلى التغيير والتطوير وتحقيق املستوى العالي من األداء ،ومن
أهم هذه املهارات القدرة على التأثير في اآلخرين من خالل الفعالية واإليجابية ،والقدرة على توفير بيئة مدرسية آمنة
ومنظمة ،وتعزيز اإلحساس باملسئولية لدى جميع عناصر العملية التعليمية ،كما تشمل الثقة بالنفس واملثابرة
لتحقيق األهداف ،والتوقعات العالية لتحصيل الطالب وتشجيع املعلمين على توقع ذلك ،رغم الصعوبات والتحديات
التي تواجههم( .مرس ي ،2015 ،ص.)436
كما تؤكد الدراسات واألبحاث املعاصرة في مجال القيادة املدرسية على وجود ترابط قوي بين القيادة
الفعالة ومدى نجاح املؤسسة التعليمية في تحقيق أهدافها ،حيث إن نجاح إدارة املدرسة وفعاليتها يرتبط بنجاح
وفعالية قيادتها املدرسية ،وهذا يعتمد بدوره على ما يتمتع به مدير املدرسة وقائدها من مهارات وسمات ،ولهذا فقد
اتجهت جهود الفكر التربوي إلى تحديد خصائص القيادة الناجحة ،ووضع معايير ثابتة يمكن على أساسها اختيار قادة
املدارس والقادرين على أداء أدوارهم بكفاءة ،ومن ثم يزداد االهتمام بالعامل اإلنساني دون إهمال الجوانب األخرى
والطرق واملهارات املطلوبة (الباتع ،2014 ،ص.)23
وفي ظل التغيرات العاملية ،والتطورات املتسارعة ،في جميع جوانب الحياة العلمية والعملية ،ال سيما التطور
التكنولوجي والتقني ،تسعى األمم جاهدة الستثمار طاقاتها املتنوعة ،وثرواتها املحلية ،وعلى رأس تلك الطاقات والثروات
الثروة البشرية ،من أجل مواكبة عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي ،ولقد حرصت معظم دول العالم على االستفادة
من هذه التطورات املتسارعة في أنظمتها التعليمية ،إال أن النظم التعليمية في الدول العربية ما زالت غير قادرة على
تلبية متطلبات التنمية االقتصادية ،كما تعاني من ضعف كفاءة العملية التعليمية( .السالموني وآخرون:2017 ،
)486
وتسعى معظم دول العالم املتقدم إلى تحقيق التميز في املجال التربوي ،وذلك من خالل تقويم األداء وتحسينه،
وتطبيق املحاسبية التعليمية ،وتنمية اإلبداع التنظيمي ،وإحداث بعض التجديدات التربوية في التعليم ،واالستثمار
األمثل لإلمكانات البشرية واملادية ،ويحتاج لتحقيق ذلك قيادة فعاله تمتلك من املهارات والكفايات ما يؤهلها للعمل على
املشاركة بكفاءة في تحقيق امليزة التنافسية ،وتحقيق أفضل النتائج( .أكبر)374 :2017 ،
حيث استفادت الدول املتقدمة من الثورة الرقمية وثورة االتصاالت ،وكان من بين تلك الدول التي كان لها
النصيب األكبر في االستفادة من هذا التطور نيوزلندا ،حيث طبقت تجربة املدارس الذكية ،ونجحت في تحويل
مدارسها إلى مدارس غير نمطية ،مدارس تتعامل مع املستقبل ومتطلباته ،كما طبقت هذا النظام فنلندا ،والتي
استطاعت تدريب ( )5000من العاملين في البالد على يد أذكى الطالب ومعلميهم لتعليم كيفية استخدام الحواسيب،
وشبكة اإلنترنت ،واالستفادة منها في العملية التعليمية ،وطبقته ً
أيضا كل من الواليات املتحدة األمريكية ،واليابان،
وماليزيا ،وإنجلترا ،وفرنسا( .عبد الحليم.)13 :2010 ،
وتتفق آراء املربين وصانعي القرارات التربوية مع نتائج البحوث التربوية الحديثة أنه ال نجاح للمؤسسة
التربوية في عصر اقتصاد املعرفة مع تنوع مصادرها وطرق تربيتها ،ووسائطها ووسائلها إال بإحداث نقلة نوعية في
الهنائي
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اإلعداد التربوي( .زهو ،)332 :2017 ،حيث إن تقدم أي مجتمع في هذا الكون يقاس بنظامه التربوي والتعليمي ،وذلك
ألن هذا النظام يعد مصنع للقادة ،فكلما تطور هذا النظام كان إعداد األجيال القائدة بأفضل شكل،لذا كان البد أن
يكون الدور األبرز واألهم للمدرسة ،في كيفية إيجاد جيل قادر على قيادة األمة إلى بر األمان( .الرواشدة)91 :2019 ،
ً
ونظرا ألن املدرسة الحالية التقليدية ال تستطيع مواكبة التطور الهائل للمعرفة والتكنولوجيا ،وتعجز عن
تقديم املعرفة الجديدة واملستجدة إلى الطالب ،وتحاصرهم بمناهجها وأساليبها القديمة وتحرمهم من التواصل مع
املعرفة والحياة االجتماعية ،فإن هناك فجوة بين التطور والتغيير العالمي املستمر ،الذي يعتمد على التكنولوجيا
الحديثة ،وما تعاني منه املدرسة الحالية ،وإدارتها التقليدية ،فهي في أمس الحاجة إلى االهتمام بمدرسة املستقبل
وإدارتها ،واالهتمام بصفات وخصائص قادة تلك املدارس لتواكب تطور املجتمع في حركته نحو املستقبل( .أبو الشيخ
والعالمات)494 :2018 ،
ومن خالل ما سبق تتضح الفجوة بين الدول العربية وغيرها من الدول املتقدمة التي وظفت التكنولوجيا
املتطورة لخدمة أنظمتها التعليمية والتربوية ،وكان من بين املجاالت التي استفادت من ذلك مجال التربية ،واإلدارة،
وقادة املدارس ،ولهذا ينبغي االهتمام بمدرسة املستقبل وإدارتها ،واالهتمام بصفات وخصائص قادة تلك املدارس،
حيث إن تقدم املدارس وتطويرها مرهون بوجود قادة فاعلة متمتعة بصفات وخصائص معينة البد من توافرها ،مع
التعرف على التحديات التي تعوقهم عن أداء واجبهم ،ومحاولة وضع حلول لها ،والتعرف على متطلباتهم ،مع إعطائهم
بعض الحرية في اتخاذ القرارات التي تتفق مع مصلحة املجتمع وال تتعارض مع املصالح الشخصية.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في أن التطوير يتطلب وجود قائد للمدرسة تتوفر به سمات وخصائص القيادة،
ً
ويكون قادرا على قيادة املؤسسة التعليمية ولديه النظرة في تطوير كل الجوانب املحيطة بالعملية التعليمية ،وذلك
من خالل جعل املبنى املدرس ي بيئة جاذبة للطالب تساعده على البقاء فيه ،وشغفه للوصول إلى املدرسة ،وكذلك
ً
توظيف كل ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية في خدمة الطالب ،وهو ما يتماش ى جنبا إلى جنب مع ما يتطلبه
التطوير من دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ،كما أن العديد من املدارس بحاجة إلى تطوير في جوانب
ً
مختلفة ومن أهم تلك الجوانب جانب (التكنولوجيا ،وتنمية مهارات القادة) ،فضال أن املناخ السائد في املدارس يتسم
باآلتي:
 سلبية املدير تجاه حل املشكالت املدرسية ومحاولة تجاهلها. الترقية لوظيفة أعلى في القيادات التعليمية على أساس األقدمية وليس الكفاءة. ضعف قدرات املديرين الفنية واإلدارية والشخصية. ضعف الصالحيات املخولة ملدير املدرسة ملحاسبة املعلم املتسيب.ً
ً
 ضعف مكافأة املديرين واملعلمين املنتظمين على حضورهم ماديا أو معنويا( .طه:)73 :2014 ،وتسعى السلطنة إلى مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم ،حيث هدفت السياسة التعليمية
بسلطنة عمان الى االرتقاء بنوعية التعليم ملواجهة حركة التنمية السريعة ،فجاءت مسيرة التعليم مؤكدة على التطوير
النوعي للتعليم بالسلطنة فبرزت العديد من املشاريع التربوية كمشروع التعليم األساس ي وتطوير األداء ،أو البوابة
التعليمية اإللكترونية ،واإلدارة املدرسية الذاتية ،وآفاق املعرفة ،واملختبر املدرس ي ،والسبورات التفاعلية في مختبرات
املدارس ،وتطوير األداء اللغوي ،وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لتطوير منظومة
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التعليم ،إال أن الواقع الفعلي لكفايات مديري املدارس يشير إلى وجود عدد من جوانب الضعف والقصور واملشكالت
التي تعيق هذه املدارس في تحقيق أهدافها ،وهذا ما أكدته كثير من الدراسات السابقة( .الشندودية)5 :2016 ،
كما أن مدارس التعليم األساس ي بسلطنة ُعمان تفتقر إلى النماذج املعاصرة ملدرسة املستقبل ،حيث الزيادة
الكبيرة في أعداد التالميذ ،والقوى البشرية العاملة باملدرسة ،والزيادة املعرفية والتقنية ،وجمود املنهج ،واحتوائه على
الكثير من املعارف والعلوم النظرية دون التطبيقية ،وقلة اهتمام املنهج في املدرسة التقليدية بالعناية بالجانب اإلبداعي
من تفكير التلميذ ،والذي يفترض أنه يمده بمهارات عديدة مثل االستقالل العقلي ،وحب االستطالع ،والشجاعة
الفكرية ،والتواضع الفكري ،والنزاهة الفكرية ،وجمود األنظمة واللوائح ،وعدم مالءمة برامج تدريب املعلمين،
والقيادات اإلدارية مع املهارات املطلوبة منهم ،كما أن مديري املدارس يفتقرون الى التأهيل والتدريب على الكفايات
الالزمة في إدارتهم والواجبات واملسئوليات املنوطة بهم في مهمتهم الوظيفية)البوسعيدي)2011 ،
كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن معظم مديري املدارس تنقصهم مهارات استخدام األساليب
التكنولوجية الحديثة ،وأن أغلب قادة املدارس يتبعون مداخل تقليدية في اإلدارة ،وعدم تشجيع املديرين على
التجديد واالبتكار واإلبداع في املدارس ،وضعف دور اإلدارة املدرسية في عملية التخطيط؛ حيث ال يزال شعار مركزية
التخطيط وال مركزية التنفيذ هو الشعار السائد حتى اآلن ،وغياب الثقافة التنظيمية ،التي تسمح بتفويض السلطات
وتمكين العاملين ،ومشاركتهم في اإلدارة وصنع القرارات املدرسية ،إلى جانب االفتقار إلى قيادة مدرسية فعالة تسهم في
توفير املناخ املدرس ي الجيد ،باإلضافة إلى صعوبات االتصال بين املستويات كافة ،واحتكار املعلومات وحجبها عن
العاملين ،ومنع نشرها وتداولها فيما بينهم( .البوسعيدي2011 ،؛ والشندودية2016 ،؛ وعبد الرسول2013 ،؛
والشهومي ،)2020 ،حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن قيادة املدارس تعاني مما يلي:
 .1غياب رؤية ورسالة مشتركة للمدرسة.
 .2سيادة ثقافة املركزية على مستوى املدرسة.
 .3العزوف عن استخدام املداخل املستحدثة في قيادة املدرسة.
 .4ضعف مشاركة األطراف املعنية في صنع واتخاذ القرارات املدرسية.
 .5افتقار املدارس إلى اتباع أسلوب فرق العمل ،وغياب العمل الجماعي التعاوني بين أعضاء املجتمع املدرس ي.
 .6افتقار املدارس إلى ثقافة تنظيمية تدعم القيم اإليجابية.
كما أظهرت نتائج دراسة الشهومي ( )2020أن ( )%28من عينة دراسته جاءت بدرجة قليلة فيما يتعلق
بتكنولوجيا املستقبل ومدى تناولها ضمن منهج تقنية املعلومات بالصفوف من الخامس إلى الحادي عشر ما بين دروس
نظرية وتطبيقية ،كما أظهرت النتائج أن مديري املدارس وأخصائي التوجيه املنهي وأخصائي األنشطة ليس لديهم خطط
أو إجراءات للتعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني وزارة التربية والتعليم
بالسلطنة استراتيجية ورؤية واضحة إلدراج التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي ،وتطوير
املناهج واألنشطة التربوية بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو تكنولوجيا املستقبل ،ومن ثم يتضح أن هناك قصور في
نظام التعليم والتربية بسلطنة عمان ،وفي املمارسات اإلدارية من القادة فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا املتقدمة،
ومسايرة التقدم ،والتطوير العالمي.
كما تأتي الدراسة الحالية استجابة لتوصيات العديد من الدراسات السابقة والتي أوصت باالهتمام بقادة
املدارس ،وما يجب أن يتمتعوا به من صفات وخصائص تواكب التطور والتغير الذي َّ
عم كل األصعدة ،حيث اهتمت
دراسة فيرنر ( )Varner, 2007بالقيادة املدرسية الفعالة ،وركزت على دور قائد تلك املدرسة وما يجب أن يتمتع به من
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صفات فعالة ،وسمات إيجابية ،وأوصت بضرورة تقديم البرامج التدريبية لتنمية مهارات القيادات التربوية لقادة
مدارس املستقبل قبل وأثناء الخدمة ،وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
أسئلة الدراسة:
ومن خالل ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما طبيعة مدارس املستقبل وسماتها واملواصفات الواجب توافرها في قادتها في ضوء النموذجين السنغافوري
واملاليزي؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما طبيعة مدرسة املستقبل وسماتها؟
 .2ما األسس واملنطلقات الفكرية واملبررات للتطوير؟
 .3ما السمات القيادية الواجب توافرها في ضوء النموذجين السنغافوري واملاليزي؟
أهداف الدراسة.
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1توضيح طبيعة مدرسة املستقبل وسماتها وخصائصها وأهدافها.
 .2تحديد األسس الفكرية للسمات القيادية ودورها في تحسين أداء مدرسة املستقبل.
 .3التعرف على النموذجين (السنغافوري واملاليزي) كنماذج معاصرة للسمات القيادية في مدارس املستقبل.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتصدى لدراسته ،من خالل دراسة السمات القيادية ملديري
ً
ً
مدارس املستقبل ،نظرا ألن هذه السمات تعتبر محددا من محددات فعالية اإلدارة املدرسية وترابط عناصرها
بالدرجة التي تنعكس على تحسين األداء املدرس ي ككل ،وبذلك يأمل الباحث أن تفيد نتائج الدراسة على النحو اآلتي:
ً
ً
 تقديم تحليال نظريا حول طبيعة وصيغة وفلسفة وأهداف وخصائص مدرسة املستقبل ،يمكن أن يستعين بهااملعنيون بالعملية التعليمية ،وواضعو السياسة التعليمية في سلطنة عمان حول ما يتعلق بتطوير املدارس،
وتنمية أداء قادتها.
 جذب انتباه املسئولين في وزارة التربية والتعليم العمانية نحو االهتمام بموضوع السمات القيادية ملدارساملستقبل من خالل إبراز القدرات املختلفة ملعظم السمات والتي يفتقر إليها القادة التربويون ،ومن ثم العمل
على تصميم البرامج التدريبية املالئمة التي تساعد على تنمية هذه القدرات لديهم.
 وضع قائمة بالسمات القيادية الواجب توافرها في قادة مدرسة املستقبل ،يمكن أن يستعين بها املعنيونبالعملية التعليمية في اختيار قادة املدارس ،وفي التجهيز للدورات وورش العمل التي تلبي حاجة العمل الفعلية
للقادة.
 إفادة وزارة التربية التعليم واملديريات التعليمية بالسمات القيادية الواجب توافرها في قادة مدرسة املستقبلفي ضوء النموذجين السنغافوري واملاليزي.
 تطوير أداء مدراء املدارس من خالل إمدادهم بقادة تتوافر فيهم السمات القيادية املطلوبة ملدرسة املستقبل. فتح املجال أمام الباحثين في املجال إلجراء بحوث ودراسات حول مدى توافر السمات القيادية لدى قادةاملدارس في ضوء مدرسة املستقبل.
الهنائي

()27

رؤية استشرافية لمدارس المستقبل في سلطنة عمان
والمواصفات الواجب توافرها في قادتها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد الخامس والعشرون ــ مايو 2022م

 مسايرة التطور والتغيير باملدارس ،وانعكاساته على الطلبة واملعلمين وتحديد السمات القيادية الالزمة لذلك.حدود الدراسة:
يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية على املحددات التالية:
 الحدود املوضوعية :مدارس املستقبل وسماتها واملواصفات الواجب توافرها في قادتها في ضوء النموذجين
السنغافوري واملاليزي.
 الحدود البشرية :تتمثل الحدود البشرية في مديري ومديرات املدارس.
 الحدود املكانية :سلطنة عمان.
 الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراس ي 2021 /2020م.
مصطلحات الدراسة:
يمكن عرض املصطلحات املرتبطة بالدراسة على النحو التالي:
 مدرسة املستقبل :عبارة عن :نموذج متكامل ملدرسة مثالية تهدف إلى إعداد متعلم متكامل البناء التربوي،يمتلك معرفة متعمقة ،ومهارات عصرية ،واستشرافية للمستقبل ،ومهارات لتوليد املعرفة وتوظيفها ،ومهارات
الستخدام التكنولوجيا وتقنيات العصر ،وقيم ثابتة ،وقدرة على التفاعل بكفاءة مع متغيرات العصر وتحدياته،
وقدرة على التواصل االجتماعي ،والتأثير املباشر وغير املباشر في املجتمع والبيئة املحيطة بما يحقق مخرجات
ذات مستوي عال من الكفاءة ،والفاعلية ،والجودة ،واملنافسة املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية (مرس ي،2015 ،
ص.)427
ً
 oوتعرف إجرائيا في الدراسة الحالية بأنها :نوع من املدارس التي تقوم على توظيف اإلمكانات الهائلة لتكنولوجيا
الحاسبات واالتصاالت واملعلومات بكافة أنواعها ،لتعمل على تشجيع الطالب على التعلم الذاتي ،وإتاحة
الفرصة لهم لالتصال بمصادر التعلم املختلفة املحلية والعاملية ،والحصول على املعلومات بأشكالها ومصادرها
املختلقة.
 إدارة مدرسة املستقبل :تعبر عن :اإلدارة القادرة على استيعاب التغيرات اإلدارية والتقنية واالجتماعية داخلاملدرسة وخارجها ،وتعمل بالتالي على تجانس وتمازج هذه املتغيرات من أجل رفع مستويات األداء وتحسين
مخرجات التعليم (.)Torlakson,2011, p 14
ً
 oوتعرف إجرائيا بأنها اإلدارة التي توفر البدائل املناسبة في إعادة هيكلة العملية التعليمية؛ بتيسير عمليات
توظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ،ومن خالل صقل املهارات ورفع مستويات العاملين باملدرسة.
 قائد املدرسة :هو الرئيس املباشر لجميع العاملين في املدرسة وهو املسؤول األول عن تحقيق املدرسة ألهدافهاوبلوغ غاياتها كما أنه املسؤول عن توثيق العالقة بين البيت واملدرسة ،ويتم تكليفه من قبل إدارات التعليم،
ويملك السلطة التخاذ القرار لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية في املدرسة (الباروت.)250 :2018 ،
ً
 oويعرف إجرائيا بأنه "القائد وامليسر التربوي امليداني الذي يتطلب منه القيام بأعمال إدارية وفنية ،ووضع
خطط وتصور ذاتي لكيفية االنتقال بالعاملين معه ملستوى أرقى في أداء مدرسة املستقبل وتحمل املسؤولية من
أجل تحقيق األهداف التربوية العامة وخدمة املجتمع لتلك املدرسة"
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 -2الدراسات السابقة.
يتم عرض الدراسات السابقة التي تناولت مدارس املستقبل ومواصفاتها املادية ومعلميها وأنظمتها ودور
ً
سواء كانت في البيئة املحلية أو العربية أو األجنبية:
منتسبيها ،وأوجه االستفادة منها،
 هدفت دراسة حرب والدعجة ( )2018إلى التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية فياململكة األردنية الهاشمية ملهارات برنامج القيادة من أجل املستقبل والتحديثات التي تواجه تطبيقه والحلول
املقترحة لها من وجهة نظر املديرين املساعدين ،والكشف عن أثر (املسمى الوظيفي ،واملنطقة التعليمية،
والجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص العلمي) ،في تقدير املدراء واملدراء املساعدين ملدى ممارستهم ملهارات
برنامج القيادة من أجل املستقبل ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
ً
ً
ً
( )76مديرا ومديرة ،و( )69مديرا ومديرا مساعدا من الهيئات اإلدارية ملدارس وكالة الغوث الدولية ،وتم اعتماد
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في
اململكة األردنية الهاشمية ملهارات برنامج القيادة من أجل املستقبل في املجاالت األربعة (القائد الفعال ،وقيادة
فريق العمل ،وتحسين التعليم والتعلم ،وتقييم وإدارة أداء العاملين) جاءت مرتفعة ،كما أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات عينة الدراسة عند مستوى داللة ( )0,05تعزي
ملتغيرات (املسمى الوظيفي ،واملنطقة التعليمية ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص العلمي).
 وأجرت الرشيدي ( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات إدارة مدرسة املستقبل باملرحلةاالبتدائية في مدينة تبوك ،وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،كما تم االعتماد على االستبانة كأداة لجمع
ً
البيانات ،والتي تم تطبيقها على مجتمع الدراسة البالغ ( )199فردا بين مديرة ومشرفة باملرحلة االبتدائية،
ً
استجاب منها ( )184فردا شكلت عينة الدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي :جاءت استجابة أفراد
مجتمع الدراسة لجميع املتطلبات في درجة توافر (متوسطة) ،حيث بلغ املتوسط العام ملحور املتطلبات
الخاصة بتدريب القائمين على إدارة مدرسة املستقبل ( ،)2,19وبلغ املتوسط العام للمتطلبات الخاصة
باالنفتاح على املجتمع املحلي ( ،)2,05كما بلغ املتوسط العام ملحور املتطلبات الخاصة بالالمركزية في إدارة
مدرسة املستقبل بمتوسط حسابي قدره ( ،)2,01كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسطات
استجابات أفراد العينة حول درجة مدى توافر متطلبات إدارة مدرسة املستقبل تعزي ملتغيري (املسمى
الوظيفي -نوع املدرسة) ،في جميع املجاالت لصالح املديرات ،واملدارس األهلية ،وفي ضوء النتائج أوصت
الدراسة بإعادة هيكلة الصالحيات املمنوحة لإلدارات املدرسية الحكومية بحيث تتواكب مع متطلبات وأهداف
مدرسة املستقبل.
 وهدفت دراسة جونس ) (Jones, 2016التعرف على أدوار القيادة املدرسية في تعزيز االبتكار لدى تالميذً
مدرسة املستقبل ،وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،كما تضمنت مقابالت مع أحد عشر مشاركا داخل
مدرسة ابتدائية خاصة ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل الجماعي والتشاركي من أهم الدعائم التي
تشجع على االبتكار ،كما أنها تحسن نواتج تعلم الطالب ،وتدفعهم إلى االبتكار ،وقد أوصت الدراسة بضرورة
ً
تفعيل أسلوب العمل الجماعي ،والتعاون بين كل العاملين باملدرسة بداية من املدير مرورا باملعلمين والطالب
واملوظفين والعمال ،وأن يتكاتف الجميع من أجل إنجاح مدرسة املستقبل في تحقيق أهدافها.
 كما هدفت دراسة الشندودية ( )2016إلى تحديد الكفايات الالزمة ملديري مدارس املستقبل في مرحلة التعليماألساس ي في سلطنة عمان في ضوء بعض النماذج العاملية ،والكشف عن الفروق في متوسطات استجابة أفراد
العينة ً
وفقا ملتغيرات النوع ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة اإلدارية ،واملحافظة التعليمية ،وتم استخدام املنهج
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ً
الوصفي ،واستخدام االستبانة في جمع البيانات واملعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من ( )180مديرا
ومديرة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن :درجة موافقة مديري املدارس على الكفايات املقترحة ملديري مدرسة
املستقبل في مرحلة التعليم األساس ي بسلطنة عمان جاءت بدرجة كبيرة ،وجاء محور التنمية املهنية للمعلمين في
املرتبة األولى ،يليه محاور التنظيم ثم التقويم ثم التخطيط االستراتيجي ثم املباني والتجهيزات املدرسية ثم
الشراكة املجتمعية بدرجة كبيرة ،وجاء في املرتبة األخيرة محور إدارة املناهج الدراسية بدرجة موافقة متوسطة،
كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين الذكور
واإلناث في الكفايات املتعلقة بمحاور التخطيط االستراتيجي وإدارة املناهج الدراسية والشراكة املجتمعية ،بينما
هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05في محاور التنظيم والتقويم واملباني والتجهيزات
املدرسية والتنمية املهنية للمعلمين والدرجة الكلية لصالح اإلناث ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0,05بين مستويات املؤهل والخبرة واملحافظة في جميع املحاور.
 وهدفت دراسة أبو مر ( )2015للتعرف على أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل املستقبل في تحسين املهاراتالقيادية لدى مديري مدارس وكالة الغوث ،كما هدفت إلى معرفة املهارات القيادية التي تم تدريب مديري املدارس
عليها من خالل برنامج القيادة من أجل املستقبل ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت
االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث طبقت على جميع أفراد مجتمع الدراسة في محافظة رفح البالغ
ً
عددهم ( )39مديرا ،حيث استردت ( )35استبانة فقط ،وقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة
إحصائية لتطبيق برنامج القيادة من أجل املستقبل على تحسين املهارات القيادية لدى مديري املدارس ،كما
يوجد أثر دال إحصائيا لتطبيق البرنامج املذكور على تحسين املهارات القيادية وتحديدا من خالل املتغيرين
املؤثرين وهما :التدريب على تقييم وإدارة أداء املوظفين ،والتدريب على قيادة التغيير وإدارته.
 وهدفت دراسة بينا وآخرون ) (Pina et al, 2015بدراسة هدفت للتعرف على ما إذا كان هناك تأثير لقيادةمدرسة املستقبل وخاصة مدير املدرسة على نتائج الطالب ،واعتمدت الدراسة على األسلوب املختلط ،من
خالل االستبانة واملقابالت املقننة ،مع مجموعة من مديري مدارس ورؤساء األقسام واملدرسين والطالب،
ببعض املدارس البرتغالية ،ومن خالل تحليل املحتوى توصلت الدراسة إلى وجود تناقض بين ما يدعى مديروها
القيام به ،وتصورات رؤساء األقسام والطالب في فئات مثل بناء رؤية مشتركة لتحقيق أهداف املدرسة
وتوقعات عالية األداء للطالب واملعلمين وتقديم الدعم الفردي( ،بشكل رئيس في املدارس التي تحتوى أكثر من
 1000طالب) ،كما توصلت إلى أن التنظيم املدرس ي واملمارسات القيادية للمدير دور كبير في تعزيز نتائج طالب
مدارس املستقبل.
 كما أجرى البوسعيدي ( )2011دراسة هدفت إلى التعرف على واقع الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارسالتعليم األساس ي في ضوء متطلبات مدرسة املستقبل في سلطنة عمان من وجهة نظرهم ،وتم تصميم استبانة
تكونت من ( )42فقرة موزعة على سبعة مجاالت هي مجال الكفايات التخطيطية ،والتنظيمية ،واإلشرافية،
ً
والرقابية ،واالتصال ،واتخاذ القرار ،والتقويم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )156فردا من مديري مدارس التعليم
األساس ي في ثالث محافظات تعليمية وهي :مسقط ،وجنوب وشمال الباطنة ،وتوصلت الدراسة إلى أن واقع
الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس التعليم األساس ي في ضوء متطلبات مدرسة املستقبل في سلطنة عمان من
وجهة نظرهم تراوحت ما بين الدرجة الكبيرة واملتوسطة وأوصت هذه الدراسة برفع كفايات مدير املدرسة من قبل
وزارة التربية والتعليم بوضع برنامج تدريبي لهم مع تحديد قائمة الكفايات الالزمة لألداء الفعال ومنح املديرين
املجيدين فرصة الستكمال دراستهم العليا وترشيحهم لحضور اللقاءات ،واملؤتمرات العربية ،والعاملية لرفع
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كفاياتهم اإلدارية وتبادل خبراتهم مع مديري املدارس من مختلف الدول ومتابعتهم في بيئة عملهم وإتاحة الفرصة
لهم في االتصال والتواصل بين مديري املدارس في املحافظات في السلطنة.
 وقام العبري ( )2010بدراسة هدفت إلى وضع قائمة بالكفايات الالزمة ملدير املدرسة في ضوء استراتيجية التعليمً
في سلطنة عمان وعددها أربعة عشر محورا لثالث وثمانين كفاية ،حيث تم التوصل إلى قائمة الكفايات الالزمة
ملدير املدرسة في ضوء استراتيجية التعليم في سلطنة عمان ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الكفايات
أهمها :أن يتم اعتماد قائمة الكفايات التي توصلت إليها الدراسة كمعايير الختيار مديري املدارس ومساعديهم
وغيرها من الوظائف اإلدارية واإلشرافية ،وتأهيل وتدريب مديري املدارس ومساعديهم للتمكن من إجادة هذه
الكفايات وتطبيق الالمركزية في العمل اإلداري من خالل تطبيق نظام اإلدارة الذاتية مع زيادة الصالحية املمنوحة
ً
ملدير املدرسة ،وزيادة املخصصات املالية املمنوحة للمدارس ،حتى تتمكن من تطوير أدائها ذاتيا ،ولتحقيق
متطلبات استراتيجية التعليم في سلطنة عمان.
تعقيب عام على الدراسات السابقة:
هدفت تلك الدراسات إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس ملهارات برنامج القيادة من أجل
املستقبل والكشف عن درجة توافر متطلبات إدارة مدرسة املستقبل ،والتعرف على أدوار القيادة املدرسية في تعزيز
االبتكار لدى التالميذ ،وتحديد الكفايات الالزمة ملديري مدارس املستقبل في مرحلة التعليم األساس ي في ضوء بعض
النماذج العاملية ،والتعرف على أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل املستقبل في تحسين املهارات القيادية لدى مديري
املدارس وكالة الغوث ،ومعرفة املهارات القيادية التي يتم تدريب مديري املدارس عليها من خالل برنامج القيادة من أجل
املستقبل ،والتعرف على ما إذا كان هناك تأثير لقيادة مدرسة املستقبل وخاصة مدير املدرسة على نتائج الطالب،
والتعرف على واقع الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس التعليم األساس ي في ضوء متطلبات مدرسة املستقبل ،ووضع
قائمة بالكفايات الالزمة ملدير املدرسة في ضوء استراتيجية التعليم.
وتم إجراء الدراسات على عينات تكاد تكون متشابهة ،حيث كانت العينات في كل الدراسات من املديرين،
واملديرين املساعدين ،واملعلمين ،واملشرفين ،ورؤساء األقسام ،وفي بعض الدراسات والطالب ،ومن ثم فإن الدراسات
الحالية ،كما أن املنهج املتبع في تلك الدراسات كان املنهج الوصفي التحليلي ،إال أن املنهج في الدراسة الحالية هو
املنهج التحليلي الوثائقي.
وفيما يتعلق بالنتائج فقد توصلت تلك الدراسات إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
 درجة ممارسة مديري املدارس ملهارات برنامج القيادة من أجل املستقبل في مجاالت (القائد الفعال ،وقيادةفريق العمل ،وتحسين التعليم والتعلم ،وتقييم وإدارة أداء العاملين) واملمارسات القيادية تراوحت ما بين
املتوسطة والكبيرة.
 املتطلبات الخاصة بتدريب القائمين على إدارة مدرسة املستقبل جاءت بدرجة متوسطة ،وقد اشتملتاملتطلبات الخاصة باالنفتاح على املجتمع املحلي ،واملتطلبات الخاصة بالالمركزية في إدارة مدرسة املستقبل،
وأن العمل الجماعي والتشاركي في اإلدارة من أهم الدعائم التي تشجع على االبتكار ،كما أنها تحسن نواتج
تعلم الطالب ،وتدفعهم إلى االبتكار.
 درجة موافقة مديري املدارس على الكفايات املقترحة ملديري مدرسة املستقبل في مرحلة التعليم األساس ي جاءتبدرجة كبيرة ،وجاء محور التنمية املهنية للمعلمين في املرتبة األولى ،يليه محاور التنظيم ثم التقويم ثم
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التخطيط االستراتيجي ثم املباني والتجهيزات املدرسية ثم الشراكة املجتمعية بدرجة كبيرة ،وجاء في املرتبة
األخيرة محور إدارة املناهج الدراسية بدرجة متوسطة.
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق برنامج القيادة من أجل املستقبل على تحسين املهارات القيادية لدىمديري املدارس.
 توجد مجموعة من الكفايات كمعايير الختيار مديري املدارس ومساعديهم وغيرهم من الوظائف اإلداريةواإلشرافية ،وتشمل تأهيل وتدريب مديري املدارس ومساعديهم للتمكن من إجادة هذه الكفايات وتطبيق
الالمركزية في العمل اإلداري من خالل تطبيق نظام اإلدارة الذاتية مع زيادة الصالحية املمنوحة ملدير املدرسة،
ً
وزيادة املخصصات املالية املمنوحة للمدارس ،حتى تتمكن من تطوير أدائها ذاتيا ،ولتحقيق متطلبات
استراتيجية التعليم في سلطنة عمان.
أوجه الستفادة من تلك الدراسات:
تمت االستفادة من تلك الدراسات في تحديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،وأهميتها ،وفي املنهج املناسب لتلك
الدراسة ،وطريقة إجرائها ،كما تمت االستفادة منها في تحديد طبيعة مدرسة املستقبل وسماتها ،وخصائصها،
واألسس واملنطلقات الفكرية واملبررات للتطوير في ضوء طبيعة مدرسة املستقبل ،والسمات القيادية الواجب توافرها
في ضوء النموذجين السنغافوري واملاليزي؟

 -3منهجية الدراسة وخطتها.

ً
وفقا ألهداف الدراسة وأهميتها ،فإن املنهج الذي اتبعته الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي الوثائقي،
باعتباره املنهج املالئم لطبيعة هذه الدراسة؛ حيث يهتم بالظاهرة موضوع الدراسة ،وهو سمات القائد في مدرسة
املستقبل ،وكيفية تفعيل تلك السمات في ضوء الفكر اإلداري املعاصر ،وتحديد العوامل املؤثرة فيها ،وال يقتصر على
مجرد الوصف بل يتعداه إلى التفسير والتحليل؛ للوصول إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة من أجل تطويرها.
خطة الدراسة:
فرضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،وعلى النحو اآلتي:
 املقدمة واإلطار العام ،وتضمنت ما سبق.
 املبحث األول -طبيعة مدرسة املستقبل وسماتها :ويتضمن (تعريفها ،وفلسفتها ،ومميزاتها):
 املبحث الثاني -األسس واملنطلقات الفكرية واملبررات للتطوير
 املبحث الثالث -السمات القيادية الواجب توافرها في ضوء النموذجين السنغافوري واملاليزي،
 الخاتمة ،خالصة بأهم النتائج ،التوصيات واملقترحات.
مقدمة:
ً
ً
تعد مدرسة املستقبل نوعا من اإلصالح التربوي لتطوير شكل املدرسة الحالية ،حيث تمثل مشروعا يقوم
على تطوير التعليم واملناهج وأساليب التفكير لدى املتعلمين بشكل يتيح لهم القدرة على إظهار القدرات اإلبداعية
لديهم في مراحلهم العمرية املختلفة ،والعطاء لألجيال القادمة ومساعدتهم في اللحاق بعصر املعلومات ،باإلضافة إلى
تركيزها على فلسفة التطوير والتحسين املستمر في عصر السماوات املفتوحة (عبد الحليم.)13 :2010 ،
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ً
ضمانا للتنفيذ والتطبيق الحقيقي لرؤية ورسالة املدرسة ،حيث إن القيادة
وتعد القيادة املدرسية الفعالة
املدرسية املأمولة ملدرسة املستقبل تتطلب مجموعة من املهارات والسمات التي تمكن مدير املدرسة من تحقيق األداء
الفعال ،الذي يقود املدرسة إلى التغيير والتطوير وتحقيق املستوي العالي من األداء ،ومن أهم تلك املهارات :القدرة
على التأثير في اآلخرين من خالل الفعالية وااليجابية ،وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومنظمة ،وتعزيز اإلحساس باملسئولية
لدى جميع عناصر العملية التعليمية ،كما تشمل الثقة بالنفس واملثابرة من أجل تحقيق األهداف ،والتوقعات
العالية لتحصيل الطالب وتشجيع املعلمين ،والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم( .مرس ي،2015 ،
ص.)436
ولذا تهتم مدرسة املستقبل ببناء قدرات العاملين بها ،بشتى الطرق والوسائل املمكنة بحيث تستطيع القيام
بعمليات جودة التخطيط والرقابة والتحسين ،من خالل بيئة تربوية منظمة أعدت بعناية فائقة؛ لضمان تحقيق
أهداف تلك املدرسة وفق نظام محكم يتبع معايير ومؤشرات محددة وواضحة ،مع التأكيد على تحقيق فصول هذه
املدرسة مستوى جودة مرتفع يعتمد على التغيرات املستمرة في كافة نواحي العملية التعليمية (السيد.)2 :2018 ،
ولهذا كان لز ًاما أن يتم االهتمام بمدرسة املستقبل وإدارتها ،واالهتمام بصفات وخصائص قادتها ،حيث إن
تقدم العملية التعليمية برمتها وتطويرها مرهون بوجود قادة فاعلين متمتعين بصفات وخصائص وسمات فريدة ،مع
ضرورة تحديد التحديات التي تعوقهم عن أداء واجبهم ،ووضع حلول لها ،ومعرفة متطلباتهم ،وإعطائهم بعض الحرية
في اتخاذ القرارات التي تتفق مع مصلحة املجتمع ،وال تتعارض مع املصالح الشخصية.

املبحث األول -طبيعة مدرسة املستقبل وسماتها :ويتضمن (تعريفها ،وفلسفتها ،ومميزاتها):
أ -تعريف مدرسة املستقبل:
يعرفها ويليستون ) (Williston, 2004, p. 8بأنها مدرسة متطورة تهتم بإدخال التكنولوجيا الحديثة للحصول
على املعلومات بوسائلها املختلفة ،وتحرص على تطوير اإلدارة واملناهج ملسايرة متغيرات العصر ومتطلبات املستقبل.
ويذكر (حافظ )24 :2008 ،أن مكتب التربية لدى الخليج العربي عرف مدرسة املستقبل بأنها مشروع تربوي
يطمح لبناء نموذج مبتكر ملدرسة حديثة متعددة املستويات تستمد رسالتها من االيمان بأن قدرة املجتمعات على
َ
النهوض وتحقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها التربوي والتعليمي ،لذا فإن هذه املدرسة ت ُع ُّد
املتعلمين لحياه عملية ناجحة كما أنها تركز على املهارات األساسية والعصرية والعقلية بما يخدم الجانب التربوي
والقيمي لدى املتعلمين.
ويرى (مازن )6 :2009 ،أن مدرسة املستقبل هي النموذج التربوي املنشود واملأمول الذى يتخلص من كافة
عيوب املدرسة الراهنة ،مدرسة يتحمل فيها املتعلم مسئولية تعليم نفسه بنفسه تحت توجيه وإرشاد املعلم ،والذى
تكون مهمته عبارة عن تيسير عمليتي التعليم والتعلم ،وتلبية رغبات وميول واهتمامات وحاجات املتعلمين من ناحية
واحتياجات املجتمع بكافة قطاعاته من ناحية أخرى ،كما أنها مدرسة تؤهل طالبها للتكيف الناجح مع مجتمعهم بكل
ً
ما فيه من تكنولوجيا حديثة ومعلوماتية شاملة ،مدرسة تعد أجياال للحاضر واملستقبل ،ليس فقط ليكونوا
ً
مستهلكين للمعلومات بل ومنتجين لها أيضا ،مدرسة تعد األفراد القادرين على التفكير االبتكاري والناقد ،األفراد
القادرين على املشاركة بفاعلية ونجاح بما لديهم من مهارات حياتية مكتسبة مع بيئتهم ومحافظين عليها ومطورين
ملكوناتها ،مدرسة تتمتع بكافة صفات وخصائص وعناصر الجودة الشاملة.
بينما يرى دوجان وآخرون ) (Duggan, Lindley, & McNicol, 2017, p. 17أن مدرسة املستقبل هي عبارة
رؤية مستقبلية تستهدف تخريج طالب قادر علي حل املشكالت التي سوف تواجهه في املستقبل ،ويستطيع االستفادة
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من التكنولوجيا املتطورة في تحقيق التنمية الشاملة ملجتمعه ،ومن ثم بناء مجتمع املعرفة ،فهي عبارة عن مؤسسة
تربوية شاملة لكافة جوانب حياة خريجيها ،وتقوم على استشراف املستقبل ،والتعليم االلكتروني ،واملدرسة املتعلمة،
واملدرسة املجتمعية ،واالتصال والتواصل بين كافة أفراد العملية التعليمية التعلمية.
كما أن مدرسة املستقبل عبارة عن نموذج متكامل ملدرسة مثالية تستهدف إعداد متعلم متكامل البناء
التربوي ،يمتلك املعرفة املتعمقة ،واملهارات العصرية ،واالستشرافية للمستقبل ،كما يمتلك مهارات توليد املعرفة
وتوظيفها ،ومهارات استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ،والقيم الثابتة ،والقدرة على التفاعل بكفاءة مع
متغيرات العصر وتحدياته ،والقدرة على التواصل االجتماعي ،والتأثير في املجتمع والبيئة املحيطة به بما يحقق
عال من الكفاءة ،والفاعلية ،والجودة ،واملنافسة املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية (مرس ي
مخرجات ذات مستوي ٍ
وأحمد.)427 :2015 ،
وتعرفها (زهو )336 :2017 ،بأنها :هي املدرسة التي تعمل على إعداد املتعلمين فيها لحياة أفضل والتركيز على
إكساب الطالب املهارات الحياتية التي تلبي حاجات املستقبل.
وباستقراء التعريفات السابقة يتضح أنها تركز على مجموعة ركائز مهمة تتمثل في:
 .1توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
 .2تغيير دور املعلم من التلقين إلى التوجيه واإلرشاد وامتالك املعرفة العصرية ،ودور املتعلم من التلقي إلى
البحث واملشاركة والتعلم الذاتي.
 .3تطوير اإلدارة واملناهج املدرسية ملسايرة متغيرات العصر ومتطلبات املستقبل .إعداد خريج يصلح لتلبية
متطلبات سوق العمل املستقبلية.
 .4االهتمام بالقيم ،والحفاظ على الهوية العربية واالسالمية.
ً
ومن خالل ما سبق يتضح أن مدرسة املستقبل تعد نوعا من املدارس التي تقوم على توظيف اإلمكانات
الهائلة لتكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت واملعلومات بكافة أنواعها ،لتعمل على تشجيع الطالب على التعلم الذاتي،
وإتاحة الفرصة لهم لالتصال بمصادر التعلم املختلفة املحلية والعاملية ،والحصول على املعلومات بأشكالها ومصادرها
املختلقة.
ب -فلسفة مدرسة املستقبل:
إن األساس الفلسفي واالجتماعي ملدرسة املستقبل ينطلق من ثوابت املجتمع وقيمه باعتبارها من الحقائق
ً
الثابتة ،وعلى اعتبار أن بناء مدرسة املستقبل ينطلق في األساس من أن هذه املدرسة تقصد دوما تقدم اإلنسان
ً
وبناءه وتقدم املجتمع ورفاهيته فعليا باعتبار أن ذلك أفضل طريق الستثمار البشرية( .الفارس ي)88 ،2012 ،
وتعتمد فلسفة مدرسة املستقبل على أساس التجويد والكفاية والتميز واملالءمة والتجاوب مع املتغيرات
العصرية واملستحدثات التكنولوجية الجديدة ويتم ذلك على مستوى كل من املدخالت والعمليات واملخرجات
للمؤسسات التعليمية (مرس ي وأحمد.)427 :2015 ،
ومن ثم تقوم فلسفة مدرسة املستقبل على أنظمة وتشريعات متعددة تتمثل فيما يلي:
 .1التأكيد على الجوانب الدينية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والسياسية.
 .2تعزيز قيم االنتماء الوطني.
 .3مساعدة الطالب على اختيار وظيفته املستقبلية.
 .4ترسيخ مفهوم القيم الثقافية واالجتماعية املتصلة بحقوق اإلنسان.
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 .5تنمية الشعور باملسئولية والرغبة في التضحية عند جميع أفراد املدرسة.
 .6تنمية الوعي العلمي والثقافي للمجتمع واألسرة.
 .7ربط املدرسة باملتغيرات العاملية املعاصرة.
 .8الربط بين النظرية والتطبيق.
 .9تصميم برامج تدريبية للعاملين باملدرسة من (مدير ،ومعلمين ،ومشرفين).
ً
 .10التركيز على الثواب بدال من العقاب في تعديل سلوك الطالب.
 .11تعزيز الرضا الوظيفي لدي العاملين في املدرسة.
 .12تحويل املدرسة الى مجتمع منهي تعليمي( .الفزاري.)94 :2011 ،
ً
ً
ً
 .13تتبنى مدرسة املستقبل مفهوم الجودة الشاملة فكرا وفلسفة ونموذجا وتطبيقا.
 .14تقوم مدرسة املستقبل على إكساب الطالب مهارات استخدام التكنولوجيا ،باإلضافة الى مهارات البحث
ً
العلمي ومهارات الحياة التي تمكن الطالب من التأثير في املجتمع املحلي والعالمي وتجعله قادرا على حل
املشكالت التي تواجهه واتخاذ القرارات التي تتعلق بحياته ومستقبله ،وتمكنه من امتالك منظومة قيمية
ثابتة ال تتغير.
ومن هنا فإن الفلسفة التي تنطلق منها مدرسة املستقبل هي التطوير والتغيير ،ومسايرة التقدم ،وإعداد
األفراد للمستقبل ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،وتطبيقها في العملية التعليمية ،وفي الحياة العامة ،واالرتقاء
ً
بمستوى الخريج لتلبية متطلبات سوق العمل املتطورة واملتغيرة ،تبعا للتغير العالمي في شتى امليادين ،مع الحفظ على
املنظومة القيمية ،والتمسك بالهوية العربية واالسالمية.
ج -مميزات مدرسة املستقبل:
تتميز مدرسة املستقبل بالعديد من املميزات التي تميزها عن أي مدرسة أخرى ،ومن أهم تلك املميزات ما يلي:
 .1تقديم خدمات تربوية مميزة ومتكاملة ويعتمد ذلك على تطبيق أساليب تكنولوجية حديثة في التدريس واإلدارة.
 .2توفير خدمات التوجيه واإلرشاد ،وتقديم برامج إثرائية للمتفوقين ،وتعزيز دور املدرسة في تنمية املجتمع.
 .3تنفيذ تجارب تربوية حديثة مثل املشاريع التربوية التطورية وأساليب التدريس الحديثة والتطوير املنهي للعاملين
وغيرها من التجارب املواكبة للعاملية.
 .4تنظيم األنشطة املدرسية من خالل ارتباط هذه األنشطة بحياة الطالب ،وإتاحة الفرصة للطالب الختيار
واالشتراك في أكثر من نشاط ،وتكليف الطالب بالجزء األكبر من النشاط ،وتنويع األنشطة بحيث تشتمل على
جميع مصادر التعلم وال تقتصر على مكان أو مصدر واحد( .محمود)127 :2010 ،
 .5فريق العمل الذي يسيطر على العاملين بمدرسة املستقبل ،حيث يعيشون كفريق واحد ،ويسير العمل بطريقة
تشاركية ،وتكاملية.
 .6مدير مدرسة املستقبل ينظر إليه على أنه قائد تربوي معني بصياغة وتصميم رؤى استشرافية للمدرسة،
والتخطيط لبلوغ األهداف من خالل العمل بروح الفريق وتبني بيئة عمل إنسانية سواء داخل املدرسة أو
خارجها.
 .7للمدرس دور أساس ي في صنع مستقبل األجيال ،وكذلك له دور قيادي في عملية التغيير االجتماعي.
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 .8تسخير معطيات التقنيات الحديثة واملعلوماتية بصورة فاعلة ،وهذا يتطلب أن تشتمل املدرسة على بنية
وفكر منفتح بعيد عن القولبة ومجارات اآلخرين( .الخطيب،
تحتية جديدة وكافية ونظام مرن وإدارة وقيادة
ٍ
)41 ،2015
 .9ثقافة مدرسة املستقبل ملهمة للعاملين واملتعلمين.
ً
ً
 .10بيئة مدرسة املستقبل محفزة للمتعلمين والعاملين ومناخها التعليم مشوقا وباعثا للراحة للجميع.
 .11مشاركة جميع العاملين باملدرسة في وضع سياسة املدرسة وبرامجها.
 .12االستفادة من جميع الطاقات باملدرسة في مختلف املجاالت.
يتضح مما سبق أن ملدرسة املستقبل العديد من املزايا واألدوار املنوطة بكل عنصر من عناصرها ،فالجميع
مشارك ومتفاعل ،ويبذل قصارى جهده من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية ،وتحقيق أقص ى استفادة ممكنة ،كما
أن مدرسة املستقبل تعد هي الوحيدة التي تحرص على إكساب جميع املنتسبين إليها القدرة على التعامل مع
التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة العملية التعليمية واملجتمع.

املبحث الثاني -األسس واملنطلقات الفكرية واملبررات للتطوير.
ويشمل (مبادئ مدرسة املستقبل ،ومكونات البناء املؤسس ي ،وخصائصها ،وأهدافها):
أ -مبادئ مدرسة املستقبل:
تنطلق مدرسة املستقبل من مجموعة من املبادئ األساسية تحقق من خاللها أهدافها ،حيث تمت مراجعة
األطر النظرية لتحديد أهم تلك املبادئ (زهو)338 :2017 ،؛ الندرفولد والندرفولد (Lundervold, Bøe & Lundervold,
) 2017, 13؛ و(السيد ،)4 :2018 ،وتتمثل أهم تلك املبادئ فيما يلي:
 .1املبدأ اإلنساني :ويشمل تأكيد مكانة اإلنسان في نظام املجتمع وتمكين املتعلم من تطوير شخصيته من كافة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
جوانبها ،خلقيا وروحيا وفكريا ووجدانيا وحسيا واجتماعيا بصورة متكاملة وشاملة ،وتبصر املتعلم بحقوقه
واجباته.
 .2املبدأ التنموي :ويؤكد هذا املبدأ على أهمية العالقات املتبادلة بين التربية ومنظمات النشاط املجتمعي ،وبينها
وبين التنمية العامة ،واالهتمام بتنشئة الجيل على حب النظام واحترام القوانين ،وتعريفهم بالقوانين
والتشريعات ،وتوضيحها لهم كل حسب مستوى فكره ،ومرحلته العمرية.
ً
ً
 .3مبدأ التربية للعلم :ويقوم هذه املبدأ على أساس اهتمام التربية بترسيخ العلم منهجا وتطبيقا ،ومن ثم جهله
ً
ً
جانبا من القافة العامة وأساسا للحياة والتنمية ،األمر الذي يسهم في إرساء أسس التقنية في الوطن العربي
ً
باعتبارها تطبيقا للعلم في مجاالت الحياة.
 .4مبدأ التربية للعمل :ويؤكد على عناية التربية بالربط بين الفكر والعمل باعتبارهما جانبين رئيسين في الخبرة
ً
ً
اإلنسانية ،حيث يعتبر العمل على تعدد عملياته الفكرية واالجتماعية ركيزة التربية ،وجانبا رئيسا في محتواها.
 .5مبدأ التربية للحياة :ويوضح أهمية الحياة باعتبارها نعمة من هللا عز وجل َّ
من بها على اإلنسان ،مع اعتبار أن
التربية للحياة متجددة ومستمرة ،وكذلك اعتماد التربية على خبرات إنسانية مستمدة من واقع الحياة وجعلها
ً
ً
ً
نشاطا معبرا عن فيض الحياة ،في املتعلمين ،وسبيال لنمو شخصياتهم وتطورها.
 .6مبدأ التربية املتكاملة :ويعنى هذا املبدأ أن اإلنسان يحتاج إلى تربية متكاملة ومتوازنة شاملة لجميع جوانب
شخصيته ،من خالل التركيز على قدرة اإلنسان على التعلم ،هذه القدرة غير املحدودة بزمان وال مكان ،وعلى
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أهمية التفاعل بين الفرد واملجتمع ،ودور التربية في تحقيق هذا التفاعل ،وفي تأهيل األفراد لالستجابة ملطالب
املجتمع ،والعمل على تقدمه.
 .7مبدأ األصالة والتجديد :ويشمل هذا املبدأ التمسك باألصول املاضية التي تدل على العراقة واالبتكار،
والتجديد يعني توليد أفكار نابعة من الجهود الذاتية تتميز باالبتكار ومالءمة ملتغيرات الحياة ومطالب املستقبل.
يتضح مما سبق أن مدرسة املستقبل تقوم على مجموعة من املبادئ التي تدل على أنها مدرسة تطورية
عصرية ،تكنولوجية ،تؤكد على االهتمام بالعناصر البشرية (املعلمين واملتعلمين واإلداريين) ،كما تهتم بتطبيق التقنية
الحديثة والتكنولوجيا املتطورة من أجل التنمية املستمرة ،وتحرص على إعداد النشء للمستقبل ،ومواجهة املشكالت
املستقبلية ،والعمل على ايجاد حلول لها ،ومن ثم فهي تربط بين العلم والحياة ،وليست في معزل عن املجتمع
ومشكالته ،كما تحافظ على القديم وتعمل على تطويره وتجديده بما يتوافق مع روح العصر.
ب -مكونات البناء املؤسس ي ملدرسة املستقبل:
يشمل البناء املؤسس ي املكونات األساسية والرئيسة ملدرسة املستقبل ،ويشكل البناء املؤسس ي ملدرسة
املستقبل مجموعة من األسس واملعايير التي يقوم عليها البناء املدرس ي من حيث اإلعداد والترتيب واألدوات والوسائل
التعليمية واأللوان وترتيب املقاعد وقاعات النشاط واملالعب والتهوية واإلضاءة ومتطلبات األمن والسالمة ،ومدى قرب
موقع البناء املدرس ي من املرافق العامة بحيث يتمكن الطالب من سرعة الوصول إليها من جهة ،ومن جهة أخرى بشكل
يسهم في االستفادة القصوى من العوامل الطبيعية املحيطة كالتهوية واإلضاءة الطبيعية وحركة الرياح وسطوع
الشمس ،وغيرها من العوامل املناخية ،كما يسهم في خفض تكاليف اإلضاءة والتهوية ويحقق االقتصاد في النفقات( .أبو
الشيخ والعالمات ،2018 ،ص)495 -494
ومن ثم فإن تصميم البناء املدرس ي يجب أن يتم في ضوء املعايير الهندسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات
الطالب كل حسب مرحلته العمرية والتعليمية ،وبما يساعد على تحقيق األهداف املنشودة ،بحيث يشارك التربويون
ً
ً
في هذا التصميم من أجل املبنى املدرس ي بما يتوافق تربويا وإنشائيا مع املعايير التربوية من حيث املساحة واملرافق
واألجنحة والخدمات املساندة والقابلية للتوسع املستقبلي ،وفيما يلي توضيح مكونات الهيكل املدرس ي ملدرسة املستقبل:
 -1اإلدارة املدرسية في مدرسة املستقبل:
تتطلع النظم التعليمية خالل السنوات القادمة إلى إحداث تطور ايجابي في مستوى أداء اإلدارة املدرسية،
بحيث تستطيع تجديد وبناء املهارات الالزمة في مدير مدرسة املستقبل من خالل تقديم البرامج التدريبية الحديثة
وأساليب اإلشراف والتقويم املتنوعة ،وبما يتفق والتطورات التكنولوجية املتالحقة ،ومنح صالحيات أكبر ملدير مدرسة
املستقبل (الشندودية)2 :2016 ،
كما أن نجاح املؤسسات التربوية في أداء رسالتها وتحقيق األهداف املنشودة منها يرتبط إلى حد كبير بوجود
إدارة فعالة تتسم بالقدرة الفائقة على استغالل الطاقات املتاحة واالستثمار التربوي والتعليمي لها ،ومن هنا يأتي اهتمام
جميع دول العالم بضرورة النهوض بمستوى اإلدارة التربوية واإلدارة املدرسية والسعي إليجاد إدارة مدرسية قادرة على
أداء رسالتها وتحمل مسؤوليات جديدة ،إدارة قادرة على قيادة عمليات التحديث والتجديد والتغيير في املؤسسة
املدرسية( .العبد الحرب)77 :2011 ،
وانطالقا من أهمية اإلدارة املدرسية في مدرسة املستقبل فقد بين العديد من الباحثين املالمح واألدوار الجديدة
لإلدارة املدرسية ،حيث إن مدير املدرسة بأن يهتم بأكثر من متغيرات بيئته املحلية واإلقليمية ،بل يعايش ثورة العلم
واالتصاالت والتغيرات املتالحقة واملتسارعة في شتى املجاالت ،ومن أهم األدوار املنوطة بإدارة مدرسة املستقبل أن:
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ً
ً
 .1أن يكون مديرا قائداThe leader .
 .2وأن يكون مربيا The Educator
ً
 .3أن يكون مدرباThe Trainer .
ً
 .4ان يكون مشاورا The Conferrable
ً
 .5وان يكون مطورا( .أبو الشيخ والعالمات)496 :2018 ،
ً
وهكذا نجد مدى تعدد األدوار املنوطة باملدير في مدرسة املستقبل ،كما نجد أنها كلها أدوارا تتماش ى مع
التطور املجتمعي ،والتغير التقني العالمي ،كما أن هذه األدوار واملهام امللقاة على عاتق مدير مدرسة املستقبل تستوجب
منه أن يمتلك مجموعة من الكفايات واملهارات الفرعية املهمة إلعداد القائد اإلداري والتربوي الناجح ملدرسة املستقبل.
 -2املناهج في مدرسة املستقبل:
تمثل املناهج الدراسية أهمية بالغة في الحياة املدرسية ،فمن خاللها تنتقل املعلومات والخبرات إلى الطالب
ً
ً
ً
على اختالف مراحلهم الدراسية ،فاملنهج هو وعاء املعرفة ،ومن فإن املنهج يحتل موقعا استراتيجيا حساسا في العملية
التعليمية عندما ينظر إلى التخطيط التربوي من منظور الجودة والنوعية ،حيث إنه هو الترجمة العملية ألهداف التربية
وخططها واتجاهاتها في املجتمع ،وأفضل مدخل وخير وسيلة إلصالح التعليم وتجديده هو تحسين املناهج وتجديدها
وتطويرها بمفهومها الشامل وبكل عناصرها(Tek & Ruthven, 2010, p 25( .
ولهذا يرى علماء التربية وخبراء التعليم أن تطوير املناهج الدراسية في جميع املراحل الدراسية أصبح ضرورة
ملحة من أجل مواجهة تحديات املستقبل والتغيرات املتسارعة في املجتمع ،وتأكيد أن تطوير املناهج الدراسية يرتبط
ً
ً
ارتباطا كبيرا باملتغيرات التي تطرأ على املجتمع في املجاالت املختلفة ،ومن أجل ذلك ينبغي إعداد مناهج علمية تربوية
متجددة قادرة على مواجهة مشكالت املستقبل والتعامل معها( .أبو الشيخ والعالمات)496 :2018 ،
ومن ثم يتضح أن من أهم املكونات الرئيسة ملدرسة املستقبل وجود مناهج متجددة ومتطورة قادرة على
ً
ً
مواجهة مشكالت املستقبل ،والتعامل معها وتقديم الحلول لها ،ولهذا البد من االهتمام بتطوير املنهج ،تطويرا شامال
واد آخر.
يتالءم مع التطور الحادث في املجاالت ،حتى ال يكون التعليم في واد ،واملجتمع ومشكالته في ٍ
 -3استراتيجيات التدريس في مدرسة املستقبل:
تعد استراتيجيات التدريس من أهم عناصر ومكونات مدرسة املستقبل ،حيث إن التطور والتغيير البد أن
يشمل كافة النواح ،وكل الجوانب ،ومن بينها استراتيجيات التدريس والتي يجب أن تتحرر من التلقين والحفظ ،إلى
االرتقاء بمستوى تفكير املتعلمين وتنمية قدراتهم الفعلية وتعزيز عمليات البحث واالستقصاء لديهم ،وتنمية مهاراتهم
األساسية ،من خالل حل املشكالت ومواجهة املواقف الجديدة ،واتباع األسلوب العلمي في البحث والتفكير للوصول إلى
الحقائق ،والتركيز في مختلف املواقف التعليمية أثناء التفاعل الصفي ،وممارسة عمليات التحليل والربط واالستنتاج
واملوازنة والتفسير ،إضافة إلى االعتماد على املنحى الوظيفي املتصل بحياة املتعلمين الراهنة واملستقبلية وربط خبرات
املنهج بالبيئة وبمواقف الحياة ومشكالتها بصورة متكاملة ومعالجة املوضوعات من جوانبها املختلفة (أبو الشيخ
والعالمات)497 :2018 ،
ً
وأيضا استخدام استراتيجيات وأساليب تعلم وتعليم حديثة تتماش ى مع روح العصر ،ومع التطور والتغيير،
ومنها على سبيل املثال طريقة التعليم الذاتي والتعليم التعاوني ،وحل املشكالت ،والتعليم من خالل التجربة
واالستكشاف ،واستخدام هذه االستراتيجيات الحديثة تجعل املواقف التعليمية تتميز باملتعة ،وتجعل العملية
التعليمية محببة ومرغوبة ومتقنة لدى الطالب(Maloney, & Garver, 2020, 13) .
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 -4املعلم في مدرسة املستقبل:
يتمتع املعلم في مدرسة املستقبل بمكانة هامة في النظام التعليمي ،حيث يمثل العنصر الثاني من عناصر
ً
ً
العملية التعلمية ،ويعتبر عنصرا حيويا ألي تطوير يمكن أن يتم فيها ،وال بد أن يكون املعلم متمكنا من العديد من
الكفايات ولديه االستعداد والرغبة في التعليم حتى يساعد الطالب على تحقيق أهداف التعليم( .الشندودية)16 :2016 ،
ً
ويسعى التربويون في العديد من الدول العربية إلى تنمية املعلم مهنيا أثناء الخدمة عن طريق عقد الدورات
التدريبية وورش العمل وعقد الندوات بهدف مواجهة متطلبات النظم التعليمية في املستقبل وما تحمله لألجيال القادمة
من علوم ومعارف ومعلومات وحقائق إضافة إلى الدور اإلرشادي الذي يلعبه املعلم في إطار علوم املستقبل(Myung, .
)Loeb & Horng, 2011, p 697
ج -خصائص مدرسة املستقبل:
مدرسة املستقبل لها من الخصائص الفريدة ما ليس لغيرها من املدارس ومن أهم تلك الخصائص ما يلي:
 .1السماح بمساهمة أولياء األمور ومؤسسات املجتمع املدني بدور كبير في العملية التعليمية ،والتعليم والتدريب
املتسمرين للمعلم أثناء الخدمة لرفع كفاياته.
 .2الدمج بين التقليدية (ذات جدران( ،واالفتراضية (بال جدران) ،مع السماح بالتعليم لكل فرد في مجال ومستوى
تعليمه إلى أقص ى ما تؤهله إليه قدراته ،وميوله واستعداداته.
كما ً
 .3ممارسة املعلم للحرية األكاديمية ،وتعددية مصادر املعرفة ً
ونوعا.
 .4مراعاة الخطط التعليمية للحاجات الفردية للدارسين من خالل تنويع املهام واألنشطة املتاحة.
 .5وجود قائد تربوي ناجح ملدرسة املستقبل قادر على القيام بدور إيجابي في ظل تلك أهداف وخصائص مدرسة
املستقبل( .أبو السعود ،2012 ،ص)22
 .6توفير بيئة للتعلم تستخدم فيها التكنولوجيا لخدمة التعلم الهادف ،مع الحوار واملناقشة وليس استقبال
املعلومات فقط ،وتوضيح ما تعلمه الطالب ،وليس التكرار ،والتعاون ،وليس املنافسة.
ً
 .7توفير التعليم وفقا لحاجات املتعلمين وقدراتهم ومستوياتهم العقلية املختلفة ،مع تشجيعهم على اإلبداع
واالبتكار.
ً
 .8اعتماد املدرسة على إدارة نفسها ذاتيا في تحديد امليزانية وتفويض السلطة ،واتخاذ القرارات ،وتنفيذها ضمن
االستراتيجيات والسياسات واألهداف العامة التي تضعها الدولة )كحيل ،2007 ،ص)62
ً
ً
 .9العناية باملعلم إعدادا وتدريبا وتنمية من أجل تعزيز مكانته وتغيير دوره من ناقل للمعرفة الى منظم لنشاط
الطالب( .الشندودية)13 :2016 ،
 .10تكوين الفرد الصالح النافع لنفسه ووطنه ،والتأكيد على مبدأ التكامل ،والجهد الجماعي في إحداث التغيير في
ظل ثقافة مهنية تشعر الجميع باالنتماء ملدرستهم.
 .11مدرسة املستقبل مدرسة ذاتية تتمتع بقدر من االستقاللية اإلدارية وتعطي للمعلمين الحرية الواسعة في اتخاذ
القرارات املتعلقة بعملهم التدريس ي ونموهم املنهي ،كما أنها مدرسة إلكترونية :تعتمد على أحدث التطبيقات في
مجال االتصاالت واملعلومات(Maloney & Garver, 2020, p. 12) .
ومن ثم يتضح أن مدرسة املستقبل هي نموذج مختلف بأساليبه التكنولوجية التعليمية الحديثة املتطورة،
حيث يركز التعليم فيها على تربية جيل متكامل في جميع النواحي( ،العقلية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والجسدية)
ً
بحيث يصبح قادرا على مواجهة الحياة والتصدي ملشكالتها التي تواجهه في املستقبل ،والقدرة على إيجاد حلول لها،
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كما أن مدرسة املستقبل تختلف عن غيرها من املدارس األخرى ،فلها خصائص فريدة ،ومواصفات خاصة ،حيث إن
ملدرسة املستقبل دور في قيادة عملية التغيير والتطوير التربوي ،إضافة إلى التطوير الحاصل في عناصر العملية
التعليمية مثل التقويم املستمر ،ونظام اإلشراف املتنوع ،واإلشراف التطوري ،حيث تهتم مدرسة املستقبل بمعايير
عاملية للجودة الشاملة يتم اعتمادها وتطبيقها على جميع مكونات العملية التعليمية ،وتستخدم وثائق وخطط
ً
وسياسات معدة مسبقا ،كما يتم استخدام طرق وأساليب تدريسية متنوعة تؤكد على (التجربة ،واملمارسة،
والتعاون ،والذاتية) ،وتهتم بإعطاء دور كبير لألنشطة الصفية والالصفية ،والتأكيد على النمو القيمي للطالب ،وتقدم
برامج مناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،وتحرص على ربط املنهج الدراس ي بحاجات سوق العمل.
د -أهداف مدرسة املستقبل:
ً
إن ملدرسة املستقبل العديد من األهداف ،نظرا للدور املنوط بها في مسايرة التقدم والتطور العلمي
والتكنولوجي ،وتبرز أهم أهداف مدرسة املستقبل في النقاط التالي:
 .1تحقيق النمو الشامل واملتكامل للمتعلمين في املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية.
 .2االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وبرامجهم.
 .3إكساب املتعلمين مهارات التفكير بأنواعه املختلفة.
 .4التدريب على استخدام تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت واملعلومات.
 .5تطبيق مبدأ الديمقراطية في التعليم ،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص). (Myung, Loeb & Horng, 2011, p. 696
 .6ربط التعليم باحتياجات املجتمع ،واإليفاء بمتطلبات سوق العمل.
 .7العناية بإعداد املعلم وتدريبه من حيث تغيير دوره التقليدي إلى متطور مهتم بأساليب تحصيل املعرفة ،ومكون
ملواقف الطالب واتجاهاتهم ،وتنمية قدراتهم الذاتية ،وتفكيرهم الناقد( .الحربي)82 ،2011 ،
 .8تحسين املخرجات التعليمية ،والعمل على مواجهة التغيرات الجارية ،واعداد الخريجين ملواجهتها وبناء الفرد
ً
ً
ً
بناء شامال وتطوير النظم التربوية باستخدام االساليب العلمية املناسبة.
 .9توفير بيئة تعليمية تخدم املجتمع واملتعلم في آن واحد ،إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العملية
التربوية والتعليمية( .علي)15 ،2012 ،
 .10التركيز على القيم ،وتكوين االتجاهات وبناء املعارف( .الرشيدي)300 ،2017 ،
 .11تنمية الجسم والوجدان ،وغرس القيم الروحية واإلنسانية وقيم العمل واإلنتاج واإلتقان.
 .12غرس قيم التعاون اإليجابي ،وتدريب املتعلمين على واجبات املواطنة واملشاركة املجتمعية ،وإعداد اإلنسان
للمستقبل ،من خالل اتصافه باملرونة وسرعة االستجابة والقدرة على صنع املستقبل ،من خالل اإلبداع
واالبتكار.
ً
ً
 .13تغيير أدوار املعلم ليصبح موجها لعملية التعليم ،وتغيير دور املتعلم ليصبح باحثا عن املعارف واملعلومات بكل
الطرق واألساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.
 .14وضوح األهداف التربوية التي تعمل املدرسة على تحقيقها
 .15ترسيخ االنتماء الوطني ،والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية.
 .16األخذ بمفهوم التربية املستمرة أو التعلم مدى الحياة (مركون ولبوش ي.)197 ،2019 ،
ومن خالل األهداف السابقة يتضح أن مدرسة املستقبل تهدف إلى التنمية الشاملة لكل عناصر العملية
التعليمية (معلم ،ومتعلم ،وإدارة ،ومناهج ،وطريق تدريس ،ووسائل تعليمية) ،كما تهدف إلى النمو الشامل للطالب
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في النواحي (األخالقية ،واملعرفية ،واالنفعالية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية) ،وفي ذات الوقت تهدف إلى تقليل الفجوة
بين الحياة املدرسية وبين الواقع والبيئة االجتماعية ،ومن ثم فمدرسة املستقبل هدفها إنساني اجتماعي تطوري
تكنولوجي.

املبحث الثالث -السمات القيادية الواجب توافرها في ضوء النموذجين السنغافوري واملاليزي.
وتشمل عرض للنموذجين السنغافوري واملاليزي وتوضيح السمات القيادية الواجب توافرها في قادة مدرسة
املستقبل في مدارس سلطنة عمان في ضوء هذين النموذجين:
ً
تأتي مدرسة املستقبل انطالقا من الدور الذي تلعبه في مسايرة التقدم والتطور ،ودورها في تأهيل األجيال
الستيعاب علوم املستقبل ،والتعامل مع تكنولوجيا العصر ،والتنافس في عالم االقتصاد واملعرفة ،ومن ثم فقد بدأت
تجربة مدرسة املستقبل في عدد كبير من الدول الرائدة ،من خالل استخدام الحاسب اآللي في التعليم ،ومن أشهر تلك
الدول (الواليات املتحدة األمريكية ،وفرنسا ،وأملانيا ،وغيرها) ،وتهدف تلك الدول من خالل مدرسة املستقبل
الستيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتوظيفها في العملية التعليمية ،وتمكين الطالب من الوصول إلى املعرفة
واالرتقاء بمستوياتهم وقدراتهم ،وفيما يلي شرح لبعض تلك التجارب( .أبو السعود)33 :2012 ،
أ -النموذج السنغافوري:
تهدف مدرسة املستقبل في سنغافورة إلى تحويل بيئة التعلم إلى بيئة تعليمية متكاملة ،بحيث تصبح أكثر
عال من املهارات العملية
فاعلية باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ،من أجل إعداد مخرجات على مستوى ٍ
التي تلبي احتياجات سوق العمل(UNESCO, 2011) .
حيث تعد سنغافورة من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها ،والتوقف عندها من أجل االستفادة منها،
خاصة في مجال اإلدارة بصفة عامة واإلدارة املدرسية بصفة خاصة ،ففي عام 2004م دعا رئيس الوزراء لي  Leeاملعلمين
إلى األخذ وتبنى مبادرة "تعليم أقل" بحيث يمكن للطالب معرفة املزيد ،وفي عام 2005م أوضحت وزارة التربية والتعليم
هذا البيان باعتباره فلسفة جديدة تسعى لتحويل التعليم من الكمية إلى الجودة من خالل املزيد من الجودة وأقل
كمية ،وهذا ما يتماش ى مع الرؤية الوطنية القائلة "املدارس املفكرة ،نحو أمة متعلمة" ،ومن املقرر أن تغير هذه
املبادرة السياسية  -والتي بدأت في عام  –2004الطبيعة األساسية للتعليم والقيادة املدرسية في سنغافورة ومن ثم
إحداث تغيير تعليمي حقيقي ومستدام من خالل هذه املبادرة( .أرناؤوط)11 :2017 ،
ويمكن تحديد عدد من العوامل والتي تسهم في النجاح التعليمي لسنغافورة ،بحيث تقوم على ثالثة
مستويات مترابطة ،تشمل املستوى البيئي الكلى ،بمتغيراته االجتماعية الثقافية واالقتصادية والسياسية ،واملستوى
التنظيمي ،والذي يتضمن متغيرات املدرسة والفصول الدراسية ،واملستوى املجتمعي ،والذي يتضمن األبوة واألمومة
والتنشئة االجتماعية ،وأما على مستوى املجتمع الكلي فقد اعتمدت حكومة سنغافورة مبدأ الجدارة باعتبارها
القيمة األساسية التي تحدد التنظيم املجتمعي ،وعلى وجه التحديد ،فإن الجدارة األكاديمية التي تقاس بمستوى
اإلنجاز (االمتحانات) تمثل أساس املكافأة والوضع االجتماعي واالقتصادي(Dimmock & Tan, 2013, p. 1) .
ً
متماشيا مع مقاصد
وفي ظل املنافسة املكثفة بين املدارس ،ينبغي أن يكون النموذج العقلي لقادة املدارس
نموذج التميز املدرس ي  SEMكأداة للتقييم الذاتي وليس مجاال للمنافسة بين املدارس ،وهو ما يعني أيضا أن قادة
املدارس بحاجة إلى أن يكونوا أكثر منهجية في طريقة إدارتهم ،وهو ما ينعكس في زيادة الطلب على تبني نموذج التميز
املؤسس ي  SEMاألمر الذي يستوجب توافر مستوى متميز من القيادة املدرسية أكثر من أي وقت مض ى لتحقيق
متطلبات التميز املؤسس ي باملدارس ،واتساقا مع ما سبق ،فإن دائرة التعليم في سنغافورة تسعى إلى توفير قيادات
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مؤهلة بمختلف املجاالت املهنية بصفة عامة ،والتعليم املدرس ي بصفة خاصة من خالل توافر قيادات مدرسية تلبي
املواهب املختلفة وقدرات وتطلعات موظفي التعليم .وتتضمن املسارات املهنية ما يلي(Lim, 2006, p. 2) :
 -1مسار التدريس.
 -2مسار القيادة.
 -3مسار كبار األخصائيين.
وهذه املسارات الثالثة تمكن وزارة التربية والتعليم من بناء فرق متنوعة من املعلمين املحترفين وقادة
قادرين ،حيث تعد املدارس مسؤولة عن إعداد القادة املحتملين ،فخالل السنوات الخمس األولى من التدريس ،يتم
ً
تدريجيا التخاذ املزيد من املسؤوليات القيادية،
وضع املعلمين على مسار القيادة ،والذي يوفر لهم سلسلة من الفرص
ً
جنبا إلى جنب مع مجموعة من البرامج التدريبية الرسمية ،ومن املتوقع أن يتدرب املشرفون ومدراء املدارس
ً
نموذجا للتلمذة الصناعية ،فقد
املحتملين على القيادة في مدارسهم ،ففي الوقت الذي اعتمدت فيه سنغافورة
وضعت دورة مدتها ستة أشهر لبناء مهارات القيادة االستراتيجية الدعم نواب املديرين الذين يرغبون في القيادة
ً
املدرسية مستقبال(Barber, Whelan & Clark, 2010, p. 13) .
وتتميز مدرسة املستقبل في سنغافورة بأنها تركز على املتعلم ،كما تهتم بعملية التعليم من خالل ما يلي:
 بناء شبكة من العالقات داخل املدرسة بحيث توفر التعلم الفعال لجميع الطالب في املدرسة. توظيف الخبرات واملهارات املهنية واملعرفية لتوفير ظروف موضوعية تمكن الطالب من استغالل كاملطاقاتهم في ظل فرص متكافئة لجميع الطالب.
 تحسن كبير في أداء الطالب ،من خالل تقليل أثر الفروق االجتماعية واالقتصادية بينهم. تسعى القيادة املدرسية الفعالة إلى تحقيق أهداف املدرسة بيسر وبأقل جهد ،وهي القيادة التي تحدد نوعالسلوك اإلداري األنسب ملواجهة موقف معين ،وهي القادرة على التصرف بنجاح في ضوء األعضاء التي
تقودهم ،وظروف البيئة االجتماعية املحيطة باملدرسة(Clifford, 2010, p. 7) .
وهناك مجموعة من األسس واملبادئ لقادة مدرسة املستقبل في ظل نظام التعليم في سنغافورة ينبغي أن
يتمتع بها قادة املدارس تتمثل فيما يلي:
 دعم وتنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والعمل على توفير التكنولوجيا ،وإصالحها في املدرسة ،وتعزيزبيئة إيجابية ،وإدارة البرنامج التعليمي(Chen, 2013, p. 303) .
 إدارة الجوانب الشخصية وقيم األفراد وخصائصهم ،فالقيم الشخصية املدراء املدارس هي عناصر أساسيةً
ً
في نجاحهم ،والقيم الشخصية ،باإلضافة إلى كونها ً
غرضا أو هدفا أخالقيا للتعليم ،فهي أساسية للممارسات
القيادية للمديرين ويمكن أن تتشكل مع مرور الوقت من قبل مختلف الخبرات في القيادة املدرسية.
 يعتمد قادة املدارس على القيم لحل ما يواجههم من مشكالت :حيث توجه القيم مدراء املدارس في دعماملعايير العالية لتشكيل تفكير وأفعال القادة ،وتمثل أداة مفيدة للعمل مع ثقافة التعلم في املدرسة وتعزيزها،
كما يساهم التنظيم الذاتي واالحترام األصيل للمحافظة على مستويات عالية في تحسين األداء املدرس ي.
 إدارة العالقات املدرسية :والتي تتعلق بالكيفية التي يرتبط بها مدير املدرسة مع العاملين معه في املدرسة. ضبط الثقافة املدرسية للتعليم والتعلم ،فالثقافة املدرسية اإليجابية للتعليم والتعلم هي الدم املجازيللمدرسة (الجسم) ،كما أن املدير الجيد قادر على تطوير ثقافة املدرسة اإليجابية حيث التدريس ويتم تقييم
التعلم ودعمه.
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 تنظيم العالقات مع أصحاب املصلحة باملدرسة ،فالقيادة القوية محورية بالنسبة لتشكيل شراكات تعاونيةبين املدارس وأصحاب املصلحة ،وتعزيز عملية صنع القرارات املشتركة ،إضافة إلى الشراكات مع اآلباء
واألمهات ،بما يساهم في بناء عالقات متبادلة مثمرة مع أصحاب املصلحة في املدرسة.
 إدارة القضايا املدرسية املعقدة :حيث يجب أن تتمتع القيادة املدرسية بالقدرة على إدارة التوتراتوالصراعات.
 تنمية قدرات العاملين :حيث يجب أن يكونوا على وعي باملواهب ،واإلمكانات لدى العاملين معهم ،وبناءقدراتهم ،وتوزيع املسئوليات(Ng, 2016, p. 102) .
 دعم قادة املدارس األضعف :حيث يساعد قادة املدارس الجيدين القادة األضعف ،من أجل رفع الفعاليةالعامة للقيادة املدرسية.
ً
ً
 تحقيق التنمية املهنية الفعالة :والتي تلعب دورا مهما في تحديد االحتياجات االنمائية للمدراء ،وتوفير الدعماالنمائي املناسب لهم.
 إدارة مجموعات التعلم :من خالل مساهمة قادة الشبكات التعليمية اإلقليمية مسئولية تعزيز وإدارة التعلمداخل مناطقهم ،ومساعدة املديرين على وضع خطة ذات أهداف محددة.
 تعزيز التخطيط لتعاقب املديرين :وهو ما يعني أن القادة قادرين على تطوير خطط التعاقب وتحديد املواهبفي مدارسهم ،واملدارس املجاورة.
 تعزيز نظام املساءلة وإدارتها :حيث يشارك القادة في املراجعات الرئيسة ،من خالل االتفاق وتحديد األهداف،مع املديرين ودعمهم ،على مدار العام لتحقيق األهداف( .أرناؤوط)30 :2017 ،
ومن ثم يتضح أن النموذج السنغافوري نموذج حديث ،يرتقي بعملية التعلم من جميع جوانبها ،حيث يركز
على تعزيز دور الطالب ،والتركيز على الكيف وليس على الكم ،والتركيز على الجودة ،واالهتمام بكل عنصر من عناصر
العملية التعليمية ،السيما القائد ،والذي يقع على عاتقه النصيب األكبر من مهمة االرتقاء باملدرسة ،ولعل من أهم
املهمات املنوطة به إدخال التكنولوجيا ،ومتابعة استخدامها وإصالحها ،واالهتمام بعالقة املدرسة باملجتمع املحلي،
والحرص على إيجاد مناخ إيجابي داعم ،وتنمية العالقات اإليجابية بين العاملين في املدرسة ،ولذلك فإنه من األفضل
االستفادة من تلك األدوار في تطوير دور القائد في سلطنة عمان.
ب -النموذج املاليزي ملدرسه املستقبل:
اهتم النموذج املاليزي ملدرسة املستقبل في صياغته على القيم الثقافية والحضارية الثابتة التي ال تتناقض
مع السعي لتحقيق مكانة اقتصادية وصناعية وإقليمية عاملية ،ويعد هذا النموذج هو األنسب للدول العربية
االسالمية ،ويسعى النموذج املاليزي في توجهاته العامة نحو اعداد وتهيئة النظام التعليمي للقرن الحادي والعشرين
حيث اتبعت الحكومة املاليزية سياسة تطوير التعليم والصناعة سويا بهدف رفع كثافة الدولة من الكوادر العلمية
والخبرات التكنولوجية ،ومن ثم فإنه من املتوقع أن تحقق ماليزيا التنمية املتكاملة في الفترة القادمة ،ولقد ركز هذا
النموذج على إعادة صياغة الفلسفة واالهداف التربوية وإعادة رسم املناهج ومحتوياتها ،كما ركز على التوسع الكمي
خصوصا في مجال التعليم الفني وطور أساليبه في إعداد املعلمين ،وفي التقويم ،وفي إدخال التقنيات التكنولوجية
الجديدة في التعليم ،ويتم ذلك كله في إطار ما هو قائم من هيكل وتنظيمات تعليمية(Tek & Ruthven, 2010, 27) .
وتؤكد التربية الوطنية في ماليزيا على تخريج أفراد متوازنين ومنسجمين في نموهم الفكري والروحي والوجداني
واالجتماعي والجسدي على أساس االعتقاد الراسخ باإليمان باهلل تعالى ويصمم هذا الجهد إلنتاج مواطنين ماليزيين
أصحاب معرفة وكفاءة ،ويتمتعون بمستويات عالية من األخالق ،وقادرين على تحمل املسؤولية ،وتحقيق مستوى
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عال من التوافق الذاتي واإلسهام في تحسين املجتمع واألمة ،حيث تدرس ضمن مناهج مراحل التعليم العام ما يسمى
بموضوعات (عبر املنهج) وهي موضوعات تتناول حقوق اإلنسان والديمقراطية والقيم الروحية والدينية وتعتبر
ً
ً
األنشطة الصفية جزءا اساسيا من مناهج التعليم العام وتتكون من أنشطة رياضية وثقافية وفنية وعلمية
واجتماعية ،ويتم تنفيذها على مستوى املدارس واملناطق والواليات( .أبو السعود)36 :2012 ،
وأما في مجال اإلدارة والتمويل فإن النموذج املاليزي سعى إلى تطوير اإلدارة التعليمية واملدرسية من خالل
ادخال وتطوير أساليب اإلدارة الالمركزية واإلدارة الذاتية واالهتمام بالتدريب املتخصص لإلداريين ويتم التمويل
للنظام التعليمي من مصادر حكومية حيث إن امليزانية املخصصة للتعليم فاقت تلك املخصصة للدفاع ،ويتم من
خالل التعاون بين القطاع الخاص باستخدام التسهيالت املوجودة في املدارس املهنية واملؤسسات التعليمية التقنية
ألغراض التدريب وباملقابل القطاع الخاص بتمويل التعليم ،وإتاحة الفرصة لتدريب الطلبة بمؤسساته ،ومن ثم
تلخيص مدرسة املستقبل املاليزية في النقاط التالية:
 .1التعليم البنائي.
 .2اتقان مهارات التعلم.
 .3مهارات العلوم العملية /التطبيقية.
 .4مهارات التفكير واملعرفة.
 .5الطالب محور العملية التعليمية.
 .6التعلم الذاتي والذي يعتمد فيه الطالب على نفسه مع توفير مصادر املعرفة.
 .7إتقان استخدام املعرفة واالتصال والتواصل االلكتروني( .الخواجة)89 :2010 ،
ومن ثم يمكن اعتبار النموذج املاليزي من النماذج الواعدة والرائدة والفريدة لتطوير نظام التعليم في
مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين من خالل صياغة مخطط لها ملا ينبغي أن يكون علية النظام التعليمي من
ً
حيث األهداف واملحتوى واألساليب واملمارسات والسعي املنتظم الواعي للتنفيذ ،كما أنها أيضا اهتمت باإلدارة ،وما
ينبغي أن تكون عليه إدارة مدرسة املستقبل ،ولم يهمل التعليم اإللكتروني ،وتوظيف التكنولوجيا في العملية
التعليمية ،ومن ثم فإن النموذج املاليزي ُيعد من أنسب النماذج.

الخاتمة.
خالصة بأهم نتائج البحث:
ومن خالل ما سبق يتضح أن قيادة مدرسة املستقبل ينبغي أن تكون أهدافها شاملة ،تشمل كل مكونات
النظام التعليمي ،فالقائد يجب أن يشرف على النشاط املدرس ي ،ويعمل على تحسينه ،ويقوم بتنظيم وإدارة وتنسيق
ً
العمل املدرس ي ،ويسعى جاهدا لتحسين النمو املنهي للمعلمين ،وتوجيه الطالب ،ويساعدهم على النهوض في جميع
النواحي الجسمية ،والعقلية ،واالنفعالية ،والروحية ،ويبني العالقات داخل املدرسة على أساس الحب والود
واالحترام ،ويهتم بمشكالت املجتمع ،ويشارك في تقديم الحلول لها ،وقد تناول البحث مميزات مدرسة املستقبل،
ومالمح مدرسة املستقبل ،وأهداف مدرسة املستقبل ،وخصائص مدرسة املستقبل ،ومكونات البناء املؤسس ي ملدرسة
املستقبل ،واإلدارة املدرسية في مدرسة املستقبل ،واملناهج في مدرسة املستقبل ،واستراتيجيات التدريس في مدرسة
املستقبل ،واملعلم في مدرسة املستقبل ،ثم انتقل الحديث إلى الطالب في مدرسة املستقبل؛ ثم الحديث عن مبادئ
مدرسة املستقبل ،ومن تلك املبادئ :املبدأ اإلنساني ،واملبدأ التنموي ،ومبدأ التربية للعلم ،ومبدأ التربية للعمل،
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ومبدأ التربية للحياة ،ومبدأ التربية املتكاملة ،ومبدأ األصالة والتجديد ،كما تناول البحث نموذجين من الدول الرائدة
في مدرسة املستقبل ،وتم الحديث عن :النموذج السنغافوري ،والنموذج املاليزي.

توصيات الدراسة ومقترحاتها.
في ضوء نتائج البحث واملحاور التي تناولتها الدراسة الحالية يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:
 .1إعداد برامج تدريبية وورش عمل هادفة لقادة مدرسة املستقبل لتنمية كفاءتهم فيما يتعلق بمحاور الدراسة.
 .2إمداد وزارة التربية والتعليم برؤية واضحة واستراتيجية هادفة لرفع كفايات ومهارات قادة مدرسة املستقبل
وطرق تدريبهم على أحدث املستحدثات التربوية والتكنولوجية والتطورات العاملية في شتى املجاالت.
 .3حيث اإلدارات التعليمية على توفير اإلمكانات املادية الالزمة لقادة مدرسة املستقبل حتى يتمكنوا من استخدام
نظام فعال فيما يتعلق بالحوافز والتكريم وفق إنجاز املعلم وابداعاته.
 .4توجيه املعنيين عن العملية التعليمية نحو إتاحة الفرصة لجميع قادة املدارس لتكملة دراساتهم العليا
وترشيحهم لحضور الدورات والندوات التي تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم؛ لالرتقاء باملنظومة التعليمية،
ومسايرة التطور.
 .5توجيه قادة املدارس إلى االطالع على املستجدات التكنولوجية واإلدارية وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية.
 .6تدريب قادة املدارس على طرق تنمية القدرات الخاصة لدى العاملين معهم وتوفير فرص التعلم الذاتي،
والحرص على تنمية مهارات التفكير االبداعي والناقد.
 .7تنبيه مسؤولي التعليم لضرورة ربط املدرسة باملجتمع املحلي ،وتوثيق العالقات االجتماعية بين الجميع سواء
داخل املدرسة أو خارجها ،وتوثيق الصلة بين املدرسة واملجتمع املحلي من خالل الندوات والدورات املجتمعية.
 .8تقديم فرص النمو املنهي والتدريب أثناء الخدمة للمعلمين والقادة.
 .9إمداد وزارة التعليم واإلدارات التعليمية بالسمات القيادية الواجب توافرها في قادة مدرسة املستقبل في ضوء
النموذجين السنغافوري واملاليزي ،وتوجيهها نحو غرس تلك السمات في قادة املدارس.
 .10إجراء بحوث ودراسات حول مدى توافر السمات القيادية لدى قادة املدارس في ضوء مدرسة املستقبل.
 .11إجراء دراسة حول درجة ممارسة قادة املدارس بسلطنة عمان للمعايير الواجب توافرها في مدرسة املستقبل.
 .12وكذلك إجراء دراسة للتعرف على معوقات توافر خصائص مدرسة املستقبل في سلطنة عمان وسبل التغلب
عليها.

املصادر واملراجع.
ا
أول -املراجع بالعربية:
 أبو السعود ،سونيا أحمد ( .)2012درجة توافر خصائص مدرسة املستقبل في املدارس الحكومية في محافظاتالضفة الغربية من وجهات نظر املديرين .رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية.
 أبو الشيخ ،عطية اسماعيل؛ والعالمات ،خليل سالمة ( .)2018مدرسة املستقبل من وجهة نظر املشرفينالتربويين ومديري املدارس في مديرية تربية لواء القويسمة وعالقتها ببعض املتغيرات .دراسات -العلوم التربوية،
الجامعة األردنية ،45 ،ملحق.515 -493 ،
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أبو مر ،أسماء إبراهيم سالم ( .)2015أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل املستقبل على تحسين املهارات القيادية
لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية -
غزة.
أرناؤوط ،أحمد إبراهيم ( .)2017دراسة مقارنة لنظام االختيار لوظائف القيادة املدرسية في سنغافورة وفنلندا
وإمكانية اإلفادة منها في مصر .مجلة كلية التربية ،جامعة بني سويف ،عدد يناير.108 -1 ،)1( ،
أكبر ،عبير بنت فاروق ( .)2017ممارسات القيادات اإلدارية لتحقيق امليزة التنافسية بمدارس التعليم الثانوي في
محافظة جدة باململكة العربية السعودية .مجلة البحث العلمي في التربية ،جامعة عين شمس.414 -373 ،)9(18 ،
الباتع ،عبد العزيز ( .)2014البرامج الدراسية في املرحلة الثانوية العامة في اململكة العربية السعودية :تطورها
مشكالتها واقتراحات تحسينها ،دراسات تربوية.23 :)5( ،
البوسعيدي ،حمد بن عبد هللا بن محمد ( .)2011الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس التعليم األساس ي في ضوء
متطلبات مدرسة املستقبل في سلطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،اململكة األردنية الهاشمية.
حافظ ،محمد عبد الفتاح ( .)2008املدارس الذكية ومدرسة املستقبل .االسكندرية :حورس الدولية للنشر
والتوزيع.
حرب ،ديانا كمال ،والدعجة ،هشام ابراهيم ( .)2018درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في
اململكة األردنية الهاشمية ملهارات برنامج القيادة من أجل املستقبل والتحديات التي تواجه تطبيقه والحلول املقترحة
لها من وجهة نظر املديرين واملديرين املساعدين .دراسات جامعة عمار ثليجي باألغواط.297 -262 ،)67( ،
الحربي ،قاسم بن حائل (" .)2015رؤية استراتيجية إلدارة مدرسة املستقبل في األلفية الثالثة بدول الخليج
العربي ".مجلة عجمان للدراسات والبحوث :جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.176 - 152 :)2(14،
الخطيب ،مروة ( .)2015التحديات التي تواجه مديري ومدرس ي التعليم الثانوي العام في ضوء مدرسة املستقبل
من وجهة نظرهم .رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق.
الخواجة ،عبد الفتاح ( .)2010مستقبل التعليم املعاصر .دار البداية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الرشيدي ،سلوى عبد هللا رباح (" .)2017درجة توافر متطلبات إدارة مدرسة املستقبل باملرحلة االبتدائية في
مدينة تبوك ".املجلة التربوية الدولية املتخصصة :دار سمات للدراسات واألبحاث.312 - 298 ،)1(6،
الرواشدة ،منال سالم ( .)2019املناهج املدرسية وقادة املستقبل .مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،مركز البحث وتطوير املوارد البشرية – رماح.106 -90 ،)11(2 ،
زهو ،عفاف محمد ( .)2017إعداد معلم مدرسة املستقبل في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة .مجلة كلية التربية،
جامعة املنوفية.357 -329 ،)1(32 ،
السالموني ،ريهام مصطفى ،ومرجان ،رانيا ،وجورج ،جورجيت ( .)2017تصور مقترح لتفعيل دور معلم املدرسة
االبتدائية لتحقيق التربية اإلبداعية .مجلة كلية التربية.502 -483 ،)22( ،
السيد ،أحمد جمال ( .)2018وعي طالب كليات التربية في مصر بأدوار املعلم في ضوء متطلبات مدرسة املستقبل،
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر.
الشندودية ،ليلى بنت علي بن عبد هللا ( .)2016الكفايات الالزمة ملديري مدارس املستقبل في مرحلة التعليم
األساس ي بسلطنة عمان في ضوء بعض النماذج العاملية .رسالة ماجستير ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوي.
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الشهومي ،ياسر بن جمعة ( .)2020واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة
عمان .املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية.141 -129 ،)1(8 ،
طه ،عاطف جابر ( .)2013قضايا إعالمية معاصرة في املوارد البشرية .ط ،1الدار األكاديمية للعلوم ،القاهرة.
عبد الحليم ،طارق حسن (" .)2010دراسة مقارنة ملدارس املستقبل في بعض الدول األجنبية ومدى اإلفادة منها
في مصر ".دراسات تربوية واجتماعية :جامعة حلوان  -كلية التربية.76 - 11 ،)2(16 ،
عبد الرسول ،محمود أبو النور ( .)2013تطوير األداء اإلداري بمدارس التعليم العام بمصر في ضوء إدارة املعرفة:
تصور مقترح ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،الجزء الثاني ،املجلد  ،)2( ،19كلية التربية بجامعة حلوان،
القاهرة.
العبري ،علي سعيد ( .)2010الكفايات الالزمة ملديري املدارس في ضوء استراتيجية التعليم في سلطنة عمان ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
علي ،محمود ( .)2012مدرسة املستقبل :سمات مدرسة املستقبل وأهدافها وأدوارها .رسالة التربية ،سلطنة
عمان.19 -10 ،)36( ،
الفارس ي ،حسين ( .)2012مدرسة املستقبل :مدرسة املستقبل وبعض النماذج الدولية .رسالة التربية بسلطنة
عمان.94 -86 ،)36( ،
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