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 مخمص 
أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لػععض هدفت الدراسة التعرؼ على مدل تحقيؽ مدارس 

متطلعػػات مدرسػػة المسػػتقعؿج مػػف كالػػة نظػػر الميػػرفيف الترعػػكييفج كتػػـ اسػػت داـ المػػنل  الك ػػ ي 
( ميػػرفان ترعكيػػانج كاظلػػرت النتػػائ  أف 57المسػػحيج ك اسػػتعانة ءػػلدااس لدراسػػةج كعينػػة عػػال  عػػددها 

رسػػػة المسػػػتقعؿ اامػػػا ن مػػػف تحقيػػؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير فػػػي مدينػػػة حائػػؿ لػػػععض متطلعػػػات مد
كالػػة نظػػر الميػػرفيف الترعػػكييف اػػاا عدراػػة متكسػػطةج كاػػاا ترتيػػع ا ععػػاد تنازلينػػا علػػى حسػػع 
دراة تحققلػا علػى النحػك التػاليل  القيػادد المدرسػيةج المعلػـج العيئػة المدرسػية( ججكأظلػرت الدراسػة 

متكسػػػطات اسػػػتااعات ( عػػػيف 7073عػػػدـ كاػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  
الميػػرفيف الترعػػكييف حػػكؿ مػػدل تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لػػععض متطلعػػات 

 مدرسة المستقعؿ كالتي تعزل   تالؼ متغيرات  سنكات ال عردج كالت  ص(0
 لكممات المفتاحية: مدرسة المستقبل، مدارس تطوير، تعميم حائل  ا
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Abstract 
The study aimed at determing the extent Tatweer model schools 

in Hail city some requirements of the future school, from the educational 
supervisor's point of view, and detecting the Statistically significant 
differences between the averages of the responses of the educational 
supervisors about the extent of the extent of applying of schools 
Tatweer model at Hail city for some requirements of the future school 
which is related to different variables (years of experience, Major) In 
order to achieve the aims of the study, the researcher used the 
Descriptive survey method, and desinging a questionnair from two The 
questionnair has been applied by the comprehensive inventory method 
on all the educational supervisors at Hail, of (70) educational 
supervisor. The most prominent results that the researcher reached 
were the following: the achieving of schools Tatweer model at Hail city 
for some requirements of the future's school totally from the educational 
supervisor's point of view came with average grade, and the descending 
order for the dimensions  according to the  grade of its achieving came 
as follow: (Schools leadership, Teacher, School Environemt). The study 
showed that there are no statically significant differences at the level of 
(0.05) between the averages of the responses of the educational 
supervisors about the extent of achieving of Tatweer model schools at 
Hail city for some requirements of the future school, (years of 
experience, Major) 
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 مقدمة الدراسة:
ا ن اػار  الماػا تج متمللػة فػي يػتى مسػعكةة فػي تحػديات ييػر ُيكااػ  العػالـ اليػـك

كك ػكللا  المعلكمػات كتػدفؽ ا ت ػا ت ماػاؿ كلػكرد فػي تقنػي تطػكر مػف  ػاحع  كمػا المعرفػي
مؤسسػات  ءافػة علػى ملمػكس تػللير التحػديات للػذس ءػاف كمؤسسػة عسػلكلةج كةػد ءػؿ فػرد إلػى

الترعكيػة كالتعليميػةج حيػم لػـ يعػد النمػكذج المدرسػي التقليػدم  ا ة منلػا المؤسسػاتالماتمعج كع 
 ةادر على الكفاا عمتطلعات هذس التطكرات كالتحديات الماتمعية0

كلعػػدـ ةػػػدرد النمػػػكذج المدرسػػػي التقليػػػدم علػػػى مكاءعػػػة التطػػػكرات كالتحػػػك ت الماتمعيػػػةج 
مدا ؿ اديدد لإل ػال  المدرسػي حػاكؿ ءػؿ  كالتعامؿ ال اعؿ مع متغيرات المستقعؿج ظلرت عدد

منلػػا ك ػػع مكا ػػ ات المدرسػػة الحديلػػة القػػادرد علػػى التاػػاكع مػػع متطلعػػات الحا ػػر كتحك تػػ  
 كتحديات مستقعؿ الماتمع كاحتما ت 0

كمػػف عػػيف مػػدا ؿ ال ػػال  المدرسػػي التػػي  ةػػت ركااػػا مػػف الءتذػػاع كالعػػاحليفج نمػػكذج 
كذج مدرسػػي يمءػػف مػػف  اللػػ  ت عنػػاا كترعيػػة أفػػرادا  ػػالحيف مدرسػػة المسػػتقعؿج كالػػذم يؤسػػس لنمػػ

المتغيػػػرات كالتحػػػديات الحاليػػػة كالمسػػػتقعليةج  مػػػؤهليف كةػػػادريف علػػػى التعامػػػؿ ال اعػػػؿ مػػػع كمعػػػدعيف
تيػػػػػػمؿل التعلػػػػػػيـ كالػػػػػػتعلـج  نمػػػػػػكذج مدرسػػػػػػي يتعنػػػػػػى العمليػػػػػػة الترعكيػػػػػػة عم لكملػػػػػػا الكاسػػػػػػع كالتػػػػػػي

كتلعيػة مطالػع ماتمعػ ت  أاؿ تحقيؽ ُععد النسػانية فيػ  مف الي  يةج كتلهيؿ ال رد كعنائ  كتنمية
  .(82ـج ص8776 الطكيؿ كععاعنةج

كتسػػػػعى مدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ عمػػػػا تملءػػػػ  مػػػػف معتقػػػػدات إلػػػػى عنػػػػاا المتعلمػػػػيف عنػػػػاان يػػػػامالن 
كمتءػامالنج كت ػػريالـ كهػػـ يمتلءػػكف المعرفػػة العميقػػةج كالملػػارد العاليػػة كالقػػيـ اللاعتػػة التػػي تتػػي  للػػـ 

ـج 8772؛ ليءكنكا مكاطنيف فاعليف كةادريف على النتاج كالناا  في القرف الاديد  الحػرجال ر ة
(ج كتلعػػػػي مدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ حااػػػػات المتعلمػػػػيف الم تل ػػػػة كتػػػػزكدهـ عا سػػػػس المناسػػػػعة 211ص

لمكا ػػلة دراسػػتلـ الاامعيػػة أك مػػا فػػي مسػػتكاهاج كتػػزكدهـ عمػػا يػػؤهللـ للعػػيش ع عاليػػة كعتءيػػؼ فػػي 
 (0 8هػج ص2281ديم  الععد الءريـجماتمعلـ الح

كاسػػػتااعة للػػػػذس التحػػػػك ت الماتمعيػػػػة كالتغييػػػػرات الترعكيػػػة التػػػػي حػػػػدلت علػػػػى المسػػػػتكل 
العػػالميج ةػػدمت المملءػػة العرعيػػة السػػعكدية العديػػد مػػف عػػرام  ال ػػال  الترعػػكم كالمدرسػػيج التػػي 

لتعلػيـ هػػك اللػػدؼ الػػذم تسػعى إلػػى تعزيػػز اػػكدد كتميػز التعلػػيـج حيػػم لػػـ يعػد التكسػػع الءمػػي فػػي ا
تسعى المملءة إلى تحقيق 0 كمف هذس العرام  كالنماذج التطكيرية التي طعقتلا الدكلػة كع ا ػة فػي 
المرحلة اللانكيةل المدرسة الياملةج كالمدرسة الرائددج كالمدارس اللانكية المطكردج كنظاـ المقرراتج 

 كميركع الملؾ ععد اهلل لتطكير التعليـ العاـ0
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العرعيػة  المملءػة ةػدرد مػف الرفػع فػي ال عػاؿ السػلاـ إلػى التطػكير ميػركع كيسػعى
 نظػاـ العػرام ج تيػمؿ عنػاا مػف مامكعػة  ػالؿ مػف المعرفػة ماتمػع السػعكدية التنافسػيةج كعنػاا

التعلػيـ ك هػي ءالتػاليل  لتطػكير رئيسػة عػرام  كالمحاسعيةج كتن يذ كالتقكيـ الترعكية متءامؿ للمعايير
 العيئػة كمػكاد الػتعلـج كتحسػيف المنػاه  التعلػيـج كتطػكير فػي المسػتمر للعػامليف التطػكير الملنػي

المدرسػػػػية لتعزيػػػػز الػػػػتعلـج كتكظيػػػػؼ تقنيػػػػة المعلكمػػػػات لتحسػػػػيف الػػػػتعلـج كا نيػػػػطة ييػػػػر ال ػػػػ ية 
    (0  7-6هػجص ص 2211كال دمات الطالعية  ميركع الملؾ ععد اهلل لتطكير التعليـ العاـج

عد اهلل لتطكير التعليـ العاـج يػلتي اسػتااعةن لتطلعػات  طػة التنميػة كلعؿ ميركع الملؾ ع
ةليميػػػة كعالميػػػةج ملػػػؿ ميػػػركع المػػػدارس الرائػػػدد  التاسػػػعة كمػػػا أيػػػارت إليػػػ  مػػػف تاػػػارع محليػػػة كام
كمدرسػػػة المسػػػتقعؿج كمدرسػػػة الغػػػدج كالمدرسػػػة المسػػػتقلةج  ػػػمف حلػػػكؿ مقترحػػػة تطكيريػػػة للعمليػػػة 

 (0 11ج ص8727ية التاسعةجالتعليمة عيءؿ يامؿ   طة التنم
كحتى يمءػف تحقيػؽ مػدارس التعلػيـ العػاـ لم لػـك مدرسػة المسػتقعؿج فػمفذ هنػاؾ مامكعػةن 

المسػتقعؿ تتطلػع عيئػة دراسػية  مف المتطلعات لمدرسة المستقعؿ في الكطف العرعي كهي أفذ مدرسػة
ؿ مػػػػػع العػػػػػالـ المءانػػػػػاتج ياػػػػػد فيلػػػػػا المعلػػػػػـ مػػػػػا يحتػػػػػاج إليػػػػػ  لاػػػػػراا عحكلػػػػػ  كالتكا ػػػػػ متءاملػػػػػة
فُػرص الػتعلـ  المكةػؼ التعليمػيج كت ػت  أمامػ  اهتمػاـ كمركنةج ءما ت ع الطالع فػي مرءػز عحرية

( ج كتسػػػػػػػػ ير التقنيػػػػػػػػات الم تل ػػػػػػػػػة 841ـج ص8777علػػػػػػػػى أكسػػػػػػػػع أعكاعلػػػػػػػػا  ععػػػػػػػػكد كالعػػػػػػػػانيج
دارد فاعلػػػةج ءػػي فػػػاعالج مػػف  ػػالؿ تػػكفير عنيػػة تحتيػػػة تسػػ يرا د تءػػكف مليػػل ايػػػددج كنظػػػاـ مػػػرفج كام

                  ـج8776 سػػػػػت داـ التقنيػػػػػات التعليميػػػػػة ع اعليػػػػػةج كلػػػػػيس ماػػػػػارادن ل  ػػػػػريف  إسػػػػػتيتية كسػػػػػرحاف ج
 ( 8280ص 

مف  ػالؿ تعنػي  التعليـ تسعى إلى إ ال  التعليـ كتلسيسان على ما تقدـ يت   أف كزارد
ال ػال  المدرسػػي  النمػاذج التعليميػة المعا ػػردج كيت ػ  أفذ نمػكذج مدرسػػة المسػتقعؿ مػف نمػػاذج

التي تليئ المدارس لمكاالة المتغيرات كالتحك ت الحالية كالمستقعلية المحيطة عالمدرسةج كيت ػ  
ءذلؾ أفذ ميركع أنمكذج تطكير المدارس يتنايـ فػي فلسػ ت  كرءػائزس مػع مدرسػة المسػتقعؿج كلػذلؾ 

تطلعػػػات مدرسػػػة تػػلتي هػػػذس الدراسػػة للكةػػػكؼ علػػػى مػػدل تحقيػػػؽ أنمػػكذج مػػػدارس تطػػػكير لػػععض م
 المستقعؿ0 

 مشكمة الدراسة: 
العزيز  ععد عف اهلل ععد الملؾ ميركع ك علا التي التعليـ مف  الؿ استقراا استراتياية

لتطػػكير التعلػػيـ العػػاـج يت ػػ  أنلػػا تسػػتلدؼ عنػػاا نمػػكذج مدرسػػي حػػديم يتنػػايـ كنمػػكذج مدرسػػة 
تعلػـ  لقافػة  لػؽ مقػدمتلا فػي يػلتي ا سػتراتيايةج الاػرااات مػف المسػتقعؿج كذلػؾ مػف  ػالؿ عػددو 

عمحيطلػا  عالةتلػا المػدارسج كتحسػيف لتطػكير إاػرااات المسػتكياتج كعنػاا اميػع إيااعيػة علػى
 (280ـج ص8728المتعلميف  أنمكذج تطكير المدارسج  في تعليـ أدائلا كتحسيف
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( 11ـج ص8727كلعؿ هذا التكاػ  يتنػايـ مػع مػا أيػارت إليػ   طػط التنميػة التاسػعة  
ف حااة النظاـ التعليمي في المملءة مف ا ست ادد مف التاارع المحلية كالةليميػة كالعالميػة فػي م

مااؿ تطكير التعليـج ملؿل مدرسة المستقعؿ التي تسعى إلػى ا نتقػاؿ التػدرياي إلػى عيئػات الػتعلـ 
                  كالمعايػػػػػر المدماػػػػػة عالتقنيػػػػػة كالكسػػػػػائط المتعػػػػػدددج كالمعػػػػػززد  سػػػػػتقاللية المػػػػػتعلـج كدكرس ال اعػػػػػؿ

 في التعليـ0
كيتنػػايـ اهتمػػاـ  طػػة التنميػػة التاسػػعة كميػػركع الملػػؾ ععػػد اهلل لتطػػكير التعلػػيـ عم لػػـك 
مدرسػػة المسػػتقعؿج مػػع مػػا أك ػػت عػػ  الدراسػػات كالعحػػكم السػػاعقة السػػعكدية مػػف  ػػركرد تطعيػػؽ 

دراسػػػػػػػة المػػػػػػػالءي  م لػػػػػػػـك مدرسػػػػػػػة المسػػػػػػػتقعؿ عمػػػػػػػدارس التعلػػػػػػػيـ العػػػػػػػاـج كمػػػػػػػف هػػػػػػػذس الدراسػػػػػػػات
( كالتي أك ت عتحكيؿ ععض مدارس التعليـ العاـ إلى مدارس المستقعؿ التي 872هػجص2287 

تسػػػػػػت دـ التقنيػػػػػػات الحديلػػػػػػة كفػػػػػػؽ  طػػػػػػة علميػػػػػػة مدركسػػػػػػةج كمػػػػػػا أك ػػػػػػت عػػػػػػ  دراسػػػػػػة اليػػػػػػمرم 
( مػػف  ػػركرد رعػػط ا حتيااػػات التدريعيػػة للمػػديريف كمػػديرات مدرسػػة المسػػتقعؿ 224هػػػجص2212 

( 837هػػػجص2211عملػػارات المسػػتقعؿ عػػد ن مػػف ملػػارات الحا ػػرج كتك ػػؿ الزهرانػػي   ا عتدائيػػة
تلسػيس كتطػكير  إلػى كزارد التعليـ تلدؼ مستكل على ترعكية استراتياية  مف تك يات  إلى تن يذ

المعرفة  عالعداعات كا عتءاراتج كتقدر أهمية التغير المتاددج كتحت ي علهمية تؤمف مدرسية لقافة
التغيػرات الماتمعيػة المسػتمرد كالتطػكرات  مػع التءيػؼ مػف المسػتقعؿ مدرسػة تمءػف ءقػكد دالمتاػدد

( إلى  ركرد التكازف فػي 325هػج ص2212العلمية كالتقنية المتسارعة0 كأيارت دراسة الحارلي  
عناا مدرسة المستقعؿ عيف التطكرات العالمية كا حتيااات المحليةج عمػا   تتعػارض مػع المنظكمػة 

ميػػة التػػي تسػػعى الترعيػػة السػػالمية إلػػى ترسػػي لا فػػي ن ػػكس النايػػئة0 كأءػػدت دراسػػة الغامػػدم القي
( علػػػى  ػػػركرد أف تعمػػػؿ كزارد التعلػػػيـ علػػػى انتقػػػاا مػػػديرم المػػػدارس الػػػذيف 272هػػػػج ص2287 

تءػػكف لػػديلـ   ػػائص كسػػمات تمءػػنلـ مػػف استيػػراؼ المسػػتقعؿ كالتعامػػؿ مػػع متغيراتػػ  كمتطلعاتػػ  
ة كالعلميػػةج مػػف  ػػالؿ ك ػػع معػػايير كةػػكائـ عمتطلعػػات مػػدارس المسػػتقعؿ للمقارنػػة ال ءريػػة كاللقافيػػ

 كالتحقؽ مف تكفرها في المريحيف0
كريـ ما أك ت ع  الدراسػات كالعحػكم السػاعقة مػف تطعيػؽ م لػـك مدرسػة المسػتقعؿ فػي 

عػاـج كالعػدا تطػكير التعلػيـ ال أاػؿ تعػذللا الدكلػة مػف الحليلػة التػي الالػكد التعليـ السعكدمج كعػريـ
ماتمعػات  نحػك إلػى التحػكؿ ماملػ  يسػعى فػي كالػذم فػي تن يػذ ميػركع تأنمػكذج مػدارس تطػكيرت

كال ريقػي ءمتطلعػات للمسػتقعؿ0 إ  أف المػت حص لكاةػع المػدارس السػعكدية  الاماعي كالعمؿ التعلـ
 عامػػةن كمػػدارس أنمػػكذج تطػػكير  ا ػػةن يءػػاد يلمػػس ععػػض اكانػػع الق ػػكرج كالتػػي أيػػارت إليلػػا

( مػػػف أف كاةػػػع المدرسػػػة 231ـج ص8775ععػػػض الدراسػػػات السػػػاعقةج كمنلػػػا مػػػا ذءػػػرس السػػػ ياني  
اللانكية في المملءة العرعية السعكدية عحااةو إلى التي يص كالنقد للكةكؼ على أعرز ا حتيااػات 

( إلى أف كاةػع 122قج ص2286كتعزيز ا يااعيات لعداد الطالع للمستقعؿ0 كتك ؿ العيرم  
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ة اللانكيػػة عحااػػة إلػػى النقػػد كالتيػػ يص المسػػتمر للكةػػكؼ عنػػد أعػػرز ا حتيااػػاتج كتعزيػػز المدرسػػ
اليااعيػػػػاتج لالنطػػػػالؽ نحػػػػك مدرسػػػػة لانكيػػػػة تحقػػػػؽ م لػػػػـك مدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ0 كتك ػػػػلت دراسػػػػة 

( إلػػػى ت لػػػؼ التقنيػػػات كالملػػػارات التػػػي تقػػػدملا المنػػػاه  كالمدرسػػػة 824قج ص2217اليػػػلرم  
لعرعيػػػة السػػػعكدية عػػػف تلػػػؾ السػػػائدد فػػػي الػػػدكؿ المتقدمػػػة0 كتك ػػػلت دراسػػػة اللانكيػػػة فػػػي المملءػػػة ا

فػي  التػدريس فػي اللػكحي الحاسػكع المعلمػيف اسػت داـ ( إلػى أف221قج ص2212المطيػرم  
فػي  ا سػت داـ كمتكسػط الحءكميػة المػدارس في تعليمية  عيؼ ا ست داـ الدارد ال  ية ككسيلة

 المدارس ا هلية0
مف  الؿ عمل  في الميداف الترعػكم أف مػدارس التطػكير ُتعػاني مػف  ءما يالحظ العاحم

 عؼ ةدرد العيئة المدرسية على تلعية متطلعات مدرسة المسػتقعؿ ك ػعؼ تمءػف ععػض المعلمػيف 
مف التقنية الحديلة كةلة إلماـ ععض القيادات الترعكية لألععاد كالممارسات الدارية التي يمءػف مػف 

كتك ػياتلا كمالحظػات  السػاعقة الدراسػات نتػائ  علػى ة المستقعؿ0 كعط ان  الللا الكلكج إلى مدرس
تكلد الحساس عالميءلة لدل العاحم للتعرؼ على مػدل تحقيػؽ مػدارس أنمػكذج  العاحم الميدانية

 تطكير في مدينة حائؿ لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ0
 تالي:وتأسيسا عمى ما سبق تحددت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس ال

مػػػا كاةػػػع مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػػكير فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ فػػػػي  ػػػكا ععػػػض متطلعػػػات مدرسػػػػة 
 المستقعؿ مف كالة نظر الميرفيف الترعكييف؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:
ما مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ مف -2

  الميرفيف الترعكييف؟ كالة نظر
هؿ تكاد فركؽ ذات د لة إح ائية عيف متكسطات استااعات الميرفيف الترعكييف حكؿ مدل -8

تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ كالتي تعزل 
   تالؼ متغيرات  سنكات ال عردج كالت  ص( ؟

  أهداف الدراسة: 
 اسة فيما يمي:تمثمت أهداف الدر 

التعرؼ على مدل تحقيؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة حائػؿ لػععض متطلعػات مدرسػة  -2
 المستقعؿ0

الءيػؼ عػف ال ػركؽ ذات الد لػة الح ػػائية عػيف متكسػطات اسػتااعات الميػرفيف الترعػػكييف  -8
حكؿ مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لععض متطلعات مدرسػة المسػتقعؿ 

  تالؼ متغيرات  سنكات ال عردج كالت  ص(0تعزل  
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 أهمية الدراسة:
تت ػػ  أهميػػة الدراسػػة فػػي ءكنلػػا تتنػػاكؿ مك ػػكعان حيكيػػان كملمػػان مػػف مك ػػكعات الدارد 
الترعكيػػػةج كهػػػك مػػػدل تحقيػػػؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة 

 المستقعؿج كيمءف إعراز أهمية الدراسة ءما يليل
ـ هذس الدراسة مع تكالات كزارد التعليـ في تطعيؽ مدرسة المستقعؿ مف  ػالؿ مػدارس تنسا 20

( كالتػي أءػػدت علػى أهميػػة 264ج ص8727 تطػكير(ج كتنسػػاـ مػع  طػػة التنميػة التاسػػعة  
 إ ال  كتطكير التعليـ لمكاالة تحديات المستقعؿ كتحقيؽ التنمية الياملة0

ذج المدرسػػػي التقليػػػدم إلػػػى نمػػػكذج مدرسػػػي أهميػػػة ال ػػػال  المدرسػػػي كالتحػػػكؿ مػػػف النمػػػك  80
حػػديم يسػػاعد كيتمايػػى مػػع احتيااػػات المسػػتقعؿ كمتغيراتػػ  كيسػػلـ فػػي رفػػع ء ػػااد كفاعليػػة 

 المؤسسات التعليميةج كمف النماذج المدرسية الحديلة هك نمكذج مدرسة المستقعؿ0 
اليػامؿ للنظػاـ أهمية دراسة تارعة مدارس أنمكذج تطكير مف ءافة اكانعلا ءنػكادو لإل ػال   10

التعليمي في المدرسة حيم أف كزارد التعليـ تسعى إلى تعمػيـ أنمػكذج مػدارس تطػكير عيػءؿ 
 أكسع في مدارسلا0

ةػػد يػػزكد هػػذا العحػػم مت ػػذم القػػرار الترعػػكم فػػي كزارد التعلػػيـ كالمسػػئكليف عػػمدارد التعلػػيـ فػػي  20
ةج كالمعلـ في مدارس تطكير مدينة حائؿ عمعلكمات عف كاةع القيادد الترعكيةج العيئة المدرسي

ءرءػػائز لمدرسػػة المسػػتقعؿ ممػػا يزيػػد مػػف ةػػدرتلـ علػػى ات ػػاذ المعػػادرات المك ػػكعية لتطػػكير 
 أداا مدارس التعليـ العاـ عما يحقؽ متطلعات مدرسة المستقعؿ0

ةد ت ت  هذس الدراسة آفاةان اديددن للعاحليف في ا تيػار عنػاكينلـ العحليػة الاديػدد ذات ال ػلة  30
 الدراسة0 عمااؿ

 مصطمحات الدراسة:
 تمثمت المصطمحات األساسية لمدراسة، فيما يمي:

   Tatweer Schools)أواًل: مدارس تطوير: )
المػدارس علنػ ل تالمػدارس التػي ت ػع المػتعلـ فػي عػؤرد اهتماماتلػا  تطػكير يعػرؼ أنمػكذج

ريف مػػػدارس ااذعػػػةن تػػػكفر تعليمػػػان نكعيػػػان عػػػالي الاػػػكدد يتكافػػػؽ مػػػع متطلعػػػات القػػػرف الحػػػادم كالعيػػػ
كمعػػززدن للػػػتعلـ فػػػي اميػػػع مءكناتلػػاج متعلمػػػة تػػػدعـ عمليػػػات الػػتعلـ لاميػػػع أع ػػػائلا تقػػػاد ع ػػػكرد 
ملنيػػػػة فاعلػػػػة كلػػػػديلا معلمػػػػكف مؤهلػػػػكف كتعنػػػػي يػػػػراءات ماتمعيػػػػةت  أنمػػػػكذج تطػػػػكير المػػػػدارسج 

 (820هػج ص2211
 (School of the Futureثانيًا: مدرسة المستقبل: )
ت العػػػاحليف فػػػي مك ػػػكع مدرسػػػة المسػػػتقعؿ كتعاينػػػت كالػػػات النظػػػر لقػػػد تعػػػددت تعري ػػػا

  تالؼ الت  صج كمااؿ ا هتماـج كا تالؼ النماذج كتطلعات كفلس ة ءػؿ دكلػة؛  ف م لػـك 
 مدرسة المستقعؿ م لـك ح ارم يرتعط عالتطكر اللقافي في ءؿ دكلةج كمف هذس التعاريؼ ما يليل 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تملػػؿ  المدرسػػة التػي :" علنلػػا المسػػتقعؿ ( مدرسػػة27ـج ص8728يعػرؼ الزهرانػػي  
 ال ػاراي؛ لػتعءس العػالـ علػى من تحػة تقنيػة عيئػة في النساني الت اعؿ على يقـك ماتمعان معرفيان 

 الملمكؿ التعليـ المستقعلي إلى التقليدم التعليـ مف نكعية نقلة إحدام في يتطلع إلي  الترعكيكف ما
 المتعلمػيف ملػارات علػى  ػقؿ تسػاعد كمتاػددد معتءػرد يػةكتعليم ترعكيػة  نمػاطو   ػالؿ تعنيلػا مػف

       عالمتطلعات المستقعليةت0  كالكفاا المتسارعة المتغيرات مف مسايرد كتمءينلـ
( أف مدرسػة المسػتقعؿ هػي المدرسػة التػيل تتسػعي لعنػاا 211ـج ص8772كيرل الحػر  

رفػػة العميقػػة كالملػػارد العاليػػة كالقػػيـ المتعلمػػيف عنػػاان يػػامالن كمتءػػامالن كت ػػريالـ كهػػـ يمتلءػػكف المع
                  اللاعتػػػة التػػػػي تتػػػػي  للػػػػـ ال ر ػػػة؛ ليءكنػػػػكا مػػػػكاطنيف فػػػػاعليف كةػػػادريف علػػػػى النتػػػػاج كالناػػػػا  فػػػػي 

 القرف الاديدت0   
كتعػػرؼ مدرسػػة المسػػتقعؿ ءػػذلؾ علنلػػال ت نػػكعه مػػف المػػداس تقػػـك علػػى المءانػػات اللائلػػة 

ت ا ت كالمعلكمػات عءافػة أنكاعلػاج فلػي مدرسػة متطػكرد اػدا عاسػت داـ لتءنكلكايا الحاسعات كا 
تاحػػػػة ال ر ػػػػة للػػػػـ  التءنكلكايػػػػا الحديلػػػػةج كتعمػػػػؿ علػػػػى تيػػػػايع الطػػػػالع علػػػػى الػػػػتعلـ الػػػػذاتيج كام

العالميػػة( كالح ػػكؿ علػػى المعلكمػػات عليػػػءاللا  -لالت ػػاؿ عم ػػادر الػػتعلـ الم تل ػػة ل المحليػػػة 
ا علدج المرئيػػػػػة( كذلػػػػػؾ مػػػػػف  ػػػػػالؿ معامػػػػػؿ الحاسػػػػػعات الملحقػػػػػة الم تل ػػػػػة  المسػػػػػمكعةج المقػػػػػركا

 (40قج ص2281 العلمافج
( فعػػػرؼ مدرسػػػة المسػػػتقعؿ علنلػػػال تالمدرسػػػة المتطػػػكرد فػػػي 7ـج ص8775أمػػػا المػػػالءي  

عنيتلػػػا التعليميػػػة كالداريػػػة كالتقنيػػػة كالتػػػي تلعػػػي حااػػػات الماتمػػػع كالمتعلمػػػيف عمسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف 
الحديلػػة فػػي م تلػػؼ أنيػػطتلا الداريػػة كالتعليميػػةج ءمػػا تعنػػى عالح ػػاظ ال اعليػػةج كتكظػػؼ التقنيػػات 

علػػى اللكيػػة العرعيػػة السػػالمية للماتمػػعج كتقػػدـ للماتمػػع  ػػريايف يتميػػزكف عالء ػػااد فػػي مكا ػػلة 
 دراستلـ الاامعية كا ن راط ع اعلية في أنيطة الماتمع التءنكلكاي الحديمت0

ة المسػػتقعؿ نمػػػكذج مدرسػػػي متطػػػكر فػػػي عنيتػػػ  كيت ػػ  مػػػف التعري ػػػات السػػػاعقة أفذ مدرسػػػ
التعليميػػة كالداريػػة كالتقنيػػةج يسػػتلدؼ تيػػايع الطػػالع علػػى الػػتعلـ الػػذاتيج كالنتػػاج كالناػػا ج مػػف 

معتءػردج كُتلعػي حااػات الماتمػع كالمتعلمػيف عمسػتكل عػاؿو مػف  كتعليميػة ترعكيػة أنمػاطو   ػالؿ تعنػى
 الء ااد كال اعلية0 

لمسػػتقعؿ إارائيػػان علنلػػال تمدرسػػة ترعكيػػة متءاملػػة مالػػزد عالتقنيػػة كيعػػرؼ العاحػػم مدرسػػة ا
الحديلة كا نترنت كترتءز علػى كاػكد ةيػادد إعداعيػة تيػارءي  كمعلػـ ةػادر علػى اسػت داـ كتكظيػؼ 
التقنيات الحديلة كدمالا مع ا ساليع الترعكية الحديلة كعيئة تعلػـ تيػاع علػى ا عتءػار كالعػداع0 

ؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة المسػػػتقعؿ مػػػف  ػػػالؿ كيتحػػػدد مسػػػتكل تحقيػػػ
اسػػػتااعات أفػػػراد العينػػػة علػػػى ا ععػػػاد اللاللػػػة الممللػػػة لمتطلعػػػات مدرسػػػة المسػػػتقعؿ كهػػػيل القيػػػادد 

 المدرسيةج المعلـج كالعيئة المدرسية0



 / عبد العزيز عيسى الفهاد أ              مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
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 حدود الدراسة:
 تمت الدراسة في إطار الحدود المنهجية التالية:

اةت ػػػرت هػػػذس الدراسػػػة علػػػى تحديػػػد مػػػدل تحقيػػػؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير  لالحـــدود الموضـــوعية
 لمدرسة المستقعؿ مف  الؿ أععادل  القيادد المدرسيةج المعلـج كالعيئة المدرسية(0 

ل اةت ػػػرت هػػػذس الدراسػػػة علػػػى مػػػدارس التعلػػػيـ العػػػاـ المطعقػػػة  نمػػػكذج مػػػدارس الحـــدود المكانيـــة
 تطكير في مدينة حائؿ0

 تـ تطعيؽ هذس الدراسة على الميرفيف الترعكييف في إدارد التعليـ عمدينة حائؿ0 الحدود البشرية:
ـــة:  -ق 2214ُطعقػػػت هػػػذس الدراسػػػة فػػػي ال  ػػػؿ الدراسػػػي اللػػػاني للعػػػاـ الدراسػػػي  الحـــدود الزمني

 هػ22150
 الدراسات السابقة

كمف  الؿ عرض الدراسات الساعقة سكؼ يتـ ذءر أهػداؼ الدراسػة ذات ال ػلة عالدراسػة 
حاليػػػػة كمنلالػػػػا كأسػػػػلكع كأداد الدراسػػػػة كأععادهػػػػا كعينػػػػة الدراسػػػػة كطريقػػػػة ا تيارهػػػػاج كأعػػػػرز مػػػػا ال

 تك لت إلي  مف نتائ ج كسكؼ يتـ عرض الدراسات مف ا حدم إلى ا ةدـل 
( عدراسػة هػدفت  سػتيعاع كمػف لػـ تطػكير النظريػة المتعلقػة عػدم  Lim ,2015  ةػاـ لػيـ

فػػػي المػػػدارس الذءيػػػة عسػػػنغافكردج مػػػع ا لتػػػزاـ عمطػػػار ت سػػػيرم  تءنكلكايػػػا ا ت ػػػا ت كالمعلكمػػػات
للنظريػػةج كتلػػدؼ هػػذس الدراسػػة ءػػذلؾ كعيػػءؿ أساسػػي إلػػى اسػػتحدام فر ػػية كاةعيػػة لءي يػػة تعامػػؿ 
معلمي المكاد في مدارس المستقعؿ مع عملية دم  تءنكلكايا ا ت ا ت كالمعلكمات فػي المػنل ج 

احم منل  التحليؿ الءي ي عمطار الت سير للعياناتج كةد اعتمد كتحقيقا  هداؼ الدراسة است دـ الع
( معلمػا كمعلمػة مػف 82الدراسػة مػف   العاحم على أداد المقاعالت كتحليؿ محتكاهاج كتمللت عينة

م تلػػػؼ الت   ػػػاتج كأظلػػػرت النتػػػائ  عػػػدـ حػػػرص المعلمػػػيف للتغييػػػر فػػػي أسػػػاليعلـ اسػػػػتااعة 
                    تءنكلكايػػػػػػػػػا المعلكمػػػػػػػػػات كا ت ػػػػػػػػػا ت فػػػػػػػػػي  للتحػػػػػػػػػديات التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػكااللـ فػػػػػػػػػي عمليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدم 

 المناه  المدرسية0 
إلػى ا تعػار نػكع ال عػرات الميدانيػة  هػدفتعدراسػة ( Dodson ,2014  ءمػا ةػاـ دكدسػكف

تػػػـ كتحقيقػػػان  هػػػداؼ الدراسػػػة  ا ءلػػػر تػػػلليران لتليئػػػة مػػػديرم المػػػدارس المسػػػتقعلييف للػػػذس الكظي ػػػةج
د للدراسػػة حيػػم تػػـ إرسػػاللا للمػػديريف الحػػالييف فػػي ك يػػة ءنتػػاءي عػػف طريػػؽ اسػػت داـ المسػػ  ءػػلدا

إامػػاع  كأظلػػرت النتػػائ  (7770مػػف أ ػػؿ  841%  أم 17العريػػد ا لءتركنػػيج كتاػػاكع مػػنلـ 
المستايعيف الذيف لـ يلتحقكا عالعرنام  التطعيقي لتليئة المديريف أف حاللـ سيءكف أف ؿ فػي حػاؿ 

كأظلػػرت نتػػائ  الدراسػػة زيػػادد كا ػػحة ءانػػت ل ػػال  اػػانعيف ملمػػيف مػػف  التحقػػكا عػػذلؾ العرنػػام 0
كأك ػػحت الدراسػػة ءػػذلؾ كاةػػع ال عػػرات كهمػػا الميزانيػػة كالتمكيػػؿ كمالػػس ميػػترؾ  ت ػػاذ القػػرار0 

               حيػػػم أعػػػرز الاكانػػػع التػػػي ناػػػ  فػػػي تطكيرهػػػا كالاكانػػػع التػػػي   زالػػػت المػػػديريفعرنػػػام  تليئػػػة 
  تحتاج التطكير0  
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هػدفت الػى تقػديـ ت ػكر مقتػر  لإليػراؼ الترعػكم  ـ( دراسػة التػي8728كأارل الزهرانػي  
على مدرسػة المسػتقعؿ فػي  ػكا مػد لي إدارد المعرفػة كالػتعلـ التنظيمػيج كءػذلؾ الءيػؼ عمػا إذا 
ءانػػػت تكاػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عػػػيف متكسػػػطات اسػػػتااعات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة تعػػػزل 

 العمؿ الػكظي يج المؤهػؿ العلمػيج سػنكات ال عػردج المرحلػة التعليميػة(ج كتحقيقػان   تالؼ متغيرات 
 هداؼ الدراسة است دـ العاحم المنل  الك  ي التحليلػيج كةػد أعػد العاحػم اسػتعانةج مءكنػة مػف 

الدراسػة مػف  التنظيميػةج القيػاددج التنظػيـ ا دارمج التقنيػات( كتمللػت عينػة ا ععػاد التاليػة  اللقافػة
 كالمعلمػيف كتػـ المػدارس كمػديرم الميػرفيف الترعػكييف ( مػف671عيػكائية ةكاملػا   طعقيػة ينػةع

ا تيارهػاج كءانػػت أعػػرز نتػائ  الدراسػػة عػػلف أهميػة تطعيػػؽ إدارد المعرفػػة فػي اليػػراؼ الترعػػكم علػػى 
تػلتي  المسػتقعؿ مدرسػة فػي التنظيمػي الػتعلـ تطعيػؽ مدرسػة المسػتقعؿ تػلتي عدراػة عاليػةج كأهميػة

( عػػيف متكسػػػطات 7073دراػػة عاليػػةج ككاػػكد فػػػركؽ ذات د لػػة إح ػػائية عنػػد مسػػػتكل الد لػػة  ع
اسػػػتااعات أفػػػراد الدراسػػػة تعػػػزل للمتغيػػػرات التاليػػػةل  العمػػػؿ الػػػكظي يج المؤهػػػؿ العلمػػػيج المرحلػػػة 
التعليميػػػػة( فػػػػي ععػػػػض محػػػػاكر كأععػػػػاد الدراسػػػػةج كعػػػػدـ كاػػػػكد فػػػػركؽ ذات د لػػػػة عػػػػيف متكسػػػػطات 

  الدراسة تعزل لمتغير  سنكات ال عرد( في اميع محاكر كأععاد الدراسة0استااعات أفراد 
 لػدل الداريػة الء ايػات كاةػع علػى التعػرؼ إلػى هػدفت ـ(8722أمػا دراسػة العكسػعيدم  

 كالػة مف عماف سلطنة في المستقعؿ مدرسة متطلعات  كا في التعليـ ا ساسي مدارس مديرم
تكاػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عػػػيف متكسػػػطات نظػػػرهـ0 إلػػػى اانػػػع الءيػػػؼ عمػػػا اذا ءانػػػت 

 فػي التعليـ ا ساسي مدارس مديرم لدل الدارية الء ايات كاةع استااعات أفراد عينة الدراسة في
 النػكعج المؤهػؿ العلمػيج  متغيػرات حسػع عمػاف سػلطنة فػي المسػتقعؿ متطلعػات مدرسػة  ػكا
منل  الك ػ ي التحليلػيج كةػد أعػد العاحػم في الدارد المدرسية(ج است دـ العاحم ال ال عرد سنكات

اسػػػتعانة تمللػػت أععادهػػا فػػي ل  الء ايػػات الت طيطيػػةج التقكيميػػةج التنظيميػػةج اليػػرافيةج ا ت ػػاؿج 
( مػػف مػػديرم مػػدارس 234الرةاعيػػةج ات ػػاذ القػػرار( كتمللػػت عينػػة الدراسػػة عينػػة عيػػكائية ةكاملػػا  

 التعليـ مدارس مديرم لدل الدارية الء ايات كاةع فالتعليـ ا ساسيج كءانت أعرز نتائ  الدراسة أ
 عػيف نظػرهـج تػراك  كالػة مػف عمػاف سػلطنة فػي مدرسػة المسػتقعؿ متطلعػات  ػكا فػي ا ساسػي

(0 7073دراة ءعيردج كدراة متكسطة0 كلـ تكاد فركؽ ذات د لة إح ائية عنػد مسػتكل الد لػة  
 د لػة ذات فػركؽ الدراسػة0 ككاػدت ماػا ت عاميػ فػي النػكع لمتغيػر العينػة تعػزل أفػراد لتقديرات
العلمػيج  لمتغيػر المؤهػؿ العينػة تعػزل أفػراد (0 لتقػديرات7073الد لػة   مسػتكل عنػد إح ػائية
الد لػة  مسػتكل عنػد إح ػائية د لػة ذات فػركؽ فػلعلى0 ككاػدت العػالي الػدعلـك فئػة كل ػال 

المدرسػيةج  الدارد ماػاؿ فػي عػردال  سػنكات لمتغيػر عػدد العينػة تعػزل أفػراد ( لتقػديرات7073 
 الدراسة0 ماا ت اميع في الطكيلة ال عرد ا فراد أ حاع كل ال 



 / عبد العزيز عيسى الفهاد أ              مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
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ـ( عدراسة هدفت إلى التعرؼ على مالم  مدرسة المستقعؿ مف كالة 8722كةاـ الزعكف  
نظػػػر ال عػػػراا الترعػػػكييفج كتحقيقػػػان  هػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػت دـ العاحػػػم المػػػنل  الك ػػػ ي التحليلػػػيج 

(  عيػران كمت   ػان فػي كزارد الترعيػة كالتعلػيـ 87داـ أسػلكع المقاعلػة0 كتءكنػت عينتلػا مػف  عاست 
كأسػػػػاتذد الاامعػػػػات ا ردنيػػػػةج كءانػػػػت أعػػػػرز نتػػػػائ  الدراسػػػػة ات ػػػػاؽ عينػػػػة الدراسػػػػة علػػػػى المالمػػػػ  
ا ساسػػػية لمدرسػػػة المسػػػتقعؿ المتعلقػػػة ع لسػػػ تلا كأهػػػدافلا عنسػػػعة مرت عػػػة0 كات ػػػاةلـ علػػػى المالمػػػ  

متعلقػػػة عمكا ػػػ ات المعلػػػـ عنسػػػعة ءعيػػػرد0 كعلػػػى المالمػػػ  المتعلقػػػة عالطالػػػع0 كالمالمػػػ  المتعلقػػػة ال
عالمنػػاه  الدراسػػية عنسػػعة ءعيػػرد0 كالمالمػػ  المتعلقػػة عػػالدارد التعليميػػة كالدارد المدرسػػية كالمالمػػ  

 المتعلقة عالمعنى المدرسي عنسعة ءعيرد0 

 الترعكيػة  هميػة التحػك ت مقتػر  ت ػكذر ية يا إلى ـ( هدفت8777اما دراسة القرني  
 ك ػع لػـ كمػف .المعرفػة اةت ػاد ع ػر اھيتطلػع التػي عالسػعكدية اللانكيػة المسػتقعؿ مػدارس فػي

لتن يػذس0 إلػى اانػع الءيػؼ عمػا إذا ءانػت تكاػد فػركؽ ذات د لػة إح ػائية عػيف  مقترحػة آليػات
كع ال عيػػرج سػػنكات ال عػػرد فػػي العمػػؿ اسػػتااعات أفػػراد عينػػة الدراسػػةج تعػػزل لمتغيػػرات الدراسػػة  نػػ

الترعػػػػكمج المؤهػػػػؿ العلمػػػػيج ال ل يػػػػة العلميػػػػة عػػػػف اةت ػػػػاد المعرفػػػػة(ج ك اسػػػػت دـ العاحػػػػم المػػػػنل  
الك ػػػ ي التحليلػػػيج كاسػػػتعانةج تمللػػػت أععادهػػػا فػػػي ل  التمءػػػيف ا دارمج دمػػػ  التقنيػػػة فػػػي التعلػػػيـج 

رج الػػتعلـ للءينكنػػة كالتعػػايش مػػع ا  ػػريفج إنتػػاج المعرفػػة كاعتءارهػػاج الػػتعلـ للعمػػؿج الػػتعلـ المسػػتم
 ا ءاديمييف مف ممللة عيكائية عينة على الدراسة تطعيؽ كالتحكؿ نحك المدرسة الماتمعية( 0كتـ

مػديرم  مػف أءاديميػانج كعينػة ة ػدية  عيػران ) 247  الترعية0 كعػددهـ عءليات التدريس هيئة أع اا
( مستايعاج كءانت أعرز نتائ  854عمامالي   التعليـ دكزار  ازھع  العامة الدارات كنكاع الدارات

 اةت ػاد اھيتطلػع التػي عالسػعكدية اللانكيػة المسػتقعؿ مدارس في الترعكية التحك ت ـھالدراسة أف أ
 المدرسػػػة نحػػػك التحػػػكؿ  ءالتػػػالي ءانػػػت اػػػدان  عاليػػػة أهميػػػة كعدراػػػة تنازليػػػان  ترتيعػػػا مرتعػػػة المعرفػػػةج

فج نحػك الػتعلذـ لنتػاج كاعتءػار المعرفػةج نحػك ا  ػري مػع كالتعايش ينكنةللء التعلذـ نحك اللءتركنيةج
المدرسػػة دائمػػة الػػتعلذـج نحػػك المدرسػػة الماتمعيػػة لعنػػاا ماتمػػع المعرفػػةج نحػػك الػػتعلذـ للعمػػؿج نحػػك 
الػػتمءف الدارم( جككاػػػدت فػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػائية عػػػيف متكسػػطات اسػػػتااعات فئػػات الدراسػػػة 

كع ال عيػػرج ل ػػال  ال عػػراا ا ءػػاديمييف0 كعػػدـ كاػػكد فػػركؽ ذات د لػػة تعػػزل   ػػتالؼ متغيػػر نػػ
إح ائية عيف متكسطات استااعات فئات الدراسة لدراة أهمية التحكؿ الترعكم في ا ععاد التاليةل 
 التحكؿ نحك المدرسة اللءتركنيةج نحك التعلذـ للءينكنة كالتعايش مػع ا  ػريفج نحػك الػتعلذـ لنتػاج 

معرفةج نحك المدرسة دائمة التعلذـج نحػك المدرسػة الماتمعيػة لعنػاا ماتمػع المعرفػةج نحػك كاعتءار ال
 التعلذـ للعمؿ(0
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
يت ػػػ  أفذ الدراسػػػة الحاليػػػة ت تلػػػؼ مػػػع الدراسػػػات مػػػف  ػػػالؿ تحليػػػؿ الدراسػػػات السػػػاعقةج 

لى مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطػكير الساعقة في أهدافلاج فالدراسة الحالية تسعى إلى التعرؼ ع
فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة المسػػػتقعؿج أمػػػا عيئػػػات الدراسػػػات السػػػاعقة فيكاػػػُد فيلػػػا 

أي ان هناؾ ا تالؼ كتنػكع فػي ماتمػع  ا تالؼج كأما العحم الحالي فيتـ تطعيق  في مدينة حائؿج
فيف الترعكييف في مدينة حائؿج كيت ؽ الدراسات الساعقةج أما العحم الحالي فيتـ تطعيق  على المير 

العحػػم الحػػالي مػػع اميػػع الدراسػػات السػػاعقة مػػف حيػػم اسػػت داملا للمػػنل  الك ػػ ي كا تلػػؼ معلػػا 
فػي ا سػػلكعج حيػػم اف العحػم الحػػالي اسػػت دـ ا سػلكع المسػػحيج ءمػػا يت ػؽ العحػػم الحػػالي مػػع 

اتج عاسػػػتلناا دراسػػػة الزعػػػكف الدراسػػػات السػػػاعقة مػػػف حيػػػم اسػػػت دام  ا سػػػتعانة ءػػػلداد لامػػػع العيانػػػ
 ( التي است دمت المقاعلة87220 

كيتميػػػز العحػػػم الحػػػالي عػػػف الدراسػػػات السػػػاعقة فػػػي عػػػدد نقػػػاط تملػػػؿ أكاػػػ  تميػػػز كت ػػػرد 
مػدل تحقيػؽ الدراسةج منلا ا تالؼ هذا العحم في الحدكد الزمانيػة كالمءانيػةج كهػذا العحػم يقػيس 

الميػػػػرفكف مػػػػف الػػػػة محايػػػػدد كهػػػػـ مسػػػػتقعؿ مػػػػدارس أنمػػػػكذج تطػػػػكير لػػػػععض متطلعػػػػات مدرسػػػػة ال
 ج كيتـ تطعيق  في مدينة حائؿ ءلكؿ عحم في حدكد علـ العاحم0الترعكيكف

تحقػػؽ للعاحػػم مػػف  ػػالؿ تاميعػػ ج كانتقائػػ ج كاطالعػػ  علػػى الدراسػػات السػػاعقة املػػة مػػف 
عطػاا العا ءساع  الءلير مف الملارات العحليةج كام حػم  ل يػة ال كائد أهملال تكسيع مدارؾ العاحم كام

معرفية عف الظاهرد ةيد الدراسة مما مءف العاحم مػف  ػياية ميػءلة الدراسػة كسيسػت يد مػف هػذس 
            الدراسات في عناا أداد الدراسةج كءي ية ت سير النتائ 0 

است داـ العاحم المػنل  الك ػ ي علسػلكع  المسػحي ليحػدد مػدل تحقيػؽ أنمػكذج  منهج الدراسة:
ينة حائؿ لععض متطلعات مدرسة المسػتقعؿ0 كالتعػرؼ علػى معكةػات تحقيػؽ مدارس تطكير في مد

 أنمكذج مدارس تطكير في مدينة حائؿ لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ0 
يتملؿ ماتمع الدراسة الحالي في الميرفيف الترعكييف في إدارد التعليـ  مجتمع وعينة الدراسة:

ح ائية إدارد التعليـ عمدينة حائؿ للعاـ الدراسي ( ميرفان حسع إ57عمدينة حائؿ كالعال  عددهـ  
 هػ(0 كيك   الادكؿ التالي تكزيعلـ كفقا لمءاتع التعليـ عمدينة حائؿ2214/22150 

 (  2-3جدول )
 وفقا لجهة العمل توزيع المشرفين التربويين في إدارة تعميم حائل

 النسبة المئوية عدد المشرفين المكتب م
 28063 7 كحدد تطكير المدارس 2
 23052 18 مءتع التعليـ يماؿ حائؿ 8
 22028 87 مءتع التعليـ انكع حائؿ 1

 %277 57 الامالي

 هػ(2214/22150الم درل إح ائية إدارد التعليـ عمدينة حائؿ للعاـ الدراسي  
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مءانيػة الحاطػة علػـج فػمف عينػة العحػم تمللػت فػي اميػع الميػرفيف  كنظرا لقلة عػددهـ كام
( اسػتعانة علػػى 57ي إدارد التعلػيـ عمدينػػة حائػؿ علسػػلكع الح ػر اليػػامؿج كتػـ تكزيػػع  الترعػكييف فػػ

( اسػتعانةج 47%( مػف الماتمػعج كءانػت ا سػتعانات المسػتردد  277أفراد ماتمع الدراسػة عنسػعة  
( اسػػتعانةج تملػػؿ أفػػراد عينػػة 47كعلػػى ذلػػؾ أ ػػع  عػػدد ا سػػتعانات المسػػتكفاد كالاػػاهزد للتحليػػؿ  

 %( مف الماتمع ا  لي للدراسة0 64لحاليةج عنسعة  الدراسة ا
  الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:

تـ حساع التءػرارات كالنسػع المئكيػة  فػراد عينػة  أ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص:
 ( التاليل8-1الدراسة كفقان لمتغير الت  ص ءما تعين  النتائ  عادكؿ  

 (1-3جدول )
 عداد والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصصاأل

 النسعة  %( التءرار الت  ص ـ

 4601 22 كأدعية يرعية علـك 2
 1205 27 علـك طعيعية 8

 277 47 المامكع الءلي     

( السػاعؽ أف أيلػع الميػرفيف الترعػكييف مػف أفػراد عينػة الدراسػة 8-1يت   مف ادكؿ  
%(ج لػػـ الميػػرفيف الترعػػكييف الػػذيف ت   ػػلـ 4601كأدعيػػة( عنسػػعة   يػػرعية ت   ػػلـ  علػػـك

 %(0 1205 علـك طعيعية( عنسعة  
تػػـ حسػػاع التءػػرارات كالنسػػع  ب( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب ســنوات الخبــرة فــي التعمــيم:

ئ  عاػػدكؿ المئكيػػة  فػػراد عينػػة الدراسػػة كفقػػان لمتغيػػر سػػنكات ال عػػرد فػػي التعلػػيـ ءمػػا تعينػػ  النتػػا
 ( التاليل1-1 

 (3-3جدول )
 األعداد والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة

 النسعة  %( التءرار سنكات ال عرد في التعليـ ـ
 25 27 سنكات 27أةؿ مف  2

  18 27 سنة 23 إؿ 27 مف 1

  32 12 سنة فلءلر 23 2
  277 47 المامكع الءلي
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سػػنة  23اػػدكؿ التػػالي أف أءلػػر مػػف ن ػػؼ أفػػراد عينػػة الدراسػػة  عػػرتلـ  يت ػػ  مػػف ال
سػنة( عنسػعة  23 إلػى 27 %( مف إامالي أفراد العينةج يليلـ مػف  عػرتلـ  مػف32(فلءلر( عنسعة 

 %(250سنكات( عنسعة   27%(ج كءانت أةؿ نسعة للميرفيف مف أ حاع ال عرد  أةؿ مف 18 
 أداة الدراسة: 

راسػػة كلإلااعػػة علػػى أسػػئلت ج ةػػاـ العاحػػم عمعػػداد اسػػتعانة تتءػػكف مػػف تحقيقػػان  هػػداؼ الد
فػػي  الت  ػػصج كسػنكات ال عػرداػزأيفل ا كؿج يملػؿ العيانػػات الي  ػية كالتنظيميػة للمستايعيفل 

مػػدل تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير لمدرسػػة  التعلػػيـ(0 كاللػػاني يػػلتي فػػي محػػكريفج ا كؿج تحديػػد
علػػى ج كاللػػانيج للكةػػكؼ يػػادد الترعكيػػةج المعلػػـج كالعيئػػة المدرسػػية(المسػػتقعؿ مػػف  ػػالؿ أععػػاد ل الق

معكةػػػػات تحقيػػػػؽ م لػػػػـك مدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ مػػػػف  ػػػػالؿ أععػػػػادل  المعكةػػػػات التنظيميػػػػةج المعكةػػػػات 
  العيريةج المعكةات المادية(0

كتػػـ تحديػػد الععػػارات التػػي تقػػيس ءػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر ا سػػتعانةج عا سػػتعانة عالدراسػػات 
( كا دع النظػرم 8728(ج دراسػة الزهرانػي  8722ة عالمك كع ملؿج كدراسة الزعػكف  ذات ال ل
 ذك العالةة0

 وتكونت االستبانة من األجزاء التالية:
ععارد عف عيانات ي  ية كتنظيمية عف عينة العحػم تتملػؿ فػيل  الت  ػصج  الجزء األول: 

 كسنكات ال عرد في التعليـ(0
الدراسػػػة ا كلػػػى التػػػي تتعلػػػؽ عقيػػػاس مػػػدل تحقيػػػؽ مػػػدارس  كايػػػتمؿ علػػػى أداد الجـــزء الثـــاني: 

 أنمكذج تطكير لععض متطلعات مدرسة المستقعؿل كتءكف مف لالم اععاد0
( ععػػػارد تملػػػؿ ال  ػػػائص كالسػػػلكءيات 22ل القيػػػادد المدرسػػػيةج كأيػػػتمؿ علػػػى  البعـــد األول -2

 (220إلى 2 (مف المسلسلة المتعلقة عالقيادد المدرسيةج ذات ا رةاـ
( ععػػػارد تملػػػؿ ال  ػػػائص كالسػػػلكءيات المتعلقػػػة 21ل المعلػػػـج كأيػػػتمؿ علػػػى  د الثـــانيالبعـــ -8

 .(21إلى 2 (مف المسلسلة عالمعلـج ذات ا رةاـ
( ععػػػارد تملػػػؿ ال  ػػػائص كالسػػػلكءيات 22ل العيئػػػة المدرسػػػيةج كأيػػػتمؿ علػػػى  البعـــد الثالـــث -1

 (220إلى 2 ( مف المسلسلة المتعلقة عالعيئة المدرسيةج ذات ا رةاـ
كايػػتمؿ علػػى أداد الدراسػػة اللانيػػة التػػي تتعلػػؽ عقيػػاس معكةػػات تحقيػػؽ مػػدارس  الجــزء الثالــث: 

 أنمكذج تطكير لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ كتءكف مف لالم معكةاتل
( ععػػػارد تملػػػؿ المعكةػػػات التنظيميػػػةج ذات 22المعكةػػػات التنظيميػػػةج كايػػػتملت علػػػى   األول: -2

 (0 22إلى 2 (مف المسلسلة ا رةاـ
( ععػػػارات تملػػػؿ المعكةػػػات العيػػػريةج ذات 27المعكةػػػات العيػػػريةج كايػػػتملت علػػػى   الثـــاني: -8

 (270إلى 2 (مف المسلسلة ا رةاـ
ـــث: -1 ( ععػػػارات تملػػػؿ المعكةػػػات الماديػػػةج ذات 27المعكةػػػات الماديػػػةج كايػػػتملت علػػػى   الثال

 (270إلى 2 (مف المسلسلة ا رةاـ
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ال ماسػػػػي عدراػػػػة مكافقػػػػة   ػػػػعي ة اػػػػدانج ( Likertكةػػػػد اسػػػػت دـ العاحػػػػم تػػػػدرج ليءػػػػارت  
 ػػػعي ةج متكسػػػطةج ءعيػػػردج ءعيػػػرد اػػػدان( كذلػػػؾ لقيػػػاس المتطلعػػػات كالمعكةػػػاتج لي تػػػار المسػػػتايع 

 إحداها حسع دراة مكافقت  على ال قرد0
 صدق أداة الدراسة:

ععػػػد ا نتلػػػاا مػػػف إعػػػداد ا سػػػتعانة كعنػػػاا فقراتلػػػاج كعر ػػػلا علػػػى سػػػعادد الميػػػرؼ علػػػى 
( مف المحءميف مف ذكم ا  ت اص 28عرض ا ستعانة في  كرتلا ا كلية على   الدراسةج تـ

ج اامعة حائػؿج األردنيةٌ  الجامعةكال عرد مف أع اا هيئة التدريس في اامعة الملؾ ععد العزيزج 
ج كذلػػػؾ للتلءػػػد مػػػف مػػػدل وزارة الداخميـــة ج كمحءمػػػيف منتسػػػعيف إلػػػى كزارد التعلػػػيـجامعـــة أم القـــرى
د مػػف فقراتلػػا عالععػػد الػػذم تنتمػػي إليػػ ج كمػػدل ك ػػك  ءػػؿ فقػػرد كسػػالمة  ػػيايتلا ارتعػػاط ءػػؿ فقػػر 

اللغكية كمالامتلا لتحقيؽ اللدؼ الػذم ك ػعت مػف أالػ ج كاةتػرا  طػرؽ تحسػينلا كذلػؾ عالحػذؼ 
أك ال ػػافة أك إعػػادد ال ػػياية أك ييػػر مػػا كرد ممػػا يركنػػ  مناسػػعان0 ععػػد اسػػتعادد النسػػ  المحءمػػة 

ناةيػػة مالحظػػاتلـ مػػع ا سػػتاذ الميػػرؼ علػػى الدراسػػة كفػػي  ػػكا اةتراحػػات مػػف المحءمػػيف كتػػـ م
ععػػض المحءمػػيف أعػػاد العاحػػم  ػػياية ا سػػتعانة كذلػػؾ فيمػػا ات ػػؽ عليػػ  أءلػػر السػػادد المحءمػػكف 

 كعلذا تحقؽ ال دؽ الظاهرم  داد الدراسة0
 ثبات أداة الدراسة:

ؽ الػدا لي للععػارات عاسػت داـ تـ التلءد مف لعات ا ستعانة مف  الؿ حسػاع لعػات ا تسػا
 ( التاليل2معامؿ لعات ءركنعاخ أل اج ءما تعيف النتائ  عادكؿ  
 (4جدول )

 معامالت الثبات ألفا كرونباخ لألبعاد ومحاورها

 معامؿ اللعات عدد الععارات المحكر كأععادس الععد

  7071 22 القيادد المدرسية الععد ا كؿ
 7072 21 المعلـ الععد اللاني
 7067 22 العيئة المدرسية الععد اللالم

 7073 22 اامالي محكر متطلعات مدرسة المستقعؿ
  7072 22 التنظيمية الععد ا كؿ
 7067 27 العيرية  الععد اللاني
 7064 27 المادية الععد اللالم

 7078 12 اامالي محكر معكةات مدرسة المستقعؿ
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عامالت اللعات  ععػاد محػكر متطلعػات مدرسػة ( الساعؽ أف اميع ةيـ م2-1يعيف ادكؿ  
( 0989 -  0993المستقعؿ ءانت ةيـ عالية حيم ءانت تراكحت ةيـ معامؿ اللعات لألععاد عػيف  

(جك ءػػػذلؾ اميػػػع ةػػػيـ معػػػامالت اللعػػػات 0995عينمػػػا ءانػػػت ةيمػػػة معامػػػؿ اللعػػػات للمحػػػكر الءلػػػي  
ءانػػت ةػػيـ معامػػؿ اللعػػات لألععػػاد   ععػػاد محػػكر معكةػػات مدرسػػة المسػػتقعؿ ءانػػت ةػػيـ عاليػػة حيػػم

(ج حيػػم تػػدؿ هػػذس 0991( عينمػػا ءانػػت ةيمػػة معامػػؿ اللعػػات للمحػػكر الءلػػي  0980 - 0992عػػيف 
مءانيػػة  النسػػع علػػى ةػػكد لعػػات ا  تعػػار كهػػذا مؤيػػر كا ػػ   إلػػى  ػػالحية ا سػػتعانة للتطعيػػؽ كام

 ا عتماد على نتائالا كالكلكؽ علا0
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

يقــوم الباحــث باســتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســبة وفقــا لمرزمــة اإلحصــائية  ســوف
 (ومن أهم األساليب اإلحصائية ما يمي:SPSSلمعموم االجتماعية)

 معامؿ ارتعاط عيرسكف لحساع  دؽ ا تساؽ الدا لي0 -1
 ا تعار ءكلمناركؼ سميرنكؼ لمعرفة ما إذا ءانت العيانات مكزعة تكزيعان طعيعيان0  -2
تعػػار لي ػػيف للتاػػانسل للتحقػػؽ مػػف التاػػانس فػػي تكزيػػع اسػػتااعات أفػػراد عينػػة العحػػم علػػى ا  -3

 اميع أععاد كمحاكر ا ستعانة0
 معامؿ أل ا ءركنعاخ لحساع اللعات0 -4
كذلػػؾ لك ػػؼ المتكسػػط الحسػػاعي لالسػػتااعات علػػى ءػػؿ ععػػارد كععػػدج علػػى  معادلػػة المػػدلل -5

( لالسػتااعة  ػعي ة اػدانج 2يعطػى الدراػة  تػـ تحديػد دراػة ا سػتااعة عحيػم  النحك التاليل
( لالسػتااعة 2( لالسػتااعة متكسػطةج كالدراػة  1( لالسػتااعة  ػعي ةج كالدراػة  8كالدراة  

 لمقارنة نتائ  التحليؿ كفقان للادكؿ التاليل ( لالستااعة ءعيرد ادانج كذلؾ3ءعيردج كالدراة  
 مقياس ليكارت الخماسي

 المستكم المتكسط المرا 
  إلى مف
 دراة مكافقة  عي ة ادان  1.79 1

 دراة مكافقة  عي ة 2.59 1.80
 دراة مكافقة متكسطة 3.39 2.60
 دراة مكافقة ءعيرد 4.19 3.40
 دراة مكافقة ءعيرد ادان  5 4.20
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التءػػػػػػرارات كالنسػػػػػػع المئكيػػػػػػة لك ػػػػػػؼ عينػػػػػػة كماتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة كفقػػػػػػا للمتغيػػػػػػرات الي  ػػػػػػية  -6
 كالديمكيرافية0

 حساعية كا نحرافات المعيارية لحساع متكسطات ا ستااعات كمقدار التعايف0 المتكسطات ال -7
علدؼ التعرؼ على د لة ما ةػد يكاػد فػركؽ عػيف متكسػطات ا سػتااعات كفقػان T-test ا تعار -8

   تالؼ متغير العحم  الت  ص(0
د علدؼ التعرؼ على د لة ما ةد يكا    One Way ANOVAتحليؿ التعايف أحادم ا تااس -9

 فركؽ عيف متكسطات ا ستااعات كفقان   تالؼ متغير العحم  سنكات ال عرد في التعليـ(0
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائ  الدراسة المتعلقة عالسؤاؿ ا كؿل ت ما مدل تحقيؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة 
 حائؿ لععض متطلعات مدرسة المستقعؿ مف كالة نظر الميرفيف الترعكييف؟ت0

كلإلااعػػػػة علػػػػى هػػػػذا السػػػػؤاؿج فقػػػػد تػػػػـ حسػػػػاع المتكسػػػػط الحسػػػػاعي كا نحػػػػراؼ المعيػػػػارم 
حػكؿ مػدل تحقيػؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة عمدينة حائػؿ  ستااعات الميرفيف الترعكييف 

حائػػؿ لػػععض متطلعػػات مدرسػػة المسػػتقعؿج كالتػػي حػػددها العاحػػم فػػي لاللػػة اععػػادج كمػػف لػػـ ترتيػػع 
 ( التاليل3حسع المتكسط الحساعي لءؿ ععدج كيعيف ذلؾ الادكؿ   هذس ا ععاد تنازليان 

 (5جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول مدى تحقيق 

 مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل لبعض متطمبات مدرسة المستقبل مرتبة تنازليا

 دراة التحقيؽ ترتيع الععد ا نحراؼ المعيارم المتكسط الحساعي الععد ـ
 متكسطة 2 70452 1078 القيادد المدرسية 2
 متكسطة 8 70357 8063 المعلـ 8
 متكسطة 1 70471 8061 العيئة المدرسية 1

 متكسطة --- 70322 8077 اامالي

( أف تحقيػػػػؽ مػػػػدارس أنمػػػػكذج تطػػػػكير فػػػػي مدينػػػػة حائػػػػؿ لػػػػععض 3يتعػػػػيف مػػػػف اػػػػدكؿ  
مدرسػػػة المسػػػتقعؿ اامػػػا  مػػػف كالػػػة نظػػػر الميػػػرفيف الترعػػػكييف اػػػاا عدراة متكسػػػطة(ج متطلعػػػات 

(0 كتراكحػػػت ةػػػيـ ا نحرافػػػات المعياريػػػة للمتطلعػػػات الػػػلالم التػػػي 70322عػػػانحراؼ معيػػػارم ةػػػدرس  
( كهػػػي ةػػػيـ متدنيػػػة ممػػػا يػػػدؿ علػػػى تاػػػانس 70452 – 70357يتءػػػكف منلػػػا هػػػذا المحػػػكر عػػػيف  

يف حػكؿ مػدل تحقيػؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة حائػؿ لػػععض اسػتااعات الميػرفيف الترعػكي
 متطلعات مدرسة المستقعؿ كالمحددد عالمحكر ا كؿ مف ا ستعانة0
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كلمزيػد مػػف الت  ػيؿج ةػػاـ العاحػػم عحسػاع المتكسػػطات الحسػاعية كا نحرافػػات المعياريػػة 
 ؿ التاليةللءؿ ععد على حدس مف متطلعات مدرسة المستقعؿ ءما تعين  نتائ  الاداك 

البعــد األول: مــدى تحقيــق مــدارس أنمــوذج تطــوير فــي مدينــة حائــل لمتطمــب القيــادة المدرســية 
 كأحد متطمبات مدرسة المستقبل من وجهة نظر المشرفين التربويين9

حسػػػاع المتكسػػػطات الحسػػػاعية كا نحرافػػػات المعياريػػػة  سػػػتااعات الميػػػرفيف الترعػػػكييف  تػػػـ
دارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة حائػؿ لمتطلػع القيػادد المدرسػية عمدينة حائؿ حكؿ مدل تحقيؽ مػ

ءلحد متطلعات مدرسة المستقعؿ مرتعة تنازليان عناا على المتكسط الحساعيج ءما تعيف نتػائ  اػدكؿ 
 ( التاليل4 

 (6جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول مدى تحقيق 

أنموذج تطوير في مدينة حائل لمتطمب القيادة المدرسية كأحد متطمبات مدرسة مدارس 
 المستقبل مرتبة تنازلياً 

المتكسط  الععارات ـ
 الحساعي

ا نحراؼ 
 المعيارم

ترتيع 
 الععارد

 دراة
 تحقيؽ

تلػػػـ القيػػػادد المدرسػػػية عػػػالطرائؽ الحديلػػػة فػػػي ا ت ػػػػاؿ  5
 متكسطة 2 70682 1085 كالتكا ؿ

 متكسطة 8 70758 1085 نيطة الترعكية المتنكعة في المدرسةتدعـ ا  27
 متكسطة 1 70737 1083 تكظؼ التقنيات الترعكية الحديلة في المدرسة 7
 متكسطة 2 70632 1081 تعدم استعدادان ذاتيان نحك التغيير 8
 متكسطة 3 70651 1021 تعني عالةات كليقة مع اكلياا أمكر الطالع 6
 متكسطة 4 70743 1021 يرافي  للمدرسةتملؾ رؤية است 3
 متكسطة 5 70784 1076 تكفر منا ان  حيان كن سيان في المدرسة 4
 متكسطة 6 70632 8076 تيءؿ فرؽ عمؿ لتطكير الممارسات التعليمية 2
 متكسطة 7 70724 8073 تمتلؾ ةدرد تلليرية على العامليف في المدرسة 1
 متكسطة 27 70622 8071 ماا ت التعليـ كالتعلـتلـ عالتطكرات كالمستادات في  21
تليػػئ ال ػػرص لمسػػاعدد ذكم ا حتيااػػات ال ا ػػة فػػي  28

 متكسطة 22 70768 8065 المدرسة

لػػػػػػديلا المقػػػػػػدرد علػػػػػػى مكاالػػػػػػة ا زمػػػػػػات أك المكاةػػػػػػؼ  22
 متكسطة 28 70726 8068 الطارئة

معػػػدد اعػػػدادان أءاديميػػػان يلعػػػي احتيااػػػات من ػػػع ةيػػػػادد  2
 متكسطة 21 20727 8053 المدرسة

تسػػػػت دـ كسػػػػائؿ متنكعػػػػة لتنميػػػػة المػػػػكارد العيػػػػرية فػػػػي  22
 متكسطة 22 70642 8051 المدرسة

 متكسطة ---- 70452 1078 المامكع الءلي للععد ا كؿ  القيادد المدرسية(
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( أف تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لمتطلع القيادد 4يتعيف مف ادكؿ  
لحد متطلعات مدرسة المستقعؿ مف كالة نظر الميرفيف الترعكييف ااا عدراة المدرسية ء

( عانحراؼ معيارم 1078 متكسطة(ج حيم ااا المتكسط الحساعي العاـ لععد القيادد المدرسية  
(ج كتراكحت ةيـ ا نحرافات المعيارية  ستااعات أفراد عينة الدراسة في 70452علغت ةيمت   

( جكهي ةيـ متدنية مما يدؿ 70768-70682ة على القيادد المدرسية عيف  أيلع الععارات الدال
على تاانس استااعات الميرفيف الترعكييف حكؿ ععد القيادد المدرسية ءلحد أععاد متطلعات تحقيؽ 
مدارس أنمكذج تطكير لمدرسة المستقعؿج ماعدا الععارد  معدد اعدادان أءاديميان يلعي احتيااات 

( مما يدؿ على تعايف 20727رسة( كالتي ااات عانحراؼ معيارم ةدرس  من ع ةيادد المد
استااعات الميرفيف الترعكييف عليلا كةد يعزل هذا التعايف إلى ا تلؼ المؤهؿ العلمي مف 

 عءالكريكس إلى مااستير لءؿ ةائد مف ةادد مدارس أنمكذج تطكير0
قة  متكسطة(ج حيم ااا كااات اميع متطلعات ععد  القيادد المدرسية( عدراات مكاف

في الترتيع ا كؿ ءلحد متطلعات القيادد المدرسية في مدرسة المستقعؿ متطلع  تلـ القيادد 
( كدراة مكافقة 1085المدرسية عالطرائؽ الحديلة في ا ت اؿ كالتكا ؿ( عمتكسط حساعي  

في المدرسة(   متكسطة(ج يليلا في الترتيع اللاني متطلع  تدعـ ا نيطة الترعكية المتنكعة
 ( كدراة مكافقة  متكسطة( جكااا في الترتيع ةعؿ ا  ير متطلع 1085عمتكسط حساعي  

( كدراة 8053 معدد اعدادان أءاديميان يلعي احتيااات من ع ةيادد المدرسة( عمتكسط حساعي  
مكافقة  متكسطة( جكفى الترتيع ا  ير ااا متطلع  تست دـ كسائؿ متنكعة لتنمية المكارد 
العيرية في المدرسة( ءلحد متطلعات القيادد المدرسية في مدرسة المستقعؿج عمتكسط حساعي 

 ( كعدراة مكافقة  متكسطة(80510 
كيعزك العاحم ح كؿ متطلع القيادد المدرسية المتملؿ فيل  تلـ القيادد المدرسية 

 متكسطة( إلى أف  عالطرائؽ الحديلة في ا ت اؿ كالتكا ؿ( على الترتيع ا كؿ كعدراة تحقيؽ
القيادد المدرسية في مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ تتكفر لديلا امءانيات متطكرد كتتلقى 
تدريع مستمر في إتقاف ملارات ا ت اؿ كالتكا ؿ كءذلؾ ةناعة القيادد علهمية التكا ؿج كأي ا 

   المعايير المقننة في ا تيار القيادد المدرسية لمدارس أنمكذج تطكير0
كةد يراع ح كؿ متطلع القيادد المدرسية المتملؿ فيل  تست دـ كسائؿ متنكعة لتنمية 
المكارد العيرية في المدرسة( على الترتيع ا  ير كعدراة تحقيؽ  متكسطة( إلى كاكد التدريع 
كتنكع  عيءؿ ايد للعامليف في مدارس أنمكذج تطكير مف تدريع دا ؿ المدرسة إلى الزيارات 

تدريع  ارج المدرسة متملؿ عمدارد التدريع كا عتعام كءذلؾ التدريع المقدـ مف ةعؿ ال  ية ك 
 كحدد تطكير المدارس كالتي تعتمد على ا ساليع الم تل ة في تنمية المكارد العيرية في المدرسة0 
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البعــد الثــاني: مــدى تحقيــق مــدارس أنمــوذج تطــوير فــي مدينــة حائــل لمتطمــب المعمــم كأحــد 
 سة المستقبل من وجهة نظر المشرفين التربويين9متطمبات مدر 

حسػػػاع المتكسػػػطات الحسػػػاعية كا نحرافػػػات المعياريػػػة  سػػػتااعات الميػػػرفيف الترعػػػكييف  تػػػـ
                عمدينػػػػة حائػػػػؿ حػػػػكؿ مػػػػدل تحقيػػػػؽ مػػػػدارس أنمػػػػكذج تطػػػػكير فػػػػي مدينػػػػة حائػػػػؿ لمتطلػػػػع المعلػػػػـ

ا على المتكسط الحساعيج ءما تعيف نتػائ  اػدكؿ ءلحد متطلعات مدرسة المستقعؿ مرتعة تنازليان عنا
 ( التاليل5 

 (7جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول مدى تحقيق 

مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل لمتطمب القيادة المدرسية كأحد متطمبات مدرسة 
 المستقبل مرتبة تنازلياً 

المتكسط  اتالععار  ـ
 الحساعي

ا نحراؼ 
 المعيارم

ترتيع 
 الععارد

 دراة
 تحقيؽ

يسػػػػػت دـ المعلمػػػػػكف ا سػػػػػاليع الترعكيػػػػػة ال اعلػػػػػة مػػػػػع  3
 متكسطة 2 70578 1078 طالعلـ

يملػػػػػػؾ المعلمػػػػػػكف اتااهػػػػػػات ايااعيػػػػػػة نحػػػػػػك التغييػػػػػػر  2
 متكسطة 8 70521 1077 كالتطكير المدرسي

 متكسطة 8 70521 1077 ار مع ا  ريفيتقف المعلمكف ملارات التكا ؿ كالحك  1
 متكسطة 2 70782 1077 ييارؾ المعلمكف ع اعلية في ا نيطة المدرسية 5

يكظػػؼ المعلمػػكف كسػػائؿ كتقنيػػات التعلػػيـ فػػي العمليػػة  27
 متكسطة 3 70557 8076 التعليمية

 متكسطة 4 70643 8066 يملؾ المعلمكف رك  العمؿ الاماعي 22
 متكسطة 5 70687 8063 هتماـ عالتطكير الملني المستمريعدم المعلمكف ا  8
 متكسطة 6 70583 8068 يست دـ المعلمكف أساليع ككسائؿ متنكعة لتقكيـ  7

يسػػػت دـ المعلمػػػكف أسػػػاليع كطرائػػػؽ الػػػتعلـ كالتػػػدريس  2
 متكسطة 7 70533 8067 المرتءزد على اهتمامات كاحتيااات الطالع

ا مػػػكر لحػػػؿ ميػػػءالت  يتعػػػاكف المعلمػػػكف مػػػع أكليػػػاا 28
 متكسطة 27 70776 8055 أعنائلـ

 متكسطة 22 70614 8053 يمتلؾ المعلمكف لقافة ترعكية كملنية ع رية 21

يملػػػػؾ المعلمػػػػكف المقػػػػدرد علػػػػى الت ءيػػػػر الناةػػػػد كحػػػػؿ  4
 متكسطة 28 70647 8057 الميءالت

يتعػػػادؿ المعلمػػػكف ال عػػػرات كالممارسػػػات الملنيػػػة مػػػع  6
  عي ة 21 70727 8033 زمالئلـ

 متكسطة -- 70357 8063 المامكع الءلي للععد اللاني المعلـ(



 / عبد العزيز عيسى الفهاد أ              مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
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( أف تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لمتطلػػع 1-2يتعػػيف مػػف اػػدكؿ  
 المعلػػػػـ( ءلحػػػػد متطلعػػػػات مدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ مػػػػف كالػػػػة نظػػػػر الميػػػػرفيف الترعػػػػكييف اػػػػاا عدراػػػػة 

( عانحراؼ معيارم علغت ةيمت  8063ـ لععد المعلـ   متكسطة(ج حيم ااا المتكسط الحساعي العا
( جكتراكحت ةيـ ا نحرافات المعيارية  ستااعات أفراد عينػة الدراسػة فػي ععػد المعلػـ عػيف 70357 
( جكهػي ةػيـ متدنيػػة ممػا يػدؿ علػػى تاػانس اسػتااعات الميػػرفيف الترعػكييف فػػي 70776 -70521 

لعػػػػات تحقيػػػػؽ مػػػػدارس أنمػػػػكذج تطػػػػكير لمدرسػػػػة مدينػػػػة حائػػػػؿ حػػػػكؿ ععػػػػد المعلػػػػـ ءلحػػػػد أععػػػػاد متط
 المستقعؿ كالمحددد في ا ستعانة0

كاػػػػاات أيلػػػػع متطلعػػػػات ُععػػػػد  المعلػػػػـ( عػػػػدراات تحقيػػػػؽ  متكسػػػػطة(ج حيػػػػم اػػػػاا فػػػػي 
الترتيع ا كؿ مػف متطلعػات ععػد  المعلػـ( ءمتطلػع لمدرسػة المسػتقعؿ متطلػع  يسػت دـ المعلمػكف 

( كدراػػػة تحقيػػػؽ 1078مػػػع طالعلػػػـ( عمتكسػػػط حسػػػاعي   ا سػػػاليع الترعكيػػػة ال اعلػػػة فػػػي تعػػػامللـ
 متكسػػػطة(ج يليلػػػا فػػػي الترتيػػػع اللػػػاني متطلػػػع  يملػػػؾ المعلمػػػكف اتااهػػػات ايااعيػػػة نحػػػك التغييػػػر 
كالتطػػكير المدرسػػي( كمتطلػػعل  يػػتقف المعلمػػكف ملػػارات التكا ػػؿ كالحػػكار مػػع ا  ػػريف( عمتكسػػط 

                    رتيػػػػػػػع ةعػػػػػػػؿ ا  يػػػػػػػر متطلػػػػػػػع ( كدراػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ  متكسػػػػػػػطة(ج كاػػػػػػػاا فػػػػػػػي الت1077حسػػػػػػػاعي  
( كدراػػة 8057 يملػػؾ المعلمػػكف المقػػدرد علػػى الت ءيػػر الناةػػد كحػػؿ الميػػءالت( عمتكسػػط حسػػاعي  

مكافقػػػة  متكسػػػطة(ج كفػػػى الترتيػػػع ا  يػػػر اػػػاا متطلػػػع  يتعػػػادؿ المعلمػػػكف ال عػػػرات كالممارسػػػات 
( 8033لمسػػػتقعؿج عمتكسػػػط حسػػػاعي  الملنيػػػة مػػػع زمالئلػػػـ( ءلحػػػد متطلعػػػات المعلػػػـ فػػػي مدرسػػػة ا

 كعدراة   عي ة( 0 
كيعػػػػزك العاحػػػػم ح ػػػػكؿ متطلػػػػع  يسػػػػت دـ المعلمػػػػكف ا سػػػػاليع الترعكيػػػػة ال اعلػػػػة فػػػػي 
تعػػػامللـ مػػػػع طالعلػػػـ( ءلحػػػػد معػػػايير المعلػػػػـ فػػػػي مدرسػػػة المسػػػػتقعؿ علػػػى الترتيػػػػع ا كؿ كدراػػػػة 

حػػرص كزارد التعلػػيـ علػػى أف   متكسػػطة( إلػػى كعػػي المعلمػػيف عا سػػاليع الترعكيػػة ال اعلػػةج كءػػذلؾ
يست دـ المعلمكف أساليع تعليمية حديلة في مدارس أنمكذج تطكير حتى تظلر المدارس ءنمػكذج 
يحتػػذ عػػ  مػػف ةعػػؿ المػػدارس ا  ػػرل كأي ػػا تلقػػيلـ دكرات مءل ػػة فػػي ا سػػاليع الحديلػػة فػػي التعلػػيـ 

 يد مف ا ساليع0  كءذلؾ  ف مدارس أنمكذج تطكير ميركع تاريعي للكزارد حا ف لءؿ اد
كةد يراع ح كؿ متطلع  يتعادؿ المعلمكف ال عرات كالممارسػات الملنيػة مػع زمالئلػـ( 
ءلحػػػػد مػػػػف متطلعػػػػات ععػػػػد  المعلػػػػـ( ءمتطلػػػػع لمدرسػػػػة المسػػػػتقعؿ علػػػػى الترتيػػػػع ا  يػػػػر كعدراػػػػة 
  ػػػعي ة( إلػػػى  ػػػيؽ الكةػػػت كانيػػػغاؿ المعلمػػػيف عمػػػا لػػػديلـ مػػػف ملػػػاـ حسػػػع ا نظمػػػة كاللػػػكائ  

ة جكةلػة كاػكد حػكافز ماديػة أك معنكيػة تيػاعلـ كءػذلؾ حػرج ععػض المعلمػيف مػف الظلػكر المنظم
عمظلػػر ال عيػػر عػػيف زمالئػػ  كأي ػػان هنػػاؾ عاػػز فػػي المعلمػػيف فػػي مدينػػة حائػػؿ ممػػا ياعػػؿ إدارد 
يػػؤكف المعلمػػيف تعتمػػد علػػى نػػدع المعلمػػيف لحػػؿ ميػػءلة العاػػز ممػػا يػػؤلر علػػى أن ػػعة المعلمػػيف 

 أنمكذج تطكير0 كمنلـ معلميف مدارس 
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كتنسػػاـ نتياػػة تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لمتطلػػع  المعلػػـ( ءلحػػد 
ـ( التػي أيػارت إلػى 8777متطلعات مدرسة المستقعؿ عدراة  متكسطة( مع نتػائ  دراسػة القرنػي  

عرعيػة ما أهـ مؤيرات التحكؿ نحك إنتاج كاعتءار المعرفة في مدارس المسػتقعؿ اللانكيػة عالمملءػة ال
السػػعكدية فػػي  ػػكا متطلعػػات اةت ػػاد المعرفػػة كالتػػي تك ػػلت الػػى  ػػركرد إعػػادد تلهيػػؿ المعلػػـ 

 ليءكف متعدد ا دكار كتحققت عدراة  عالية(0 
البعــد الثالــث: مــدى تحقيــق مــدارس أنمــوذج تطــوير فــي مدينــة حائــل لمتطمــب البيئــة المدرســية 

 ن التربويين9كأحد متطمبات مدرسة المستقبل من وجهة نظر المشرفي
حسػػػاع المتكسػػػطات الحسػػػاعية كا نحرافػػػات المعياريػػػة  سػػػتااعات الميػػػرفيف الترعػػػكييف  تػػػـ

حكؿ مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لمتطلع العيئة المدرسية ءلحػد متطلعػات 
 تاليل( ال6مدرسة المستقعؿ مرتعة تنازليان عناا على المتكسط الحساعيج ءما تعيف نتائ  ادكؿ  

 (8جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول مدى تحقيق 

مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل لمتطمب البيئة المدرسية كأحد متطمبات مدرسة 
 المستقبل مرتبة تنازلياً 

المتكسط  الععارات ـ
 الحساعي

ا نحراؼ 
 المعيارم

ترتيع 
 الععارد

 دراة
 تحقيؽ

 ءعيرد 2 70773 1047 تتكفر عالمدرسة يرفة مالزد لم ادر التعلـ 27

يكاػػد لقػػة متعادلػػة فػػي تعامػػؿ العػػامليف مػػع عع ػػلـ فػػي  22
 متكسطة 8 70464 1085 المدرسة

تسػػػػػػكد رك  التعػػػػػػاكف كالت ػػػػػػامف عػػػػػػيف العػػػػػػامليف دا ػػػػػػؿ  28
 متكسطة 1 70444 1088 المدرسة

 متكسطة 2 70772 1078 ة في المدرسة0يكاد مالعع كمساحات كاسع 2

تتػػػػػكفر عال  ػػػػػكؿ الدراسػػػػػية م ػػػػػادر كتاليػػػػػزات الػػػػػتعلـ  3
 متكسطة 3 70647 8078 الءافية

تػػػؤدل معظػػػـ ا عمػػػاؿ المدرسػػػية مػػػف  ػػػالؿ فػػػرؽ عمػػػؿ  21
 متكسطة 4 70627 8063 متعاكنة

 طةمتكس 5 70771 8056 تؤدم المدرسة دكرا ايااعيا في المناسعات ا اتماعية  7
 متكسطة 6 70776 8055 يتناسع حاـ المدرسة مع عدد الطالع 2
 متكسطة 7 70771 8058 يكاد في المدرسة ةاعات متعددد ا يراض 8
 متكسطة 27 70611 8046 يتي  تنظيـ ةاعات الدراسة ممارسة أنيطة التعلـ النيط 6

تتػػػا  فػػػرص عديػػػدد للعػػػامليف عالمدرسػػػة لتعػػػادؿ ال عػػػرات  22
 متكسطة 22 70655 8045 لملنية مع زمالئلـكالتاارع ا

  عي ة 28 70774 8028 ت ت  المدرسة أعكاعلا لل عاليات المسائية  عناا الماتمع  4
  عي ة 21 70728 8027 تتكفر حارات كةاعات للعناية عالطالع المكهكعيف 1
  عي ة 22 20873 8013 يتكفر مءاف لتقديـ ال دمات ال حية ا كلية 5

 متكسطة ---- 70471 8061 كع الءلي للععد اللالم  العيئة المدرسية(المام
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( أف تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لمتطلع العيئة 6يتعيف مف ادكؿ  
المدرسية ءلحد متطلعات مدرسة المستقعؿ مف كالة نظر الميرفيف الترعكييف ااات عدراة 

( عانحراؼ معيارم علغت ةيمت  8061لععد المعلـ    متكسطة(ج حيم ااا المتكسط الحساعي العاـ
( جكتراكحت ةيـ ا نحرافات المعيارية  ستااعات أفراد عينة الدراسة في ععد العيئة 70471 

( ج كهي ةيـ متدنية مما يدؿ على تاانس استااعات الميرفيف 70776 -70444المدرسية عيف  
اد متطلعات تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير لمدرسة الترعكييف حكؿ ععد  العيئة المدرسية( ءلحد أعع

المستقعؿ جماعدا الععارد  يتكفر مءاف لتقديـ ال دمات ال حية ا كلية( كالتي ااات عانحراؼ 
( جمما يدؿ على تعايف استااعات الميرفيف الترعكييف عليلا كةد يعزل هذا 20873معيارم ةدرس  

س أنمكذج تطكير فمعنى المدارس ا عتدائية التعايف إلى ا تالؼ مرحلة ءؿ مدرسة مف مدار 
أ غر مف المدارس المتكسطة كءذلؾ المدارس اللانكية أءعر مف الءؿ في مدارس أنمكذج تطكير 

 كالمحددد في ا ستعانة0
كمف حيم دراة تحقيؽ متطلعات العيئة المدرسية الالزمة لمدرسة المستقعؿ ااا في 

( 1047يرفة مالزد لم ادر التعلـ( عمتكسط حساعي  الترتيع ا كؿ متطلع  تتكفر عالمدرسة 
كدراة تحقيؽ  ءعيرد(ج يليلا في الترتيع اللاني متطلع  يكاد لقة متعادلة في تعامؿ العامليف مع 

( كدراة تحقيؽ  متكسطة(ج كااا في الترتيع ةعؿ 1085عع لـ في المدرسة( عمتكسط حساعي  
( 8027عالطالع المكهكعيف( عمتكسط حساعي   ا  ير متطلع  تتكفر حارات كةاعات للعناية

كدراة مكافقة   عي ة(ج كفى الترتيع ا  ير ااا متطلع  يتكفر مءاف لتقديـ ال دمات ال حية 
( كعدراة 8013ا كلية( ءلحد متطلعات العيئة المدرسية في مدرسة المستقعؿج عمتكسط حساعي  

 تحقيؽ   عي ة(0
المدرسة يرفة مالزد لم ادر التعلـ( مف كيعزك العاحم ح كؿ متطلع  تتكفر ع

متطلعات ععد  العيئة المدرسية( ءمتطلع لمدرسة المستقعؿ على الترتيع ا كؿ كدراة تحقيؽ 
 ءعيرد( إلى كاكد دعـ مف ةعؿ كحدد تطكير المدارس عحائؿ متملؿ عميزانية ا افية مقدمة مف 

ى عغرؼ مالزد لم ادر التعلـ يرءة تطكير ال دمات التعليمية مما اعؿ مدارس تطكير تحظ
 أءلر مف ييرها مف المدارس0 

كةد يراع ح كؿ متطلع  يتكفر مءاف لتقديـ ال دمات ال حية ا كلية( مف متطلعات 
ععد  العيئة المدرسية( ءمتطلع لمدرسة المستقعؿ على الترتيع ا  ير كعدراة مكافقة   عي ة( 

ا عح ص دراسية كءذلؾ عدـ ت ميـ المدارس إلى ةلة الغرؼ المتاحة في المدارس عسعع يغلل
عند عنائلا لغرفة م   ة لل دمات ال حية حيم انلا تتطلع مك  ات  ا ة علا كعدـ 
            ةناعة القيادات المدرسية عتكفير مءاف لل دمات ال حية لعدـ كاكد ءادر مت   ة في

 ا مكر ال حية0
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ة إحصائية بين متوسطات استجابات إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دالل
المشرفين التربويين حول مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل لبعض متطمبات 

 المستقبل والتي تعزى الختالف متغيرات )التخصص، وسنوات الخبرة في التعميم(؟ مدرسة
للتعػرؼ علػى كلإلااعة علػى هػذا السػؤاؿج فقػد تػـ اسػت داـ ا تعػار  ت( لعينتػيف مسػتقلتيف 

مػدل تحقيػؽ مػدارس عػيف متكسػطات اسػتااعات أفػراد عينػة الدراسػة حػكؿ د لة ما ةد يكاػد فػركؽ 
تعػػزل   ػػتالؼ  الت  ػػص( أنمػػكذج تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لػػععض متطلعػػات مدرسػػة المسػػتقعؿ 

لػن س الغػرض   (One-way ANOVA) ءمػا تػـ اسػت داـ ا تعػار تحليػؿ التعػايف أحػادم ا تاػاس
يػر  سػػنكات ال دمػة فػي التعلػػيـ( ءمػا تػػـ اسػت داـ ا تعػار ءػػكلمناركؼ سػميرنكؼ كءانػػت مػع المتغ

 نتيات  أف التكزيع طعيعي للععارات كيعيف ذلؾ الاداكؿ التاليةل
ال ػػركؽ عػػيف متكسػػطات اسػػتااعات الميػػرفيف الترعػػكييف حػػكؿ مػػدل تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج   - 2

سػػتقعؿج كالتػػي تعػػزل   ػػتالؼ متغيػػر تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لػػععض متطلعػػات مدرسػػة الم
 الت  صل

عػيف فقد تـ است داـ ا تعار  ت( لعينتيف مستقلتيف للتعػرؼ علػى د لػة مػا ةػد يكاػد فػركؽ 
مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ متكسطات استااعات أفراد عينة الدراسة حكؿ 

 الت  ػػػص( كيك ػػػ  نتائاػػػ  كالتػػػي تعػػػزل   ػػػتالؼ متغيػػػر لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة المسػػػتقعؿ 
 الادكؿ التاليل

 ( 9جدول )
لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات استجابات المشرفين  T-testنتائج اختبار ت 

التربويين حول مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل لبعض متطمبات مدرسة 
 المستقبل، والتي تعزى الختالف متغير التخصص  

 المتكسط العدد الت  ص المتغيرات الععد
 الحساعي

ا نحراؼ 
 المعيارم

مستكل  ت
 الد لة

 القيادد المدرسية 2
علـك يرعية 

 70367 8072 22 كأدعية
- 20756 70731 

 70575 1085 27 علـك طعيعية 

 المعلـ 8
علـك يرعية 

 70348 8067 22 كأدعية
- 70784 70137 

 70378 8073 27 علـك طعيعية 

 يئة المدرسيةالع 1
علـك يرعية 

 70311 8062 22 كأدعية
- 70125 70517 

 70524 8065 27 علـك طعيعية 

 الءلي
علـك يرعية 

 70262 20121 - 70247 8062 22 كأدعية
 70377 1071 27 علـك طعيعية
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 ( ما يمي:9يتبين من جدول )
عػػػيف متكسػػػطات اسػػػتااعات  (7073  تكاػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة   -

الميرفيف الترعكييف حكؿ مدل تحقيؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة حائػؿ لػععض متطلعػات 
 مدرسة المستقعؿ ااما ج كالتي تعزل   تالؼ متغير الت  ص0 

( عػػػيف متكسػػػطات اسػػػتااعات 7073  تكاػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة   -
ؿ مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير فػي مدينػة حائػؿ لمتطلعػات مدرسػة الميرفيف الترعكييف حك 

المسػػتقعؿ اللاللػػة المحػػددد  القيػػادد المدرسػػيةج المعلػػـج العيئػػة المدرسػػية(ج كالتػػي تعػػزل   ػػتالؼ 
 متغير الت  ص0 

كرعما يراع عدـ كاػكد فػركؽ ذات د لػة إح ػائية عػيف متكسػطات اسػتااعات الميػرفيف 
حقيػػػؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة الترعػػػكييف حػػػكؿ مػػػدل ت

المسػػػتقعؿ اامػػػا  كلءػػػؿ ععػػػد علػػػى حػػػددج تعػػػزل   ػػػتالؼ متغيػػػر الت  ػػػص إلػػػى أف الميػػػرفيف 
الترعػػػكييف فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ نظػػػرتلـ اليػػػمكلية  للمػػػدارس كءػػػذلؾ علػػػى معرفػػػة عمتطلعػػػات مدرسػػػة 

لػـ يحءمػكف علػى هػذس المتطلعػات مػف  ػالؿ المستقعؿ عدراة كاحدس على ا تالؼ ت   ػاتلـج ف
زياراتلـ الميدانية التي يقكمكف علا دا ػؿ المػدارسج عغػض النظػر عػف ت  ػص الميػرؼ الترعػكم 
جكذلػػػؾ  ف زيػػػارات الميػػػرفيف الترعػػػكييف لمػػػدارس تطػػػكير تيػػػمللـ ءللػػػـ عدراػػػة كاحػػػدد   ت تلػػػؼ 

ة ءػػػذلؾ ا مػػػكر ا داريػػػة عػػػا تالؼ الت  ػػػصج عحػػػم تيػػػمؿ سػػػير العمليػػػة التعليميػػػة فػػػي المدرسػػػ
 كمالحظة المعنى المدرسي كسالمة كمتاععة تطعيؽ ا نظمة كاللكائ  المعممة للمدارس0 

الفروق بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول مـدى تحقيـق مـدارس أنمـوذج  - 8
تطوير في مدينـة حائـل لـبعض متطمبـات مدرسـة المسـتقبل، والتـي تعـزى الخـتالف متغيـر 

 وات الخبرة في التعميم:سن

              تػػػـ اسػػػت داـ ا تعػػػار تحليػػػؿ التعػػػايف ا حػػػادم ا تاػػػاس للتعػػػرؼ علػػػى د لػػػة مػػػا ةػػػد يكاػػػد
مػدل تحقيػؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير أفراد عينة الدراسة حكؿ مف فركؽ عيف متكسطات استااعات 

                          غيػػػػػػػػركالتػػػػػػػػي تعػػػػػػػػزل   ػػػػػػػػتالؼ متفػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة حائػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػععض متطلعػػػػػػػػات مدرسػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتقعؿ 
  سنكات ال عرد في التعليـ( كيك   نتائا  الادكؿ التاليل 
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 (20جدول )
( لمكشف عن داللة الفروق بين ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه )

متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة 
 ض متطمبات مدرسة المستقبل، والتي تعزى الختالف متغير سنوات الخبرة في التعميمحائل لبع

مامكع  م ادر التعايف المتغيرات الععد
 المرععات

دراات 
 الحرية

متكسط 
الد لة  ؼ المرععات

 الح ائية

القيادد  2
 المدرسية

 70284 80227 70718 8 20643 عيف المامكعات
   70212 35 820587 دا ؿ المامكعات

    37 840372 الءلي

 المعلـ 8
 70422 70275 70243 8 70117 عيف المامكعات
   70118 35 260778 دا ؿ المامكعات

    37 270818 الءلي

العيئة  1
 المدرسية

 70741 70716 70722 8 70787 عيف المامكعات
   70154 35 820287 دا ؿ المامكعات

    37 820235 الءلي

 الءلي
 70573  70138 70772 8 70266 عيف المامكعات
   70846 35 230832 دا ؿ المامكعات

    37 230217 الءلي

 ( 0905* دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
 ( ما يمي:20يتبين من جدول )

( عيف متكسطات استااعات 7073  تكاد فركؽ ذات د لة إح ائية عند مستكل د لة   -
الترعكييف حكؿ مدل تحقيؽ مدارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لععض  الميرفيف

 متطلعات مدرسة المستقعؿ ااما ج كالتي تعزل   تالؼ متغير سنكات ال عرد في التعليـ0 
( عيف متكسطات استااعات 7073  تكاد فركؽ ذات د لة إح ائية عند مستكل د لة   -

دارس أنمكذج تطكير في مدينة حائؿ لمتطلعات الميرفيف الترعكييف حكؿ مدل تحقيؽ م
مدرسة المستقعؿ اللاللة المحددد  القيادد المدرسيةج المعلـج كالعيئة المدرسية(ج كالتي تعزل 

   تالؼ متغير سنكات ال عرد في التعليـ0 
كةػػػد يراػػػع عػػػدـ كاػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عػػػيف متكسػػػطات اسػػػتااعات الميػػػرفيف 

ل تحقيػػػؽ مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير فػػػي مدينػػػة حائػػػؿ لػػػععض متطلعػػػات مدرسػػػة الترعػػػكييف حػػػكؿ مػػػد
المستقعؿ اامػا  كلءػؿ ععػد علػى حػددج تعػزل   ػتالؼ متغيػر سػنكات ال عػرد فػي التعلػيـج إلػى أف 
التعػػرؼ علػػى تحقيػػؽ مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير فػػي مدينػػة حائػػؿ لػػععض متطلعػػات مدرسػػة المسػػتقعؿ 

                الميػػػػرفيف الترعػػػػكييف علػػػػى مالحظتلػػػػا عػػػػا تالؼ عػػػػدد لػػػػيس للػػػػا احتيااػػػػات فنيػػػػة ت تلػػػػؼ ةػػػػدرات
 سنكات ال دمة0



 / عبد العزيز عيسى الفهاد أ              مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
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كتت ػػػؽ نتياػػػة هػػػذس الدراسػػػة فػػػي عػػػدـ كاػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة إح ػػػائية عػػػيف متكسػػػطات 
اسػتااعات الميػرفيف الترعػكييف حػكؿ مػدل تحقيػؽ مػدارس أنمػكذج تطػكير فػي مدينػة حائػؿ لػػععض 

لءؿ ععد علػى حػددج تعػزل   ػتالؼ متغيػر سػنكات ال عػرد فػي متطلعات مدرسة المستقعؿ ااما  ك 
ـ( التي تك لت إلى عدـ كاػكد فػرؽ ذات د لػة إح ػائية 8777التعليـ مع نتائ  دراسة القرني  

عيف متكسطات استااعات فئات ماتمع الدراسة حكؿ أهمية التحػكؿ الترعػكم فػي مػدارس المسػتقعؿ 
ة كأععاد التحكؿ التػي ت ػمنتلا الدراسػة تعػزل   ػتالؼ اللانكية في  كا متطلعات اةت اد المعرف

ـ( التػي تك ػلت إلػى عػدـ كاػكد فػرؽ ذات 8728عدد سنكات ال دمةج ك ءذلؾ دراسة الزهرانػي  
د لة إح ائية عيف متكسطات اسػتااعات فئػات ماتمػع الدراسػة حػكؿ أهميػة تطعيػؽ إدارد المعرفػة 

إلػػى سػػنكات ال عػػرد فػػي التعلػػيـ 0عينمػػا ا تل ػػت  فػػي اليػػراؼ الترعػػكم علػػى مدرسػػة المسػػتقعؿ تعػػزل
ـ( التػػي تك ػػلت إلػػى كاػػكد فػػػرؽ ذات 8722نتياػػة هػػذس الدراسػػة مػػع نتػػائ  دراسػػػة العكسػػعيدم  

د لة إح ائية عيف متكسطات استااعات فئات ماتمػع الدراسػة حػكؿ كاةػع الء ايػات الداريػة لػدل 
المسػتقعؿ فػي سػلطنة عمػاف تعػزل إلػى مديرم مدارس التعليـ ا ساسي في  كا متطلعات مدرسة 
 سنكات ال عرد جكةد يعكد السعع إلى ا تالؼ عينة العحم0

 التوصيات الدراسة:
عنػػػاان علػػػى النتػػػائ  التػػػي تك ػػػؿ إليلػػػا العاحػػػم فػػػي هػػػذا الدراسػػػةج يمءػػػف تقػػػديـ عػػػدد مػػػف 

فػػي  التك ػػياتج التػػي مػػف يػػلنلا السػػلاـ فػػي ت عيػػؿ متطلعػػات مدرسػػة المسػػتقعؿ كت ػػادم معكةاتلػػا
 مدارس أنمكذج تطكيرج كذلؾ على النحك التاليل 

العمؿ على تنمية المػكارد العيػرية فػي مػدارس أنمػكذج تطػكير عاسػت داـ كسػائؿ متنكعػة لزيػادد  
المعػػػارؼ كالملػػػارات كالقػػػدرات لػػػدل العػػػامليف فيلػػػاج كذلػػػؾ فػػػي سػػػعيؿ ا رتقػػػاا عاػػػكدد العمػػػؿج 

تحقيػؽ ذلػؾ عػف طريػؽ الميػارءة فػي أعمػاؿ كتحقيؽ أءعر ةدر مف الء ااد كال اعليػةج كيمءػف 
 اللااف أك الزيارات ال  ية كالمحا رات كام دار المنيكرات كالتدريع عف ععد0

إتاحة الميارءة للعامليف في مدارس أنمكذج تطكير في  نع كات اذ القرارات المدرسية مف  
عطائل ـ المزيد مف  الؿ عناا فرؽ العمؿ الاماعيةج كتمءينلـ عما يتناسع مع ملاملـج كام

الحرية في العمؿج كمنحلـ اللقة في الت رؼج كتكفير المكارد الءافية للـج سيساهـ في 
 تحقيؽ مدرسة المستقعؿ0

عػػػدادهـ اعػػػدادان   عنػػػاا معػػػايير دةيقػػػة   تيػػػار القيػػػادات المدرسػػػية لمػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكيرج كام
يػػػؽ الميػػػارءة عػػػيف أءاديميػػػان يكاءػػػع متطلعػػػات مدرسػػػة المسػػػتقعؿج كيمءػػػف تحقيػػػؽ ذلػػػؾ عػػػف طر 

المؤسسات الملتمة عتطكير التعليـ ءليئػة تقػكيـ التعلػيـ العػاـ كالمرءػز الػكطني للقيػاس كالتقػكيـ 
 في التعليـ العالي كءليات الترعية في الاامعات0  

تح يػػز المعلمػػػكف فػػػي مػػػدارس أنمػػػكذج تطػػػكير علػػى تعػػػادؿ ال عػػػرات كالممارسػػػات الملنيػػػة مػػػع  
قافػػة تعاكنيػػة تاعػػؿ مػػف عيئػػة العمػػؿ مءػػاف  ػػحي  نطػػالؽ زمالئلػػـج كذلػػؾ مػػف أاػػؿ  لػػؽ ل

المعادرات التعليمية الطمكحة التي تعزز مف ملارات المعلـ كالمػتعلـج كيمءػف تحقيػؽ ذلػؾ عػف 
طريؽ ت  يؼ ا ععػاا الداريػة كالمءتعيػة الملقػاد علػى عػاتؽ معلمػيفج كت  ػيض أن ػعتلـ مػف 

 الح ص الدراسية 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910  مارس  -  الثالث العدد   -  33  جمللدا      29
 

 

ـ ال ػػدمات ال ػػحية ا كليػػة فػػي مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير لتليئػػة العمػػؿ علػػى تػػكفير مءػػاف لتقػػدي 
العيئػػة المدرسػػية فػػي مػػدارس أنمػػكذج تطػػكير لظػػركؼ ال ػػحية الطارئػػة ممػػا يعػػزز اللقػػة عػػيف 

 المدارس كأكلياا ا مكر0     
تكفير حارات كةاعات للعناية عالطالع المكهكعيف في مدارس أنمكذج تطكيرج كذلؾ  -

علمي ةادر على مكاءعة تغيرات العالمية عما لدي  مف العلـك كالتقنية للمساهمة في إعداد ايؿ 
 كاللندسة كالريا يات0 

فت  مدارس أنمكذج تطكير أعكاعلا لل عاليات المسائية  عناا الماتمع المحليج  ستلمار  -
أكةات فراغ النشا عممارسة أنيطة تعليمية كتركيحية تلعي ا حتيااات الن سيةج كتنمي 

يااد عيئة ااذعة كآمنة دا ؿ ا حياا0 ي  ياتلـ  في الاكانع ا اتماعية كالعقلية كام
ت عيؿ تمليؿ أكلياا ا مكر في الماالس كا اتماعات المدرسية في مدارس أنمكذج تطكيرج  -

مف أاؿ إيااد ترعية سليمة ييترؾ فيلا اكلياا ا مكر كالمدرسةج مف  الؿ اعؿ ماالس 
تي يمءف مف  الللا مناةية الك ع التعليمي كالسلكءي أكلياا ا مكر حلقة الك ؿ ال

لى أيف  كا اتماعي للطالعج كمف  الؿ هذس الماالس يعرؼ الاميع ما الذم يقـك ع  كام
 سي ؿ كءيؼ يمءن  تانع المياءؿ كحللا في حاؿ كةكعلا0

 ػػركرد ك ػػع حػػكافز ماديػػة للعػػامليف الػػذم يتعػػادلكف  عػػرات مػػع زمالئلػػـ فػػي مػػدارس أنمػػكذج  -
كيرج مػػػف أاػػػؿ رفػػػع ركحلػػػـ المعنكيػػػةج كزيػػػادد دافعيػػػتلـ للعمػػػؿج كعالتػػػالي تحسػػػيف مسػػػتكل تطػػػ

 أدائلـ0
ت ػػميف الء ػػااات المتميػػزد مػػف العػػامليف فػػي فريػػؽ الت طػػيط ا سػػتراتياي عالمػػدارس أنمػػكذج  -

تطػػكيرج كذلػػؾ ليػػتمءف ال ريػػؽ مػػف تحليػػؿ كاةػػع المدرسػػة عء ػػااد عاليػػةج كك ػػع رؤيػػة كرسػػالة 
د أهػػػػػداؼ كاةعيػػػػة ةاعلػػػػػة للتن يػػػػذج كام ػػػػػدار تقػػػػارير دكريػػػػػة تت ػػػػمف مؤيػػػػػرات مناسػػػػعةج كتحديػػػػ

 الناازات ال علية المتحققة0
تمءيف ةادد مدارس أنمكذج تطػكير مػف ا تيػار العػامليف المتميذػزيف للعمػؿ فػي المدرسػةج كذلػؾ  -

يةج عتلسيس ةاعدد عيانات مءتملة عف المعلميفج تيمؿ النكاحي ا اتماعيةج كالكظي يةج كالملن
يتعػػرؼ مػػف  الللػػػا علػػى العػػامليف المتميذػػػزيف كاػػذعلـ للعمػػػؿ فػػي مدارسػػلـج ممػػػا يعيػػنلـ فػػػي 
تحقيؽ مدرسة المستقعؿ0 ءما أنلا تزيد مف المءانة ا اتماعية للعامليفج كتح ذز عقيػة العػامليف 

 على أف يءكنكا مف المتميذزيف0
كذج تطػػكيرج يمءػػف تحقيقػػ  نيػػر لقافػػة اليػػراءة الماتمعيػػة اػػزا أ ػػيؿ مػػف م لػػـك مػػدارس أنمػػ -

مػػف  ػػالؿ فريػػؽ الت طػػيط ا سػػتراتيايج كتعتعػػر اليػػراءة الماتمعيػػة مطلػػع  ػػركرم لتحقيػػؽ 
ا نسػػػااـ عػػػيف ماتمػػػع المدرسػػػة كالماتمػػػع المحلػػػيج فت ػػػع  الرؤيػػػة تيػػػارءية يسػػػعى الاميػػػع 

 لتحقيقلا مما سيزيد مف تحقيؽ متطلعات مدرسة المستقعؿ لمدارس تطكير0
نػي لمدرسػة المسػتقعؿ يتنػايـ مػع اللقافػة كالعيئػة فػي المملءػة العرعيػة السػعكدية عناا أنمكذج كط -

سالمي0   عما فيلا مف مكركم ح ارم كترالي عرعي كام
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 قائمة المراجع:
نحػػػػػػػػػػػػػػػػك تطػػػػػػػػػػػػػػػػكير الدارد المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػية دراسػػػػػػػػػػػػػػػػات نظريػػػػػػػػػػػػػػػػة (87280أحمػػػػػػػػػػػػػػػػدجاعرهيـ أحمػػػػػػػػػػػػػػػػد0 

 0السءندريةلمءتعة المعارؼ الحديلة0كميدانية
تطعيػػػػؽ تارعػػػػة مدرسػػػػة الاميػػػػع أك المدرسػػػػة اليػػػػاملة فػػػػي فعرايػػػػر (0 2408723أ  ػػػػرجفكزية0  

 مػػػػف 8724جاعريػػػػؿ 86 تػػػػاري  فػػػػي أسػػػػتراعتالمملءػػػػة العرعيػػػػة السػػػػعكدية0
http://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=261 

دكد مدرسػة 0 عحم مقدـ في نمدرسة المستقعؿجيكاؿ(22810عسير0  عمنطقة للتعليـ العامة الدارد
 المستقعؿ0الرياضل اامعة الملؾ سعكد0

 كائػؿ 0عمػاف ل دار التاديػدات الترعكيػة(87760مكسى 0  جعمر كسرحاف؛ ملحس جد ؿ إستيتية
 التكزيع0 ك للنير

ملنػػػة التعلػػػيـ كأدكار المعلػػػـ فػػػي مدرسػػػة (87760أ سػػػطؿ جاعػػػرهيـ حامد؛كال الػػػدم جفػػػ  يػػػكنس0 
 امعي00العيفلدار الءتاع الاالمستقعؿ

 0دميؽلدار الر ا للنير0المعلـ في مدرسة المستقعؿ(87710عيارد جاعرائيؿ0 
 ظؿ المستقعؿ في طالع إعداد في اللانكية المدرسة دكر0)2286ععد المعطي 0  العيرم جعايش

الترعيةجاامعػة اـ  الػدءتكراس ييػر منيػكردجءلية رسػالة المعا ػرد0 التحػديات
 القرل0

 فػي ا ساسػي التعلػيـ مػدارس مػديرم لدل الدارية الء ايات(087220 اهلل  ععد العكسعيدم جحمد
 0 رسػػالةعمػػاف سػػلطنة فػػي مدرسػػة المسػػتقعؿ متطلعػػات  ػػكا

 .مؤتة مااستيرجاامعة
 عالمػدف ا ساسػي التعليـ أعنية (87760العيتي جهادم ؛كر كاف جمحمد ؛كيكسؼ جممدك  على0 

 28640-02833(3 14الحلكؿ0مالد كاتااهات الميءالت - اليمينية
معكةػات اسػت داـ عنا ػر العيئػة الماديػة لتػدريس مػادد (0 8722الازائرم ج لكد؛كءحيلي جسناا0 

مالػػػد 0مالػػة اامعػػػة تيػػريف0علػػـ ا حيػػاا مػػػف كالػػة نظػػر مدرسػػػي المػػادد
11 80)261-8770 
تنميػػػػة القػػػيـ الترعكيػػػة لػػػدل تالميػػػػذ المرحلػػػة ا عتدائيػػػة فػػػي ظػػػػؿ (22120الحػػػارلي جفلػػػد محمػػػد 0 
 الػدءتكراس ييػر منيػكردجءلية جرسػالةحديات المعا رد لمدرسة المستقعؿ الت

 الترعيةجاامعة اـ القرل0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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0ا سءندريةلمؤسسػة حػكرس المػدارس الذءيػة كمدرسػة المسػتقعؿ(87210حافظ جمحمػد ععػدال تا 0 
 الدكلية للنير كالتكزيع0

 الحديلة المحدكدد00الدكحة ل مطاعع الدكحة  مدرسة المستقعؿ(0 8772الحرج ععدالعزيز 0 
دكر المدرسة ءماتمع تعلـ ملني في عناا (87740حيدر جععداللطيؼ؛كمحمد جمحمدالم يلحي0 
0مالػػػػة ءليػػػػة الترعيػػػػة فػػػػي اامعػػػػة المػػػػارات العرعيػػػػة لقافػػػػة الػػػػتعلـ كتنميتلػػػػا

 360-12(0810 82المتحدد0مالد
مءتعػة ال ػال  للنيػر 0الءكيتلمدرسة المستقعؿ في دكلػة الءكيػت(87220الرييدم جيازم عنيزاف0 

 كالتكزيع0
 ال عػراا الترعػكييف نظػر كالة مف المستقعؿ مدرسة مالم  جأءتكعر(8777 .(سليـ الزعكف جمحمد

 للعلػـك الترعكيػة أف ػؿ اسػتلمار نحػك مػؤتمر فػي مقػدـ عحػم .ا ردف فػي
 دميؽ0 الع ر0ءلية الترعية0اامعة تحديات  كا في كالن سية

مػدارس  علػى الترعػكم اليػراؼ لتطػكير مقتػر  ت ػكر(22110 سػعيد 0 الزهرانػي جععػد ال ػالؽ
الدءتكراس  جرسالة التنظيمي كالتعلـ المعرفة إدارد مد لي  كا في المستقعؿ

 الدعكد كأ كؿ الديفجالاامعة ا سالمية0 يير منيكردجءلية
الػػع دكر ا دارد المدرسػػية عالمدرسػػة اللانكيػػة فػػي إعػػداد الط(87750السػػ ياني جحءمػػي سػػليماف 0 

 الدءتكراس يير منيكردجاامعة الدكلية ا مريءية0 0 رسالةللمستقعؿ
ت ػػػػكر مقتػػػػر  لعنيػػػػة التعلػػػػيـ اللػػػػانكم فػػػػي المملءػػػػة العرعيػػػػة (22170اليػػػػلرم جععػػػػد اهلل ظػػػػافر 0 

السػػػعكدية فػػػي  ػػػكا التحػػػديات المسػػػتقعلية ك تقػػػدير حاااتػػػ  مػػػف يػػػايلي 
 ييػر منيػكردجءلية الػدءتكراس 0رسػالةهػػ2237الكظائؼ التعليمية حتى عاـ 

 .سعكد ا سالمية ا ماـ محمد عف الترعيةجاامعة
 0الرياضلمءتعة الععيءاف0ترعية المعلـ للقرف الحادم كالعيريف(27730يكؽجمحمكدأحمد0 

 0الرياضلمءتعة الريد0ةيادد مدرسة المستقعؿ(87270اليي  جععدالعزيز ععد الرحمف0 
 مقدـ إلى كحقائؽج عحم  رافات المستقعؿ كمدرسة يةجيععاف(0التقن8778ال ال  جعدر ععد اهلل0 

 جءلية الترعية جاامعة الملؾ سعكد0ندكد مدرسة المستقعؿ 
ماتمعػػػػػػػات الػػػػػػتعلـ مػػػػػػد ؿ ل ػػػػػػػماف الاػػػػػػكدد فػػػػػػي المػػػػػػػدارس (0 8777ال ػػػػػػغيرجأحمد حسػػػػػػيف0 

 2750-235(0840 82مالد0مالة ءلية الترعية0 اللانكية
المدرسػػػة الع ػػػرية عػػػيف جيػػػععاف(0 2281ل الؽ0 ال ػػػعع جلنػػػاا يكسػػػؼ ؛كاػػػاع اهللج منػػػاؿ ععػػػدا

نػػدكد مدرسػػة  مقػػدـ إلػػى عحػػم أ ػػالة الما ػػي ك استيػػراؽ المسػػتقعؿ0
 المستقعؿ0الرياض0اامعة الملؾ سعكد0
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مدرسػػة  المدرسػػة المتعلمػػة(87760كععاعنػػةج  ػػال  أحمػػد أمػػيف 0 ؛الطكيػػؿج هػػاني ععػػد الػػرحمف  
 دار كائؿ للنير ك التكزيع0 0 عماف لالمستقعؿ

نػدكد مدرسػة  مقػدـ إلػى عحم،رئيسية المستقعؿ تحك ت مدرسةجيععاف(22810لععد الءريـ جرايد0 ا
 المستقعؿ0الرياض0اامعة الملؾ سعكد0

 كائؿ 0عماف ل دار المستقعلي التعليـ تءنكلكايا(87770يععاف 0  جمزهر العاني ك؛ جحارم ععكد
 التكزيع0 ك للنير

 كالمػلمكؿ المسػتقعؿ الكاةػع كمدرسػة التءنكلكايػا0)عافجيػع8778اللػادم 0  ععػد العلمػاف جممػدك 
ندكد مدرسػة المسػتقعؿ جءليػة الترعيػة جاامعػة الملػؾ سػعكد  مقدـ إلى جعحم

0 
 0الرياضلدار الزهراا 0 العحم في العلـك السلكءية مد ؿ إلى(87280العساؼ ج ال  حمد 0 

عمليػة التغييػر ا سػتراتياي التعلـ التنظيمي كدكرس فػي (0 8776جعكاطؼ أحمد حماد0  الع يمي
مااسػتير ييػر منيػكردجءلية الترعيةجاامعػة  0رسػالةفي الاامعػات السػعكدية

 اـ القرل0
0كرةػة عمػؿ مقدمػة فػي مدرسة المستقعؿ نظرد عامػةجمارس(87770عطي ي جزينع محمكد محمد0 

 المؤتمر العلمي السنكم اللاني0 ععكرسعيدجاامعة أسيكط0
دراسػة لكاةػع اليػات ا نتقػاا الػكظي ي لمػديرم المػدارس عتعلػيـ (22870الغامدمج عطية ععػد اهلل 0 

اػػدد مػػع أنمػػكذج مقتػػر  لمػػدير مدرسػػة المسػػتقعؿ دراسػػة ميدانيػػة عمحافظػػة 
 الترعيةجاامعة اـ القرل0 مااستير يير منيكردجءلية 0 رسالةادد

 المسػيرد ل دار0عمػافالمسػتقعلية الدراسػات(87710فليػ  جفػاركؽ ععػدس؛كالزءي جأحمػد ععػدال تا 0 
 كالنير0 كالطعاعة لل حافة

متطلعات التحكؿ الترعكم في مدارس المستقعؿ اللانكية في المملءػة (87770القرني جعلى حسف 0 
دءتػػكراس  0 رسػػالةالعرعيػة السػػعكدية فػي  ػػكا تحػديات اةت ػػاديات المعرفػة

 الترعيةج اامعة اـ القرل0 يير منيكردج ءلية
نػػػدكد مدرسػػػة  مقػػػدـ إلػػى عحػػػمدارد مدرسػػػة المسػػتقعؿ جعاف( جيػػػع8778ءعءػػي ج سػػػلاـ محمػػد 0 

 جءلية الترعية جاامعة الملؾ سعكد0المستقعؿ 
الميػػػػػءالت ا داريػػػػػة كالتعليميػػػػػة فػػػػػي المػػػػػدارس الميػػػػػترءة (87220المػػػػػالءيجنكر مسػػػػػعكد سػػػػػعد0 

عماح ظػػػة الليػػػم التعليميػػػة مػػػف كالػػػة نظػػػر الميػػػرفيف الترعػػػكييف كمػػػديرم 
 ر منيكردجءلية الترعيةجاامعة اـ القرل0مااستير يي 0رسالةالمدارس



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ػػكا  فػػي السػػعكدية المسػػتقعؿ لمدرسػػة مقتػػر  نمػػكذج(87750ععػػد اهلل 0  المػػالءيج محمػػد
 دءتكراس رسالةالمعلكمات ج كتءنكلكايا التعليـ لتطكير المعا رد ا تااهات

 .سعكد الملؾ الترعية جاامعة يير منيكرد جءلية
 0القاهردلدار العالـ العرعي0مستقعؿ في الكطف العرعيمدرسة ال(87280محمد جهعة تقي0 

رؤيػػػػة اسػػػػتراتياية لت عيػػػػؿ (0 8723مرسػػػػي جعمػػػػر محمػػػػد مرسػػػػي؛كأحمد جنعمػػػػات ععػػػػد النا ػػػػر0 
0 ءليػػػػػة مدرسػػػػػة المسػػػػػتقعؿ فػػػػػى م ػػػػػر فػػػػػى  ػػػػػكا  عػػػػػرات ععػػػػػض الػػػػػدكؿ

 الترعيةجاامعة أسيكط0
استيػػراؼ المسػػتقعؿ كعنػػاا (22110ميػػركع الملػػؾ ععػػد اهلل عػػف ععػػدالعزيز لتطػػكير التعلػػيـ العػػاـ 0 

 جالرياض لمءتعة الملؾ فلد الكطنية0 نظاـ تعليمي اديد
 أنمػػكذج تطػػكير المػػدارس(22110ميػػركع الملػػؾ ععػػد اهلل عػػف ععػػدالعزيز لتطػػكير التعلػػيـ العػػاـ 0 

 جالرياض لمءتعة الملؾ فلد الكطنية0
 قاهردلدار ال ءر العرعي00المدرسة المستقعؿ كماا ت التعليـ عف ععد(87740م ط ى ج فليـ0 
0مالػة اامعػة العيئيػة عا نيػطة كعالةتلػا للمدرسػة الماديػة العيئػة اػكدد(87270معلػكلي جريمػكف0 

 2140-75(80+2 84مالددميؽ0
 0 رؤيػػػة مسػػػتقعلية للتعلػػػيـ فػػػي الػػػكطف  جديسػػػمعر(27730المنظمػػػة العرعيػػػة للترعيػػػة كاللقافػػػة كالعلػػػـك

لسلالمنظمػػة العرعيػػة للترعيػػة كاللقافػػة المػػؤتمر الترعػػكم ا كؿ0طراع العرعػػي0
0  كالعلـك
0الريػػاض ج كزارد ا ةت ػػاد  طػػة التنميػػة التاسػػعة(87220 – 8727كزارد ا ةت ػػاد كالت طػػيط 0  

 كالت طيط0
 
 
 
 
 
 
 
 



 / عبد العزيز عيسى الفهاد أ              مدى تحقيق مدارس أنموذج تطوير في مدينة حائل
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