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 ملخصال

الورقذة الذم معر ذة الذدور اليقيقذي للقيذادب التريويذة  ذي اسذتاداج اسذتراتيميال الذتعلج الن ذط المتنو ذة هذه  تهدف 

الورقذة التايذيف  ذي دور القيذادب التريويذة وأثرهذا  ذي الذتعلج هذه   ي المدارس ومعر ة أثر هلك الذدور، وتيذدد 

سذقط  ايذمة سذلطنة  مذاض، ة ذا ة الن ط واستراتيمياته المستادمة  ي مدارس اليلقة األولم  ذي ميا ةذة م

الذذذم هلذذذك، تهذذذدف الورقذذذة الذذذم معر ذذذة أثذذذر تفعيذذذش اسذذذتراتيميال الذذذتعلج الن ذذذط  لذذذم العمليذذذة التعليميذذذة  ذذذي تلذذذك 

مقتريذذال وتويذذيال مينيذذة  الدراسذذة مذذدارس اليلقذذة األولذذم  ذذي ميا ةذذة مسذقط   مذذا تقذذدج –المذدارس الميذذددب 

يم ذض اسسذتفادب مذذض المقتريذال والتويذذيال لذيس  ذذي  قذط  ذذي  ، يييذذ يايثذة لذم النتذا ا التذذي تويذلل لهذذا ال

المدارس الميددب  ي الدراسة، يش أي ا  ي  ا ة المؤسسال التعليمية  ي اليالد العريية وغيرها،  مذا انهذا تفيذد 

أيذذذيال القذذذرار ممذذذض هذذذج يقومذذذوض يذذذندوار التاطذذذيط والتنةذذذيج والعمذذذش اادارا والقيذذذادب التريويذذذة  ذذذي الذذذو ارال 

ديريال والمدارس وغيرها مض مؤسسذال التعلذيج الي وميذة والاايذة، لت ذويض رؤيذة مسذتقيلية تذنع س ةيمايذا والم

  لم العملية التعليمية   

  مدارس اليلقة اسولم، ميا ةة مسقطالتعلج الن ط، القيادب التريوية،  الكلمات المفتاحية:

mailto:raya.ahmed087@gmail.com
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Abstract: 

This study aims to know the real role of the educational leadership through using 

Active Learning Strategies, then to know understand the impact of the educational 

leadership’s role on learning process by activating those strategies. Particularly, 

this study is exclusively for the schools in cycle one, Muscat – Oman. In addition, 

the study aims to realize the impact of leadership’s methods of using active 

strategies on the learning process in the mentioned schools.  

Finally, the study presents suggestions and recommendations used positively to 

the interested people and organizations. The study’s suggestions and 

recommendations based on the results of the study. They are beneficial and 

useful for educational leaderships not only for the schools included in the study, 

but also for all organizations working in the area of education, private and public 

sectors, ministries and useful for decision makers in the educational organizations 

who cares about the future if education.  

Keywords: Educational Leadership, Active Learning, schools in cycle one, 

Muscat. 
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 المقدمة

 هد القرض الوايد والع ريض تطورا  ييرا  ي مماش التريية والتعليج  لم مستوى ويف يننه  ولمة التعلج،  قد 

التريوية ومدل العالقة الميا رب القوية ييض القيادب و تطورل األساليل والتقنيال لما يادج العملية التعليمية ، 

ومفهوج التعلج ،  ةهرل اسستراتيميال واسساليل الن طة  ي التعلج ويملل  ي   لها وم مونها أهداف 

تيقيق التعليج ت مش  ي ميتواها الممارسال التريوية األ  ش مض يي  تيقيق األهداف المرموب مض العملية 

يمايا، وتيقيق الم ار ة اسمتما ية، وايماد آليال التعليمية، والمعايير هال المودب العالية، القيادب المؤثرب ا

تقييج وا ية، وتو ير مناها هال  ا لية  ييرب  ي التعلج، مساندب الد ج المهني المستمر يما يتناسل مع 

التعلج وتيقيق مفهوج استغالش الوقل واسستفادب مض الم ونال والعوامش المييطة يالمدرسة سستثمارها  ي 

   (0202، يدوا )  ملية التعليج

ض مستوى الو ي لدى الطالل ي يد مض رغيته  ي و ع تساؤسل  ثيرب هال يلة يالعولمة إ  هلك،ةلم   ا ة  ة

  انل ميدودية األساليل سايقا س تتناسل مع يامال الطالل مض الييوش  لم  ال يير،واستساع المعر ي 

ش ومود ال ج الها ش مض أس لة الطالل واليامة  ثيرب  ي يا ما أض المدرس قد يوامه م  الل  المعلومال،

  اض التعلج الن ط يمفهومه الواسع وال مولي أ ثر  عالية وتنثيرا و ا دب لتو ير ييانال  لإلماية،لل مض الطويش 

  ( 0222، )ميطفم ومعلومال ومعر ة أ ثر وي مض أقش

يي ة  الن ط  يالتعلج  استراتيميالالورقة لتتناوش " القيادب التريوية وأثرها  ي استاداج  هه  مض هنا ماءل   رب

مسقط ميدودب وهي مدارس اليلقة األولم  ي ميا ةة   

 

ةمشكلة الدراس    
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  اآلتي:تتمثش م  لة الدراسة  ي السؤاش 

ستخدام أستراتيجيات التعلم النشط في مدارس الحلقة األولى في اما مدى تأثير دور القيادة التربوية في 

 مسقط؟محافظة 

 وهو:وانيثق  ض السؤاش السايق سؤاس آار  ر يا 

  مذذا مذذدى أثذذر تفعيذذش الذذتعلج الن ذذط واسذذتراتيمياته  لذذم  مليذذة الذذتعلج  ذذي مذذدارس اليلقذذة األولذذم  ذذذي

  مسقط؟ميا ةة 

 عرل اليايثة يالم  لة مض االش  ملها معلمة  ذي مذدارس اليلقذة األولذم لمذدب ثمذاض سذنوال متتاليذة و ذمض 

  ماتلفة قيادال تريوية 

 

 فرضيات الدراسة

  ي استاداج استراتيميال التعلج الن ط تفترض الدراسة ومود الدور اايمايي الفا ش للقيادب التريوية 

 المتنو ة وما ينع س  ض الدور مض توسيع نطاق التفعيش للتعلج الن ط  

  تفترض الدراسة ومود أثر ةيمايي  ند قياج القيادب التريوية يتفعيش أساليل واستراتيميال التعلج الن ط

  يتمثش ي يادب التيييش الدراسي وتيقيق مستويال ا لم  ي التعلج 

 

 

 

الدراسةهداف أ  
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  معر ة دور القيادب التريوية  ي استاداج استراتيميال التعلج الن ط يننوا ها وأثرها  ي مدارس اليلقة

 األولم  ي ميا ةة مسقط  ي سلطنة  ماض  

  معر ة األثر الناتا  ض تفعيش التعلج الن ط واستراتيمياته  لم التعلج  ي مدارس اليلقة األولم  ي

 ميا ةة مسقط  ي سلطنة  ماض  

 

الدراسةأهمية   

 المدارس الدراسة الدور القيادا و عالية استاداج التعلج الن ط  ي تلك  تعرض  

  تقترح الدراسة مممو ة مض استراتيميال التعلج الن ط التي يم ض استادامها  ي التعليج  ي

 مدارس اليلقة األولم  ي ميا ةة مسقط  

 الدراسة األهمية ال ييرب سستاداج التعلج الن ط ودور   ي التنثير  لم مهارال الطالل واتما   تقدج

  مسقط  ةة التف ير لديه  مض اليلقة األولم  ي مدارس ميا

 

 

 

 الدراسةأسئلة 

  هش هناك  رق  ي مستوى التيييش الدراسي والمعر ي ييض الطالل الهيض يتعلموض ياستاداج

اساليل واستراتيميال التعلج الن ط والطالل الهيض يتعلموض ياستاداج الطرق واألساليل 

  اس تيادية؟
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 الفروق ييض مستوى تطور مهارال الطالل وطرق تف يرهج واتماهاتهج  ند تلقيهج التعلج  ماهي

 تقليدية؟ياستراتيميال التعلج الن ط  ض مهارال واتماهال غيرهج ممض تعلموا يطرق 

  

 حدود الدراسة 

يع، وهي ااقتيرل يدود الدراسة  لم مدارس اليلقة األولم، وت مش اليفوف األوش، الثاني، الثال  والر 

  ايمة سلطنة  ماض   –اليفوف اسيتدا ية،  ي ميا ةة مسقط 

 

 اإلطار النظري

   الميطليال والمفاهيج الواردب  ي الدراسة أوس:

   (Active Learningالتعلج الن ط ) -0

مفهوج التعلج الن ط يننه مممو ة مض أساليل التعلج تعتمد  لم الطالل  (Mckinney, 2009يو ح )

لغاء دور   مستمع أو    م اهد ويتطلل منه هلك الم ار ة  ي العملية التعليمية وا 

( التعلج الن ط يننه اسلول تعلج ييدد دور المعلج يالتوميه واسر اد، ودور 0202ويعرف اللقاني والممش )

 التعليمية لقارئ والمطلع  لم المعلومال واي ا الم ارك الفعاش الميا ر  ي العملية الطالل هو الياي  ا

التعلج الن ط هو مممو ة اسساليل التدريسية التي تيقق تطورا  ي مهارال المتعلج وتترك  اضوترى اليايثة 

ومود المتعلج الموقف  ايماييا  لم طريقة تف ير  وتيديد اتماهه التعليمي ييي  تعتمد تلك اسساليل  لم أثر

  المعر ة التعليمي الها يد و  ةلم التفا ش والم ار ة الميا رب  ي تيييش 
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  التعليمية المهارال -0

وتقيد يها اليايثة يتلك القدرال التي تم ض المتعلج مض تيديد اساليل اليي  واسستفسار والتن د مض 

وهها ي مش اي ا تيديد اساليل اليي   ض المعلومة وتسلسش  ، ليهاالمعلومال والمعر ة وااتيارها والي ج 

واس تماد  لم المعلج يالتوميه واتياع المفاتيح واألساسية لتيقيق  ،(0202)ال غوش،  واسسلولالطريقة 

 ( 0202) واد، التعليميةالعملية 

 

   التف ير اتما  -3

ويقيد يه طريقة تف ير المتعلج التي لها أثر  ي تيديد اتماهه الههني وتيديد الميوش العلمي لديه  ما لها أثر 

ويالتالي تيديد اليي ة المناسية التي  المتنو ة،اي ا  ي ايرا  قدراته  ي مماش معيض مض مماسل المعر ة 

 ( 0202، ) امرتيقق له أوسع نطاق مض التعلج ويناء ال ايية

 

   التريوية القيادب -2

وقد ت وض ممثلة  وم مونها،ويقيد يها المهال او اس ااف المسؤولة  ض يياغة اسستراتيمية ينهدا ها 

ويهلك  ي وض  المتعلج،يالوسيط األساسي الها يلعل دور تمثيش القيادب التريوية  ي تفعيش التعلج الن ط أماج 

 هو المر د والمومه  المتعلج،وهلك سيت ا ه الميا ر مع  يها،مش المعلج هو مض يمثش   ر القيادب التريوية ويع

 ( 0202)األسدا، والمقيج
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  التعلج الن ط استراتيميال -5

( العديذد مذذض اسذتراتيميال الذذتعلج الن ذط ، واهمهذذا اسذذتراتيمية  Meyer & Jones, 2011دراسذذة )تناولذل 

التسذذاؤش ويؤ ذذد  ذذي دراسذذته  لذذم أض التسذذاؤش تعتيذذر مثيذذر يقيقذذي للتف يذذر لذذدى المذذتعلج ،  ذذمض اذذالش طذذرح 

األس لة وايماد الم  الل التي تتطلل التقاش واليوار مع المتعلج ، يو ع المتعلج  ي مواقذف ييتذاف  يذه ةلذم 

الل واامايذذة  لذذم التسذذاؤسل المطرويذذة ، ويالتذذالي  ليذذه اض يمذذد اسسذذاليل والطذذرق المؤديذذة ةلذذم يذذش الم ذذ 

 نض المتعلج ييدأ ييياغة ي ية أو دينية او غيرها ، ويالتالاسمايال او التفسيرال ، سواء  انل لغوية او ريا 

ةلذذم أهميذذة اسذذتراتيمية التسذذاؤش  ذذي  أاذذرى  دراسذذة  مذذا ا ذذارلالتنةذذيج الذذها مذذض االلذذه ييذذش ةلذذم المعر ذذة  

ةس  المعر ذذي، قذذط ميذذدود  لذذم المانذذل  أثرهذذاي ذذوض  وس المسذذتقيش،التعامذذش مذذع تيذذديال وم ذذ الل ومتطليذذال 

   (0205)الييسية  والسلوكانها لها األثر اسيمايي  لم يناء ال ايية 

دج لذدى المعلمذيض  نذدما يطريذوض ( اض اسذتراتيمية التسذاؤش تهذتج ياسسذلول المسذتاDodge, 2008ويعتيذر )

  لمذذا  ذذاض المعلذذج  المذذتعلج،ييذذ  أض اسذذلول الطذذرح لذذه أثذذر  ييذذر  ذذي اسذذتماية  األسذذ لة،األسذذ لة ونو يذذة تلذذك 

  يييح والع س  أنمح، انل استراتيمية التساؤش  المتعلميض،متفا ال وقادرا  لم أيدا  التفا ش لدى 

أض السذؤاش هذو  المذتعلج،المعلج تلعل دورا مهما  ي مسذتوى تف يذر  نو ية األس لة التي يطريها أ ارل الم ما 

و لما  اض  وسطييا،  لما  اض السؤاش سطييا  اض التفا ش والتف ير ميدودا  المهارب،المثير للتف ير وا ت اف 

  المتعلج  اد مؤ ر استاداج التف يرواليي  وا ت اف المهارب لدى   ميقا،السؤاش 

 

  ارك  – اوف  –  ر  استراتيمية-6
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لما لها مذض  الن ط، ارك ومدى  عاليتها  ي التعلج  – اوف  –( استراتيمية   ر Enkin,2010) ل دراسةتناول

  هذي تفسذح الممذاش ولوقذل التعذاوني،يي  انها تويف ينهج ر ا   الذتعلج  اللغوية،دور  يير لتنمية المهارال 

وهنا ير   الياي   لذم اض الف ذرب التذي ييذدأ  اساريض ثج وقل اطوش للمناق ة مع  التف ير،لمتعلج  لم ااطوش 

وأض تلذك اسسذتراتيمية  معينذا،المتعلموض يالتف ير يهذا ومناق ذتها وايمذاد نتيمذة لهذا يمذل اض تمثذش هذد ا تعليميذا 

 مذا أض هذه  اسسذتراتيمية يم ذض اسذتادامها  اي ذا،تفيد  ي  ملية م ار ة واسعة وتعلج واسع وسريع وتعذاوني 

  وغيرها ر ي ي مواد دراسية ومو و ال ماتلفة  اللغة والتاريخ والعلوج واسقتياد والريا يال والتفس

 

 

 

 

 

 العيف الههني  استراتيمية-7

اسذتراتيمية العيذف الذههني ييذ  يذتج مذض االلهذا تقذديج ق ذية او مو ذوع ( Yeager,2011) دراسة لتناول

 ذذذج مذذذض المعلومذذذال واأل  ذذذار هال اليذذذلة  هال يذذذلة يالمذذذادب الدراسذذذية للمتعلمذذذيض، وي ذذذوض دورهذذذج ممذذذع أ يذذذر

للنقذاش والطذرح دوض قيذود  قايلذةا  ار مض المتعلميض  طالقيالسؤاش او المو وع والمقيود يممع األ  ار هو ا

  معينة

المتعلميض أنفسهج ييض عاوض التل مية مض األ  ار و تطلق اليرية للمتعلج وتهتج ياانها اسستراتيمية  مض  وا د هه 

 ما أض هه  اسسذتراتيمية تؤمذش اسي ذاج يهذدف  يذادب يمذج الم ذار ة  ذي النقذاش والنقذد، ويالتذالي  ذإض األ  ذار 
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المطروية  ند التعرض لها يالنقاش تتولد أ  ار مديدب نتيمة لعمذق التف يذر والتيليذش، ومذض أهذج نقذاط التر يذ  

( تيديذذد الق ذذية أو الم ذذ لة التذذي تتعذذرض Hamilton and Brady, 2008ة التذذي مذذاء يهذذا ) ذذي الدراسذذ

سستراتيمية العيف الههني ، ييي  ت وض ميددب غير قايلة للتقيذيج ، ومثذاش هلذك : يريذة التف يذر ، الهمذرب ، 

 ي تطوير ال ذعول   وامش اليي ة المؤثرب  ي المناخ ، السلو يال اليييية  ي الطعاج وال رال ، دور الغرل

ييذذذذ  المسذذذذتعمرب ، واهميذذذذة الموقذذذذع المغرا ذذذذي لدولذذذذة او مدينذذذذة ، مقارنذذذذة ال ذذذذعر اليذذذذدي  يال ذذذذعر القذذذذديج مذذذذض 

 المو و ال واسغراض وغير هلك مض الموا يع التي تيتمش تعميما  

 

 

 

( ، والتذذي أ ذذدل دور تعذذدد الثقا ذذال  Jensen,2010ومذذض الدراسذذال التذذي تناولذذل العيذذف الذذههني دراسذذة )

والفذذذرق يينهذذذا ودور   ذذذي تنذذذوع التيذذذورال وااذذذتالف الذذذرؤا للق ذذذايا أو المو ذذذو ال أو الم ذذذ الل المطرويذذذة 

واسذذذتد اء التف يذذذر العميذذذق وتولذذذد اس  ذذذار واسنمذذذهال ةلذذذم الف ذذذر التعذذذاوني ، ويالتذذذالي ت ذذذويض الرغيذذذة والذذذدا ع 

فا لهذذذا لالذذذق يلذذذوش وتفسذذذيرال ناتمذذذة  ذذذض طذذذرح األسذذذ لة واماياتهذذذا وهلذذذك اليقيقذذذي لفهذذذج األ  ذذذار المديذذذدب وت

  ياسستعانة ياليي  والقراءب والتوسع  ي الق ية الوايدب الميددب

ويت ح اض استاداج اسذتراتيمية العيذف الذههني يقذود ةلذم نتذا ا  ديذدب ايماييذة مفيذدب، اهمهذا تطذوير ايدا يذة 

اسولية الم المستويال األ ثر تقدما،  ما أنها تد ج تطوير الفهذج وتعميذق التف ير واسنتقاش يها مض المستويال 

اسسذذيعال، وتذذواي المو ذذو ية  ذذي النقا ذذال ممذذا ي يذذد مذذض  مذذق المعر ذذة والتوايذذش مذذع الم ونذذال والعوامذذش 

مش المييطة اارف الغر ة اليفية، وتطوير مهارال وقدرال الطالل  لم ا ت اف المعلومة والتيقق  يها والتعا
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مذذع الموقذذف واليالذذة المعايذذرب للتعامذذش مذذع يذذش الم ذذ الل وايمذذاد التفسذذيرال للواقذذع وتنميذذة مهذذارال المذذتعلج 

 (   0202اه القرارال وايدار اسي اج )اليمادا،اليياتية ، ويالتالي التدرل  لم  يفية اتا

 

 

 

 

   

السابقة الدراسات ثانيا:  

تناولل العديد مض اسييا  التريوية الذتعلج الن ذط مذض ييذ  ارتياطذه  ذي القيذادب التريويذة ومذض ييذ  اسذالييه  -

تناولذذل الذذتعلج   مذذا والقيذذادب،ودور   ذذي تع يذذ  مفذذاهيج العمذذش التعذذاوني يذذيض المتعلمذذيض والمعلمذذيض  واسذذتراتيمياته،

  العالج وا دياد يممه  ي الن ط ودور   ي أيدا  التغيير ومسايرب التطور المعر ي 

 

( ةهذذر دور القيذذادب التريويذذة  ذذي ة ذذادب النةذذر  ذذي اسسذذاليل واسسذذتراتيميال  Edigar,2014 فذذي دراسذذة ) -

لغذذاء دور المسذذتمع أو الم ذذاهد للمذذتعلج،  قذذد د ذذل  ال ذذرورية  ذذي ااتيذذار الوقذذل وتفعيذذش دور المتعلمذذيض، وا 

ب  ذذذي المؤسسذذذة التعليميذذذة يتمثذذذش يإ ذذذادب اسذذذتراتيميال الذذذتعلج الدراسذذذة ةلذذذم دور يقيقذذذي و ا ذذذش تقذذذوج يذذذه القيذذذاد

وتطييقهذذذا يطريقذذذة تتما ذذذم مذذذع العولمذذذة وتذذذداش الت نولوميذذذا واتسذذذاع الذذذو ي لذذذدى المذذذتعلج يميذذذ  ت ذذذوض تلذذذك 

اسستراتيميال متمددب تيعا للمستوى المعر ي المعاير، وتيقا لمتطليال ويامذال وتسذاؤسل المتعلمذيض، وتيعذا 
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يع  ذذذي المعلومذذذال والييانذذذال الال مذذذة الييذذذوش  ليهذذذا لينذذذاء الف ذذذر وا ت ذذذاف المهذذذارال وتيديذذذد السذذذر  ورللتطذذذ

  مماسل اسيداع

وتلك الدراسذة اي ذا تناولذل  ذرورب اسذتاداج القيذادب التريويذة اسذاليل وطذرق قذادرب  لذم التعامذش مذع الذه اءال 

  ومرا اتها المتعددب وا ت ا ها 

 قذد ان ذر أض الذتعلج  الميتذوى،موانل التعلج الن ط مذض ييذ   قد تناوش  ي دراسته  (Goertitz,2010)اما  -

 اد ذييذ   اليذدي ،يذالطرق التقليديذة السذايقة قذادرب  لذم موا يذة متطليذال يقذش الذتعلج والمتعلمذيض  ذي العيذر 

طا مذذالج ي ذذوض ةلذذم اسذذتيداش الطذذرق اس تياديذذة يذذالتعلج الن ذذط ويذذرى  ذذي دراسذذته أض الذذتعلج سيم ذذض أ ي ذذوض ن ذذ

 وايدا اتذه،المتعلج هو الن ط الفعاش الياي  القادر  لم الويوش للمعر ة مض االش التف ير واسذتاداج مهاراتذه 

  التعلج ويالتالي ي وض هو الفعاش  ي التنةيج وايماد دريقة منةمة للتعامش مع متطليال 

 

الف ذذرب ، ويذذرى أض األنسذذاض األوش  ذذي ( أض الذذتعلج الن ذذط لذذيس يالمديذذد مذذض ييذذ  Santano,2010) يذذرى -

العيور اليدا ية استادج أسلول التف ير العميذق للتعامذش مذع م ونذال اليي ذة المييطذة ييياتذه، وأميذر  لذم أض 

ي وض  ي الموقف الها يتطلل منذه اسذتاداج اسذلول التف يذر ليذش الم ذ لة، ةس انذه لذج ي ذض هنذاك قيذادب تتينذم 

يذذ  أض القيذذذادب تسذذذتفيد مذذذض السذذايق  ذذذي اسسذذذاليل والطذذرق التعليميذذذة وتقذذذدر يمذذذج التف يذذر اب الذذذتعلج الن ذذذط، يي

المقارنذذة  ذذي المعلومذذال والمعر ذذة وسذذر ة الييذذوش  ليهذذا و ذذرورب التعامذذش معهذذا، وهذذو يذذهلك يذذد و ةلذذم ميذذ ب 

  تفعيش التعليج الن ط ير اية القيادب التريوية القادرب  لم التاطيط والتنفيه
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 قذذد مذذاءل  والم ذذموض،ر مذذض الدراسذذال " الذذتعلج الن ذذط " ييذذورب مفيذذلة مذذض ييذذ  ال ذذ ش لقذذد تناولذذل  ثيذذ -

مؤ ذدب  لذم أهميذة المنذاةرال ودورهذا  ذي تن ذيط الذتعلج  (Scott, 2012ودراسذة ) (Yeager,2011دراسذة )

الوقذل  قةنفذاوأض هلك األسلول هو أ ثر  عالية مض  الميادثة،وتيقيق المهارال الال مة لالتياش الميا ر  ي 

 اليفية  ي اسستماع والم اهدب لما يقوله أو يفعله المعلج دااش الغر ة 

  

ستاداج التعلج الن ط لما  يه  ا دب  ي د ج وتطوير الطالل الموهذويييض اايذة وماءل الدراسال يد وب س - 

وهذو مذا يسذمم  الواقعيذة،ودسلتها ومثاش هلك الرسومال وريطها يالواقع ورم يتها  المي رب، ي السنوال الدراسية 

  ( 0200، المهورية)ب ريط الواقع يالموهية يإدراف   ر 

 

 ذذذذذهلك األمذذذذذر يالنسذذذذذية سسذذذذذتاداج الوسذذذذذا ط المتعذذذذذددب يطريقذذذذذة تاذذذذذدج الذذذذذتعلج الن ذذذذذط يطريقذذذذذة ماتلفذذذذذة  ذذذذذض  -

ومثذذاش هلذذك اسذذتاداج الفيذذديو يعذذرض ق ذذية أو مو ذذوع أو م ذذ لة يييذذ  ي ذذوض دور  التقليديذذة،اسسذذتادامال 

متعلميض مناق ة المعروض والداوش  ي اليوار وايداع أ  ار مديدب تسهج  ي تيقيذق تفا ذش العمليذة التعليمذة ال

مش مذض الغر ذة يقود للقذراءب وال تايذة والنقذد والتيليذش وريذد الماليةذال والويذوش ةلذم معر ذة أوسذع ونطذاق أ ذ

  ( 0205، )أميضاليفية 

 

 يهذذا اض الذذتعلج الن ذذط  ذذي اليذذفوف هال اس ذذداد ال ييذذرب مذذض  ( التذذي اثيذذل0202 و ذذي دراسذذة اليعقوييذذة ) -

المتعلمذذذيض يذذذؤدا غاليذذذا ةلذذذم الذذذق أمذذذواء دا عيذذذة مميذذذ ب تيعذذذ   لذذذم التيفيذذذ  واليماسذذذة للم ذذذار ة  ذذذي العمليذذذة 

التعليميذذة، ويالتذذالي يم ذذض للمعلمذذيض تيذذنيف أنذذواع ماتلفذذة مذذض موانذذل الذذه اء والمهذذارال لذذدى المتعلمذذيض،  مذذا 
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يذذة األ  ذذش للمتعلمذذيض أنفسذهج  لذذم ا ت ذذاف قذذدراتهج ونقذذاط قذوتهج وميذذولهج ومهذذاراتهج والتذذي مميعذذا تتذيح الفر 

تسذذا دهج  لذذم  هذذج ويذذش الم ذذ الل وت ذذويض رؤيذذا أو ذذح للواقذذع والتف يذذر ينطذذاق ا ذذمش للمسذذتقيش ومتطلياتذذه 

داد أسذذاليل التعامذذش وتييذذيش المعر ذذة والمعلومذذال التذذي تسذذا دهج  لذذم ت ذذويض تنيذذؤال مسذذتقيلية واقتذذراح وا ذذ

    (0222، الييفي) معها ، ويهلك ي وض التعلج الن ط مض اساليل يناء ال ايية مض يي  المعر ة والسلوك

 

رب والتقذذذويج، يذذذة يةهذذذر م يمذذذا مذذذض المسذذذؤوليال  ذذذي الموانذذذل المعر يذذذة واسن ذذذياط واسداو اض دور القيذذذادب التري

 يةهذذر دور  التريويذذة واسذذتراتيمياتها  ذذي تفعيذذش التعلذذيج الن ذذط،القيذذادب ب تع ذذس يذذورب وأيذذيح المعلذذج هذذو مذذرأ

القيذذادب التريويذذة ياليذذا  ذذي ال ذذؤوض اسمتما يذذة يسذذيل اذذروف المذذتعلج مذذض نطذذاق الغر ذذة اليذذفية الذذم الممتمذذع 

ة واليي ة المييطة  ند تلقية الق ايا والموا يع التي يناق ها ويريطها يالواقع المعاير،  هلك سض اسستراتيمي

التذذذذذي تعمذذذذذش يهذذذذذا القيذذذذذادب التريويذذذذذة تعمذذذذذش  لذذذذذم تنميذذذذذة الذذذذذهال للمذذذذذتعلج واسسذذذذذهاج  ذذذذذي ينذذذذذاء ال ايذذذذذية لديذذذذذه 

  (0200)سيد،

و نمذذذا  انذذذل ممارسذذذال القيلذذذدب التريويذذذة  ذذذي السذذذايق غاليذذذا تميذذذش الذذذم اسن ذذذياط و ذذذدج أيتذذذراج أراء المتعلمذذذيض 

و لذيهج التنفيذه  للتعليمالالمتعلميض ياسستماية تسلطية ت في نوع مض القيود  لم الولطالما  انل الممارسال 

أما مع ةهور التعليج الن ط  قط أيييل القيادب التريوية تهتج يالتوميه واسر اد وتهي ة المناخ المناسذل   قط،

 وانمذاح التعلذيجتو ير ما يلي لتفعيذش ( 0200مض ومهة نةر)ر ا ي،  اض  لم القيادب التريوية  ،التعليجلتفعيش 

 -:الن ط

 ا داد ان طة هاد ة واقعية يقيقية ترتيط يواقع المتعلج والممتمع والمعلج  -0

 دراسة التغهية الرامعة ياستمرار لما لها مض  ا دب  ي و ع اسستراتيميال  -0
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 تنهيش  ال مض المتعلميض والمعلميض  لميا ونةريا للتعامش مع التعليج الن ط  ي اسالييه وطرا قه   -3

 والتيدا  مض اسهداف  ي اسستراتيميال التعليمية  و ع الدا عية والتنا س -2

 تفعيش المانل اسنساني والمسؤولية اسمتما ية للمؤسسة التعليمية دااش واارف اليي ية التعليمية  -5

 اليامة  يسلعلج وتعديلها تتيميال والطرق التي تيقق التعليج لميلية المااسستر  و ع -6

 لم مهود المتعلميض  ي تيييش المعر ة ويش الم  الل  ومر د وم رفالمعلج مومه  ا تيار -7

 وايدار اسي اج 

الو ي  المادا،الد ج  الت نولوميا، التعليمية،الوسا ش  اسدوال،مستل مال المتعلج مض يي   تو ير -8

 وغيرها الماتيرال  اليفية، الم تية،المسايال الال مة  ي الغر ة  المعنوا،

م تر ة هد ها تيقيق  وتيقيق ثقا ة والمدرسة والمعلجو ي ييض المتعلج الف را والمسدا والسل التقارل -2

  التعليمية

 

-الن ط: التيديال التي توامه التعلج     

ي  ثير التعلج الن ط يومه تيديال ومعوقال ماتلفة تيوش دوض نمايه   ( أض0227يرى يراي ة ويوامدب )

  -يلي: وأهمها ما  المدارس،مض 

وهها ي وض وا يا لدى المتعلميض اللهيض تلقوا  ي  التغيير  لم اسساليل القديمة ومقاومة  سيقاءا -0

 دب وتلقيم الغالل  لم اساس اسستماع والم اهالسنوال المي رب مض التعليج اساليل تقليدية تقوج  ل

  المعلومة 
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ااية ممض لهج ايرب  –ض ميدودية القدرال والمهارال التريوية لدى المعلميض والقيادييض التريويي -0

طويلة  ي اسساليل واسنماط القديمة  ي مماش التعلج الن ط وتطييقه، تمعش يعوية  ي تعميج التعلج 

 الن ط  ي غاليية المدارس 

 

 عندما  اض تطييق التعليج الن ط يتيح المماش والوقل للنقاش والتف ير ،  ي  ملية التطييق تيديال -3

اي ا  يالنماح يسمح له  ية الدراسية تيديا أماج التعلج الن ط وس اض  يق وقل الي والتفا ش،

ال ثا ة العددية  ي اليف الوايد ونقف اسدوال والوسا ش وميدودية الت نولوميا واسم انيال المادية 

 النامية مميعها تعيق تطييق التعلج الن ط ااية  ي الدوش هال اسم انال الميدودب أو 

 

 نتائج الدراسة

 -ياستي: ةسهه  الدراتتلاف نتا ا  

وومود  القة هال دسلة ةييا ية ييض دور القيادب الفا لة  هناك مؤ رال تدش  لم  فاءب التعليج الن ط -

أض تطوير المهارال يي   الدراسة،المه ورب  ي  الن ط اسستراتيميالواليديثة  ي تطييق استراتيميال التعلج 

وهناك  رق وا ح ايمايا لهج مقارنة  نفس الميا ةةلدى طالل اليلقة اسولم  ي  والمواهل ومستوى التف ير

 الن ط السايقة غير التعلج  ياألساليليتلقوض تعليما  الميا ةة ممضمع طالل اليلقة اسولم  ي نفس 

 



 

76 
 

 ةة مسقط مض تلك التي س تطيق التعلج المدارس هال اليلقة اسولم  ي ميااض رغية القيادب التريوية  ي  -

ةس أض المناها وقرارال و ارب التريية والتعليج تي ج  ليهج يالقيود،  هلك اسم انال  مليةوا ية  –الن ط 

  ييرب وال ثا ة العديدية  ي اليفوف ونقف  ي مهارال المعلمال تمعش مض تطييق التعلج الن ط يعوية 

 

 ثير مض الطالل اللهيض يتلقوض  والتف ير لدىا ت اف المواهل والمهارال وتطوير الهال واليوار واللغة  -

 مواد  استراتيمياته،دليش  لم  عالية  وهو يالدراسة،التعليج ياساليل التعليج الن ط  ي المدارس المستهد ة 

و ومعلمال اليلقة األولم الهيض ومو و ال تدرس  ي  ليال التريية  ي المامعال ليستفيد  يها معلم

 ال ليال يتارموض مض تلك 

 

 والمقترحاتالتوصيات 

 رورب ن ر الو ي ينهمية تفعيش التعلج الن ط  ي مدارس اليلقة األولم  ي ميا ةة مسقط  -0

وهي مسؤولية اييال القرار مض التريوييض والقيادال التريوية واهش الايرب  األارى،والميا ةال 

  المماش والعلج  ي هها 

يراما التدريل للقيادييض التريوييض والمعلميض ومدراء المدارس للتعامش مع التعلج الن ط وتطييق  تفعيش -0

  األولم وهي اليلقة  المي ر،استراتيمياته ااية  ي مريلة التعليج 

ومو و ال تدرس  ي  ليال التريية  ي المامعال ليستفيد  التعلج الن ط واستراتيمياته  مواد فادرا -3

 ال ليال منها معلو اليلقة األولم الهيض تارموا مض تلك 
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 اسم انال المعنوية والمادية سنماح تطييق التعلج الن ط  ي مدارس اليلقة األولم  ي السلطنة تو ير -2

   مومودبوتهليش مميع التيديال ال
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  العربيةقائمة المراجع 

 التعليمي التقدج  (  يغداد: دار0ط  )لتطويرهااادارب التعليمية والطرق اليديثة (  0205يهاء  ) أميض، -

اليفاء  (   ماض: دار0ط  )التريوا لسفية تيليلية  ي ةدارال النةاج  قراءال ( 0202األسدا، يهاء  ) -

 للن ر والتو يع  

  والتو يع : دار ال رق للن ر (   ماض0ط  )الن ط التعلج ( 0202رم اض  )يدوا،  -

ممارسة القيادب اسيت ارية التريوية  ي المديريال العامة للتريية والتعليج  (  درمة0200يدرية  )المهورية،  -

  ن وى  واآلدال، مامعةالعلوج  اانسانية  ليةالتريية والدراسال   ماض، قسجيسلطنة 

مقترية للتم يض اادارا للقيادال الوسطم التريوية  ي سلطنة  (  استراتيمية0205يسية، ر ية  )الي -

  القاهرب مامعة  للتريية،الدراسال العليا  التريية،  ليةأيوش   ماض، قسج

(  مستوى اسيداع اادارا لدى القادب التريويض  ي مديريال التريية 0227  )، ياسجويوامدب ، ميمدراي ةي -

   523 -223(، 0)08السعودية، الرياض، سعود،مملة مامعة الملك  األردض،والتعليج  ي 

  المديدب دار المامعة  (  ااس ندرية:0طالن ط  ) (  التعلج0200 قيش  ) ر ا ي، -

 والتو يع دار ال رق األوسط للن ر  (   ماض:0ط) تعلج ال نةريال ( 0202 ماد  ) ال غوش، -

  والتو يع : دار العلج واايماض للن ر (  القاهرب0ط  )الن طالتعليج والتعلج  أساليل ( 0200أسامة  )سيد،  -

  قنديش : دار (   ماض0ط  )والتطييقاستراتيميال التدريس ييض النةرية  ( 0202اليمادا، ميارل  ) -



 

79 
 

دار أسامة للن ر  (   ماض:0ط  )اليديثةواستراتيميال التعليج  المعلج ( 0222 اطف  )الييفي،  -

  والتو يع 

: مؤسسة طيية للن ر (  القاهرب0ط  )الن ط (  التعلج0202 يد الرؤوف، الميرا، ايهال  ) امر،  -

دار  (   ماض:0ط)   ا لةالن ط نيو  لسفة تريوية تعليمية  التعلج ( 0200 واد، يوسف  ) – والتو يع 

  المناها 

  معمج الميطليال التريوية والمعر ية  ي المناها وطرق التدريس(  0202اللقاني، أيمد والممش،  لي ) -

 ( القاهرب:  الج ال تل 0)ط

دار الو اء لدنيا الطيا ة  (  اسس ندرية:0ط  )الفعاشالتدريس  (  استراتيميال0202 فاف  ) ميطفم، -

  والن ر 

مقترية لتوةيف القيادب المدرسية المو  ة  ي تطوير األداء المدرسي  (  آليال0202سوسض  ) اليعقويية، -

  قايوس مامعة السطاض  التريية، لية   ماض،يمدارس التعليج األساسي يسلطنة 
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