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 إدارة مدرسة املستقبل
 :امللخص

املستوى  اليت تعكس جناح أو فشل األنظمة التربوية ، فهي  إن املدرسة هي املرآة 
القائد التربوي يف تنفيذي التطبيقي للخطط التربوية ومنبع التطوير التربوي الواقعي ، فال

 مع املدرسة هو املشرف املقيم الذي يوجه فريق العمل حنو حتقيق األهداف التربوية
  . االستفادة  من التجديدات التربوية املعاصرة

  
من مهارات ومعارف متكنه من القيام فما املطلوب توفره يف قائد مدرسة املستقبل 

 بعمله بكفاءة وفعالية؟
 

اخلطوات اإلجرائية اليت جيب أن تتبع هبدف التمكن من  يف حبثتإن الدراسة التالية 
ألنظمة واللوائح اليت وذلك بالتعرض ل. إدارة مدرسة املستقبل املأمول بكفاءة وفعالية 

، مع االستفادة من االجتاهات لوب توفرها بهواملهارات املط ،  قائد مدرسة املستقبل حتكم
 املنهج الوصفي التحليلي ، واالستعانة بالكتب واإلحصائيات تباعالعاملية املعاصرة وذلك با
 . والوثائق العلمية الالزمة

 
 :ويف ضوء العرض السابق ميكن حتديد مشكلة الدراسة على النحو التايل

 ؟ بفعاليةبل املأمولةمدرسة املستقاالستعداد إلدارة  كيف يتم 
 

 :وينبثق عن هذه املشكلة الرئيسية عدد من األسئلة الفرعية هي
 ما هي مدرسة املستقبل املأمولة  يف اململكة العربية السعودية؟ -١
 ما الضوابط واألنظمة واللوائح اليت حتكم القيادة  املدرسية؟ -٢
 ة املستقبل  ؟ما املهارات املطلوبة للقيادة  املدرسية يف مدرس -٣
املقترحة لقيادة مدرسة ؟ ما اآلليات كيف ميكن االستعداد من اآلن ملدرسة املستقبل -٤

 املستقبل؟



 ٣

وقد مت اإلجابة على أسئلة الدراسة اليت توصلت يف جمملها إىل حتمية أن تكون 
زمة يف اإلدارة التربوية يف املستويات العليا قادرة على عملية التجديد وبناء املهارات الال

 وأساليب اإلشراف التدريبيةقائد مدرسة املستقبل عن طريق اللوائح والتعاميم والربامج 
والتقومي املتنوعة ، كما جيب أن يكون قائد مدرسة املستقبل لديه االستعداد الذايت للتغيري 

 مبا يتفق مع االجتاهات التربوية املعاصرة ، وقادراً على تطويع  املستمروالتطوير
وذلك يتطلب أن تكون لديه الرغبة يف  .أعماله القيادية التربويةنولوجيا احلديثة  يف التك

التغيري والتطوير وقادراً على إدارة وإشراف جمموعة من القوى البشرية ذات االجتاهات 
 .  واالحتياجات املختلفة

 
دة واملوجهة وهكذا فاإلدارة التربوية يف املستويات اإلشرافية العليا متثل القوة املسان

   .مبا يتفق مع االجتهات التربوية املعاصرة. ألداء قائد مدرسة املستقبل

 
  :املقدمة
كيتها اليت وحة على ما حوهلا ، ومتتاز بدينميإن اإلدارة التربوية متثل بيئة إدارية مفت 

ات جتعلها تواكب التغيريات البيئية ، وحتاول أن توائم وتوازن ما بني متطلباهتا واحتياج
 .اجملتمع الذي تعيش به

   
البد أن تكون مهيأة ومعدة للقيام إن القيادة املدرسية املأمولة ملدرسة املستقبل 

 أن تقضي وقتاً أطول يف تطوير البيئة ة  إىل اجفهي حب. بدورها القيادي بكفاءة وفعالية
رجها لتمكنها التربوية يف املدرسة ، وأن تبين عالقات إنسانية سواء داخل املدرسة أو خا

من حتقيق أداء فعال عن طريق بناء شبكة اتصال تسهل عملية انتقال املعلومات وتكوين 
  ١.فريق عمل حيقق األهداف التربوية املوضوعة

 

                                                           
1   - Thomas J.Sergiovanni,”Leadership –What’s in it for schools?”,London,Routledge Falmer,2001, 
p38 
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رات أداء حمددة يف كل قائد تربوي حىت يتمكن فر مهاوذلك كله يشترط أن تو
فمن التحديات اليت تواجه القائد التربوي يف املدرسة كرب حجم  .من القيام بدوره بكفاءة

الفاكس، التعاميم ، الربيد ( طرق االتصال املختلفة بواسطةاملعلومات املتدفقة 
ة واالنتقاء لتلك املعلومات املتنوعة ،مما أدى إىل ضرورة تسلحه مبهارة الفلتر...)االلكتروين

واملختلفة وحتديد مدى دقتها وموضوعيتها لإلستفادة منها يف اختاذ القرارات التربوية، ومن 
  .١مكن من الوصول إليها يف وقت قصري عند احلاجة إليهاتمث تنظيم املعلومات وفهرستها لي

 
 تدعو إىل تطوير ةالتربوياالدارة ال  غالبية الدراسات املستقبلية يف جمإن توجهات

اإلدارة املدرسية مبا يتمشى مع التطورات التكنولوجية ومنح صالحيات أكرب ملديري 
 .٢املدارس 
  

لذا فإن بناء أمنوذج عريب للقيادة التربوية يف مدرسة املستقبل يقوم على متالزمة 
 ٣.من السلوك واملعرفة واملهارات املفترض توفريها فيمن يقوم هبذا العمل

 
 :أهداف الدراسة

على املهارات املطلوب توفرها فيمن يدير هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء  
وسبل إعداد القادة التربويون ليتمكنوا من القيام مبهامهم بكفاءة . مدرسة املستقبل 

 .ةوفعالي
 

 :أمهية الدراسة
 :إن أمهية الدراسة تنبثق مما يلي 

 . ملدرسة املستقبل املأمولةآليات متنوعةاقتراح  -١

                                                           
 ٢م، ص٢٠٠٢، ١٥، املدير اجمللد الثاين ،العدد "نترنتتأقم املديرين مع طفرة اال" ابراهيم عبداهللا املنيف، -  1
م،ص ١٩٩٨،الرياض، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، "ف مستقبل العمل التربوي يف دول اخلليج العربية مشروع استشرا"  حممد بن شحات اخلطيب، -  2

٦٨ 
 ١٣ص.م٢٠٠٢، اجلزء الثاين، غري خمصص للنشر أو التوزيع، الرياض ، "منوذج عريب لإلدارة أ" ،-  3
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 .إن اإلدارة الناجحة للمدرسة ستمكنها من حتقيق أهدافها التربوية -٢
 . املدرسية على املهارات املستقبلية املطلوبةاحلايل للقياداتاإلعداد  -٣
 مبا يتفق مع تعاليم  يف جمال القيادة املدرسية املستقبلية العلمي العامليمواكبة التطور -٤

 .الشريعة اإلسالمية وقيم اجملتمع السعودي
 

  : سةمشكلة الدرا
 :ويف ضوء العرض السابق ميكن حتديد مشكلة الدراسة على النحو التايل

 مدرسة املستقبل املأمولة؟إلدارة  االستعداد  كيف يتم
 

 :ذه املشكلة الرئيسية عدد من األسئلة الفرعية هيوينبثق عن ه
  يف اململكة العربية السعودية؟هي مدرسة املستقبل املأمولة ما  -١
 ؟ابط واألنظمة واللوائح اليت حتكم القيادة  املدرسيةما الضو -٢
  ؟ املدرسية يف مدرسة املستقبل  املهارات املطلوبة للقيادةما  -٣
املقترحة لقيادة مدرسة ما اآلليات و؟من اآلن ملدرسة املستقبلكيف ميكن االستعداد  -٤

 املستقبل؟
 

إن اإلدارة الناجحة ملدرسة املستقبل املأمولة هو احملور األساسي هلذه الدراسة ، 
ولكي نستطيع أن نتوصل إىل اإلجابة الواقعية العلمية هلذا السؤال البد من حبث األسئلة 

ا من وضع تصور مقترح ملواصفات اإلدارة املدرسية الناجحة الفرعية اليت يف جمملها ستمكن
 .ملدرسة املستقبل يف اململكة العربية السعودية

 
 :منهج الدراسة

ستتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، والذي يهتم بوصف اجلوانب  
 ، هبدف التوصل إىل عوامل منطقية متكن من وضع تصور لإلدارة املدرسيةاملتنوعة 
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 واآلليات املقترحة ١، للمهارات األساسية املطلوب توفرها لدى القيادة املدرسيةمقترح 
 .الوثائق والتعاميم الالزمةعلى املراجع املكتبية واإلحصائيات وباالعتماد   لتحقيق ذلك،

 
 

 :تعريف املصطلحات 
 

هو العلم الذي يهتم بتوجيه األعمال والسيطرة عليها وضبطها ، واختاذ :اإلدارة 
  واملعىن ٢. القرارات املناسبة ، فهي العمليات والوظائف املوجهة لتحقيق أهداف حمددة

تسعى إىل حتقيق األهداف االدارة املدرسية اليت اإلجرائي املراد يف هذه الدراسة هو 
 .التربوية

 
هي اليت تقوم بتوجيه القوى العاملة يف املدرسة حنو حتقيق األهداف  :القيادة املدرسية

نقياد له والتعاون يف سبيل حتقيق التربوية بأسلوب علمي دميقراطي يدفع العاملني لال
 وهو املعىن اإلجرائي ٣.األهداف التربوية، والقائد هو املشرف على تنفيذ اخلطط التربوية 

 .املراد يف هذه الدراسة
 

 حنو اجلديد اجملهول واملستقبل ،أساسها يقوم على اخلروج هي الرتعة :مدرسة املستقبل
على املألوف والرغبة يف املغامرة ، والثورة على األساليب التقليدية املتعارف عليها يف 

الدراسة هو استنباط املبادئ العامة اليت  املقصود يف هذه  واملعىن اإلجرائي٤ ، املدارس
الضوابط واللوائح التنظيمية ، واملهارات االزمة : يتوقع أن حتكم  مدرسة املستقبل مثل

 .... ملدير مدرسة املستقبل  
 

                                                           
 ١٤٤م، ص ١٩٩٨ أوما سيكاران، طرق البحث يف اإلدارة ،ترمجة إمساعيل بسيوين وعبد اهللا العزاز، الرياض، جامعة امللك سعود،-  ١
 ٨٩٤م،ص ١٩٩٨حباث واملؤلفات ،  عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واأل- -  ٢
 ٨٥٣م،ص١٩٩٨  عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث واملؤلفات ، -  ٣
 ٦٦٣م، ص ١٩٩٨ عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث واملؤلفات ، -  ٤
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 :الدراسات السابقة
اإلدارة املدرسية يف مجهورية مصر العربية بني الواقع "علي السيد أمحد، .١

،درس الباحث كيف ميكن لإلدارة املدرسية أن حتقق أهدافها ومتارس ١"ملأمولوا
ا القيادية والتربوية وتسهم يف حتقيق فعالية وجودة بكفاءة وظائفها ومستئولياهت
واتبع املنهج الوصفي التحليلي ، وطبق على واقع . خمرجات العملية التعليمية 

االدارة املدرسية يف مجهورية مصر العربية ، وقام بتحليل العوامل واملؤثرات اليت 
ن النتائج أمهها تشكل حتديات حتتم تطوير االدارة املدرسية ، وتوصل إىل عدد م

تأثري االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي على وظائف وأدوار مدير : ما يلي
املدرسة ، احلاجة إىل تطبيق الفكر اإلداري املعاصر القائم على اتباع أسلوب 
التفكري العلمي يف صنع القرارات املدرسية ، احلاجة إىل التدريب أثناء اخلدمة 

اراهتم القيادية، تأثر املدرسية بالبيئة احمليطة هبا وقيم ملديري املدارس لصقل مه
 .اجملتمع الذي تنتمي إليه

االنترنت يف التعليم مشروع املدرسة "عبد العزيز السلطان وعبد القادر الفنتوخ  .٢
درس الباحث امكانية االستفادة من شبكة االنترنت يف التعلمي ، ٢"االلكترونية

العام باململكة العربية السعودية باالستفادة من جتارب بعض الدول يف 
رة وحتليل النتائج اليت توصلت إليها الدراسات اليت طبقت على مدارس وزاذلك،

 وانتهى بوضع مشروع الدخال االنترنت املعارف يف اململكة العربية السعودية ،
: يف التعليم العام ، ووضع تصميم لألقسام املقترحة يف املدرسة االلكترونية مثل

املواد الدراسية ، واالرشاد الطاليب واملكتبة واألنشطة ، املعلم واالدارة 
املشروع وفوائده مث مت شرح مقومات وقد حدد الباحثان أهداف ... املدرسية

املشروع واليت انتهت ب وضع خطة ذات قسمني وكل قسم يتفرع من مراحل 
 .حمددة

                                                           
م، ١٩٩٥،دراسات تربوية واجتماعية ، اجمللد األول ، العدد الرابع، ديسمرب "علي السيد أمحد ، االدارة املدرسية يف مجهورية مصر العربية بني الواقع واملأمول-  1

 ٤٧ -٩ص ص  
م،ص ص ١٩٩٩، ٢٠، السنة ٧١،رسالة اخلليج العريب، العدد "نيةاالنترنت يف التعليم مشروع املدرسة االلكترو"عبد العزيز السلطان وعبدالقادر الفنتوخ،-  2

١١٦ -٧٩ 
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درس الباحث ١،"القصور اإلداري يف املدارس الواقع والعالج" أمحد ابراهيم أمحد .٣
ين يرأهم مظاهر القصور اإلداري باملدارس الثانوية العامة من وجهة نظر املد

واملعلمني ومقترحاهتم لعالج ذلك ، واستخدم املنهج الوصفي ، وطبق دراسة 
استطالعية مث وزع استبيان على عينة عشوائية من مديرين ومعلمني املدارس 

افظيت االسكندرية والبحرية ، وتوصل إىل جمموعة من احلكومية الثانوية يف حم
تدين مستوى الرضا املهين ، هتاون ادارة املدرسة مع املقصر ، عدم : النتائج منها 

قيادات مدرسية . انضباط املعلمني ، تدين األخالقيات والسلوكيات لدى املعلمني
 اآلخرين على غري املستوى املطلوب من حيث الصالحية واألحقية مما يشعر

 .باالحباط
 
دراسة مقارنة للمداخل واألساليب اليت يستخدمها املديرون "أمحد إبراهيم أمحد، .٤

 لقد قام الباحث بتطبيق دراسته على حمافظة القليوبية يف ،٢"يف إدارة املدرسة
مجهورية مصر العربية ، واملدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية ، اتبع املنهج 
املقارن ، وطبق استبانة على مديرين املدارس ، وتوصل إىل جمموعة نتائج منها ما 

 األكفاء ، وضع دليل أسباب م األعمال املميزة للمديرين  تصميم دليل أله:يلي
جناح مدير املدرسة ، االجتاهات املعاصرة لتطوير أداء مديري املدارس ، عدم 
امتالك مديري املدارس السلطة املطلقة يف إدارهتم ، أمهية تنظيم الوقت وإدارته 

 .بكفاءة
 

قامت الباحثة  ٣"تنظيم التعليم على ضوء ثورة املعلومات"مها عبد الباقي جويلي .٥
بتحليل النظام التعليمي املصري ، وتوضيح العالقة بني تنظيم التعليم ، وثورة 

واجه اآلثار الناجتة لثورة املعلومات ، املعلومات والسياسات التعليمية اليت ت
: احثة إىل جمموعة من النتائج منهاواتبعت املنهج الوصفي يف ذلك ، وتوصلت الب

                                                           
 .م٢٠٠٠العريب ، ، القاهرة ، دار الفكر "القصور اإلداري يف املدارس الواقع والعالج"  امحد ابراهيم امحد،-  1
 .م٢٠٠٠ االسكندرية ، مكتبة املعارف احلديثة ، ،"دراسة مقارنة للمداخل واألساليب اليت يستخدمها املديرون يف إدارة املدرسة"أمحد إبراهيم أمحد، -  2
حبث منشور يف كتاب دراسات تربوية يف القرن احلادي والعشرين ، االسكندرية ، " تنظيم التعليم على ضوء ثورة املعلومات "الباقي جويلي ،  مها عبد -  3

 م٢٠٠١



 ٩

تيعاب عدم فعالية البحث العلمي داخل اجلامعات ، قصور املدارس عن اس
 نتيجة للنمو السكاين ، سوء استخدام املوارد التعليمية األعداد الكبرية من الطلبة

 ، وتدين مستوى لتعليمياهلدر ا. تاحة نتيجة لضعف اإلدارة التعليمية  امل
وأوصت الباحثة بضرورة .، البيئة التعليمية المتكن من حتقيق كفاءة األداءاخلرجيني

تطوير التعليم ليتمكن من استيعاب التكنولوجيا مع القدرة على االختيار السليم 
 .ويد اخلدمات التربوية االهتمام بتكنولوجيا التعليم ، وجت. هلا 

 
، ناقشت ١"املتطلبات التربوية لتحقيق اجلودة التعليمية"مها عبد الباقي جويلي .٦

حثة استخدام اجلودة التربوية كمدخل لتطوير هيكل التعليم وأهدافه وتقومي البا
حمتواه ، واتبعت املنهج الوصفي ، وتوصلت إىل ضرورة التخطيط لتحقيق جودة 
التعليم الذي يساير احتياجات اخلطط التنموية ، كما أن تطبيق أدوات اجلودة 

، حتديد األوليات والسياسات التربوية حباجة إىل دعم الدولة ، وزيادة التمويل 
واالهتمام بتحسني نوع التدريب ، اقتراح عدد من حماور التربوية بوضوح ، 

االهتمام باملناخ التعليمي ، االدارة :  منهاحتقيق اجلودة يف املؤسسات التعليمية
التربوية الواعية ، التركيز على خمرجات التعليم ، التركيز على املناخ التعليمي 

 .، ولقد مت تطبيق البحث على مجهورية مصر العربية املناسب
 

تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية يف جمايل "حممد توفيق ماضي، .٧
 درس الباحث إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية ٢،"الصحة والتعليم

ومنها التعليم ، واتبع املنهج الوصفي ، وتوصل إىل وضع تصميم مقترح إلدارة 
اجلوة الشاملة ، باالعتماد على تطبيق نظرية اجلودة الشاملة ، كما أورد تطبيقات 

ملة يف جمال التعليم العايل واملدراس الثانوية يف الواليات لنظم إدارة اجلودة الشا
تنوع املستفيدين من : املتحدة األمريكية ، وتوصل إىل نتائج عديدة منها 

 إجراء الدراسات اأصحاب األعمال والدولة وطالبو: اخلدمات التعليمية فمنهم 
                                                           

حبث منشور يف كتاب دراسات تربوية يف القرن احلادي والعشرين ، االسكندرية ،  " املتطلبات التربوية لتحقيق اجلودة التعليمية  "مها عبد الباقي جويلي ، - 1
 م٢٠٠١

 م،٢٠٠٢تنمية اإلدارية ، القاهرة ، تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية يف جمايل الصحة والتعليم،املنظمة العربية لل"حممد توفيق ماضي، -  2



 ١٠

 العاملون ،  ،أعضاء هيئة التدريس: م التعليمي البحثية ، أما من داخل النظا
، ليس هناك ضمان بوجود رؤية مشتركة بني تلك الفئات ...املدرسة/الكلية 

حول املقصود بإدارة اجلوة الشاملة، وجود صراع بني الفنيني واإلداريني ، 
خصوصية كل طالب ، وجود بريوقراطية حادة ، كل ذلك يشكل عقبة يف 

قنوات اتصال فعالة ، عتمد على طريق حتقيق اجلودة التربوية الشاملة نظراً ألهنا ت
  ....، التكامل بني العلميات اإلداريةعمل مجاعي 

 
 :تعليق عام على الدراسات السابقة

 :نتوصل من الدراسات السابقة إىل جمموعة النتائج التالية
 

 .سوء استخدام املوارد التعليمية املتاحة نتيجة لضعف اإلدارة التعليمية   -أ 
درسية أحد العوامل املسببة للهدر التربوي  ، وتدين مستوى ضعف القيادة امل -ب 

 .اخلرجيني
 .البيئة التعليمية المتكن من حتقيق كفاءة األداء -ج 
 تدين مستوى الرضا املهين -د 
 هتاون ادارة املدرسة مع املقصر  -ه 
 انضباط املعلمني قدرة القيادة املدرسية على حتقيق عدم  -و 
لى غري املستوى املطلوب من حيث الصالحية واألحقية ضرورة قيادات مدرسية ع -ز 

 التخطيط لتحقيق جودة التعليم الذي يساير احتياجات اخلطط التنموية
 أن تطبيق أدوات اجلودة التربوية حباجة إىل دعم الدولة  -ح 
 حتديد األوليات والسياسات التربوية بوضوحاحلاجة إىل  -ط 
 م خاصة للقيادات املدرسيةاملقدحتسني نوع التدريب  -ي 
االهتمام باملناخ : اقتراح عدد من حماور حتقيق اجلودة يف املؤسسات التعليمية منها -ك 

 التعليمي ، االدارة التربوية الواعية 
 م األعمال املميزة للمديرين األكفاء تصميم دليل أله -ل 



 ١١

 وضع دليل أسباب جناح مدير املدرسة  -م 
 رة لتطوير أداء مديري املدارس االجتاهات املعاص -ن 
 . وإدارته بكفاءة القيادة املدرسية وقتأمهية تنظيم  -س 
حول املقصود بإدارة العاملة يف املدرسة  رؤية مشتركة بني تلك الفئات عدم وجود -ع 

 اجلوة الشاملة
 .تأثري االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي على وظائف وأدوار مدير املدرسة -ف 
 .مشروع املدرسة االلكترونية يف اململكة العربية السعودية  -ص 
 احلاجة إىل تطبيق الفكر اإلداري املعاصر القائم على اتباع أسلوب التفكري العلمي  -ق 

 .يف صنع القرارات املدرسية 
 . احلاجة إىل التدريب أثناء اخلدمة ملديري املدارس لصقل مهاراهتم القيادية -ر 
 .رسية بالبيئة احمليطة هبا وقيم اجملتمع الذي تنتمي إليه تأثر املد -ش 
 

 :ما هي مدرسة املستقبل املأمولة  يف اململكة العربية السعوديةأوال   
 يف اململكة العربية السعودية االدراة املدرسيةإن طبيعة العصر فرضت نفسها على  

،  التقدم التكنولوجيناجح ملدرسة املستقبل يواكبسعودي قائد   إعداد فهي هتدف إىل
 .    التربوية القيام بدوراً إجيابياً يف اخلطط التنمويةقادراً على 

 
 تواجه حتديات خمتلفة ومتنوعة يف  يف اململكة العربية السعودية القيادة املدرسيةإن  

 : ، وهناك عوامل عدة تساهم يف ذلك ، ومنها ما يليعصر تكنولوجي سريع التغري
 
كون أكثر مالءمة مع عريف والذي يطالب بتحديث القيادة املدرسية لتفجار املاالن -١

 .احتياجات عصر العوملة
طلبة اخلرجيني مع املهارات احلديثة املطلوبة يف دم التناسب يف اإلعداد املهاري للع -٢

 .التربوي القائد 



 ١٢

 تنوع اخلربات تنوع املهارات املطلوبة للقيادة املدرسية املستقبلية واليت ترتكز على  -٣
 حباجة  هذاو ستقبل، ومتطلبات مدرسة املرضه العوملة  وذلك ما تف١العلمية العملية، 

 ٢.إىل قوى عاملة قادرة على التكيف معه ووفق مهارات حمددة
 التخصصات وتنوع اوماهت على جتديد معلسيةلقيادة املدرالثورة العلمية جترب ا -٤

 .واكتساب العديد من املهارات والقدرات 
شترط على املتقدم فهم التكنولوجيا احلديثة  وتطويعها يف ال تإن شروط التوظيف  -٥

 ٣. بفعالية  التربوية حل املشكالت 
اختبارات املقابالت الشخصية ال تبىن على أسس علمية متكن من حتديد املهارات  -٦

 .املطلوبة بدقة
 .زيادة عدد الطالب ، والقوى البشرية العاملة يف املدرسة -٧
 قيود اللوائح واألنظمة التربوية -٨
ن واملشرفون وبني املستوى التنفيذي وجود حلقة مفقودة ما بني املخططني التربويو -٩

 .الذي متثله مدرسة املستقبل
 

 : ما يليالقيادة املدرسيةوذلك يتطلب من 
 وتطويعها يف اجملال القدرة على االستيعاب املستمر للتطورات العلمية املتنوعة -١

 .التربوي
 .ثةيد احلتربوية الاستمرارية تقومي وتطوير املناهج التعليمية مبا يتفق مع التطورات -٢
 .  عن طريق التربية املتكاملة واملستمرةمواهب القيادة املدرسيةصقل  -٣
 .القدرة على متابعة سري إجراءات العمل املدرسي -٤
 .على أعداد كبرية من القوى البشرية والطالببفعالية اإلشراف  -٥

                                                           
 ، القاهرة، جملة التربية "املتطلبات التربوية من التعليم اجلامعي يف ضوء بعض املتغريات احمللية والعاملية" حممد حممد عبد احلليم،-  ١

 .١٠٠م،ص١٩٩٨، مارس ٥ ، السنة ١٣      والتنمية، العدد
 ، يوليو ١، جملد ٣مأزق سياسات التعليم العايل يف ظل توجيهات التنمية، جملة مستقبل التربية العربية ، العدد " حممد نعمان نوفل، -  ٢

 .٣٤م،ص ١٩٩٥       
 ١٦٤م،  ص١٩٩٨ضة العربية ، دابر عبد العحميد جابر، التعلم ذلك الكرت الكامن،القاهرة، دار النه-  ٣



 ١٣

كانات التقنية احلديثة ماالة املدرسة لتعزيز دورها التربوية واالستفادة من إعادة هيكل -٦
 .لتخفيف الضغوط الوظيفية

افة مؤسسية تربوية يف البيئة املدرسية هتدف إىل إتقان األداء عن طريق فريق تنمية ثق -٧
 ١.العمل التعاوين 

 .حتديث األنظمة واللوائح التربوية مبا يتناسب مع االجتاهات التربوية املعاصرة -٨
 .تقليل الفجوة ما بني املخططني واملشرفني وبني التنفذيني -٩
 
 تكون قادرة على تفعيل دور كل فرد يف وهكذا فالقيادة املدرسية الفعالة البد أن  

املدرسة وتوجيهه إىل األداء األكفاء الذي يساهم يف تطوير إنتاجية املدرسة تربوياً، وذلك 
 ٢.عن طريق املعرفة احلقيقية لقدرات كل فرد وتكليفه باملهام الوظيفية املناسبة المكاناته 

القيادة :"كما قال توم بيترس . وهي اليت تدرك كيفية التعامل مع التغيري بدالً من مقاومته
جتاهات اليت تقود السلوك وذلك يتطلب احداث حتول يف اال". هي تعلم حب التغيري

 ٣.وتوجهه
 
 : اليت حتكم القيادة املدرسيةنيا    الضوابط واألنظمة ثا
 

 يف اململكة العربية السعودية القيادة املدرسية اليت حتكم إن الضوابط واألنظمة  
السعودية ، واليت وضعتها اللجنة العليا تستمد من وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية 

واليت أكدت م، وهي أعلى سلطة تشريعية، ١٩٧٠/هــ١٣٩٠لسياسة التعليم عام 
على أمهية التفاعل الواعي مع التطورات احلضارية العاملية يف شىت امليادين العلمية مبا 

 اليت يقوم  ، وظهر ذلك جلياً يف األسس العامةيتناسب مع احتياجات اجملتمع السعودي

                                                           
، الرياض ، مكتب التربية "يب لدول اخلليج استشراف مستقبل العمل التربوية يف الدول األعضاء مبكتب التربية العر"  مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،-  1

 ١١٧م، ص ٢٠٠٠العربية لدول اخلليج ، 
2  - Thomas J. Sergiovanni, ”Leadership –What’s in it for schools ?”,London ,Routledge Falmer,2001, 
p21  

 ٤٣، ٣٤م،ص٢٠٠٠خالد عبداهللا الشقري، الرياض، مكتبة الشقري ، :،ترمجة"لعشرين مدير القرن الواحد وا" دي كامب،-  3



 ١٤

عليها التعليم واألهداف العامة للتعليم ، كما ركزت على تدريب القوى البشرية هبدف 
 ١.رفع كفاءة أدائها يف الباب السادس من الوثيقة

 
 تستمد قوهتا من تلك الضوابط واألنظمة اليت تثبت أن ومدرسة املستقبل حباجة 

وجودها ، فهي حباجة إىل تطويع التقدم التكنولوجي مبا يفيد الواقع التربوي ، وذلك 
يتطلب منها تدريب القوى البشرية التربوية على كيفية اإلستفادة من هذا التقدم يف جمال 

قيق ذلك البد من إعادة النظر   ولتح.عملها التربوي ، وكل وفق التخصص الدقيق له
 أمهية التدريب واملهارات اليت   ، والتأكيد على إىل شروط التعيني للقيادات املدرسية
 فالقيادة املدرسية تكون مقيدة بالنظام التعليم .يشترط توفرها يف كل مدير مدرسة

   ٢.من جهة وبالعاملني يف املدرسة من جهة أخرى وأنظمته ولوائحة 
 

ويتضح مما سبق أمهية أن تكون السلطات التشريعية التربوية تدعم املهارات 
املطلوب توفرها يف قائد مدرسة املستقبل حىت تتمكن من سن القوانني واللوائح واألنظمة 

 .  د التربوي لقيادة مدرسة املستقبل بكفاءة وفعاليةواآلليات اليت هتيء القائ
 

 : املهارات املطلوبة للقيادة  املدرسية يف مدرسة املستقبل:ثالثا 
 القيادة املدرسية على اإلشراف الشامل وتطوير الواقع التربوي يرتكز عمل 

 للعمل بكفاءة وفعالية وفق املعايري  والطلبة وحتفيز اهليئة اإلدارية والتعليمية، ٣للمدرسة 
ت املطلوب يف قيادة جمموعة من املهارا ، ولتحقيق ذلك البد من توفر ٤التربوية املعاصرة

 :مدرسة املستقبل ، منها مايلي
القدرة على استخدام احلاسب اآليل يف إعداد برامج تربوية ، هتدف إىل تصميم أنشطة  .١

علمية متنوعة لتمكني الطالب من تقومي حصيلته العلمية ، وحتتوي على أنشطة ذات 
 .درجات متفاوتة يف الصعوبة
                                                           

 .٥هـ، الرياض، ص ١٣٩٠وزارة املعارف ، وقيقة التعليم الصادرة  من اللجنة العليا لسياسة التعليم ، - 1
2  -Helen M. Gunter,” Leaders and Leadership in Education”, London ,Paul Chapman,2001,,p2 
3 - Helen M. Gunter,” Leaders and Leadership in Education” ,London ,Paul Chapman,2001,,p18 
4  - William Glasser , The Qulity School, U.S.A. Library of Congress ,1998, p.32 



 ١٥

 اآليل يف إعداد برامج تربوية ، متكن الطالب املتأخر من القدرة على استخدام احلاسب .٢
 .الدراسة الذاتية 

القدرة على االستماع والصرب وحتمل اآلخرين ، واحترام مشاعر الذين يعملون معه،  .٣
 ١.والقدرة على التواصل باستخدام قنوات خمتلفة يف داخل املدرسة وخارجها

استخدام احلاسب اآليل يف حتضري الدروس ، ومراجعة حتضري كل معلم بواسطة شبكة  .٤
 .حمددة

 ، واستالم اعداد املعلمني ليكونوا قادرين على استخدام احلاسب يف حتضري الدرس .٥
 ...الواجبات ، وعرض الدرس 

 .استخدام احلاسب اآليل يف اعداد السجالت املدرسية املختلفة  .٦
تصميم خطوات اجرائية لتقارير األداء اخلاصة للعاملني باستخدام أكثر من قناة  .٧

 .تقوميية، واإلستعانة بربامج احلاسب املختلفة
أجهزة : مثل. من اإلشراف اإلداري املتميز استخدام األجهزة املتطورة اليت متكن  .٨

اإلتصال اليت متكن من كشف أماكن متعددة يف املدرسة من موقع مكتب وكيل 
املدرسة ، أجهزة اهلاتف يف الفصول املتصلة بغرف املراقب ، أجهزة الدخول واخلروج 

ددة بلون ومغنطة حمتكون من املدرسة بواسطة كروت ممغنطة حمددة ، أحدها للعاملني 
 .يف أروقة املدرسة توضع أجهزة كاشفة للحريق والدخان و ، وأخرى للطلبة

املباين املدرسية املطورة ، حبيث متكن من اإلشراف على الطلبة يف الفصول بأكثر من  .٩
أن تكون جدران الفصول على املمرات نصفها العلوي زجاجي ، ميكن : وسيلة مثل

 .ن اإلشراف على أداء املعلم من اخلارج املراقب من مالحظة الطالب ، وميكن م
اكساب القيادين القدرة العملية على تطبيق االدارة املفتوحة اليت تعتمد على  .١٠

املشاركة الفعلية جلميع العاملني يف املدرسة والذين يتحملوا املسئولية الكاملة لتحقيق 
 ٢. ورفع األداء وحتقيق اجلودة التربوية الشاملةاألهداف التربوية

متابعة إجراءات العمل باستخدام أجهزة وأدوات متطورة  متكن من اإلشراف على  .١١
 .القوى البشرية والطالب بسهولة ودقة ووضوح

                                                           
1  - Tom D. Daniels & Barry K. Spiker & Michael J. Papa, ”Perspectives Organizational   
      Communication”, London, Brown &Bencmark,1997,p.158 

 ٥٣نظم اإلدارة املفتوحة، القاهرة،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص" فاتن أبو بكر،-  2



 ١٦

 .األهداف التربوية احملددةالقدرة على تكوين فريق عمل مترابط يعمل على حتقيق  .١٢
 .١ويشارك يف اختاذ القرارات املدرسية وحل املشكالت 

بدقة ووضوح بناء مهارة صياغة األسئلة اليت متنح معلومات عن تقومي األداء  .١٣
 ٢.تخدم يف التغذية االسترجاعية الرمسية وغري الرمسيةتس
التركيز على إحداث تغيريات تعود بالفائدة على العمل التربوي يف املدرسة ، وأن  .١٤
 ٣.ون هناك مرونة يف تعديل بعض اخلطوات اإلجرائية مبا يتناسب مع الواقع التربويتك
ألساسي يف األداء الفعال حباجة إىل شبكة مرنة من األفراد تعترب املعلومات شرياهنا ا .١٥

 ٤.ظل رقابة  تقوم على مبادئ علمية صحيحة
 . تلقي املعلومات وتقوميها مث استخدامها االستخدام األمثل  .١٦
 اليت ميكن تداوهلا وافشائها حبيث التشكل ضرراً على إدارة حتديد املعلومات .١٧

 .املدرسة 
 

كيف ميكن االستعداد من اآلن ملدرسة املستقبل،وما اآلليات   :رابعاً
 :املقترحة لقيادة مدرسة املستقبل

 
والبد أن تقتنع املستويات التربوية ،إن مدرسة املستقبل املأمولة حباجة مهارات أداء متقدمة 

، ٥بأمهية التغيري مبا يواكب االجتاهات التربوية املعاصرة ) املخططني واملشرفني (ا العلي
 : من اإلستعداد هلا مبا يليمن حتقيق النجاح البدمدرسة املستقبل مكن ولكي تت

، وهذا  حمددة  واحدةمهارةبناء تصميم برامج تدريبية قصرية ، تركز كل منها على  .١
ميكن قائد مدرسة املستقبل من اكتساب مهارات متطورة متكنه من الترقي يف 

 .١عمله
                                                           

1 - Thomas J. Sergiovanni ,”Leadership –What’s in it for schools ?”,London , Routledge Falmer,2001, 
p57 

 ١٧٤م،  ص٢٠٠٠،ترمجةخالد عبداهللا الشقري، املنصورة ، دار الوقاء " مهارات إدارية لأللفية اجلديدية ٢١مدير القرن " دي كامب ، -  2
3  - Thomas J. Sergiovanni, ”Leadership –What’s in it for schools ?”,London, Routledge  Falmer ,2001, 
p56 

 ٢١١م، ص٢٠٠١،ترمجة عبد احلكم اخلزامي ، القاهرة ، ايتراك للنشر والتوزيع، " إدارة تغيري األفراد والداء كيف؟ " مسيث،. دوجالس ك-  4
5  -Paul T. Begley &Pauline E. Leonard,The Values Of Educational Administration, New York, Falmer    
        Press, 1999.   - p191 



 ١٧

 .تطوير الربامج التدريبية السابقة حبيث جعلها تواكب التقدم التكنولوجي .٢
 مع االهتمام بربامج السلوك ترشيح مديري املدارس إىل الربامج التدريبية املتنوعة .٣

 .٢اإلداري
 .حتفيز مديري املدارس على حضور الندوات وورش العمل  .٤
 .تشجيع مديري املدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف املدارس .٥
واجلهة املشرفة ) ذية اجلهة التنفي(تصميم قاعدة بيانات مركزية مشتركة بني املدارس  .٦

 .عليها ، متكنها من تبادل املعلومات ، واملشاركة يف اختاذ القرارات التربوية
ثل منوذج تنظيمي يتماشى مع متطلبات العصر  ، حيث اإلدارة التربوية اإللكترونية مت .٧

يتم تشكيل التنظيم التربوي على أسس ومعايري تضمن أعلى مستويات الكفاءة يف 
ة يف وظائف اإلدارة تاز باملرونة واستخدام أليات اإلدارة االلكترونياألداء ومي
 . ٣التربوية

تصميم اخلطط التربوية ، وتوزيع اخلدمات التربوية ، : االدارة االلكترونية تستخدم يف .٨
 ، والصويت، ختطيط وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصات الربيد االلكتروين

ومعطيات حمددة ، األعمال االلكترونية ، الشبكات الداخلية واخلارجية ، تنظيم 
 بنك املعلومات صنع القرارات التربوية،وتوزيع األعمال ، الرد على االستفسارات ،

ج التعليمية ، بنك عن اخلدمات التعليمية ومؤسساهتا ، بنك معلومات عن املناه
 ٤....معلومات عن األسئلة السنوية وفق السنة الدراسية والتخصص 

بناء ثقافة تنظيمية يف البيئة التربوية الستيعاب التقنيات اجلديدة سواء عن طريق اعادة  .٩
عمليات التنظيمية مبا يساعد على توافق التنظيم التربوي مع الواقع اهليكلة لل

 واحتياجات اخلطط التنموية
ادماج التقنيات يف نظم األداء الوظيفي التربوي حبيث يصبح التنظيم التربوي نسيجاً  .١٠

 .متكامالً  ومتفاعالً فيما بني مكوناته

                                                                                                                                                                      
1  - William J. Latzko &David M. Saunders,”Four Days With Dr. Deming”,New York,  Addison- 
        Wesley Publishing Company,1995,p.165 
2  - Helen M. Gunter,” Leaders and Leadership in Education” ,London ,Paul Chapman,2001,,p87 
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 ١٨

 للتطوير التقين لدى اإلجيابية املؤيدةالقيادات املدرسية حباجة اىل تنمية االجتاهات  .١١
 ١.القوى البشرية على خمتلف املستويات 

 .٢منح مديري املدارس الفرصة لبناء مهارات مناسبة لدى القوى البشرية يف املدرسة .١٢
ميتاز اهليكل التنظيمي اخلاص باالدرة التربويةباختفاء التقسيمات التقليدية وحيل  .١٣

 اليت توضح خطوط االتصال ما بني االدارة ٣مكاهنا شبكات من احلاسبات اآللية
 .التربوية ومدارس املستقبل

التوعية بأمهية استخدام التكنلوجيا احلديثة واألدوات واألجهزة يف سري إجراءات  .١٤
 .العمل وحتقيق مبدأ العدالة  والكفاءة 

علق مبيكنة تنفيذ اخلطوات تطبيق آليات اجلودة التربوية قدر االمكان وخاصة ما يت .١٥
 .٤اإلجرائية يف اإلدارة املدرسية وتكوين فرق عمل متعاونة حتقق التكامل الوظيفي 

ية ختيار الشكل املناسب لعرض املعلومات ، واالهتمام بالتغذاكتساب مهارة ا .١٦
 .العكسية

 األساس لعملية التحسني التركيز على العمليات اإلدارية التربوية اليت تشكل .١٧
 .املستمرة

 متكن ذج قياس األداء التربوي بأسلوب يقيس واقع األداء بطريقة منطقيةتصميم منا .١٨
  .ية وتعديل األخطاء إن وجدت من املتابعة الدقيقة املوضوع

 وتوفريها تصميم آليات حديثة  تالئم واقع مدرسة  املستقبل ملراقبة اجلودة التربوية .١٩
 . أيضاً يف التدريب

تنوع قنوات االتصال اليت تربط ما بني املدرسة واجملتمع احمليط هبا من جهة،وما بينها  .٢٠
 ....علمني وطالب ومشرفنيوبني الفئات املختلفة داخل املدرسة سواء م

 والتدريب على استخدامها يف )Multimedia( املتعددة استخدام الوسائط .٢١
 .التعليم

 .انشاء مراكز للوسائط املتعددة ، يتوفر هبا الفنيني واملختصني  .٢٢
                                                           

 ٣٤٢.م، ص٢٠٠١، دار غريب ، القاهرة " خواطر يف اإلدارة املعاصرة "   علي السلمي، -  1
2  - Shaun Gregson & Frank Livesey,” Organizations & Management”, British Library ,1993p.131 

 ٢٨٠م، ص٢٠٠١غريب ،  ، دار ، القاهرةإدارة املوارد البشرية االستراتيجية " علي السلمي ، -  3
 ١٨٩ م،ص٢٠٠٢،االسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،١ عبدالعزيز بن عبداهللا السنبل،التربية يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين،ط- 4



 ١٩

 .التدريب املستمر  .٢٣
 خمتلف على) كاالنترنت(استخدام التدريب عن بعد باستثمار الشبكات العاملية  .٢٤

 .املستويات مما يفتح جمال أوسع للتدريب 
اعتماد منهج التدريب املوجه باألداء ألنه يركز على املهارات واملعارف اليت حيتاجها  .٢٥

 ١.قائد مدرسة املستقبل فعلياً لتطوير أدائه  الوظيفي 
، )Bird and Warr( انتهاج مبدأ تقومي النتائج يف الربامج التدريبية وفق منوذج  .٢٦

والذي حيدد مدى تطبيق خمرجات الربنامج التدرييب يف بيئة العمل الوظيفي 
  ٢.باملدرسة

 : اخلامتة
 

االدارة التربوية البد أن تكون قادرة على وهكذا نتوصل من العرض السابق أن  
  من ليتمكن قائد مدرسة املستقبل عملية التجديد وحتديد املهارات اليت جيب أن تتوفر يف 

وذلك عن طريق تطوير أدائه الوظيفي بااللتحاق بربامج  مسايرة التطور التكنولوجي ، 
تدريبية ذات مواصفات حمددة ، متكنه من اكتساب مهارات ومعارف تتفق مع 

  وذلك يتطلب أن تكون لديه الرغبة يف التغيري .االحتياجات االدارية ملدرسة املستقبل
وإشراف جمموعة من القوى البشرية ذات االجتاهات والتطوير وقادراً على إدارة 

   .واالحتياجات املختلفة
 

وهكذا فاإلدارة التربوية يف املستويات اإلشرافية العليا هي اليت تبىن املهارات 
املتنوعة يف قائد مدرسة املستقبل عن طريق ما تسنه من لوائح وبرامج تدريبية ومبا توفره 

. هي القوة املساندة واملوجهة ألداء قائد مدرسة املستقبلمن أدوات وجتهيزات حديثة ، ف
   .مبا يتفق مع االجتهات التربوية املعاصرة

 

                                                           
 ٥٥م،  ص٢٠٠١ ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  القاهرةعقلة حممد املبيضني وأسامة حممد جرادات ، التدريب اإلداري املوجه باآلداء ،- 1
 ١٣٨م،ص٢٠٠١ ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  القاهرةت ، التدريب اإلداري املوجه باآلداء ،عقلة حممد املبيضني وأسامة حممد جرادا - 2



 ٢٠

 قائمة املراجع
 :املراجع العربية: أوال

 
لد الثاين ، املدير اجمل"م املديرين مع طفرة االنترنتلتأق"ابراهيم عبداهللا املنيف،  -١

 م٢٠٠٢، ١٥،العدد 
، اجلزء الثاين، غري خمصص للنشر أو "أمنوذج عريب لإلدارة " ابراهيم املنيف، -٢

 م٢٠٠٢التوزيع، الرياض ، 
، القاهرة ، دار "القصور اإلداري يف املدارس الواقع والعالج" امحد ابراهيم امحد، -٣

 .م٢٠٠٠الفكر العريب ، 
 يف دراسة مقارنة للمداخل واألساليب اليت يستخدمها املديرون"أمحد إبراهيم أمحد، -٤

 .م٢٠٠٠، االسكندرية ، مكتبة املعارف احلديثة ، "إدارة املدرسة
أوما سيكاران، طرق البحث يف اإلدارة ،ترمجة إمساعيل بسيوين وعبد اهللا العزاز،  -٥

 م ١٩٩٨الرياض، جامعة امللك سعود،
دابر عبد العحميد جابر، التعلم ذلك الكرت الكامن،القاهرة، دار النهضة العربية ،  -٦

 م١٩٩٨
، ،ترمجة عبد احلكم اخلزامي"كيف؟ إدارة تغيري األفراد والداء " مسيث،.دوجالس ك -٧

 م٢٠٠١القاهرة ، ايتراك للنشر والتوزيع، 
خالد عبداهللا الشقري، الرياض، :،ترمجة"مدير القرن الواحد والعشرين "دي كامب، -٨

 م٢٠٠٠مكتبة الشقري ، 
،ترمجةخالد عبداهللا "رية لأللفية اجلديدية  مهارات إدا٢١مدير القرن "دي كامب ،  -٩

 م٢٠٠٠الشقري، املنصورة ، دار الوقاء 
عبدالعزيز بن عبداهللا السنبل،التربية يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي  -١٠

 م ٢٠٠٢،االسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،١والعشرين،ط
الرسائل واألحباث واملؤلفات ، عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد  -١١

 م١٩٩٨



 ٢١

عقلة حممد املبيضني وأسامة حممد جرادات ، التدريب اإلداري املوجه باآلداء ،  -١٢
 .م٢٠٠١القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 

 م٢٠٠١القاهرة ، دار غريب ، " خواطر يف اإلدارة املعاصرة " علي السلمي،  -١٣
دارة املوارد البشرية االستراتيجية ، القاهرة ، دار غريب ، إ"علي السلمي ،  -١٤

 ٢٨٠م، ص٢٠٠١
مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي يف دول "حممد بن شحات اخلطيب،  -١٥

 م١٩٩٨ربية العريب لدول اخلليج ، ،الرياض، مكتب الت"اخلليج العربية 
املنظمات اخلدمية يف جمايل تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف "حممد توفيق ماضي،  -١٦

 م٢٠٠٢الصحة والتعليم،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، 
املتطلبات التربوية من التعليم اجلامعي يف ضوء بعض "حممد حممد عبد احلليم، -١٧

، مارس ٥ ، السنة ١٣، القاهرة، جملة التربية والتنمية، العدد"املتغريات احمللية والعاملية
 م١٩٩٨

مأزق سياسات التعليم العايل يف ظل توجيهات التنمية، جملة "حممد نعمان نوفل،  -١٨
 م١٩٩٥، يوليو   ١، جملد ٣مستقبل التربية العربية ، العدد 

حبث منشور " تنظيم التعليم على ضوء ثورة املعلومات "مها عبد الباقي جويلي ،  -١٩
 م٢٠٠١رين ، االسكندرية ، يف كتاب دراسات تربوية يف القرن احلادي والعش

حبث " املتطلبات التربوية لتحقيق اجلودة التعليمية " مها عبد الباقي جويلي ،  -٢٠
منشور يف كتاب دراسات تربوية يف القرن احلادي والعشرين ، االسكندرية ، 

 م٢٠٠١
 ة التعليم ،وزارة املعارف ، وقيقة التعليم الصادرة  من اللجنة العليا لسياس -٢١

 هـ، الرياض١٣٩٠
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The Future School Management 
  
The school represents a reflection of success or failure of the educational 
system. It is the level at which educational plans are applied and 
executed, in addition to being the source of realistic educational 



 ٢٣

development. The educational leader at school is the resident supervisor 
who directs the work team toward achieving educational objectives as 
well as benefiting from contemporary educational development. 
  
What are the skills and knowledge required to enable the future 
school leader to effectively and actively perform his duties? 
  
The upcoming study has researched the actual steps that should be 
followed to effectively manage the future school by presenting policies 
and procedures that govern the future school leader in addition to skills 
required, as well as benefiting from contemporary international develop-
pment. The study followed an analytical and descriptive methodology and 
utilized references such as books, statistics and necessary scientific 
evidence. 
  
The study problem may be identified as follows: 
  
How to prepare to effectively manage the future school? 
  
A number of secondary questions may be derived from this principal 
question: 

1. What is the anticipated future school n the Kingdom of Saudi 
Arabia? 

2. What are the regulations, policies and procedures that govern 
school leadership? 

3.  What are the skills required for school leadership in the future 
school? 

4.  How can we prepare now for the future school? What are the 
proposed mechanisms to manage the future school? 

  
The study has concluded to the necessity that upper level educational 
administration should be capable of conducting the renaissance process 
and building necessary skills for the future school leader through policies 
and procedures, training programs and various assessment and 
supervision styles. 
 
The leader of the future school should possess self preparedness for 
continuous development and change in accordance with contemporary 
educational patterns. He also should be capable of synchronizing new 
technologies into his educational leadership work. That requires that he 
should own a desire to change and ability to manage and supervise a 
group of human resources of different directions and needs. 



 ٢٤

  
Hence it is concluded that the supervisory level educational 
administration represents the supportive and driving force for the future 
school leader performance in concordance with current educational 
patterns. 
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 : ورحمة اهللا وبرآاتهالسالم عليكم
 

جامعة –المستقبل مدرسةندوة :مقدم إلى " إدارة مدرسة المستقبل:"مرفق ورقة عمل
 .هـــ١٤٢٣ شوال ١٧-١٦في الفترة من  الملك سعود

 
     

 وتقبلوا وافر الشكر والتقدير،،،
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