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  اإلهداء
  
إلى من رباني صـغيراً ، وأحبنـي وأحببتـه ، إلـى روح والـدي رحمـه اهللا رحمـة                                •

  .عة وأدخله فسيح جنّاته واس
إلى أمي الحبيبة التي أعطتني الكثير الكثير ولم أقدم لها إال القليل القليـل فبـارك اهللا فـي                    •

  .عمرها وعملها وجعلها من أهل الجنان 
  .إلى روح أخي الحبيب محمد رحمه اهللا رحمة واسعة  •
ين رووا بدمائهم الزكية    شهداء سلك التربية والتعليم والذ    اصة  إلى أرواح شهدائنا الكرام وخ     •

  .ثرى فلسطين 
  .إلى زوجتي التي صبرت وصابرت من أجلي ومن أجل إعداد هذه الرسالة  •
قناديـل الغـد    ) آيـة الـصغيرة     وعبد اهللا ، شيماء ، سندس ، سليم ،           (بإلى أبنائي األحبا   •

  .المشرق بإذن اهللا 
مات الذين أعطوني الكثيـر     ،وأخواتي الكري )وائل ، وعالء    .عزام ، د  .د(إلى إخواني الكرام     •

من دعمهم المعنوي المتواصل، وأخص بالذكر أختي الحبيبة ناريمان التي منحتني الكثيـر             
  .ستكمال دراستي العليامن الدعم والتشجيع ال

ن وفـي    ومديرات مدارسنا فـي فلـسطي      يإلى وزارة التربية والتعليم العالي ، وإلى مدير        •
  .العالمين العربي واإلسالمي

ئك جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد البسيط والمتواضع، راجياً من اهللا عـز وجـّل أن                إلى أول  •
يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سـليم                   

 . في العالمين العربي و اإلسالميوأن ينفع به أهل التربية والتعليم في فلسطيننا الحبيبة و
  

  

  

  نور الدين   محمودمازن سليم :الباحث 
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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا الذي علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان ، الحمد هللا الذي يسر لي إتمـام هـذا العمـل                     
المتواضع والذي ما كان لوال فضل اهللا ومنته علي أوالً ثم بفضل أصحاب الفضل ، والذين ذللوا لي                  

ا علي بعلمهم وخبرتهم ، ولم يقصروا بنصحي وإرشادي حتـى أثمـر             الصعاب والعقبات ، وتكرمو   
  .هذا الجهد وظهر هذا العمل المتواضع إلى خير الوجود 

والصالة والسالم على أشرف المرسلين ومعلم البشرية الخير سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اهللا               
ومـن  " ئل في الحديث النبوي الشريف      اوعلى آله وصحبه الغر الميامين أفضل صالة وأتم تسليم الق         
  .مسلم رواه  " سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إلى الجنّة

وانطالقاً من هذه المعاني الهامة فإنني أتشرف بتقديم خالص شكري وعرفاني إلى كل من ساهم في                
  -:إتمام هذا العمل وأخص بالشكر العميق كالً من 

بغزة رئيساً وعمادة الدراسات العليا واألساتذة األفاضل بكلية التربيـة، و  الجامعة اإلسالمية    •
  -:أعضاء هيئة التدريس الكرام بقسم أصول التربية وأخص منهم 

والذي تفضل مشكوراً باإلشراف على هذه الرسـالة         حفظه اهللا    ثمان األغا الدكتور محمد ع   •
 مستمراً وتوجيهـاً سـديداً، وطيـب        فما وجدت منه إال عطاء كبيراً وعلماً زاخراً ونصحاً        

 هذا المتواضع، فجزاه اهللا كـل الجـزاء         بة صدر مما أعانني على إتمام بحثي      معاملة ورحا 
  .وخيره 

ـ         • اتذة الكـرام أعـضاء لجنـة       كما أتوجه بالشكر والتقدير وعظيم العرفان واالمتنان لألس
  -:المناقشة

  .ر مناقشاً خارجياً الدكتور الفاضل رائد الحجا •

  .مناقشاً داخلياً تور الفاضل سليمان المزينوالدك •

  الذين تفضال مشكورين لقبول مناقشة الرسالة، فأنا على علم ويقين بأن مالحظاتهم    
  النافعة والقيمة، سيكون لها أثر بالغ في إغناء وإثراء رسالتي هذه ، وإظهارها بالشكل    

   . الالئق والمناسب فجزاهما اهللا كل خير   
  الدراسـة  األساتذة الكرام الذين تفضلوا علي بتحكـيم أداة         إلى دم بالشكر الجزيل   وأتق كما •

      .وهي االستبانة الرئيسة 



ج 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم العالي التـي سـهلت لـي الطريـق                  •
لحبيبـة،  ومهدته؛ للقيام بهذه الدراسة وما يتفرع عنها من مديريات تعليم بمحافظات غزة ا            

ولجميع مديري ومديرات مدارس الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة والـذين أبـدوا             
 .تعاوناً كبيراً في اإلجابة على أسئلة االستبانة 

 واألسـاتذة    جامعة القدس المفتوحة رئيـساً وإدارةً      إلى فوتني التقدم بالشكر الجزيل   كما ال ي   •
 .فرصة التعليم الجامعي فيهاالكرام في قسم التربية و التي أتاحت لي 

أمي الحبيبة وإخواني وأخواتي     .. وأتقدم بكبير شكري وتقديري وحبي لجميع أفراد أسرتي          •
 الذين قدموا لي كل دعم معنوي وصبروا علـى           األحباب وزوجتي الغالية، وأبنائي وبناتي   

والتـي  انشغالي عنهم بسبب هذه الدراسة وإعدادها وأخص بالذكر ابنتي العزيزة سـندس             
 .هذه الدراسةبعض أجزاء أعطتني الكثير من وقتها وساعدتني في طباعة 

كما وأتقدم بكبير شكري وتقديري إلى األخ أحمد خيري دلول الـذي قـام بطباعـة هـذه                   •
 .الدراسة

راسة وجزاهم اهللا عنا خير     وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدني في إتمام هذه الد           •
 .الجزاء
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  ص الدراسةملخ
  

  "بمحافظات غزة دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية               
  -:بمحافظات غزة وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة وهو 

ستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومـة األساسـية            ما دور التخطيط اال   "
  "العليا بمحافظات غزة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعية المنبثقة منه  والتـي    
ألهـداف  تمحورت حول صياغة رسالة المدرسة وصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسـة وصـياغة ا            

االستراتيجية للمدرسة وتحليل البيئة الداخلية للمدرسة وتحليل البيئة الخارجية للمدرسة ومدى تـأثر             
إجابات عينة الدراسة ببعض المتغيرات والعوامل التي تزيد فاعلية اإلدارة المدرسـية مـن خـالل                

  .زة ممارسة التخطيط االستراتيجي في مدارس الحكومة األساسية العليا بمحافظات غ
ــث      ــتخدم الباح ــة اس ــئلة الدراس ــن أس ــة ع ــي               ولإلجاب ــفي التحليل ــنهج الوص الم

لموضوع الدراسة وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مـديري ومـديرات المـدارس الحكوميـة                
مـديراً  ) 161(، وقد بلغ عددهم     )  م 2008 / 2007( بمحافظات غزة    لدراسياألساسية العليا للعام ا   

  . مديراً ومديرة) 122(ومديرة  وقد بلغت عينة الدراسة 
ولتحقيق أهداف الدراسة ، قام الباحث بتصميم أداة واحدة للدراسة وهي استبانة موجهة إلـى عينـة            

مجاالت تتعلق بمحتوى األسـئلة     ) 5(لى  فقرة ، وزعت ع   ) 60(الدراسة ، وقد تكونت االستبانة من       
  . الفرعية 

وقد تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين ، وقد تم التحقق من صدق االستبانة            
مديراً ومديرة من مجتمع الدراسـة ومـن        ) 30(وثباتها بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من        

ى عينة الدراسة ، وقـام باسـتخدام برنـامج الـرزم            خارج عينة الدراسة ، وذلك قبل تطبيقها عل       
  .لتحليل استجابات أفراد العينة ) SPSS(اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

   -:ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية
اتيجي في زيادة فاعلية    دور التخطيط االستر  عينة الدراسة ل    تأييد درجةمتوسط  ل الوزن النسبي   بلغ -أ

  .،وهذا يدل على أن درجة التأييد عالية جداً)%84.47( بمحافظات غزة اإلدارة المدرسية
  -:بالنسبة لمجاالت االستبانة -ب

 وافقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقـر : بالنسبة لصياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة   -1
لمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن       بأهمية دور صياغة األهداف االستراتيجية ل     

   .)86.36%(ه نسبي قدر



ل 

 بأهميـة   رت النتائج أن المستجيبين أقـروا     فقد أظه : بالنسبة لتحليل البيئة الداخلية للمدرسة       -2
دور تحليل البيئة الداخلية للمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نـسبي قـدره               

)%85.26(.   
 بأهميـة دور    رت النتائج أن المستجيبين أقـروا     فقد أظه : اغة رسالة المدرسة    بالنسبة لصي  -3

  . )85.06%(صياغة رسالة المدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي قدره 
 رت النتـائج أن المـستجيبين أقـروا       فقد أظه : الرؤية المستقبلية للمدرسة    بالنسبة لصياغة    -4

ستقبلية للمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسـية بـوزن          بأهمية دور صياغة الرؤية الم    
   .)84.75%(نسبي قدره 

 بأهميـة   وافقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقر     : بالنسبة لتحليل البيئة الخارجية للمدرسة       -5
دور تحليل البيئة الخارجية للمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي قـدره              

)%82.25(.  

  -:وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة فقد أظهرت نتائج الدارسة ما يلي -ج 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بجميع             -أ

  .مجاالت االستبانة تعزى لمتغير الجنس 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابـات المـستجيبين المتعلقـة               -ب

  .جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ب
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابـات المـستجيبين المتعلقـة               -ج

  .سنوات الخدمة ت االستبانة تعزى لمتغير بجميع مجاال
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بجميع             -د

  .االت االستبانة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية مج
   وفي ضوء نتائج هذه الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي يعتقد أنها قد تسهم-

  في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية من خالل ممارسة التخطيط االستراتيجي في مدارس   

  - :هم هذه التوصياتومن أ  الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة  
التدريب المركّز و الفعال لمديري المدارس من جانب وزارة التربية والتعلـيم العـالي ،                  -1

وخاصة المديرين الجدد بما يخص التخطيط االستراتيجي المدرسي وكيفية وضع الخطـة            
  .االستراتيجية المدرسية 

لعالي ، وما ينبثق عنهـا مـن        توفير البرامج والمسابقات من قبل وزارة التربية والتعليم ا         -2
مديريات والتي تنمي روح التنافس بين المدارس ، في شـتى المجـاالت وعلـى جميـع                 

   ) مورمديري مدارس ومعلمين وطالب و عاملين و مجالس أولياء األ(المستويات 



م 

 توفير حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمديرين الذين يتميـزون فـي مجـال التخطـيط               -3
    ققون خططهم بنجاح ، وكذلك للمعلمين الفاعلين في مدارسـهم والـذين           االستراتيجي ويح 

 .يقومون بمهامهم على أكمل وجه 

  سهمإعطاء مديري المدارس مزيداً من الصالحيات إلحداث التغيير المناسب في مدار -4
 يزيد من فاعلية إدارتهم المدرسية، وكذلك تقوية العالقة بين المدرسـة والمجتمـع             والذي
لمساعدة في إحداث التغيير المرغوب حدوثه في المدرسة وخارجها وذلـك مـن             ل المحلي
  .برامج وآليات مخطط لها بصورة صحيحة خالل

التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق مدير المدرسة وذلك من خالل تـوفير نائـب لـه                     -5
وكل  ومعلم أول، ومساعد إداري، وسكرتير، ومرشد تربوي متفرغ في المدرسة الواحدة،          

أفـضل ،    ذلك يتيح لمدير المدرسة التفكير جيداً والتخطيط جيداً والتنفيذ والمتابعة بـشكل           
  . وجه  مقيم داخل مدرسته على أكمل كمشرف وكذلك يقوم بدوره

    بما      توفير قاعدة معلومات لدى مدارس المربع الدراسي الواحد أو الحي الواحد، وذلك            -6
جية للمدرسة؛ مما يساعد في اتخاذ القرارات السليمة وفـي          يتعلق بالبيئتين الداخلية والخار   

 .ةإعداد وتطبيق الخطط المدرسية االستراتيجية الواقعي
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Abstract 
 

"The role of strategic planning in increasing the effectivness of school 
administration in Gaza strip's schools" 

 
This study aimed to identify the role of strategic planning in increasing the 

effectivness of school administration in Gaza strip's schools, and that by 

answering the key question in this study, which is: 

What is the role of strategic planning in increasing the effectivness of school 

administration in public joniour high schools in Gaza governorates? 

to answer this question, the researcher answered a set of emanated secondary 

questions which focus on forging the message of the school and its future vision 

,the strategic goals of the school analyzing the inner environment of the school 

and its outer environment  and how the responses of the study samples are 

influenced by some variables which increase the effectivness of the school 

administration by practicing the strategic planning in public joniour high schools in 

Gaza governorates. 

to answer the questions of the study, the researcher used the descriptive analytic 

approach, the study population consisted of all the headmasters of the public 

joniour high schools in the academic year (2007/2008) their number were (161) 

headmasters.  The study sample was (122) headmasters. 

In order to achieve the goals of the study, the researcher designed a questionnaire 

consisted of (60) item and distributed over (5) fields concerned with the content of 

the secondary questions. 

A group of specialized refrees have reviewed the questionnaire and it has been 

proven to be valid and reliable by applying it on a test sample consisted of (30) 

headmasters from the study population other than the study sample. The 

researcher has used the Statistic Packages for Social Studies (SPSS) to analyze 

the responses of the sample subjects. Through analyzing the answers of the 

subjects of the study sample, the researcher concluded the following results:- 

-The rational weight for the agreement of the individuals of the study sample for 
the whole questionnaire items was 84.47%. and that indicates that agreement 
degree was very high. 
 
1- concerning forging the strategic goals of the school: the results showed that a 

high percentage of the respondants have admitted the important role of forging the 



س 

strategic goals of the school in increasing the effectivness of the school 

administration by a percential weight of 86.36%. 

2- Concerning the analysis of the inner environment of the school: the results 

showed that a high percentage of the espondants have admitted the important role 

of the analysis of the school's inner environment in increasing the effectivness of 

the school administration by a percential weight of 85.26%. 

3- Concerning forging the message of the school: the results showed that a very 

high percentage of the espondants have admitted the important role of the 

message of the school in increasing the effectivness of the school administration 

by a percential weight of 85.06%. 

4- concerning forging the future vision of the school: the results showed that a 

very high percentage have admitted the important role of forging the future vision  

of the school in increasing the effectivness of school administration by a percential  

weight of 84.75%. 
 

5- Concerning the analysis of the outer environment of the school: the results 

showed that a very high percentage of the responders have admitted the important 

role of the analysis of outer environment of the school in increasing the 

effectivness of the school administration by a percential weight of 82.25%. 

-Concerning the study variables, the results of the study showed that: 

a) There were no statistically signeficant differences among the responses of 

the respondants concerned with the whole fields and parts of the 

questionnaire due to gender variable. 

b) There were no statistically signeficant differences among the averages of 

the responses of the respondants concerning the whole parts and fields of 

the questionnaire due to the variable of qualifications. 

c) There were no statistically signeficant differences among the averages of 

the responses concerned with the whole fields and parts of the 

questionnaire due to in-service years. 

d) There were no statistically signeficant differences among the averages of 

the responses of the respondants concerned with the whole fields and 

parts of the questionnaire due to the variable of specialization. 
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- In the light of this study, the researcher suggested a group of 

recommendations as follows: 

 

1- Focused and effective training for the headmasters of schools by the 

ministry of education , particularly the new principals concerning the school 

strategic planning and how to develop the strategic plan of the school. 

2- Making contests and programs by the ministry of education and its 

emanated directorates which enhance the spirit of competition among 

schools in various fields and on all levels (school principals, teachers, 

students, workers, and parents councils). 

3-  Offering motives, rewards, and appreciation certificates to the principals 

who are remarkable in the field of strategic planning and who successfully 

achieve their plans. 

4- Giving more privileges to school principals to make the suitable change in 

their schools to increase the effectivness of their school administration, and 

also enhancing the relations between the school and the local society to 

help make the desirable change in and out the school through a well-

planned programs and mechanisms. 

5- Mitigating the burdens of the school principal by the recruitment of a vice-

principal , a senior-teacher, administrative-assistant, a secretary, and a 

counselor in the same school to help the principal better think, plan , 

implement, and monitor his school. 

6-   Making a database for the schools of neighborhood concerning the 

school's inner and outer environment to help make the right decisions and 

apply the realistic strategic school plans.         
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  :مقدمة
  

إن التخطيط بمفهومه القديم مارسته الشعوب والمجتمعات البشرية بمختلف أنواعها وأشكالها           
وبطرق عدة، وذلك حسب ظروف كل منها، ولقد مورست أشكاله البدائية بصورة عفوية وتلقائيـة               

  . والتدبير والحيطةوظهرت بمعانٍ بديلة هي التوقع 
وكلها ممارسات تتم في المستقبل وذلك لتجنب المشاكل والمخاطر التي تهدد سـالمة وأمـن هـذه                 

ـ     تخطيطياً المجتمعات والشعوب فقد مارسوا فكراً     ساطة أسـاليبه وعملياتـه وأدواتـه        بالرغم من ب
  . أهدافهو

يرجع إلى التجربة الوثيقة في     ة للتخطيط التربوي بمعناه الحديث      يوالمالحظ أن البداية الحقيق   
التخطيط العام، فمن التخطيط العام نشأ التخطيط التربوي كتخطيط قطاعي منبثق عنه ومرتبط بـه،               

ربوي ولكن بصورة بسيطة وغير     وبما أن التربية جزء من الخطة القومية فكان نصيبها التخطيط الت          
  . )121-117:2000محمد، (دقيقة
لتربوي يشمل مجموعة األنشطة المرتبطة والتي تحدد غايـات محـددة           وعموماً فإن التخطيط ا       "

للتنمية التعليمية لوقت معين محدود وهذه األنشطة تأخذ مكانها خالل عملية تخطيط للتنمية الـشاملة               
خالل إطار من اإلمكانات المحددة، بواسطة الموارد المالية واالقتصادية والبشرية وخالل مجموعة            

يـة  ل التخطيط التربوي أيضا دراسة الكفاءة الداخلية والفعاليـة وكـذلك اإلنتاج           من المعوقات ويشم  
  ).131  :2002الجندي، ("بةالموجهات للتغيرات المطلوللنظام التعليمي إلى جانب بعض 

ومن التخطيط التربوي ينبثق التخطيط التعليمي الذي يهتم بكل ما يتم داخل النظام التعليمي              
  .باألهداف التعليمية سواء كانت نوعية أو كمية و يؤثر به وكذلك يهتم 

  
ومن أنواع التخطيط التعليمي، التخطيط التقليدي والتخطـيط طويـل المـدى والتخطـيط              
االستراتيجي، ولقد برز التخطيط االستراتيجي في التسعينيات من القرن الماضي ويبدأ بفحص البيئة             

ومات التي تفيد فحص الـدور األساسـي للتنظـيم          الخارجية للمؤسسة التعليمية، واستخدام تلك المعل     
ضمن ما يدور في المجتمع على نطاق أوسع من أجل تبني استراتيجيات للتخطيط، وظهر التخطيط               

التحليل الدقيق للوضع الراهن والعوامل     : " بأنه )دافيز اليسون (االستراتيجي والذي يوصف في رأي      
يستدعيها إقرار مجموعة مـن األهـداف الرئيـسة،         الداخلية والخارجية المؤثرة على المنظمة مما       

ورسالتها، وبـذلك   ) المدرسة(واألولويات التي ينبغي العمل على تحقيقها حتى تتحقق رؤية المنظمة           
  ) .88 : 2003المبعوث ،  ("تترسخ القيم األساسية والمعتقدات التي تؤمن بها
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من مجاالت  جي أكثر من غيرها     وحيث إن اإلدارة التربوية بحاجة ماسة للتخطيط االستراتي       
فـإن  التربوية وهي جزء أصيل وركن ركين ؛        اإلدارة المدرسية جزء من اإلدارة      الحياة األخرى، و  

اإلدارة المدرسة هي أحوج ما تكون من غيرها للتخطيط االسـتراتيجي وذلـك السـتثمار جميـع                 
فادة من البيئة الخارجية سواء     اإلمكانات المادية والبشرية من معلمين وعاملين وطالب، وكذلك االست        

  . من فرص متاحة أو مواجهة تحديات ومخاطر وتهديدات موجودة
وأيضا ألن التخطيط االستراتيجي يهتم بالرؤية والرسالة واألهداف والهتمامه بـالتنبؤ بالمـشكالت             

  .المستقبلية ووضع الحلول لها
  

قة بين أداء المؤسسات وتبنيها     ولقد أشارت نتائج الدراسات التي حاولت اختبار طبيعة العال        
للتخطيط االستراتيجي إلى أن عالقة إيجابية تربط بينها، فقـد أشـارت تلـك الدراسـات إلـى أن                   

، وأن ي ال تـدار اسـتراتيجياً  المؤسسات التي تدار استراتيجياً تمتعت بأداء يفوق أداء المؤسسات الت    
وب علمي إلدارة المؤسسات يعتبر مسئوالً      نتائج هذه الدراسات تعني أن التخطيط االستراتيجي كأسل       

سية لبيئة العمل في عـصرنا الـراهن        عن تحسين األداء وضمان التعامل الفعال مع المكونات األسا        
  ). 38 – 37 : 2002القطامين، (

 أن نسبة مرتفعة من المستجيبين تمارس عمليـة       إلى   )2007أبو هاشم، (دراسةتوصلت         وقد  
بضرورة تشجيع المدارس على التعمق في       ،وأوصتبصورة صحيحة وجيدة   التخطيط االستراتيجي 

الدراسات المستقبلية وأساليب التنبؤ والتصدي لقضايا استراتيجية هامة تعمل على إحداث طفـرات             
في مستوى الخدمات التعليمية ونوعيتها وتشجيع التجارب اإلبداعية وعدم االقتصار على القـضايا             

  .الروتينية 
 تمحـورت حـول أهميـة       مجموعة من النتائج   إلى)1999 ،   الجندي(راسة  د توصلت كما

التخطيط االسترتيجي ودوره في تحديد القضايا الجوهرية التي تواجهها المؤسسات التعليمية، وفـي             
  توجيه األنشطة اإلدارية والتنفيذية، وفي تنمية روح المسئولية وإعـداد الكـوادر لـإلدارة العليـا               

وتغيـرات  ) المدرسة(ام بتحديد تغيرات البيئة الداخلية للمؤسسة التعليمية        بضرورة االهتم وأوصت  
البيئة الخارجية لها، إضافة إلى تحديد القضايا التي تواجه هذه المؤسسة بصورة تمكنها من صـنع                

  . قرارات منطقية تساهم في تحسين كفاءتها الداخلية والخارجية
  

 التعرف على البيئة المستقبلية، وتحليل إلى)Bilss & Other 1999,(دراسة وقد توصلت 
البيئة الداخلية للمدرسة، والحصول على معلومات دقيقة واختيار بدائل استراتيجية يخضع البـرامج             

 يوفر الكثير من الخسائر،وأوصت بـضرورة مـشاركة         التربوية للتفضيل والتحليل قبل التطبيق مما     
  .دل على مدى الطلب و االحتياجات الالزمةالعاملين في تخطيط النشاطات ألنها في األغلب ت
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 في الدول العربيـة مثـل       االستراتيجيولقد قامت العديد من  الدراسات الخاصة بالتخطيط         

 ، ودراسـة     فـي مـصر    )2002القطـامين، ( فـي عمـان ، ودراسـة         )2003العويسي،(دراسة
االستراتيجي بالتخطيط   ةوهذا دليل على اهتمام الدول العربي     ، اإلمارات العربية في  ) 2001،مدبولي(

  .في التعليم 
  

وذلك من خالل الخطة الخمسية الخاصة      االستراتيجي في فلسطين    دأ االهتمام بالتخطيط     ب لقدو       
، ولكن هذه الخطة جمدت بعد ذلك وقد تحقق عدد من أهـدافها ولـم               ) م2001 – م1997(بالتعليم  

م 2011 – م2007 للتعليم ستبدأ من العـام       يتحقق البعض اآلخر ، واآلن هناك خطة خمسية جديدة        
  ).2007 األغا ،(

        
 لما له من نتائج قيمـة       ؛الهتمام به داا ز وبسبب أهمية دور التخطيط االستراتيجي في التعليم              
،وقد قام العديد من الباحثين بدراسة التخطيط االستراتيجي في نظام التعليم في فلسطين مثل              وعظيمة
مما يعزز أهمية دراسة التخطيط االستراتيجي       )2007أبو هاشم، (ودراسة ،   )2007،الشاعر(دراسة

    .في فلسطين
  
الذي بدأه الباحثون السابقون من خـالل التركيـز         دورال تكملهذه الدراسة ل   جاءت    هنا منو

 ة األساسية العليـا   يمدارس الحكوم الفاعلية اإلدارة المدرسية في     وربطه ب  التخطيط االستراتيجي    على
بمحافظات غزة ، وذلك للوصول إلى نتائج وتوصيات ربما يستفاد منهـا مـن جانـب المـديرين                  

  .. والمشرفين والعاملين في سلك التربية والتعليم في بلدنا الحبيب فلسطين
  

  : مشكلة الدراسة
اهتمت وزارة التربية والتعليم العالي في فلـسطين ومنـذ سـنوات باعتمـاد  التخطـيط                 

وذلك بعـداً عـن     )  م2007األغا ، (م  2001– 1997ك من خالل الخطة الخمسية      االستراتيجي وذل 
العشوائية والفوضى في نظام التعليم، وكذلك لمعالجة جوانب القصور في اإلدارة المدرسية، وأيضاً             
لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا وشتى العلوم وأيضا للوصول إلى درجة مقبولـة فـي                

  .  التعليممجال الجودة في
خوض في التخطيط االستراتيجي وفي مفهومـه و خطواتـه وذلـك            فمن هنا جاءت هذه الدراسة لت     

لمعرفة دوره في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومة األساسية العليـا بمحافظـات               
  . غزة
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  : ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
اتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومة األساسـية           ما دور التخطيط االستر   

  العليا بمحافظات غزة؟ 

  : ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية
ما دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية من وجهة نظـر مـديري                .1

 المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظات غزة؟ 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المـدارس الحكوميـة             هل ت  .2
 إلـى   ىاألساسية العليا لدور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعـز           

 .؟) المنطقة التعليمية-سنوات الخدمة-المؤهل العلمي-الجنس: (المتغيرات التالية

ة المدرسية من خالل التخطيط االسـتراتيجي فـي مـدارس           كيف يمكن زيادة فاعلية اإلدار     .3
 .  ؟الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة

  

  : فروض الدراسة
بين متوسـطات تقـديرات    )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 1

 لمتغيـر   ىة فاعلية اإلدارة المدرسية تعـز     دعينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيا       
  ).ذكر، أنثى(الجنس 

بين متوسـطات تقـديرات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 2
 لمتغيـر   ىة فاعلية اإلدارة المدرسية تعـز     دعينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيا       

  ).ليسانس، ماجستير أو دكتوراة/دبلوم معلمين فأقل، بكالوريوس(لمي المؤهل الع
بين متوسـطات تقـديرات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 3

 لمتغيـر   ىة فاعلية اإلدارة المدرسية تعـز     دعينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيا       
   .)سنوات فأكثر10(، ) سنوات10 أقل من-سنوات 5(، )  سنوات5أقل من (ت الخدمة سنوا

 تقـديرات  بين متوسـطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
ـ  ل ىة فاعلية اإلدارة المدرسية تعـز     دعينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيا        ر متغي

  .ةيالمنطقة التعليم
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  : أهداف الدراسة
  :   تهدف الدراسة إلى

 .اإلدارة المدرسية فاعليةالتعرف على عالقة التخطيط االستراتيجي ب .1

  بين) α ≥0.05(الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2
  دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول    
   ). التعليميةالمنطقة- سنوات الخدمة– المؤهل العلمي –الجنس (المدرسية تعزي لمتغير     
  .  فاعلية اإلدارة المدرسيةةدازي تقديم مقترحات ل.3
  

  :أهمية الدراسة
ـ        -1 ـ      اتأتي هذه الدراسة استكماالً لما بدأه الب يط االسـتراتيجي فـي     حثون فـي مجـال التخط

إضافة جديـدة     لذلك تعتبر هذه الدراسة    ؛وهى دراسات قليلة لم تشمل كل المجاالت      ،فلسطين
 .إلى رصيد التخطيط االستراتيجي في التعليم الفلسطيني

وتأتي هذه الدراسة لتتناول    ،معظم الدراسات السابقة ركزت على المرحلة الثانوية والجامعية        -2
 ،ويتـيح المجـال     يثري البحث التربـوي    األساسية العليا مما    المرحلة  وهي مرحلة أخرى 

 .بين نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة في المراحل األخرىللمقارنة 

 راتيجي واإلدارة المدرسية خاصةً   ولى التي ربطت بين التخطيط االست     تعتبر هذه الدراسة األ    -3
 . راتيجيطيط االستالتخما يتعلق بزيادة فاعلية اإلدارة المدرسية من خالل 

قد تبرز هذه الدراسة مدى استفادة مديري المدارس في توظيف التخطيط االستراتيجي فـي               -4
 .اإلدارة المدرسية

 .قد تفيد هذه الدراسة في تطوير أداء المعلمين والمشرفين ومديري المدارس -5

اتيجي قد تفيد هذه الدراسة طالب الدراسات العليا في الخوض في موضوع التخطيط االستر             -6
  . وعالقته باإلدارة المدرسية ومن زوايا أخرى

 

  : حدود الدراسة
  : تشتمل هذه الدراسة على الحدود التالية

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة دور التخطيط االستراتيجي في زيادة          : الحد الموضوعي  .1
  . فاعلية اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة

 ). شمال غزة، غزة، الوسطى، خان يونس، رفح(محافظات غزة : د المكانيالح .2
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تشمل المدارس الحكومية األساسية العليا التابعة لمديريات التربية والتعليم : الحد المؤسـسي   .3
 .بمحافظات غزة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

ى مديري ومديرات المدارس الحكومية األساسـية       اقتصرت هذه الدراسة عل   : الحد البشري  .4
 .العليا بمحافظات غزة

 ). م2008-2007(طبقت هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي: الحد الزماني .5

  :مصطلحات الدراسة
  :الدور

مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو "-: الدور بأنه )مرسي(عرف 
" قع في مواقف معينة وتترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في الموافق المختلفة متو

  ) .139: 2001مرسي،(
المدرسي التخطيط االستراتيجي النتيجة المتوقعة من تطبيق " -:ويعرف الباحث الدور إجرائياً بأنه 

ة اإلدارة المدرسية ويمكن في مدارس الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة بما يخص فاعلي
  ".قياس ذلك من خالل االستبانة 

   

  : التخطيط االستراتيجي

تفكير استراتيجي منظم له مقوماته ومفاهيمه وتقنياته الفعالة، ويستخدم المنهج          : "بأنه) حسين(عرفه  
 الفرص  العلمي الستشراف متغيرات المستقبل ، وتحليل بيئة المؤسسة داخلياً وخارجياً ؛ لإلفادة من            

المتاحة ، ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة بصورة تمكن من بناء اسـتراتيجيات قابلـة للتنفيـذ      
               ."المستمدة من البدائل والخيارات المطروحة ، بغية الوصول لألهداف االسـتراتيجية للمؤسـسات            

  )170: 2002حسين ، (
  

تصور مستقبلي يقوم على أسس علميـة صـحيحة،         : " بأنه    التخطيط االستراتيجي  الباحث ويعرف
يستلهم خبرات الماضي وتجاربه في اإلدارة المدرسية وينطلق من الواقع، و ذلـك لتحليـل بيئـة                 

الفـرص المتاحـة والتحـديات      (، وبيئتهـا الخارجيـة      ) نقاط القوة و الضعف   (المدرسة الداخلية   
ووضع االستراتيجيات المناسبة للقضايا االستراتيجية الهامة وذلك لالنتقال بالمدرسة من          ) داتوالتهدي

  ". الواقع الحالي إلى أفضل مستوى مطلوب
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  :الفاعلية

  )151 : 2002الجندي ،(  " هي درجة تحقيق المؤسسة ألهدافها ) : " (Etzioniونيزي إتعرفها
  
 ألهدافها التربوية المنـشودة      األساسية الحكومية العليا   المدرسةالقدرة على تحقيق    : "الباحثيعرفها  و

  ".  في ضوء فلسفة المجتمع وثقافته
  

  : اإلدارة المدرسية
جميع الجهود واألنشطة والعمليات من تخطيط ، وتنظيم، ومتابعة وتوجيه          : "بأنها)  العجمي(عرفها  

 وإداريين بغرض بناء وإعداد التلميذ من       ورقابة، التي يقوم بها المدير مع العاملين معه من مدرسين         
بحيث يستطيع أن يتكيـف بنجـاح مـع         ) عقلياً، أخالقياً، اجتماعياً، وجدانياً، جسمياً    (جميع النواحي   

  ". المجتمع، ويحافظ على بيئته المحيطة، ويساهم في تقدم مجتمعه
   )30: 2000العجمي، (

  

هدف إلى استثمار جميع الطاقات البشرية و الماديـة         العملية المركبة التي ت   : "  بأنها الباحثويعرفها  
  ".الموجودة داخل المدرسة من أجل تحقيق األهداف المرجوة في ضوء فلسفة المجتمع

  
  :فاعلية اإلدارة المدرسية

قدرة اإلدارة المدرسية على تحقيق أهدافها المرجوة من   : "فاعلية اإلدارة المدرسـية    الباحثيعرف  و
إلمكانات المادية والبشرية في المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظـات          خالل استثمار جميع ا   

غزة وكذلك توفير جو نفسي من الرضا الوظيفي والدافعية والتقبل لجميع المدرسين والعاملين تجـاه            
  " . المديرين

  

  : مدارس الحكومة األساسية
  " .  سنوات10ألولى ومدتها هي قاعدة التعليم األساسي والتي تقوم عليه مراحل التعليم ا"

  )2002 ، دائرة اإلحصاء التربوية(

  : مدارس الحكومة األساسية العليا
هي مرحلة التمكين وتشمل مرحلة التعليم األساسية العليا من الـصف الخـامس وحتـى الـصف                 "

  )21 :1998،  وزارة التربية والتعليم العالي(                                           ."العاشر
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  : محافظات غزة
 ومع 2كم365جزء من السهل الساحلي وتبلع مساحتها       ) : "وزارة التخطيط والتعاون الدولي   (عرفتها  

محافظـة  : قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلى خمس محافظـات هـي              
   " الشمال، محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خان يونس، ومحافظة رفح

  )1997 التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة(                                                      
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  الفصل  الثاني

  
  اإلطار النظري

  

             

  

  التخطيط المدرسي:المحور األول 

  

  التخطيط االستراتيجي المدرسي:المحور الثاني 

  
  ارة المدرسيةفاعلية اإلد:المحور الثالث
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  المحور األول
  

  التخطيط المدرسي

  
  مقدمة 

  التخطيط التعليميمفهوم 

  التخطيط المدرسيمفهوم 

  أهداف التخطيط المدرسي

  أهمية التخطيط المدرسي

  فوائد التخطيط المدرسي

  خصائص التخطيط المدرسي الناجح

  ضمانات ومتطلبات نجاح التخطيط المدرسي

  لمدرسيخطوات عملية التخطيط ا

  مهارات التخطيط المدرسي
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  :مقدمة
أن هذا المفهوم يرجـع      ،نجد   كوسيلة يتبعها اإلنسان لتحقيق أهدافه مستقبالً     إذا تتبعنا مفهوم التخطيط     

ـ ،وارتباط الحياة    وبالجنة والنار  إلنسان  فاألفكار الخاصة بالثواب والعقاب     اتفكير  إلى بداية     اآلخرةب
  . التخطيط اإلسالمي بصورة خاصةً لفكرة التخطيط بصفة عامة و وطيداً هذا ارتباطاًفارتبط

وأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة ومـن :"وهناك اآليات القرآنية التي تؤكد على مفهوم التخطيط  مثال قوله تعالى       
   ).60:  اآلية مناألنفال،  ("رباط اخليل

ّات جنات جتري من حتتها األنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كمـا إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحل:"وقوله تعالى 

ًار مثوى هلمّتأكل األنعام والن
  ).12 :محمد، اآلية ("

  )18: اآليةمنالحشر،( ".ا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغديا أيها الذين آمنوا اتقو:"وكذلك قوله تعالى 
 مفهوم التخطيط وعلى نتائجه في اآلخرة ، وفـي          ففي اآليات السابقة يؤكد اهللا سبحانه وتعالى على       

   .هذا دليل على أهمية التخطيط في تحقيق األهداف المرجوة بالنسبة لإلنسان
 في النصف الثاني من القرن العـشرين فـي كتابـات            فهوم واضح إال  ولم يظهر التخطيط كم    "    

ق ذلك قيام االتحاد السوفيتي بوضع      االقتصاديين، أو علماء االجتماع، او اإلدارة أو التربية،ولكن سب        
خطة تنموية طويلة األجل في منتصف العشرينات، بهدف تحويل اقتصاده مـن اقتـصاد زراعـي                

  .متخلف إلى اقتصاد صناعي متقدم 
 م أو ما عرف بالكساد العظيم       1929كما أدى ظهور واستشراء األزمة االقتصادية الدولية عام              

Biggest Depression،وأيضاً نشوب الحـرب   واستراتيجية وعلم التخطيط كفلسفةبالهتمام إلى ا
  .العالمية الثانية وتبنّي كثير من الدول المشاركة في الحرب لفكرة التخطيط االقتصادي 

 وحتى وقتنا الحاضر تبلور التخطيط كعلم  مستقل وقائم بذاته وأيـضاً تـم تبنيـه                 1945وفي عام   
   ) .39 – 38 :2001غنيم،( "ل والشعوبكأسلوب حياة عند الكثير من الدو

ولهذا نشأ التخطيط التعليمي بعد ظهور التخطيط االقتصادي وخاصة عندما اتـضحت العالقـة                  
القوية بين التعليم واالقتصاد والتي تشير إلى أن التعليم يعد من المطالب المهمـة للوصـول إلـى                  

تعليم في تنمية المجتمـع ، ولقـد تمـت أول           اقتصاد قوي سليم، وهذا ما يعزز القول حول أهمية ال         
  تحقيقاً لتوصـية وزراء التربيـة    Lima في ليما1956محاولة للتخطيط التعليمي الشامل في عام 

لدول أمريكا الالتينية على ضرورة اتخاذ التخطيط التعليمي منهجاً وأسلوباً لحل المشكالت التعليمية             
  .كماً وكيفاً 
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 بجهود ضخمة في مجال نشر التخطيط التعليمي، مما أدى  Uniscoكو ثم قامت منظمة اليونس    
إلى انتشار مناهج التخطيط التعليمي وأساليبه وظهور العديد من الخطط التعليمية في كل من الهنـد                

وبصفة عامة ظهر التخطيط فـي      . وباكستان وإندونيسيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول النامية         
  )384-382: 2001دياب، ( م في صورة خطط خمسية وعشرية1960م البالد العربية منذ عا

  

وبعد ذلك انتقل التخطيط إلى المدرسة فأصبح أهم عمليـة مـن عمليـات ووظـائف اإلدارة                      
المدرسية ،وذلك حتى تحقق اإلدارة المدرسية فاعليتها بنسبة كبيرة في جميع المجـاالت اإلداريـة               

  .والفنية واالجتماعية 
التخطيط للعمل المدرسي ضرورة لنجاح هذا العمل واإلدارة         : "فهو يرى أن  ) حجي (يؤكدهوهذا ما   

الفعالة للمدرسة تنظر إلى العملية التعليمية نظرة علمية وهذا يعني أنها تتخذ التخطيط أسلوباً ووسيلة               
   ).332: 1995حجي،( " داف المدرسة لتحقيق أه

  

وتتكـون  هو عملية إعـداد الخطـة       :"التخطيط بأنه  ) الخليجمكتب التربية العربي لدول     (  ويعرّف

  - :عملية التخطيط من عدة مراحل تتضمن ما يلي
الوقوف على الحقائق كتحليل القطاع، أو مراجعة الحقائق والبيانات الخاصة بالقطـاع،             .1

أو إجراء مسح كامل للقطاع ،أو ربما يقتصر األمر على تحليل جانب معين،أو زاويـة               
  .داً أكثر تحدي

رسم خريطة المستقبل،كوضع أهداف السياسات، أو صياغة األهـداف والموضـوعات            .2
االستراتيجية وتقويم االحتياجات والمـوارد المتاحـة وتحديـد األولويـات وتـصميم             

 .استراتيجيات التنفيذ 

  ."رسم مخطط عام لخطط التنفيذ أو التطبيق .3

    ) 17 -16: 2000بي لدول الخليج ، العرمكتب التربية(                                   

أنه العملية الرسمية الختيار رسـالة المنظمـة وأهـدافها          :"تعريفاً آخراً للتخطيط   ) جواد(  ويضيف
األساسية لآلماد القريبة والبعيدة،ويساعد على اشتقاق األهداف الثانوية والفرعية ويمكن من اختيـار             

لك األهداف وأخيراً يعد التخطيط الوظيفة األساسـية لتوزيـع          الستراتيج والتكتيك المالئمين لبلوغ ت    
  . )187: 2000جواد،(  )مادية -مالية -بشرية(الموارد المنظمية األساسية 

  -:أن هناك استراتيجية للتخطيط تشتمل على ما يأتي ) مرسي(  ويبين
  .تحديد األهداف بوضوح عند تبني الخطة   . أ 
 .ترتيب األولويات  . ب 

 .ت المستقبل التنبؤ باحتماال  . ج 
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الشمول الذي يعني تقدير الجوانب المختلفة لإلمكانات المادية والبشرية والظروف البيئية             .د 
 .واالجتماعية 

 .الواقعية التي يقصد منها مراعاة الظروف والواقع   .ه 

 .المتابعة التي تتم من خالل تنفيذ الخطة   .و 

  )258-257: ت.ي، دمرس(        يم بمعنى تحديد نقاط القوة والضعفالتقييم والتقو  .ز 
      

  - :من التعريفات السابقة ما يلي الباحث   ويالحظ
  .أن التخطيط يهتم بالبيئة وتحليلها اهتماماً كبيراً ويهتم بالموارد المادية والبشرية .1
  ) .المدرسة ( يهتم التخطيط برسالة المنظمة  .2
 .نوية سواء الرئيسة أو الثا) المدرسة ( يؤكد التخطيط على أهداف المنظمة  .3

 ) .المدرسة ( التخطيط يهتم بالنظرات المستقبلية للمنظمة  .4

  

  -:التخطيط التعليميمفهوم 

 من األنشطة التي تحدث     اًعملية مستمرة تشمل عدد    :"التخطيط التعليمي بأنه   ) الجندي ( قد عرف ل
نيـة  في ترتيب،وتنظيم معين عبر وقت محدد،وتتوقف طبيعة تلك األنشطة والعالقات بينها علـى ب             

التخطيط واختيارات المخططين الذين يقومون بعملية التخطيط ودرجة األولويات وعلى المعوقـات            
   ).134-133: 2002الجندي،( " التي تؤثر في عملية التخطيط التعليمي 

  
استخدام المواد المتاحة في المجتمع لتحقيق أقصى طلب على التعليم سـواء            :"بأنه ) دياب ( ويعرفه

    ." مستوى الفرد أو الجماعةأكان ذلك على
أسلوب علمي يعتمد على التحليالت المنطقيـة       :"أنهب التخطيط التعليمي ) Coombs(ويعرف كومبز 

  "والرشيدة لجعل التعليم أكثر فعالية وكفاءة في تلبية حاجات وأهداف كل من المجتمع وأفراده
   )388-385: 2001دياب،(                                                                  

أن موضوع التخطيط التعليمي هو نشاط التعليم،بما لـه مـن طبيعـة هادفـة           ):"مدبولي ( ويضيف
ومخططة والذي يهدف إلى إكساب أفراد المجتمع قدراً عاماً من المعارف والمهارات واالتجاهات،             

ي تكفيهم لكي يواجهوا متطلبـات      والقيم الالزمة إلعدادهم لكي يصبحوا مواطنين صالحين فيه، والت        
الحياة،من عمل وإنتاج ومشاركة إيجابية ومحافظة على الهوية الحـضارية للمجتمـع،من خـالل               
الهياكل النظامية والبرامج والصيغ التعليمية المتدرجة والمتنوعة وهو بذلك جـزء مـن التخطـيط               

   ).16: 2001مدبولي،(" التربوي الشامل
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 هو التعريف األشمل من بين التعريفات السابقة حيث أنه يؤكـد            )ومبزك( أن تعريف    الباحث ويرى
على األهداف المنشودة وعلى تحقيق رغبات وحاجات األفراد كما أنه يبين الدور الرئيسي للتخطيط              
وهو جعل التعليم أكثر فعالية وكفاءة كما ويبين أن التخطيط أسلوب إداري علمـي يهـتم بتحليـل                  

  .األحداث والمشكالت 
  
  

  -:التخطيط المدرسي مفهوم 
وضع السياسة العامة للمدرسة ووضع برنامج شامل للعمـل وتوزيعـه علـى             ) :"محمد (قد عرفه ل

  ).73: 1983محمد،(" فترات تتناسب مع إمكانات المدرسة
هو العنصر الحيوي للسياسة العامة للمدرسة إذا أقيمت للمدرسة اإلحصائيات التـي            ):"أحمد (وعرفه

 دعامة التخطيط وتتكشف فيها المفارقات التي تدعو إلى التعديل في المنـاهج والكتـب               تتكون منها 
  ). 16: 1985أحمد،(" ويظهر من تطبيقها نتائج التجريب

  
أن موضوع التخطيط المدرسي هو الظاهرة اإلدارية و التعليميـة علـى            ) " مدبولي (هذا و يضيف  

ظام التعليمي للمجتمع، و تمارس منه أدوار متعددة ،         مستوى المدرسة و التي تمثل الوحدة البنائية للن       
تعليمية و تثقيفية و حضارية، وهي بذلك جزء من موضوع التخطـيط التعليمـي، و جـزء مـن                   

  .)16: 2001مدبولي،"(موضوع التخطيط التربوي في ذات الوقت
العامـة فـي     ألنه يبن أن التخطيط المدرسي يهتم برسم السياسة          )محمد( إلى تعريف    الباحثويميل  

  .المدرسة و بتحديد برنامج واضح للعمل فيها وكذلك اهتم بالموارد المدرسية فيها 
  -:أهداف التخطيط المدرسي

إن التخطيط المدرسي ضرورة الزمة لمدير المدرسة، وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المرجوة بنجاح            
 التربوية المـراد تحقيقهـا، و       فإن من أهم دعائم نجاح خطة العام الدراسي دراسة األهداف         " كبير  

يجب أن تخص هذه باهتمام القائمين على إدارة شئون المدرسة فيتعرفون على كل المداخالت التي               
تؤثر وتتأثر بها ويتعرفون كذلك على أسس وضعها بصورة محددة و دقيقة تمكـن مـن تنفيـذها                  

  ).85: 2002الجبر،" (وقياسها بطريقة علمية 
  

  -:يعني اإلجابة عن ثالثة أسئلة أساسية هي سة طيط في المدربأن التخ) حجي(ويضيف 

  التالميذ و المعلمون و اإلمكانات المادية من مبنى و تجهيزات ؟:  ما واقع المدرسة -
  ما الذي يراد تحقيقه ؟ األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها ؟-
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 إلى تحقيق هذه األهداف فـي        كيف يمكن تحقيق ذلك في ضوء الواقع ؟ رسم الطرق التي تؤدي            -
  .ضوء الواقع داخل المدرسة و في البيئة و المجتمع

 
  -:عدة أمور  يمكن أن نستخلص مما سبق و

أن تخطيط العمل بالمدرسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف هذه المدرسة، و أنه بالتـالي وسـيلة                : أوالً
  .المال و استخدام ذلك جميعاً بفعاليةلتحقيق هذه األهداف بأسلوب علمي يوفر الوقت و الجهد و 

أن التخطيط عملية من عمليات اإلدارة ووظيفة من وظائفها، ومعنى ذلك أنه ال يمكـن وال                 : ثانياً
ينبغي تنفيذ أي نشاط في المدرسة تنفيذاً سليماً دون األخذ بالتخطيط،سواء كان هذا النـشاط داخـل                 

  .الفصل أو خارجه، داخل المدرسة أو خارجها 
أن التخطيط داخل المدرسة يهدف إلى تغيير واقعها إلى األفضل فهو وسيلة لإلصالح والتقدم              : ً  ثالثا

ورفع مستوى األداء بالمدرسة،سواء في ذلك أداء المعلم وأداء التلميذ وأداء اإلدارة،فالتخطيط بلغـة              
  .أخرى يحقق الفعالية ويساعد على رفع مستوى الكفاءة

لمدرسة ما هو إال تطلع إلى المستقبل، وهو إذ ينطلق من واقع هذه المدرسـة               أن التخطيط با   : رابعاً
وظروفها ووظيفتها،فإنه يأخذ دائماً في االعتبار الظروف المختلفة الماضية والحاضرة،وأنه أيـضاً            
تطلع إلى ما يراد الوصول إليه،إن التخطيط على مستوى الفصل أو النشاط أو المدرسة ككل يعنـي                 

  .سيكون عليه المستقبل واإلعداد لهذا المستقبل التنبؤ بما 
أن تخطيط العمل اإلداري الفني بالمدرسة مرحلة فكرية سابقة على تنفيذ أي عمـل مـن                : خامساً  

األعمال،والتخطيط بالمدرسة ينتهي باتخاذ القرارات المتعلقة لما يجب القيام به وتوقيت أداء العمـل              
   ).297 :1998حجي،(وإجراءاته وكيفية أدائه 

  
  -:عدة أهداف في التخطيط المدرسي منها ) الجبر ( ر وتذك

  .تحديد وتوضيح رسالة مدارس التعليم العام وفقاً لألهداف العامة للتربية . 1
وضع األهداف الخاصة بمدارس التعليم العام على ضوء األهداف العامة للمرحلة التي تخـدمها              . 2

 .كل مدرسة

 .مستمر لدى العاملين في مدارس التعليم العام تأصيل مفهوم التخطيط ال. 3

المساعدة على تكوين رؤية واضحة لدى مديري مدارس التعليم العام والعـاملين معهـم فيمـا                .  4
  -:يتعلق بالمهام التي يقومون بها واإلجابة عن مثل األسئلة التالية 

  لماذا يقومون بما يقومون به من أعمال ؟-       أ
   أن يؤدوا المهام والمسئوليات المنوطة بهم ؟كيف يجب-       ب
   متى يجب عليهم القيام بهذه المسئوليات ؟-       ج
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  أين يجب عليهم ممارسة األنشطة والفعاليات ذات العالقة بالخطط التي يصنعونها ؟-       د
،إذ إن   مساعدة القائمين على إدارة المدرسة على إتباع األسلوب العلمي في كل خطوة يخطونها             -5

الخطط المدرسية لن يكتب لها النجاح إال إذا توافرت لها أسس علمية ومقومات خاصـة فـي كـل                  
  .مراحلها 

  . تنمية التنبؤ العلمي لدى القائمين على إدارة المدرسة وتأصيل مفهوم التنبؤ المستقبلي لديهم-6
 مـع مراعـاة ظروفهـا       بمعنى أن المدير الناجح يجب أن ينطلق من المستقبل الذي يأمله لمدرسته           

الحالية،لذلك فإن التخطيط يساعد على التنبؤ بالصعوبات والعقبات التي قد تواجـه المدرسـة فـي                
  .المستقبل، والعمل على وضع اإلجراءات الوقائية لتالفيها والحد منها قدر المستطاع 

حيث يجب علـى مـديري المـدارس        " مديرو المدارس مخططون مقيمون     "تأصيل مفهوم  -7
تجاه طموحاً   الماضي والواقع لخدمة المستقبل مما يجعل العمل المدرسي موحد اال          توظيف

   )35-33: 2002الجبر،(                                          .وثّاباً نحو األفضل
  

   -:عدة أهداف للتخطيط منها) بوبطانة(ويضيف 

ألولويات وترتيبها واختيار   حسن اختيار ا  (ياغة السياسات واتخاذ القرارات     ص ترشيد وعقلنه  -
  )  .البدائل المناسبة لتحقيق األهداف الموضوعية

 ) .الكفاءة الداخلية والخارجية( زيادة فاعلية وكفاءة النظام التعليمي  -

تحقيق األهداف اآلنية والبعيدة المدى في إطار ما يتوافر مـن إمكانيـات، وتعـديل هـذه                  -
ث نوع من التكامـل بـين هـذه األهـداف           األهداف في ظل ما يستجد من معطيات وإحدا       

 .االجتماعية واالقتصادية للمجتمع 

توفير النظرة التقويمية والتشخيصية المستمرة للنظـام التعليمـي، وإدخـال اإلصـالحات              -
 .والتعديالت التي تفرضها تغيرات الظروف، والمعطيـات المرتبطـة بالنظـام التعليمـي            

 )4-3:ت.بوبطانة، د(

  

أهميته فـي   ) الصالحي(داري المدرسي جزء من التخطيط المدرسي،يوضح       وحيث إن التخطيط اإل   

  - :تحقيق أهداف مدير المدرسة بكفاءة وفاعلية من خالل
  .توفير الوقت بعيداً عن التخبط واالرتجال والعشوائية  •
 .استغالل الموارد المادية والبشرية االستغالل األمثل  •

 .داف المدرسة التنسيق بين النشاطات المختلفة لتحقيق أه •

 .التنبؤ بالمستقبل ومواجهة المشكالت والعقبات وحلها بنجاح  •

 .يقلل من التداخالت ويحسن األداء اإلداري ويجعل عملية الرقابة سهلة  •
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 .التخطيط التعاوني بمشاركة المعلمين في تحديد األهداف يساعد على حلها  •

 .اآلخرينيساعد مدير المدرسة على التطوير واالستفادة من تجارب  •

    )48: 1999الصالحي، (

قد أكّدا على أن التخطيط يهتم بالتنبؤ بما سـيكون          ) الجبر(و  ) حجي( أن   الباحث ومما سبق يالحظ  
عليه مستقبل المدرسة وأن التخطيط ضرورة من ضرورات نجاح المدرسة لتحقيق أهدافها،بينما أكد             

ا تقوم به المدرسة من أعمال باعتبارها       بوبطانة على أن التخطيط له دور هام في تقويم وتشخيص م          
 .الركيزة األساسية في النظام التعليمي 

  

  -: التخطيط المدرسي و فوائدأهمية
ويعتبر مدير المدرسة   "تكتسب عملية التخطيط أهميتها من كونها حجر الزاوية في اإلدارة المدرسية،          

رسية المختلفة،حتى أننا نستطيع    هو الشخص الذي له أعظم األثر في عمليات ونشاطات اإلدارة المد          
القول أن نجاح اإلدارة المدرسية في القيام بما هو مطلوب منها يتوقف بالدرجة األساسية على مدى                

  "   ما يتمتع به المدير من قدرات قيادية ومؤهالت إدارية
   )13: 2006ربيع،(                                                                         

لذا وجب على مدير المدرسة الناجح أن يمارس التخطيط في مدرسته وبأسلوب علمي قـائم علـى                 
استلهام خبرات الماضي وحقائق الواقع، وبنظرة مستقبلية لما يمكن أن تتعرض له مدرسـته مـن                

  .صعوبات ومشاكل ووضع الحلول المناسبة لها 
  

  - :في كونه ) وير التربويمركز التط ( وتكون أهمية التخطيط كما يبينها
الوظيفة األساسية األولى لمدير المدرسة التي تسبق جميع الوظـائف التربويـة األخـرى               .1

  .وتشكل القاعدة والمنطلق األساسي لها 
الوسيلة التي توضح معالم الطريق، وتحدد مسار العمل اإلداري التربـوي،وتنظم الجهـود              .2

 .تساق باتجاه تحقيق األهداف المنشودة بتكامل وا

األداة التي تساعد على تجسير الهوة بين الواقع والمتوقع، أي بـين الحاضـر والمـستقبل                 .3
 .بأسلوب علمي 

 .الطريقة التي تجنبنا التخبط واالرتجال، وما ينتج عنهما من فشل وإحباط  .4

 ،األسلوب الذي يحقق التعاون بين جميع المشاركين والمشتركين فـي العمليـة التعليميـة              .5
  .كثر ارتياحاً وتماسكاًويجعلهم أ

 .يف الحتماالت المستقبل وأحداثه ي تزيد من قدرة المدرسة على التكالطريقة الت .6

  .الوسيلة التي تساعد على إحداث التطويرات والتحسينات وحل المشكالت  .7
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  . األسلوب الذي يساعد على االستخدام والتوظيف األمثل لموارد البيئة .8
   )3-2:ت . مركز التطوير التربوي ، د(   

 
  -:بعض عناصر أهمية التخطيط وهي ) العتيبي ( ويضيف 

يعتبر التخطيط القاعدة األساسية لتبرير عمليـة اتخـاذ         : القاعدة األساسية التخاذ القرارات      .1
القرارات، حيث إنه بدون التخطيط تصبح عملية اتخاذ القرارات اإلدارية عملية عـشوائية             

  . نشاط اإلدارة مشوشة ال تشكل نسقاً منطقياً في
يعتبر التخطيط محاولة للتغلب علـى عـدم معرفـة المـستقبل            : مواجهة حالة عدم التأكد      .2

وتطوراته عن طريق التنبؤ العلمي، وإال فإن اإلنسان سوف يبقى خائفاً ومتردداً من القيـام               
 .بأي نشاط فتشل نتيجة ذلك حيويته وحركته 

في مختلف مراحلها وخطواتها تـضع      ) خطيط  أي عملية الت  ( فهي  : التركيز على األهداف     .3
 .الهدف أمامها وتعمل على تحقيقه 

فالتخطيط يحدد ما يجب أن يعمل أو ينجز وما تم عملـه أو             : تحديد وتسهيل وظيفة الرقابة      .4
 .إنجازه فعالً و تؤكده الرقابة 

حظـة  ال شك أنه أثناء استقراء المـستقبل يمكـن مال         : مالحظة عوامل التغيير المستقبلية      .5
) المدرسـة (مؤشرات التغيير المستقبلية وبالتالي االستفادة منها فـي تحركـات المنظمـة             

 )116: 2002العتيبي،( .                                                    المستقبلية

  
  -:منها) المدرسة(مية التخطيط على مستوى التنظيم عدة عناصر تدل على أه) غنيم(ويذكر 

طيط السليم من األخطاء بجميع أشكالها، وعلى كافة المستويات ؛ألنه أسلوب يقوم            يقلل التخ  .1
التروى والموضوعية في صنع القرارات، وبالتالي فهو يساعد المـدير علـى اتخـاذ               على

 .قرارات صحية تحكمها األهداف المنشودة 

تحقيق االستغالل  يعمل التخطيط السليم على رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج عن طريق             .2
 .األمثل للموارد واإلمكانيات المتاحة 

يعمل التخطيط السليم على تحقيق رقابة فعالة في جميع مراحل التنفيذ وبشكل يضمن تحقيق               .3
 .األهداف المنشودة 

تحقيق التنسيق األفقي والرأسي بين النشاطات المختلفة داخل المؤسسة أو القطاع وتحديـد              .4
 ).44-43: 2001غنيم،(ب وتوزيع المسئوليات الهيكل التنظيمي المناس
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مدير المدرسة سالمة العمل اإلداري في مدرسته       ليضمن   أن التخطيط المدرسي  )"العاجز(ويبين  
و ال بد أن يكون هذا العمل مخططاً بدقة قبل بداية العام الدراسي؛لذلك يجب أن يـضع خطـة                   

ثناء العام الدراسي من بدايته وحتى نهايته       عمل تغطي األنشطة اإلدارية كافة التي يقوم بها في أ         
بحيث يكون التخطيط التربوي مبنياً على حاجات حقيقية، فهو ليس غاية بـل وسـيلة لتحقيـق                 

  . )84: 1998العاجز،(األهداف التربوية
  

  - : في النقاط التالية فوائد التخطيط المدرسي)أبو حشيش(ويذكر
  .التخطيط يوفر الوقت  .1
 .استغالل الموارد المادية والبشرية االستغالل األمثل التخطيط يساعد على  .2

ى العاملة وتوفير المناخ الالزم     ،إذ أنه يعني بالقو   )المدرسة  ( التخطيط يهتم بمشكالت الهيئة      .3
 .ها ل

ط السليم هو القاعدة التي ينظم العمل في ضوئها،كما يتم في ضوئه وضـع قواعـد                التخطي .4
    )71:1999أبوحشيش،(.                   جز من عملذ لمتابعة ما ينالرقابة على التنفي

  

  -:فوائد أخرى للتخطيط المدرسي نذكر منها) عقيالن ( ويضيف 
إن كثرة مسئوليات مدير المدرسة وتنوعها وتعددها تجعلها مختلفة في األهمية واألولوية             -

أهمية على عمل   وفي مدى الوقت الالزم لها،فبدون التخطيط فإن المدير قد يقدم عمالً أقل             
آخر أكثر أهمية منه،وبدون التخطيط قد يعطي المدير وقتاً أطول ألعمال ال تحتاج منـه               

حتـاج إلـى مزيـد مـن الوقـت          إلى مثل هذا الوقت وذلك على حساب أعمال أخرى ت         
  .إلنجازها

إن التخطيط يتيح للمدرسين فرصة االشتراك الفعلي في تحديد األهداف عندما يقوم المدير              -
وتدل بعض األبحاث علـى أن      "طيط التعاوني،مما يعود بالنفع الكبير على المدرسة        بالتخ

المدرسين الذين تتيح لهم إدارة المدرسة فرصة االشتراك الفعلي في وضع خطة المدرسة             
وسياستها يكونون أكثر تحمساً لمدارسهم ولعملهم في هذه المدارس من المدرسين الـذين             

يكونون أكثر ارتياحاً وأكثر تماسكاً وإحساساً باالنتماء من        يحرمون من هذا االشتراك كما      
هـداف  غيرهم ألنهم باشتراكهم هذا تتاح لهم فرصة االعتراف بهـم والتعـرف علـى أ              

           .المدرسة ومناقشتها وتحديدها
 

إن التخطيط يمكن مدير المدرسة من السير في عملـه اليـومي واألسـبوعي والـشهري                 -
 .تظام وثقة والفصلي والسنوي بان
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إن التخطيط يمكن مدير المدرسة من تحديد مدى نجاحه في عمله،إذ أن عمليـة التخطـيط                 -
تتضمن تحديد األهداف ،وتحديد وسائل التقويم وأساليبه وبذلك يستطيع المدير أن يعرف كم             

حققـاً للهـدف أو األهـداف       حقق من إنجازات في زمن معين،وكم كان هـذا االنجـاز م           
 .المرسومة

راك مدير المدرسة بأن التخطيط جزء رئيس ومهم من عمله يجعله يشعر بأنه بحاجة              إن إد  -
إلى تنمية نفسه في هذا الجانب،فيلجأ إلى دراسة الكتب والنشرات واألبحاث التـي تتعلـق               
بالتخطيط للعمل المدرسي،أو يلتحق بإحدى دورات التدريب على اإلدارة والتخطيط ليصبج           

 . المدرسي بكفاءة عالية قادراً على وضع خطة العمل

عندما يقوم مدير المدرسة بوضع خطة العمل السنوية فال بد أن يأخذ بعين االعتبار ما جاء                  -
في خطط العام السابق،وهذا يعني أال ينشغل مدير المدرسة باألعمال الروتينية كل عام وأال              

ي على التجديد   تكون أعماله نمطية تتكرر كل سنة، بل ال بد من تطوير خططه بحيث تحتو             
واالبتكار،مما يفرض على المدير أن ينحي منحنى التفكير  اإلبداعي في رسم الخطط، وأن              

  .تضمن خطته مشروعات تحسينية جديدة ومتجددة كل عام

             )300-298: 1990عقيالن،(                                                              
  

  - : نذكر منهاعدة فوائد رئيسة للتخطيط ) الطراونة( ويبين 

يبين التخطيط مسبقاً الموارد المالية والبشرية المطلوب استخدامها وبالتالي يمكن تأمين هذه             .1
 .العناصر في الوقت المناسب 

 . ، مما يساعد في الوصول إلى الهدفيحدد التخطيط مراحل العمل الالزم النجاز كل مرحلة .2

ة الكفاية والفعالية اإلدارية،ألنه يبرز الهدف ويوجه الجهـود نحـو           التخطيط يؤدي إلى زياد    .3
كما أنـه يـؤدي إلـى       ) الفعالية(تحقيقه،مما يزيد من احتماالت تحقيق الهدف بدرجة أكبر         

 ) .الكفاية(استخدام أمثل للعناصر بما يوفر المال والجهد والوقت 

حدودة ألنه يمكن من تطبيق مبـدأ       التخطيط يلعب دوراً مهماً عندما تكون الموارد المالية م         .4
 .صورة نهائيةاألولوية في دراسة البدائل وتقييمها، ومن ثم اختيار األهداف والبرامج ب

   )43: 2003الطراونة،(                                                             

 التخطـيط    وفوائـد  همية التخطيط المدرسي يرى الباحث أن أ       وفوائد وبعد هذا العرض عن أهمية    

  -:المدرسي تتركز في

   .إكساب مدير المدرسة القدرة على التنبؤ في المستقبل بما سيكون عليه حال مدرسته .1
  .قيق األهداف التي وضعها نصب عينيهإعطاء مدير المدرسة القدرة على تح .2
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مـن  أن يكون التخطيط المدرسي عادة عند مدير المدرسة تقوم على أسس علمية وتـستفيد              .3
 .الماضي والحاضر والمستقبل وتستفيد من خبرات وتجارب الغير 

 .يوفر الوقت والجهد .4

يستثمر المدير جميع الطاقات واإلمكانات للمعلمين والعاملين في المدرسة وكذلك إمكانات             .5
  .وطاقات المجتمع المحلي

ط المدرسي الفعال   وخالصة القول فإن أي إدارة مدرسية ناجحة وفاعلة ال بد لها من تطبيق التخطي             
  .الذي يهتم بمبادئ التخطيط الفعال 

  

  -:خصائص التخطيط المدرسي الناجح 
إن نجاح المدرسة في تحقيق فاعليتها يعتمد على درجة كفـاءة اإلدارة المدرسـية فـي ممارسـة                  
التخطيط المدرسي الفاعل وفي جميع المجاالت اإلدارية والفنية واالجتماعية ولكي يكون التخطـيط             

  - :ومن أهمها) عقيالن (هناك خصائص كما يوضحهامدرسي ناجحاً فإن ال
 .  االلتفات إلى ترتيب األولويات  •

االعتماد على بيانات ذات عالقة بما في ذلك السجالت التوجيهيـة واإلدارية،واسـتعراض              •
 .مرور العام السابق؛ لتحديد نقاط الضعف والقوة باإلشارة إلى األهداف 

 .الشمول  •

 .التوازن  •

 .التنسيق والتعامل مع خطط أخرى ذات عالقة وتفادي االزدواجية  •

 .قابلية التطبيق العملي  •

 .البساطة والوضوح  •

قع االمرونة والدينامية وفسح المجال إلدخال تعديالت مستمرة في الخطة حسب معطيات الو •
  )311: 1990عقيالن،(                                                         .

  
ال منها وهناك خصائص أخرى للتخطيط الفع:-  

  .وضوح األهداف  •
 .مشاركة األشخاص المناسبين لتنفيذ نشاطات الخطة المختلفة  •

وضوح دور كل من التالميذ،والمدرسين،والمجتمع المحلي،والمشرفين التربـويين فـي           •
 .الخطة 

 .وحدة القيادة لكل نشاط في الخطة  •

 .جدولة النشاطات زمنياً  •
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 .برمجة إجراءات التقويم والمتابعة  •

 .  التعاون حيث يشترك في بناء هذه الخطة جميع العاملين في المدرسة  •

  )3:  ت.مركز التطوير التربوي ، د (

  
يجب أن يتوافر للتخطيط عناصر معينة تضمن جـودة بنـاء الخطـة وسـالمة                "أنه) عفر (ويرى

لعـل أهـم    محيطة بها ومناسبتها لتحقيق الهدف منها       مكوناتها والتناسق بينها ومالءمتها للظروف ال     

  -:هذه العوامل 

واقعية الخطة من حيث أهدافها واألساليب التي تتبعها وتمـشيها مـع ظـروف المجتمـع                 -
وإمكانياته ونظامه االقتصادي و االجتماعي،وضمان مشاركة الناس في إعـدادها وتنفيـذها    

 يـستلزم ارتباطهـا بأهـداف العدالـة         عن قناعة ورضا واشتراكهم في عوائدها، وهو ما       
  .واالجتماعية 

تناسق الخطة وترابط مكوناتها والتوافق بين أساليبها وأهدافها، وتضمنها لعوامـل نجاحهـا              -
بحيث ال تؤدي إلى اختناقات في بعض القطاعات والمجاالت أو تضخم في البعض اآلخـر،      

 .ة في مجال عملها أي أنها تعمل على تحقيق التوازن بين المتغيرات المختلف

انخفاض تكاليف إعدادها وتنفيذها وتحقيقها للكفاءة االقتصادية من استخدام الموارد وإتباعها            -
 .ألنسب الطرق في تحقيق ذلك 

مرونة الخطة بما يكفل صالحيتها لمواجهة الظروف المختلفة التي قد تطرأ على المتغيرات              -
 .االقتصادية أثناء وتنفيذ الخطة 

ابعة التنفيذ وتقييم األداء؛ لضمان تحقيق األهداف ومواجهة المـشاكل المختلفـة            الرقابة ومت  -
  .وتذييل الصعاب  واإلفادة من ذلك في الخطط التالية 

لزامية الخطة وشمولها لكافة الموارد وتأثيرها في كافة المتغيـرات واسـتمرارية عمليـة              إ -
  ).24: 1986عفر،( مركزية التخطيط التخطيط وال

  
الخصائص المنطقية العامة التـي يمكـن       أن التخطيط عملية تتصف بمجموعة من       ) "مغني (ويرى

  -): ,Inskeep 1999(حصرها فيما يلي 
  .التخطيط نشاط جماعي وليس نشاطاً فردياً  خالصاً  -
 .التخطيط نشاط موجة نحو المستقبل وليس نشاطاً موجهاً نحو الحاضر  -

 .ل ابتكاري وإبداعي متجدد التخطيط ليس عمالً روتينياً ودائماً هو عم -

التخطيط نشاط مدروس يحدث برؤية وتأنٍ وال يتم بأسلوب المحاولة والخطـأ أو التجربـة                -
 .والخطأ 
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 تنظيميـا   التخطيط أسلوب علمي وعملي وليس نشاطا أكاديميا وبذلك يكون التخطيط نشاطا           -
 غوبة المنشودة ة من األهداف المرستراتيجية مثلى لتحقيق حزممجتمعيا مدروسا لتطوير ا

 .التخطيط نشاط مستمر ومرن ويتم تنفيذه بشكل تدريجي  -

 .يقوم على خطة وسياسة واضحتين ويعتمد أسلوب النظم  -

 .أسلوب متكامل ببعده الزمني والمكاني وبمحتواه و إجراءاته  -

أسلوب مستدام بمعنى أنه ال يركز فقط على الجوانب االقتصادية بل يأخذ بعـين االعتبـار                 -
نب البيئية في الحاضر والمستقبل عند تحديد األهداف ورسـم الـسياسات وتنفيـذها              الجوا

 .ومتابعتها 

أسلوب شامل بمعنى أنه يشمل جميع المشاكل بجوانبها المختلفة، ويتعامـل معهـا بـنفس                -
 .األهمية 

والمجموعـات  ) المجتمع المحلي (أسلوب مجتمعي ويقصد بذلك أنه يسمح بمشاركة السكان          -
 .في مراحله المختلفة المستهدفة 

 .أسلوب واقعي قابل للتنفيذ  -

أسلوب مرحلي منظم وهذا يعني انه يتكون من مجموعة من الخطوات والنشاطات المتتابعة              -
 .والمتسلسلة والمترابطة

  
أن التخطيط شكل من أشكال التفكير اإلبداعي وهو أيضاً نشاط ذهنـي يـسيق               "أيضاً) غنيم (ويرى

يا له، وبالتالي فهو عبارة عن خارطة ذهنية عن خط سـير العمـل فـي                العمل ويرسم تصورا أول   
كذلك فإن التخطيط هو عملية اختيار لبدائل ومسارات مختلفة إنـه باختـصار أسـلوب               . المستقبل  

   ) 33-31: 2001غنيم،( "لمعرفة ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد بكفاءة ونجاح

  
دة للتخطيط الناجح الفعال أهمها االبتكار واإلبداع       قد أبرز خصائص جدي   ) غنيم (أن الباحث ويالحظ

حيث يقع على كاهل مدير المدرسة أن يتصف ويمتلك كفاية االبتكار واإلبداع ويأتي بكل مـا هـو                  
أصيل وجديد عند ممارسته للتخطيط المدرسي بمعنى أال يكون التخطيط المدرسي  تقليدياً روتينيـاً               

ة العلمية النظرية والناحية العملية بمعنى أن يقوم على أسـس           وكذلك الربط بين التخطيط من الناحي     
  .علمية وأن يكون واقعياً 
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  -: عشرة مبادئ للتخطيط الفعال وهي )Dessler( ديسلر ويضيف 

  :إعداد التنبؤ الدقيق .1

اً ولكن المشكلة أن المديرين غالب    ) المدرسة  ( يعد التنبؤ مصدر افتراضات التخطيط بالنسبة للمنظمة        
ال يفهمون طرق التنبؤ بكفاءة، كما أن القائمين بالتنبؤ ال يفهمون أيضاً طبيعة مستخدمي التنبـؤات                
واحتياجاتهم بشكل كاف لمالءمة طرق التنبؤ المستخدمة مع الواقع الذي تواجهه؛ ولهذا فإن واحـدة               

نبؤ المختلفـة فـي     من طرق تحسين عملية التنبؤ هي تعليم مستخدمي التنبؤ كيفية تطبيق أساليب الت            
المشكالت التطبيقية وبالمثل فإن القائمين بعملية التنبؤ يجب أن يتم تعليمهم بشكل جيد بمـا يتعلـق                 

  .بالمعلومات المطلوبة من المديرين 
  :الحصول على قبول الخطة .2

بمعنى الحصول على االلتزام والقبول والحماس من المرءوسين للخطة ،وهـذا ضـروري لتنفيـذ               
 مدير الذين تـم     600ذا يدفع المدير لمشاركة مرءوسيه، ففي إحدى الدراسات تبين أن أل          الخطة وه 

في إنجاز الخطط التي شاركوا في      % 19سؤالهم من جانب الباحثين قد أفادوا أن هناك تحسناً بنسبة           
  .  وضعها قياساً بتلك الخطط التي أسندت إليهم فقط عملية اإلنجاز 

      
  -:سليمة يجب أن تكون الخطة . 3

أي أن تكون الخطة سليمة وفعالة وأن تستخدم منهج المحامي البارع ويشير هـذا األسـلوب إلـى                  
الحصول على التأييد الالزم للدفاع عن الخطة، ثم إعداد جدول تفصيلي بالمقابل يشمل ما في الخطة                

  .من أخطاء وأسباب عدم توافق الخطة 
  .الخطة وهذا سوف يساعد على نجاحهاقوم عليها فالمهم أن تختبر دائماً االفتراضات التي ت

  
  -:إيجاد التنظيم الفعال لعملية التخطيط . 4

فـإذا  ) اإلدارة المدرسـية    ( من المهم أيضاً تحديد مسئولية التخطيط فالتخطيط هو مسئولية اإلدارة           
بة كارثـة   ثم ترسل للمدرسة لتطبيقها فهذا بمثا     ) المدرسة  ( كانت الخطط جاهزة من خارج المنشأة       

  ) .المدرسة ( ستحل بالمنشأة 
وال بأس بأن يكون هناك مساعد للتخطـيط        ) المدرسة  ( فالتخطيط ال بد أن يكون من إدارة المنشأة         

  ) .مدير المدرسة ( بالنسبة لرئيس الشركة 
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  -:الموضوعية في التخطيط . 5

لمالحظ أن المـدير حـين      ال بد من وجود عنصر الموضوعية في التخطيط؛ حتى يكون سليماً  وا            
أو حتى رواد ونادراً ما يكون      ) امتياز(يطلب منهم تقييم أدائهم فإنهم يتمسكون بتقدير أنفسهم تقديراً          

  .أو حتى تقدير متوسط ) منخفضاً(تقديرهم 
 منشأة إنتاجية فقد أجاب أغلب المديرين أن منشأتهم سوف تنجز أفـضل             48وفي دراسة على نحو     

 المتوسط في العام المقبل، بينما يقدر أربعة منهم فقط أداء منشأتهم فـي العـام                كثيراً من المستوى  
  .المقبل بأسوأ من العام الحالي 

  

  -:قياس السوق الكلية ونصيب الشركة منها بدقة قدر اإلمكان . 6

وهكذا ) المجتمع المحلي (تشبع حاجات عمالئها    ) المدرسة(يرى خبراء التخطيط أن الشركة الناجحة       
  . من األمور الضرورية التحديد الدقيق للسوق و لموقع الشركة فيه يعد

  

  -:التحديد المسبق لمعايير التخلي عن مشروع الخطة . 7

يجب أن تتضمن الخطة تحديداً وموافقة مسبقة للتخلي عنها في حالة فشلها فـي تحقيـق األهـداف                  
  .والمعايير التي وضعت من اجلها 

 شهراً بعد ستة أشهر من جهود البحث والتطوير فإنه          24ا أهملناه لمدة    فإذا لم يتم التوصل إلحياء م     
في انـشغالك بمـا     ) أي مدير المدرسة  (ويجب أن تكون مخلصاً تماماً      " يجب التخلي عن المشروع     

  .مضاعفة منحنى التعلم ) كريس أرجيرس ( أسماه 
يها قرارك والحكمة فـي     وبمعنى آخر يجب أن تخلص دائماً للسؤال عن االفتراضات التي بنيت عل           

  .االستمرار في خطتك 
  
  -:ضع نظام للمتابعة واجعل الخطة مرنة . 8

 ال بد من المراجعة المستمرة للخطة اإلستراتيجية ويتعين على المديرين تقييم أدائهـم المـستقبلي               
  .بمالحظة العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقنية والتنافسية 

  .ن تتسم بالمرونة، وأن يتم تعديلها إذا تطلب ذلك بناء على متغيرات المجتمعفأي خطة يجب أ
   
   -:المراجعة السنوية الخمسية . 9

أن تقوم سنوياً على األقـل بمراجعـة االفتراضـات الرئيـسة            ) المدرسية(فإنه يتعين على اإلدارة   
ـ           باب االنحرافـات الـسالبة     والعوامل المؤثرة التي استندت إليها الخطة اإلستراتيجية، وتحديـد أس

  .والموجبة بالنسبة لألداء 
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  -:مالءمة الخطة للواقع . 10

فهناك التخطيط باألهداف، ويناسب البيئة التي يمكن التنبؤ فيها، وحين تكون التنبؤات يمكن االعتماد              
  .ويتعين أن تكون الخطط تفصيلية إلى حد بعيد . عليهاً 

الءمة حيث يصبح من العسير التنبؤ بظروف البيئـة، وفـي           وهناك التخطيط الموجه ويكون أكثر م     
هذه الحالة فإن المخطط يمكنه أن يتعرف بسهولة على المجال الرئيسي الذي ستعمل فيـه المنـشأة                 

  .، واالتجاه العام الذي ستتحرك فيه )المدرسة(
) المدرسـة (أة  والمخطط في هذه الحالة يعطي اهتماماً أكثر لنوعية النشاط الذي تنتمي إليه المنـش             

، وكـذلك  )المدرسـة (ويكون التركيز أكثر على الجهود التنسيقية إلنجاز األهداف العريضة للمنشأة          
  . )104-99: 1992،ديسلر( ت الخالقة والبديهية لدى األفرادعلى القدرا

  - :خصائص التخطيط المدرسي الناجح والفعال بعشر نقاط هي الباحث ويجمل
  .القدرة على التنبؤ  -1
 .د األهداف بدقة ووضوح تحدي -2

 .المرونة والشمول والواقعية  -3

 .التوازن والتعاون  -4

 .البساطة والوضوح  -5

 .سالمة الخطة المدرسية  -6

 .الموضوعية والبعد عن الذاتية  -7

 .التحديد المسبق لمعايير التخلي عن الخطة  -8

 .التجديد واالبتكار واإلبداع  -9

 .المتابعة والتقويم  -10

  

  -:خطيط المدرسي ضمانات ومتطلبات نجاح الت

 والذي يقوم به مدير المدرسة والمعلمون وأفـراد مـن المجتمـع             -لكي يضمن التخطيط المدرسي   
وضمن خطوات متتالية، مـع      النجاح البد أن يستند التخطيط على أسس علمية مدروسة،           –المحلي  

  - :مراعاة ألهمية كل خطوة من هذه الخطوات وهي
وهذا اإلجـراء البـد أن      ) المدرسة( من خالل المؤسسة     نسعى لتحقيقها تحديد األهداف التي     -1

  -:يأخذ بعين االعتبار المبادئ التالية 
  .يجب أن تعكس األهداف آمالنا وطموحاتنا ورغباتنا وتطلعاتنا المستقبلية   . أ 
أن نراعي عند تحديد األهداف الوضع االقتصادي للبلد والوضع االقتصادي الخاص            . ب 

 ) .المدرسة(بالمؤسسة 
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سكان وتوزيعاتهم الجغرافية ووضعهم االجتماعي والثقافي؛ ألن هذا يساعد         طبيعة ال   . ج 
في تحديد اتجاهات التخطيط ومجاالته، وكذلك ضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات          

 .المجتمع المحلي

تحديد أولوية األهداف حسب أهميتها،بحيث نأخذ بعين االعتبار وضـمن سـلم األولويـات               -2
  .، ثم يتم االنتقال الى األهداف األقل قيمة األهداف ذات األهمية القصوى

ضرورة تحديد السبل والوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وفي هذا المضمار ال بد مـن         -3
 -:األخذ بالحسبان النقاط التالية 

  ما هي الوسائل، وبدائلها الممكنة والمتوفرة لتحقيق األهداف ؟       *  
 فيذ؟من سيقوم بعملية التن       *   

إن عملية التقويم ضرورية من أجل الوقوف على مـدى سـير العمـل باالتجـاه                : التقويم   -4
  -:الصحيح ضمن الخطط الموضوعة لتحقيق األهداف وعملية التقويم تتضمن 

  .تحديد أساليب التقويم الفعالة لتقويم فعالية األداء على ضوء األهداف التي تم تحديدها مسبقاً -
  ).35-34: 1987شاهين،(جال التطويردة من عملية التخطيط في ممعرفة مدى االستفا -

  

  

  -:أنه لنجاح عملية التخطيط المدرسي ينبغي مراعاة االعتبارات اآلتية ) البوهي ( ويضيف 

يجب على مدير المدرسة التعرف على الوسائل التعليمية واألجهزة المتعلقة بـالتعليم فـي               -1
 .المدرسة المرحلة التعليمية التي تنتمي إليها 

  .ضرورة االبتكار في الوسائل التعليمية المحببة للتلميذ  -2
يجب على المعلمين استيعاب المناهج الجديدة واألجهزة المتعلقـة بـالتعليم فـي المرحلـة                -3

 .التعليمية التي تنتمي إليها المدرسة 

مناسبة ضرورة االهتمام بالثقافات الحرة عن طريق تزويد مكتبة المدرسة بالكتب الحديثة ال            -4
 .للتالميذ 

ضرورة االتصال ببعض المؤسسات والمرافق الموجودة في البيئة المحلية والتي تسهم فـي              -5
   0نجاح العملية التعليمية مثل المستشفيات والنوادي والمتاحف والمصانع والمدارس الفنية

  يجب جعل التلميذ يتمتع بالجو المدرسي الهادئ الذي يسوده الحب والعطف والتعاون  -6
 .رورة تشجيع روح عمل الفريق الواحد ض -7

 . ضرورة مرونة مدير المدرسة في معالجة المشكالت المتعلقة بمدرسته  -8

 .ضرورة التركيز على النشاطات والمجاالت التي تقوم بها المدرسة  -9

 .ضرورة المرور على مرافق المدرسة ومراعاة النظافة وإصالح دورات المياه  -10
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 قراراً إال بناء على حضور جميع األطراف المتـصلة          ضرورة أال يصدر مدير المدرسة     -11
 .بالقرار 

ضرورة أال يصدر مديرالمدرسة قراراً إال بعد التأكد من سلبياته وإيجابياته مـع جميـع                -12
 .األفراد المتعلقين بهذا القرار 

 .ضرورة العمل على إشراك التالميذ في تخطيط العمل في مدرستهم  -13

 .رات التربوية واإلدارية وتنفيذها ضرورة العمل على احترام القرا -14

 .ضرورة العمل على تحقيق وإشباع حاجات العاملين بالمدرسة  -15

 .ضرورة إعطاء وقت كاف لمباشرة المباني المدرسية  -16

 .      ضرورة الوقوف على عوائق التنفيذ والوصول إلى أبسط الطرق لحلها  -17

  )58-57:2001البوهي، (

  

  -: التخطيط هيأن متطلبات نجاح) محمد ( ويرى 

إعداد خطة متكاملة وفقاً لمعايير موضوعية ومواصفات واقعية دقيقة، ثم تنفيذها، وكل ذلك علـى               "
أساس من المشاركة اإليجابيةالرسمية والشعبية ؛حتى تتضافر الجهود المختلفة لجعل التخطيط واقعاً            

   ).167: 2000محمد،( "تتحقق الخطط وأهدافها المرسومةمعاشاً؛وحتى 

  -:أن هناك عوامل لنجاح التخطيط المدرسي وهي ) دياب ( يبين و

  .حسن جمع البيانات الالزمة حول جوانب التخطيط التربوي  •
دقة تحديد األهداف ووضعها في صورة كمية قابلة للقياس مع التأكد مـن إمكانيـة تقـسيم                  •

ى مستوى المرحلة   عل( للمستويات اإلدارية المتدرجة     األهداف الكلية إلى أهداف فرعية تبعاً     
 ) .والفرقة الدراسية والمادة التعليمية وموضوع الدرس

 .االهتمام بالمشاركة الجماعية في جوانب التخطيط المختلفة  •

 .مناسبة الخطة المدرسية لإلمكانات المادية والبشرية بالمدرسة  •

كل أسـبوع،أم شـهر أم فـصل        (دراسية على مواعيد زمنية محددة      حسن توزيع الخطة ال    •
 ) .راسيد

 .المرونة في التخطيط مع ضرورة االهتمام بالتغذية الراجعة  •

 .الشمولية لعدة جوانب هامة في العملية التعليمية  •

 .التقويم المستمر  •

االهتمام بنمذجة جوانب العمل اإلداري في المدرسة لتوفير الوقت والجهـد لرجـال اإلدارة               •
  )408: 2001دياب،(                      .                                    المدرسية
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 - :عدة أمور هامة عند التخطيط) الجعيد (ويذكر

ال تباشر التخطيط وبخاصة في األمور المهمة إال بعد الحصول على قدر كاف من الراحـة                 -1
والهدوء واعتدال المزاج والشعور بالثقة وعدم القلق والتـوتر واإلحبـاط ؛ ألن التخطـيط               

إلى جميع قواك الذهنية من تفكير وتذكر وخيال وعند األحـوال           )  المدرسة مدير(يحتاج منك 
  .االضطرارية فللضروريات أحكامها 

ال بد أن يكون في تحديد أهدافه صاحب طمـوح ونفـس تواقـة               ) مدير المدرسة (اإلنسان   -2
 .لمعالي األمور فالحياة محدودة والفرص قد ال تتكرر 

 .يقه ومنافعه استشعار فضائل الهدف الذي تريد تحق -3

أن يعـين هدفـه بدقـة       ) المـدير (يلزم المرء   وضوح الهدف أمر رئيس في التخطيط ولذا         -4
ووضوح،فمتى كان هدفه واضحاً فإنه حينئذ يمتلك المقـدرة علـى أن يتجـاوز العقبـات                

 .والعراقيل وينتج في وقت قصير ما يحتاج غيره إلى أضعاف الوقت حتى ينتجه

 .اً ن يكون الهدف مشروعيشترط أ -5

يجب أن يكون الهدف واقعياً مقدوراً عليه فال يكون خيالياً، وال يعني هذا أن يكـون سـهالً            -6
 .متواضعاً جداً 

حتى يكون الهدف متحققاً يتعين تجزئته إلى أهداف مرحلية تكون قصيرة المدى ألنهـا إذا                -7
اف المدى  كانت كذلك فإن من شأنها أن تقودك إلى تحقيق هدفك على المدى الطويل،ألن أهد             

القصير ستوفر لك شعوراً بالنجاح على أساس يومي، وستوفر لك خبرة ثمينة تساعدك فـي               
تحقيق اإلنجازات، وإعطاء كل مرحلة وقت بداية ووقت نهاية من الضرورة بمكان،وليؤخذ            
بعين االعتبار كون ذلك الوقت مناسباً،فال يكون قصيراً ،ال يكفي إلنهـاء العمـل فيـصاب       

 .ا بالفتور والتواني اإلنسان حينه

إذا بدأت بشيء فـال  (احدة واجمع كليتك على شيء واحد  اجعل تركيزك منصباً على جهة و      -8
 ).تتركه حتى ينتهي،إذا فعلت ذلك فإنك تنهى في يوم أكثر مما ينهى الناس في األسبوع

الذي إن أول طريق النجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع النفس بفعالية ف                -9
ال يحسن استغالل وقته أنّى له أن يحقق أهدافه فضالً على أن يكون ناجحـاً فـي عمـره                   

   ).29-28: 2001الجعيد،(وحياته 
  

  -) :الجبر ( ومن ضمانات نجاح التخطيط المدرسي كما تبينها 

  . وأن تكون ممكنة التنفيذ والقياسيجب أن تتسم أهداف التخطيط المدرسي بالدقة والوضوح -1
 مقومات التخطيط المدرسي الناجح ،األسلوب العلمي الـذي يبعـده عـن التخـبط               من أهم  -2

 .والعشوائية 
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 .البدائل والمرونة وترتيب األولويات واالستمرارية من أهم مقومات التخطيط المدرسي -3

يجب على مدير المدرسة استثمار الوقت استثمارا أمثل؛ لتحقيق أهـداف خطـة المدرسـة                -4
 .بكفاءة عالية

لعلمي يساعد مدير المدرسة على رسم صورة مستقبلية لمدرسته من حيث مدخالتها            التنبؤ ا  -5
 .ومخرجاتها 

المتابعة من أهم األساليب التي تساعد على استمرارية الخطط واستخدام البـدائل المتاحـة               -6
 .حيث إنها تكشف عن أوجه القصور في التنفيذ أوالً بأول 

 .درسية مبدأ الشمولية يساعد على تكامل الخطط الم -7

  .تعمل التغذية الراجعة على تعزيز اإليجابيات والحد من السلبيات  -8
على الرغم من أن مدير المدرسة يجب أن ينطلق من المستقبل في تصميم خططه إال أنـه                  -9

 .يجب أن يراعي الواقع 

يجب أن تكون البيانات المستخدمة في الخطة المدرسية عاكسة آلخر األوضاع التربويـة              -10
   )97: 2002الجبر،( .                                            الدراسةللظاهرة تحت

 
أن نجاح عملية التخطيط اإلداري المدرسي في تحقيق األهـداف المنـشودة            ) الصالحي  ( ويبين  

  -:يتوقف على عدة عوامل متداخلة من أهمها 

  .صحة ودقة البيانات والمعلومات واإلحصائيات المدرسية  •
 .از اإلداري الذي يشرف على تنفيذ الخطة كفاءة الجه •

 .تباع أسلوب المشاركة الجماعية في إعداد الخطة ا •

 .مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ  •

 .يجب أن يتصف التخطيط بالتغيير والتطوير بما يناسب الظروف والمستجدات  •

   ) 49-48: 1999الصالحي،(

  -:اح التخطيط المدرسي مما سبق أن من أهم ضمانات نج الباحثويستنتج 

  .وضوح ودقة وواقعية األهداف وسهولة قياسها  -1
مرونة مدير المدرسة في تنفيذ الخطة المدرسية من حيث الحذف أو اإلضـافة أو التعـديل                 -2

 .كلما اقتضت الحاجة لذلك 

شمول التخطيط المدرسي للمجاالت السبعة وهي التعليم والتعلم والمنهاج والنمـو المهنـي              -3
وشئون الطلبة والمجتمع المحلي والبيئة المدرسية والتنظيم المدرسي        ) المعلمين  ( للموظفين  

 . ومجال اإلبداع 
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باإلضافة إلـى   )  معلمين في المدرسة     4-3مدير المدرسة ونائبه وعدد     ( مركزية التخطيط    -4
 .بعض أفراد المجتمع المحلي والطالب، وال مركزية التنفيذ 

 .ومفصل على مدار كل شهر من شهور العام الدراسي ارتباط الخطة بجدول زمني معين  -5

المتابعة والتقويم بمعنى معرفة ما تم إنجازه وما لم يتم، وكذلك تحديد نقاط القوة في الخطة                 -6
 .المدرسية والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط الضعف والعمل على عالجها 

ي  بلده، وكذلك فـي       لمديري مدارس ف   ر المدرسة باستمرار على خطط مدرسية     اطالع مدي  -7
بلدان عربية وأجنبية لالستفادة من خبراتهم والوقوف على مقومات وضمانات نجاح الخطط            

  .المدرسية عندهم 
  

  : خطوات عملية التخطيط المدرسي

ولكي يكون التخطيط فاعال البد لـه أن        التخطيط هو إحدى وظائف اإلدارة المدرسية بل هو أهمها          

  : وهي) الضامن وآخرون (يسير في خطوات كما وضحها
  . القيم .1
 ). طويلة األمد( األهداف – الرسالة –الرؤيا  .2

 .التدقيق ووضع األولويات .3

 " سنتان"األهداف العامة  .4

 .األهداف الخاصة والتخطيط العملي سنويا .5

 . نشر الخطة .6

 .التنفيذ والمراقبة .7

   )6:2002الضامن وآخرون،(  .             التقويم ثم عودة دورة التخطيط من جديد .8
  
  
  

ويعتبر التخطيط عملية إدارية وهو عملية علمية، ولذلك فإن التخطيط ال يتم بجهود عشوائية بقدر ما                
  : وفقا لخطوات محددة وهييتم 

حيث يعد المرحلة األولى لوضع الخطة، ويالحـظ أن األهـداف تختلـف             : تقرير األهداف  .1
داف مؤسسة خدميـة فـي مجـال        باختالف النشاط الذي تقوم به المؤسسة، ومن ثم فإن أه         

الصحة تختلف عن أهداف مؤسسة تعليمية، حتى أن أهداف مرحلة تعليمية معينـة تختلـف      
  . عن أهداف مرحلة تعليمية أخرى
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ينصب التنبؤ على التغيرات التي يمكن أن تحدث مستقبال، وهذه التغيرات قد تكـون       : التنبؤ .2
التنبـؤ يتـأثر بـالتغيرات الـسكانية        جزئية أو عامة شاملة، وقد تكون بطيئة وسـريعة، و         

واالقتصادية والسياسية وبالتالي فإن دقة التنبؤ تتوقف على طبيعة التغيرات التي نعمل على             
 . ومدى االستقرار في الوسط البيئي وكذلك كافة المسئولين ومهارتهم ودقتهم. التنبؤ بها

عن الطرق التي توصـل     على المخطط وضع البدائل وهي عبارة       : تحديد البدائل وتقويمها   .3
إلى األهداف، وعلى المخطط تحديد نقاط القوة والضعف، و في كل بديل يقارن بين البدائل               

 . المطروحة في ضوء ما يسمى بالعامل االستراتيجي ويمكنه بناء على ذلك اختيار أفضلها

حيث يرسم المخطط خطة العمل ويضع السياسات واإلجـراءات التـي           : رسم خطة العمل   .4
ة رسم خطط أخرى فرعية ومتكاملة معـا         وقد تتضمن الخطة الرئيس    التنفيذ وفقا لها،  يسير  

 . ومتصلة بالخطة األساسية

ويضع المخطط هنا الجوانب الكمية الرقمية للخطـة، وهـي          : تصميم الموازنة التخطيطية   .5
 . تتضمن اإليرادات والمصروفات وفقا لألنشطة واألقسام المختلفة

 الضروري أن يقوم المخططون بمتابعة تنفيذ الخطة، وهناك اتجـاه           فإنه من : متابعة الخطة  .6
 . يرى أهمية أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التخطيط والمتابعة

   )149 - 148: 2002، جامعة األقصى(                 

  
  : ن عملية التخطيط هي مجموعة من الخطوات المنطقية وهيأ) Dessler ( ديسلرويوضح

وهي تتضمن وضع التنبؤات واالفتراضات الرئيسة للتخطيط ،ونعبر عـن ذلـك             : ألولىالخطوة ا 
  ؟ "ما هي افتراضاتنا األساسية"بالسؤال 

أين نريـد أن    "تعريف األهداف بشكل محدد، أو بعبارة أخرى اإلجابة عن التساؤل           : الخطوة الثانية 
  ؟ "نذهب

  ؟ "كيف يمكن تحقيق ما نصبو إليه"لسؤال التالي تحديد بدائل العمل أي االجابة عن ا: الخطوة الثالثة
كيف سنصل إلى ما نـصبو      "تقرير خطوات العمل والتنفيذ أو اإلجابة عن التساؤل         : الخطوة الرابعة 

  ؟ "إليه
 لـيس   -في حـد ذاتـه    –والمدير هو الذي يقوم بتنفيذ الخطة ومن المهم أن نتذكر هنا أن التخطيط              

ا على التنفيذ الفعال للخطة، التي بالمقابل تتطلب كل المهـارات           فالنجاح يعتمد أيض  . ضمانة للنجاح 
  . التي يمكن توفيرها في التنظيم وإدارة األفراد والقيادة والرقابة 

   )79-76: 1992، ديسلر(

  : مراحل التخطيط المدرسي بما يلي) البوهي(ويحدد 

  : دراسة واقع المدرسة تخطيطيا وتعليميا وبيئيا. 1
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ة الخطط السابقة، وتحليل واقع المدرسة، وتقويمه، ودراسة بيئتها أي مـا يعـرف              ويعني هذا دراس  
  . بايكلوجية المدرسة

  : وضع الغايات أو األهداف. 2

وهذه ترتبط باألهداف والغايات االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألهداف العامة للتعليم وعلـى            
  : لتي تمثل المدرسة الحلقة األولى منها هيسبيل المثال فإن أهداف مرحلة التعليم األساسي ا

  . تحقيق بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل)  أ
 . إقامة المجتمع المنتج) ب

 . تحقيق التنمية الشاملة) ج

 . إعداد جيل من العلماء) د

بتدائيـة حلقتهـا    وبما أن هناك ارتباط بين أهداف التعليم األساسي ومرحلته التي تمثل المدرسة اال            
؛ فإن هناك ضرورة ألن ترتبط أهداف كـل        يلة المدى للتعليم في مصر    األولى، واألهداف العامة طو   

  . مدرسة والتخطيط لها ككل ولمنظوماتها الفرعية وبرامجها ومشروعاتها بهذه األهداف
هـداف  وحتى يكون التخطيط اإلداري المدرسي فعاال البـد أن تكـون األ       "أنه) الصالحي (ويضيف

بسيطة، وتلبي حاجات جميع الطالب وتهتم بالجانب العقلي وتوفير خبرات التعليم الذاتي وتهتم بتنفيذ              
   .)51: 1999الصالحي ، (األنشطة الطالبية 

  : وضع استراتيجيات لتحقيق هذه األهداف. 3

 وغير  المطلوبة للوصول إلى األهداف   ) أنشطة، خدمات، عمليات  (ويراعي في ذلك تحديد المصادر      
  . ذلك من موارد بشرية تحققها

  : تنمية مجموعة من البدائل للوصول إلى األهداف. 4

وذلك من خالل تحديد البدائل، ثم تقويم كل بديل وتحديد مابه من مميزات وعيوب وذلك الختيـار                 
  . البديل األفضل

  : وضع خطة للتنفيذ. 5

يد االختصاصات والمهام و توقيتات إتمام      وهذه الخطة هي تفصيل للمرحلة الواجب القيام بها، وتحد        
  . كل مرحلة من المراحل للوصول إلى الهدف المنشود

  : وضع موازنة تخطيطية. 6

إذ تحتاج خطة ربط المجاالت العلمية بالمدرسة باألنشطة اإلنتاجية بالبيئة إلى قوى بشرية و نـواح                
  . الخطة وإمكان توفيرهامادية، والبد من تحديد هذه االحتياجات قبل البدء في تنفيذ 

  : وضع خطة لتقويم خطة التنفيذ. 7

وتظهر أهمية هذه الخطة إذا عرفنا أن عملية التقويم تبدأ مع بداية العمل تالفيا لألخطاء وإصـالحا                 
  .لها
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  : تنفيذ الخطة. 8

تـوفير  و) إدارة التعليم والهيئات المختلفة بالبيئـة     (ويبدأ التنفيذ بعد الحصول على موافقة السلطات        
  ).53 – 51: 2001البوهي، (الموازنات المطلوبة 

درسي على أسس علميـة     ويمكن لمدير المدرسة أن يطور ممارسته لمراحل التخطيط اإلداري الم         

  ): West & Ainscow (كما وضح ذلك 
  تحديد أولويات التطوير  )1
 . إعداد الخطط والموافقة عليها )2

 . اإلعالن عن الخطة  )3

 . وضع برنامج عمل )4

 .  خطة التطوير مع وظائف التخطيط اإلداري المدرسيربط )5

)West &Ainscow,1991: 69(  
  

أن التخطيط المدرسي له خطوات متسلسلة بصورة منطقية، وفي النهايـة           : للباحث   مما سبق يتضح  
  . يصبح في صورة خطة قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقويم و ذلك خالل السنة الدراسية

  : يمهارات التخطيط المدرس

يحتل المخطط أثناء عملية التخطيط وفي مراحلها المختلفة نقطة وسطا بـين المجتمـع المحلـي و                 
الطالب في المدرسة من جهة، وصناع القرار من جهة أخرى وبالتالي فإن المخطط يقـوم بـدور                 

وحتى ينجح في القيام بدوره على أفضل صورة البـد أن           حساس وعلى درجة كبيرة من األهمية،       

   : بمجموعة من المهارات التي تساعده على تأدية دوره وهييتمتع 
بمعنى أن المخطط ال يقتصر على معالجة المشكالت القائمة ووضع الحلـول            : محرك فعال   . أ 

المناسبة لها، بل البد أن يتمتع بالقدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها وتحفيـز صـناع                
كذلك البد أن يعمـل     . ة هذه المشكالت  القرار بالموافقة على وضع الخطط المالئمة لمواجه      

المخطط كمحضر للطلبة أو المجتمع المحلي ويشجعهم على مواجهة ومعالجـة مـشكالتهم             
القائمة أو المتوقعة وعدم انتظار رد الفعل الرسمي أو الحلول لهذه المـشكالت مـن قبـل                 

  . الحكومة المركزية بل البد أن يبادروا بأنفسهم لحل مشكالتهم
بالقدرة على التنـسيق بـين      ) مدير المدرسة (البد أن يتمتع المخطط     :  التنسيق القدرة على  . ب 

وبين الخطط المختلفة، كذلك القدرة     ) الطالب والمعلمين والعاملين  (حاجات السكان المختلفة    
 . على التنسيق بين السكان من جهة وصناع القرار من جهة أخرى
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ل الحاجات والرغبـات المتعـددة       خصوصا في مجا   القدرة على حل المشاكل والتناقضات      . ج 
التوفيق بين هذه الحاجـات أو      : والمتناقضة للسكان، وعادة ما يتم الحل بإحدى ثالث طرق        

 . إيجاد حل وسط أو استخدام أسلوب األولويات

 وهذه تتمثل في إقناع صناع القرار برصـد المخصـصات           القدرة على االقناع والمحاورة     .د 
فإن على المخطط دوما أن يضغط باتجـاه تنفيـذ الخطـة            الالزمة لتنفيذ الخطط، وبالتالي     

والبد للمخطط أن يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظـره أو عـن              . وتحويلها إلى واقع  
 . وجهة نظر المجتمع المحلي األقل حظا عند صناع القرار

 فدور المخطط ال يقتصر على إعداد الخطط بل البد أن يتمتـع           : القدرات التنفيذية والعملية    .ه 
بالقدرات الالزمة لتنفيذ هذه الخطط والبد ان يكون مسئوال عن تنفيذها؛ ألنه أكثـر النـاس              

 .معرفة بمحتواها وأهدافها

على المخطط أن يكون إداريا ناجحا وملمـا بجميـع النـواحي            : القدرة اإلدارية والعلمية    .و 
شكل جيد وشامل،   ؛ لذلك البد أن يتم إعداد المخطط وتدريبه ب        )كمدير مدرسة (المتعلقة بعمله   

 . وبما يتناسب مع مهامه المتعددة

وهذا يساعد في إيجاد الحلول والحلـول       : القدرة على اإلبداع والتخيل ضمن حدود الواقعية        .ز 
 . البديلة

فالتخطيط عملية جماعية وال يقوم بها شخص واحد لذلك البد          : القدرة على العمل الجماعي     . ح 
ق وبروح الفريق، خصوصا  وأنه يعتمد في        أن يكون المخطط قادرا على العمل ضمن فري       

عمله على مخرجات أعمال أعضاء فريق التخطيط اآلخرين، كما يعتمد اآلخـرون علـى              
  )54-53: 2001غنيم ، ( .                               مخرجات عمله أو منجزاته

  

  : الفعال وهي لمدرسيالكفايات الالزمة لمدير المدرسة للتخطيط ا) مركز التطوير التربوي(ويبين 

  . التنبؤ بما ستكون عليه المدرسة من تشكيالت وإمكانات مادية وبشرية •
 . تحديد الحاجات وترتيبها حسب األولويات •

 . تجنيد كافة اإلمكانات المادية والبشرية من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطة •

 . رؤية األبدال في الطرائق واألساليب •

 .  إلنجاز عمل معينتحديد اإلمكانات الالزمة •

 . القيادة والتنسيق والتوجيه والتعاون •

 .إدراك وإقامة العالقات اإلنسانية السليمة •

 . التنظيم المنطقي والعلمي وتصحيح اإلجراءات •

 .تنظيم برامج فاعلة لمتابعة العمل •
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 . اتقان مهارات تزويد جميع األطراف بالتغذية الراجعة المنتمية الهادفة •

 .دخالت والمخرجات والعمليات في التخطيطالتمييز بين الم •

 .إعداد أدوات القياس والتقويم المناسبة •

 .تقويم العمل والنتائج في ضوء اإلمكانات واألهداف •

 .تنظيم إجراءات المتابعة لنشاطات الخطة ونتاجاتها •

  ). 4: ت .مركز التطوير التربوي، د(

أن هناك مجموعة من المهارات     ) 1986،شنودة  (، و )2001،عابدين  (، و )2002مصطفى ، ( ويرى
يجب أن يمتلكها مديرو المدارس وتعتبر ضرورية لنجاح عملهم والقيام بـواجبهم وتـصنف هـذه                

  ). مهارات ذاتية ، فنية ، إنسانية و إدراكية: (المهارات إلى
وهذه المهارات لها أوجه متعددة، وهي مهارات يحتاج إليها مدير المدرسة بصورة أساسية وإتقانـه               

  . لها يساعده على النجاح في عمله
  : وهذه المهارات هي

  :وتشمل : مهارة التنبؤ ودراسة المستقبل:أوالً

  : مهارة التنبؤ ودراسة المستقبل. 1 

ن القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل وكذلك توقع المشكالت والعراقيل التي يمكـن               حيث إ 
  .لنسبة لمدير المدرسةأن تواجه المدرسة، تعتبر مهارة هامة با
  .  ومن أساليب التنبؤ ودراسة المستقبل

  .أسلوب النمط الحدسي  .أ 

 . أسلوب االستقرار واالتجاهات  . ب 

حيث يعتبر أشهر األساليب المستخدمة في دراسات التنبؤ حيث يمكن لمـدير            : أسلوب دلفي   . ج 
 المدرسة استخدامه في حل مشكلة مدرسية أو قضية معينة والوصـول بهـا إلـى إجمـاع                

المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية ، وتنسيق الحوار البناء وطرح القضية ليبدأ كـل معلـم               
بعرض وجهة نظره وتسجل هذه اآلراء؛ ليفتح مجال النقاش و يحاول كل شخص أن يقنـع                

 . اآلخرين بأفكاره، وإذا اقتنع الجميع تم اعتمادها
 
 : سقاطيأسلوب التنبؤ اإل  .د 

 .دم في حاالت عدم االستقرار ويستخ:أسلوب السيناريوهات  .ه 

وكان مديرو المدارس يلجأون لهذا األسلوب عند إغالق الطرق من قوات االحتالل، حيـث يوجـد                
  .)80-77:2006شبالق،( الجدول المدرسي  وكذلك جدول للطوارئ أي سيناريو آخر وهكذا

  : واجهتهامهارات التنبؤ باألزمات والمشكالت المدرسية المحتمل حدوثها والتخطيط لم. 2
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من أهم المهارات التي يجب على مدير المدرسة أن يمتلكها عند التخطيط لمواجهة األزمات كمـا                

  ): أبو خليل (يصورها
يجب أن يبدو هادئا ليفكر في كيفية التعامل مع األزمة ومواجهتها وعدم التوتر، بل يقاوم                -

   .التشتت ويتحكم في انفعاالته ومحاولة فهم السيكولوجية لألزمة
تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لحماية ما يحيط باألزمة، والسيطرة علـى الموقـف و               -

 . محاولة تقليل الخسائر قدر المستطاع

 . أن يمتلك مهارة تبني وتدعيم فلسفة إدارة فريق األزمة -

 . القدرة على التفويض واتخاذ القرارات الرشيدة -

سيا وأفقيا لجذب العناصر الداعمة لتحسين      أن يمتلك مهارة القدرة على االتصال الفعال رأ        -
 . موقف المدرسة في مواجهة األزمة

 . أن يمتلك القدرة على رسم السيناريوهات ووضع الخطط والبرامج لمواجهة األزمة -

 .لديه القدرة على إدارة الوقت مع االستفادة من كل دقيقة في محاولة تطويق األزمة -

  )287 : 2001أبو خليل، (

  : يل الواقع وتحديد االحتياجات وترتيبها ويشملتحل:ثانياً 

  : مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة في التخطيط المدرسي. 1

إن تعرف البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة في بناء خطة التطوير المدرسي أمر ذو أهمية كبـرى                
  -):2(و رقم) 1(حتين في شكل رقم وهذا يتطلب المهارتين التاليتين الموضلإلدارة المدرسية
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  )1(شكل رقم 

  )STEEP(مهارة تحليل العوامل الداخلية والخارجية 
  

  العوامل الداخلية المؤثرة في المدرسة  العوامل الخارجية المؤثرة في المدرسة

 s (Social)االجتماعية    االجتماعية

 T (Technical)الفنية         الفنية

 E (Economic)االقتصادية   االقتصادية

 E (Educational)التربوية   التربوية

 P (Political)السياسية   السياسية

  

  )2(شكل رقم 

  )SWOT(مهارة تحليل نقاط ضعف المدرسة وقوتها 

  
W  

  Weaknesses: نقاط الضعف في المدرسة
S 

  Strengths:نقاط القوة في المدرسة
T 

  :التهديدات التي تتعرض لها المدرسة
Threats  

O 
  :الفرص المتاحة أمام المدرسة

Opportunities 
  .عدم توافر مكتبة أو مختبر أو مرشد، ضعف تحصيل طالبها: نقاط الضعف في المدرسة -
 . توافر مركز للمصادر فيها، توافر مختبر للحاسوب: نقاط القوة في المدرسة -

المدرسة، وجود غرف صفية    عدم استثمار كفايات العاملين المتوافرة في       : الفرص المتاحة  -
 .غير مستخدمة

المخاطر التي تتعرض لها المدرسة مـن الخـارج         : التهديدات التي تتعرض لها المدرسة     -
 .)9: 2003: الضامن و آخرون(  تعاون أولياء األمور مع المدرسةكعدم

  
  -:مهارة مدير المدرسة في تحديد االحتياجات وترتيب حسب األولويات. 2

درسة على تحديد االحتياجات الالزمة والضرورية للتخطـيط المدرسـي، يعتبـر            إن قدرة مدير الم   
  . مهارة هامة ويتبع هذه المهارة، قدرة مدير المدرسة على تحديد األولويات حسب أهميتها
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 ومن المهارات التي يجب أن يتقنها مدير المدرسة لتحديد أولويـات االحتياجـات كمـا حـددها                
  ): الضامن و آخرون(

  رفة درجة التحسن للتعليم والتعلم، بمعنى مدى تأثير الحاجة على رفع مستوى تحصيلمع  -أ
  . الطلبة في المدرسة باعتباره األولوية األولى في العمل المدرسي    
  إذ أن اقتراح إنشاء أو تطوير مكتبة: مدى توافر الوقت والمال والمواد لتحقيق الحاجة -ب
  اسب لها أو عدم توافر مال كاف لشراء الكتب يجعل هذه مدرسية مع عدم توافر مكان من   
 . األولوية صعبة التحقق   

  إن عدم توافر الكفايات في المدرسة القادرة: إمكانية العاملين من مواكبة األفكار الجديدة -ج
   على مواكبة المستجدات التربوية، يجعل هذه األولوية صعبة التحقق وبالتالي ال تعتبر   
 . ة لها أولوي   

  وهذا يتطلب من اإلدارة المدرسية وضع خطة للمتابعة: األهداف في خطة التطوير السابقة -د
   والتقويم لكل هدف من أهدف الخطة السابقة من أجل تحديد مدى الحاجة إلى تعميم ذلك   
 .  على فئات مستهدفة أخرى   

  ويتمثل في توجهات دائرة) م العاليوزارة التربية والتعلي(أولويات دائرة التربية والتعليم  -ه
  كاهتماماتها بتدريس مهارات التفكير، أو) وزارة التربية والتعليم العالي( التربية والتعليم    

 . بإعطاء دورات قصيرة للمعلمين والمعلمات سواء أكانوا جددا أم من لهم خدمة طويلة    

  يركز المعلم عادة على الكم في: لمعلمالتوازن بين المدرسة والمادة الدراسية وأولويات ا -و
   تدريس المادة ألعلى النوع، إذ يهمه عدد الصفحات التي قطعها من الكتاب المقرر خالل    
   فترة زمنية معنية، وقد تكون للمعلم أولويات إيجابية  كإثراء وحدة دراسية من الكتاب    
  )8: 2003الضامن و آخرون، (        .                                       المقرر     

  
  

  : مهارة استخدام الوسائل الفنية والتقنيات التكنولوجية المرتبطة بالتخطيط المدرسي. 3

إن عصرنا الحالي هو عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، وبالتالي فإن مدير المدرسة الناجح الغنى له              
ها في مدرسـته؛ إلنجـاح العمليـة التعليميـة          عن وسائل التكنولوجيا المختلفة التي يمكن أن يوظف       

ودعمها، ومن هنا كان للحاسوب و االنترنت دور هام مـرتبط بـالتخطيط المدرسـي فـي شـتى         
  . المجاالت
  : أهمية توظيف الحاسب اآللي في النواحي الفنية في اإلدارة المدرسية بما يلي) العجمي (ويبرز

  .حفظ سجالت الطلبة*
 .البمتابعة حضور وغياب الط*
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 .بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة التخاذ القرار األنسب*

  :  فوائد الحاسب اآللي بالتالي)العجمي(ويبين

إنقاص الحاجة إلى التكرار غير الضروري الذي البد أن يحدث عنـد إجـراء األعمـال                 -
لـى  المكتبية بالطرق التقليدية، مثل الحاجة إلى البحث عن الملفات العادية ثـم إعادتهـا إ              

 .أماكنها كلما كان هناك حاجة إلى بحثها واستقصاء المعلومات المحتفظ بها فيها

 .زيادة إنتاجية وكفاءة العاملين في المؤسسات التربوية -

تحسين وسائل الرقابة على رصد الدرجات والتقـديرات الخاصـة بالتالميـذ والطـالب               -
ك تحسين الرقابة على تـسديد      وبالتالي يمكن متابعة تحصيلهم الدراسي متابعة دقيقة، وكذل       

 . الرسوم المدرسية

وبتحقيق المزايا السابقة يمكن إنقاص تكاليف مزاولة األعمال المختلفة التـي يقـوم بهـا                -
العاملون في المدرسة، وبالتالي تخفيض الرسوم المدرسية والموازنات العامـة للتعلـيم،            

 .تعليم وتحديث أدواته المختلفةوبالتالي يشجع هذا األمر المسئولين على تحسين أساليب ال

ويعني ذلك أن الفوائد المختلفة التي تترتب على التنظيم اآللي لألعمال اإلدارية والتربوية              -
تؤدي إلى تحقيق االستغالل الرشيد للجهود البشرية ورفع معنويات العـاملين و تحـسين              

 .انتظاما سلسا ودقيقانوعية حياتهم العملية ،هذا باإلضافة إلى انتظام األعمال اإلدارية 

  

 نحـو رؤيـة نقديـة للفكـر         في بحث مقدم إلى مؤتمر رابطة التربية الحديثة       ) حسان (ولقد أشار 
بعـض اسـتخدامات    إلـى   " الحاسب اآللي ودوره في تطوير التعليم     "التربوي العربي تحت عنوان     

  : الحاسب اآللي في إدارة المؤسسات التعليمية فأوجزها فيما يلي

  .ات الطالب والمعلمين، ملفات الموظفين والعمال، ملفات المكتبات ومحتوياتهاضبط ملف - أ
 .ضبط الوقت واستعمال قاعات الدروس -ب

 .دفع الحوافز والرواتب وإجراء المحاسبة العامة -ج

 .إجراء مسح إحصائي حول الطالب وأوضاعهم المدرسية وغيرها -د

  )263 – 256: 2000العجمي، (                                                         
 أن يضاف الستخدام الحاسب اآللي، استخدام التلفاز والفيديو وكذلك جهـاز            أنه يمكن  الباحث ويرى

، وهذا يتطلب من مدير المدرسة العمل علـى         D.V.D وكذلك   L.C.Dالعرض فوق الرأس وجهاز     
استخدامها للمدرسين من خالل تدريبهم علـى       توفير هذه األجهزة و اتقان التعامل معها ونقل مهارة          

  .ذلك، ثم توظيفها في تدريس الطلبة
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 ضرورة توفير غرفة للمصادر التعليمية فى كل مدرسة، تشتمل علـي هـذه              أيضاً الباحث ويقترح
  .األجهزة ويتم إعطاء الدروس في هذه الغرفة حسب الحاجة لذلك

  
  : قدير الموازنة وبناء الميزانية للمدرسةمهارة التخطيط لتنمية الموارد المالية وت. 4

البد لمدير المدرسة أن يتقن مهارة التخطيط المالي من حيث وضع ميزانية تقديرية في بداية العـام                 
الدراسي ثم وضع ميزانية فعلية وذلك في ضوء احتياجات المدرسة وما تتطلبه خالل العام الدراسي               

ذا يتطلب من مدير المدرسة الرجوع إلى الميزانيات        من تجهيزات وأدوات ومختبرات ووسائل، و ه      
السابقة وجمع بيانات و معلومات دقيقة عما تحتاجه المدرسة في العام الحالي، والبد مـن االهتمـام         
بالمؤسسات الداعمة في المجتمع المحلي والعمل على تحديدها وتوقع مدى مـساهمتها فـي خدمـة                

  .المدرسة
  : هامة البد أن يمارسها مدير المدرسة وهيمهارات ) سمعان ومرسي (ويذكر 

  . المهارة في تناول وفهم االستمارات الخاصة بالمشتريات والعمليات المتعلقة بها .1
 . المهارة في معالجة العمليات المالية واتباع الطرق السليمة في الحسابات .2

 أمينةالمهارات في وضع نظام جيد للسجالت المالية المدرسية بصورة سليمة ودقيقة و .3

  )74 : 1975سمعان ومرسي ، (                                                        

  : مهارات أخرى مثل) مصطفى(ويضيف 

رسم الخطط واالستراتيجيات من أجل تغطية التبرعات المدرسية للطلبـة، بالتعـاون مـع               .4
 .المجتمع المحلي وفق األنظمة المالية المتبعة

خطة الموازنة المالية للمدرسة ومناقشتها ومراجعتها مع أعضاء اللجنـة           المهارة في وضع     .5
   )64 : 2002مصطفى ، ( .                                     المالية بالمدرسة

  
  :  مهارة صياغة رسالة المدرسة واألهداف:ثالثاً

ققه لطلبتهـا   وصف مختصر لما ترغب المدرسة أن تح       : "الرسالة بأنها  )الضامن وآخرون (يعرف
حيث يعبر عن القيم الرئيسة للمدرسة، وعن رؤيتها بطريقة توحي لجميع المهتمين بأن النـشاطات               
اليومية التي تقوم بها تعمل على تحقيق رؤيتها بطريقة مخططة وهادفة األمر الذي يستثير دافعيتهم               

  . ويوحد إحساسهم المشترك في األهداف المنشودة
  )13 – 12، 2003: الضامن وآخرون(
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  : لمدير المدرسة عند صياغة الرسالة ما يلي) زاهر(ومن المهارات التي يحددها 

 . المهارة الالزمة لوضع أهداف رسالة المدرسة .1

 .الحرص على فهم وتوضيح أهداف المدرسة .2

 .تحديد األسلوب المناسب لتحقيق أهدافها .3

 . ترجمتها إلى أنشطة فعلية وعملية منسجمة مع الواقع .4

 يميز مدير المدرسة بين المكونات الواقعيـة للرسـالة والمكونـات االستـشرافية              يجب أن  .5
   )29: 2005زاهر ، (  .                                             المستقبلية للرسالة

  
هي بيانات تصف الوظائف األساسية للمدرسة كالتعليم   ) : "الضامن وآخـرون   (أما األهداف فيعرفها  

راء المنهاج ، واستخدام الموارد ، وتنطلق هذه األهداف عادة مـن رسـالة المدرسـة                والتعلم، وإث 
وتوضح الطرائق العامة التي تنوي المدرسة استخدامها لتحقيق هذه الرسالة، وفي العادة يكون هناك              

  .)15: 2003الضامن وآخرون ،("هدف كبير واحد لكل مجال من مجاالت الخطة
  

دة عند وضع األهداف العملية وهيمهارات ع) عابدين (د ويعد :  

 .الحرص على فهم ووضوح األهداف المدرسية التي يعمل بها .1

 .الحرص على شرح وتوضيح أهداف المدرسة للمعلمين .2

 . أخذ أهداف المدرسة بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات معينة .3

 . توضيح معايير قياس األداء لجميع العاملين بالمدرسة .4

 . ات األساسية والقرارات الروتينيةالتمييز بين القرار .5

  )127: 2001عابدين ، (   .                قدرة المدير على تحديد أهداف دقيقة لنفسه .6
  
 أن يمتلك مهارة صياغة الرسالة وصـياغة األهـداف،          أنه يجب على مدير المدرسة     الباحث يرىو

ذلك اطالعه على األدب التربـوي      ويمكنه االستفادة من الخبراء، ومن الخطط المدرسية السابقة، وك        
  . الرسالة واألهداف في تلك الموضوعات ليطور مهارته في صياغة

  
  :  اختيار االستراتيجيات واتخاذ القرارات:رابعاً

  : مهارة القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات. أ
  : عدة مهارات لتحديد المشكلة وجمع الحقائق وهي) عابدين (يبين

  . المظهر والسبب في أي موضوع يتناوله المديرالتمييز بين  .1
 .تحديد المشكالت بسهولة وبوضوح .2
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  . اكتشاف انعكاسات المشكلة على أوضاع المدرسة .3
  :  مهارات اتخاذ القرارات والقيام بعمل ما فهي.ب

  . تحديد عدة بدائل لحل المشكلة .1
 . تقبل العاملين للقرارات التي يتخذها المدير .2

 . قبل المدير بالقرارات التي يتخذهاااللتزام الدائم من .3

 . الحصافة والتفتح الذهني في القرارات التي يصدرها .4

 . االنسجام المنطقي والبعد عن التناقض في القرارات .5

 . إشراك العاملين في اتخاذ القرارات .6

 . تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات .7

 .خذة والنتائج التي تترتب على ذلكتقييم القرارات المت .8

  ) 128-127: 2001عابدين، (                                                            

  
  : مهارات صناعة القرار الخمس التي تسهم في فاعلية المدير وتشمل)Abbott( وقد حدد أبوت

  . بين أنواع القرارات) المفاضلة/ التمييز (مهارة التفريق  .1
 . لوبة للوصول إلى قرار مامهارة تحديد كمية ونوع المعلومات المط .2

 .مهارة تحديد مشاركة اآلخرين المناسبة للتوصل إلى قرارات .3

 . أولويات العمل) تقرير(مهارة تحديد  .4

 . مهارة توقع النتائج المتوقعة وغير المتوقعة للقرارات .5

  

ـ            ) أحمد(ويضيف   ا بأنه يمكن إيجاز المهارات األساسية التي ينبغي أن يكتبها مديرو المدارس فيم

  : يلي

  .التعرف على المشكلة والعوامل المسئولة عنها .1
 . تحديد األولويات لمواجهة المشكلة ومن سيتخذ القرار .2

اختيار الطريقة المناسبة التخاذ القرار، وحسن التعامل مع صور التعـارض فـي اتخـاذ                .3
 . القرار

 .اتخاذهتشخيص طرق تأثير القرار بالعالقات بين األفراد ومدى تأثر القرار بطريقة  .4

 . االتصال بين المدرسة والمجتمع بشأن المشكلة .5

 . إشراك الطالب والمعلمين واإلداريين في اتخاذ القرار .6

 .التعرف على المدى الزمني المطلوب وتحديد الوقت المناسب التخاذ القرار .7

 . تحديد من سيتحمل النتائج المترتبة على القرار .8
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 .المتخذمتابعة تنفيذ وتحديد مدى فاعلية القرار  .9

  .كسب تأييد المتأثرين بالقرار.  10  
  : ايضاًويضيف

إن عملية صنع القرار التربوي تتطلب مهارات يمكن تعلمها وتطبيقها وتقويمها وإذا مـا اسـتخدم                "
صنع القرار بمهارة فإنه من المحتمل غالبا أن الناتج سوف يكون مقنعا وفي الحقيقة تكـون لـدى                  

  . صية أكبرصانع القرار الماهر حرية شخ
وعلى مدير المدرسة أيضا أن يشاور من حوله عند اتخاذ القرارات، ويجب أن يكون كـل قـرار                  
يتخذه مدير المدرسة منسجما مع أهداف المدرسة ويؤدي إلى تحقيقهـا، فالبـد أن يراعـي مـدير                  

تمتـع  المدرسة الجوانب االجتماعية للمرءوسين داخل مؤسسته قبل اتخاذ القرار وعلى المـدير أن ي             
بالتريث في صنع القرار، كما أن األداء الفعال للمدير يتطلب منه أن يكون أول ال آخر مـن يعلـم                    

  .)162-161: 2003أحمد، (" المدرسة بالمشاكل التي تعاني منها
 بأن اتخاذ القرار مهارة هامة من المهارات الالزمة لمدير المدرسـة وهـو يمـارس                 الباحث ويرى

ارات مدير المدرسة يجب أن تكون منطقية وواقعية وتناسـب المـشكلة            التخطيط ، وحتى تنجح قر    
المحيطة بها كما أن المدير يجب أال يكون مركزيا عند اتخاذ القرارات، بل يشارك الطلبة والمعلمين                

  . وذلك حسب طبيعة المشكلة

  :  المتابعة والتقويم والتدقيق والتطوير والتجديد ويشمل:خامساً 
  : مهارة المتابعة. أ

  : من أهم مهارات المتابعة التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة
  .متابعة الدعم لإليجابيات والحد من السلبيات .1
 .متابعة كافة الجوانب المالية واإلدارية والمدرسية .2

 .تسجيل كل خطوة من خطوات التنفيذ .3

 .متابعة تنفيذ المباني ، التجهيزات المدرسية، المناهج، والكتب .4

 .التالميذ وتحصيلهم العلميمتابعة نمو  .5

 .متابعة المناهج الدراسية .6

 .متابعة خطط المعلمين الدراسية .7

 .متابعة جوانب الخطة المدرسية .8

 .متابعة التوصيات لتأخذ طريقها للتنفيذ .9

 والبشريةأتوفير كل متطلبات تنفيذ العمل سواء كانت ذات عالقة باإلمكانات المادية  .10

  )208 – 207: 2002الجبر، (                                                             
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 المتابعة مهارة هامة بالنسبة لمدير المدرسة؛ ألنه من خاللها يتم التعـرف علـى               أن الباحثويرى  
أوجه القصور في الخطة المدرسية، وكذلك معرفة ما تم إنجازه من الخطة وما تـم تحقيقـه مـن                   

  . المهارة وعدم إغفالها بالنسبة لمدير المدرسة الناجح و الفعاللذا البد من امتالك هذه. أهداف
   
  : مهارة التقويم. ب

  : فهي) سمعان ومرسي (أما أهم مهارات التقويم كما يراها
  .التعرف على األهداف .1
 .وضع المعايير التي يمكن الحكم على أساسها .2

 .مراجعة الخطط في ضوء األهداف والمعايير .3

 .وأفضلها لجمع البياناتاستخدام أحدث الوسائل  .4

 .أن يشجع المدرسين على تقويم ذاتهم .5

 ) 29 : 1975سمعان ومرسي، (      .عدة المدرسين على تقويم تالميذهمأن يسهم بمسا .6

  

  

ومن أهم أعمال التقويم التي يمارسها مدير المدرسة والتي يجب أن تكون عنده مهارة فيهـا مـا          

  : يلي
  .الدراسيتقويم عمل المعلمين خالل العام  .1
 .القيام بتقويم مردود الزيارات الصفية للمعلمين .2

 .تقويم عمل آذن المدرسة .3

 .تقويم الخطط العالجية الموضوعية والتي نفذت في المدرسة .4

 .تقويم االختبارات المدرسية ونتائجها .5

 . تقويم األعمال الكتابية للمعلمين والطالب .6

 .ةتقويم عمل اللجان المدرسية ولجان المواد الدراسي .7

 .تقويم أوجه النشاط المنهجي الالصفي وبرامجها .8

 .تقويم طرق إعداد المعلمين وتنفيذها .9

 . تقويم العالقات اإلنسانية في المجتمع المدرسي .10

 .تقويم فاعلية الوسائل التعليمية .11

   )5-4: 1998دياب، (                         . ذاتياًتقويم الممارسات التعليمية تقويماً .12
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 أن من أهم المهارات الالزمة عند التقويم مهارة استخدام أدوات التقويم مثل المالحظة              ثالباح ويرى
فرديـة أو   (المباشرة وغير المباشرة واالستبانات واالختبارات والتقارير واالجتماعـات  بنوعيهـا            

  .والمقابالت) زمرية
تقويم العام للخطة وبناء خطة     وعلى مدير المدرسة الناجح أن يوثق نتائج التقويم لالستفادة منها في ال           

  .العام المقبل
  
  : مهارة التدقيق. ج

تختص عملية التدقيق بعلم المحاسبة فمدير المدرسة بحاجة إلى القيام بمسح متعمق ألعمال مدرسته              
  . من أجل التحقق من فاعليتها ومن درجة التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد أهدافها

ح معمق للمجاالت الرئيسة في النشاط المدرسي بغية تحديـد مـدى   عملية مس"ويعرف التدقيق بأنها   
جودة الخدمة التعليمية، وينبغي أن يشارك في عملية التدقيق عدد مـن األطـراف المـستفيدة مـن             

   .)2001، ذياب و آخرون ("الخدمة
  : وتقوم عملية التدقيق في المدرسة على ما يلي

  . ام المنصرم النظر إلى اإلنجازات في المدرسة في الع.1
   دراسة أولويات التطوير المستقبلية التي يمكن تضمينها في خطة تطوير المدرسة للعام القادم.2

  .  وفي ضوئها يتم ترتيب الحاجات وفق سلم األولويات   
  ، كما تحدد المجاالت)أجندة اإلنجازات( تحديد المجاالت التي تم تنفيذها بطريقة جيدة وتسمى .3

  ). أجندة التطوير( التي تحتاج إلى تطوير وتسمى  والممارسات   
  

  : ومن األمثلة لعمليات التدقيق ومهاراته والتي يجب أن يتقنها مدير المدرسة مايلي
قيام مدير المدرسة خالل العام الماضي بزيارة لكل معلم في المدرسة مرة واحدة في كـل           -

  . فصل دراسي، لمالحظة التقدم الذي حصل في سلوكه التعليمي
عقد مدير المدرسة اجتماعا رسميا لمدة ساعة مع كل معلم في المدرسـة خـالل العـام                  -

الدراسي لمناقشة إنجازاته التي حصلت على صعيد سلوك المعلم التعليمي، وعلى تحصيل            
 .الطلبة ، وتحديد المساعدة التي يحتاجها مستقبال

 . يضاح آرائهمتوزيع استبانة على أولياء األمور خالل اليوم المفتوح الست -

عقد مدير المدرسة اجتماعا مع ممثلي الطلبة لتدارس آرائهم واتجاهاتهم حول المدرسـة              -
 ). محاضر هذه االجتماعات وتحليل نتائج االستبانة متوافرة لدى المدرسة وسجالتها(

يقوم المعلمون بتصحيح كراسات العمل والوظائف البيتية للطلبة مرة علـى األقـل كـل                -
ن جلسات لمناقشة األداء مع الطلبة أنفسهم؛ وذلك بهـدف الكـشف عـن              أسبوع وينظمو 
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مشاعرهم تجاه عملية التعليم التي تحدث داخل غرفة الصف، ويتم إرسـال تقريـر إلـى          
أولياء األمور في نهاية كل فصل دراسي يتضمن وصفا ألداء الطلبة وتحصيلهم في كـل               

 . طلبة في االختبارات المختلفةموضوع دراسي، كما يتضمن التقرير تحليال لنتائج ال

يطلب مدير المدرسة من أعضاء الهيئة التدريسية إصدار األحكام حـول فاعليـة تنفيـذ                -
حاجات التطوير الواردة في خطة تطوير المدرسة وتدوين اقتراحاتهم المتعلقة باألولويات           

 .وحاجات التطوير المستقبلية

 األداء المتعلقة بجوانب العمل المدرسي      يزود مدير المدرسة المعلمين بقائمة من مؤشرات       -
مثل المساقات الدراسية، طرائق التدريس، المصادر المادية، العالقة مع المجتمع المحلـي            

 .والقيادة والتخطيط

هذه البيانات التي جمعت باإلضافة إلى آراء الطلبة وأولياء األمور تـؤدي إلـى تحديـد                 -
 . ضا الحاجات التطويرية للعام القادمإنجازات المدرسة في العام الحالي وتحدد أي

  )21- 18 : 2003: الضامن و آخرون(

  : مهارة التطوير. د

) دروزه(أما أهم المهارات الواجب توافرها لدى مدير المدرسة إلحداث التطوير كما وردت عنـد                
  : ما يلي

منـشود لتطـوير    أن يتخذ مدير المدرسة القرارات التي تعمل على تطوير األداء وإحداث التغيير ال   
  : المدرسة والتي تشمل 

 . قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية لرفع أداء المعلم .1

 .قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية لرفع أداء الطالب .2

 . قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية لتطوير المنهاج .3

  )9: 2003دروزه،  (
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  : اتخاذ مدير المدرسة القرارات التطويريةيوضحوالشكل التالي 
   )3(شكل رقم 

   اتخاذ مدير المدرسة القرارات التطويريةيوضح

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) 15 : 2003دروزة ،  (                                                                       

   

  : التنظيم والتنسيق وتنمية العالقات اإلنسانية ويشمل :سادساً
  : مهارة وضع الخطط والبرامج التنظيمية. أ

التنظيم مهمة ضرورية لناظر المدرسة في عمله في جميع المجاالت لتكون المدرسة خليـة نـشطة                
د من أفرادها و ليقوم بواجبه ويحترم مسئوليته، ويستجيب بروح الرغبة والتعاون لكل ما هو               لكل فر 

  .في مصلحة المدرسة وفائدتها
  : مجاالت التنظيم التي على مدير المدرسة إتقانها وهي) دياب(ويحدد 

تنظيم توزيع العمل بين المعلمين بحسب تخصصاتهم، وإعداد خطط سنوية تساعدهم علـى              .1
  .أدائهم وتحسين ممارساتهم التعليميةتنظيم 

اتخاذ مدير المدرسة للقرارات 
 التطويرية

 تطوير المنهاج رفع أداء الطالب رفع أداء المعلم

 تطوير المدرسة

تطوير العملية التعليمية 
 التعلمية

هداف التربوية تحقيق األ
 المنشودة
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تنظيم الخطة المدرسية والطلب من المعلمين إعداد خطط سنوية تساعدهم على تنظيم أدائهم              .2
 .وتحسين ممارساتهم التعليمية

 .تنظيم جدول المناوبة وحفظ النظام المدرسي .3

 ).لجان النشاط المدرسي(تنظيم عمل اللجان المدرسية  .4

 .الدراسية أو لجان الفصول الدراسيةتنظيم عمل لجان المواد  .5

 .تنظيم مجالس الفصول ومجالس أولياء األمور .6

 .تنظيم حركة الطالب من و إلى المدرسة .7

 .تنظيم توزيع األثاث المدرسي والكتب والقرطاسية .8

 .تنظيم غرفة المختبر المدرسي . 9

 . تنظيم المراسالت والتقارير واألعمال الكتابية.10

 .ات المدرسية الفترية والنهائية تنظيم االمتحان.11

 .تنظيم عمل آذن المدرسة. 12

 . تنظيم اإلفادة من مكتبة المدرسة وتنظيم السجالت المتعلقة بها وبتوظيفها.13

 . تنظيم األساليب اإلشرافية وخاصة الزيارات الصفية للمعلمين.14

 .المدرسيةتنظيم االتصال بالمؤسسات والهيئات المسئولة عن صيانة المباني  .15

 . تنظيم اإلشراف على المشروعات التحسينية والتطويرية في المدرسة.16

        . تنظيم إصدار المجالت والنشرات والملصقات واالشراف عليها.17
  )2: 1998دياب، (

  
أنه من الممكن لمدير المدرسة تنظيم العمـل المدرسـي مـن خـالل              ) سمعان ومرسي  (ويضيف

  :ممارسته للمهارات اآلتية

  . التخطيط لتوزيع األدوار بين العاملين -1
 .التخطيط لتشكيل اللجان المدرسية -2

 .التخطيط لتوفير السجالت المدرسية وتنظيمها وتدريب المعلمين على استخدامها -3

 .تفويض السلطات والمسئوليات -4

  المهارة في اكتشاف أي خلل في اإلطار التنظيمي والتصرف بسرعة للمحافظة على -5
 .استمرار المدرسة في أداء وظيفتها     

 .تفسير االحتياجات التربوية في ضوء الخدمات المتاحة -6    

 . عمل الترتيبات التنظيمية التي تقدم التسهيالت المختلفة للخطة المدرسية -7    

   )74: 1975سمعان ومرسي، (
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مين وكـذلك التخطـيط لتبـادل    زيارة المعلل مهارة التخطيط لدى مدير المدرسة    الباحـث  ويضيف 

  . الزيارات بين المعلمين أنفسهم
  
  :مهارة إعداد التشكيالت المدرسية. ب

أهم المهارات التي يجب أن يمارسها مدير المدرسة إلعداد التشكيالت المدرسـية            ) عطوى (وضح

  : وهي

  .حصر عدد الصفوف والشعب التي سوف يكون عليها المبنى المدرسي للعام الجديد  -
 .ر عدد الطلبة الذين يمكن استيعابهم في المدرسة وتفرعاتهم األكاديمية والمهنيةحص  -

عمل موازنة للقوى البشرية يعني هل عدد المعلمين يكفي لعدد الطلبة والـصفوف وفـق                 -
 النصاب لكل مرحلة ولكل معلم؟ 

مين حـسب   مية تزويد المدرسة بالمعل   الطلب من مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعلي         -
 . التخصصات التي يوجد بها نقص سواء بالتعيين أو النقل الداخلي أو النقل اللوائي

مدرسة إلى أخـرى أو      وزيادة القبول وتحويل الطلبة من        التوسع في عدد الشعب القائمة      -
فتح فترة مسائية، كل ذلك يتطلب من مدير المدرسة المهارة بكيفية التعامـل مـع هـذه                 

ن يراعى العديد من الجوانب الفنية، مثل تناسب أعـداد الطلبـة مـع              المتطلبات ويجب أ  
ـ           صاتهم واألنـشطة   مساحات الغرف واستكمال المعلمـين ألنـصبتهم المقـررة، وتخص

 )2001: 242عطوي،(                            .               المصاحبة للتخصص

  
  : مهارة إعداد الجدول المدرسي. ج

سي مخططا خاصا لمساعدة كل من مدير المدرسة و الهيئة التدريـسية فيهـا؛              يعتبر الجدول المدر  "
لتنفيذ المنهاج المدرسي بشكل يضمن بلوغ الطلبة أقصى األهداف التربوية المنشودة، كما أنه يعكس              
ذلك الجزء من المنهاج المدرسي الذي يبين توزيع الحصص في كل موضوع مـن الموضـوعات                

ن المهمات الرئيسة التي تقع على عاتق مدير المدرسة؛ لذا البد أن يمتلك             ويعتبر إعداده م  . المقررة
مدير المدرسة الكفاية الالزمة إلعداد الجدول المدرسي في ضوء المعايير المرتبطة بـذلك لتحقيـق               
األهداف المرغوب فيها ،ولضمان سير العملية التربوية بسهولة ويسر في جو مشبع بالثقة والتفـاهم               

   ).5 : 1986لماني ، مس(" والرضى
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  ،"أن إعداد الجدول المدرسي يتطلب دراية ومهارة وخبرة وتعاونا ")عابدين( ويرى
ويضيف بأنه توجد مجموعة من األسس النفسية والتربوية يجب مراعاتها عند إعـداد الجـدول               

  : المدرسي وهي

إلدارة أن يوضع الجدول المدرسي متوافقا مع الخطة الدراسـية المقـررة مـن قبـل ا                •
  .التعليمية من حيث المواد الدراسية ، وعدد الحصص األسبوعية المقررة لكل مادة

 .أن تراعى قدرات التالميذ على االنتباه والتركيز الذهني •

أن تراعى طاقة المعلم وقدرته على التدريس فال يكلف بعدد كبير من الحصص في يوم                •
 .ى على أدائها أو تسبب له اإلعياءبعينه، أو بعدد من الدروس المتتالية التي ال يقو

 .أن توزع الدروس النظرية على مدار األسبوع توزيعا متناسقا ومتوازنا •

أن توزع حصص كل مادة دراسية على مدرسي المادة فـي المدرسـة علـى أسـاس                  •
 .كفاءاتهم و شخصياتهم وقدراتهم على التعامل مع التالميذ

 .امج وتوزيعهأن يراعى العدل بين المعلمين في شكل البرن •

 .أن يراعى عدم شغل جميع مدرسي المبحث الواحد بالتدريس في وقت واحد •

أن يراعى إخالء المناوبين اليوميين من الحصة األولـى ومـن الحـصة التـي تلـى                  •
 .االستراحة في يوم مناوبتهم

أن يراعى إخالء جميع مدرسي المبحث الواحد حصة او اثنتين في الجدول األسبوعي؛              •
ا من االجتماع ومناقشة أمور مباحثهم والتباحث في مشكالتها وأنشطتها مـع            كي يتمكنو 

 .المدير أو المشرف التربوي

 .أن يكون هناك تنسيق بين حصص التربية الرياضية والفنية والتدبير المنزلي والمكتبة •

أن يراعى تخصيص حصة أو اثنتين في األسبوع لكل صف دراسي لعقد االجتماعـات               •
إدارة المدرسة والتالميذ ولمزاولة نشاطات ثقافية واجتماعية و روحيـة          بين المعلمين و  

 .ورياضية وسياسية

أن يتصف الجدول المدرسي بالمرونة بحيث ال يترك التالميذ في قوالب جامـدة، بـل                •
 يسمح لهم بالتنقل بين المدرسين والمرشدين ومسئولي الخدمات المختلفة لإلفادة منها 

 )156-154: 2001عابدين ، (

 ال مانع من أن تكون الحصة األولي لمربي الفصول إن أمكن، وكذلك البد مـن   أنـه  الباحثويرى  
العدالة في توزيع حصص االحتياط ومراعاة الحصة اإلضافية، وكذلك إثبات توزيع فـروع المـادة           

  . الواحدة على الجدول مثل القراءة والنصوص و الخط 
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  :  المدرسيةمهارة التخطيط إلدارة االجتماعات. د

تلعب االجتماعات واللقاءات التي تعقد في إطار المؤسسات التربوية بعامة والمدرسة بخاصة دورا             "
، بارزا في تسيير المدرسة وإداراتها وفي تنظيمها وتوجيه خطأها نحو تحقيق األهـداف المنـشودة              

نتائجها، وتتحقـق عـن     ولكي تكون كذلك ينبغي التخطيط لها وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهدافها و           
  ". طريق االجتماعات إذا ما أحسن التخطيط لها الكثير من الفوائد اإلدارية واإلشرافية التربوية

  : ولكي يكون االجتماع ذا فاعلية على مدير المدرسة القيام بما يلي

  .المشاركين/ حدد أهدافك بوضوح وأعلنها على المجتمعين  .1
 .أعد جدول أعمال مناسب .2

 .كين بالطرق المناسبةأدع المشار .3

 .ادع ذوي العالقة فقط .4

 .جهز مكان االجتماع تجهيزا مناسبا لطبيعة االجتماع .5

 .ركز المناقشة على الموضوع المقرر .6

 .احرص على اشتراك أكبر عدد ممكن من الحاضرين في المناقشات .7

 .وجه المناقشة باتجاه األهداف المنشودة .8

 .احرص على إدارة الوقت بكفاية وفاعلية .9

 . اختم االجتماع بملخص عما تم تحقيقه وإنجازه.10

 . قيم االجتماع من حين آلخر بغرض التطوير والتحسين.11

 .وزع محضر االجتماع أو قائمة باإلنجازات التي تحققت فيه على جميع المشاركين. 12

 .وضع برنامج وخطة لمتابعة نتاجات االجتماع. 13 

  معين إذا كانوا يجتمعون ألول مرة، وكان بينهم منوفر الفرص للتعارف  بين المجت.14    
 .         ال يعرف اآلخرين

 .تجنب أداء دور العالم الذي يعرف كل شيء وقم بدور المنسق والقائد الحكيم. 15

  تجنب االنحياز ألي فريق من فرق الجماعات الثانوية التي قد تظهر في بعض. 16
 . على سلوكهم وإنجازاتهم      االجتماعات وكن موضوعيا في الحكم

 .حافظ على كرامة واحترام كل فرد من أفراد الجماعة المجتمعة وكن إيجابيا مع الجميع. 17

  .احرص على تقبل كل أفراد الجماعة وتفهم أدوارهم في ضوء حاجاتهم الفردية . 18
  )37: 1989يس، يلق(                                                                       

  
 بأن االجتماع الناجح الفعال هو الذي يعد ويخطط له بصورة جيدة، ويـدار بكفـاءة                 الباحث ويرى

  . عالية، و يتابع بصورة عالية
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  :مهارة التخطيط وحسن إدارة الوقت وتنظيمه. هـ

عـال أن  فالوقت مورد ثمين ال يمكن شراؤه أو بيعه أو اختزاله لذا على مدير المدرسـة الف "كما نعلم 
ينتبه لذلك جيدا وعليه استثمار هذا المورد بذكاء وعقالنية من خالل إدارته وتخطيطـه وتنظيمـه                
واستثماره، فذلك يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق النتاجات المنتظرة للمؤسسات التربوية والمتمثلة في             

  "كنتحسين نوعية تعليم الطلبة وتحقيق األهداف التربوية المنشودة بأقل جهد مم
  )3: 1989بلقيس ( 

  
  : أن يتمتع بمهارات إدارة الوقت والتخطيط له وهي) بلقيس (وعلى مدير المدرسة كما يرى

حدد األهداف التي تسعى إلى تحقيقها مبينًا النشاطات المرتبطة بهذه األهداف والتـي مـن                .1
  . شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذه األهداف بصورة فعلية

ر التي تقع على كل فرد في المدرسة في مجال تحقيـق األهـداف              حدد المسؤوليات واألدوا   .2
 . السابقة وال تغفل أدوارك ومسئولياتك في هذا العمل

فهناك ما هو عاجل وملح وما هو هام، ففي إطار الحديث عن الوقـت              : حدد أولويات العمل   .3
ألقـل  على المهم شريطة عدم إهمال األعمـال ا       ) العاجل(البد أن تحرص على تقديم األهم       

 . أهمية

حدد الزمن الالزم ألداء كل مهمة بحسب األولويات في إطار النظرة الشاملة لكل المهمـات                .4
 . وفي إطار الزمن المتاح للمدير والعاملين

ضع خططا للتغلب على المواقف الطارئة التي تحول دون تنفيذ خططـك الزمنيـة فلـيس                 .5
 .ل والوظائف التي تمارسهاالوقت ملكية ذاتية، وإنما هو ملكية للطلبة ولألعما

إذ البد من القيام بسلسلة من اإلجـراءات التـي          : ضع خططك وبرامجك على أساس الوقت      .6
 .ستؤدي إلى وضع البرنامج أو خطة العمل القائمة على توزيع الزمن

  . االحتفاظ بمفكرة العمل  .  أ
 )20 – 10: 1989بلقيس، (                             إعداد خطة العمل اليومية  .  ب

أن استخدام الوقت بكفاءة وفعالية يعتمد في الواقع على الحد من ممارسـة             ) ويليامز (ويرى
  : وهذه العوامل الشائعة المضيعة للوقت هيالمهام واألنشطة المضيعة للوقت 

  . المعلومات غير الكاملة -
 .المدرسون الذين لديهم مشاكل -

 عدم وجود اإلنابة  -

 التليفون  -

 المهام الروتينية  -



 55

 لغداءا -

 المقاطعات  -

 االجتماعات -

 عدم تحديد األولويات -

 .اإلدارة حسب األزمة التي يتم مواجهتها -

 .األنشطة الخارجة -

 .االتصاالت غير الجيدة -

  .األخطاء -
والمالحظ أن بعض العوامل السابقة على درجة من األهمية، مثل معالجة مشاكل المدرسـة ولكـن                

                أنت الشخص المناسب للحصول على رأيه ومشورته؟       السؤال هو أين ومتى يكون ذلك مناسبا؟ وهل       

  )43 – 42: 2003ويليامز، (

والتخطيط للوقت يتطلب تغيرا في اتجاهاتنا الذاتية واتجاهات األفـراد العـاملين معنـا ؛ألن إدارة                "
هذه الذات من اتجاهات وأنمـاط سـلوكية معينـة،     الوقت تدخل ضمن إطار إدارة الذات بما تشمله         

فينبغي علينا قبل الشروع بإدارة وقتنا وتخطيطه أن نكون قادرين على إدارة اتجاهاتنـا وسـلوكنا                
الذاتي، والسعي إلى تطوير هذه االتجاهات وضبطها وتوجيهها إيجابيا، وأن نكون قادرين على فهم              

          " أنماط سلوكنا واتجاهاتناأنفسنا بصورة أفضل ، و قادرين على تقويم
   )20: 1989بلقيس، (       

  :مهارة االتصال وتنمية العالقات اإلنسانية. و

على مدير المدرسة أن يتقن مهارة االتصال والتواصل بينه وبين معلميه وتالميذه والعـاملين فـي                
هتمام بالعالقات اإلنـسانية    المدرسة، كما أن عليه االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي وعليه اال          

  .وتنميتها وتطويرها
االتصال مهارة أساسية يحتاج إليها كل من يعمل في مجال اإلدارة المدرسية،             "أن) مصطفى (ويرى

وما لم يكن اإلداري المدرسي ملما إلماما كافيا بمبادئ وفنيات االتصال وماهرا فـي تطبيـق تلـك                  
  " ي تأدية وظائفه يصبح أمرا مشكوكا فيهالمعارف تطبيقا سليما؛ فإن نجاحه ف

  )139: 2002مصطفى ، (

االتصال وظيفة أومهمة رئيسة من مهام المدرسة، وهو عملية يتم  خاللها نقل              " أن )عابدين (ويرى
المعلومات والبيانات واألفكار واإلرشادات والمقترحات من شخص آلخر، أو لمجموعـة أشـخاص             

  " ينهم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الممكنةوإحاطتهم علما بها وتبادلها ب
  )179: 2001عابدين، (
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  -:االتصال وتنمية العالقات اإلنسانيةات مهارومن أهم 

  : المهارات الواجب توافرها لدى مدير المدرسة ليتواصل مع المجتمع المحلي**
 .خدمة المجتمعالتعرف على إمكانات البيئة المحلية واهتماماتها، وإمكانية اإلفادة منها في  .1

العمل على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته بالمدرسـة، وزيـادة مـشاركته الماديـة                .2
 .والمعنوية في تطويرها وتحسين ظروفها وإمكاناتها

توثيق الصالت بين اآلباء والمعلمين من خالل برنامج مـنظم لمـشاركتهم فـي األنـشطة           .3
 .المدرسية

في تحقيق أهداف المدرسة، وتوطيد عالقاتهـا مـع         تشكيل مجلس أولياء األمور للمساهمة       .4
 .المجتمع المحلي، وليلعب دورا فاعالً في مساعدة المدرسة لحل مشكالتها

التعامل الجيد واإليجابي مع أولياء األمور وحسن استجابة المدرسة في تقديم المعلومـات أو        .5
 .النصح واإلرشاد فيما يتعلق بشئون أبنائهم

 . في تقييم برامج المدرسة وفعالياتهاإشراك المجتمع المحلي .6

  )124: 2001عطوى ، (                                                                   

 أنه يمكن لمدير المدرسة التخطيط إلشراك المجتمع المحلي في المناسـبات الدينيـة              الباحث ويرى
توعية المجتمع المحلي، وأيضا زيارة بعض أفراد       والوطنية، وكذلك إقامة البرامج الصحية والثقافية ل      

  .المجتمع المحلي لتوثيق الصلة بين المدرسة والمجتمع المحلي
   :وعلى مدير المدرسة الناجح أن يمتلك القدرة على اإلجابة عن التساؤالت التالية

  ما الذي يلزم اإلخبار به في االتصاالت المختلفة؟  .1
 ء االتصاالت المختلفة مع كافة األطراف؟ ما هي الكيفية التي يجب بها إجرا .2

 من الشخص الذي تتصل به؟  .3

  )86: 2003ويليامز، (                 ما هي الكيفية التي يجب أن يحدث بها االتصال؟  .4
  : وهناك الوصايا العشر التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة لتحقيق االنصات الفعال

  . ع وأنت تتكلمكف عن الكالم ألنك ال تستطيع االستما .1
  .)أعط أذنيك لكل الناس، أما صوتك فللقليل القليل(

  .اشعر محدثك باالرتياح وامنحه الحرية ليقول ما يشاء .2
أظهر لمحدثك بأنك ترغب في سماع ما يقول، أبد اهتمامك وأظهره بكل وسيلة ممكنة، فال                .3

ـ               ة الفهـم ولـيس     تكتب أو تقرأ أو تنظر حولك في الوقت الذي يتحدث فيه، أنصت إليه بني
 . المخالفة، أو المعارضة

 .تجنب المشتتات فال تعبث بالقلم أو تنقر على الطاولة أو تلعب باألوراق .4

 .تعاطف مع المتحدث وحاول أن تدرك وجهة نظره .5
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 .كن صبورا وأفسح لمحدثك الفرصة الكافية فال تقاطعه أو تقف وتهم بالخروج .6

 .أمسك أعصابك ألن الغضب يمنع الفهم .7

ما في المحاولة والنقد فكالهما يجعل اآلخرين في موقف دفـاعي واألفـضل أن ال               كن حلي  .8
 .تجادل أبدا ألنك الخاسر دائما حتى ولو ربحت المحاولة

اطرح أسئلة على محدثك، مما يشجع التواصل ويؤكد لمحدثك أنك تصغي إليه ويساعد على               .9
 .إيضاح الموضوع

  أذنين ء الفعال وأنت تتكلم، إن اهللا جعل لنا كف عن الكالم فإنك لن تمارس اإلصغا. 10   
  ،    ولسانا واحدا؛ لنسمع ضعف ما نتكلم واإلصغاء الجيد يتطلب استخدام األذنين االثنتين    

   )23: 1988بلقيس، (  .                             إحداهما للمعنى واألخرى للحس        
  

  : مدرسة في مجال العالقات اإلنسانية مع المعلمين المهارات الواجب توافرها لدى مدير ال**

يعبـر عـن روح المـودة       ) مع المعلمين (يجب أن يكون أسلوب مدير المدرسة في التعامل معهم          "
والصداقة التي تتجلى في اهتمامه الحقيقي باألفراد، فيستمع لهم معربا بإخالص عن رغبته في حل               

امه وتقديره لكل من تربطه عالقات عمل ويرحـب         مشاكلهم، وال يترك فرصة دون أن يظهر احتر       
بآرائهم مهما كانت قيمتها، وواجب المدير أن يقبل كل من له عالقة عمل به بخصائصه طبقا لمبـدأ                 
الفروق الفردية، وأن يتيح لكل منهم الشعور بأنه عضو نافع للمدرسة ويحافظ على كرامتهم باعتبار               

 ينبغي عليه مراعاة رغبات اآلخرين ومطالبهم والعدالة فيمـا          أن هذا حقاً من حقوقهم اإلنسانية، كما      
مـصطفى،  (" ز أو التعصب  بينهم وإنصاف اآلخرين وإظهار روح الود واالحترام وأخيرا عدم التحي         

2002 :179.(  

بأن مدير المدرسة يساعد المعلمين في الوقوف على أحـدث الطـرق التربويـة               "فيرى) حجي (أما
هم لتالميذهم ويعمل على تنميتها مهنيا وثقافيا ويعمل على اكتشاف اإليجابيـات  لإلفادة منها في تعليم  

ليدعمها، واكتشاف السلبيات للقضاء عليها، ليتم تحقيق ذلك من خالل عقد االجتماعات مع أعـضاء               
  ). 421: 1998حجي، (" هيئة التدريس

  
، ومدى المصداقية الذي تكـون      أن العنصر األساس في االتصال الفعال هو المصداقية        ")ديكر(ويبين

لذا يتضح أن نغمة الصوت المستخدمة يجب أن تعكس         . عليه عند حديثك مع زمالئك يصعب تقييمه      
إن التعامل مع هيئة المدرسين على أنهم       . المصداقية واإلخالص، ال أن تعكس سلطتك على اآلخرين       

ية في الحديث، وفي االجتماعـات      جميعا متساوون يقطع شوطًا طويالً في التخلص من النبرة التسلط         
  "يجب أن تكون عملياً لكن ال يجب أن تظهر بمظهر المتعالي أو أن تكون ثرثارا 

   )86  - 85: 2003ويليامز، ( 
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  : أن مدير المدرسة لكي يكون ناجحا في اتصاله مع مدرسيه عليه القيام بما يلي الباحث ويرى
  . بدون تمييز أو محاباةالتعامل مع جميع المعلمين بنفس المستوى و .1
 .إعطاء كل معلم قيمة وقدرا واحتراما .2

تفعيل كل معلم في المدرسة في إحدى اللجان المدرسية أو إحدى مجاالت النشاط وعدم إهمال                .3
 .أي معلم

 .أن يعيش مدير المدرسة أفراح وأتراح معلميه .4

إشـعار لـه بالتقـدير      أن يقوم مدير المدرسة بزيارة كل معلم من معلميه في بيته، ففي ذلك               .5
 .واالحترام

 . االجتماعو النشرة ،الكلمة ، النظرة ، التواصل مع المعلمين من خالل اإليماءة  .6

  
  :  مهارات التخطيط الواجب توافرها لدى مدير المدرسة في مجال االتصال مع التالميذ**

ـ (إن من أهم أدوار مدير المدرسة هو االتصال والتواصل مع تالميذه، فيعتبـر               أن مـدير   ) افظح
مخطط فعال يسهم بجدية في تنمية تالميذه من خالل العنايـة بالزيـارات الميدانيـة               "المدرسة هو   

للفصول الدراسية، وتشكيل اللجان المدرسية لتكون حلقة االتصال بين الطلبة واإلدارة وليعبروا عن             
أن يبحـث فـي كيفيـة       مشاكلهم واحتياجاتهم والسعي من أجل حلها؛ لذا يتطلب من مدير المدرسة            

تدريب التلميذ على االعتماد على نفسه والتعاون مع غيره وفي تنشئته على التربيـة واالسـتقاللية                
  ).148: ت . حافظ، د(" والحكم الذاتي

  
  :  بأن مدير المدرسة عليه أن يقوم بما يلي لكي يقوي اتصاله مع التالميذويرى الباحث

  .للتعرف على مشاكل الطالبزيارة الفصول باستمرار ولمدة قصيرة  .1
إعطاء بعض الحصص للطالب عند غياب بعض المدرسين يناقش خاللهـا الطـالب فـي                .2

 .أمورهم وأمور المدرسة

 .عقد اجتماعات مع مجالس الفصل بشكل دوري .3

 .مشاركة الطالب في أفراحهم وأتراحهم وزيارتهم في بيوتهم .4

 .إقامة أيام مفتوحة في نهاية كل فصل دراسي .5

 . مع الطالب من خالل اإلذاعة المدرسيةالتواصل .6

 .استقبال الطالب في مكتبه لالستماع إلى شكواهم واقتراحاتهم وآرائهم .7

التعاون مع المرشد التربوي ومربي الفصول لمتابعة حاالت الهروب من المدرسة و الغياب              .8
 .والحاالت اإلجتماعية والنفسية للطالب
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  -:مقدمة
رة المدرسية وذلك لتحقيق أهدافها ورسالتها من خالل إعداد         تعد عملية التخطيط إحدى أساسات اإلدا     

وتنفيذ ومتابعة وتقويم مجموعة من الخطط والبرامج واآلليات لتحقيق نتائج معينة باستخدام إمكانيات             
مادية وبشرية متوافرة في المدرسة والمجتمع المحلي، وحيث إن المدرسة ال تـستطيع أن تعـيش                

لتي تعمل فيها سواء البيئة الداخلية أو الخارجية فإن من أهم األمور الدالة             منفردة وبعيدة عن البيئة ا    
على فعالية وظيفة التخطيط  مدى قدرة المدرسة علي التفاعل والتكيف مع خـصائص المتغيـرات                

  .البيئية التي تتعامل معها بما يحقق أهدافها ورسالتها
  

وات بمرحلة إعـادة صـياغة وتعريـف        ولقد مر مفهوم التخطيط المدرسي منذ أكثر من عشر سن         "
مستجيبا في ذلك لتحوالت عميقة اعترت ميدان العمل المدرسي ومفاهيمه الرئيسة خالل التـسعينات    
بما يعني إعادة النظر في كثير مما كان متداوال عقودا طويلة من األفكار حول حدود ذلك التخطـيط   

ما يربط بينه وبين المفاهيم والمحددات التعليمية       وأبعاده ودائرة تأثيره ، وكذا إعادة النظر في طبيعة          
  ).13:2001مدبولي،(" والسياسات األخرى من عالقات

  

التخطيط يحدد مسار العمل ويعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية اإلدارية وهـي الوظيفـة      " وحيث إن 
ه، وال تتحقـق    األولى واألساسية في عمل مدير المدرسة بصفته واجهة اإلدارة المدرسية في مدرست           

فعالية التخطيط إال من خالل قيام مدير المدرسة بوضع استراتيجية واضحة المعالم محددة؛ لمجابهة              
مواقف مستقبلية وفقا لرؤى مدرسة، كما وأن على كل بيئة مدرسية تنشد التطور والتجديد أن تعتمد                

 الوقت يمكنهم جمع البيانـات      على التغيير ومديرو المدارس يمكنهم االستجابة لهذا التغيير وفي نفس         
التي توجه مستقبل المدرسة وتطوير الرؤية التي يرغبون في أن تصل إليهـا المدرسـة مـستقبال                 

  ". والتخطيط االستراتيجي إحدى وسائلهم في ذلك
www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)                         

  
  

خطيط االستراتيجي على نطاق واسع في المؤسسات على اخـتالف أنواعهـا            ولقد شاع استخدام الت   
وأثبتت التجارب التطبيقية للتخطيط االسـتراتيجي      " وأنشطتها في الحقبة األخيرة من القرن العشرين      

أن المؤسسات التي تخطط استراتيجيا تتفوق في أدائها الكلي علـى المؤسـسات التـي ال تخطـط                  
بأن استخدام أسلوب التخطـيط  ) "الجندي(، ويرى ) Wheelen & Hunger,1998(استراتيجيا 

االستراتيجي يمكن أن يكون بمثابة منهج فكري لالرتقاء بعمل تلك المؤسسات التعليمية، وثمة قيمـة      
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أساسية للتخطيط االستراتيجي تتمثل في قدرته على دفع المؤسسات التعليمية إلـى إعـادة النظـر                
  " حقيق أغراضها، أو ابتكار طرق حديثة لمواجهة مشكالتهاومعاودة التركيز في وسائل ت

  )147: 2002الجندي، (
  
كما أن النقد الموجه إلى نماذج التخطيط التقليدية خالل العقدين الماضيين أدى إلى تطوير التخطيط               "

غنيمـة،  ("االستراتيجي وطرق اإلدارة، وهذا بدوره عزز عملية تطوير الخطة وتطبيق االستراتيجية       

2005 : 430.(  
عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأهداف المؤسسة،       : "التخطيط االستراتيجي بأنه  ) غطاس (ويعرف

  ".واستخدام الموارد وتطبيق السياسات من أجل تحقيق هذه األهداف
   )5: ت .غطاس، د (

  .ساتركز على اتخاذ القرارات واستغالل الموارد وكذلك على السيا)  غطاس( أن يرى الباحثو 
  

التحليل المنظم للمؤسسة التعليمية وبيئتهـا وتكـوين مجموعـة مـن األهـداف              : ")دافيز( ويعرفه
   "االستراتيجية األساسية لمساعدة المؤسسة على تحقيق رؤيتها في ضوء قيمها ومواردها المتاحة

  )170: 2002حسين ، (

ارجية للمدرسة وكذلك اهتم باألهداف      اهتم بتحليل البيئة الداخلية والخ     ألنه) دافيز( مع  الباحث يتفقو
  . المنبثقة من قيم المدرسة ومواردها المادية و البشريةاالستراتيجية

  

عملية اإلقرار على تحليل رسالة المنظمة وأهدافها العامـة واسـتراتيجياتها           : "بأنه )جواد( ويعرفه
المدراء اعتماد المـدخل    والتوزيع األساسي للموارد، ولغرض بناء الخطط االستراتيجية ينبغي على          

المنظمي الواسع والعريض مما يساعدهم على التعامل وبفاعلية مع الفرص البيئية المتاحة وتجنـب              
  ." التهديدات في ضوء استعدادات المنظمة لمؤشرات القوة والضعف

   )187، 2000: جواد(

فادة من نتائج التحليل    و االست   ركز على بناء الخطة االستراتيجية للمدرسة      )جواد( أن   ويرى الباحث 
   .للمدرسةالبيئي 

هذا ويعد التخطيط االستراتيجي أسلوبا جديدا في التخطيط واإلدارة الفعالة من حيـث إنـه يحـدد                 

األهداف ويرسم الخطط والسياسات ويضع إجراءات التنفيذ ومن يقوم بالتنفيذ وهو بمعنـى آخـر               

  : يجيب عن التساؤالت التالية
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  جازه؟ ما الذي نريد إن. 1

ويتحقق ذلك من خالل التعريف باألهداف العامة واإلجرائية التي من المفترض تنفيذها في المؤسسة              
  . على أرض الواقع

  ما الذي يمكننا عمله لتحقيق األهداف؟ . 2

ويتم ذلك من خالل طرق عمل ممكنة، واكتشاف الخيارات إلنجاز أفضل األهداف وأهمها حـسب               
  .ا والتركيز على القضايا األساسية في توجهات السياسة العامة للمدرسةأولوياتها ومقدار تأثيره

  كيف ننجز األهداف؟ . 3

  اختيار وتحديد العمل من خالل تركيز المدير على ما الذي يريد عمله بالضبط؟ 
  . واختيار طرق العمل والتعريف بالمهام بشكل واضح ودراسة االحتياجات المحددة

  اجها؟ ما الموارد التي سنحت. 4

  تحديد الموارد المطلوبة من خالل ضبط وتنظيم الموارد البشرية والمادية لتطبيق الخطة
  هل خطة عملنا واقعية؟ . 5

ويتم من خالل مراجعة الخطة، وهي عملية ضرورية لتحديد ما إذا كان العمل المختار قابال للتطبيق                
  .وارد ومدى تحقيقه لألهدافعلى مستوى المدرسة، خصوصا في ضوء متطلبات المدرسة من الم

  من يقوم بالتطبيق؟ . 6

تحديد المتخصصين والمسئولين لكل المهام التي يتضمنها العمل، سواء أفراد أو مجموعـات فـي               
  المدرسة لكي يتضح من المسئول عن إنجاز العمل؟ 

  متى سيتم التطبيق؟ . 7

يجاد الدقة والـسرعة فـي عمليـة        تحديد فترة زمنية من خالل الجداول والمواعيد النهائية بهدف إ         
  .التطبيق وهذا يسهل من عملية تقدم الخطة المدرسية

  كيف نتحقق من القيام بالعمل؟ . 8

ويعني تحديد معايير النجاح، فمن األهمية تحديد المعايير التي من خاللها يقاس التقدم وهذه المعايير               
  .ألهداف ستسهل المراقبة أثناء فترة تطبيق الخطة إلى حين تحقيق ا

www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)                        
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  : ماهية التخطيط االستراتيجي المدرسي

 الوظيفة األولى واألساسية في عمل مدير المدرسة، وال تتحقق فعالية التخطـيط إال               يعتبر التخطيط
ع خطة استراتيجية واضحة األهـداف واالجـراءات والبـرامج          سة بوض من خالل قيام مدير المدر    

   .واألنشطة
لقد كان تقبل فكرة البعد االستراتيجي للتخطيط المدرسي صعب في بدايتـه نظـرا لمـا للـسياق                  "و

المدرسي من خصائص تتسم بالمحافظة والتشكك بشأن التغيير، ونظرا لما رسخ في ذهنية القائمين              
والتخطيط لها لفعل عقود طويلة من التبعية لما تعتمـده الـسلطات التعليميـة              على إدارة المدارس    

المركزية من سياسات، وبفعل اإلحجام من القيام بمبادرات مستقلة تحظـى بتأييـد وتـشجيع تلـك                 
  . السلطات

بيد أن ظروف التسعينات فرضت على المدارس في بعض البلدان الغربية أن تواجه هـذا التحـدي                 
تنظيمي وساعد تطور بحوث المدارس الفعالة وبحوث تحسين المدارس، علـى دعـم             التخطيطي وال 

  " وتطوير نماذج التخطيط المدرسي االستراتيجي في إطار من اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
  )35 : 2001مدبولي، (

  
بأن التخطيط االستراتيجي نوع من التخطيط بعيد المـدى، أول مـا   ) Lyman, 1990 (وقد رأى

وهو عملية عقالنية أو سلسلة من الخطـوات        في عالم األعمال الذي يتسم بسرعة التغيرات،        ظهر  

  : من خالل اآلتي) المدرسة(التي تعمل على نقل المنظمات التربوية 
  ).المدرسة(دراسة العوامل الخارجية المؤثرة أو ذات العالقة بالمنظمة .1
 ).ةالمدرس(تقييم الطاقات والقدرات الداخلية في المنظمة .2

تطوير الرؤية والمهام ذات األولوية في المستقبل، باإلضافة إلى األسـاليب االسـتراتيجية              .3
 . المتبعة إلنجاز تلك المهام

 .تطوير األهداف والخطط المستقبلية من خالل وضع الرؤية االستراتيجية .4

 .تطبيق الخطط والعمل على تطويرها .5

 .تابعة الخططمراجعة التقدم والتطوير وحل المشكالت وتجديد وم .6
www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu (29/3/1428) 

  
وكما هو معلوم فإنه على كل بيئة مدرسية تنشد التطور والتجديد أن تعتمد على التغييـر ومـديرو                  "

المدارس يمكنهم االستجابة لهذا التغيير، وفي نفس الوقت يمكنهم جمع البيانات التي توجه مـستقبل               
والتخطيط االستراتيجي  . الرؤية التي يرغبون في أن تصل إليها المدرسة مستقبال        المدرسة وتطوير   

إحدى وسائلهم في ذلك، إذ هو في أبسط صورة عملية تخطيط طويلة األجل تستهدف إنجاز رؤيـة                 
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ف مطلوبة، ونوع من التخطيط يسمح لمديري المدارس لتقرير أين يريدون الوصول بمدارسهم؟ وكي            
  .)87: 2005محامدة، ( " حيث يريدونيمكنهم الوصول إلى

  
ولقد انعكس هذا التوجه على مجتمعنا الفلسطيني وعلى مؤسساتنا التربوية ولقد أعطيت للمـدارس              "

الصالحيات برسم الخطط المدرسية في ظل التوجهات نحو الالمركزية وتحـت متابعـة وإشـراف     
التخطـيط المدرسـي ببعـده      اإلدارات التعليمية وأنيطت بمدير المدرسـة الـصالحيات ليـصبح           

االستراتيجي الجديد يتسم بخصائص ومهام لم تكن موجودة من قبل وأصـبح التخطـيط المدرسـي     
  ).62: 2006شبالق، (" يستند إلى رؤية ورسالة تعمل المدرسة على تنفيذها

  
إحاطـة   ينظر إلى تخطيط إدارته بنظرة ورؤية مستقبلية ثابتة تعطيه            استراتيجياً يتطلب مديراً "وهذا  

ليوظفها في أفضل صورة يمكن معها اإلفادة مـن         ) بشرية ومادية (كافية بما يتوافر لديه من موارد       
  ).116: 2004أبو عودة، ( "جميع عناصرها دون استثناء

  
أنه عملية لتطوير وإصالح المالءمـة أو       :"التخطيط االستراتيجي التعليمي  ) كوتلر ومورفي  (وعرف

 المنظمة التعليمية وفرص السوق المتغيرة، ومن ثم فهو يستهدف تطوير           التوافق االستراتيجي ما بين   
  "أداء المنظمة كي تتمكن من تحقيق المسيرة في مواجهة تلك الظروف البيئية المتغيرة

)Kotler p & Murphy,1981:52 (  
لمؤسـسة  عملية قوامها المالءمة بين نتائج تقييم البيئة الخارجية         : "فقد عرفه بأنه  ) وارن جوف  (أما

تعليمية، وبين موارد البيئة الداخلية لهذه المؤسسة، ويجب أن تكون هذه العملية قادرة على مساعدة               
المؤسسات التعليمية في االستفادة من نواحي القوة والسيطرة على نقاط الضعف وفي اإلفـادة مـن                

   )Groff, 1983:65"(الفرص والحد من المخاطر
تلك العملية التي يقوم فيها مدير المدرسة        "راتيجي المدرسي بأنه  التخطيط االست ) العويسي (و يعرف 

والمشاركون له في عملية التخطيط بوضع تصور لمستقبل المدرسة، وتطوير اإلجراءات والعمليات            
والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور المستقبلي في الواقع وما يرتبط به من االسـتجابة لتلـك                

يئة الداخلية والخارجية المؤثرة على العمل المدرسي ، من خالل اسـتخدام            التغيرات الحاصلة في الب   
  " الموارد والمصادر بصورة أكثر فاعلية

www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428) 
  

عبارة عن تصور للمستقبل قائم على إدراك مدير المدرسـة للمتغيـرات             : "بأنه) شبالق (ويعرفه
لبيئة الداخلية والخارجية في مدرسته بهدف االنتقال من وضع المدرسة الحالي إلى وضع             المرتبطة با 
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أفضل متوقع في المستقبل من خالل تحليله للبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ليتميز بالرؤية الشاملة              
مـدير  والكاملة والبعد الزمني ، وهدفه ليس مجرد اإلصالح أو التعديل بل التغيير الجذري ليـضع                

  .)63: 2006شبالق، (" المدرسة أمام تصور مبدع مفكر

أن يالحظ الخصائص التالية للتخطيط االستراتيجي المدرسي        للباحث ومن التعريفات السابقة يمكن   

  : وهي
  .االهتمام بالنظرة إلى المستقبل .1
 ).نقاط الضعف والقوة(تحليل البيئة الداخلية للمدرسة  .2

 ).الفرص والتحديات(ة تحليل البيئة الخارجية للمدرس .3

 ). مادية–بشرية (استثمار جميع موارد المدرسة والمجتمع المحلي  .4

  .وضع أهداف استراتيجية واضحة ومحددة .5
  

   -:أهداف التخطيط االستراتيجي المدرسي

يجب على المديرين قبل كل شيء معرفة ما الذي يمكن للتخطيط االستراتيجي أن يحققه لمؤسـستهم            
، نظرا ألن هناك العديد من األغراض التي يمكن لنظام التخطيط أن يحققها كلها              )المدرسة(التربوية  

  : ما يلي) زريقات (ومن أهم هذه األغراض كما يراهاأو بعضها، 
  .تغيير اتجاه المؤسسة التربوية . أ 
 .تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات . ب 

 ).المدرسة(تحقيق تنسيق أفضل بين أنشطة المؤسسة   . ج 

 . االتصاالتتحسين .د 

 .إحكام الرقابة على العمليات .ه 

 .تنمية اإلحساس لدى المديرين نظرا لفهمهم للبيئة المتغيرة واستعدادهم للتكيف معها  .و 

 .تدريب المديرين  .ز 

 .تحديد أهداف أكثر واقعية  . ح 

 .)المدرسة(ز الموارد البشرية والمالية والمادية على األشياء الهامة بالمؤسسة يترك  . ط 

  )446 – 445: 2005غنيمة، (

هدف التخطيط االستراتيجي هو تحسين نوعية التعليم والـتعلم فـي المدرسـة             " أن) شبالق (ويرى
والتغيير واإلصالح التربوي من خالل اإلدارة المدرسية الناجحة والنشاطات والعمليات التي يقـوم             

ة محـددة   بها مدير المدرسة بالتعاون مع فريق التطوير المدرسي منطلقا من رؤية واضحة ورسـال             
المعالم وخطة طموحة تحقق األهداف االستراتيجية و محاولة االستفادة من نقـاط القـوة وتجـاوز                

  .إخفاقات الماضي، والتغلب عليها لتنسجم الخطة مع التوجهات الجديدة لمتطلبات التربوية
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إحـداث  كما ويهدف التخطيط االستراتيجي إلى تفعيل العمل التعاوني لكل فرد في المدرسة من أجل             
التغيير المطلوب مما يؤدي إلى تطوير أداء مدير المدرسـة وتـشجيع المعلمـين علـى اإلبـداع                  
والتواصل، ويقوى الشعور باالنتماء للعمل المدرسي، بل إن هدف التخطيط االستراتيجي ليس مجرد             

  " صالح للوصول إلى وضع أفضلتسيير األمور بل التغيير والتطوير واإل
  )63: 2006شبالق ، (                                                                         

  :  المدرسي بما يلي االستراتيجيفقد حددت أهداف التخطيط) خثيلة (أما
العمل على دراسة الواقع من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتعزيـز نقـاط القـوة             .1

  . ومعالجة نقاط الضعف
صية مدير المدرسة اإلدارية لمواجهة التغيـرات المـستقبلية والتحـسب           السعي لتنمية شخ   .2

 .للمعوقات المتوقعة، ليتم االستعداد المنظم لمواجهتها واستيعابها

رسم الخريطة األساسية للتنظيم المدرسي فهو يحدد األدوار والقدرات والوقت الـذي مـن               .3
 .خالله يستطيع مدير المدرسة تحقيق أهداف مدرسته

 . وضع االستراتيجيات التي تساعد في حل المشكالت المدرسية وعالجهايسهم في .4

يساعد مدير المدرسة في تحقيق األهداف التي يطالب المجتمـع بتحقيقهـا والتـي تـرتبط                 .5
  ).60: 1999خثيلة، (ينبغي إنجازها باألولويات المتاحة والنتائج التي 

  : راتيجي نذكر منها تسعة عشر هدفا للتخطيط االستSteiner) ستينر (وقد عدد
  .االهتمام بالممارسات المستمرة -
 .تنحية ذوي األداء المتدني -

 .وضع القضايا االستراتيجية في بؤرة اهتمام اإلدارة العليا -

 . على التكيف مع البيئة المتغيرة) المدرسة(قدرة المنظمة  -

 .خلق قاعدة بيانات دقيقة أمام المسئولين كي يتمكنوا من صنع قرارات رشيدة -

 .توفير إطار مرجعي للميزانيات والخطط اإلجرائية قصيرة المدى -

في ضـوء جوانـب     ) المدرسة(توفير التحليالت الموقفية والمخاطر لبيان إمكانية المنظمة         -
 .القوة والضعف بها

 .وآلية تحقيق ذلك) المدرسة(تصميم خريطة تبين االتجاه الذي تسير فيه المنظمة  -

 للقيام بعمليات من التكيف والتعديل في ضـوء التغيـرات           مراجعة وفحص األنشطة الحالية    -
 ). المدرسة(البيئية وأهداف المنظمة 

 .توجيه االنتباه إلى التغيرات البيئية بغية التكيف معها بصورة أفضل -

 .البطيئة) المدرسة(ة سير المنظمة التعرف على طريق -

  )159 – 158: 2002ي، الجند                                                   (
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  : أن أهم أهداف وأغراض التخطيط االستراتيجي المدرسي هي الباحث ويستنتج
 . للمدرسةتحليل البيئة الداخلية .1

 . للمدرسة الخارجيةتحليل البيئة .2

 .تحقيق األهداف التربوية الخاصة بالمدرسة .3

 .تدريب مديري المدارس على العمل بأسس علمية صحيحة من خالل رؤية واضحة .4

  

  :أهمية وفوائد التخطيط االستراتيجي المدرسي
  : التخطيط االستراتيجي يساعد مدير المدرسة والعاملين فيها على ما يلي

تحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل المدرسي وتؤثر فـي العمـل المدرسـي،                .1
  . وعلى اتخاذ قرارات تتناسب مع القضايا المطروحة في العمل المدرسي

 أهداف إجرائية للمواد الدراسية والوظائف والمسئوليات المحددة لكـل عـضو فـي              تحديد .2
 .المدرسة

وضع تصور لمستقبل المدرسة من خالل الكشف عن واقع إمكانات المدرسـة ومواردهـا               .3
 . المتاحة

الوصول بالمدرسة إلى مستوى عال نحو تحقيق رسالة المدرسة وأهدافها، والعمـل علـى               .4
 . ابي المناسب لتحقيق رسالة المدرسة نحو الطالب والبيئة والمجتمعإحداث التغيير اإليج

 .التركيز الدائم على القضايا األساسية ذات العالقة بواقع المدرسة ومستقبلها .5

التوصل إلى قرارات استراتيجية في األوقات التي تتعرض لها المدرسة لتحديات داخلية أو              .6
 .خارجية محتملة في المستقبل

مدرسة في موقع نشط ومتميز يتالءم مع تغيرات البيئة بشكل دائم، وتطـوير             وضع إدارة ال   .7
 . الواقع المدرسي لمواجهة الصعوبات التي تعترض النجاح والتفوق في المدرسة

التركيز على أهمية المشاركة والتعاون بين أعضاء المجتمع المدرسي والعاملين والمجتمـع             .8
ك أنه يؤكد على مبدأ وحدة الفريق والمشاركة في         المحلي لتحقيق أهداف المدرسة، ومعنى ذل     

 .العمل

تحديد جوانب القوة والضعف في المدرسة من خالل عمليات القيـاس والتقـويم والمتابعـة            .9
 . المستمرة

www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428) 
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ب التخطـيط االسـتراتيجي فـي       بأن هناك فوائد كثيرة تحتم ضرورة األخذ بأسلو       ) الجندي (ويرى

  : التعليم وهي
  .يزود التخطيط االستراتيجي المنظمات التعليمية بالفكر الرئيسي لها •
يساعد إدارة المنظمة التعليمية على تحديد القضايا الجوهرية التي تواجهها، ومن ثم إرشادها              •

داخليـة  إلى صنع قرارات منطقية رشيدة تتناسب وتلك القـضايا مثـل قـضية الكفايـة ال               
 .والخارجية، التمويل والقبول

يساعد التخطيط االستراتيجي على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية، كما ويـؤدي             •
إلى تكامل األهداف، ومنع ظهور التعارض بـين أهـداف الوحـدات الفرعيـة للمنظمـة                

 . لوالتركيز عليها بدال من األهداف العامة للمنظمة التعليمية كك) المدرسة(

يولد لدى القيادات بالمنظمة التعليمية الشعور بالقدرة على الرقابة وتقييم األداء والـسيطرة              •
على مستقبل المنظمة فضال عن تدعيم الشعور بالعمل الجماعي بغية تحقيق األهداف العامة             

 . أو المصلحة العامة للمنظمة

) المدرسـة (لية تجاه المنظمة على تنمية روح المسئو  )  مدير المدرسة (يساعد قيادة المنظمة     •
و أهدافها ورسالتها األمر الذي مفاده السعي إلحداث التغيير الذي يستهدف تحقيق المنظمـة      

 . لتلك الرسالة

يساعد قيادة المنظمة التعليمية على صنع قرارات استراتيجية منطقية رشيدة تـستطيع مـن               •
 .خاللها مجابهة األحداث الراهنة أوالمتوقعة مستقبال

كن قيادة المنظمة من أن تظل في وضع يتالءم مع تلك التغيرات الحادثة سواء الداخليـة                يم •
 .أو الخارجية

 .يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا •

يمكن التخطيط االستراتيجي من زيادة قدرة المنظمة على االتصال بالمجموعات المختلفـة             •
ة أمام مجموعـات المـصالح      داخل بيئة المنظمة، فهو يساعد على وضوح صورة المنظم        

 .والمخاطر المختلفة التي تواجه المنظمة

 .يرسم الطريق الذي بموجبه يمكن التنبؤ بالمشاكل والفرص المستقبلية •

 ). المدرسة(يزود العاملين بأهداف واتجاهات واضحة من أجل مستقبل المنظمة  •

نظمات التي ال تـستخدم     ينتج عن استخدامه أداء أفضل وأكثر فعالية إذا ما قورن بأداء الم            •
 . مفاهيم اإلدارة االستراتيجية

 .يزيد من رضا العاملين وحفزهم •

يزود صانعي القرارات بمعلومات فورية ينتج عن استخدامها قرارات أفضل وأسرع ينـتج              •
  )189 – 187 : 2002الجندي، ( .                            عنها توفير في التكاليف
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  : ى وراء الحاجة للتخطيط يبرز في معاني الجمل اآلتيةأن المغز) جواد(ويرى 

  . المنظمة التي ال تخطط لمستقبلها ال تستطيع بلوغه -
 .أفضل أسلوب للتعامل مع التغيير ومواجهته هو من خالل تبنيه وجعله واقعا -

 إذا لم تكن المنظمة عارفة ماذا تريد فإن جميع المسالك يمكن أن تقودها إلى أين؟  -

  )189: 2000جواد، ( 

 بأنه يجب على المدرسة أن تخطط استراتيجيا حتى تبلغ المستقبل           )جواد(مما قاله    الباحث ويستنتج
ويكون لديها قدرة على التغيير نحو األفضل وأنه بدون التخطيط االستراتيجي فإن المدرسة وإدارتها              

  .تسير في مسالك التخبط والفوضى
  : تراتيجي نذكر منها ما يليفوائد أخرى للتخطيط االس) بابكر (ويذكر
  .تحديد االتجاه المرغوب .1
 .وضع االسبقيات .2

 .تسهيل تخصيص الموارد .3

 .يزيد من فعالية االتصال .4

 ).المعلمين(يزيد حفز المرءوسين .5

  )33 – 32 : 2001بابكر، (                                    يشجع على االبتكار .6

  : االستراتيجي وهيالفوائد السلوكية للتخطيط ) غنيمة (ويوضح
  : تكوين شبكة اتصاالت. أ

يعد نظام التخطيط بمثابة شبكة اتصاالت مفيدة للغاية وأن عملية التخطيط عبارة عن وسـيلة               
لالتصاالت بين كافة مستويات اإلدارة بشأن األهـداف واالسـتراتيجيات وخطـط التـشغيل              

 تم بناء فهم متبـادل بـين كافـة          التفصيلية، وعندما تقترب الخطة من انتهاء التنفيذ يكون قد        
المستويات اإلدارية بشأن الفرص والمشكالت التي تهم المديرين بالمؤسسة التربوية ، وتناقش            
الخيارات في عملية التخطيط بلغة مشتركة، وبذلك يتم التفاهم بشأن كافة الموضـوعات مـن              

 الخطط يجب أن تـسجل      جانب المشاركين في اتخاذ القرارات، وعند االنتهاء تماما من إعداد         
كتابة، كما يجب تسجيل كافة القرارات التي سوف تتخذ ومعرفة من الذي يتخذها وكيف تنفذ؟               
مثل هذا النوع من نظم االتصال سوف يكون مفيـدا للغايـة بالنـسبة للمؤسـسة التربويـة                  

  ).المدرسة(
  : التدريب اإلداري. ب

 وليس ذلك مثارا للدهشة حيث إن النظام        يعد نظام التخطيط االستراتيجي بمثابة عملية تدريب      
  .يدفع المديرين إلى طرح أسئلة هامة، واإلجابة عليها يعد بمثابة تدريب إداري
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  : الشعور بالمشكلة. ج

من شأن التخطيط االستراتيجي رفع الروح المعنوية للمديرين، وتؤدي المشاركة في وضـع             
 ما قاله الجندي عن فوائد التخطـيط        وهذا يتوافق مع  (الخطط إلى تحقيق درجة رضا مناسبة       

وعندما يعرف كل مدير المطلوب منه فإن إحساسه باألمان يزيد ويخلق الثقـة             ). االستراتيجي
   )441-440: 2005غنيمة، ( .                                                  المتبادلة

  
  : ما يلي )األغا (يراها أما فوائد التخطيط المدرسي االستراتيجي كما

يؤدي إلى تنمية تصور مستقبلي يوجه أداء المدرسة نحو المستقبل المنشود مما يجعل مدير               .1
  .المدرسة يتمكن من استثمار هذه الرؤية لتمكنه من االستجابة لمتطلبات العصر

يزود المدرس بأفضلية تنافسية تتمكن من خاللها التفوق على غيرها من المدارس وتعتمـد               .2
 .صد وإعداد البرامج المناسبة لها كلما حققت مزايا أفضلعلى الدقة في ر

يساعد على العمل التعاوني والمساهمة الفاعلة لكل فرد في المدرسة ممـا يجعـل المـدير                 .3
 .والمعلمين يعملون بروح الفريق الواحد نحو تحقيق هدف التطوير المدرسي

لين فـي المدرسـة   يؤدي إلى تطور في إدراكات وتصورات المديرين والمعلمـين والعـام         .4
 .وتشجيعهم على الخلق واإلبداع

يساعد على االتصال وزيادة التواصل بين المدير والمعلمين وأولياء االمور مما يؤدي إلـى               .5
  )2005االغا،( .            فهم أكثر لرؤية المدرسة ويقوي الشعور باالنتماء للمدرسة

  
 بـأن أهـم فوائـد    الباحث ي المدرسي يرىالتخطيط االستراتيجوبعد هذا التوضيح ألهمية وفوائد    

  : التخطيط االستراتيجي يمكن إجمالها بما يلي
  .يطور النظرة المستقبلية للمدرسة .1
 -طالب –عاملين– معلمين–مدير(يعمل على مشاركة الجميع في تنفيذ الخطة المدرسية  .2

 .وبالتالي فهو يشجع العمل بروح الفريق)   أولياء أمور

 .العقبات والمشكالت التي تواجه المدرسة بطرق علمية سليمةيسهم في التعامل مع  .3

 .يحدد اتجاه المدرسة .4

 .يشجع على التغيير واإلصالح والتطوير واالبتكار .5

 .يوفر األمن واألمان والثقة بالنفس عند مدير المدرسة .6
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  : خصائص التخطيط االستراتيجي المدرسي
  التي تميزه عن غيـره مـن األنظمـة أو          التخطيط االستراتيجي كنظام له مجموعة من الخصائص      

العمليات اإلدارية األخرى، وينعكس إدراك الممارسين لعملية التخطيط لتلـك الخـصائص وعـدم              
  .إغفالها في مراحل العملية التخطيطية إيجابيا على فعالية التخطيط ومن ثم على أداء المدرسة

  

ط االستراتيجي في المجال التعليمـي      أن هناك ستة مظاهر يتسم بها التخطي      ) Gkeller (كيلر يرى

  : وهي

وقادتها في  ) المدرسة(أن صنع القرار التعليمي االستراتيجي يعني القدرة على بقاء المنظمة            .1
  .حالة نشاط دائم وغير سلبيين فيما يتعلق بمواقعهم أو مراكزهم

ى اإلبقاء  أن التخطيط التعليمي االستراتيجي يرمي إلى مزيد من التقدم والتطور و يركز عل             .2
 .في حالة تتناسب مع البيئة المتغيرة) المدرسة(بالمنظمة 

االستراتيجية األكاديمية تكون تنافسية، وتدرك أن المؤسسات التعليمية تتأثر بظروف السوق            .3
 .االقتصادي والتنافس القوي المتزايد

 واألهـداف  أن التخطيط االستراتيجي ال يركز اهتمامه على الخطط الموثقة والتحليل والتنبؤ     .4
 .ولكنه يولي عملية صنع القرارات جل اهتمامه

عملية صناعة القرار التعليمي االستراتيجي تمثل خليطا من التحليل المنطقي واالقتـصادي             .5
والحنكة السياسية والتفسير السيكولوجي، ومن ثم فهو عملية على درجة فائقة من التعـاون              

 .والمشاركة

ع مستقبل المنظمة التعليمية فوق أي اعتبار آخر وكمـا          التخطيط التعليمي االستراتيجي يض    .6
التخطيط االستراتيجي هو عملية يستطيع األعضاء      " أن) بيفر وجود ونوالن  (أوضح كل من    

الموجهون لتنظيم ما بموجبها أن يضعوا تـصورا لمـستقبل هـذا التنظـيم وأن يـضعوا                 
 ". اإلجراءات والعمليات الالزمة لتحقيق ذلك في المستقبل

  )158-157: 2002لجندي، ا(

  : أن مميزات التخطيط االستراتيجي المدرسي هي) العويسي (ويرى
يهيئ الظروف المناسبة لدراسة نقاط القوة والضعف في جميع مجاالت العمليـة التخطيطيـة               .1

وعناصرها بالمدرسة، مثل ميزانية المدرسة، المنفذون للعمل التربوي داخل المدرسة، المناخ           
  .درسةالتنظيمي بالم

يساعد على دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية للموقع الذي ستقام عليه             .2
 .المدرسة ومدى قربها من التجمعات السكنية وقربها من مؤسسات المجتمع األخرى
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يسهم في دراسة االتجاهات التي يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر في تنفيذ استراتيجية الخطـة                 .3
 .رسيةالمد

 .يسهم في تحسين وضع المدرسة باستمرار ويعمل على تطورها .4

 .يساعد في زيادة نسبة نجاح المدرسة في القيام بعملها مستقبال .5

يعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع أفراد المجتمع المحلي عـن طريـق العنايـة                 .6
يجاد الحلول المناسبة لها مما     بمطالب المجتمع واالهتمام بقضاياه ودراسة مشكالته والسعي إل       

 . يعمل على تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

يؤدي إلى الدراسة المستمرة والواعية للبيئتين الداخلية والخارجية للمدرسـة وتشخيـصهما،             .7
 .ووضع تصور مستقبلي لهما بما يساعد على تحديد وتحقيق األهداف

www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)  
  

  : أن التخطيط المدرسي ببعده االستراتيجي الجديد يتسم بخصائص ومهام هي) Susan (ويرى
كونه يستند إلى رؤية للمدرسة ورسالة أو مهمة تعمل على تنفيذها علـى المـدى البعيـد                  .1

  .وتحقيق ما تصنعه من مواصفات للمستقبل
فرز مجموعة العوامل الفاعلة فيها وتوفير كـم        كونه يوظف أسلوب المسح للبيئة الحاضنة ل       .2

 .وافر من المعلومات

 .كونه يؤكد االمتياز ويسعى إلى تحقيقه من خالل الرقي واألداء المتميز .3

 .كونه يعتمد االستمرارية والمرونة منهجا ملتزما به .4

كونه ينشد البساطة والوضوح في غير إخالل أو تسطيح على الرغم ممـا يكتنـف البيئـة                  .5
 .ضنة من تعقيد وتأثيرات متناقضة ومتضاربةالحا

وقد أضحى المخطط المدرسي مطالبا بأن يلتمس لمدرسته طريقا وموقعا خاصـا بهـا علـى                 "
خريطة المستقبل، وأن يضع خططا استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق رؤيتها تلك آخذا ما يطرحه              

ة في اعتبـاره لـيس بوصـفها        المخططون التربويون والتعليميون من أفكار وتوجهات مستقبلي      
محددات ملزمة له بشكل إجباري كما كان في السابق، بل بوصفها مؤشرات إرشـادية يمكنـه                

  ) .20: 2001مدبولي، " (االستهداء بها بشكل اختياري
  
  : أن هناك مميزات للتخطيط االستراتيجي في المؤسسات التربوية نذكر منها) غنيمة (ويرى

  : معقدةفهم المدير للبيئة ال. 1
والتي يتم من خاللها طرح أسئلة والحصول على إجابات للمؤسسة التربوية، فـال شـك أن مـنهج           
التخطيط االستراتيجي يطرح أسئلة هامة على المديرين وفقا لنظام أولويات معين، وتمثل اإلجابـة              
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ـ               ديم مـنهج   عنها أهمية خاصة بالنسبة للمدرسة، ويعد تغير البيئة بمثابة عامل رئيس يؤثر على تق
، وحيـث أن البيئـة تتغيـر بالنـسبة          )المـدارس (التخطيط االستراتيجي في الكثير من الشركات       

للمؤسسات التعليمية بشكل ملموس كما أنها تتيح الكثير من الفرص وعلـى ذلـك فـإن التخطـيط                  
  .االستراتيجي يتيح للمدير فهم البيئة المعقدة

  . اراتتقديم مجموعة جديدة من أدوات اتخاذ القر .2
  : يطرح منهج التخطيط االستراتيجي على المؤسسة التربوية مجموعة من أدوات اتخاذ القرارات مثل

  : محاكاة المستقبل. أ
أو يمكن تكرار ذلك عدة مرات، وال       ) على الورق (حيث إن التخطيط االستراتيجي يحاكي المستقبل       

ة، كما أن التخطيط االستراتيجي يـشجع       يمكن اتخاذ أية قرارات هامة دون دراسة العوامل المستقبلي        
  .المدير على رؤية وتقييم وقبول أو استبعاد مختلف البدائل

والمحاكاة المستمرة من شأنها جعل التخطـيط       ) على الورق (فهو يشجع على تجربة مختلف البدائل       
  .أكثر كفاءة

  : تطبيق منهج أسلوب النظم. ب
كنظام يتكون من عدة أنظمة فرعيـة ويـوفر         ) درسةالم(ينظر التخطيط االستراتيجي إلى المؤسسة      

األساس الالزم للتنسيق بين مختلف أجزاء المؤسسة، وبالتالي يجنب الوصول إلى حلـول مناسـبة               
ة الضرورية  على القضايا الرئيس   للجزئيات على حساب الصورة الكلية وبذلك يمكن لإلدارة التركيز        

  .الستمرار المشروع
  : هدافالمشاركة في تحديد األ. ج

أعداد الطالب وأعـداد أعـضاء هيئـة التـدريس          : فيجب أن تكون األهداف محددة في مجاالت        
والمعاونين وحجم التمويل واألنشطة من ميزانية التمويل، والشك أن األهداف طويلة المدى تـصبح              

  .قابلة للتحقيق إذا ما أعدت الخطط الالزمة لتنفيذها
  : هديدات المستقبليةاكتشاف وتوضيح كل من الفرص والت. د

يترتب على مراجعة الموقف تحديد الفرص والتهديدات المستقبلية، والحقيقة أن حـدس المـديرين              
  .بجانب جمع وتحليل وتقييم البيانات يؤدي إلى تدعيم موقف اإلدارة

  : إطار التخاذ القرارات في المؤسسة. هـ
المديرين من اتخاذ القرارات بما يتمشى      يؤدي نظام التخطيط االستراتيجي إلى إيجاد مرشدات تمكن         

األهـداف،  ) المدرسـة (مع أهداف واستراتيجيات المستويات اإلدارية العليا، وعندما تحدد المؤسسة          
واالستراتيجيات والسياسات، فإن المديرين في المستويات الدنيا  يستطيعون اتخاذ القرارات الكبرى            

  .ما يتفق مع رغبات اإلدارة العلياوالصغرى ب
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  : توفير األسس الالزمة للوظائف اإلدارية األخرى. و
فالتخطيط يعد ضروريا للرقابة الفعالة وما لم يكن هدف التنظيم واضحا فإنـه يـصعب اسـتخدام                 
الموارد بفعالية، ويرتبط التخطيط بوظيفة التنسيق والتوجيه و يمكن أداء هذه الوظائف علـى نحـو                

  .راتيجي بعنايةطيب عندما يتم إعداد التخطيط االست
  
  : قياس األداء. ز

عندما توجد خطة شاملة فإنها توفر األساس الالزم لتقييم األداء ويوجد لدى اإلدارة معـايير كميـة                 
ووصفية خاصة بالتخطيط االستراتيجي ، وال يجب االعتماد فقط على المؤشرات المالية ولكن يجب              

  . بداع واالبتكار والحفزاألخذ بعين االعتبار المؤشرات الغير كمية مثل اإل
  : توضيح األمور االستراتيجية. ح

إن نظام التخطيط الفعال هو ذلك النظام الذي يوضح للمستويات اإلدارية العليا األمور االستراتيجية              
التي يجب االهتمام بها وبذلك تركز اإلدارة موضوعاتها الرئيسة بما يؤدي لتحسين عمليـة اتخـاذ                

  )440-437: 2005غنيمة،  (                                           .            القرارات
  
  
بأن مالمح التخطيط االستراتيجي قد تبدو غامضة في البدايـة ولكـن عمومـا              ) العارف (تضيفو

  : يمكن القول بأنه يتضمن عدة سمات منها
  .هو نظام متكامل يتم بشكل متعمد وبخطوات متعارف عليها .1
في المستقبل ويتضمن ذلك تحديد رسالة الـشركة        ) المدرسة(سار الشركة   هو نظام لتحديد م    .2

وأهدافها والتصرفات الالزمة لتحقيق ذلك والجهود الموجهة نحـو تخـصيص           ) المدرسة(
 .الموارد

في المستقبل، وتحديد مجال    ) المدرسة(هو نظام يتم من خالله تحديد مجاالت تميز الشركة           .3
 . في المستقبل) المدرسة(وأعمال وأنشطة الشركة 

وللتهديدات والفـرص   ) المدرسة(هو رد فعل لكل من نقاط القوة والضعف في أداء الشركة             .4
الموجودة في البيئة، وذلك لتطوير وتنمية مجاالت التميز والتنافس المتاحة أمـام الـشركة              

  )18: 2001العارف، ( .                                        في المستقبل) المدرسة(
  

  : ثالث مزايا أساسية للتخطيط االستراتيجي وهي) جواد (وقد وضع
  .يساعد التخطيط في الكشف عن الفرص المستقبلية .1
 .يمكن التخطيط من اتخاذ الحيطة واالبتعاد عن العقبات المستقبلية .2
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 .يوفر التخطيط الخطط الالزمة لمواجهة المتغيرات في البيئة .3

على استيعاب هذه المزايا األساسية يمكنها من بلـوغ         ) مدرسةال(إن قدرة المنظمة    ) "جواد(ويضيف
) المدرسـة (أهدافها وغاياتها المنشودة، واألمر برمته يتطلب التكييف والتجديد حتى تتمكن المنظمة            

من خلق التغيير المرغوب ، وتطوير فاعلية العاملين فيها مدراء وأفراد وبالتالي ضمان اسـتقرارها          
النمـو  (ألهدافها العامة يعني الوصول إلى غاياتها النهائيـة         ) المدرسة(منظمة  وتقدمها، وإن بلوغ ال   

  ). 190: 2000جواد، ( )"د، الربحية، البقاء، والديمومةعلى األمد البعي
  :  بأن أهم مزايا وسمات التخطيط االستراتيجي المدرسي اهتمامه بما يلي ويرى الباحث

  . األهداف .1
 .بيئتين الداخلية و الخارجية النظرة التكاملية بما يخص ال .2

 . اإلبداع والتجديد والتطوير والتحسين .3

 . النظرة المستقبلية للمدرسة .4

 . تقييم أداء المدرسة في الماضي والحاضر والمستقبل .5

 .القرارات االستراتيجية التي تكون في صالح المدرسة .6

  
ذن لماذا استخدامه ضعيف    وهنا سؤال هام مادام التخطيط االستراتيجي يتمتع بكل هذه المميزات إ          

  في مدارسنا؟ 

  : قائمة باألسباب وهي) Boman (ولإلجابة على هذا السؤال وضح
 قلة الوعي  .1

  .قبول المديرين بوضع المدرسة الحقيقي .2
ميل المديرين عموما إلى أن وضع المدرسة جيد ثم يصبحون سـجناء لهـذه االنطباعـات                 .3

 . الخاطئة وتصبح مع الزمن غير قابلة للتغير

هناك عادة مجموعة من األشخاص األقوياء المؤثرين في المدرسة الذين تتـأثر مـواقعهم               .4
ومصالحهم إذا تم إجراء تغييرات معينة، فيبذلون جهودا كبيرا للمحافظة على األمر الواقـع              

 . خدمة ألهدافهم

إن التخطيط االستراتيجي يتطلب انفتاحا كامال على المجتمـع بكافـة مؤسـساته خـارج                .5
ة، وتعامل كهذا يضع المدرسة تحت أضواء كثيفة من المجتمع وتظهر األخطـاء أو              المدرس

 . الممارسات غير الكفؤة 

انشغال المديرين وإدارة المدارس في تصريف األمور اليومية للمدرسة بحيث ال يتيح نظام              .6
األولويات المعمول به الوقت الكافي لكل ما يتطلبه التخطيط االستراتيجي من وقت وجهـد              

 . ومداوالت ونقاشات



 76

ما دمنا نحقق نجاحا تلو اآلخر      : تجارب النجاح السابقة تؤدي أحيانا إلى طرح السؤال التالي         .7
بأساليبنا التقليدية فلماذا إذا نقوم بتغييرها؟ طبعا طرح هذا السؤال واإلصرار على مصداقيته             

ـ                   روف يؤدي إلى تجاهل حقيقة مهمة، وهي أن ما كان صالحا في الماضـي فـي ظـل ظ
 . وأوضاع معينة قد ال يستمر صالحا في ظل ظروف أخرى مختلفة ومتغيرة في المستقبل

إن التعصب إلى أمجاد الماضي يؤدي إلى انعدام القدرة على رصـد حركـة الحاضـر و                  .8
اتجاهات المستقبل، البعض يعتقد أن تغيير االتجاه هو اعتراف بأن الماضي واتجاهاته كان             

 . خاطئا

 أن المؤسسات تحتجز ضمن اسـتراتيجياتها       عالم اإلدارة االستراتيجية الشهير    )Porter(ويضيف  
القديمة، ويقترح حال لذلك بأن يتم تنبيه مديريها إلى أهمية اقتناص أي فرصة سانحة للتغير وإال فإن                 

  الفرص ما هي إال نوافذ استراتيجية تفتح لفترة زمنية محدودة جدا ثم تتالشى إلى األبد 

  )49-48: 2002 القطامين،(
  

في حثه على األخذ بالتخطيط االستراتيجي ألنه سبيل إلـى التغييـر             )Porter( مع الباحث ويتفق
ولكن يخالفه بقوله إنه فرص يجب اغتنامها، وذلك ألنه يجب على مديري المدارس تطبيق التخطيط               

  . استراتيجية واضحة ومحددة االستراتيجي المدرسي في ضوء خطة

  

  : التخطيط االستراتيجي المدرسيخطوات تطبيق 
  : تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة. 1

تعد الرؤية المستقبلية هي العين النافذة التي ينظر من خاللها مدير المدرسة إلى تحقيـق األهـداف                 "
المرسومة للخطة االستراتيجية المدرسية، كما أن قيام مدير المدرسة بتحليل البيانات المتعلقة بالبيئة             

داخلية والخارجية للمدرسة سواء منها السكانية أم التقنية أم االقتصادية أم االجتماعيـة ودراسـة               ال
جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات التي منها تشتق المدرسة مجموعة البـدائل لمواجهـة              

ـ               ق الظروف المستقبلية التي تتعرض لها المدرسة، وتثبت في النهاية المدرسة تركيزها علـى تحقي
  )Riggs & Valesky, 1989:5( "األهداف االستراتيجية

 : ولتحقيق ذلك فإن على مدير المدرسة والعاملين معه دراسة التساؤالت التالية

  ما هو مستقبلنا المفضل؟  -
  ما الذي نعمله بصورة أكبر في مدارسنا؟ وما طريقة عملنا؟  -
  ماذا يجب أن يكون غرضنا الرئيسي أو ما مهمة مدارسنا؟  -
  ذا يجب أن يكون نظام مدارسنا بعد خمس سنوات من اآلن؟ ما -
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 ما الدور الذي نريد من مدارسنا أن تؤديه في المستقبل؟  -

                                                          )Bradley&Vrettas,1990:35(  
  : ويمكن طرح مجموعة من التساؤالت حول مهام ورؤية المدرسة للمستقبل

   تنظر المدرسة إلى المستقبل؟ كيف .1
 ما هي فلسفة التوجيه والمهام المستخدمة؟  .2

 ماذا نرغب من مجتمعنا أن يكون بعد خمس أو عشر سنوات من اآلن؟  .3

 ما الدور الذي سنلعبه أو نقوم به؟  .4

 ما الموارد التي ستكون متوفرة لدينا؟  .5
www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)  

في عالم اليوم   :  أن يخلق الرؤية المشتركة في المدرسة ويقول       أن أهم أدوار القائد   ) Senge (ويرى
الرؤية مفهوم شائع االنتشار في أدبيات القيادة، ولكننا إذا أمعنا النظر سنجد أن هذه الرؤيـة هـي                  
رؤية شخص واحد فرضت على المدرسة ككل وهذه الرؤية في أحسن األحـوال تنـتج انـضباطا                 
تنظيميا في المدرسة ولكنها ال تنتج التزاما بأهدافها االستراتيجية، إذ أن الرؤية المشتركة يجـب أن                

  . تنبع من الرؤية الموحدة للمدرسة ككل وليس الرؤية الفردية لشخص واحد
 أنه لم تكن صياغة الرؤية عمال بسيطا فقد توصال إلى) Louis & Miles (وفي دراسة للباحثين

 أن تكون عليه في ماذا تستطيع المدرسة"ل كانت مجموعة معقدة من األفكار التي تحدد        تطور هكذا ب  
 يـتم    عملية صياغة رؤية المدرسة ما هي إال عملية ديناميكية مستمرة وليست عمالً            إذن" . المستقبل

  .نتهي عند نقطة النهايةمرة واحدة يبدأ عند نقطة البداية وي
  .ات عديدة أثناء العملفالرؤية هي عملية تطور، وتعدل مر

  .والرؤية يتم صياغتها إذا جماعيا إال أن للمدير دورا حاسما وهاما في نشرها داخل المدرسة
  ) 55: 2002القطامين، (

  : بأن مدير المدرسة عليه أن يسأل نفسه) بايكر (ويضيف
  أين نحن اآلن؟ 

  أين نريد أن نصل؟ 
  كيف نصل إلى هناك؟ 
  )89: 2001بايكر، (                                                    ما هي البيئة وآثارها؟ 

عملية صياغة الرؤية بأنها تعتمد على ممارسة التمرين لكل من القلـب            ) : Kotter (ويصف كوتر 
وهي في نظره تتابع    والعقل معا، وبأنها تستغرق وقتا البد أن يكون طويال بعض الشيء دون تعجل              

   :على النحو التالي
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وهي من إبداع شخص واحد غالبا، وتتـضمن مجموعـة أساسـية مـن              : المسودة األولى  .1
  ). المدرسة(العبارات التي تعكس كال من الحقائق واألحالم بشأن مستقبل المنظمة 

 وهم مجموعة صغيرة من األفراد الذين يوثـق فـي مقـدرتهم             دور مجموعة المستشارين   .2
ث تعرض عليهم المسودة األولى ويدلون بآرائهم       ، حي )للمدرسة(وخبراتهم ووالئهم للمنظمة    

 .فيها

حيث يعتمد نجاح مجموعة المستشارين في مناقشة وتطوير المسودة         : أهمية العمل الجماعي   .3
 . األولى من الرؤية على مدى تعاونهم كفريق عمل

فالتصور الدرامي للرؤية ال يقوم فقـط علـى العالقـة           : أهمية الدمج بين العقل والعاطفة     .4
طقية بين األسباب والنتائج بل وعلى مقدار ما تحمله في قلوبنا من طموحات و أحـالم                المن

 . وحماس، وهذا ما يجب أن يميز شخصيات فريق المستشارين

فعملية صياغة الرؤية ومناقشة األفكار تتضمن فوضى في المسارات ما : أهمية الفوضـوية   .5
  .بين تقدم وتراجع ، اتجاه لليمين، وفجأة إلى اليسار

فالعملية ال يمكن بحال إنجازها في جلسة واحدة وقد يـستغرق           : ال محدودية اإلطار الزمني    .6
 . األمر أياما أو شهورا

ما يميز الناتج النهائي لعمليات المناقشة والصياغة هو أنه متوجه          : خصائص المنتج النهائي   .7
متاز بالتركيز،  نحو المستقبل، وقائم على ما هو مرغوب فيه، وما هو مرئي ومعلوم، كما ي             

 . والمرونة، واالختصار الشديد، وسهولة الفهم لكل من يتلقاه أو يطلع عليه

والخاصية األخيرة هي األكثر أهمية ألنها تمثل الجانب االتصالي الفعال من الرؤية، والذي يترتـب               
م عناصر  حيث حدد أه  ) كوتر (وهذا ما أكده  عليه تمهيد المناخ الداخلي والخارجي إلحداث التغيير،        

  :ذلك االتصال الفعال في

  .البساطة .1
 . البالغة والتمثيل .2

 . الطرح للنقاش والتداول على مستويات متعددة .3

 .التكرار والذيوع .4

 . القدوة الحسنة وإظهار مصداقية واضعي الرؤية .5

   )221-220: 2002مدبولي، (               0تبادل الرؤى والتواصل والتغذية الراجعة .6
  

ألنها تحفز ) المدرسة( لها دور مهم في زيادة فاعلية وإنتاجية الجامعة    أن الرؤيـة  ب) رستم (ويضيف
  . الجميع للعمل باتجاه هدف واحد
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  :  شروطا عند صياغة الرؤية وهيويعدد
  ). لتبقى حتى في بيئة غير مستقرة(أن تكون عامة  .1
 .مختصرة ، موجزة، وواضحة .2

 .وغرضها) المدرسة(موضحة لتوجهات الجامعة  .3

 . زة على مستقبل أفضلمرك .4

   )70: 2004رستم، (                                                 .عاكسة لمثل عليا .5
  : فيرى أن خصائص الرؤية هي) الراشد (أما

  .مقصد وهدف تصل إليه -
 .ء محدد ويجب أن ينتهيشي -

 .نتيجة تقاس وتحسب -

 .وسيلة -

 .تعدو تقاس بالعقل -

  )14: 2004الراشد، (                                                           .كمية -

عبارة عن تصور مستقبلي يطمح المدير والمعلمون وأولياء        : "رؤية المدرسة بأنها  ) خليفة (ويعرف
األمور للوصول إليه وينبغي أن يمتلك مدير المدرسة المهارات الكافية لتحديد الرؤية ويكون واقعيا،              

  ).9: 2003خليفة، (" بسهولةويمكن التعبير عنها 
هي النتيجة النهائية التي تسعى شخصيا لصنعها، يعني هـو مـا تـود     : "أن الرؤية ) الراشد (ويرى

الوصول إليه والرؤية كلمة عامة لألهداف، بما أن األهداف تنقسم إلى بعيدة ومتوسـطة وقـصيرة                
  ". المدى

  )13: 2004الراشد، (            .وبعيدة المدىخطة قصيرة ومتوسطة =   بأن الرؤية ويضيف
  

عبارة عن تصور مستقبلي يطمح المـدير والمعلمـين          "الرؤية بأنها ) الضامن وآخرون  (وقد عرف 
وأولياء أمور الطلبة للوصول إليه، وينبغي أن يكون هذا التصور واقعيا، يمكن التعبير عنه بالكلمات               

  .)11: 2003: الضامن وآخرون(" أو الصور والرموز
  

  : ى مدير المدرسة كقائد تربوي امتالك المهارات التالية عند صياغة الرؤيةوعل
  .مبادرة األفكار والتصورات ويتيح للمعلمين إبداء الرأي والعصف الذهني .1
تحديد الرؤية االستراتيجية للمدرسة وصياغتها حتى ال تكون شعارات رنانة قائمـة علـى               .2

 .التناقض بين الطموح والواقع
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ينجـرف وراء االسـتراتيجيات      دير المدرسة ماهرا في تصوره للرؤية ال      يجب أن يكون م    .3
 . الخادعة

 .يجب أن يكون مجددا، عاقدا العزم على التحدي ليس بالكالم بل بالعلم والعمل معا .4

يستثمر البالغة في تعزيز التواصل وحشد الهمم بشرط أال تنجرف المعاني عن األهـداف               .5
 قادرا على ترجمة الرؤيـة ومواجهـة األزمـات ومعـد            الواقعية والممكنة التحقيق ليكون   

   )35: 2002وكالة الغوث الدولية، (                            .السيناريوهات لكل طارئ
التدريب المستهدفة يبينها   وهناك كفايات الزمة لمدير المدرسة لممارسة صياغة الرؤية ومخرجات          

  )4 (شكل رقم:                     التاليالشكل 

  
ــة  مرحلـــ

  التخطيط
  كفايات تحليل المفاهيم

كفايات القيـاس   

  والتقويم
  مخرجات التدريب

تحديد المفاهيم المعبـرة عـن التحـديات الداخليـة            صياغة الرؤية
والخارجية والتوجهات االستراتيجية للمدرسـة، إلـى       
مفاهيم كلية عامة وصياغة أسـئلة مفاهيميـة حـول          

يم الكلية ومحاولة   موقف المدرسة من مجموعة المفاه    
التأكيـد  (اإلجابة عنها بعبارات مختصرة وواضـحة       

  )الخ... على تحسين

يدرك المخطط بشكل كلـي       
مجرد المفاهيم التي تعكس ما     
يواجه المدرسة من تحـديات     
داخلية وخارجية ويحدد مـا     
ينبغي بتبنيه مـن مواقـف       

  .تجاهها
صياغة عبارة مختصرة ومعبرة عن مواقف المدرسة         

حاتها في مواجهة ما يفرضه عليها المستقبل من        وطمو
  تحديات 

يــصوغ المخطــط موقــف   
المدرسة مما يواجههـا مـن      
تحديات وما تطمح إليه مـن      
آمال في المستقبل في عبارة     
بليغة ومفعمة بالحماس والثقة 

  ) 228: 2001مدبولي، : (المصدر                                                               
  : رسالة المدرسة. 2

برسالة معينة تسعى لتحقيقها، وتشتق هذه الرسالة من البيئة التي          ) مدرسة(يرتبط وجود أي منظمة     "
) المدرسـة (، ومن المجتمع الذي تنتمي إليه، وعادة ما تبدأ المنظمـة            )المدرسة(تعمل فيها المنظمة    

  " ري عليها تعديالتبرسالة محددة وواضحة ولكن بمرور الزمن قد تتغير ويج
   )40: 2001العارف،                                                                           (

  
وتعتبر رسالة المدرسة الفكرة الملهمة ألفراد أسرة المدرسة التي تجمع جهودهم وإمكانياتهم باتجاه             "

  ). 65: 2002القطامين، " (تحقيق االهداف
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يجب علـى مـدير     رسالتها الخاصة بها والتي تسعى من أجل بلوغها وتحقيقها حيث           ولكل مدرسة   

  : المدرسة أن يحدد في رسالته النقاط التالية

  ؟)كمدرسة(من نحن كمؤسسة  •
 من أجلها؟ ) المدرسة(ما المهمة التي وجدت المؤسسة  •

 لتحقيق تلك المهمة؟ ) المدرسة(ما الوسائل التي توظفها المؤسسة  •

 ؟ )المدرسة(يز عن غيرنا، وما الخدمات التي تقدمها المؤسسة بماذا نتم •

  )2005األغا، (                            ما الذي نسعى إلى الوصول إليه مستقبالً ؟  •
كيف لنا أن نبلغ الهدف؟ بمعنى أنها إيجـاز         : أن الرسالة هي اإلجابة عن السؤال     ) "مدبولي (ويبين

ع بها العاملون بالمدرسة من أجل تحقيق ما يتبنوه فـي رؤيـتهم             لمجموعة المهام التي سوف يضطل    
االستراتيجية من قيم ومفاهيم حاكمة ومن طموحات فائقة ومن اسـتراتيجيات للتغييـر والمنافـسة               

  .والجودة
والرسالة تمثل حلقة االتصال بين المستوى االستراتيجي من التخطيط المدرسـي وبـين المـستوى               

ة العملياتية وما تتضمنه من أهداف إجرائية وبالتالي ما يترجمها من برامج            اإلجرائي ممثال في الخط   
  ).222 -221: 2001مدبولي، (" وخطط

وصف مختصر لما ترغب المدرسة بـأن تحققـه         : "فيعرفون الرسالة بأنها  ) الضامن وآخرون  (أما
مهتمـين بـأن    لطلبتها حيث يعبر عن القيم الرئيسة للمدرسة وعن رؤيتها بطريقة توحي لجميـع ال             

النشاطات اليومية التي يقوم بها تعمل على تحقيق رؤيتها بطريقة مخططة وهادفـة األمـر الـذي                 
  "يستثير دافعيتهم ويوحد إحساسهم المشترك اتجاه األهداف المنشودة

  )13-12: 2003الضامن وآخرون ،     (                                                    

  
فـي توضـيح    ) المدرسـة (تحديد الفلسفة العامة التي تسترشد بها المنشأة        : "بأنها) كرباي (ويعرفها

   .)95: 2001بايكر، ( "لجمهور عمالئها) منتج أو خدمات(غرضها وما تقوم به من أعمال 
  

  " هي ما تود أن تسير عليه في الحياة) : "الراشد (ويعرفها
   )13: 2004الراشد،                       (                   .لمهمةا=  أن الرسالة ويضيف

  
والتي تميزها عن غيرهـا مـن       ) المدرسة(تلك الخصائص الفريدة في المؤسسة      ) "حسين (ويعرفها

  ). 172: 2002حسين، (" المماثلة) المدارس(المؤسسات 
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ـ               " د ويجب أن تكون رسالة المدرسة مختصرة وعامة وذات نظرة مستقبلية، فهي تعتبر دليل أو مرش
عام للتخطيط االستراتيجي، لذلك الرسائل المفصلة الطويلة التي تكون محددة جدا ودقيقة تعمل فـي               

  .)70: 2004رستم ، (" بعض األحيان على إعاقة االبتكار واإلبداع وحرية التفكير
  : فيرى أن خصائص الرسالة هي) الراشد (أما

  .غير محددة بهدف  .1
 .اتجاه ليس له حسبة .2

 .غاية .3

 .شعر تحسن وتست .4

   )14: 2004الراشد،                                                         (.نوعية .5
  : أن هناك اعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الذهن عند تحديد الرسالة وهي) حسين (ويرى

أن تكون الرسالة واقعية تأخذ في الحسبان القـدرات واإلمكانـات والعوائـق المرتبطـة                -
  .ادية والبشريةبالمصادر الم

 ).المدرسة(عدم تناقض المطالب التي تفرضها الرسالة على المؤسسة  -

 .على أنها وحدة متكاملة) للمدرسة(أن تنظر الرسالة للمؤسسة  -

  )172: 2002حسين، (           .أن تكون عرضة للفحص الدوري والتجديد المستمر -
  : خصائص للرسالة الفعالة منها) العارف (وتذكر
  ) . مائة كلمة أو أقل( مختصرة بقدر اإلمكان أن تكون .1
 .ولمن يوجه هذا اإلنتاج) المدرسة(أن تحدد ماذا تنتج المنظمة  .2

 ).المدرسة(أن تحدد المبرر األساسي لوجود المنظمة  .3

  )46: 2001العارف، (               ) المدرسة(أن توضح القوة الدافعة في المنظمة  .4
  : الحكم على مدى جودتها وصياغتها ومضمونها وهيوهناك معايير لتقييم الرسالة و

يجب أن تكون الرسالة واضـحة ومفهومـة لكـل األطـراف سـواء العـاملين داخـل                   .1
  .أو األطراف المستفيدة منهم) المدرسة(المنظمة

 .يجب أن تكون الرسالة مختصرة بدرجة تكفي بأن يحتفظ بها العاملون في أذهانهم .2

) المدرسـة (اضحا للمجال الذي تعمـل فيـه المنظمـة          يجب أن تتضمن الرسالة تحديدا و      .3
 : ويتضمن ذلك

  .الحاجات التي تسعى المنظمة إلشباعها  . أ 
 .األسواق المستهدفة . ب 

 .التكنولوجيا المستخدمة  . ج 

 . وسبب وجودها وأهدافها الفرعية) المدرسة(الغرض األساسي للمنظمة   .د 
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  ).للمدرسة(جية للمنظمة يجب أن تحدد الرسالة القوى التي تدفع وتحفز الرؤية االستراتي .4
 ).للمدرسة(يجب أن تعكس الرسالة السمات المميزة للمنظمة  .5

يجب أن تكون الرسالة بمثابة مرشد عام وإطار للمديرين في اتخاذ القرارات االسـتراتيجية               .6
 ). المدرسة(المختلفة داخل المنظمة 

 .نفيذيجب ان تكون الرسالة واسعة بدرجة كافية بحيث تسمح بالمرونة في الت .7

يجب أن تعكس الرسالة القيم والمعتقدات والفلسفة المرتبطة بالتنفيذ والعمليـات التـشغيلية              .8
 ).المدرسة(للمنظمة

يجب أن تكون الرسالة قابلة التحقيق أي أنها واقعية بدرجة تـسمح للمـديرين أن يحققـوا                  .9
 .أهدافهم

 .نجاز المطلوبيجب أن تكون صياغة الرسالة محفزة ودافعة لألفراد لتحقيق اإل.10

  )51-50: 2001العارف، (

 لة ومخرجات التدريب يوضـحها الـشكل      وهناك كفايات الزمة لمدير المدرسة عند صياغة الرسا       

  التالي

  )5(شكل رقم 
مرحلة 
  التخطيط

كفايات القياس   كفايات تحليل المفاهيم
  والتقويم

  مخرجات التدريب

ــياغة  صــ
  الرسالة

لـذي يمكـن    صياغة أسئلة مفاهيمية حـول الـنهج ا       
للمدرسة أن تتبعه لبلوغ ما تـضمنته الرؤيـة مـن           
أهداف، ومحاولة اإلجابة عنها بعبـارات مختـصرة        

  .وواضحة

يحدد المخطط بشكل إجرائي      
السبل التي يمكن للمدرسة أن     
تنتهجها لبلوغ الغايات التـي     

  .وردت في الرؤية
صياغة فقرة مختصرة ومعبرة عن التزام المدرسـة          

 بتحقيق ما ورد في الرؤيـة و تحديـد          والعاملين بها 
  . السبل الكفيلة بذلك

ــرة     ــط فق ــصوغ المخط ي
مختصرة وإجرائية تعبر عن    
التزام جمـاعي مـن قبـل       
العاملين بالمدرسة بانتهـاج    
سبل محددة لبلوغ ما حددتـه      

  .الرؤية من أهداف
  )229: 2001مدبولي، ( :المصدر                                                               
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  : تحديد األهداف االستراتيجية. 3

تشكل هذه الخطوة خطوة أساسية على طريق التخطيط االستراتيجي الذي يقوم على أساس تحديـد               "
األهداف العامة والتوجهات العامة التي تسعى المدرسة إلى بلوغها والتي تشكل المصدر الرئيـسي              

حديدا دقيقا، وبذلك فإن الرسالة أو التوجهات العامة تمثل المصدر          لألهداف قصيرة المدى والمحددة ت    
  .)29: 1989بلقيس وعبد اللطيف، ( "لرئيس لألهداف المرحلية للمدرسةا
  
وسـبل  ) المدرسـة (كما ويقصد بهذه الخطوة من الناحية اإلدارية ترجمه رسالة المؤسسة الجامعية            "

ذات طبيعة كمية تمكن من قياس النتائج التي تتحقـق،          تحقيقها إلى أهداف استراتيجية بعيدة المدى و      
وهذه  األهداف بطبيعتها تحدد توجهات المؤسسة وتعكـس مـدى قـدرتها علـى التفاعـل مـع                   

   ).174: 2002حسين ، ("بيئتها
 تمثل المكون األول لعمليـة      )للمدرسة(أن الرسالة واألهداف الرئيسة للمنظمة      ) هل وجونز  (ويرى

في إنجازه على   ) المدرسة(ية، وأن األهداف الرئيسة تحدد ما الذي تأمل المنظمة          اإلدارة االستراتيج 
المدى الطويل والمتوسط والقصير، وأن معظم المنظمات تعمل وفق سلسلة هرمية مـن األهـداف،               
حيث يتبوأ عنصر تحقيق األداء المتفوق قمة األولويات، وهذه األهداف الرئيسة ينبغـي أن تكـون                

   .)30-29: 2001هل وجونز، ( من األهداف الثانويةمدعمة بالعديد 
  

هي بيانات تصف الوظائف األساسية للمدرسـة كـالتعليم         : "أن األهداف ) الضامن وآخرون  (ويرى
والتعلم وإثراء المنهاج واستخدام الموارد، وتنطلق هذه االهداف عادة من رسالة المدرسـة ونـوع               

ها لتحقيق هذه الرسالة، وفي العادة يكون هنالك هـدف          الطرائق العامة التي تنوي المدرسة استخدام     
  .)15: 2003الضامن وآخرون ، ( " واحد لكل مجال من مجاالت الخطةكبير

  
يشير إلى تغير كمي أو نوعي إيجابي نرغب في إحداثه          : "أن الهدف ) بلقيس وعبد اللطيف   (ويرى

  .)27: 1989بلقيس وعبد اللطيف، " (في فترة زمنية محددة في المدرسة
  

  : عدة شروط في األهداف االستراتيجية) حسين (ويشترط
  .أن تكون واقعية .1
 .يمكن توضيحها لكل من يهمه األمر .2

يمكن استخدامها لخلق االلتزام لدى كل من يعنيهم األمر وخاصة العاملين فـي المؤسـسة                .3
 ).المدرسة(

 . بالمؤسسةيمكن استخدامها لتحديد القدرات واألنشطة أثناء عملية تخطيط التطوير .4
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 . أن تكون عملية ممكنة البلوغ أو التحقق .5

  )174: 2002حسين، (المستهدفة وليس على كيفية بلوغها أن تركز على النتيجة  .6
يراعي في اختيار األهداف عادة أن تكون واضحة، شـاملة، مناسـبة            " فيضيف أنه ) أبو شيخة  (أما

لطبيعة المـادة الدراسـية وأسـاليب البحـث     لمستوى المتعلمين، قابلة للتنفيذ والقياس مع مراعاتها    
  .والتفكير فيها

واألهداف التربوية المختارة في ضوء هذه المعايير تشكل النتاجات التعليمية المتوقعة مـن النـشاط               
  "ه األهدافالتعليمي وعليه البد من اختيار المحتوى المناسب من المادة الدراسية لبلوغ هذ

  )10: 1988أبو شيخة، (
  

على مجموعة من المبادئ أهمها أولوية األهداف        "أن عملية وضع األهداف تستند    ) سمير(ويوضح  
الخدمية، قابلية اإلنجاز والقياس، هرمية وتعدد األهداف في نطاق المدى الزمني لمراحل التخطـيط              

  ).94: 2004رسمي، (" المختلفة
  

ة جديـدة تتعلـق بتحديـد       بأن مدير المدرسة مطالب بخطو    ): بلقيس وعبد اللطيف   (وهذا ما يؤكده  
و يمكـن ذلـك   لحاحا والممكن تنفيذها، والتي ال يستطيع تأجيلها     يار األهداف األكثرإ  األولويات واخت 

  : من خالل طرح التساؤالت التالية على المدير والهيئة التدريسية وهي
مهمة (أي األهداف التي يتحتم على مدير المدرسة التصدي لتحقيقها والتي ال يمكن تأجيلها؟                -أ 

 ). جدا

 ).مهمة(أي األهداف التي يجدر بنا التصدي لها ومحاولة تحقيقها؟   -ب 

 ).قليلة االهمية(أي األهداف التي تستحق االهتمام ومن المفضل التفكير بها؟   -ج 

  
إن محاكمة كل هدف وفق التساؤالت السابقة تساعد على تقرير أي األهداف التي يتوجب على مدير         

  : رة متميزة مؤكدين على أن تقرير اإلجابة مرتبط بأمرين هماالمدرسة االهتمام بها بصو
  .حاجة التالميذ ومصلحة المدرسة -
   )34-33: 1989بلقيس وعبد اللطيف، (          .اإلمكانات البشرية والمادية المتوافرة -

  
  : شروطا أساسية أخرى لنجاح تحديد األهداف وهي) دياب (وقد ذكر
هداف ال  ة للخطة المدرسية، فمن المعلوم أن غموض األ       وضوح األهداف الرئيسة والفرعي    -

  .يؤدي إلى نجاح التخطيط
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يجب أن تصاغ األهداف في عبارات سهلة وصريحة ومصاغة صياغة دقيقة ومعبر عنهـا               -
 .في صورة كمية حتى يسهل قياس مدى تحققها

ه تماسك األهداف وعدم تعارضها مع الخطة المدرسية حيث أن كل هدف رئيس يتم تقـسيم               -
 .إلى أهداف فرعية يمكن تحقيقها

 أن تكون األهداف الفرعية متوافقة ومتكاملة وغير متعارضة حتى تحقق الهدف الرئيس -

   )5: 2001دياب، (                                                                        
  -:التحليل االستراتيجي. 4

ة التخطيط االستراتيجي، وتتضمن قيـام مـدير المدرسـة          هو عملية أساسية ومهمة جدا في عملي      "
بمجموعة من اإلجراءات التحليلية لتنفيذ العمل مثـل ايجـاد بـرامج إشـرافية مالئمـة، وضـع                  
استراتيجيات محددة في التعامل مع األنشطة والبرامج المدرسية التي لم يتم تنفيذها، دراسة النتـائج               

مقترحة فيما يتعلق بالمدرسة أو إمكانات وقدرات البيئة الداخلية         اإليجابية المحتملة لالستراتيجيات ال   
  ".والخارجية، دراسة نتائج تطبيق االستراتيجيات المقترحة بحيث يتم اختيارها بشكل محدد 

www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428) 
  

تقبل لحصر ما يشكل مـن فـرص        استجالء المس  "بأن التحليل البيئي للمؤسسة هو    ) حسين (ويرى
وذلك الختيار االستراتيجية والمسار الـذي يـؤمن        ) المدرسة(وتهديدات محتملة للمؤسسة الجامعية     

   ." استثمار الفرص والحماية من هذه التهديدات
 ضـرورة أساسـية للتخطـيط        يعـد  )المدرسـة ( التحليل البيئي للمؤسسة الجامعيـة        بأن ويضيف

مل هذا التحليل، رصدا وتقييما التجاهات المستفيدين مـن نتـائج هـذه             االستراتيجي بشكل عام يش   
فالمتغيرات البيئية تتنافى بسرعة ديناميكية، وما هو اآلن فرصة قد يزول غـدا،          ) المدرسة(المؤسسة

و ما هو نقطة أو نقاط قوة قد يتحول إلى نقاط ضعف، وبالعكس ويمكن أن يؤدي هذا التحليل إلـى                    
أو أحد أهدافها أو بعض أنشطتها أو في اسـتراتيجيتها، وقـد            ) المدرسة(ؤسسة  تغيير في رسالة الم   

   ."واالبقاء على نفس رسالتها) المدرسة(يؤدي إلى تعزيز االستراتيجية القائمة للمؤسسة 
   )176-175: 2002حسين ، (

  
الفـرص   هـو تحديـد      الباحث كما يراه    والهدف الرئيس لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة      

  .المتاحة و التهديدات وكذلك التعرف على نقاط الضعف والقوة في المدرسة
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  : ويشمل التحليل االستراتيجي على

  : تحليل البيئة الداخلية. أ

المادية واإلنسانية والمالية الحالية والمستقبلية، ومستوى      ) المدرسة(وتمثل طاقات وإمكانات الجامعة     
  . وتأخذ شكلينظام العمل وغيرها أنظمتها الفنية والمالية ون

  . والتي يجب االعتماد عليها بشكل رئيس: نقاط القوة .1
 . والتي يجب العمل على تقويتها وتحويلها إلى نقاط قوة: نقاط الضعف .2

  ) 71: 2004رستم، (

  
) عوامل القوة وعوامـل الـضعف     (أن العوامل االستراتيجية في البيئة الداخلية       )" القطامين (ويرى

لمدخالت األساسية لعملية التخطيط االستراتيجي باإلضافة إلى العوامل االسـتراتيجية فـي            تشكل ا 
البيئة الخارجية، كما أن نجاح المدرسة في إدارتها العملية للتخطيط االستراتيجي يعتمد إلى حد كبير               

نظيميـة  على قدرتها على تعظيم نقاط القوة وتقليل نقاط الضعف في بنائها التنظيمـي وثقافتهـا الت               
  . السائدة وفي اإلمكانات المتاحة في بيئتها الداخلية

  : البناء التنظيمي* 

ويحدد األنماط اإلدارية الخاصة باألدوار المتكاملة التي يؤديها األفراد ضمن المستويات اإلداريـة،             
يـق  كما يحدد المسئوليات والصالحيات، وينظمها بحيث تتوجه الجهود الجماعية المنظمة باتجاه تحق           

  . أهداف المدرسة، إن البناء التنظيمي للمدرسة عادة ما يمثل بواسطة الهيكل التنظيمي
  : الثقافة التنظيمية السائدة* 

م المشتركة بين أعضاء المدرسة، وتتكون من مجموعـة المعتقـدات           مجموعة القواس :  بأنها تعرف
عها معايير للسلوك لتحديد ما     والتوافقات والقيم المشتركة وعناصر الصهر التنظيمي، وتشكل بمجمو       

هو مقبول وما هو غير مقبول من السلوكيات والقرارات على كافة المـستويات داخـل المدرسـة،          
  : وتؤدي عدة وظائف تتلخص فيما يلي

  .تمنح العاملين في المدرسة شعورا بالهوية الخاصة المتميزة •
رج نطـاق   تساعد على تنمية الوالء واالحترام للمدرسة كحالـة موضـوعية خـا            •

 . الحاجات الذاتية المرتبطة بالمصالح الشخصية الضيقة

 .تضيف عناصر تساعد المدرسة على تعميق االستقرار فيها •

تشكل مرجعية للعاملين في المدرسة يعودون إليها عنـدما يواجهـون حـاالت ال               •
يستطيعون من خاللها إدراك مغزى النشاطات التربوية واإلدارية التـي يـصعب            

 .ك مغزاهاعليهم إدرا
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والثقافة السائدة المبدعة في المدرسة تعد بيئة مثالية لفرز المبدعين وتنمية إبـداعاتهم مـع غيـاب                 
الفوضى واالضطراب وعدم التماسك، تفتح األبواب على مصارعها إلبداع األفراد في المدرسـة،             

اط اإلبـداعي وال    وتتفتح الطاقات الفردية وتمتزج مع الطاقات األخرى في جو تنظيمي يساعد النش           
  .يكبحه

والمهم أال تتعارض الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة مع االستراتيجيات التي سيتم صياغتها في              
مرحلة التخطيط االستراتيجي، فاالستراتيجية عامل ثابت بينما الثقافة التنظيمية السائدة عامل متغير،            

  .طلبات االستراتيجية التي سيتم تبنيهايتم إحداث التغير فيها لتصبح أكثر توافقا مع مت
  

  : الموارد المتاحة* 

من المسلمات األساسية في اإلدارة الناجحة أن ينصب االهتمام المركز للمديرين  على خلق حالـة                
حقيقية من التوازن بين الخطط االستراتيجية وبين اإلمكانات المتاحة داخل المدرسة لتمويـل تلـك               

حة في المدرسة تمثل ذلك المزيج من اإلمكانات العملية والتربوية والمالية           الخطط، واإلمكانات المتا  
والبشرية والتكنولوجية واألنظمة اإلدارية المختلفة ونظم المعلومات اإلدارية واإلمكانات ذات الصلة           

  .بتطوير األساليب التربوية
إلمكانيات القادرة على  وإن من أهم عوامل نجاح التخطيط االستراتيجي هو توفر مزيج متوازن من ا            

تلبية متطلبات النمو المستقبلي المحدد في الخطط االستراتيجية، إن أخطر نقاط الضعف في المدرسة              
هي تلك المرتبطة بالموارد ، حيث يتعذر إنجاز األهداف إذا تعـذر تمويلهـا وإدامتهـا بالطريقـة                  

   )61-58: 2002القطامين، (   .                                              المناسبة
  

 على موقع التنظيم وما هو قادر علـى عملـه           بأن التحليل التنظيمي الداخلي يركز    ) الجندي (ويري
كما يزوده بمعلومات هامة للتحـسن      ،  التنظيمي معلومات للتخطيط االستراتيجي    لويوفر هذا التحلي  

لتنظيم في أداء عمله المناط به،      الكلي للتنظيم ويستهدف الحصول على صورة شاملة لدرجة إجادة ا         
فهو نظرة في العمق لنقاط القوة ونقاط الضعف والفجوات والقضايا التي تواجـه اإلدارة التعليميـة                

  .)178:2002،الجندي(
 ا التالي للتحليل التنظيمي الداخلي يحدد الطريقة التي يمكن من خاللها النظـر إلـى قـضاي                والشكل

والتعليميـة   االجتماعيـة والـسياسية   ة االتجاهـات االقتـصادية و     المدارس الداخلية من خالل نافذ    
  - :والتكنولوجية
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  )6(شكل رقم  
  يوضح تصوراً عاماً للتحليل التنظيمي الداخلي

  
تحليــــل 

  االتجاهات

ــات  االتجاهـــ

  االقتصادية

ــات  االتجاهـــ

ــة  االجتماعيـــ

  السكانية

االتجاهــــات 

  السياسية

االتجاهــــات 

  التعليمية

االتجاهــــات 

  وجيةالتكنول

  التمويل المدرسي   البيانات
ــة -  الميزانيــ

المدرسية حـسب   
  المصروفات 

 مبالغ المشاريع   -
  الخاصة 

   التدفق الطالبي-أ
 االلتحاق علـى    -

  أساس الصف
 االلتحــاق فــي -

ــرامج مدر ســية ب
بديلة على أسـس    

  السن 
ــو -ب  النمـــ

  االجتماعي 
   النمو السكاني-
   معدالت الهجرة -
 زيادة عدد أفراد    -
  سرة األ
 التغيــــرات -

  المستمرة في القيم 
ــا- ــب زي دة الطل

االجتماعي علـى   
  التعليم 

 زيـــــادة -
االهتمـــــام 
بالقــــضايا 
ــصادية  االقتـ

  والتعليمية 
 االتجاه نحو   -

  الالمركزية
 زيـــــادة -

ــات  جماعــ
ــي  ــضغط ف ال

  المجتمع .

 التحـــصيل -
الدراسي ونتائج  

   .االختبارات
 المنــــاهج -

ــية  الدراســ
  .وتطويرها

ــيم-   التنظــ
واإلدارة ودور  
وتركيب هيكلة  

  .التعليم
الخـــدمات -

المـــــساندة 
ــاني ( –المبـ

ــة  –التغذيــ
ــشتريات  –الم

  ).األمن

خطــــــط 
  التكنولوجيا

 تقـــــدير -
ــات  االحتياجـ
الســـتخدامات 

  التكنولوجيا
 أهداف خطط   -

  التكنولوجيا
ــشكالت -  مـ

ــتخدامات  اسـ
  التكنولوجيا

 االحتياجــات -
ــستمرة  المــ

  والمستقبلية 

  بتصرف )179: 2002الجندي،(:المصدر                                                        
  

من متغيرات تشكل المحيط    ) المدرسة (ةأن البيئة الداخلية تتكون للمؤسسة الجامعي      "):حسين( ويري
  ."الذي يتم في  إطاره تحقيق أهدافها
  : وتتضمن هذه المتغيرات ما يأتي

 عن التخطيط االستراتيجي وتطبيقه في المؤسسة الجامعية        نئوليمستوى الكفاءة المهينة للمس    •
 . ومدى فاعليتهم في تصميم هذا التخطيط وتنفيذه وتقييمه وتطويره) المدرسة(
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ومـدى فاعليـة الهيكـل      ) المدرسـة (مدى توافر نظم إدارية فعالة في المؤسسة الجامعية          •
بمدخالت المؤسـسة والتـي مـن       التنظيمي ومدى توافر قاعدة بيانات للمعلومات المرتبطة        

 .  التعرف على جوانب القوة وجوانب الضعف بهايمكنخاللها 

حيث تتألف ثقافتها   ) المدرسة(مدى توافر ثقافة ثرية وفاعلة على مستوى المؤسسة الجامعية           •
من مجموعة الفلسفات واألفكار والمبادئ والقيم، تنشرها اإلدارة بين العاملين لتحثهم علـى             

 .هم في أداء فعال على النطاق الفردي الجماعيسلوكيات تس

  -:وهنا البد من
 .لتتمشى مع ثقافتها) المدرسة(تحسين وتطوير اإلستراتيجية الحالية للمؤسسة الجامعية  .1

 ترك االستراتيجية الحالية والبحث عن استراتيجية أخري مناسبة لثقافة المؤسسة .2

  )178:2002حسين،(                                                                   

 فاألول دعا إلى ضرورة تغييـر  )حسين( و)القطامين( اختالفاً بين وجهتي نظر الباحث وهنا يالحظ 
الثقافة لتتماشي مع اإلستراتيجية الثابتة أما حسين فيرى تحـسين وتطـوير اإلسـتراتيجية الحاليـة                

  . للمؤسسة لتتمشى مع ثقافتها
ـ          )حسين( إلى رأي   الباحث و يميل   ة ألن األسهل هو تطوير وتغيير اإلستراتيجية أما الثقافة التنظيمي

  . السائدة فمن الصعب تغييرها فذلك يحتاج إلى وقت طويل
  

 -: فيالداخلية يكمنأن أهمية تحليل البيئة ) الدجني(ويبين 

ـ           .1 ة للمنظمـة   المساهمة في تقييم القدرات واإلمكانات المادية والبشرية والمعنويـة المتاح
 ).للمدرسة(

 ). في التعليم(إيضاح موقف المنظمة بالنسبة لغيرها من المنظمات في الصناعة  .2

 . بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبالً .3

أو تفاديها بـبعض    ، بيان وتحديد نقاط الضعف وذلك حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها          .4
 ). المدرسة(لقوة الحالية للمنظمة نقاط ا

ضرورة الترابط بين التحليل الداخلي والخارجي النتهاز الفرص التسويقية من خالل نقاط             .5
 . القوة الداخلية وتجنب المخاطر أو تحجيمها من خالل إزالة نقاط الضعف

  ) 49:2006، الدجني(

   -:تحليل البيئة الخارجية: ب

 والظروف المتغيرة الخاضعة للتغيير والتي من المرجح أن تـؤثر           ويتمثل في تحديد طبيعة المجتمع    
ويبدأ بتحليل وتحديد خمسة من التحديات البيئية التي تؤثر بالسلب على           . في أنظمة التعليم والتدريب   
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المنظمات إلى تبني   / المؤسسات التعليمية وتظهر مدى حاجة تلك المؤسسات      )/ المدارس(المنظمات  
  : وهذه التحديات البيئية يمكن إجمالها بما يليتراتيجي بغية مواجهتها أساليب التخطيط اإلس

وما تتضمن من تغير سواء بالتزايد أو النقصان على مـستوى المنـاطق             : البيئة السكانية  •
 . داخل الدولة

وما تشمل عليه من تغير في تكاليف اإلنتاج ومعدالته وتكاليف الطاقـة            : البيئة االقتصادية  •
 . والعمالةوحالة األسواق 

وازدياد التنافس بين الطالب في     ، القبول، فانتشار مفاهيم ديمقراطية التعليم   : البيئة السياسية  •
 . الحقبة األخيرة جعل تلك البيئة معقده بشكل كبير

المنظمـات التعليميـة الخاصـة      / وما تتضمن من تنافس بين المؤسسات     : البيئة التعليمية  •
 نالطالبي وتحسن الخدمات المقدمة للمعلمين أو اإلداريـي       والحكومية حول الموارد واإلقبال     

 . أو الطالب

فالتحدي التكنولوجي يحدد ذلك األسلوب الذي تتبعه المؤسسات التعليمية فـي          : البيئة التقنية  •
فنظم االتصال وأقراص الليزر واألقمار الصناعية وأجهزة الحاسـب         ، إيصال عملية التعليم  

 عملية التعليم التقليدية التي تتم فـي الفـصول الدراسـية ،             اآللي تساهم بال شك في تغيير     
التعلـيم  (والمعتمدة على االتصال المباشر بين المعلم والمتعلم إلى صور أخري من التعليم             

 ).التعليم الموجه_ عن بعد 

والبد من معرفة ما إذا كان التحدي البيئي المعين آخذاً في التزايد أو التناقص، أو أنه يظـل حـول                    
عدله تقريباً ، وحينئذ يمكن استخالص المضامين بهدف تطوير تصورات للتنبؤ بطرق إظهار تلك              م

  .)178-176:2002، الجندي( لذلك ةالضغوط ومقدار المدة الزمنية الالزم
  

بأن تحليل البيئة الخارجية للمدرسة يتم عن طريق تحليل اتجاهات أفراد المجتمع            ) "العويسي (ويري
ة مهمة لدراسة البدائل والتغيرات الوقتية لما يتوقع من الظـروف واألحـداث             المدرسي، وهي خطو  

وتمييـز التوقعـات المرتبطـة بالعوامـل االجتماعيـة والـسكانية            . المستقبلية في البيئة المدرسية   
واالقتصادية والتي تعتبر مهمة في دراسة التغيرات المرتبطة، والتي ربما يكون لها نتائج إيجابيـة               

، كذلك فإن نظام المنافسة عامل مهم في فحص البيئة الخارجيـة للمدرسـة            ،  المدرسة على مستقبل 
كذلك تقييم الحاجات الحالية للمدرسة وتسليط الضوء على الحاجات المـستقبلية للمجتمـع ككـل ،                

  . والمؤسسات المختلفة التي ربما تخدم برامج التعليم الحالية والمستقبلية
 كذلك من الدقة في تحديد المسئوليات المهينة، وتقيم مـشاكل المجتمـع             وتقييم البيئة الخارجية يزيد   

وحاجاته بما يمكّنه من تطوير البرامج األكثر تجاوباً وارتباطاً بحاجات أفراده، وكذلك هو ضروري              
فال يمكن للمدرسة وحدها أن تنجز كل الحاجات التـي يتطلبهـا            ، لصياغة رؤية مستقبلية للمدرسة   
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متعددة ومتنوعة لكي تستطيع المدرسة أن تركز جهودها علـى بعـض القـضايا              المجتمع ؛ ألنها    
 www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)        ."الهامة

  

يفيد في تصميم األهداف االستراتيجية للمؤسسة إذ أنـه         " أن التحليل البيئي الخارجي   ) حسين (ويري
كمـا  ، لما صممت ونفذت في ضوء استشراف متغيرات مستقبلية       يجعل األهداف واقعية وعملية طا    

، وكيفيـة   )األساسي(يفيد في تصميم االفتراضات الالزمة بالتنبؤ بحجم الطلب على التعليم الجامعي            
 وما إلى ذلك من تطورات      نتوزيع الطالب جغرافياً، وبتوجهات سوق العمل والمشرعين والسياسيي       

  . مؤثرة في نجاح المؤسسة وتعثرها
   -:ويتم تحليل البيئة الخارجية للمؤسسة في ضوء

فحص التأثيرات البيئية ومعرفة نوع واتجاه حركتها ومن ثم تحديد أثرها على أداء المؤسسة               .1
 .الحالي والمستقبلي

هل المؤسسة تعمل في بيئة مستقرة؟ وكم درجة االستقرار؟ أمـا  : التعرف على طبيعة البيئة  .2
طلب أن يكون التحليل والفحص عاليين وأكثر تفصيالً ألن ذلك          تعمل في بيئة حركية مما يت     

 . يؤثر على بناء استراتيجية المؤسسة لكونه جزءا من التحليل االستراتيجي لها

بالمقارنة مع المؤسـسات الجامعيـة األخـرى        ) المدرسة(دراسة الحالة التنافسية للمؤسسة      .3
فحسب بل في كيفية إيجاد فرص عمل       وقد ال يكون هذا التنافس في مخرجاتها        ، )المدارس(

 ).لطالبها(لخريجيها 

ويتضح ذلك من   ، )المدرسة(تحديد الفرص والتهديدات في البيئة المحيطة بالمؤسسة الجامعية        .4
ذه الفرص واحتواء هـذه     الخطوات السابقة مما ينبغي على هذه المؤسسة تحسين استثمار ه         

  )180:2002، حسين(                                         ."التهديدات
يقصد بها العوامل التي تؤثر على كافـة         "):للمدرسة(البيئة الخارجية للجامعة     )رستم( وقد عرف 
ونطاق رقابة وسـيطرة اإلدارة عليهـا،       ) المدرسة(وتقع خارج حدود الجامعة     ) المدرسة(الجامعة  

وتأخـذ  ة والقانونية والتكنولوجيـة     وتشمل كافة العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعي      

  -:شكلين

حيث إنها عبارة عن مجموعة من الظروف       ، يجب استغاللها وإحسان التعامل معها    : فرص .1
 . المواتية

ال ) المدرسة(وهى مجموعة من الظروف غير المواتية ولكن الجامعة         : تهديدات أو مخاطر   .2
، التعامـل معهـا   ) المدرسة(معة  ومع ذلك يفرض على الجا    ، تملك التأثير أو السيطرة عليها    

 ) المدرسة (ةحيث يجب تالفى تأثيرها السيئ أو التقليل من آثارها السلبية على المؤسس

  )72-71:2004، رستم(
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  : البيئة الخارجية إلى قسمين) القطامين(وقد قسم 

 من المؤسسات واألفراد    ةوتعرف بأنها المحيط الذي يتضمن مجموع     : بيئة التعامل المباشر   .1
لقوي التي تتفاعل بصورة مباشرة مع عمل المدرسة وتؤثر بها وتتأثر بـالقرارات التـي               وا

ومن األمثلة على ذلك أولياء األمور والمجتمع والمدارس األخرى ووسائل اإلعالم           . تتخذها
يطلق على هذه الفئات أصحاب المصالح؛ وذلك لكونها تمتلك مصالح مشروعة           . والجامعات

 . ومهمة في المدرسة

تتكون البيئة االجتماعية من مجموعة القوى في المجتمع األوسع التي          : يئة المجتمع العامة  ب .2
 تؤثر تربوياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً أو تكنولوجياً على عمل المدرسة

  )58-57:  2002، القطامين                                                               (
البيئة الخارجية في كونها تساعد على تحديد العديد من النقاط           أهمية تحليل ) الدجنى (ددوقد ح 

   -:أهمها

البيئة الخارجية تساعد المنظمة على وضع األهداف        فدراسات: األهداف التي يجب تحقيقها    .1
 .أو تعديلها بحسب نتائج تلك الدراسات

، مـواد أوليـة   ( في بيان الموارد المتاحة      وتساعد العوامل البيئية المختلفة   : الموارد المتاحة  .2
) المدرسـة (ةوكيفية االستفادة منها ومتى يمكن للمنظم     ) أفراد، آالت، تكنولوجيا، رأس مال 

 . أن تحقق االستفادة

تسهم دراسات البيئة الخارجية في تحديـد       : )المدرسة( أمام المنظمة  حالنطاق والمجال المتا   .3
، سواء ما يتعلق بالسلع والخـدمات     ،  المتاح أمامها  نطاق السوق المرتقب ومجال المعامالت    

والقيود المفروضة من الجهات القانونية والتشريعية المختلفة كمـا         ، وطرق التوزيع ومنافذه  
 . بالمنظمات المختلفة– التأثير والتأثر –تساعد على بيان عالقاتها 

مـع والجمـاهير التـي       وأشكال السلوك وتحديد سمات المجت     أنماط القيم والعادات والتقاليد    .4
  )47: 2006،الدجني(                               .)المدرسة(ظمة ستتعامل معها المن

  
تحول دون اكتشاف الفرص أو عدم مواجهة التحديات تتمثـل          ) حسين (وهناك عدة أسباب يذكرها   

  : في

 .الهدوء والخوف من التهديد •

 .  االبتكارالنقص في الكوادر المبدعة والخالقة القادرة على •

 .اإليمان باإلجراءات الرسمية وقبول روتين العمل •

  . قلة الحوافز التي تشجع األفراد على البحث والدراسة •
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  : وهناك عوامل تحكم من خاللها على كفاءة تحليل البيئة الخارجية وهي
ف حيث تتوق ،  إلى جانب تعدد المتغيرات وتنوعها وتشابكها      تغير أو ثبات المتغيرات البيئية     .1

فكلمـا كانـت    ، كفاءة التحليل على مدى ثبات أو تغير المتغيرات التي يتم دراستها وتقييمها           
وقـد تتـسم هـذه      ، المتغيرات سريعة التغير واالستحداث كلما كان تحليلها صعباً ومتشابكاً        

المتغيرات بالتعدد والتنوع ولكنها ثابتة نسبياً أو أن التغير الذي يحدث أيـسر وأبـسط إذا                
 . ليلة ولكنها دائمة التغيركانت ق

تتوقف كفاءة تحليل هذه البيئة على مدى تنوع المتغيـرات  : تعدد وتنوع المتغيرات البيئيـة   .2
فكلما زادت درجة التنوع والتعقـد كـان        ، البيئية ومدى تعقدها وتشابكها وتأثيرها المتبادل     

ية مستحدثة إلتمام   واحتاج األمر إلى طرق وأساليب فنية ورياضية وإحصائ       ، التحليل أصعباً 
وفي حالة تعدد وتنوع كثرة المتغيرات البيئية العامة والخاصة المؤثرة فيجب           ، هذا التحليل   

على القائمين بالتحليل وضع أولويات توضح أهمية هذه المتغيرات، والبدء بدراسة أهمهـا             
 .وأكثرها تأثيراُ وارتباطاً بأعمال وأنشطة المؤسسة

فكثير من المؤسسات ال تستطيع الحصول على المعلومات        : اتتكلفة الحصول على المتغير    .3
 . البيئية الرتفاع تكلفتها أو لوجود عوائق تحد من الوصول إليها

تعتبر كفاءات المسئولين عن التخطـيط      : الكفاءات والوسائل التي تقوم بتحليل المعلومات      .4
انب مدى توافر الوسائل    هذا إلى ج  ، اإلستراتيجي من أهم العوامل التي تحكم التحليل البيئي       
فكلما توافرت الكفاءات والوسـائل     ، واألساليب التي تساعد  على إجراء التحليالت المطلوبة       
 .عكس صحيح المطلوبة كلما أمكن تحقيق التحليل لهذه المتغيرات وال

  )181-180:  2002، حسين(

  

وفقـاً لنتـائج    ، ارجيةيجب أن ينتبه المخططون إلى ثالثة أنواع من التغيرات في البيئة الخ           "و

  :  وهي) لفرناند برودي (يتجارب المؤرخ الفرنس

 .التغيرات سطحية مثل التطورات اليومية .1

وكثير من تطـورات    ، التغيرات تحدث في التطورات عل المستوي المؤسسي أو الهيكلي         .2
 .المستوى األول تعتمد على أو تشتق من التغيرات التي تحدث هنا

فراد ومعتقداتهم وقيمهم تؤثر بدورها علـى المـستويين األول          التغيرات في اتجاهات األ    .3
والثاني، وهذه التغيرات قد تكون تكرارية تسبب تغيـرات سـطحية ، وتغيـرات فـي                
المستويات المؤسساتية الهيكلية والتي تسبب بدورها تغيرات في القيم ومن ثم تغيرات في             

  )454:  2005، غنيمة(                                     ."يات األخرىالمستو
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  :فوائد التحليل االستراتيجي للمدرسة
 -:ما يلي) رستم (من فوائد التحليل اإلستراتيجي كما يراها •

 .تحديد فرص االستمرار والنمو ودرجة المرونة التي تستطيع أن تمارسها اإلدارة  . أ 

 .سياساتتحديد أنواع ومستويات األهداف التي يجب تحقيقها والتنظيم اإلداري وال . ب 

 ). المدرسة(تحديد التطبيقات اإلدارية في الجامعة   . ج 

 . الحصول عليها) للمدرسة(تحديد أنواع وكميات الموارد التي يمكن للجامعة   .د 

والقيم والمعـايير التـي يجـب       ، تحديد القيود واالعتبارات التي يجب االلتزام بها        .ه 
 .)المدرسة(مؤسسة االسترشاد بها في اختيار األنشطة واألعمال التي تمارسها ال

  )72: 2004، رستم(                                                                
  

   -: فوائد أخرى للتحليل اإلستراتيجي وهي) القطامين (ويضيف
تحديد ما يسمي بالقدرة المميزة للمدرسة والتي تعرف على أنها القدرات والمـوارد التـي                .1

ليات التنفيذية المستخدمة في توظيف تلك القدرات وتلك اإلمكانيـات          تمتلكها المدرسة والعم  
 . النجاز األهداف بصورة فعالة

تحديد الفرص المتاحة التي ال تستطيع المدرسة اغتنامها في الوقت الراهن بسبب عدم توفر               .2
 . الحد المطلوب من اإلمكانيات والموارد والخبرات وبالتالي استبعادها

  
) S( ويعود   S.W.O.Tستراتيجي بتحليل العناصر اإلستراتيجية أو ما يطلق عليه         ويسمى التحليل اإل  

عوامل القوة وتمثـل    ) S( المدرسية حيث تمثل     ةإلى العناصر االستراتيجية في البيئة الداخلي     ) W(و
)W (عوامل الضعف.  

الفرص ) O (فتمثالن العناصر االستراتيجية في البيئة الخارجية للمدرسة حيث تمثل        ) O ( ،)T(أما  
  . المخاطر والتهديدات التي تعمل ضد محاوالت المدرسة االستفادة من تلك الفرص) T(المتاحة و 

ومن هذه المصفوفة يمكن تحديد مدى قدرة المدرسة من االستفادة من الفـرص المتاحـة وبالتـالي        
ءات المناسبة التـي  وضع االستراتيجية المناسبة الستغاللها، كما أنه يمكن للمدرسة من اتخاذ اإلجرا   

تقود إلى تعظيم عوامل القوة في البيئة الداخلية، وقدرتها على استغالل الفرص المتاحة فـي البيئـة               
الخارجية في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتقليل عناصر الضعف في البيئة الداخلية وتحديد المخاطر               

لتي تفسح المجال للمدرسة لالنتقال إلى      وهنا تتحقق نقطة التوازن االستراتيجية ا     . في البيئة الخارجية  
   .مرحلة األهداف والخطط االستراتيجية
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  )7(شكل رقم 

  مصفوفة العناصر االستراتيجيةيوضح 

  
  
  

  

  الفرص المتاحة
  

  

  المخاطر
  

  

  عوامل القوة
  

  

  عوامل الضعف
  

  
  )62-61: 2002القطامين، (:                                          المصدر

  
 أن مدير المدرسة الناجح عليه أن يمتلك مهارتي تحيل البيئة الداخلية والخارجية وذلك              الباحث ويرى

للوقوف على نقاط الضعف والقوة في مدرسته، وكذلك الفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر، ثـم              
مخـاطر  يـد ال  والعمل على تقليل نقـاط الـضعف وتحي       عليه استثمار نقاط القوة والفرص المتاحة،       

  . والتهديدات التي تقف عائقاً في طريق تحقيق األهداف المنشودة
وعلى مدير المدرسة أن يطلع على دراسات سابقة في تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، وكـذلك               

  .االستفادة من خبرات المخططين استراتيجياُ
  

  

  : التقويم والرقابة االستراتيجية. 5

  : التقويم. أ

تقييم استراتيجيتها من خالل تطوير إجراءات قياس التغذية        ) المدرسة(منظمة التربوية   يتطلب من ال  "
الراجعة الداخلية، التي سوف تشير إلى كيفية تطبيق االستراتيجية ومدى سماحها بتبادل المعلومـات   

ين إلى أن مفتاح التقييم الصحيح هو مدى إقناع المـشارك         ) برادي(والتغذية الراجعة الجيدة، وتشير     
بأن الفشل في تحقيق األهداف أو الغايات لن يؤخذ على أنه انطباع سلبي على أدائهم، وفـي نفـس                   
الوقت يشدد على أن هذا العمل يجب أن يقبل ويلتزم له من قبل المديرين الكبار بالمنظمة التربوية،                 

  " وبشكل خاص في المراحل األولية عند تطبيق االستراتيجية
  )461: 2005غنيمة، (                                                                         

  

البيئة الخارجية 

 البيئة الداخلية 

عوامل 
 إيجابية

عوامل 
 سلبية 
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وتعد عملية التقويم بمثابة إعطاء كشف الحساب الختامي عن مدى نجاح الخطة أو عـدم نجاحهـا                 "
وتتم هذه العملية أثناء مراحـل تنفيـذ        . وفقا لألهداف والغايات التي وضعها المخططون مسبقا لها       

  .ها مباشرة وفيها تتم مالحظة األداء في جميع خطوات التنفيذالخطة أو بعد
وقياس اإلنجازات المحققة بالنسبة لألهداف الموضوعة ثم تقدير جوانب القوة والضعف فـي كـل               
مرحلة على حدة؛ للوصول إلى حكم نهائي بمدى نجاح أو فشل تنفيذ الخطة ولوضع كل هـذا فـي                   

التغييرات الواجب االلتفات إليها عند الشروع في وضـع         تقرير يتضمن إدخال بعض التعديالت أو       
  .)193: 2002حسين، (" في المستقبلخطة جديدة

  
ولضمان سير العمل وفق الخطط المرسومة البد من تطبيق إجراءات التقـويم القبليـة واألثنائيـة                "

ط التـي تـسبق     والنهائية، وبالنسبة للتقويم القبلي فمعلوم أن المدير والمعلمين يقومون بوضع الخط          
عملية التنفيذ فكلما قام المدير والمعلمون بمراجعة وتقويم خططهم والتأكد مـن سـالمتها وصـحة                
منهجيتها، كلما كانت األخطاء أقل أثناء التنفيذ، أما التقويم األثنائي فهو البنائي التكويني الـذي يـتم                 

هو يستهدف التحقق من بلوغ األهداف      إجراؤه في كل خطوة أثناء عملية التنفيذ، أما التقويم النهائي ف          
  ).38 : 1989: بلقيس وعبد اللطيف(" بصورتها النهائية وفق معايير األداء المحددة

  
بأنه مقارنة النتائج المحققة فعالً باألهداف المرصودة في الخطة، وهـو           : " التقويم) محمد (ويعرف

سمح لإلدارة باكتـشاف احتمـال   عملية مستمرة ومصاحبة لتدفق األنشطة في توافق زمني مناسب ي    
انحراف األداء من مستوياته المستهدفة، والتقويم كعملية مالزمة للمتابعة ليتم التعرف على متابعـة              

  . "التنفيذ وذلك باستخدام معايير ومؤشرات للحكم على الكفاءة التي تم بها تحقيق األهداف

   )163: 2000محمد، (
عملية إنسانية تحسينية تطويرية تهدف إلى االرتقـاء        : "بأنهالتقويم  ) بلقيس وعبد اللطيف   (ويعرف

  ".بمستوى أداء العاملين بهدف بلوغ األهداف على أفضل صورة
  ) 39: 1989بلقيس وعبد اللطيف، (

هو عملية تقرير قيمة الشيء أو كميته، وهدف التقويم هو الحكـم            : "بأنه) شحاتة و النجار   (ويعرفه
صالحاً أو فساداً نجاحاً وفشالً بتحليل المعلومات المتيـسرة عنـه،           الموضوعي على العمل المقوم     

وتفسيرها في ضوء العوامل والظروف التي من شأنها أن تؤثر على العمل، والتقويم عمليـة وزن                
وقياس تتضح بها عوامل النجاح ودواعي الفشل، أي إن التقويم عملية جمع معلومات عن ظاهرة ما                

  ".البيانات وتحلليها وتفسيرها سواء أكانت كمية أو كيفيةوتصنيف هذه المعلومات أو 
  )130: 2003شحاتة و النجار ، ( 
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  : أهمية التقويم
ليس مطلوباً في حد ذاته بصورة مجردة، وإنما فيما يسفر عنه من نتائج             "تكمن أهمية التقويم في أنه      

طلوبـة لتحـسين وضـع      تساعد على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وتلك التي تحدث التغيرات الم         
المؤسسة لالستمرار في تطبيق استراتيجيتها، وقد يترتب على عملية التقـويم العديـد مـن هـذه                 
اإلجراءات والتي من أهمها إعادة تقرير األهداف وتنقيحها، ابتكار سياسات جديـدة تتناسـب مـع                

 العمليـات   ، إجراء تعـديالت فـي بعـض       )للمدرسة(التغير، زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة      
  ).192: 2002حسين، (" التعليمية، تنمية قدرات أو مهارات العاملين

خطوات لعملية المتابعة والتقويم وهي) رستم (دوقد حد :  
  .تحديد ما المطلوب قياسه .1
 .وضع معايير لألداء لكل ما هو مطلوب قياسه .2

 .قياس األداء الفعلي .3

 .مقارنة األداء الفعلي بالمعايير الموضوعة .4

  )76: 2004رستم، (                                         . اإلجراءات المناسبةاتخاذ .5
  

  : وعلى مدير المدرسة القيام بما يلي بما يخص التقويم الختامي والمتابعة
  . تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تقويم .1
 . تنظيم خطة التقويم الختامي للمجاالت المختلفة التي تم تحديدها .2

 . وفير األدوات المختلفة التي ستستخدم في التقويم والمتابعةتحديد وت .3

تخطيطاً (تنظيم برنامج للتعاون بين اإلدارة التربوية والمدرسية فيما يتعلق بعمليات التقويم              .4
 ). وتنفيذاً وعالجا ومتابعةً

 . اتخاذ القرارات المختلفة المتصلة بطرائق التقويم وأدواته واألطراف التي ستقوم بالعمل .5

 .تنظيم الخطط العالجية والتطويرية للجوانب المختلفة ومتابعتها .6

 .ضبط وتنظيم الوثائق والسجالت الخاصة بالتقويم والمتابعة .7

 .وضع نظام لعمليات التغذية الراجعة الصادرة والواردة .8

 . اشتقاق وتحديد الحاجات على ضوء نتائج عمليات التقويم .9

  )10 – 9: ت.مركز التطوير التربوي، د(
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  : الرقابة. ب

تعتبر وظيفة الرقابة آخر الوظائف في العملية اإلدارية وآخر المراحـل فـي نمـوذج التخطـيط                 "
  .)68: 2002القطامين، (" االستراتيجي إال أنها عملية تبدأ مع بداية مرحلة التنفيذ

  
) المدرسـة (ة  تتمثل الوظيفة األساسية للرقابة االستراتيجية في صياغة سلوكيات أعضاء المنظم         "و  

لضمان سعيهم في العمل اتجاه تحقيق أهدافها، والتخاذ إجراءات تـصحيحية إذا لـم يـتم الوفـاء                  
باالحتياجات الخاصة بتحقيق تلك األهداف، أما الوظيفة الثانية للرقابة االستراتيجية فتتمثل في حـث           

ي المستقبل وحثهم على    على االستمرار في التفكير فيما هو أفضل لها ف        ) المدرسة(أعضاء المنظمة   
هل وجونز،  ( "في خلق القيمة  ) المدرسة(البحث عن فرص جديدة الستخدام موارد وكفاءات المنظمة         

2001 :649(.  
  
ومن هنا يجب أن يفكر المدير بتطوير نظام للرقابة التقويمية الذاتية اإلنسانية القائمة على التقـويم                "

و المعلم ، وذلك بمقارنة أدائه بالخطط والمعـايير المتفـق   والمراقبة الذاتية التي يقوم بها الموظف أ  
عليها معه سلفاً، ويرتكز هذا النظام في الرقابة والتقويم على إيماننا بأن كل فرد لديه حس داخلـي                  
وضمير مهني وثقة ذاتية وأخالق مهنية وواعز داخلي يدفعه إلى العمل واألداء، ويجب تطوير هذه               

 يلغي هذا اإليمان بالفرد وقدراته وأخالقه المهنية نظام الرقابة الخارجيـة            اإلمكانات واستغاللها وال  
التي يمارسها المدير أو اآلخرين وتقوم على أسس علمية موضوعية، وعلى معايير متفـق عليهـا                

  .)39: 1989معهد التربية، ( "وباستخدام أدوات تتصف بصدقها
  

العملية التي يراقب من خاللها المديرون أنشطة       " : الرقابة االستراتيجية بأنها  ) هل وجونز  (ويعرف
وأعضاءها لتقييم مدى كفاءة وفاعلية األداء، واتخـاذ اإلجـراءات التـصحيحية            ) المدرسة(المنظمة

  .)628: 2001هل وجونز، ( "لتحسين األداء إذا ما كان يفتقر للفاعلية والكفاءة
  

 مجموعة من األنشطة الهامة والحيوية التـي        بأنها تشكل : "الرقابة االستراتيجية ) القطامين (ويعرف
تهدف إلى ضبط إيقاع العمليات التنفيذية ضمن الحدود والمخطط لها والتي تؤدي إلى إنجاز أهداف               

  .)71: 2002القطامين، (" المدرسة كما خطط لها
  : أهداف الرقابة

  : أن الرقابة تهدف إلى القيام بنشاطين متتابعين وهما) القطامين( يرى
 تقييم أداء المدرسة فيما يتعلق بفاعلية التنفيذ أي التأكد من أن األهداف تنجز حسب ما خطط                 :ولاأل

 مـستوى معـين مـن       –، وفي هذا السياق يؤخذ عادة بعين االعتبار         )النتائج تساوي األهداف  (لها  
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دف معين  ، أي أن نتيجة األداء في إنجاز ه       %5التسامح مع االنحرافات بين النتائج واألهداف يعادل        
  %.5تساوي ذلك الهدف مع زائد أو ناقص 

 مـع األخـذ بعـين       –ية في حالة أن النتائج ال تساوي األهداف         حيح اتخاذ اإلجراءات التص   :الثاني
ن  تبدأ عملية اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتـي تتـضم         –االعتبار مستوى التسامح مع األخطاء      

استخدام خط التغذية الراجعة للعودة إلى مرحلتي التنفيذ والتخطيط االستراتيجي للبحث عن مـصدر              
   ."الخطأ الذي أدى إلى أن النتائج ال تساوي األهداف ومن ثم إجراء التصحيح المناسب

  )69: 2002القطامين، (

  
  : أهمية الرقابة االستراتيجية 

يتعين على المـديرين أن     ) المدرسة(موارد المنظمة   كي نتبين كفاءة المديرين في استغالل        .1
يكونوا قادرين على دقة قياس وحدات المدخالت وقياس عدد الوحدات مـن المخرجـات،              
ويحتوي نظام الرقابة على مقاييس معتمدة تساعد المديرين على تقييم مدى كفاءتهم في تقديم             

  . الخدمات
لرقابة يعمل بصفة مستمرة في قياس جـودة        يقوم المديرون االستراتيجيون باستحداث نظام ل      .2

الخدمات كي يتمكنوا من إدخال تحسينات مستمرة على الجودة على مدار الوقت ، األمـر               
 .الذي يمنحهم المزايا التنافسية

، )المدرسـة (تساعد الرقابة االستراتيجية في رفع مستوى عملية التحديث داخل المنظمـة             .3
يخلق المديرون بيئة تنظيمية حيث يـشعر الموظفـون         ويأخذ التحديث الناجح مكانه عندما      

بأنهم لديهم السلطات التي تمكنهم أن يكونوا مبدعين في ظل نظام غير مركزي             ) المعلمون(
 . يهيئ الحافز للموظف على تحمل المخاطر

كي تكون أكثر كفاءة فـي      ) مدارسهم(يمكن للمديرين االستراتيجيين أن يساعدوا منظماتهم        .4
عمالء إذا ما قاموا بتطوير نظام للرقابة يسمح لهم بتقييم مدى إيجابيـة اتـصال         االستجابة لل 

  )631 – 629: 2001هل وجونز، (                               .موظفيهم بالعمالء
  
  

  : خطوات العملية الرقابية

  : تتضمن خطوات عملية الرقابة االستراتيجية  خمس خطوات متسلسلة
  : وتتضمن األخذ بعين االعتبار ما يلي،  ما يجب قياسهتحديد: الخطوة األولى

إن العناصر التي يجب إحكام الرقابة عليها يجب أن تتـصف بالقـدرة والقابليـة للقيـاس                  .1
  . بموضوعية وبدرجة عالية من الثبات
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أن يتم التركيز على العناصر ذات األهمية الكبرى أو العناصر التي تعبـر عـن مفاصـل                  .2
 .لتنفيذ والتي يطلق عليها عناصر النجاح الحرجةأساسية في عمليات ا

      إن عناصر النجاح الحرجة هي تلك األجزاء من النشاطات التنفيذية المسئولة عن نجاح
  المؤسسة أو فشلها، لذلك يجب أن تخضع دائماً وعلى مدار الوقت إلى رقابة مشددة؛    

  ا أن رقابة واهتماماً مشددين يجب أن وذلك للحيلولة دون وقوع أخطاء أثناء تنفيذها ، كم   
   يوجها إلى ما يطلق عليه المكونات االستراتيجية للنتائج، وهي تلك الجوانب من األنشطة   
 . التنفيذية التي من المتوقع أن تواجه أكبر قدر من المصاعب عند تنفيذها   

  
   :تحديد معايير لقياس األداء: الخطوة الثانية

 خطوة بالغة األهمية وذلك ألن معايير األداء التي تستخدم في مقياس النتـائج              إن هذه الخطوة تعتبر   
تمثل تعبيرا مفصالً لألهداف االستراتيجية، وهي بهذه الصفة تشكل مقاييس نتـائج األداء المقبولـة               

  . والتي يتوقع منها أن تحقق األهداف كما يجب
  

  . ة زمنية محددةقياس األداء الفعلي الحالي عند نقط :الخطوة الثالثة
  

األهـداف  ( مقارنة نتائج األداء الحالي مع المعايير، أي التأكد من صحة المعادلـة              :الخطوة الرابعة 
  ) .تساوي النتائج

  
هداف ، فإنه  إذا كانت نتائج األداء ال تتطابق مع األ        : اتخاذ اإلجراءات التصحيحية   :الخطوة الخامسة 

  . ناسبة لمعالجة الموقف باستخدام التغذية الراجعةالبد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الم
)Whleen & Hunger, 1998(  
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  : التالي يوضح هذه الخطواتوالشكل

  

  )8(شكل رقم 

   العملية الرقابيةخطواتيوضح 

   
                  ال                                                                   

              نعم                                                                       
                 

  
  
  

Wheelen & Hunger , 1998 )   ( 
  

 ضـمانات نجـاح التخطـيط       أن عمليتي التقويم والرقابة االستراتيجية هما من أهـم        ب الباحث يرى
االستراتيجي المدرسي ، فعملية التقويم تحدد ما تم إنجازه من أهداف، ومعرفة نقاط الضعف والقوة،               
وعملية الرقابة االستراتيجية تراقب أداء المدرسة والمعلمين في كل مجـال وتـضع اإلجـراءات               

ن مترافقـاً مـع خطـوات       التصحيحية ألي مشكلة أو ضعف، وبالتالي فدور هاتين العمليتين يكـو          
  . التخطيط االستراتيجي المدرسي ليضمن سالمة وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية

  
  
  
  

 التغذية الراجعة

قياس     
األداء 
 الفعلي

تحديد 
معايير 
 المقياس

تحديد ما 
يجب 
 قياسه

 توقف

هل   تتطابق      
النتائج مع 
 األهداف

إتخاذ 
اإلجراءات 
 التصحيحية
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  المحور الثالث

  

  فاعلية اإلدارة المدرسية
  
  

  مقدمة 

  

  مفهوم الفاعلية

  

  رسة الفعالدمدير الم

  

  خصائص اإلدارة المدرسية الفاعلة
   

   الفاعلةمجاالت اإلدارة المدرسية

  

  علية اإلدارة المدرسيةمعوقات فا
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  :مقدمة
 ويكون بينها تفاعل وذلك     ،ن اإلدارة المدرسية تتكون من عدة عناصر يؤثر كل منها في اآلخر               إ

 ولكي يتم ذلك ال بد أن تتصف إدارة المدرسة بدرجة واضـحة   ، لتحقيق األهداف المرجوة للمدرسة   
 هي المسئولة عن تنفيذ األنشطة والبـرامج وتحقيـق           فإدارة المدرسة األساسية العليا     ، من الفاعلية 

جب على إدارة المدرسة وخاصة مديرها أن يكون لديها         يومن هنا   ،  األهداف االستراتيجية للمدرسة    
وكذلك معالجة جميع المشاكل والعقبات اإلداريـة       ،  القدرة على تنفيذ الخطط المرسومة بشكل فاعل        

كما يجب علـى    ،  كير والتجديد والتطوير واإلبداع     وم على التف   بأسلوب علمي يق   والفنية واالجتماعية 
  . العالقات اإلنسانية بين المعلمين والعاملين فيها  بتوطيدإدارة المدرسة أن تقوم

 فهي هدف باعتبارها ظاهرة صحية الزمة لـضمان         هدفاً ووسيلة " إلدارة المدرسية   وتعتبر فاعلية ا  
طويل ، وهي وسيلة لكونها األداة المحققة لبلـوغ األهـداف           عنصر االستمرار والبقاء على المدى ال     

  ) .77: 2006خوارشيدة،إ" (والنتائج
 فيها فاعلية المدرسة والتي تشمل فاعلية       ناولواولقد قام الكثير من الباحثين التربويين بدراسات عدة ت        

  .اإلدارة المدرسية وفاعلية المعلمين وفاعلية الطالب 
  

  : الفاعليةممفهو
القدرة على تحقيق أقصى النتائج والخدمات التي يمكن تحقيقها " الفاعلية بأنها)كنعان(يعرف 

  .)386:1995كنعان،"(باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام ممكن
  

عمل األشياء الصحيحة بشكل صحيح أي تحقيق أهداف " أن الفاعلية تعني )عابدين(و يرى 
  .)229:2001عابدين،"(المدرسة

  

ناظرها األهداف /الدرجة التي تحقق بها المدرسة و مديرها" فيعرف الفاعلية بأنها )أحمد(أما 
  .)225:2002أحمد،"(التعليمية و التربوية المنشودة

  
قدرة المدرسة على تحقيق األهداف   قد اتفقا على أن الفاعلية هي)حمد وعابدينأ ( أنويرى الباحث
  .لنتائج في أحسن صورة ممكنةقصى اأ فركز على تحقيق )كنعان(المنشودة أما 
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يستخدم مصطلحا الفاعلية والفعالية كثيراً في فروع العلوم االجتماعية والسلوكية وبغـض النظـر      "و
 إلى أن الفعالية    )ريلبقا(عن داللتهما اللغوية فإن الفعالية صيغة مبالغة أقوى من الفاعلية حيث أشار             

   "أ فعالية بتخفيف الياء مثل كراهيةفي اللغة مصدر صناعي من فعال بفتح الفاء وتقر
  ) 228 -227: 2001عابدين ،(                                                                

  
  (Reddin,1971)  :وتقسم الفعالية إلى ثالثة أقسام

  .ينجزه اإلداري بغض النظر عن مدى الجهد الذي قام به أو طبيعته وهي ما :فعالية إدارية -1
وتتعلق بالسلوك اإلداري للمدير مثل اإلنجاز في الموعد المحدد واتخاذ :عالية ظاهريةف -2

 .القرارات السريعة وتحقيق عالقات عمل جيدة

قيق األفراد ألهدافهم الشخصية وتمشيها مع أهداف حوتتعلق بت: فعالية شخصية -3
 .) روح عالية-رضا(المدرسة

  
المعلم والمدير : عناصر مختلفة ومتداخلة وهي تناولت دراسات فاعلية المدرسة ثالثة لقد"و

بين المدير الفعال والمدرسة  الفصل(Lipham,1981)والمدرسة ذاتها ومن الصعب كما أشار
  .إلى تالزمهما و إلى العالقة المتبادلة بينهما  الفعالة مشيراً

عني أن هناك مديراً  المدرسة فعالة وفعالية المدرسة تنألن تكو ففعالية مدير المدرسة تقود غالباً
  .)230-229:2001ن ،يعابد( " فعاالً فيها

  
دارة المدرسية تتأثر بعوامل أن فاعلية اإل ) Hoy  (وهوي)  (Miskel كل سمويرى كل من 

  -:ومتغيرات عديدة منها 

  .الصفات الخلقية للعاملين في المدرسة -1
 .ةالموقف في المدرس -2

 .مدى رضا العاملين -3

  
عدة عوامل تؤدي إلى يذكران  )  (Simon وسيمون March)  (مارش و يضيفان بأن 

  -:تحسين األداء و إلى نجاح األدارة المدرسية وهي 

   مشاركة األفراد في مهمة تحقيق أهداف المدرسة-1
   خلق الفعالية التشاركية في االتصال الفعال بين أعضاء هيئة التدريس وبين ناظر-2

  . المدرسة   
  ل منها في توزيع األدوار بين كافة العاملين في المدرسة أو خفض الصراعات واإلقال-3
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  .بالمؤسسة التعليمية     
  .إشاع حاجات العاملين بالمدرسة قدر المستطاع -4
  .إنشاء اتجاهات إيجابية والعمل على خلقها للعاملين في المدرسة - 5    

(Holy&Miskel,1978:193)                                                                                   
  

 
  - :األدارة الفعالة ترتكز على ثالث مهارات أساسية هيفي دراسة له أن ) (Katzوقد توصل 

وهي تلك التي ترتبط بمقدرة الشخص على التعامل مع :المهارات اإلنسانية -1
  .األفراد لتحقيق األهداف

كن صاحبها من القدرة على رؤية تتعلق بمعرفة متجمعة تم:مهارات فكرية -2
ينشأ عن احتكاكها  المدرسة كوحدة متكاملة وفهم األمور المعقدة فيها والتي

 .بالبيئة الخارجية

تتعلق بالعمل الذي يؤدى والتعامل مع األشياء فهي تتضمن  :مهارات فنية -3
  .القدرة على التعامل مع التكنولوجيا لتأدية مهمة تنظيمية معينة

  )74-73:2006الماضي،(                                                        
أن هناك سبعة مبادئ لمؤتمر اإلصالح التربوي تؤثر إيجابياً على  )الطراونة( رويذك

  -:فاعلية اإلدارة المدرسية وهي 

  .تحسين نوعية التعلم و السياسات التربوية -1
 .داريين التربويين على مستوى المدرسةتأهيل اإل -2

 .االستفادة من التقنيات التربوية في اإلدارة -3

 .س اآلباء والمعلمينلتطوير دور مجا -4

 .تحسين مرافق المدرسة -5

 .تأهيل القادة على مستوى المدرسة -6

 .وبرامج التطوير التربوياألبحاث التربوية  تعزيز -7

   .)126-125:2003الطراونة، (                                                   
  - : اإلدارة المدرسية تتوقف على ما يلي فاعليةويرى الباحث أن

  .المهارات والكفايات التي يتمتع بها مدير المدرسة -1
  .العالقات اإلنسانية القوية بين العاملين في المدرسة -2
  .ق الرضا والتقبل لدى العاملين في المدرسةي مدى تحق-3
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المدير المدرسة الفع:-   
ن إدارته المدرسية  حتى تكومدير المدرسة هو قائدها ومحركها فال بد أن يكون فاعالًن    وحيث إ

  . ةفاعل
ومن أجل رفع مستوى فاعلية اإلدارة المدرسية ال بد أن يتم اختيار مدير المدرسة بناء على أسس   

  - :ومعايير موضوعية سليمة منها

سة المرشح حاصالً على مؤهل جامعي ويقصد بها أن يكون مدير المدر: الكفاءة المهنية . 1
ث سنوات على األقل وأن يكون تقويم أو ثالوأن يكون قد عمل نائباً للمدير لمدة سنتين ، تربوي 

  . فأعلى )جيداً جداً(أدائه 

ويقصد بذلك أن يكون مدير المدرسة ذا خلق قويم وقدوة حسنة وكيساً : السمات الشخصية . 2
  . اجتماعياً وراغباً في العمل وصحيح البدن والعقل والنفس وفطناً وواثقاً بنفسه وناضجاً

 في جانبين رسة معداً ومدرباً ويكون اإلعدادن يكون مدير المدأويقصد بذلك : اإلعداد والتدريب . 3
 حول اإلدارة وعملياتها وأصول تنفيذها وجانب مهاري يرتبط بممارسة المدير لمهام يجانب معرف: 

 والتنظيم والتنسيق والتنفيذ كفايات التخطيط المدرسي: لكفايات الالزمة وهيوظيفته بحيث يكتسب ا
والعالقات اإلنسانية وتنفيذ المنهج ،  وتنمية العالقات مع المجتمع المحلي  ،والمتابعة والتقويم

رة األفراد وشؤون الطالب ية للمعلمين واإلشراف عليهم وإداالمدرسي وتطويره والتنمية المهن
                             .واإلدارة المالية وعالقات العمل مع الرؤساء والبحث والتطوير، هم هوتوجيوإرشادهم 

  ) 315: 2001عابدين ،(

  

أن مدير المدرسة عليه أن يتعامل مع قضايا رئيسة هامة تساعده في زيادة ) العجمي( ويرى

  -:ية مثلفاعلية اإلدارة المدرس

   .تحديد أهداف التخطيط االستراتيجي لسير العمل بالمدرسة -1

  ترجمة األهداف إلى أنشطة وبرامج ومخططات تؤدي إلى سير العملية التعليمية -2            
 .بفاعلية ونجاح                 

 .صنع القرارات اإلدارية  -3

  أسس وقواعد باستخدامبناء شبكات االتصال داخل وخارج المدرسة ووضع  -4
  المعلومات المساعدة على تنفيذ العملية اإلدارية بما يؤدي إلى زيادة جودة    

 . مخرجاتها     

  قيادة المدرسة وتوجيه العملية التعليمية والمادية والبشرية نحو تحقيق األهداف -5
 .وصياغة مسارات التنفيذ في الحدود المقبولة تنظيمياً     
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  قات التعامل مع البيئة المحلية والمجتمع ككل على اعتبار أن المدرسةتنسيق عال -6
  سات هي وسيلة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية من خالل جهد منظم وسيا   

  )61-60:2000العجمي،(                           مرسومة وبرامج محددة      
  

  : رسها المدير الفعال وهيالمهارات التي يما) Robbins&Coulter, 1999:16(ويضيف 

  يضع األهداف  .1
 حل المشكالت  .2

 إدارة الوقت  .3

 اتصاالت شفهية  .4

  اتصاالت خارجية –مهارات شخصية قيادية  .5

 يعمل مع مجموعات العمل .6

 يدير النزاعات  .7

  
  : إلى أنه مدير يمتاز بما يلي) ,Manasse 1985(وقد توصلت دراسة 

رسيه ويطـور األهـداف التربويـة ويوجـه         أنه يضع األهداف االستراتيجية الواضحة لمد      .1
  .  لتحقيق تلك األهدافالبرنامج المدرسي كامالً

 . أنه يقوم باإلشراف المستمر على معلميه ويعمل على تقديم أفضل خدمات تعليمية ممكنة .2

 وباستمرار إلى تحسين الممارسات التعليمية للمعلمين داخل غرف صفوفهم          أنه يسعى جاهداً   .3
تعليمية مشجعة دورية ويقوم بتقديم كـل التـسهيالت الممكنـة للمعلمـين             وإلى توفير بيئة    

 . ليستخدموا استراتيجيات تدريسية فعالة في صفوفهم

 .  للمعلمين يحفز هممهم ويستثير نشاطهم مالئماً مدرسياًأنه يوفر مناخاً .4

ويتابعهـا  سية  أنه يديم التواصل مع الدراسات واألبحاث والمؤلفات المرتبطة بالفاعلية المدر          .5
 .رف إليها واإلطالع على مضامينهاويسهل للمعلمين التع

 . أنه يقيم عالقات في النشاطات المدرسية والتعاون مع المدرسة في دعم برامجها واتجاهها  .6

)465-439 ,1985: Mansse (  
  

معايير القادة الفاعلين والمدرسين والمديرين بعض العناصر من ) Hones (هونس ويضيف

  :  نذكر منهاa 2001 لسنةDFESمأخوذ من 

يطور السياسات والممارسات للموضوع الذي يعكس عهد المدرسة باإلنجاز المرتفع والتعليم            .1
  . والتدريس المؤثر الفعال ويدعمها
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 ألداء المدرسة في صـورة مناسـبة لنـسبة مـن             ودقيقاً  قوياً  أو قياساً  اًيمثل ويوجه حساب   .2
 .بفاعلية وكفاءةالمستمعين لتمكينهم من إنجاز دورهم 

 . مالية المؤسسة وإدارة المؤسسة تدعم رؤيته وأهدافهيؤكد أن اإلدارة و .3

يعطي المعلومة والنصيحة الهادفة والدعم للهيئة الحكومية لكي يمكنها من تلبية مـسئولياتها              .4
 .في تأمين التعليم المؤثر والفعال والتعلم ومعايير اإلنجازات المطورة

   )43:2006هونس، (
  
  
  : إلى العوامل التي تؤدي إلى فاعلية األداء بالنسبة لمدير المدرسة) Sweeny(د أشار سويني وق

  القدرة على المبادأة  -
 تحديد وتقدير األدوار للعاملين  -

 التخطيط والتنظيم  -

 التحكم أو الضبط  -

 القيادة والحكم  -

 تحليل المشكلة  -

 القدرة على اتخاذ القرار -

  : مدير المدرسة من خالل المعايير الثالثة اآلتيةويمكن الحكم على فاعلية أداء 

  الجانب الخلقي ألعضاء هيئة التدريس .1
 تعلم التالميذ .2

  )219-218، 2003أحمد،  (.         األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس المعلمين .3

  
  :  منها المديرين المبدعين والفاعلينبعض صفات) القرعان وحراحشة (ويضيف

  .سعى إلى تحقيقهامعلمين والمرتبطة باألهداف التي تإليجابية من اليشجع التصرفات ا .1
 . يجب أن تكون لديك مهارات اجتماعية خاصة االبتسامة ألنها تزيل الغمامة والحفاوة .2

 . يجب أن تكون لديك معرفة بنظريات التحفيز ونظريات القيادة .3

 .عليك امتالك مهارة اإلصغاء واالستماع للغير .4

 . ارة االتصال مع الغير سواء كتابة أو شفوياًيجب أن تمتلك مه .5

 .  في اتخاذ القرار إذا ما وجد مدعاة للحزمكن حازماً .6

 . يجب أن تتقن فنيات المقابلة .7
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 للمدرسـة    التنظـيم الـداخلي    ادرس جيدا الظروف البيئية المحيطة بمدرستك للتأكد من أن         .8
  .روف الخارجية للمدرسةتمشي مع متطلبات الظي

  )223-221:2004،راحشة القرعان وح(                                                  

  -:ويمكن للباحث أن يلخص صفات المدير الفعال بما يلي
  . يكون قدوة عملية للمعلمين-1
   . يعتمد على االبتكار والتجديد واإلبداع-2
  . يستخدم األسلوب العلمي في حل المشكالت-3
  .في اإلدارة يستخدم مبدأ الشورى -4
  ). اإلنسانية– الفكرية –الفنية ( يمتلك الكفايات والمهارات الالزمة -5
  

  : فاعلةخصائص اإلدارة المدرسية ال
لكي تنجح اإلدارة الدرسية الناجحة والفاعلة هي اإلدارة لتي تسعى لتحقيق أهدافها بجدارة و      

  : أن تتصف بما يلي عليها وتنجزه بفاعليةهذا اإلدارة المدرسية في عملها 
  : أن تكون إدارة هادفة. 1

وهذا يعني أنها تعمل وفق أهداف محددة عن طريق التخطيط السليم وال تعتمد على العشوائية أو 
  . التخبط أو الصدفة في تحقيق غايتها

  : أن تكون إدارة إيجابية. 2

 الرائد في مجاالت ي القيادأي يجب أال تركن إلى السلبيات أو المواقف الجامدة بل يكون لها الدور
  . العمل وتوجيهه واإلشراف عليه

  : أن تكون إدارة اجتماعية. 3

وهذا يعني أن تكون بعيدة عن االستبداد والتسلط ومستجيبة للمشورة و لألخذ بآراء الجماعة، مدركة 
  . للصالح العام عن طريق عمل جاد مخلص مشبع بالتعاون واأللفة

  : ةأن تكون إدارة إنساني. 4

 أنها يجب أال تنحاز آلراء أو مذاهب فكرية أو تربوية معنية، قد تسيء إلى العمل التربوي ي أ
 وبالجدية دون ن تتصف بالمرونة دون إفراط وبالتجديد دون إغراقي أبغلسبب أو آلخر بل ين

  .  تزمت وبالتقدمية دون غرور وأن تحرص على تحقيق أهدافها بغير قصور أو مغاالة
   )48 – 47 : 2006ربيع،(                                                                     
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وقد وضعت معايير أربعة تقدر في ضوئها اإلدارة المدرسية الناجحة وتحدد فاعليتها وهذه 

  - :المعايير هي
تـي  لسلطة وتعيين محدد للمـسئوليات ال     ة المدرسية الناجحة بتفويض واضح ل     تتميز اإلدار  .1

  .تتناسب معها 
أن اإلدارة تخدم التعليم ولذلك تتحدد وظائفها وتنظيمها ووسائل تنفيذها في ضـوء أهـداف                .2

 .سة مدرال

يجب أن تعكس إدارة المدرسة العمل التربوي الذي تقوم به المدرسـة وأن تعكـس أيـضاً                  .3
 .خصائص المعلمين الذي يقومون بهذا العمل 

نظيم والوسائل التي تساعد على حـل المـشكالت التـي         يجب أن تدير اإلدارة كل أنواع الت       .4
 ) 219: 2003أحمد،(           .                                  تصادفها حالً مناسباً 

  
 غير فعال ألنه ن المدير قد يكون ناجحاً ولكنهجاح اإلدارة و فعاليتها مبيناً أ بين ن)الهواري(ويفرق 

عال فإن تأثيره عليهم تنظيمياً أي في األجل القصير فحسب أما أنه فآنياً،يؤثر على سلوك اآلخرين 
 وحيث إن التأثير ال يكون بدرجة واحدة لدى المديرين فإن الفعالية  ،نتاجياً يكون طويل األجلوإ

  .)228:2001عابدين،(تكون درجات 
  

رها في أي  أن العديد من الدراسات والمقاالت حددت الصفات التي يجب توف)الطراونة(ويذكر
  -:مدرسة فعالة نذكر منها ما يخص مدير المدرسة وهي 

  . القيادة اإلدارية القوية .1
  .البيئة المنظمة واآلمنة التي تساعد على التعلم . 2
  .االمتياز والعدل هما مقومات أساسية في مهمة المدارس الفاعلة . 3
   ) 76-75: 2003الطراونة،(               .المدارس الفعالة تستعمل تخطيطاً تعاونياً متطوراً. 4

  : من معايير نجاح اإلدارة المدرسية) أسعد(ويضيف 

أن تكون كل طاقات المدرسة مجندة لخدمة العملية التربوية فيها فاإلمكانيات المادية والبشرية في "
لغاية الكبرى المدرسة والعمليات التي تقوم بها اإلدارة المدرسية ليست غاية ولكنها وسائل لتحقيق ا

ويتوقف نجاح اإلدارة المدرسية على مدى قدرتها في تجنيد كل طاقاتها ، وهي تربية النشء 
وهذا يفرض على إدارة المدرسة ضرورة العمل على االستخدام ، وإمكانياتها لخدمة هذه الغاية 

يحقق أداء العمل مع األمثل لإلمكانيات المادية واستغاللها والطاقات الكاملة للقوى البشرية بها بما 
  .)40 : 2005أسعد،  ("االقتصاد في الوقت والجهد والمال
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  -:أسس التنظيم الجيد كالتالي)  Edgar( وقد حدد
  .اإلدارة الفاعلة -1
 .األهداف الواضحة والمحددة بدقة والممكنة التنفيذ و القياس -2

 .ستعداد للعملأفراد تتناسب تخصصاتهم مع المسئوليات المنوطة بهم ولديهم ا -3

 .توزيع أمثل لالختصاصات و المسئو ليات  -4

 .اعلة بين العاملين في المدرسةفتوافر خطوط اتصال  -5

  .توافر عنصر التنسيق بين األنشطة واألفراد والمجموعات -6
(Edgar,1964:60)                                                                                  
   

   -: الفاعلةمجاالت اإلدارة المدرسية
،  في تحقيق الفاعلية المدرسية والعمل على زيادتها هاماًإن مدير المدرسة الفعال يلعب دوراً       

دوار اإلدارية واإلشرافية الفنية التي يقوم بها في مدرسته وال يجب التركيز على وذلك من خالل األ
  . جانب دون آخر

 في تحقيق األهداف التربوية  وفاعالً أساسياًاسات أن للتنظيم اإلداري الفعال دوراًفقد أشارت الدر"
  ). 105: 1999العمايرة، ("المنشودة 

كما أنه على مدير المدرسة أن يقوم بتقديم المساعدات التي يحتاجها العاملون من الناحية المعنوية "
  "وازي دوره في الجانب اإلداريمثل الحوافز وحثهم على التعاون والعمل بروح الفريق ي

                                                                             )Davis,1962:90(  
  

  :ويمكن تقسيم إدارة وتنظيم المدرسة إلى 

  : مجال إدارة المدرسة . أ

  :منهاوهنا قد يتبع المدير أساليب متباينة في إدارة المدرسة 
   .ة العاملين معه في المدرسةأسلوب مشارك .1
 .إصدار األوامر دون الرجوع إلى العاملين  .2

 . عدم المحاباة أو التفرقة بين العاملين .3

 .توزيع المسئوليات واالختصاصات في ضوء تخصص وقدرات وإمكانيات كل معلم .4

 . ينالحزم مع الل .5

 . اون مع العاملينالحزم والجدية وعدم الته .6

  
  



 113

  : دارية واإلشرافيةفي مجال النواحي اإل. ب

  .التركيز على النواحي اإلدارية وتنظيم المدرسة .1

 . إعطاء وقت كاف وأهمية كبيرة لألعمال الكتابية والتوقيعات ومباشرة المباني المدرسية .2

 .التركيز على النواحي اإلشرافية في إدارة المدرسة .3

 . تمع المحلياء هيئة التدريس والمجضعوقت كاف وأهمية كبيرة للتالميذ وأإعطاء  .4

 . و توازن بين النواحي اإلدارية واإلشرافيةتنسيق أ .5

  
  

  :في مجال تنظيم المدرسة. جـ

  . المرونة بالدرجة الكافية لمعالجة المشكالت المتعلقة بالمدرسة .1
 .التركيز على المادة الدراسية للحصول على أكبر عائد أو نتيجة في آخر العام .2

 .لتي تقوم بها المدرسةالتركيز على النشاطات والمجاالت ا .3

 .التعليم الذاتي داخل الفصل وخارجه .4

تشجيعهم في الحصول على شهادات أعلـى       (النمو الوظيفي للعاملين مع المدير عن طريق         .5
 ).  تقارير–ومكافآت تشجيعية 

 . تشجيع روح عمل الفريق .6

  : في مجال اتخاذ القرار. د

 . ئون المدرسة في اتخاذ قرار متعلق بشءأفضل مشاركة بعض الوكاال .1

 .  لمشاركة التالميذ في اتخاذ القرار عن طريق رائد الفصلأعطى وزناً .2

3. ا على حضور جميع األطراف المتعلقة بالقرار أو المشكلةال أصدر أي قرار إال بناء . 

  مراجعة اإلدارة التعليمية بعد اتخاذ القرار الخاص بالمدرسة .4

 )177-175، 2003أحمــد، (                                                         
 
  : في مجال الفاعلية والكفاءة. هـ

  . العمل على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية للمدرسة .1
 . العمل على تحقيق وإشباع حاجات ورغبات العاملين بالمدرسة .2

 .مراعاة الظروف التي تحيط بالموقف المتعلق باتخاذ القرار .3

 . ل بين العالقات اإلنسانية وأداء العاملين وموقف األداءعمل توازن أو تكام .4

 .  في المنهج الدراسي لكل المراحلإلمام المدير .5

 . أن يفهم المدير النواحي اإلدارية والمالية واإلشرافية المتعلقة بالمدرسة .6
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ة الموازنة بين اإلمكانيات الموجودة وغير الكافية وبين ما يمكن تحقيقه من األهداف المطلوب             .7
 . بمعنى مراعاة ظروف المدرسة من جميع النواحي المالية والبشرية 

 . الوقوف دائما على عوائق التنفيذ والوصول إلى أبسط الطرق كلها .8

 . االجتهاد العلمي والمنطقي السليم في األمور المتعلقة بالمدرسة .9

  .التعرف على جميع تالميذ المدرسة وبيئاتهم.10

 . ون مع نظام الفترات االخرى في المدرسة بل والمدارس المحيطةالعالقة الطيبة والتعا.11

  )238 – 237 ، 2003أحمد، (                                                                
  : مناطق النشاط التي يمكن أن يقوم بها مدير المدرسة إلى)  Baughman(وقد قسم بوك حامان 

   .ة المدرسةالعمل مع المجتمع في إدار .1
  .العمل مع التالميذ في تحسين البرنامج التعليمي .2

   Baughman, 1969:18)(              .اختيار أعضاء هيئة التدريس وتنمية فاعلياتهم .3
  
  : فقد حدد مجاالت نشاط مدير المدرسة بثالث نقاط هي) Harris(هاريس  أما

  .تطوير للعملية التربوية والتعليميةمسئولية إدارة شئون المدرسة وقيادته نحو التجديد وال .1
كونه المسئول المباشر عن أوجه النشاط فعليه خلق الحوافز وتشجيع المعلمين في االبتكـار               .2

 . واإلبداع

  )202: 2008محمد، (.          الجتماعيةعليه اإلشراف على الناحية اإلدارية والحياة ا .3
  
  :  كما يليقسمهايم النشاطات لمدير المدرسة والتي  أه)محمد(بين وي

  : دوره تجاه النشاط اليومي في المدرسة وهي كاآلتي: أوال

  .دور المدير تجاه أعضاء هيئة التدريس .1
 .دور المدير تجاه التالميذ .2

 . دور المدير تجاه المجتمع المحلي والعالقات العامة .3

 .دوره تجاه بعض األنشطة .4

 . درسيةدوره تجاه األعمال المالية واإلشراف على المباني الم .5

  
  : دور المدير تجاه مجاالت النشاط الفعلي المثالي وهي: ثانيا

  . القيام بزيارة تجاه مجاالت النشاط بغية المالحظة والدراية والتقويم .1
 . عقد اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس للتشاور .2

 . متابعة سجالت الحضور والغياب يوميا ألعضاء هيئة التدريس وتالميذ المدرسة .3



 115

هات يالطالع الوثيق على الخطط واألهداف والكتب المقررة وأدلة المعلم و النشرات والتوج           ا .4
 . التي تصدرها الوزارة والمديريات التعليمية

 .توفير الطمأنينة والشعور باألمن واالستقرار للتالميذ .5

الوقوف على آراء الموجهين والمشرفين أثناء زيـارتهم للمدرسـة ومناقـشة توجيهـاتهم               .6
 . اتهم مع المدرسينظحومال

 .صيانة الفصول واألثاث المدرسي وإدارتها .7

إطالع جميع العاملين على ما يأتي بالرسائل والكتب التي ترد إلى المدرسة والتوقيع عليهـا                .8
 . بما يفيد العلم

 . إعداد موازنة المدرسة والمحافظة على سالمة المبنى .9

  ) 203 -202: 2008محمد، (          .                     متابعة األعمال المالية  .10
  

  :هي  مدارسناويضيف الباحث بأن مجاالت الخطة االستراتيجية المعتمدة في

  .  التعليم والتعلم-
  . المنهاج-
  .  النمو المهني للمعلمين-
  . رعاية شئون الطالب-
  . التنظيم والبيئة المدرسية-
  . المجتمع المحلي-
  . اإلبداع-

  .دوراً فاعالً في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسيةوتلعب هذه المجاالت 
  

  : معوقات فاعلية اإلدارة المدرسية

فأي . إن اإلدارة المدرسية التي ال تحقق أهدافها بجدارة هي إدارة سيئة وفاشلة وغير ناجحة     
 ال  متعلمين وأسوياء أوال تستثمر الطاقات البشرية في المدرسة أوإدارة مدرسية ال تخرج طالباً

  . تستخدم الموارد البشرية خير استخدام هي إدارة سيئة
  

  :  معوقات فاعلية المدرسة بما يلي)عابدين(وقد حدد 

   :المعوقات الشخصية. 1

  : وهي معوقات متداخلة ترتبط بذات المدير وتشمل
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  .تردد في اتخاذ القرار ال-

 .الركون إلى التقليد والتفكير التقليدي -

 .الخوف من الفشل -

 .عدم الثقة بالنفس -

 .قلة المعرفة -

 .نقص الخبرة -

 .دالخوف من الجدي -

 .صراع الدور -

  .عدم القدرة على مواجهة المشكالت -

 .التولي والتراجع  -

  .عدم الطموح واإلحباط واليأس والتشاؤم -

 .عدم االستقرار النفسي -

 .الضغط النفسي -

  .انعدام روح المخاطرة والمبادرة -

 ). التواكل(نطواء واالعتمادية اال -

  
  : المعوقات التنظيمية. 2

  : وهي معوقات متداخلة أيضا وترتبط بالتنظيم و السلوكيات اإلدارية وتشمل
 .اتخاذ نمط اإلدارة التسلطي -

 .سوء الصحة التنظيمية  -

 .المركزية  -

 .المناخ التنظيمي السلبي -

  .سوء نظام االتصاالت -

 .غياب التخطيط والتنسيق -

 .دام روح العمل الجماعي في التخطيط والتنفيذانع -

 . المغاالة أو التعسف في تطبيق التعليمات واللوائح والقوانين المدرسية واإلدارية -

 .غياب تدفق المعلومات أو سهولة انسيابها  -

 .عدم وضوح الواجبات والمسئوليات والتوقعات -

 .عدم توازن السلطات مع المسئوليات وتضاربها -

 . خل السلوكية في اإلدارةالجهل بالمدا -
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   :المعوقات االجتماعية. 3

  : وهي معوقات مرتبطة باالتجاهات والقيم والنظم السائدة في بيئة المدرسة وتشمل
 .عدم احترام النظام وقلة االنضباط  -

 .العشوائية -

 .الفساد األخالقي -

 .األنانية والحسد والتباغض -

 .التسويف وسوء استخدام الوقت أو عدم تقديره -

 .المحسوبية والشللية -

 .شلل األنظمة الفرعية في النظام المدرسي -

 .ديد واإلصالح في اإلدارة والتربية واالستخفاف بأهميتهاالسخرية من التج -

 . انعدام ثقة المجتمع بالمدرسة -

 . انشغال أولياء االمور عن متابعة أبنائهم والتواصل مع المدرسة -

  )235: 2001عابدين ، (
  

  : هم الصعوبات التي تقابل اإلدارة المدرسية وهي أ)ربيع(وقد ذكر

صعوبات توفيق مدير المدرسة ما بين النواحي اإلدارية والنـواحي اإلشـرافية المهنيـة               .1

  . والفنية

 -:صعوبات ذات صلة مباشرة بالعملية التدريسية أو التعليمية وتتمثل في .2

   .النقص في عدد المدرسين -
 .النقص في االختصاصات  -

 .دائي لبعض المدرسينتوى العلمي واألانخفاض المس -

 .تنوع واختالف سلوكيات المدرسين  -

 .المشاغبينوجود بعض الطلبة  -

 .انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وأثرها على العمل المدرسي -

 .عدم استقرار الجدول المدرسي نتيجة انتقاالت المدرسين أو نقص عددهم -

 .  المدرسةعدم توفر اإلمكانيات المادية لتلبية متطلبات -

  : ما يليصعوبات العمل المدرسي اليومي وتتمثل بـ .3
  .تتجاوز نسبة قبول الطلبة حدود قدرات المدرسة -
 .ضغوط أولياء األمور حول مشاكل أبنائهم -
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 .قصر العام الدراسي وعدم اتباع اليوم المدرسي الكامل -

  .) غش– تسرب ذهني – تغيب –هروب (المشكالت السلوكية للتالميذ  -

  )46-45: 2006ربيع، (                                                                        
  

بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج ، تم تحديد ) فهمي ومحمود(وفي دراسة أعدها 
  : الصعوبات والمشاكل التي تحد من فاعلية اإلدارة المدرسية بما يلي

  . ات البشرية والمادية الالزمة للعمل المدرسيمشكلة عدم توفر اإلمكان .1
  .عدم الوضوح الكافي لبعض النظم واللوائح المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية .2

المركزية وضرورة مراجعة اإلدارات التعليمية وأجهزة الوزارة في العديـد مـن األمـور               .3
 . المادية والفنية

ما يتطلب األمر استبدالهم وبخاصـة      صعوبة تقبل مديري المدارس العودة إلى التدريس عند        .4
 . أولئك الذين أمضوا سنوات أطول في اإلدارة

ف الدراسـية والقاعـات ونظافـة       تين في بعض المدارس على تنظيم الغر      تأثير نظام الفتر   .5
 . المدرسة والمرافق

 . التمسك بالروتين والتقليد الحرفي بالتعليمات والنشرات .6

 . يفية الشاملة لتسيير العمل بالمدرسةعدم إعطاء المديرين الصالحيات الوظ .7

عدم وجود خريطة تنظيمية توضح واجبات وسلطة اإلدارات المختلفة بـالوزارة بـصورة              .8
 . سهلة واضحة

ضعف التنسيق بين سلطات وصالحيات بعـض اإلدارات التعليميـة بـالوزارة وسـلطات               .9
 .وصالحيات اإلدارة المدرسية

 مما يزيد من أعباء اإلدارة المدرسية ويؤثر علـى   قلة زيارات الموجهين الفنيين للمدارس     .10
 . أدائها

 . ضعف الكفاءات المهنية والفنية عند بعض مديري المدارس .11

 . عدم وجود لوائح تنظيمية ذات مواصفات شاملة تنظم العمل اإلداري بالمدرسة .12

 : وقد أمكن حصر مشكلتين فقط تتفق عليها بعض الدول األعضاء وهاتين المشكلتين هما .13

  .الالزمة للعمل المدرسي) البشرية والمادية(مشكلة عدم توفر اإلمكانات  )1
د مشكلة المركزية وضرورة مراجعة اإلدارات التعليمية وأجهزة الوزارات في العدي          )2

  )175-173: 1993فهمي ومحمود، (              من األمور المادية والفنية 
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ارة المدرسة وتجعل منها إدارة سيئة وغير بعض العناصر التي تعيق نجاح إد )مصطفى( وقد بين

  : فعالة ومنها

  . التقصير في تحديد مسئولية األفراد بشكل جيد وفقا لقدراتهم واستعداداتهم .1
وقد ينتج ذلك عن عدم تحديد شخص محدد للقيام بعمل ما خـالل             . التأخر في إنجاز العمل    .2

 . والكسل  يكون نتيجة لقلة الحفز أو لسيادة التراخيدزمن محدد أو ق

 –القيام باألعمال الخاطئة وقد يكون ذلك بفعل نقص كفاية األفراد الموكـل إلـيهم العمـل                  .3
 .  أو نقص اإلشراف عليهم وتوجيههم–معلمين وإداريين 

 وقـد يكـون      غير منتجة أو متكررة،    الجهد الضائع بحيث يبذل المعلمون والعاملون جهوداً       .4
 .اخلها وازدواجيتها فيتأخر تحقيق األهدافذلك نتيجة عدم تحديد المسئوليات أو تد

الكمية الزائدة من الجهد المبذول أي استعمال طرق طويلة ومعقدة ألداء العمل يمكن إنجاز               .5
 ). 41-40: 1994مصطفى،  (العمل بدونها أو بطرق أسهل وأقل جهداً

  
  -: هيويرى الباحث أن أهم معوقات فاعلية اإلدارة المدرسية

  .المدارس اإلدارية ضعف خبرة مديري -
  .داًقلة االمكانيات المادية والبشرية المؤهلة تأهيالً جي -
  .ضعف الصالحيات المعطاة للمديرين -
  .يق الواحدر العمل بروح الفضعف -
  . عدم شيوع مبدأ الشورى داخل المدرسة-
  . ضعف العالقات اإلنسانية داخل المدرسة-
  . التخطيط غير الفعال للبرامج واألنشطة -
  .  في المدرسة عدم وجود مبدأ الحفز-

يس عسيرا أما أنه غير أن التخلص من هذه المعوقات أمر ليس بالسهل ولكنه ل"  )عابدين(ويرى 
نه يحتاج إلى تغيير في القيم واالتجاهات كي تتغير الممارسات وتتنقل من السلبية إلى سهل فذلك أل

ون الدائم بين اإلدارة التربوية والتعليمية واإلدارة اإليجابية، كما يحتاج إلى تضافر الجهود والتعا
المدرسية ويتعين تغيير القيم واالتجاهات فيما يختص بغياب االنضباط وشيوع الفساد األخالقي 

والتنظيمي والترهل والركون إلى التقليد، وأما أن التخلص من المعوقات غير عسير فذلك بسبب 
اإلصالح والتجديد د المديرين و تأهيلهم والرغبة في إعداالنمو والتطور الواضحين في مستويات 

  ."التربويين واالستعداد لهما لدى المديرين ومن يرتبط بهم في اإلدارة التعليمية
   )237: 2001عابدين،     (                                                                    
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د من الصعوبات التي تواجه فاعلية اإلدارة المدرسية مقترحات للح )فهمي ومحمود (وقد ذكر

  : وهي

  . إصدار لوائح ونظم تتناول كافة جوانب العمل اإلداري بالمدرسة .1
طـالع المـديرين    الزمة للعمل المدرسي مما ييـسر ا      توفير اإلمكانات البشرية والمادية ال     .2

 . بمسئولياتهم الوظيفية

 .ولياتهم الوظيفيةمنح مديري المدارس صالحيات تتناسب مع مسئ .3

  .صياغة اللوائح والنظم المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية بأسلوب واضح ودقيق .4

 .الحد من كثرة االستثناءات التي تحد من فاعلية العمل اإلداري .5

 . وضع خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسئولية لإلدارة التعليمية والمدرسية .6

 .رارات المنظمة للعمل اإلداري على مستوى المدرسةاشراك مديري المدارس في اتخاذ الق .7

 .رفع الكفاءات الفنية والمهنية لمديري المدارس خالل الدراسات النظامية والمتخصصة .8

من حدود القـوانين والـنظم      منح مديري المدارس الثقة التامة فيما يقومون به من عمل ض           .9
  )178، 1995فهمي ومحمود،    (.                                             المتبعة

  
 أن لمدير المدرسة الدور األساسي والهام في الحد من هذه المعوقات والصعوبات ويرى الباحث
جميع الطاقات البشرية يطه السليم واستثماره ل تخط كونه القدوة العملية الحسنة ووذلك من خالل

   .بصورة فاعلة ه لما هو مخطط لهصرفه وحسن تنفيذوالمادية في المدرسة وكذلك من خالل حسن ت
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   الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي- 1 
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   :الدراسات األجنبية: ثانياً 
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  الدراسات السابقة
  

  :مقدمة 
      يعتبر التخطيط الركيزة األولى في اإلدارة المدرسية الناجحة والفاعلة، ذلك ألنـه بـالتخطيط              
يستطيع المدير الناجح تحقيق أهداف مدرسته بنجاح وفاعلية ، وحيث إننا نعيش في عـالم متطـور                 

المدارس االعتماد على التخطيط االسـتراتيجي      وبه ثورة معلوماتية ضخمة كان لزاما على مديري         
المدرسي الذي يهتم بتطوير رؤية المدرسة المستقبلية، ويهتم برسالة المدرسة وأهدافها االستراتيجية،            
وكذلك يهتم بالتحليل االستراتيجي، ولقد حظي التخطيط االستراتيجي المدرسي باهتمام كبيـر مـن              

  .الباحثين محليا وعربيا و عالميا
  

     ولقد قام الباحث بعملية مسح للمكتبات العامة في قطاع غزة وذلك بجهده المتواضـع وكـذلك                
مكتبات الجامعات في غزة، وأيضا على مواقع متنوعة في شبكة االنترنت والعديـد مـن مراكـز                 

  .األبحاث العالمية، وذلك لالستفادة من الدراسات السابقة حول التخطيط االستراتيجي المدرسي
    وقام الباحث بتصنيف الدراسات إلى دراسات محلية وعربية وأجنبية وبعد ذلك قـام بـالتعليق                

  .عليها ومقارنتها مع هذه الدراسة، ثم ذكر الباحث ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
  :     وفيما يلي عرض لهذه الدراسات حسب تسلسلها الزمني من الحديث إلى القديم

  
  الدراسات العربية: أوالً 

  :الدراسات المحلية. 1

  : الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي-أ 
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لـدى مـديري        : "وهي بعنوان ) 2007الشاعر،  (دراسة  . 1

   ".المدارس الحكومية في محافظات غزة
اتيجي لدى مديري المـدارس     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق التخطيط االستر         

  .الحكومية في محافظات غزة وسبل التغلب عليها
مديرا ومديرة وقد   ) 353(واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من           

  . مديرا ومديرةً) 187(بلغت عينة الدراسة 
 فقـرة وزعـت علـى                    50وقد قام الباحث بتصميم أداة واحدة وهـي االسـتبانة وتكونـت مـن               

  :وقد توصل الباحث لعدة نتائج منها.مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة5
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 أقرت بوجود معوقات التنبـؤ      %64.9أظهرت النتائج أن نسبة متوسطة من المستجيبين بلغت          .1
  . بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات المدرسية المخطط لها في المستقبل

 التي تتعلق بمدير المدرسة فعلى رأسها كثرة انشغال مدير المدرسة بمـشكلة             بالنسبة للمعوقات  .2
 .الطلبة وأولياء األمور

بالنسبة للمعوقات التي تتعلق بالمدرسة والعاملين فيها فعلى رأسها تواجد المدارس المشتركة في              .3
 . المبنى الواحد ونقص اإلمكانات والموارد المتاحة في المدرسة

وقات التي تتعلق باإلدارة التعليمية العليا فعلى رأسها سياسة الترفيع اآللي ونقل            أما بالنسبة للمع   .4
 .مدير المدرسة المفاجئ

بالنسبة لمعوقات تتعلق بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلـي فعلـى رأس هـذه المعوقـات أداء                 .5
 .التنظيمات السياسية في ظل األوضاع الراهنة وأثرها على العملية التعليمية

  
واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث       "وهي بعنوان   ) 2007أبو هاشم،   (دراسة  . 2

  ". بقطاع غزة وسبل تطويره

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث بغـزة،               
لوصـفي التحليلـي    والتعرف على سبل تطويره، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المـنهج ا           

لمالئمته لموضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس التابعة             
مديرا ومـديرةً، وقـد     ) 193(م، وقد بلغ عددهم     2006/2007لوكالة الغوث بغزة، للعام الدراسي      

  . مديرا ومديرةً من أفراد مجتمع الدراسة) 150(بلغت عينة الدراسة 
ق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم أداتين للدراسة، وهما اسـتبانة موجهـة إلـى عينـة                 ولتحقي

من المسئولين عن برنامج التربية والتعليم      ) 10(الدراسة، ومقابلة شخصية موجهة لمجموعة تشمل       
  .بوكالة الغوث بغزة، وبعض المدربين القائمين على مشروع التطوير المدرسي

  : توصل الباحث للنتائج التاليةات أفراد عينة الدراسة ومن خالل تحليل استجاب
فقد أظهرت النتائج أن نسبة منخفضة من المستجيبين لـديهم          : بالنسبة لمدى وضوح المفاهيم    •

  .فهم واضح للمفاهيم المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي
ـ      : بالنسبة لالتجاهات نحو التخطيط االستراتيجي     • ة مـن   فقد أظهرت النتائج أن نسبة مرتفع

 .المستجيبين لديهم اتجاهات إيجابية وجيدة تجاه التخطيط االستراتيجي لمدارسهم

فقد أظهرت النتائج أن نـسبة      : بالنسبة للممارسات المتبعة في التخطيط لمدارس أفراد العينة        •
 .مرتفعة من المستجيبين تمارس هذه العملية بصورة صحيحة وجيدة

فقد أظهرت النتـائج أن نـسبة       : تخطيط اإلستراتيجي بالنسبة للصعوبات التي تعيق تطبيق ال      •
وقد جاء على رأس هذه الـصعوبات       ، متوسطة من المستجيبين أكدت على وجود صعوبات      
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وعدم توفير الحـوافز الماديـة والمعنويـة        ، كثرة األعباء الملقاة على عاتق مدير المدرسة      
 .للقائمين على إعداد الخطط وتنفيذها

  
واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية فـي        "وهى عنوان   ) 2006، الدجني(دراسة  . 3

  ".ضوء معايير الجودة
مـن  ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية بغزة            

 خالل الخطة االستراتيجية المعدة في ضوء معايير الجودة التي أقرتها الهيئـة الوطنيـة لالعتمـاد               
اتبـع الباحـث المـنهج      ، ولتحقيق أهداف الدراسـة   ، والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين     

فقرة موزعة على   ) 58(وقام بتصميم استبانه مكونة من      ، ومنهج تحليل المحتوي  ، الوصفي التحليلي 
   -:أربعة أبعاد هي

 .مدي وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي •

 . التخطيط االستراتيجيدرجة ممارسة الجامعة نحو اتجاه •

 .درجة ممارسة الجامعة لعملية التخطيط االستراتيجي •

درجة توافر الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في الخطة االسـتراتيجية للجامعـة              •
 .اإلسالمية

، وفريق التخطيط والجودة  ، وقد تم توزيع االستبانة على كل مجتمع الدراسة المتمثل بإدارة الجامعة          
، كما قام الباحث بإعداد بطاقـة محتـوى       ، )105(وقد استجاب منهم    ، عضواً) 117(بالغ عددهم   ال

لتحليل ، وعقد ورشة لمجموعة بؤرية مكونة من عشرة من أساتذة الجامعة من كليات ودوائر مختفلة             
  .محتوى الخطة

   -:وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها

ط االستراتيجي لدى إدارة الجامعـة بدرجـة مرتفعـة بلغـت            وضوح المفهوم العام للتخطي    •
)(79.98% 

 من مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط االستراتيجي ويعتبرون جـودة    %75.89)(أن نسبة    •
التخطيط االستراتيجي خطوة الزمة ومهمة لتحقيق الجودة الشاملة في سياسـات الجامعـة             

 .وأدائها

 ةد والجودة والنوعية في مكونات الخطـة االسـتراتيجي        توافر معايير الهيئة الوطنية لالعتما     •
 )%75.36(للجامعة بنسبة مرتفعة بلغت 

عموميـة  (وجود ضعف في صياغة بعض جوانب الرؤية والرسالة واألهداف مـن حيـث               •
عدم دقة التعبير فـي بعـض       ، شمولية بعض األهداف  ، الرؤية وضعف استشرافها للمستقبل   

 ). جوانب الرسالة
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التخطـيط   دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية مهـارات       "بعنوان  ) 2006الق،  شب(دراسة  . 4

  ". لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية مهارات التخطيط لدى               
  . مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

  .  الدراسةعج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوواستخدم الباحث المنه
  . مديرا ومديرة من مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة) 85(وبلغت عينة الدراسة 

مجاالت لتشتمل علـى مهـارات      ) 6(فقرة وزعت على    ) 60(واستخدم الباحث استبانة مكونة من      
 –لواقع وتحديد االحتياجـات وترتيبهـا      تحليل ا  –التنبؤ ودراسة المستقبل    : التخطيط المدرسي وهي  

 المتابعـة   – اختيار االستراتيجيات واتخـاذ القـرارات        –صياغة الرؤية والرسالة وتحديد األهداف      
  .  التنظيم والتنسيق وتنمية العالقات اإلنسانية–والتقويم والتطوير 

  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
لتخطيط لدى مديري المدارس بمحافظات     أن البرنامج نجح بدرجة جيدة في تنمية مهارات ا         •

غزة ، وكان له الدور البارز في امتالك مديري المدارس ومديراتها لمهارات التخطيط التي              
  . انعكست على ممارساتهم في مجاالت اإلدارة المدرسية

حقق البرنامج أعلى درجات التنمية لمهارات التخطيط المدرسي في مجال صياغة الرؤيـة              •
يد األهداف وحصل على المرتبة األولـى، كمـا وحـصل مجـال اختيـار               والرسالة وتحد 

االستراتيجيات واتخاذ القرارات على المرتبة الثانية، وحـصل مجـال المتابعـة والتقـويم              
والتطوير على المرتبة الثالثة ، ويليه مجال تحليل الواقع وتحديـد االحتياجـات وترتيبهـا               

ى المرتبة الخامسة مجـال التنبـؤ ودراسـة         ليحصل على المرتبة الرابعة، كما وحصل عل      
المستقبل، في حين حقق أدنى الدرجات مجال التنظيم والتنسيق وتنمية العالقات اإلنـسانية             

 . وحصل على المرتبة السادسة واألخيرة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة تنمية مهارات التخطيط لدى مديري المدارس              •
 – المؤهـل األكـاديمي      –الجـنس   (زي إلى كل من متغيـرات       الثانوية بمحافظات غزة تع   

 ).  سنوات الخدمة–التربوي 
 
  ".تطوير التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة: "وهي بعنوان) 2001،الحجار(دراسة . 5

مـن خـالل التعـرف علـى     ، هدفت هذه الدراسة إلى تطوير التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة    
والوقوف على واقع التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع       ، التخطيط اإلداري للتعليم  االتجاهات الحديثة في    
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واستخدم الباحـث   . والتوصل إلى تصور مقترح لتطوير التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة         ، غزة
واستعان بالمقابلة واالستبانة للتعرف على واقع التخطيط اإلداري للتعلـيم          ، المنهج الوصفي التحليلي  

  .ثم التوصل إلى التصور المقترح بتطويره، ع غزةفي قطا
والمتمثل فـي عينـة مـن       ، من مجتمع البحث  ) %69(أي بنسبة   ، فرداً) 45(وشملت عينة البحث    

المديرين العامين ومديري الدوائر ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة باعتبارهم             
وتوصل الباحث في دراسته إلـى      ، فرداً) 65(لبالغ عددهم   وا، يقومون بالتخطيط اإلداري في عملهم    

  : عدة نتائج أهمها

 ).متوسط(إن درجة ممارسة التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة بشكل عام هي بمستوي  •

إعداد الخطط اإلدارية للتعليم وتليها ممارسة      : أقل مجاالت التخطيط اإلداري للتعليم ممارسة هو       •
 . الكفايات التخطيطية

 .المشاركة في التخطيط اإلداري: أعلي مجاالت التخطيط اإلداري للتعليم ممارسة هي •

  -:يعاني التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة من مشاكل عديدة أهمها •

 . في التخطيط اإلداري للتعليمةضعف المشارك .1

 .ضعف ممارسة الكفايات التخطيطية .2

 .ضعف الممارسة في إعداد الخطط اإلدارية .3

ء النتائج توصل الباحث إلى تصور مقترح يمكن أن يسهم في عمليـة تطـوير التخطـيط                 وفي ضو 
   -:ويتضمن المقترحات اآلتية، اإلداري للتعليم بقطاع غزة

 . مقترحات تفعيل المشاركة في التخطيط اإلداري للتعليم .1

 .مقترحات تطوير ممارسة الكفايات التخطيطية .2

 . لتعليممقترحات تطوير إعداد الخطط اإلدارية ل .3

  

تطوير التخطيط اإلداري المدرسي بوكالـة الغـوث        : "وهي بعنوان ) 1999، الصالحي(دراسة  . 6

  ".بمحافظات غزة في ضوء األبعاد الحديثة للتكنولوجيا اإلدارية

 الحديثة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التخطيط اإلداري المدرسي واألبعاد            
دارية، ودراسة الواقع الراهن للتخطيط اإلداري المدرسي وتقنياته التكنولوجية بوكالة          للتكنولوجيا اإل 

واعتمد على المقابلة الشخصية    ، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي     ، الغوث بمحافظات غزة  
وطبق االستبانة على جميـع     ، شخصاً) 12(وعددهم  ،  الغوث ة في دائرة التربية بوكال    نمع المسئولي 

  ).168(بمحافظات غزة وعددهم ، مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث
 لتطوير وتفعيل التخطيط    ةوتوصل الباحث في دراسته إلى العديد من االقتراحات والتوصيات الالزم         

  : اإلداري المدرسي من أهمها
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تنمية كفايات مديري ومديرات المدارس في ممارسة التخطيط اإلداري المدرسي مـن خـالل               •
 .رات التدريبية القصيرة والمستمرةالدو

 . تكوين نظام متطور إلدارة المعلومات بوكالة الغوث •

 .تطوير دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث •

إجراء الدراسات المسحية لتحديد سياسات تطوير التخطيط اإلداري المدرسي واحتياجاته المادية            •
 .والبشرية

  . اإلدارية في جميع مجاالت التخطيط اإلداري المدرسيتطبيق األبعاد الحديثة للتكنولوجيا •
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  : الدراسات العربية. 2
إدارة عملية التخطيط اإلستراتيجي كمدخل لفعاليـة       : "وهي بعنوان ) 2005، عيداروس(دراسة  . 7

تصور مقترح نحو تطبيق بنيوية الفيدرالية اإلداريـة بمؤسـسات          . اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة   

  ". في مصرالتعليم العام

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة إدارة عملية التخطيط االسـتراتجي مـن حيـث مفهومهـا      
 اوالتعرف على مفهوم اإلدارة المركزة إلى المدرسـة وسـماته         ، وخطواتها ومبرراتها في األدبيات   

لتعليميـة  والتعرف على الواقع الراهن إلدارة المؤسسات ا      ، ومستوياتها في الفكر اإلداري المعاصر    
  . بالتعليم العام في مصر

والـذي يقـوم علـى      ، وتحقيقاُ ألهدافها اتبع الباحث المنهج الوصفي     ، وانطالقاً من طبيعة الدراسة   
وصف التخطيط االستراتيجي من حيث المفهوم والمكونات والنماذج والمقومات وأيـضاً وصـف             

راتيجيتها وآليات تطبيقهـا بنجـاح،      اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة من حيث مفهومها وسماتها واست        
وتحليل ذلك وفق رؤية الدراسة من كونهما يؤديان لبنية فيدرالية جديدة، وأيضاً  وصف واقع إدارة                
مؤسسات التعليم العام بمصر من خالل القوانين واللوائح ، ثم بناء التصور المستقبلي نحو تطبيـق                

م بمصر من خالل تبني اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة،         بنية الفيدرالية اإلدارية بمؤسسات التعليم العا     
  . وتعتبر الدراسة من نوع البحث المكتبي والذي يدور حول تحديد بعض المحاور والبحث عنها

 أن عمليات التخطيط اإلستراتيجي المدرسي يجب أن تشمل على          وقد توصل الباحث في دراسته إلى     
حليل البيئة الداخلية، والتوجـه اإلسـتراتيجي للمدرسـة،         ستة أبعاد، وهي تحليل البيئة الخارجية وت      

  .وتطبيق الخطة اإلستراتيجية، واستراتيجيات التنفيذ وتقويم األداء
وكما تتضمن سياسة اإلدارة المرتكزة للمدرسة بأنه ال بد أن تحدد اإلدارة التعليميـة االحتياجـات                

والبد أيضاً أن   ، م معلوماتية إدارية مناسبة   المعلوماتية من المدارس وبرامجها التعليمية، وتطوير نظ      
تتطلب كل لجنة إدارة مدرسية إعداد دستور يوضح فيه أهداف وغايـات المدرسـة واإلجـراءات                

  . والممارسات التي من خاللها تتم اإلدارة
  
التخطيط االستراتيجي مسئولية من مسئوليات مدير      : "وهي بعنوان ) 2003العويسي،  (دراسة  . 8

  " المدرسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية التخطيط االستراتيجي ومميزاته وفوائده وذلك مـن خـالل               
  : عرضه إلجراءات تطبيق التخطيط وهي

 دراسة الوضع الحالي للمدرسـة و       – تحديد وتطوير األهداف     –تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة     "
 – تطبيق الخطة    – التحليل االستراتيجي    –نوعي   التقييم ال  –تحليل البيئة الخارجية والداخلية للمدرسة    

  ". تقييم النتائج
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واتبع الباحث المنهج الوصفي بوصفه أدوار مدير المدرسة، وكما تعتبر هذه الدراسة من الدراسات              
  المكتبية

  :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة

وعـة تـستند إلـى      إن المفهوم الحديث لدور مدير المدرسة يتطلب منه القيام بمهـام متعـددة ومتن             
  . االتجاهات الحديثة في اإلدارة وخاصة التخطيط االستراتيجي

  
   "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العام: "بعنوان) 2002القطامين، (دراسة . 9

   .دراسة تحليلية تطبيقية
 وتـضمنت   هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج لتطبيق التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العام           

تركيزاً محدداً على جوانب تطبيقه، باإلضافة إلى جوانب نظرية لموضوع التخطيط االسـتراتيجي،             
كما وتهدف إلى تقديم نموذج تطبيقي تفصيلي لكيفية استخدام التخطيط االستراتيجي في المدارس بما              

   0ينسجم مع الدور المتميز الذي تضطلع به هذه المؤسسات
ة خاصة إلى تقديم آليات محددة الستخدام التخطيط االستراتيجي في المدارس،           وقد أولى الباحث أهمي   

وتضمن ذلك التعرف على مالذي يجب عمله قبـل وأثنـاء وبعـد صـياغة األهـداف والخطـط                   
كمـا  . االستراتيجية؟ وعلى إعداد المدرسة لمرحلة التنفيذ الفصلي وإحكام الرقابة على هذا التنفيـذ            

صيلياً آلليات الربط بين بيئة المدرسة الداخلية والعوامـل فـي البيئـة             وتضمنت الدراسة شرحا تف   
  . الخارجية وكيفية وضع استراتيجيات محددة لتحقيق مستوى مقبول من التوازن الديناميكي بينها

  
 التعليم  تصور مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في     : "وهي بعنوان ) 2002حسين ، (دراسة. 10

  ".الجامعي المصري

  . دفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لكيفية تطبيق هذا األسلوب في التعليم الجامعي المصريوه
وتعتبر الدراسة من نوع البحث المكتبي والذي يطرح مجموعة من األسئلة ويتم البحث عن اإلجابة               

  . عنها بهدف وضع التصور المقترح للتخطيط االستراتيجي
تحليلي في تحليل وتفـسير البيانـات المرتبطـة بـالتخطيط           وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ال     

وأهمية تطبيقه فـي التعلـيم      ، ومبرراته، ومشكالته، وأهم خطواته ، مفهومه: االستراتيجي من حيث  
  .الجامعي بغية التوصل للتصور المقترح

 في تعريف مفهوم التخطيط االسـتراتيجي وأهـم         وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج المتمثلة      
وقد قدم الباحث في ختام بحثه تصوراُ لكيفية        .  طواته وأهم المبررات التي تدعو لألخذ به وأهميته       خ

، تطبيق هذا األسلوب في التعليم الجامعي المصري يعتمد على إنشاء جهاز للتخطيط االسـتراتيجي             
  . اءاتوغيرها من اإلجر، ووضع نظام للمتابعة المستمرة، وتحليل بيئة مؤسسات التعليم العالي
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نموذج مقترح للتخطيط المدرسـي االسـتراتيجي،       : "وهي بعنوان ) 2001مدبولي،  (دراسة  . 11

  ". وبناء القدرات التخطيطية لدى مجموعة من الممارسين

هدفت هذه الدراسة إلى وضع نموذج مناسب للتخطيط المدرسي االستراتيجي في البيئـة التعليميـة               
مية الحديثة التي تعطى للمدرسة هامشاً واسعاً من حرية التخطيط          العربية، تمشياً مع االتجاهات العال    

والتنفيذ، والتي تولي لألبعاد المستقبلية عناية كبرى، كما تهدف إلى وضـع تـصور لكيفيـة بنـاء                  
القدرات التخطيطية لدى القيادات المدرسية العربية حتى تكون مستعدة لتولي هذه المهمة، ولتحقيـق              

لباحث في الدراسة منهجية الوصف والتحليل لعينة من الخطط االسـتراتيجية           هذه األهداف استخدم ا   
  .خطة استراتيجية لمدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ورياض أطفال)  27(بلغ عددها 

وفي سبيل ذلك عمدت الدراسة إلى تحليل النمـاذج الحديثـة فـي مجـال التخطـيط المدرسـي                   
 الواقع العربي، كما قامـت بتحليـل القـدرات والكفايـات            االستراتيجي، واقتراح نموذج جيد يالئم    

الضرورية إلنجاز المهام المتضمنة بالنموذج المقترح ومن ثم وضع برنامج مقتـرح لبنـاء تلـك                
  . القدرات لدى الممارسين

وقد جاء تطبيق تلك النماذج ميدانيا بمنطقة رأس الخيمة التعليمية مشجعاً على تعميمها على نطـاق                
  .واسع
 تبنت قيادة منطقة رأس الخيمة التعليمية للتجربة، وقررت تبني النموذج المقترح وتعميمه علـى               وقد

  .م2002/2003قة اعتباراً من العام كافة مدارس المنط
التخطيط االستراتيجي ودوره في االرتقـاء بكفايـة        : " وهي بعنوان ) 1999الجندي،  (دراسة  . 12

  . يةدراسة تحليل" وفعالية النظم التعليمية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التخطيط االستراتيجي ومراحله والفرق بينه وبـين أنـواع               
  . التخطيط األخرى ، وإلى أي حد يمكن استخدام التخطيط االستراتيجي في االرتقاء بالعملية التعليمية

راتيجي وفـق   واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تناولها لمفهوم التخطيط االسـت           
  . أسلوب تحليلي يكشف عن أهدافه والمعلومات الالزمة لفاعليته عند استخدامه في المجال التعليمي

 تمحورت حول أهمية التخطيط االسـترتيجي ودوره        وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج      
ـ             شطة اإلداريـة   في تحديد القضايا الجوهرية التي تواجهها المؤسسات التعليمية، وفي توجيـه األن

  . والتنفيذية، وفي تنمية روح المسئولية وإعداد الكوادر لإلدارة العليا
كما توصلت الدراسة إلى ضرورة االهتمام بتحديد تغيرات البيئة الداخليـة والخارجيـة للمؤسـسة               
التعليمية، إضافة إلى تحديد القضايا الجوهرية التي تواجه المؤسسة، من صـنع قـرارات منطقيـة                

  .  في تحسين كفاءتها الداخلية والخارجيةتساهم
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتحديد تغيرات البيئة الداخلية للمؤسسة التعليميـة، و تغيـرات              
البيئة الخارجية لها، إضافة إلى تحديد القضايا التي تواجه هذه المؤسسة بصورة تمكنها من صـنع                

  .خلية والخارجيةقرارات منطقية تساهم في تحسين كفاءتها الدا
مفهومـه  : التخطيط االستراتيجي في مجال التربية      : "وهي بعنوان ) 1995زيدان،  (دراسة  . 13 

  " . عملياته مبرراته ومتطلباته

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التخطيط االستراتيجي وأهم عملياته ومبررات األخذ به في              
  .استخدم الباحث المنهج الوصفيمجال التربية بصفة عامة ومتطلبات تطبيقه و

وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم عمليات التخطيط االستراتيجي تتمثل في اإلعداد للخطـة وتقـدير                
وتحديد القضايا واألهداف واحتياجاتهما ، والمسح والفحص البيئي وبناء وتصميم بـدائل وصـور              

  . يوهاتووضع خطط تنفيذ السينار) السيناريوهات(المستقبالت المحتملة 
 

إسهامات التخطيط التربوي فـي تطـوير النظـام         : "وهي بعنوان ) 1994الهدهود،  (دراسة  . 14

  ". التعليمي بدولة الكويت

هدفت الدراسة إلى تتبع دور التخطيط التربوي البارز في معظم مجاالت النظام التعليمي، ورصـد               
تي صادفت مسيرته وأعاقت تكامـل      إسهاماته في تطوير هذا النظام، وإلقاء الضوء على العقبات ال         

  . جهوده وتحقيق رسالته من الناحية التعليمية
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتبرز وضع خطط إلنشاء المدارس الجديدة في المناطق السكنية             

احتياجاتهم من المعلمين والمعلمات، وتنويع التعليم الثانوي ومحاولة معالجة ظاهرة التسرب            وتحديد
وب واالعتماد على الخريطة المدرسية وتحديد األولويات والسياسات التربوية لتطوير التعلـيم    والرس
األهداف التربوية، المناهج المدرسية، وخفض معدالت الهدر التربـوي وتحـسين العمليـة             : لتشمل

 التعليمية وترشيد معدالت التالميذ، تعديل معدالت األداء لهيئة التدريس وتقليص الهـدر وتطـوير             
  . مخرجات العملية التعليمية والتنمية المهنية للمديرين والمعلمين

  
  

  : ومن نتائج الدراسة 

 . ضعف مشاركة المتقدمين في وضع الخطط -

 .انخفاض مستوى الجودة والدقة في العمل داخل جهاز التخطيط التربوي -

بوي وتحد من   وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على مسار التخطيط التر            -
 .فاعلية التخطيط المدرسي
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  "التخطيط مهمة أساسية من مهام مدير المدرسة: "وهي بعنوان) 1990عقيالن، (دراسة .  15

هدفت الدراسة إلى توضيح معنى التخطيط وأهميته وفوائده بالنسبة لمـدير المدرسـة، وتوضـيح               
  . ءات تنفيذها وتقويمهامراحل اعداد الخطة السنوية للعمل التربوي في المدرسة وإجرا

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المكتبية، لذا اعتمد الباحث على الدراسة والتحليل لتناوله معنـى               
التخطيط وخطواته، وكيفية إعداد الخطة السنوية لمدير المدرسة، ومراحلها وتنفيـذها كمـا تنـاول               

ي مديري المدارس تصوراً واضحاً     الخصائص العامة للتخطيط الجيد، ذلك من أجل أن يضع بين يد          
  . لعملية التخطيط المدرسي، وليلفت أنظار المسئولين بضرورة االهتمام بمجال التخطيط المدرسي

  : ومن نتائج الدراسة

إن مدير المدرسة الناجح البد ان يكون مخططاً ناجحاً وأن العمل التربـوي يحتـاج إلـى                  -
  . تخطيط فعال

العمل البد أن يكون جزءا رئيساً من برنامج إعداد مـديري           إن التدريب على التخطيط لهذا       -
 . المدارس وتدريبهم

  

  : الدراسات المتعلقة باإلدارة المدرسية-ب
واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة فـي ضـوء          :" وهي بعنوان ) 2005عساف،  (دراسة  .  1

  ". معايير اإلدارة االستراتيجية

ارة المدرسية ورصد مدى تطبيق نمط اإلدارة االستراتيجية فيها         هدفت الدراسة إلى دراسة واقع اإلد     
  . في محافظة غزة

) 128(ولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واشتملت عينة الدراسة على              
   .م2005 – 2004مديراً ومديرة في محافظة غزة للعام الدراسي 

  . ةواستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراس
  : ومن نتائج هذه الدراسة

إن مدير المدرسة يدرك أهمية وإمكانيات المدرسة المادية والبشرية ودورهـا فـي عمليـة             .1
 . التخطيط المدرسي

التعرف على مفهوم االستراتيجية والخطة طويلة المدى واإللمام بالعوامـل المـؤثرة فـي               .2
 المستقبلية ويدفع العـاملين إلـى       اإلدارة االستراتيجية ، يفيد في التنبؤ بالفرص والمشكالت       

ويزود اإلدارة المدرسية بصورة واضحة عـن أهـداف المنظمـة           . تحقيق أهداف المدرسة  
واتجاهاتها المستقبلية ، وبالتالي يتحسن األداء الكمي والنوعي للعـاملين ويقـل الخـالف              

  . والتناقض
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ير ودوره فـي تحـسين      مشروع المدرسة كمركز للتطو   : "وهي بعنوان ) 2004مقبل،  (دراسة  . 2

  ". أداء مديري المدارس

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التحسن في أداء مديري المدارس نتيجة تطبيق المـشروع               
التطويري، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باالستعانة باستبانة وزعت على عينة الدراسة            

  ).180(ألصلي وعدده مديراً ومديرة من المجتمع ا) 135(المكونة من 
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

حصل مجال التحسين في توظيف معايير النجاح أعلى الدرجات، تلتها كفاية التـدقيق ثـم                -
  . التخطيط االستراتيجي ثم كفاية بناء الفرق المدرسية واإلشراف الشامل

 .ي والتفاوض على أقل نسبةحصل مستوى التحسن في كفاية التعامل مع المجتمع المحل -

مستوى التحسن في امتالك المديرات أعلى من المديرين في كفايات التخطيط االسـتراتيجي              -
 التفويض والتعامل مـع المجتمـع       – الشفافية   – اإلشراف الشامل وبناء الفرق المدرسية       –

 .  توكيد الذات لتيسير التعليم والتعلم–المحلي 

  
تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالـة الغـوث        : "هي بعنوان   و) 2003الصالحي،  (دراسة  . 3

  ". بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالـة الغـوث الدوليـة                
  ". بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة

  .منهج الوصفي التحليلي لهذا الغرضواستخدم الباحث ال
القيـادة  : فقرة موزعة على أربعـة مجـاالت وهـي        )54(واستخدم االستبانة كأداة للدراسة وشملت    
 التـدريب والتطبيـق     –  التخطيط إلدارة الجودة الشاملة       -المدرسية الفعالة إلدارة الجودة الشاملة      

  . داف إدارة الجودة الشاملة التقويم والرقابة لتحقيق أه–إلدارة الجودة الشاملة 
مديراً ومـديرة مـن مـدارس       ) 174(وقام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة الدراسة التي بلغت          

  . الوكالة بمحافظات غزة
  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

وجود تشابه بين اإلدارة المدرسية الفعالة وإدارة الجودة الشاملة حيث تعتمد كل منها علـى                -
  . لتشاركية، التخطيط، التدريب والتطويرا

من أهم المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجـودة الـشاملة ولتطـوير اإلدارة المدرسـية                -
 : بمدارس وكالة الغوث الدولية ما يلي

  . التخطيط االستراتيجي مدخل إلدارة الجودة بمدارس وكالة الغوث الدولية .1
 . ير وتحسين كفايات مديري المدارسإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتطو .2
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تحسين كفايات مديري المدارس في توظيف القيادة التـشاركية، حـل المـشكالت، اتخـاذ                .3
 . القرارات، وتفويض الصالحيات

  

نحو اسـتراتيجية لتطـوير اإلدارة المدرسـية فـي          : "وهي بعنوان ) 2000، العجمي(دراسة  . 4

  ". جمهورية مصر العربية

و لقد حـدد   ،وأهميتها لإلدارة التعليمية  ، التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتيجية    هدفت الدراسة إلى    
الباحث مبادئ ومنطلقات إستراتيجية لتطوير اإلدارة المدرسية بجمهورية مصر العربية وذلك مـن             

  ).والتنبؤ اإلداري، المرونة، التنسيق بين القطاعات، قوميته، شمولية التطوير: (خالل
  :توصلت إلى النتائج التالية نظرية والدراسة وصفية

تطوير اإلدارة المدرسية يلزمه أن يضع في حسابه صورة التعليم المستقبلية بأهدافها الواسـعة               •
 . في المدرسة وخارجها

إن كل تطوير سليم لإلدارة المدرسية إلى جانب كونه عملياً فهـو محـصلة مـشاركة حقيقـة                   •
 . سةللمعلمين وأفراد البيئة المحيطة بالمدر

أهم منطلقات اإلدارة اإلستراتيجية للتطوير المرونة وتعني أنـه إذا آمنـت اإلدارة المدرسـية                •
فإن هذا يفرض عليها المرونة التي تمكنها من التكيف وفقاً لما تكشف عنـه              ، بضرورة التجديد 

 .نتائج التجارب والبحوث

  
اإلدارة المدرسية في امتالك    مدى إسهام برنامج تطوير     "وهي بعنوان   ) 2001عاشور،  (دراسة  . 5

  ". مديري المدارس الثانوية للكفايات اإلدارية

هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشاركين في البرنـامج               
  . من مديري المدارس بمحافظة إربد

  . فقرة) 55(راسة ضمت واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة للد
وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الذين شاركوا في البرنامج بمحافظة إربـد وبلـغ                

  . مديراً ومديرة) 183(عددهم 
 أن المؤشر العام لدى مديري المدارس نحـو برنـامج تطـوير اإلدارة              وقد أظهرت نتائج الدراسة   

وير اإلدارة المدرسية بدرجة متوسطة فـي امـتالك         المدرسية هو مؤشر إيجابي ويسهم برنامج تط      
  . مديري المدارس الكفايات اإلدارية
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أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسية على اداء مديري        : " وهي بعنوان ) 2001الطالب،  (دراسة  . 6

  ". ومديرات المدارس في محافظة جرش

على أداء مديري المدارس ومديراتها     هدفت الدراسة إل معرفة أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسية          
  . في محافظة جرش

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من جميع الذين شـاركوا              
  . مديراً ومديرة) 27(في البرنامج التدريبي وعددهم 

نامج وهي التخطـيط    فقرة شملت المجاالت الخمس للبر    ) 57(وقام الباحث بإعداد استبانة تألفت من       
والعمل في فريق، الدور اإلشرافي لمدير المدرسة، البحث اإلجرائي، والقيـادة اإلبداعيـة وقيـادة               

  ". التغيير
 أن أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسة على تطوير أداء المديرين والمديرات            وتوصلت الدراسة إلى  

  .   هذا البرنامجالذين تعرضوا للبرنامج كان واضحاً فيما يتعلق بمجاالت
فعالية اإلدارة المدرسية في إعداد مديري المـدارس        :"وهي بعنوان   ) 1993بهجت ،   (دراسة  . 7

  . دراسة تقويمية" بسلطنة عمان

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية دور اإلدارة المدرسية في إعداد مديري المدارس بـسلطنة                
مرجوة منها والصعوبات والمشكالت التي تعوقهـا       عمان، والتعرف على درجة تحقيقها لألهداف ال      

وتحقيق الدور المتوقع منها ثم تقديم بعض المقترحات الخاصة التي من شأنها المساعدة في الحد من                
تلك الصعوبات والمشكالت، والمساهمة في تطوير اإلدارة المدرسية لتصبح أكثر فعالية في إعـداد              

  . اسة اعتمدت على المنهج الوصفيمديري المدارس بسلطة عمان، لذا فهي در
متـدرباً  ) 65(كما استخدم الباحث استبانة طبقت على عينة من المديرين والمديرات بلـغ عـددهم               

  : ومن نتائج الدراسة ومتدربة من كافة المراحل التعليمية
  . إن دورة اإلدارة المدرسية في حاجة إلى تطوير لتالفي نواحي القصور -
لتدريبية للمديرين ولم يجدوها في دورة اإلدارة المدرسـية، منهـا           هناك بعض االحتياجات ا    -

 . التدريب على بناء الخطة المدرسية

ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين بحيث تقوم على             -
 . حصر فعلى الحتياجاتهم، ومن خالل اشتراكهم في عملية التخطيط لبرامجهم التدريبية
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  :ة األجنبيتالدراسا: ياًثان
 المـدارس العامـة فـي    التخطيط اإلستراتيجي في : "وهي بعنوان ) Johnson,2004(دراسة  . 1

  ".ميالرد
Strategic planning in the Millard Public schools. 

وهي دراسة حالة هدفت إلى التوصل إلى فهم لعملية التخطيط االستراتيجي وإطار العمل الذي تـم                
  . وجيه مبادرات المنطقة لتحسين التعليم في مدارس ميالرد العامةتطويره لت

  . وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
وقد شملت عينة الدراسة مجموعة من المشاركين الـسابقين والحـاليين فـي عمليـات التخطـيط                 

  . االستراتيجي وكذلك مسئولي التعليم في المنطقة
ارة عن مقابالت للعاملين في التخطيط االستراتيجي وكذلك أجزاء مـن  وقد كانت أدوات الدراسة عب   

  . اجتماعات مسئولي التعليم واالجتماعات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي
وقد استخدمت مدارس ميالرد العامة طريقة ملخصة ومتكاملة للتخطيط االستراتيجي؛ لتظهر العالقة            

 جقد تم استخدام نموذج التخطيط االستراتيجي لكـامبرد       و، بين إطار التخطيط ونتائج األداء المنظم     
وتنفيذ سياسات فعالة وبرامج وعمليات من خالل قيادة المراقـب واإلدارة والمعلمـين وأعـضاء               

  . المجتمع واآلباء والطالب في المنطقة التعليمية
مـن التنفيـذ     الحاجة الملحة لالستمرار في تقييم معايير نجاح تمكن المنظمات           وقد أظهرت النتائج  

  . الفعال لعمليات التخطيط اإلستراتيجي
  

التعرف على فوائـد ومعوقـات   :"وهي بعنوان ) Grant and Thomases ,2004(دراسة . 2
  ) . 12(التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات التعليمية في المرحلة 

Definition, benefits, and barriers of K-12 educational strategic planning 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الموضوعات المتعلقة بفوائـد ومعوقـات تطبيـق التخطـيط                 

والعينة عبارة عن تحليـل     ، واستخدام الباحث المنهج التحليلي   ، االستراتيجي في المؤسسات التعليمية   
ـ  )6(و، بحثاُ محكماً من مؤتمرات عالمية    ) 28(و، مقالة صحفية ) 29(و، كتاباٌ)66( ، وراهرسائل دكت

   -:وتوصل الباحثان بخصوص المعوقات إلى النتائج التالية. ومصادر أخري
 .نقص التمويل لعمليات التخطيط االستراتيجي •

 . مدي االلتزام بالتخطيط االستراتيجي والتطبيق العملي للخطة •

 .عدم المرونة التي أدت إلى ضعف التخطيط االستراتيجي •

 . ة األفراد بالتخطيط االستراتيجي في التعليمموضوعات عشوائية مثل قضايا نقص مشارك •

 . البيروقراطية والتغيير •
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أثر التخطيط اإلستراتيجي على النمو المهني في       : "وهي بعنوان ) Campbell,2003(دراسة  . 3

  ".المدارس العامة لمنطقتي بيركس وتشيستر في والية بنسلفينيا
The perceived impact of strategic planning on professional development  
in Berks County and Chester county pubic school (Penn Sylvania)       

         
 هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فهم وإدارك المعلمين واإلداريين في بيركس وتشيستر فـي واليـة                

  . المهنيبنسلفينيا لفعالية عملية التخطيط االستراتيجي كأداة لتنفيذ أنشطة النمو 
وتوضح هذه الدراسة ما إذا كان النمو المهني الناتج بصورة خاصة من تطوير خطط اسـتراتيجية                

  . تنفذ في مدارس منطقتي بيركس وتشيستر
  .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

  . وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة الستطالع الخطة االستراتيجية والنمو المهني
  . معلماً وإدارياً في مدارس المنطقتين) 162(د شملت عينة الدراسة وق

وقد أوضحت نتائج الدراسة انحياز المعلمين واإلداريين في مدراس المنطقتـين وتأييـدهم للخطـة               
  . االستراتيجية

  :كما أوضحت نتائج الدراسة

ضـح أن األدب               أن مدارس المنطقتين بذلتا جهوداً مركزة لدعم النمـو المهنـي فـي حالـة تو               * 
  . التربوي يري أن تحسين ممارسات التعليم أدت إلى تحسين تعلم الطالب

أن مدارس منطقتين في والية بنسلفينيا حاولت تدعيم التعليم التراكمي الضروري لتنفيذ وتحقيـق              * 
  . التغير لمدارسهم

  

ي المـستخدمة فـي   عملية التخطـيط االسـتراتيج  : "وهي بعنوان(Moxley,2003) دراسة . 4

  ". المناطق التعليمية في جنوب شرق الواليات المتحدة
Strategic planning process used in school districts in the Southeastern 
United States.  

 هدفت الدراسة إلى توضيح كيفية عمل خطوات التخطيط االسـتراتيجي فـي مـدارس المنـاطق                
  .يات المتحدةالتعليمية في جنوب شرق الوال

  .كما هدفت الدراسة إلى التوضـيح إلـى أي مـدى يـرى المراقبـون أن هـذه العمليـة فعالـة                     
مـن مراقبـي    ) 180(وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد شملت عينة الدراسـة             

  . المدارس في ست واليات وهي فلوريدا وجورجيا وتنيسي وكينتاكي والمسيسبي وجنوب كارولينا
منهم بصورة كاملة على أداة الدراسة ، وقد كانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن                 ) 129(وقد أجاب   

  . استطالع ميداني
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   -:وقد أظهر تحليل نتائج االستطالع النتائج التالية

 .  من مدارس المناطق المذكورة لديها خطط استراتيجية%84.5)(أن  .1

 بـشدة علـى أنـه وكنتيجـة للتخطـيط            من مراقبي التعليم يوافقون أو يوافقون      )%89.1(أن   .2
 .االستراتيجي فإن مصادر المناطق تستخدم بكفاءة أكبر

من مراقبي التعليم يوافقـون أو يوافقـون بـشدة علـى أن عمليـة التخطـيط       %94.4) ( أن  .3
وأن القادة التربويين في المناطق التعليميـة يقـدرون التخطـيط           ، اإلستراتيجي هي عملية قيمة   

 . ة مفيدة ومريحةاالستراتيجي كعملي

 من مراقبي وخبراء التعليم أشاروا إلى أن الفعالية الكلية للتخطيط االستراتيجي            )%66.7(وأن   .4
 .هي عالية أو عالية جداً

  

مختلفين  ما الذي يجعل القادة: "ي بعنوان وه) Rex Houze, 2002(دراسة ريكس هاوز . 5

  ?What Makes Leadership Different                                   "   عن غيرهم؟
هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص التي تميز اإلدارة الفعالة، وكذلك التعرف على أهم مـا                

مديراً لمدة عـام تقريبـاً،      ) 120(يميز المدير الفعال، وقد قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع           
 خـصائص المـديرين     ولقد توصل إلـى أن    ة،  ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراس       

  : المتميزين تأتي على الترتيب 
  . الرؤية االستراتيجية للمدير .1
 . توجيه األهداف بوضوح .2

 . االنضباط الذاتي .3

 القدرة على االتصال  .4

 . اليقظة  .5

كما أن اإلدارة االستراتيجية تسهم في التوحد في المهام واألهداف التي توجه السلوك لدى العـاملين                
في المدرسة وبذلك يتم إيجاد عقل جماعي يحدد معايير سلوكية معينة لألفراد وهي صورة لما يمكن                

  . أن نكون عليه في المستقبل
  

التخطيط اإلستراتيجي وصلته بـالتطبيق فـي منـاطق    : "وهي بعنوان) Price,2001(دراسة  . 6

  ". تعليمية مختارة من والية إيلينويز
Strategic planning and the link to implementation in selected Illinois 
school districts. 

وقد هدفت الدراسة إلى اختيار حالة التنفيذ ألعمال مقترحة وجدت في مستندات منشورة للتخطـيط               
  .اإلستراتيجي لمناطق تعليمية مختارة
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  . وهي دراسة حالة لثالث مناطق تعليمية منفصلة
ة العالقة بين تنفيذ الخطة االستراتجية وبعـض المتغيـرات مثـل            وكذلك هدفت الدراسة إلى معرف    
، وقد تم جمع البيانـات بطـرق كميـة          ) عليا -متوسط–ابتدائي   (ةسنوات الخبرة والمرحلة التعليمي   

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدارسة. ونوعية
ين مؤهلين، وكذلك مقـابالت مـع       وقد تم استخدام أدوات دراسة ممثلة في استطالع مكتوب لمعلم         

  . جميع مراقبي مدراس المنطقة مع أدوات مراجعة للخطط االستراتيجية
وقد أعطت البيانات التي تم جمعها صورة كلية عن مـدي إدراك كـل مـن المعلمـين المـؤهلين             

  . والمراقبين عن تنفيذ الخطط االستراتيجية لكل منطقة تعليمية
 أهداف الخطط االستراتيجية نفذت بدرجة مـا تبعـاً لمراقبـي             تخصصية وقد أوضحت النتائج أن   

  . المنطقة
أن أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين اتفقوا في بعض الجوانب ولكنهم لم          وقد أظهرت نتائج الدراسة     

  . يكونوا على وعي باإلنجازات الناتجة عن بعض جوانب التنفيذ المحددة
برة ومستوي المرحلة التعليمية لم يكن لها تأثيراً كبيراُ في          وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن سنوات الخ      

  . استجابات المعلمين
وفي المناطق التعليمية التي أظهر فيها المراقبون اهتماماً بالخطط االستراتيجية كان المعلمون أكثـر              

  . إيجابية ووعياً بمستندات التخطيط
  

 المرتكزة على دارةاإل اإلستراتيجي ولتخطيطا":وهي بعنوان ) Bliss & Other,1999(دراسة .7

  ".المدرسة
Strategic planning And School – Based Management Systems 

هدفت الدراسة إلى تزويد المستفيدين من هذا المجال بنظرة عامـة عـن التخطـيط االسـتراتيجي                 
  . وعالقته بأنظمة المدرسة ومستقبلها مع البيئة المحيطة

لمنهج الوصفي التاريخي، حيث استعرض تاريخ التخطيط االستراتيجي ووظف         وقد استخدم الباحث ا   
التسلسل في تحليل ومعالجة الظروف المحيطة بالمدرسة وأهدافها وبرامجها، وتعتبر الدراسة مـن             
نوع البحث المكتبي الذي رجع فيه الباحث لألدب التربوي حول الموضوع ، وإلـى نمـاذج مـن                  

، أورالنـدو (اعتبر الباحث تطبيق التخطيط االستراتيجي بمدارس منطقة   التخطيط االستراتيجي، وقد    
*  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    . كمثال ممتاز حقق كثيراُ من النتائج المرغوبة      ) وفلوريدا

واختيار ، والحصول على معلومات دقيقة   ، والتحليل الداخلي للمدرسة  ، التعرف على البيئة المستقبلية   
راتيجية تخضع البرامج التربوية للتفضيل والتحليل قبل التطبيق مما يـوفر الكثيـر مـن               بدائل است 
 . الخسائر
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   -: كما أكدت الدراسة على أن التحليل االستراتيجي يجب أن يتضمن ما يلي

 .مراعاة مدي مالئمة البرامج للحاجات .1

 . دراسة وتقويم نتائج التطبيق خالل فترات زمنية مختارة .2

  

تحليل عالقة التخطيط االستراتيجي للمنطقـة  : "وهي بعنوان ) Cohn , 1999(وهين دراسة ك. 8

  " .التعليمية مع التخطيط لعمل المدرسة
Analyzing the relationship of the strategic planning for the 
educational area with the planning for school work. 
 

 التخطيط من وجهة نظر مدير المدرسة كما حددت الدراسـة           هدفت الدراسة إلى التحقق من أهداف     
العمليات المستخدمة لبناء خطة العمل ومدى فهم مديري المدارس للخطـط المدرسـية ومميـزات               

  . االرتباط بين خطط العمل المدرسي والخطط االستراتيجية بالمنطقة التعليمية
ل تحليل خطط العمل لمجموعـة مـن        واستخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خال       

  . مديري المدارس
  : وأشارت نتائج الدراسة إلى 

  . عدم وجود فروق فيما يتعلق باتجاهات المديرين والمديرات نحو تنظيم اإلدارة المدرسية -
 . أكدت الدراسة على أهمية التخطيط لمدير المدرسة -
 

  ."االستراتيجية واإلدارة الفعالةالعالقة بين الرؤية :"وهي بعنوان) Qwen 1989,(دراسة  .9
The relationship between the strategic vision and the effective 
administration 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصفات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها المدير ليكون ناجحاً،               
  . الت كأداة للدراسةولقد استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي، واستخدم المقاب

مديراً من رجال األعمال والتربويين حيث طلب منهم أن يحـددوا           ) 428(شملت عينية الدراسة على   
الصفات الضرورية التي يجب أن تتوفر لدى المدير الناجح، فوجد أن أكثر الصفات تصب فـي أن                 

لموقف العام والتقـدم    المديرين المتميزين يجب أن يكون لهم رؤى يترجمونها ألهداف ، ويراقبون ا           
مدير مدرسة في الواليات المتحـدة      ) 43(في العمل لتحقيق األهداف، كما أجرى الباحث مسح شمل          

ة تتصدر صفات مدير المدرسة الفعـال أهمهـا صـاحب           شر مميزات رئيس  حيث وجد بأن هناك ع    
  .الخطة االستراتيجية واألهداف المكتوبة
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  :التعقيب على الدراسات السابقة 
الل استعراض الدراسات السابقة المحلية منها والعربية وكذلك األجنبية يمكن رصـد            من خ 

الكثير من أوجه التشابه واالختالف بينها وبين هذه الدراسة والتي كان لها دور هام في بنـاء هـذه                   
  . الدراسة

ولرصد ذلك نلقي نظرة تحليلية على كل نوع من هذه الدراسات، ثم نلقي نظـرة لمقارنـة                 
اسات الحالية بالدراسات السابقة من حيث أوجه التشابه واالختالف وجوانب االستفادة وأهم مـا              الدر

  . يميز هذه الدراسة
  
  : نظرة تحليلية على الدراسات المحلية السابقة. أ

  : من حيث أهداف الدراسة. 1
جي مثـل   تناولت الدراسات المحلية مجموعة من األهداف فبعضها تناول واقع التخطيط االسـتراتي           

إلداري ، ومنها ما تناول تطوير التخطـيط ا       ) 2006الدجني،  (ودراسة  ،  )2007أبو هاشم،   (سة  درا
  ). 1999الصالحي، (ودراسة ) 2001، الحجار(للتعليم مثل دراسة 

  
  : من حيث المنهج المستخدم في الدراسة. 2

  .استخدمت جميع الدراسات المحلية المنهج الوصفي التحليلي
  
  :داة الدارسة من حيث أ. 3

لقد اشتركت جميع الدراسات السابقة المحلية في استخدامها لالستبانة كأداة رئيـسة للدراسـة مثـل                
  .  )2006شبالق، (، )2007أبو هاشم، (، )2007الشاعر، (دراسة كل من 

، )2007،أبـو هاشـم   (وقد استخدمت بعض الدراسات أدوات أخرى مثل المقابلة كما فـي دراسـة            
خدم بطاقة محتـوى إضـافة      فقد است ) 2006الدجني،  (أما  ،)1999الصالحي،  (و  ) 2001لحجار،  ا(

  .لالستبانة
  

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4
الدراسات السابقة المحلية في مجتمع و عينة الدراسة وهم مديرو المـدارس مثـل               لقد اتفقت معظم  

فكـان  ) 2006الدجني،(ة  أما دراس  )2006شبالق،(و) 1999الصالحي،(،  ) 2007الشاعر،(دراسة  
  . ميةمجتمع وعينة الدراسة فيها إدارة الجامعة اإلسال
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  : نظرة تحليلية على الدراسات العربية السابقة. ب

  : من حيث أهداف الدراسة. 1
بعض الدراسات العربية هدفت إلى التعرف على طبيعة إدارة عملية التخطيط االسـتراتيجي مثـل               

  ). 2005عيداروس، (دراسة 
  :ضها هدفت إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي وماهيته ومميزاته مثل دراسة كل منوبع

) 1999الجنـدي، (و) 1990عقيالن،  (و  ) 1995زيدان،  (،  )2002القطامين،(،  )2003العويسي،  (
القطـامين،  (وبعض الدراسات هدفت إلى وضع نموذج للتخطيط االستراتيجي مثل دراسة كل مـن              

  ). 2001مدبولي، (و ) 2002حسين، (، ) 2002
  
  : من حيث المنهج المستخدم. 2

لقد اتفقت الدراسات العربية في استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج مناسب لهذا النـوع مـن                
  . الدراسات

  
  : من حيث أداة الدراسة. 3

ينـة  اشتركت معظم الدراسات في استخدام أسلوب البحث المكتبي والذي يقوم على تحديد محاور مع             
المبعوث، (أو وضع أسئلة، ثم يجري البحث واالستقصاء والتحليل الستنباط إجابات لها مثل دراسة              

  ). 1999الجندي،(و)2002حسين، (، )2002القطامين، (، )2003العويسي، (، )2003
  

  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4
، )2005عيـداروس، (مـن   بعض الدراسات كان مجتمعها وعينتها مديرو المدارس مثل دراسة كل           

  ). 1990عقيالن، (و ) 2000العجمي،) (2001مدبولي، (، )2002القطامين، (، )2003العويسي، (
، وبعـض   )2002حـسين،   (وبعض الدراسات كان مجتمعها وعينتها إداريين جامعيين مثل دراسة          

  . عامة مثل دراسةالدراسات كان مجتمعها وعينتها إداريين في منظمات 
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  : ظرة تحليلية على الدراسات المتعلقة باإلدارة المدرسيةن. ج
  : من حيث أهداف الدراسة. 1

  )2005عساف، (هدفت بعض الدراسات إلى دراسة واقع اإلدارة المدرسية مثل دراسة 
ومنها ) 2000العجمي،  (و منها ما هدف إلى التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتيجية مثل دراسة             

، )2003الـصالحي،   (يز على تطوير اإلدارة المدرسية مثل دراسـة كـل مـن             ما هدف إلى الترك   
  ). 2001الطالب، (و ) 2001عاشور،(

ومنها ما هدف إلى التعرف على فعالية دور اإلدارة المدرسية في إعداد مـديري المـدارس مثـل                  
  ). 1993بهجت، (دراسة 

  

  : من حيث المنهج المستخدم. 2
مدرسية في استخدام المنهج الوصفي التحليلي المناسب لمثـل هـذا           اتفقت جميع دراسات اإلدارة ال    

  . النوع من الدراسة
  

  : من حيث أداة الدراسة. 3
ودراسـة  ) 2005عـساف، (اتفقت معظم الدراسات في االستبانة كأداة رئيسية للدراسة مثل دراسة           

) 2001،  الطالـب (ودراسة  ) 2001عاشور،(ودراسة  ) 2003الصالحي،  (ودراسة  ) 2004مقبل،  (
  ). 1993بهجت، (ودراسة 

  

  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 4
اتفقت جميع الدراسات في مجتمع وعينة الدراسة حيث كان مجتمع وعينة الدراسـة مـن مـديري                 

  . المدارس
  

  :نظرة تحليلية على الدراسات األجنبية. 2
  : من حيث أهداف الدراسة) 1

) Johnson,2004(تخطيط االستراتيجي مثل دراسـة      هدفت بعض الدراسات للتعرف على عملية ال      
  ).Moxley,2003(ودراسة ) Bliss&Other,1999(ودراسة 

 Rex(ومن الدراسات ما هدف إلى التعرف على الخصائص التي تميز اإلدارة الفعالة مثل دراسـة  

Houze,2002 ( ودراسة)Qwen,1989.(  
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  : من حيث المنهج المستخدم في الدراسة )  2
، 2004( العديد من الدراسات األجنبية في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي مثـل دراسـة               اتفقت

Johnson (   ودراسة ،)2003  ،Campbell(   ودراسة ،)2004  ،Grant&Thomases(  ودراسة ،
)Moxley,2003( ودراسة ،)Rex & Houze, 2002 ( ودراسة)Cohn,1999  ( وهناك دراسة
)Price,2001 ( أسلوب دراسة الحالـة ودراسـة   التي استخدمت)Bliss& Other,1999 (  التـي

  . استخدمت المنهج الوصفي التاريخي
  
  :من حيث أداة الدراسة) 3

اتفقت عدة دراسات أجنبيـة فـي اسـتخدام االسـتبانة كـأداة رئيـسة للدراسـة مثـل دراسـة                     
)Campbell,2003 (  ودراسة)Moxley,2003 ( كـأداة  وهناك دراسات استخدمت أسلوب المقابلة 

) Price,2001(ودراسة ) Rex & Houze,2002(ودراسة ) Qwen, 1989(للدراسة مثل دراسة 
  ). Johnson,2004(ودراسة 

  
  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة ) 4

  . تكون من مديري المدارس) Rex & Houze,2002(دراسة   فيمجتمع وعينة الدراسة
  . من مديرين من رجال األعمال والتربويينفكان مجتمعها وعينتها ) Qwen,1989(أما دراسة 
فكان مجتمعهـا وعينتهـا مـن مراقبـي         ) Price,2001(ودراسة  ) Moxley,2003(أما دراسة   
  . المدارس

فكانت عينتها عبـارة عـن   ) Chon, 1999(ودراسة ) Grant&Thomases,2004(أما دراسة 
  . تحليل كتب ومقاالت وبحوث محكمة وخطط عمل

  
ج المتعلقة بالتخطيط االسـتراتيجي والتـي توصـلت لهـا مجمـل          من حيث النتائ  . د

  : الدراسات السابقة يتضح ما يلي
أكدت جميع الدراسات السابقة على أهمية استخدام التخطيط االسـتراتيجي فـي مؤسـسات            .1

  . التعليم العام والجامعي
أوضحت الدراسات السابقة عدم وضوح مفهـوم التخطـيط االسـتراتيجي لمـن شـملتهم                .2

 . راساتالد

أكدت الدراسات السابقة أنه يجب على مديري المدارس استخدام التخطيط االستراتيجي فـي           .3
 . مدارسهم لما لذلك من فوائد جمة
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أوضحت الدراسات السابقة أن التخطيط االستراتيجي يهتم بتطوير الرؤية للمؤسسة ويهـتم             .4
 . يا االستراتيجيةبالتحليل االستراتيجي ويضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة القضا

اهتمت بعض الدراسات بوضع نماذج لتطبيق التخطيط االستراتيجي في المـدارس أو فـي               .5
 . الجامعات

تناولت الدراسات العالقة بين أداء أفراد العينة علـى الموضـوعات المتعلقـة بـالتخطيط                .6
 . االستراتيجي وبعض المتغيرات مثل الجنس، والمؤهل العلمي ونوع المؤسسة والخبرة

  
  : أوجه التشابه بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة. ه
  : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها. 1

تشابهت الدراسة الحالية من حيث موضوعها وأهدافها في معرفة دور التخطيط االسـتراتيجي فـي               
ـ ) Qwen,1989(ودراسـة  )   2005عيداروس، (زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية مع دراسة  ي الت

هدفت إلى التعرف على طبيعة إدارة عملية التخطيط االستراتيجي من حيث مفهومهـا وخطواتهـا               
ومبرراتها في األدبيات، والتعرف على مفهوم اإلدارة المرتكزة إلى المدرسـة وسـماتها ودراسـة               

والتي هدفت إلى معرفة إلى أي حد يمكن استخدام التخطيط االسـتراتيجي فـي              ) 1999الجندي،  (
  . قاء بالعملية التعليميةاالرت

والتي هدفت إلى تزويد المستفيدين من هذا المجال بنظرة عامة ) Bliss & Other,1999(ودراسة 
من التخطيط االستراتيجي وعالقته بأنظمة المدرسة ومـستقبلها مـع البيئـة المحيطـة، ودراسـة                

)Qwen,1989 (         بهـا المـدير    لى  وهدفت إلى التعرف على الصفات الضرورية التي يجب أن يتح
  .الناجح ليكون ناجحاً

  
  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة. 2

يتكون مجتمع وعينة الدراسة من مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وهي بذلك تتفق مـع               
  .) 2056عساف،(و ) 2006شبالق ،(، و)2007الشاعر ،(دراسة 

  
  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة . 3

لدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهي بذلك تتفق مع جميع الدراسات المحلية مثـل             استخدمت هذه ا  
، ) 2006شبالق ، (، و ) 2006جني ، الد(، و ) 2007أبو هاشم ،   (، و   ) 2007الشاعر ،   (دراسة  

  ).2001الحجار ، (و 



 146

ليلي مثـل   وكذلك اتفقت مع  العديد من الدراسات العربية التي استخدمت نفس المنهج الوصفي التح             
  ). 1995، زيدان(ودراسة ) 2002، حسين(و) 2003، العويسي(دراسة 

وأيضاً اتفقت مع العديد من الدراسات األجنبيـة التـي اسـتخدمت نفـس المـنهج مثـل دراسـة                    
)Johnson,2004 ( ودراسة)Camphell,2003 ( ودراسة)Moxley, 2003 ( ودراسة)Cohn, 

  ). Qwen, 1989(ودراسة ) 1999
  
  :يث أداة الدراسةمن ح. 4

، الـشاعر (األداة الرئيسة في هذه الدراسة هي االستبانة وبذلك اتفقت مع دراسات عديدة مثل دراسة       
ودراسـة  ) 1999، الصالحي(ودراسة  ) 2006، شبالق(ودراسة  ) 2006، الدجني(ودراسة  ) 2007

)Campbell, 2003 .(  
  
  : من حيث متغيرات الدراسة. 5

 أربعة متغيرات للدراسة، وهي الجنس والمؤهل العلمي وسـنوات الخدمـة            اعتمدت الدراسة الحالية  
والمنطقة التعليمية، وهى بذلك تتشابه في بعض المتغيرات مع العديد من الدراسات الـسابقة مثـل                 

ودراسـة  ) 2006، شـبالق (ودراسـة     ) 2007، أبـو هاشـم   (ودراسة  ) 2007، الشاعر(دراسة  
  )Price, 2001(ودراسة ، )1999، الصالحي(
  

  :  أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدارسات السابقة.و
 : من حيث موضوع المدرسة وأهدافها .1

تناول موضوع الدراسة دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية وهي بـذلك              
عليم الجـامعي   مجال الت في    تختلف عن الكثير من الدراسات والتي تناولت التخطيط االستراتيجي          

  ). 2006، الدجني(ودراسة ) 2002، حسين(مثل دراسة 
و دراسة  ) 2001، الحجار(أو موضوعات تتعلق بالتخطيط العام أو التطوير اإلداري مثل دراسة           

  ). 1994، الهدهود(ودراسة ) 2006، شبالق(و) 1999، الصالحي(
  
 : من حيث مجتمع وعينة الدراسة .2

تمعها في مديري المدارس الحكومية األساسية العليـا بمحافظـات   تمثلت عينة هذه الدراسة ومج  
غزة، ولكنها اختلفت مع العديد من الدراسات السابقة في هذا الموضوع حيث استخدمت مديري              

  ). 2002، حسين(ودراسة ) 2006، الدجني(مؤسسات جامعية مثل دراسة 
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 من المعلمين واإلداريـين   والتي كانت عينتها) Camphell, 2003(واختلفت أيضا مع دراسة 
  . والتي كانت عينتها عبارة عن مراقبي المدارس) Moxley, 2003(ودراسة 
  . والتي كانت عينتها من رجال األعمال والتربويين) Qwen, 1989(    ودراسة 

  
 :من حيث المنهج المستخدم .3

المستخدم فـي   استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وهي بذلك تختلف عن المنهج            
  . والتي استخدمت المنهج الوصفي التاريخي) Bliss & Other, 1999(دراسة 

  
 : من حيث أداة الدراسة .4

األداة الرئيسة في هذه الدراسة هي االستبانة، وهي بذلك تختلف عن بعـض الدراسـات التـي                 
أيـضا  والتي استخدمت أداة المقابلة و) Johnson, 2004(استخدمت أدوات أخري مثل دراسة 

  Qwen, 1989(0(والتي استخدمت نفس األداة وأيضا دراسة ) RexHouze, 2002(دراسة 
  : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة-ز

 . اختيار منهج الدراسة المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي .1

 . بناء أداة الدراسة الرئيسة والوحيدة وهي االستبانة وتحديد مجاالتها وفقراتها .2

 . د المتغيرات المناسبة للدراسةتحدي .3

 . تعرف نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة .4

 . اإلجراءات المناسبة للدراسة .5

 . عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات .6

  
  
  : أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة -ح

ا من دراسـات بتناولهـا لموضـوع دور التخطـيط           تتميز هذه الدراسة الحالية عما سبقته      .1
االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة عموماً وفي المدارس التابعة            

 . للحكومة على وجه التحديد

قدم الباحث االستبانة وهي من إعداده وذلك لتحديد دور التخطيط االستراتيجي فـي زيـادة                .2
 . فاعلية اإلدارة المدرسية

تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي طرقت موضوع التخطيط االستراتيجي ودوره             .3
 . في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية
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  الفصل الرابع
  

  منهجية البحث

  
 .منهج الدراسة •

  .الدراسةمجتمع  •

 .  عينة الدراسة •

  .الوصف اإلحصائي ألفراد العينة •

  .أداة الدراسة •

  .صدق االستبانة •

  . ستبانةثبات اال •

 . الدراسةةاإجراءات تطبيق أد •

 .دراسةالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في ال •
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  -:المقدمة
كمـا  ، تناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة وكيفية بنائها وتطويرها           

تـم اسـتخدامها فـي      تناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والمعالجات اإلحصائية التي           
  : يلي وصف لهذه اإلجراءاتاوفيم، تحليل البيانات واستخالص النتائج

  

  -:منهج الدارسة: أوالً
بوصف الظاهرة التي يريد دراسـتها    "  و فيه يقوم الباحث    المنهج الوصفي التحليلي  استخدم الباحث   

ها وصفاً دقيقاً ويعبـر     وجمع أوصاف وبيانات دقيقة عنها ، ويعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصف           
   ) .2003 : 80دياب ، "(  عنها تعبيراً كمياً وكيفياً دون تحيز من الباحث

  
 وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االسـتراتيجي فـي زيـادة فاعليـة اإلدارة                 

 ويحاول المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر وأن يتوصـل إلـي           . المدرسية بمحافظات غزة  
  .تعميمات ذات معني يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  

  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات
حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث عن مـصادر البيانـات             : المصادر الثانوية 1-

ريات والمقـاالت   الثانوية، والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والـدو           
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحـث والمطالعـة فـي              

 .مواقع اإلنترنت المختلفة

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمـع البيانـات            : المصادر األولية 2-
سة صممت خصيصاًً لهذا الغـرض، ووزعـت علـى    األولية من خالل االستبانه كأداة رئيسة للدرا   

وقد تم تفريغ وتحليل البيانات باسـتخدام    . مديري المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظات غزة      
 .  "Statistical Package for the Social Sciences, SPSS"البرنامج اإلحصائي 

  

 -:مجتمع الدراسة: ثانياً
 ، و يري المدارس الحكومية األساسية العليا في محافظات غـزة        تكون مجتمع الدراسة من جميع مد     

   .م2007/2008مديراً ومديرة في العام الدراسي  161)  (يبلغ عددهم
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  :عينة الدراسة:ثالثاً
   .مدرسة حكومية أساسية عليا ومديرة اًمدير)  131(تتكون عينة الدراسة من 

وتمكن مـن الحـصول علـى       ، د عينة الدراسة   على جميع أفرا   توقد قام الباحث بتوزيع االستبانا    
  .  من عينة الدراسة 93.89%استبانة أي بنسبة ) 123(

  :وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 

  : توزيع أفراد العينة حسب المنطقة التعليمية 1-
  

  )1(جدول رقم 

   عينة الدراسة حسب المنطقة التعليميةتوزيع أفراد

ة التعليميةالمنطق %النسبة المئوية  العدد   

 16.3 20 شمال غزة

 18.9 23 غرب غزة

 22.1 27 شرق غزة

 10.7 13 الوسطى

 23.0 28 خان يونس

 9.0 11 رفح

 100.0 122 المجموع
  

 18.9% من عينة الدراسة من محافظة شمال غـزة ، و            16.3%أن ما نسبته    ) 1 ( رقم يبين جدول 
 من مديرية شرق غزة أي أنـه مـا نـسبته    22.1% حين أن ما نسبته من مديرية غرب غزة، في   

 من محافظة خان    23.00% من المحافظة الوسطى ، و     10.7%  من محافظة غزة وأن       %50.00
  .  من محافظة رفح9.00%يونس، و 

مديراً وقد تـم    ) 131(وقد تم توزيع االستبانات على مديري المدارس حسب عينة الدراسة وعددهم            
من عينة الدراسة ، وقد تم استبعاد اسـتبانة واحـدة           ) 93.89%(استبانة أي بنسبة    ) 123(استرداد  

) 122(لعدم االلتزام بشروط تعبئة االستبانة ، وبذلك يكون عدد االسـتبانات الخاضـعة للدراسـة                
  . من عينة الدراسة )%93.12(استبانة صالحة لإلدخال والمعالجة وهي تعادل نسبة 
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  :العينة حسب الجنس  توزيع أفراد -2
  

  
  )2(جدول رقم 

   عينة الدراسة حسب الجنستوزيع أفراد                            

%النسبة المئوية  العدد الجنس

 50 61 ذكر

 50 61 أنثى

 100.0 122 المجموع

  
 

من اإلناث  ويعـزى   50% من عينة الدراسية من الذكور و50%أن ما نسبته    ) 2 ( رقم بين جدول 
 إلى أن عدد المدارس الحكومية األساسية العليا للبنات يماثل تقريبا عدد المـدارس الحكوميـة                ذلك

  .ناألساسية العليا للبني
 
 
  : توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي-3

  

  )3(جدول رقم 

  المؤهل العلمي عينة الدراسة حسب توزيع أفراد

%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 5.7 7علمين أو أقلدبلوم م

 85.3 104 ليسانس/بكالوريوس

 9.0 11 ماجستير أو دكتوراه

 100.0 122 المجموع
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أن معظم عينة الدراسة مـن حملـة درجـة البكـالوريوس و نـسبتهم                ) 3(رقم  يتضح من جدول    
 9.0%ما نـسبته     من حملة دبلوم معلمين أو أقل ، وكذلك تشير النتائج أن             5.7%، وأن   %85.3
  . ماجستير أو دكتوراهن أفراد العينة  حاصلين على م

 وذلـك  %85.3 الليسانس من بين المديرين بنسبة ارتفاع نسبة درجة البكالوريوس أو     الباحثويعزو  
الهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بأن يكون مدير المدرسة من حملة البكالوريوس أو الليـسانس               

، باإلضافة إلى االهتمام بأن يكون المدير تربوياً وذلك حرصـاً           على األقل كشرط أساسي في تعيينه     
من وزارة التربية والتعليم العالي على أن يكون مدير المدرسة الحكومية األساسية العليـا مـؤهالً                

  .بصورة جيدة علمياً ومهنياً وتربوياً 

ليلة بأن هناك توجه      وهم من حملة الماجستير أو الدكتوراه وهي نسبة ليست بالق           9.0% وتشير نسبة 
  بأن يكون مديرو المدارس الحكومية األساسية العليا من حملة الشهادات العليا 

حيث إن مـدير    ،  وهذا ما يحدث في بعض الواليات المتحدة األمريكية       ) ماجستير أو دكتوراه    ( 
 المدرسة فيها يكون حاصالً على الماجستير أو الدكتوراه وذلك فـي مجـال اإلدارة التربويـة               

  ).2005األغا،(
  :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة4- 

  )4(جدول رقم 

  عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع أفراد 

%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  

 37.7 46  سنوات5أقل من 

 48.4 59 سنوات10 أقل من - سنوات 5من 

 13.9 17 سنوات فأكثر 10

 100.0 122  المجموع
 5أقل مـن  من عينة الدارسة خبرتهم في التدريس %37.7 أن ما نسبته ) 4(رقم ن من جدول يتبي

 10 خبرتهم    13.9%،  وأن  سنوات10 أقل من     إلى 5 خبرتهم تتراوح من     48.4%،  وأن    سنوات
سنة بانحراف معياري  6.24 وتوضح النتائج أن متوسط عدد سنوات الخدمة يساوي . أكثرسنوات ف

  .  سنة3.93
 10 أقل مـن  – سنوات 5(  للمديرين الذين خبرتهم من   48.4%حظ الباحث أن أكبر نسبة هي       ويال

وفي ذلك داللة على أن عدد المديرين الذين خبرتهم متوسطة في مجال اإلدارة المدرسية              ) سنوات  
  .هو عدد كبير 
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، أي أن   %37.7عدد كبير ونـسبته    كما أن من خبرتهم قليلة في اإلدارة المدرسية من المديرين هو          
 ، أكثر من ثلث المديرين في المدارس الحكومية األساسية العليا خبرتهم قليلة في اإلدارة المدرسـية              

وهذا يؤكد ضرورة استخدامهم للتخطيط االستراتيجي في اإلدارة المدرسية لتحقيق األهداف المرجوة            
  .للمدرسة 

 -:أداة الدراسة: رابعاً
ة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة          أدا"استخدم الباحث االستبانة وهي     

،وذلـك  لقيـاس دور التخطـيط         ) 287:2002ملحـم ،    " (يجري تعبئتها من قبـل المـستجيب        
حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيسة     ، االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة       

صول على المعلومات والبيانات التـي يجـري تعبئتهـا مـن قبـل              المالئمة للدراسة الميدانية للح   
 .المستجيب

) 131(وقد أرسلت االستبانات إلى مديري المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظة غزة وعددهم             
  .مديراً ومديرة 

  

  :خطوات بناء االستبانة
واالستفادة منها  ، الدراسة االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع           -1

  .في بناء االستبانة وصياغة فقراتها
 االستفادة من الدراسات التربوية والبحوث المتعلقة باإلدارة التربوية بصورة عامة وبـالتخطيط             -2

  .االستراتيجي بصورة خاصة 
  . االستفادة من خبر الباحث نفسه في عمله كمعلم ثم كمدير مدرسة حكوميةأساسية عليا -3
  -:بعد ذلك قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية و
   -: تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة وهي -*

  .فقرة) 13( ويتكون من صياغة رسالة المدرسة: المجال األول
  .فقرة) 13( ويتكون من صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة: المجال الثاني

  .فقرة) 12(ل البيئة الداخلية للمدرسة ويتكون من تحلي:  الثالثالمجال
   .فقرة) 13(تحليل البيئة الخارجية للمدرسة ويتكون من : رابعالمجال ال

  .األربعقرات كل مجال من المجاالت  صياغة ف-*
ملحق رقـم   ، فقرة) 67(مجاالت و ) 4( تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من           -*
)1.(  
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وجامعـة  ،من المحكمين التربويين فـي الجامعـة اإلسـالمية        ) 16( االستبانة على     تم عرض  -*
وكالة الغوث،ووزارة التربيـة والتعلـيم      دائرة التربية والتعليم في     األقصى،جامعة القدس المفتوحة،و  

  .يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم) 2(العالي ، والملحق رقم 
رات االستبانة مـن حيـث الحـذف أو اإلضـافة            في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فق        -*

 االستبانة في صورتها النهائية على      ر لتستق صياغة األهداف االستراتيجية  وتم إضافة مجال    ،والتعديل
  ).3 (قملح، فقرة) 60(مجاالت و  )5(
  

  ):5 ( رقموقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس االستبيان حسب جدول
  )5(رقم جدول 

  يوضح مقياس ليكرت
  عالية جداً  عالية  متوسطة  منخفضة  منخفضة جداً  رجة التأييدد

  5  4  3  2 1  القيمة
  

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالـة        )  منخفضة جداً (لدرجة التأييد   ) 1(اختار الباحث القيمة    
  ).منخفضة جداً( وهو يتناسب مع درجة التأييد %20هو
  

  -:صدق االستبانة: خامساً
  -:كد من صدق االستبانة بطريقتينقام الباحث بالتأ 

  -: صدق المحكمين-1

مين تألفـت   على مجموعة من المحكّ   ) 1(عرض الباحث االستبانة في صورتها األولية ،ملحق رقم         
مين  من المتخصصين في مجال اإلدارة التربوية ،وقد استجاب الباحث آلراء المحكّ            محكماً )16(من  

  . ضافة في ضوء المقترحات المقدمةوقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل وإ
وبذلك خرجت االسـتبانة فـي      "صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة     "وقد تم إضافة المجال     هذا  

  .صورتها النهائية 
  

 :Internal Validity صدق االتساق الداخلي -2
برنـامج   (،  ) "االسـتبانة (درجة التوافق في االستجابة لفقرات االختبـار        " االتساق الداخلي بيقصد  

وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة علـى عينـة            ،  ) 247:  ت   .التربية ، د  
مديراً ومديرة من خارج عينة الدراسة ، وذلـك مـن خـالل حـساب                )30(استطالعية تكونت من  

  .همعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانه والدرجة الكلية للمجال نفس
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  )6(جدول رقم 

والدرجة ) صياغة رسالة المدرسة(يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 

  الكلية للمجال

  الفقرة  الرقم
معامـــل بيرســـون 

  االرتباط
ــة   ــة االحتمالي القيم

(Sig) 

  *0.000 0.636  تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة  1

  *0.000 0.651  زيادة استثمار الفرص المتاحة  2

3 
تعزيز ثقة مدير المدرسة في رسم السياسات الداعمة لتحقيق األهداف          

  *0.000 0.594  . المنشودة

  *0.000 0.700  تحفيز المعلمين للعمل المبدع داخل المدرسة 4

  *0.000 0.645  وضع الخطط والبرامج المناسبة 5

  *0.000 0.658  سة زيادة قناعة المعلمين العمل بروح الفريق في المدر 6

  *0.000 0.633  تنافس المدرسة مع غيرها من المدارس 7

  *0.000 0.658  الحفاظ على الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة  8

  *0.000 0.720  . توجيه الجهود والموارد المدرسية لتحقيق أقصى استفادة منها 9

  *0.000 0.723  .درسةتعميق الرؤية المتكاملة لدى المعلمين في الم 10

  *0.000 0.653  . اتخاذ القرارات اإلستراتيجية المختلفة داخل المدرسة 11

  *0.000 0.676  .تنمية روح المسئولية تجاه المدرسة وأهدافها 12

  *0.000 0.655  .ربط رسالة المدرسة برؤيتها المستقبلية  13

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال األول والدرجـة الكليـة              ) 6 ( رقم جدوليوضح  
عتبـر   وبـذلك ي   α =0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي داللة            

  المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )7 ( رقمجدول

صياغة الرؤية المستقبلية (قرات المجال الثاني يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من ف

  والدرجة الكلية للمجال) للمدرسة

  الفقرة  الرقم
ــون   ــل بيرس معام

  االرتباط
القيمــة االحتماليــة 

(Sig) 

  *0.000 0.558  . تحقيق أهداف المدرسة 1

  *0.000 0.633  .إحداث التغيير المتأثر بالتمهيد الداخلي والخارجي للمدرسة 2

3 
وتعديل الرؤية المستقبلية أثناء العمل بما سيناسب أهداف الخطـة          تطوير  

  *0.000 0.648  .اإلستراتيجية 

  *0.000 0.683  .تحديد الدور الذي تؤديه المدرسة في المستقبل 4

  *0.000 0.714  .تحديد الموارد الالزمة مستقبال  5

  *0.000 0.679  . توجيه اختياره لألنشطة والفعاليات التعليمية 6

  *0.000 0.586  . تعزيز مركز إدارة المدرسة على التنافس مع المدارس األخرى 7

  *0.000 0.671  .تحفيز المعلمين للقيام بأدوارهم 8

  *0.000 0.612  .زيادة فاعلية المدرسة وإنتاجيتها 9

  *0.000 0.578  .إدارة األزمات التي تواجه المدرسة  10

  *0.000 0.724  .التفكير للمستقبل  11

  *0.000 0.627  .قيادة عملية التغيير اإلداري نحو الوضع المأمول للمدرسة  12

  *0.000 0.688  تحديد طرق الوصول لتحقيق رسالة المدرسة  13

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
ثـاني والدرجـة الكليـة      معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ال        ) 7 ( رقم جدوليوضح  

 وبذلك يعتبر   α =0.05للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية             
  .المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )8(رقم جدول 

صياغة األهداف اإلستراتيجية (يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  رجة الكلية للمجالوالد) للمدرسة

  الفقرة  الرقم
معامـــل بيرســـون 

  االرتباط
ــة  ــة االحتمالي القيم

(Sig) 

  *0.000 0.624  . التخطيط لألنشطة المدرسية المناسبة 1

  *0.000 0.713  . اختيار االستراتيجيات المناسبة التي تتالءم مع ظروف المدرسة 2

4 
شاركين فـي الخطـة     توزيع المهام والمسئوليات على قادة األنشطة والم      

  *0.000 0.740  .المدرسية 

  *0.000 0.598  . زيادة التزام المعلمين بالمهام المدرسية 5

  *0.000 0.680  . توفير الموارد الالزمة للعمل في المدرسة 6

  *0.000 0.705  . تفهم حاجات الطالب المختلفة 7

  *0.000 0.730  .اإللمام باإلمكانيات البشرية في مدرسته 8

  *0.000 0.834  . تحديد االحتياجات المادية الالزمة للمدرسة 9

  *0.000 0.662  . تحديد األهداف اإلستراتيجية األكثر إلحاحا والممكن تنفيذها 10

   α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة 
  
 والدرجـة الكليـة     معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالـث         ) 8 ( رقم جدوليوضح  

 وبـذلك يعتبـر     α =0.05للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي داللة           
  .المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )9 ( رقمجدول

) تحليل البيئة الداخلية للمدرسة(يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع 

  ة للمجالوالدرجة الكلي

  

  الفقرة  الرقم
معامل بيرسون 

  االرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig) 

  *0.000 0.671  .تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المدرسة  1

  *0.000 0.669  . تصميم األهداف اإلستراتيجية للمدرسة 2

  *0.000 0.645  . االستفادة من طاقات المدرسة البشرية  3

  *0.000 0.675  . المادية المتاحة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمدرسةتوظيف اإلمكانات  4

  *0.000 0.646  . وضع خطط عالجية لتقوية نقاط الضعف عند المعلمين 5

  *0.000 0.718  . تقييم قدرات المدرسة وإمكاناتها المادية والبشرية والمعنوية 6

  *0.000 0.797 . ة والتربوية والفنية في المدرسةتحليل العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادي 7

  *0.000 0.703  تنمية مجاالت التميز المتاحة أمام المدرسة في المستقبل  8

  *0.000 0.772  . وضع تصور لمستقبل المدرسة 9

  *0.000 0.588  .توزيع المهام بين المعلمين حسب قدراتهم 10

  *0.000 0.681  . اتخاذ قرارات مدرسية أفضل 11

  *0.000 0.668  . تحسين األداء المدرسي 12

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية           ) 9 ( رقم جدوليوضح  

 وبـذلك   α=0.05للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي داللـة              
  . لما وضع لقياسهاًيعتبر المجال صادق
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  )10(رقم جدول                                    
) تحليل البيئة الخارجية للمدرسة(يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

  والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  الرقم
معامل بيرسون 

  االرتباط

ــة  القيمـــ

ــة اال حتماليـ
(Sig) 

  *0.000 0.732  . تحديد الفرص المتاحة الستثمارها  1

  *0.000 0.682  .تحديد التحديات التي قد تتعرض لها المدرسة للعمل على تالفيها  2

  *0.000 0.754  .تصميم األهداف اإلستراتيجية للمدرسية   3

  *0.000 0.660  .تحقيق األهداف المرجوة  4

  *0.000 0.739  .احتياجات أفراد المجتمع المحليتحليل اتجاهات و  5

  *0.000 0.784  .تحليل العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والفنية   6

  *0.000 0.771  .تحديد كميات الموارد التي يمكن للمدرسة الحصول عليها 7

  *0.000 0.765  . تهتقوية الروابط بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي وقيادا  8

  *0.000 0.718 محتملة . التوصل إلى قرارات إستراتيجية عند تعرض المدرسة لتحديات خارجية 9

  *0.000 0.748  . تطوير البرامج األكثر تجاوبا وارتباطا بحاجات المجتمع المحلي 10

  *0.000 0.770  .تطوير واقع المدرسة لمواجهة الصعوبات التي تعترض النجاح والتفوق 11

  *0.000 0.721  .تحديد فرص االستمرار والنمو ودرجة المرونة التي تمارسها اإلدارة المدرسية  12

  *0.000 0.752  .صياغة رؤية مستقبلية للمدرسة تركز على بعض قضايا المجتمع  13

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
باط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكليـة           معامل االرت ) 10 ( رقم جدوليوضح  

 وبذلك يعتبـر    α =0.05للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             
  .المجال صادق لما وضع لقياسه

  
وهذا      α= 0.05  ويتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة

  .يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 

  

 ::Structure Validity البنائي الصدق -3
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهـداف التـي تريـد األداة                  

.  لفقرات االستبيان  الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية           
وللتحقق من الصدق البنائي قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت               

  ).11 ( رقماالستبانة والدرجة الكلية لدرجات االستبانة كما في جدول
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  )11(رقم جدول 

  .ية لالستبانةيوضح معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكل

  المجال  الرقم
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(sig) 

  *0.000 0.773  .صياغة رسالة المدرسة 1

  *0.000 0.873  .صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة 2

  *0.000 0.858  .صياغة األهداف اإلستراتيجية للمدرسة 3

  *0.000 0.853  تحليل البيئة الداخلية للمدرسة 4

  *0.000 0.844  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة 5

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحـصائياً           ) 11 ( رقم يتضح من جدول  
انة صادقة لما وضعت     وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستب     α =0.05عند مستوى داللة    وبدرجة قوية   

  .لقياسه
  

  -: Reliabilityثبات اإلستبانه : سادساًً
إعادة تطبيق نفس المقاييس    مدى االتساق بين البيانات التي تجمع عن طريق         : "يقصد بثبات االستبانة  

على نفس األفراد أو الظواهر وتحت نفس الظروف أو تحت ظروف مشابهة إلى أكبر              ) االستبانة  ( 
أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج          ،   ) 280ت ، . د لحم ، م" (قدر ممكن   
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مـرات خـالل     ، االستبانة

  .فترات زمنية معينة
  :اخ وذلك كما يليوقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونب

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانه باستخدام معادلة ألفا كرونباخ الموضـحة              
  :كالتالي

  ) كل عبارة2مج ع -1 (ن =      معامل ألفا كرونباخ
  2 ع       1-                         ن

  .عدد عبارات االستبانة = حيث ن 
  .المجموع الكلي لتباين كل فقرة من فقرات االستبانة = 2مج ع

  .تباين االستبانة ككل = 2ع
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وبعد حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة تبين أن معامالت ثبات المجاالت التي تكونت منها               
وكانت النتائج كمـا    . احث يطمئن إلى تطبيقها   االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما جعل الب        

  ).12 ( رقمهي مبينة في جدول
  

  )12 ( رقمجدول

  يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانه

  المجال  م
لفا أمعامل 

  كرونباخ

 0.898  صياغة رسالة المدرسة 1

 0.887  صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة 2

 869 .0  تيجية للمدرسةصياغة األهداف اإلسترا 3

 0.902  تحليل البيئة الداخلية للمدرسة 4

 0.934  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة 5

 0.971   االستبانةفقراتجميع   

  
أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجـال         ) 12 ( رقم  من النتائج الموضحة في جدول     يتضح

وهـذا  ) 0.971(لفا لجميع مجاالت االستبانة كانـت       كذلك فإن قيمة معامل أ    . من مجاالت االستبانة  
قابلة ) 3(وتكون االستبانه في صورتها النهائية كما هي في الملحق           يعنى أن معامل الثبات مرتفعاً،    

استبانة الدراسة مما يجعله على ثقـة تامـة         وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات         . للتوزيع
  .النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهابصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل 

  

  -: الدراسةةإجراءات تطبيق أدا: سابعاً
بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة وصالحيتها لقياس ما وضعت ألجله وتعديلها وإخراجها فـي               

  :قام الباحث باإلجراءات التالية، صورتها النهائية
ملحـق  (ية من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسـالمية         الحصول على كتاب من كلية الترب      -1

  ).4رقم
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتطبيـق أداة الدراسـة  فـي       على كتاب من     الحصول   -2

  ).5ملحق رقم(المدارس األساسية الحكومية العليا بمحافظات غزة 
العينة باإلجابة على كل فقـرة مـن فقـرات          تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة حيث قام أفراد          

  .االستبانة من وجهة نظرهم
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  -:دراسةالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في ال: ثامناًً
 Statistical Packageقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحـصائي  

for the Social Sciences  (SPSS)ت اإلحصائية التالية، وقد تم استخدام األدوا:  
يستخدم هذا األمر بـشكل أساسـي ألغـراض         : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي    1-  

ولقـد اسـتخدمها    . معرفة تكرار فئات متغير ما، وتفيد الباحث في وصف عينة الدراسة المبحوثـة            
 .الباحث في اإلجابة على السؤال األول 

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانه) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ -2
يقـوم  : لقياس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بيرسون  3-

وقد استخدمه الباحث لحـساب االتـساق الـداخلي         . هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين      
 .لالستبانة 

معرفة ما إذا كان متوسط درجة التأييد قد وصـلت          ل) T-Test ( في حالة عينة واحدة    Tاختبار    - أ
ولقد استخدمه الباحث للتأكد مـن داللـة        .  أم زادت أو قلت عن ذلك      إلي درجة التأييد المتوسطة   

 .المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 

لمعرفة ما إذا كـان  ) Independent Samples T-Test( مستقلتين  في حالة عينتينTاختبار   - ب
اسـتخدمه الباحـث    .  ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجموعتين من البيانات        تاهناك فروق 

 .للفروق التي تعزى للمؤهل العلمي والتربوي 

لمعرفة ما ) ( One Way Analysis of Variance - ANOAVاختبار تحليل التباين األحادي-ج
 . أكثر من البياناتإذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات ثالث مجموعات أو
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميدانية
  

 

 .اختبار أسئلة وفرضيات الدراسة •

 .التحليل الوصفي لمجاالت االستبانة •

 .عرض وتحليل فقرات االستبانة •

 .تحليل الفرضيات  •

 .التوصيات  •

   .المقترحات •
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  -:مقدمة

ل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واسـتعراض       يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خال        
دور "بهدف التعـرف علـى    ، أبرز نتائج االستبانة، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها          

والوقوف على متغيرات   " . التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة        
  ).مي ، سنوات الخدمة والمنطقة التعليميةالمؤهل العل،الجنس(الدراسة و التي اشتملت على

إذ تم استخدام برنـامج     ، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة           
 للحصول على نتائج الدراسة و التي سيتم عرضها         (SPSS)الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية     

  . وتحليلها في هذا الفصل

  :فرضيات الدراسةاختبار أسئلة و

  -:هووفي الدراسة  الرئيس لاؤعن الس لإلجابة 
ما دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومة األساسـية              "

   ".؟العليا بمحافظات غزة
  :قام الباحث باإلجابة عن األسئلة الفرعية للدراسة ، وهو ما سيتم عرضه فيما يلي 

  
  -:عن السؤال األولاإلجابة 

ما دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية من          :" والذي ينص على  

   .وجهة نظر مديري المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظات غزة ؟
  

 والنسب المئوية، المتوسط الحسابي، المتوسـط الحـسابي         تلإلجابة على ذلك تم استخدام التكرارا     
ستبانة منفـردة لكـل     االلكل فقرة من فقرات     ، وذلك   ) T-Test(وكذلك تم استخدام اختبار     النسبي  

تم اختبـار الفرضـية     وقد  . مجال على حده ، وللمجال نفسه، وكذلك لكل فقرات االستبانة مجتمعة          
  :اإلحصائية التالية

جـة التأييـد   در هـي   3 ، مع العلم بأن القيمـة        3متوسط درجة التأييد يساوي     : الفرضية الصفرية 
  .المتوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدم

  .3متوسط درجة التأييد ال يساوي : الفرضية البديلة
فإنه ال يمكن رفـض  ) SPSSحسب نتائج برنامج  ) (0.05 أكبر من Sig > 0.05) Sigإذا كانت 
سطة وهى  الصفرية وتكون في هذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب من درجة التأييد المتو            الفرضية  
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فيتم رفض الفرضـية الـصفرية وقبـول      ) 0.05 اقل من Sig < 0.05) Sig ، أما إذا كانت 3
الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجة التأييد تختلف عن الدرجة المتوسطة، وفي هـذه الحالـة                

 وسطة،يمكن تحديد ما إذا كان متوسط درجة التأييد تزيد أو تنقص بصورة جوهرية عن الدرجة المت             
وذلك من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن                

  .الدرجة المتوسطة والعكس صحيح
  

  :Normality Distribution Test ختبار التوزيع الطبيعي  ا

 K-S) (   Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف -استخدم الباحث اختبـار كولمجـوروف  
فـي  ، وكانت النتائج كما هـي مبينـة         ار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه         الختب
  ).13 ( رقمجدول

  )13(رقم جدول 
  التوزيع الطبيعييوضح  نتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية   المجال  م

 0.458  صياغة رسالة المدرسة 1

 0.368  صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة 2

 0.074 ياغة األهداف اإلستراتيجية للمدرسةص 3

 0.707  تحليل البيئة الداخلية للمدرسة 4

 0.428  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة  5

 0.898   االستبانةفقراتجميع 

لكـل مجـال مـن     (.Sig)أن القيمة االحتماليـة  ) 13 ( رقم من النتائج الموضحة في جدول     يتضح
0.05αمستوى الداللة   أكبر من    االستبانة كانت    مجاالت االستبانة وجميع فقرات     وبـذلك فـإن     ،=

يعتبر توزيعاً طبيعياً وبذلك سيتم اسـتخدام االختبـارات المعلميـة لإلجابـة علـى               توزيع البيانات   
  . بهذه الدراسةفرضيات المتعلقة ال
  

  :جميع فقرات االستبانة
 أو درجة   بدرجة منخفضة جداً   من أفراد العينة مؤيدون      0.6 %أن ما نسبته    ) 14(رقم  يبين جدول   

بدرجة  من أفراد العينة يؤيدون      %89.1، في حين ما نسبته         منخفضة على جميع فقرات االستبانة    
  .بدرجة متوسطة من أفراد العينة فيؤيدون %10.3عالية أو عالية جداً ، بينما ما نسبته 
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  )14(جدول رقم 
  جات التأييد لجميع مجاالت االستبانةيوضح النسب المئوية لدر
  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.1 منخفضة جداً

 %0.5 منخفضة

 %10.3 متوسطة
 %53.6 عالية

 %35.5 عالية جداً

  
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة التأييد لجميع فقرات االستبانة قد وصـلت              Tوتم استخدام اختبار    

  . أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3ة وهي إلى درجة التأييد المتوسط
 وبذلك فـإن    253.41المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساوي       أن  ) 15 ( رقم يبين جدول 

 حسب مقياس   =5 فقرة والدرجة العظمى     60= عدد الفقرات    (84.47 %المتوسط الحسابي النسبي    
253.41ليكرت  

60 وأن وقيمة  ) درجة التأييد المتوسطة   (%60 جوهرياً عن النسبة     ، وهذه النسبة تختلف   )×5
وهي دالة إحصائياً عنـد  0.000   تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  35.44 يساوي Tاختبار 

0.05αمستوى داللة    مما يدل على أن متوسط درجة التأييد لجميع فقـرات االسـتبانة يختلـف        ،  =
ية عن درجة التأييد المتوسطة، وحيث أن إشارة قيمة االختبار موجبة فهذا يدل على              بصورة جوهر 

  . أن متوسط درجة التأييد لجميع فقرات االستبانة يزيد عن درجة التأييد المتوسطة
  

  )15(جدول رقم 

   لجميع فقرات االستبانة(.Sig)يوضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
  

  البند
المتوسط 

  بيالحسا

االنحراف 

  المعياري

المتوسط الحسابي 

  النسبي

  قيمة

  االختبار
  القيمة االحتمالية

(Sig.) 

جميع فقرات 
  االستبانة

253.41 22.97 84.47% 35.44 *0.000 

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
علـى  ) ليكارت الخماسـي   (ولتفسير نتائج الدراسة وزع الباحث نتائج استجابات العينة وفقاً لمقياس         

وحيث تم تقسيم المستويات الخمس وفـق       ) %100= (اعتبار أن الدرجة القصوى تقابل وزناً نسبياً      
  ).16 ( رقمالمعيار المبين في جدول
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  )16(جدول رقم 

  يوضح مقياس ليكارت الخماسي
  عالية جداً  عالية  متوسطة  منخفضة  منخفضة جداً  درجة التأييد

 %100-%81 %80-%61 %60-%41 %40-%21 %20  الدرجة

 
) 160: 2006شـبالق ،  (وفي ضوء األدب التربوي اتفقت بعض الدراسات السابقة مثل  دراسـة             

حيـث اختـار    . مع معيار الباحث لتحديد مستوى االسـتجابة       ) 2007:188،أبو هاشم   ( ودراسة  
ة العليـا حـول دور      الباحث مقياسا محكماً حسب درجة التأييد لمديري المدارس الحكومية األساسي         

التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة بفرض أن يكون مـستوى              
 شرطاً لقبول التأييد للفقرة على األقل ،على أن توزع مستويات األداء األعلى مـن   (%60)األداء 

ن ذلك يعد غير مقبول  وأن مادو)60(%؛ لذا اعتبر الباحث أن حد الكفاية هو  ) 100% -  60%(
وبما أن المتوسط الحسابي لدرجة تأييد مديري المدارس الحكومية األساسية العليا بمحافظات            . تربوياً

 غزة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسـية بمحافظـات غـزة بلـغ                 
  . فإن درجة التأييد عالية جداً 84.47%

طيط االستراتيجي لمديري المدارس ودوره فـي زيـادة فاعليـة اإلدارة            وهذا يدل على أهمية التخ    
  .المدرسية
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  - :التحليل الوصفي لمجاالت االستبانة
  )17(جدول رقم 

 المتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيمةاالختبار لكل مجال من مجاالت االستبانةيوضح 

  

  م

  
  المجال

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

بي
نس
 ال
بي

  

ري
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
(.  

ب
رتي
الت

  

 3 0.000* 33.902 5.31 %85.06 55.29  صياغة رسالة المدرسة  1
 4 0.000* 35.240 5.06 %84.75 55.09  صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة  2
صياغة األهداف اإلستراتيجية   3

 1 0.000* 32.421 4.06 %86.36 38.86  للمدرسة

 2 0.000* 30.552 5.50 %85.26 51.15  تحليل البيئة الداخلية للمدرسة  4
 5 0.000* 23.743 6.76 %82.25 53.46  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة  5

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

  -:كما يلي أن ترتيب مجاالت االستبانة جاءت ) 17(ويتضح من جدول رقم 
احتل المرتبـة األولـى      " صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة   "  المجال الثالث والمتعلق ب      -1

   .)86.36(%  قدرهبوزن نسبي
  -: هذه النتيجة بما يليالباحثويفسر 
قبل والتعامـل معـه     األهداف االستراتيجية للمدرسة يساعد على استشراف المـست       صياغة   -

 .بالشكل المناسب

ساعد في رسم الـسياسات والبـرامج واألنـشطة         االستراتيجية للمدرسة ت  األهداف  صياغة   -
 .المدرسية والعمل على إنجازها 

 
 احتل المرتبة الثانية " تحليل البيئة الداخلية للمدرسة"    المجال الرابع والمتعلق ب 2-

   .85.26)(%  قدره    بوزن نسبي
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  -: هذه النتيجة بما يلي الباحثويفسر 
 -:تحليل البيئة الداخلية للمدرسة يساعد فيما يلي نإ

 .تصميم األهداف اإلستراتيجية للمدرسة  -

 .االستفادة من طاقات المدرسة البشرية  -

 .توظيف اإلمكانات المادية المتاحة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمدرسة  -

 .توظيف اإلمكانات المادية المتاحة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمدرسة -

 .وضع خطط عالجية لتقوية نقاط الضعف عند المعلمين -

 .تقييم قدرات المدرسة وإمكاناتها المادية والبشرية والمعنوية  -
 

 احتل المرتبة الثالثة بـوزن نـسبي      "  صياغة رسالة المدرسة  " المجال األول والمتعلق ب     3-  
   . ( %85.06)قدره 

   -: هذه النتيجة بما يلي الباحثويفسر 
  -: تساعد فيرسالة المدرسةصياغة  نإ

  .تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة    -
  .تعزيز ثقة مدير المدرسة في رسم السياسات الداعمة لتحقيق األهداف المنشودة   -
  .وضع الخطط والبرامج المناسبة تحفيز المعلمين للعمل المبدع داخل المدرسة   -
  .ى استفادة منهاتوجيه الجهود والموارد المدرسية لتحقيق أقص   -
  .تعميق الرؤية المتكاملة لدى المعلمين في المدرسة   -
 

احتل المرتبـة الرابعـة      " صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة   " المجال الثاني والمتعلق ب     4- 
   .)84.75(%  قدرهبوزن نسبي

 -: هذه النتيجة بما يلي الباحثويفسر 

 -: مدير المدرسة فييساعدصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة ن إ

 .توجيه اختياره لألنشطة والفعاليات التعليمية للمدرسة  -

 .تحديد الدور الذي تؤديه المدرسة في المستقبل  -

 .تحديد الموارد الالزمة مستقبال  -

 .تحفيز المعلمين للقيام بأدوارهم  -

 .تحديد طرق الوصول لتحقيق رسالة المدرسة  -
 

احتل المرتبـة الخامـسة      " يل البيئة الخارجية للمدرسة   تحل" المجال الخامس والمتعلق ب     5- 
   .)82.25(%  قدره بوزن نسبي نسبياً مقارنةً بالمجاالت األخرىواألخيرة
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   -: هذه النتيجة بما يلي الباحثويفسر 
دم استقرار الوضع االقتـصادي وذلـك       كثرة التغيرات السياسية والظروف الخارجية ، وع       -

ب على مـدير المدرسـة    كل ذلك يصعى محافظات غزة ، عل وجود الحصار المشدد  بسبب
 .تحليل البيئة الخارجية للمدرسة 

  

 المجاالت الخمس حصلت كل منها علـى         أن يستخلص بأن   الباحثوبعد تحليل هذه النتائج يستطيع      
وزن نسبي بدرجة عالية جداً ، وهذا يعزز مـن أهميـة اسـتخدام مـديري المـدارس للتخطـيط                    

دارسهم ؛ لما له من فائدة كبرى فـي زيـادة فاعليـة اإلدارة المدرسـية ، مـع       االستراتيجي في م  
المالحظة بأنه يجب التركيز على تحليل البيئة الخارجية للمدرسة حيث حصل هذا المجـال علـى                

  .بصورة نسبية مقارنة بالمجاالت السابقة المرتبة األخيرة 
  

والتي أقرت بوجود معوقات    ) 2007الشاعر،(وتتفق هذه النتائج مع نتائج عدة دراسات مثل دراسة          
التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات المدرسية المخطط لها فـي المـستقبل ، ودراسـة                

والتي أظهرت أن البرنامج الخاص بالتطوير حقق أعلى درجات التنمية لمهـارات            ) 2006شبالق،(
وقد حصل على المرتبـة     ،  يد األهداف   التخطيط المدرسي في مجال صياغة الرؤية والرسالة وتحد       

لتخطيط االسـتراتيجي المدرسـي   والتي أظهرت أن عمليات ا) 2005عيداروس،(ودراسة األولى ،  
) 1995زيـدان، (ودراسـة   تحليل البيئة الخارجية والداخلية ،      : ن تشمل على ستة أبعاد منها       يجب أ 

األهداف والمسح والفحص البيئـي،     والتي أظهرت أن من أهم عمليات التخطيط االستراتيجي تحديد          
والتي توصلت إلى أن أهم خصائص المديرين المتميزين الرؤيـة  ) Rex Houze ،2002(ودراسة 

والتي أظهرت ) Bliss & Other 1999( ودراسة ،االستراتيجية للمدير ثم توجيه األهداف بوضوح
ول على معلومات دقيقة واختيار     أن التعرف على البيئة المستقبلية والتحليل الداخلي للمدرسة والحص        

مما يـوفر الكثيـر مـن       بدائل استراتيجية تخضع البرامج التربوية للتفضيل والتحليل قبل التطبيق          
  .الخسائر 

والتي أظهرت وجود ضعف في صـياغة بعـض         ) 2006الدجني،(واختلفت هذه النتائج مع دراسة      
  . جوانب الرؤية والرسالة واألهداف 
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  :الستبانةعرض وتحليل فقرات ا
  -:وقد تم تقسيم السؤال األول إلى عدة أقسام فرعية كما يلي

  :صياغة رسالة المدرسة: المجال األول
  

  )18(جدول رقم 

  "صياغة رسالة المدرسة " يوضح النسب المئوية لدرجات التأييد للمجال األول 
  

  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.1 منخفضة جداً

 %0.4 منخفضة

 %7.8 متوسطة

 %56.3 عالية

 %35.4 عالية جداً
  

 أو درجـة    بدرجة منخفضة جداً   من أفراد العينة يؤيدون      %0.5أن ما نسبته    ) 18(رقم  يبين جدول   
عالية أو عالية جداً، بينما     بدرجة   من أفراد العينة يؤيدون      %91.7منخفضة ، في حين أن ما نسبته        

  .جة متوسطةبدرمن أفراد العينة فيؤيدون %7.8 ما نسبته  
صـياغة رسـالة   " من فقرات المجال األول 1-13) (تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من

 قـد وصـلت إلـي        لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة التأييد       Tوقد تم استخدام اختبار     " المدرسة  
  أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك؟ 3الدرجة المتوسطة وهي 
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  )19(جدول رقم 

   لكل فقرة من فقرات المجال األول(.Sig)ضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية يو

  م

  
  الفقرة

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ي   
ساب
لح
ط ا
وس
مت
ال

بي
نس
ال

 

ي
ار
معي
 ال
ف
را
نح
اال

  

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق

ة  
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
ب .)
رتي
الت

  

 1 0.000* 29.057 0.545 88.69 4.434 تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة  1

 10 0.000* 23.787 0.559 84.10 4.205  زيادة استثمار الفرص المتاحة  2

3  

تعزيز ثقة مدير المدرسة في 
رسم السياسات الداعمة لتحقيق 

  .األهداف المنشودة
4.402 88.03 0.584 26.493 *0.000 2 

4  
تحفيز المعلمين للعمل المبدع 

  داخل المدرسة
4.320 86.39 0.671 21.712 *0.000 5 

 4 0.000* 27.327 0.546 87.11 4.355  وضع الخطط والبرامج المناسبة  5

6  
زيادة قناعة المعلمين العمل بروح 

  الفريق في المدرسة
4.281 85.62 0.674 20.919 *0.000 9 

7  
تنافس المدرسة مع غيرها من 

 13 0.000* 14.125 0.734 78.84 3.942  المدارس

8  
الحفاظ على الثقافة التنظيمية 

  سائدة في المدرسةال
4.066 81.32 0.692 16.946 *0.000 12 

9  
توجيه الجهود والموارد المدرسية 

 8 0.000* 21.903 0.649 85.74 4.287  .لتحقيق أقصى استفادة منها

10  
تعميق الرؤية المتكاملة لدى 

  .المعلمين في المدرسة
4.139 82.79 0.579 21.717 *0.000 11 

11  
تراتيجية اتخاذ القرارات اإلس

  المختلفة داخل المدرسة
4.295 85.90 0.541 26.455 *0.000 7 

12  
تنمية روح المسئولية تجاه 

 3 0.000* 27.709 0.552 87.70 4.385  المدرسة وأهدافها

13  
ربط رسالة المدرسة برؤيتها 

  المستقبلية
4.311 86.23 0.604 23.977 *0.000 6 

  0.000* 33.902 5.306 %55.28785.06  جميع فقرات المجال

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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صياغة رسـالة    "المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال األول        أن  ) 19 ( رقم يبين الجدول 
 )Sig(.القيمـة االحتماليـة      وأن   33.90 يساوي   T ، وقيمة اختبار     85.06% يساوي  " المدرسة
على أن متوسط درجة التأييد لهذا المجال قـد زاد عـن درجـة التأييـد                مما يدل    0.000تساوي  

0.05α وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة        %60المتوسطة وهي    وهذا يعني أن هناك تأييداً      ،  =
  . بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على هذا المجال

تساوي لكل فقرة من فقرات المجال       (.Sig) االحتمالية   القيمةأن  ) 19 ( رقم توضح النتائج في جدول   
لكل فقرة من فقرات هذا     وبذلك فإن المتوسط الحسابي     ،   0.05 وهي أقل من مستوى الداللة       0.000

من قبـل   ك تأييد   هنا وهذا يدل على أن   ،  المتوسطة بصورة جوهرية    درجة التأييد   عن  المجال يزيد   
  .فقرات هذا المجال أفراد العينة حول 

  -:أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا  ويتضح أيضاً من الجدول السابق*

وقد احتلت المرتبة األولى بـوزن       " تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة   " والمتعلقة ب   ) 1( الفقرة   -
   ) .88.69%( نسبي قدره 

لتحقيق األهداف  تعزيز ثقة مدير المدرسة في رسم السياسات الداعمة         " والمتعلقة ب   ) 3( الفقرة   -

  ).88.03%( وقد احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي "المنشودة 
  - :ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي

   .إن تحقيق األهداف المدرسية فيه داللة على زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية1- 
ـ         2-  ي رسـم  وجود رسالة مدرسية واضحة ومحددة يساعد في إيجاد أهداف محددة، وهذا يسهم ف

 .البرامج والسياسات التي تساعد في تحقيق األهداف المرجوة 

الدورات المعطاة للمديرين من قبل مديريات التربية والتعليم تعزز ثقة مديري المـدارس فـي               3- 
 .رسم البرامج والسياسات التي تساعد في تحقيق أهداف المدرسة 

 إن األولى تهـتم بتحقيـق األهـداف          حيث 3)،1(ويالحظ الباحث أن هناك ترابطاً بين الفقرة        
  .والثانية تهتم بتحقيقها من خالل رسم السياسات والبرامج 

) 2005عساف،(، ودراسة    ) 2006شبالق ،   (وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج عدة مثل دراسة          
  .والتي أظهرت أن التعرف على مفهوم االستراتيجية يدفع العاملين إلى تحقيق أهداف المدرسة 
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  - :ويتضح أيضاً من الجدول السابق أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا
وقد احتلـت   " لحفاظ على الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسةا" والمتعلقة ب  ) 8(الفقرة   -

  ) .81.32%(المرتبة الثانية عشر بوزن نسبي قدره 
وقد حـصلت علـى      " ارستنافس المدرسة مع غيرها من المد     " والمتعلقة ب   ) 7(الفقرة   -

 ) .78.84%(المرتبة الثالثة عشر واألخيرة بوزن نسبي قدره 

  - :ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي
ضعف خبرة بعض مديري المدارس و خاصة الجدد منهم، يؤدي إلى ضعف قدرتهم علـى               1- 

  .الحفاظ على الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة 
ي وباستمرار في شؤون المدرسة وأعمالها ، يـؤدي إلـى إضـعاف        تدخالت المجتمع المحل  2- 

 .القدرة على الحفاظ على الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة 

ضعف التواصل والعمل بروح الفريق داخل المدرسة بين المدير ونائبه والهيئة التدريـسية             3- 
 . السائدة في المدرسةوالعاملين فيها ، يؤدي إلى ضعف الحفاظ على الثقافة التنظيمية

   قلة البرامج من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وما يتفرع عنها مديريات والتي 4-
  .تسهم في إذكاء روح التنافس بين المدارس في بعض المجاالت 

  . عدم وجود حوافز ومكافآت للمدارس المتميزة في مجال التخطيط االستراتيجي 5-
متميزين الذين يخططون بشكل سليم وينفذون كذلك ويحققون أهدافهم          عدم تكريم المديرين ال    -6

 .بنجاح وذلك من مديريات التربية والتعليم 

والتي أظهرت أن نـسبة متوسـطة أكـدت          ) 2007أبو هاشم ،    (وهذه النتائج تتفق مع دراسة      
لقـائمين  وجود صعوبات في التخطيط االستراتيجي منها عدم توفير الحوافز المادية والمعنوية ل           

  .    على إعداد الخطط وتنفيذها 
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  :صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة: المجال الثاني
  

  )20(جدول رقم 

  يوضح النسب المئوية لدرجات االستجابة للمجال الثاني
  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.3 منخفضة

 %8.9 متوسطة

 %56.6 عالية

 %34.2 عالية جداً

  
، في حين بدرجة منخفضة من أفراد العينة الذين يؤيدون %0.3 أن ما نسبته ) 20 ( رقمدوليبين ج

 %8.9عالية أو عالية جداً، بينما  ما نـسبته            بدرجة   من أفراد العينة يؤيدون      %90.8أن ما نسبته    
  .بدرجة متوسطةمن أفراد العينة فيؤيدون 

صـياغة الرؤيـة    "  من فقرات المجال الثانى    ) 1-13(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من       
 قد وصلت    لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة التأييد       T، وقد تم استخدام اختبار      " المستقبلية للمدرسة   

  أم ال؟ أم زادت أو قلت عن ذلك؟ 3إلي الدرجة المتوسطة وهي 
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  )21(جدول رقم 

   لكل فقرة من فقرات المجال الثاني(.Sig)يوضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م

  
  الفقرة
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لح
ط ا
وس
مت
ال
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ختب
اال

ة 
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ق
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)
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g
(. 

ب
رتي
الت

  

 1 0.000* 31.635 0.518 89.67 4.484  تحقيق أهداف المدرسة  1

2  
إحداث التغيير المتأثر بالتمهيد الداخلي 

 13 0.000* 17.812 0.595 79.18 3.959  جي للمدرسةوالخار

3  

تطوير وتعديل الرؤية المستقبلية أثناء 
العمل بما سيناسب أهداف الخطة 

  اإلستراتيجية
4.221 84.43 0.553 24.387 *0.000 9 

4  
تحديد الدور الذي تؤديه المدرسة في 

  المستقبل
4.211 84.23 0.604 22.244 *0.000 10 

 12 0.000* 16.588 0.761 82.76 4.138  ارد الالزمة مستقبالتحديد المو  5

6  
توجيه اختياره لألنشطة والفعاليات 

  .التعليمية 
4.270 85.41 0.604 23.252 *0.000 6 

7  
تعزيز مركز إدارة المدرسة على 
 11 0.000* 19.265 0.674 83.41 4.171  التنافس مع المدارس األخرى

 4 0.000* 25.207 0.569 85.85 4.293  .أدوارهمتحفيز المعلمين للقيام ب  8

 2 0.000* 27.097 0.566 87.64 4.382  زيادة فاعلية المدرسة وإنتاجيتها  9

 7 0.000* 21.940 0.641 85.37 4.268  إدارة األزمات التي تواجه المدرسة  10

 3 0.000* 24.709 0.591 86.34 4.317  التفكير للمستقبل  11

12  
تغيير اإلداري نحو قيادة عملية ال

 8 0.000* 21.813 0.628 84.72 4.236  الوضع المأمول للمدرسة

13  
تحديد طرق الوصول لتحقيق رسالة 

  المدرسة
4.276 85.53 0.548 25.845 *0.000 5 

  0.000* 35.240 5.06%84.75 55.09  جميع فقرات المجال

  . α =0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
صياغة الرؤيـة   " المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال الثاني        أن  ) 21 ( رقم ن الجدول يبي

القيمة االحتمالية   وأن   35.240 يساوي     T ، وقيمة اختبار     84.75%يساوي  " المستقبلية للمدرسة   
.)Sig(   ييد مما يدل على أن متوسط درجة التأييد لهذا المجال قد زاد عن درجة التأ              0.000تساوي
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0.05α، وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 60 %المتوسطة وهى  وهذا يعني أن هناك تأييداً  ، =
القيمة االحتماليـة   أن  ) 21(توضح النتائج في جدول     . بدرجة عالية من قبل أفراد العينة لهذا المجال       

(Sig.)  وبـذلك  ،  0.05ل من مستوى الداللة وهي أق 0.000 ي تساولكل فقرة من فقرات المجال
 ،عن القيمة المتوسطة بصورة جوهرية    لكل فقرة من فقرات هذا المجال يزيد        فإن المتوسط الحسابي    

  .الدراسة لفقرات هذا المجال من قبل أفراد عينة تأييد على أن هناك  وهذا يدل
  - :ويتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا

وقد احتلت المرتبة األولى بـوزن نـسبي        " تحقيق أهداف المدرسة  "والمتعلقة ب   ) 1(لفقرة رقم    ا -
  ) .89.67%(قدره 

وقد احتلت المرتبة الثانية بوزن     " زيادة فاعلية المدرسة وإنتاجيتها   "والمتعلقة ب   ) 9( الفقرة رقم    -
  ) .87.64%(نسبي قدره 

  -: هذه النتائج بما يلي الباحثويفسر 
   زيادة فاعلية اإلدارة المدرسيةتحقيق األهداف المدرسية فيه داللة علىإن 1- 
  وجود رسالة مدرسية واضحة ومحددة يساعد في إيجاد أهداف محددة، وهذا يسهم2 - 

  .    في رسم البرامج والسياسات التي تساعد في تحقيق األهداف المرجوة 
  رات وعلى مدار عدة سنواتممارسة مديري المدارس للتخطيط االستراتيجي عدة م 3-

  .يسهم في تحقيق أهداف المدرسة المنشودة      
الدورات والنشرات التربوية والتي تعطي للمديرين تساعدهم في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسـة              -4

  .وكذلك في زيادة إنتاجيتها 
والثاني وفـي ذلـك     قد احتلت المرتبة األولى في المجال األول        ) 1( أن الفقرة رقم     الباحثويالحظ  

  .تأكيد على دور رسالة المدرسة والرؤية المستقبلية للمدرسة في تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة 
والتي ) 2005عساف،(، ودراسة )  2006 شبالق ،(وتتفق هذه النتائج مع عدة دراسات مثل دراسة 

داف المدرسة ، ، ودراسة     أظهرت أن التعرف على مفهوم االستراتيجية يدفع العاملين إلى تحقيق أه          
)2003 ، Moxley (  ًوأظهرت أن الفعالية الكلية للتخطيط االستراتيجي هي عالية أو عالية جدا.  
  

  - :ويتضح أيضاً من الجدول السابق أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا
لثانية عشر  وقد احتلت المرتبة ا    " تحديد الموارد الالزمة مستقبالً   " والمتعلقة ب   ) 5(الفقرة   -

  ) .82.76%(بوزن نسبي 
وقد "  إحداث التغيير المتأثر بالتمهيد الداخلي والخارجي للمدرسة      "والمتعلقة ب   ) 2(الفقرة   -

 ) .79.18%(احتلت المرتبة الثالثة عشر واألخيرة بوزن نسبي 

  -: هذه النتائج بما يلي الباحثويفسر 
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   .على محافظات غزةالمادية و ذلك بسبب الحصار المضروب  الموارد قلة -1
 .ضعف قدرة المدير على التنبؤ بما يلزم مدرسته من موارد مستقبالً  -2

 داخل المدرسة يصعب من عملية التغييـر داخـل           بصورة فاعلة  عدم العمل بروح الفريق    -3
 .المدرسة 

       
 .)1995زيدان ، (ودراسة ) 2006شبالق ، (وهذه النتائج تتفق مع دراسات عدة مثل دراسة 

  

  

  

  -:صياغة األهداف اإلستراتيجية للمدرسة: المجال الثالث
  )22(جدول رقم 

  يوضح النسب المئوية لدرجات االستجابة للمجال الثالث
  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.3 منخفضة

 %8.9 متوسطة

 %49.3 عالية

 %41.6 عالية جداً

  
 ، في حـين أن  بدرجة منخفضة  يؤيدون  من أفراد العينة %0.3أن ما نسبته) 22 ( رقميبين جدول
 مـن  %8.9 عالية أو عالية جداً، بينما ما نسبته بدرجة  من أفراد العينة يؤيدون %90.9ما نسبته  

  . بدرجة متوسطةأفراد العينة فيؤيدون 
   .0%ويالحظ بأن من يؤيدون بدرجة منخفضة جداً نسبتهم 

صياغة األهـداف   " من فقرات المجال الثالث     ) 1-9(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
 قـد    لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة التأييـد        T، وقد تم استخدام اختبار      " اإلستراتيجية للمدرسة   

  .أم ال ؟ أم زادت أو قلت عن ذلك؟ 3وصل إلي الدرجة المتوسطة وهي 
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  )23(جدول رقم 

  لكل فقرة من فقرات المجال الثالث (.Sig)يوضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م

  
  الفقرة
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سا
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ط ا
وس
مت
ال
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ار
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اال

ة 
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ق

 

ة 
الي
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الق

)
Si

g
(. 

ب
رتي
الت

  

1  
التخطيط لألنشطة المدرسية 

 2 0.000* 27.771 0.575 88.78 4.439  المناسبة

2  
اختيار االستراتيجيات المناسبة التي 

  تالءم مع ظروف المدرسةت
4.369 87.38 0.548 27.566 *0.000 4 

3  

توزيع المهام والمسئوليات على قادة 
األنشطة والمشاركين في الخطة 

  المدرسية
4.472 89.43 0.644 25.329 *0.000 1 

4 
زيادة التزام المعلمين بالمهام 

 8 0.000* 21.307 0.631 84.23 4.211  المدرسية

5  
 الالزمة للعمل في توفير الموارد

 9 0.000* 17.213 0.754 83.41 4.171  المدرسة

 7 0.000* 20.930 0.651 84.55 4.228  تفهم حاجات الطالب المختلفة  6

7  
اإللمام باإلمكانيات البشرية في 

  مدرسته
4.309 86.18 0.629 23.081 *0.000 6 

8  
تحديد االحتياجات المادية الالزمة 

 5 0.000* 23.193 0.634 86.50 4.325  للمدرسة

9  
تحديد األهداف اإلستراتيجية األكثر 

  .إلحاحا والممكن تنفيذها
4.374 87.48 0.645 23.615 *0.000 3 

  0.000* 32.421 4.06%86.36 38.86  جميع فقرات المجال

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
  

صياغة األهداف  " المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال الثالث        أن  ) 23(ل رقم   يبين الجدو 
القيمـة   وأن   32.421 يـساوي    T ، وقيمـة اختبـار       86.36%يساوي  " اإلستراتيجية للمدرسة   

مما يدل على أن متوسط درجة التأييد لهذا المجال قـد زاد عـن               0.000تساوي   )Sig(.االحتمالية  
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0.05αوهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة %60 لمتوسطة ، وهي درجة التأييد ا وهذا يعنـي  ، =
  . أن هناك تأييداً  بدرجة عالية من قبل أفراد العينة لهذا المجال

 وهي  0.000تساوي  لكل فقرة من فقرات المجال       (.Sig)القيمة االحتمالية   وتوضح النتائج أيضاً أن     
لكل فقرة من فقرات هذا المجال يزيـد         وبذلك فإن المتوسط الحسابي      0.05الداللة  أقل من مستوى    

الدراسـة  من قبل أفراد عينـة      تأييد  عن القيمة المتوسطة بصورة جوهرية وهذا يدل على أن هناك           
  .لفقرات هذا المجال 

  
  -:ويتضح أيضاً من نتائج الجدول السابق أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا 

توزيع المهام والمسئوليات على قادة األنشطة والمـشاركين فـي          " والمتعلقة ب ) 3(رة  الفق -

  ) .89.43%(و قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي " الخطة المدرسية 
وقد احتلت المرتبة الثانية     " التخطيط لألنشطة المدرسية المناسبة   " والمتعلقة ب   ) 1(الفقرة   -

 ) .88.78%(بوزن نسبي 

  
  -: هذه النتائج بما يلي لباحثاويفسر 

  بينهم خبرة مديري المدارس ومعرفتهم بمعلميهم يسهم في توزيع المهام والمسؤوليات   1-   
  .وبما يناسب كل واحد منهم حسب طاقته وقدرته ومهارته    

  المدرسية،يوفر توزيع المهام والمسئوليات على قادة األنشطة والمشاركين في الخطة  2- 
 .شطة والبرامج المرسومة بشكل سليمماء للعمل مما يساعد في تحقيق األننتديهم روح اإلل       

وجود قسم خاص باألنشطة المدرسية في كل مديرية في محافظات غزة، وما يقوم به هذه               3- 
القسم من عقد مسابقات على مستوى المديرية وكذلك ما يقوم به من تزويـد المـديرين مـن                  

 .تخطيط لهذه األنشطة نشرات توضح كيفية ال

يعتبر التخطيط لألنشطة المدرسية الناحية العملية التطبيقية في خطة المدرسة االستراتيجية           4- 
 .وهي موضع التميز في نتاجات المدرسة 

زيـد  التخطيط لألنشطة المدرسية بشكل سليم  يساعد على إنجازها بصورة فعالة ، وهذا ي              -5
  من فاعلية اإلدارة المدرسية

شـبالق ،   (ودراسـة   ) 2007أبو هاشم ،    (دراسة  : فق هذه النتائج مع نتائج عدة دراسات مثل         وتت
وغيرها من الدراسات التي ركزت علـى أهميـة الخطـط            ) Ronald ،   1988(ودراسة  ) 2006

  .التشغيلية وما تحويه من أنشطة لتحقيق األهداف المخططة 
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  -:في هذا المجال كانتا ويتضح أيضاً من الجدول السابق أن أدنى فقرتين 

وقد احتلـت المرتبـة      " زيادة التزام المعلمين بالمهام المدرسية    " والمتعلقة ب   ) 4(الفقرة   -
  ) .84.23%(الثامنة بوزن نسبي 

فقد احتلـت المرتبـة      " توفير الموارد الالزمة للعمل في المدرسة     " والمتعلقة ب ) 5(الفقرة   -
 ) .83.41%(التاسعة واألخيرة بوزن نسبي 

  
  -: هذه النتائج بما يلي الباحثويفسر 
 .ارس أو مديريات التربية والتعليم الحوافز والمكافآت للمعلمين سواء من مديري المدقلة -1

 .عدم استقرار الوضع االقتصادي للمعلمين يؤدي إلى إحباطهم  -2

  األعمـال الكتابيـة واألعمـال      –تربية الفصل (كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم مثل         -3
 .) صص االحتياط  واللجان المدرسية المناوبة واإلشراف وح:اإلدارية مثل

الحصار المضروب على قطاع غزة أسهم في شح وقلة الموارد المادية الالزمـة للعمليـة                -4
  ).الوسـائل التعليميـة   -المختبـرات -أجهـزة الحاسـوب   (التعليمية فـي المدرسـة مثـل      

والتي أظهرت أن من    ) 2007الشاعر ،   (ة  دراس: وتتفق هذه النتائج مع دراسات عدة منها        
) Price ، 2001(أهم معوقات التخطيط االستراتيجي هو قلة الموارد واختلفت مع دراسـة            

والتي أظهرت أن المناطق التي بها اهتماماً بالتخطيط االستراتيجي كان المعلمـون أكثـر              
  .وعياً بمستندات التخطيط 

  
  :للمدرسةتحليل البيئة الداخلية : المجال الرابع

  )24 ( رقمجدول
  يوضح النسب المئوية لدرجات االستجابة للمجال الرابع

  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.1 منخفضة جداً

 %1.0 منخفضة

 %9.1 متوسطة

 %51.5 عالية

 %38.4 عالية جداً

 أو  جـداً بدرجة منخفـضة  من أفراد العينة الذين يؤيدون     1.1%أن ما نسبته    ) 24 ( رقم يبين جدول 
عالية أو عالية جداً،    بدرجة   من أفراد العينة يؤيدون      89.9%درجة منخفضة ، في حين أن ما نسبته         

  .بدرجة متوسطة من أفراد العينة فيؤيدون 9.1%بينما ما نسبته  
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تحليـل البيئـة     "من فقرات المجال الرابع     ) 1-12(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
 قد وصلت    لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة التأييد       T، وقد تم استخدام اختبار      " رسة    الداخلية للمد 

  أم ال؟ أم زادت أو قلت عن ذلك؟ 3إلي الدرجة المتوسطة وهي 
  )25(جدول رقم 

   لكل فقرة من فقرات المجال الرابع(.Sig)يوضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م
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1  
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في 

 1 0.000* 26.847 0.605 89.27 4.463  المدرسة

 7 0.000* 24.058 0.600 86.02 4.301  تصميم األهداف اإلستراتيجية للمدرسة  2

 5 0.000* 24.758 0.594 86.50 4.325   المدرسة البشريةاالستفادة من طاقات  3

4  
توظيف اإلمكانات المادية المتاحة لتنفيذ 

  الخطة اإلستراتيجية للمدرسة
4.311 86.23 0.590 24.539 *0.000 6 

5  
وضع خطط عالجية لتقوية نقاط 

 9 0.000* 18.178 0.764 85.04 4.252  الضعف عند المعلمين

6  
رسة وإمكاناتها المادية تقييم قدرات المد

 8 0.000* 21.515 0.654 85.37 4.268  والبشرية والمعنوية

7  

تحليل العوامل السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والتربوية والفنية في 

  المدرسة
3.935 78.70 0.776 13.361 *0.000 12 

8  
تنمية مجاالت التميز المتاحة أمام 

  المدرسة في المستقبل
4.008 80.16 0.686 16.226 *0.000 11 

 10 0.000* 17.213 0.754 83.41 4.171  .وضع تصور لمستقبل المدرسة  9

10  
توزيع المهام بين المعلمين حسب 

 2 0.000* 28.518 0.562 89.02 4.451  قدراتهم

 4 0.000* 24.604 0.619 87.48 4.374  اتخاذ قرارات مدرسية أفضل  11

 3 0.000* 27.981 0.554 87.97 4.398  تحسين األداء المدرسي  12

  0.000* 30.552 5.50%85.26 51.15  جميع فقرات المجال

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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تحليـل البيئـة    " المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال الرابع        أن  ) 25 ( رقم يبين الجدول 
القيمـة االحتماليـة    وأن 30.552 يساوي T ، وقيمة اختبار 85.26%يساوي  " ة للمدرسة   الداخلي

.)Sig(   مما يدل على أن متوسط درجة التأييد لهذا المجال قد زاد عن درجة التأييد               0.000تساوي
0.05α وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة        %60المتوسطة وهي    ن هناك تأييداً    وهذا يعني أ  ،  =

  . بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على هذا المجال
تساوي لكل فقرة من فقرات المجال       (.Sig)القيمة االحتمالية   أن  ) 25 ( رقم توضح النتائج في جدول   

لكل فقرة من فقرات هـذا       وبذلك فإن المتوسط الحسابي      0.05 وهي أقل من مستوى الداللة       0.000
عينة من قبل أفراد    تأييد  يمة المتوسطة بصورة جوهرية وهذا يدل على أن هناك          عن الق المجال يزيد   

  .الدراسة لفقرات هذا المجال 
  

  -:ويتضح من نتائج الجدول السابق أيضاً أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا 

 وقد احتلت المرتبة   " تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المدرسة      " والمتعلقة ب ) 1(الفقرة   -
  ) .89.27%(األولى بوزن نسبي قدره 

وقد احتلت المرتبـة     " توزيع المهام بين المعلمين حسب قدرتهم     " والمتعلقة ب ) 10(الفقرة   -
 ) .89.02%(الثانية بوزن نسبي قدره 

 -: هذه النتائج بما يلي الباحثويفسر 

 تحديد نقاط القوة ونقاط الـضعف فـي المدرسـة يـساعد مـديري المـدارس فـي                          -1
  .م األهداف االستراتيجية المدرسيةتصمي

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فـي المدرسـة يـساعد مـديري المـدارس علـى                  -2
 عالجية لتقوية نقـاط الـضعف       ووضع خطط ثمارطاقات معلميهم بالشكل الصحيح     است
 .لديهم

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فـي المدرسـة يـساعد مـديري المـدارس علـى                          -3
العوامل الـسياسية و االجتماعيـة و االقتـصادية و التربويـة والفنيـة فـي                        تحليل  

 .في زيادة فاعلية اإلدارة المرسيةالمدرسة،وهذا يساعد 

 .    جيدةتوزيع المهام بين المعلمين حسب قدرتهم يؤدي إلى القيام بهذه المهام بفاعلية -4

ت على المرتبة الثانية وأن الفقرة رقـم        في المجال الرابع حصل   ) 15( أن الفقرة    الباحثويالحظ  
في المجال الرابع حـصلت علـى       ) 15(في المجال الثالث وهي تشبه إلى حد كبير الفقرة          ) 3(

المرتبة األولى ، وفي ذلك تعزيز وتأكيد على أن مشاركة مدير المدرسة في صياغة األهـداف                
  .مهام والمسئوليات بين المعلمينالاالستراتيجية وفي تحليل البيئة الداخلية يساعده في توزيع 

  والتي أظهرت أن) 2005عيداروس ، (واتفقت هذه النتائج مع عدة دراسات مثل دراسة     
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  للمدرسة،  تحليل البيئة الداخلية:تيجي يجب أن تشمل ستة أبعاد منهاعمليات التخطيط االسترا    
  ،زيـدان (ي المرتبة الثانية ودراسة     والتي أظهرت أن كفاية التدقيق تأتي ف      ) 2004 مقبل ، (ودراسة  

وأظهرت أن من أهم عمليات التخطيط االستراتيجي المسح والفحـص البيئـي ، ودراسـة               ) 1995
)1999 ، Bills  &  Other (  والتي أظهرت أن أهم النتائج التحليل الداخلي للمدرسة.  
  

  - :ويتضح من نتائج الجدول السابق أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا

وقـد   " تنمية مجاالت التميز المتاحة أمام المدرسة في المـستقبل " والمتعلقة ب ) 8(الفقرة   -
  ) .80.16%(احتلت المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي 

تحليل العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتربويـة         " والمتعلقة ب ) 7(الفقرة   -

 ). 78.70%(ثانية عشر واألخيرة بوزن نسبي فقد احتلت المرتبة ال " والفنية في المدرسة

  -:هذه النتائج بما يلي الباحث ويفسر 
  .ضعف قدرة مديري المدارس على التنبؤ بما ستكون عليه المدرسة مستقبالً  -1
كثرة األعباء الملقاة على عاتق مدير المدرسة مما يصعب عليه التفكير بالجانب اإلبـداعي               -2

 .والمتميز لمدرسته مستقبالً 

 .في خطتها االستراتيجية  المدرسية الحوافز والمكافآت للمدارس التي تحقق التميز ةقل -3

عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي بمحافظات غزة وذلك بسبب الحصار المـضروب            -4
 .على محافظات غزة 

تحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية يحتاج إلى مهارات عالية يجب أن يتحلى             -5
 .مدير المدرسة بها 

 ، وكذلك قلة عدد المـديرين       الجدد منهم ضعف الخبرة التربوية لمديري المدارس وخاصة        -6
 .الحاصلين على تخصص اإلدارة التربوية يصعب عملية تحليل العوامل التربوية والفنية 

والتـي أظهـرت أن     ) 2007أبو هاشم ،    (وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات عدة مثل دراسة          
 متوسطه أكدت وجود صعوبات حول عدم توفير الحوافز المادية والمعنوية للقائمين علـى              نسبة

والتي أظهرت تأثير الحوافز والتشجيع على      ) 2006شبالق ،   (إعداد الخطط وتنفيذها ، ودراسة      
  .عملية التخطيط في المدرسة 
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  :تحليل البيئة الخارجية للمدرسة: المجال الخامس
  )26(جدول رقم 

  ح النسب المئوية لدرجات االستجابة للمجال الخامسيوض
  %النسبة المئوية   درجة التأييد

 %0.1 منخفضة جداً

 %0.6 منخفضة

 %16.4 متوسطة

 %52.7 عالية

 %30.2 عالية جداً

 أو درجـة  بدرجة منخفضة جداًمن أفراد العينة  يؤيدون %0.7 أن ما نسبته ) 26(رقم يبين جدول 
عالية أو عالية جداً، بينما     بدرجة   من أفراد العينة يؤيدون      %82.9أن ما نسبته    منخفضة ، في حين     

  . بدرجة متوسطة من أفراد العينة فيؤيدون %16.4أن ما نسبته  
تحليـل البيئـة    " من فقرات المجال الرابع     ) 1-13(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

 قـد    لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجـة التأييـد         Tتبار  ، وقد تم استخدام اخ    " الخارجية للمدرسة   
  أم ال؟ أم زادت أو قلت عن ذلك؟ 3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 
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  )27(جدول رقم 

   لكل فقرة من فقرات المجال الخامس(.Sig)يوضح المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م

  
  الفقرة

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ي 
ب

بي
نس
ال

 

ري
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
Si

g
(. 

ب
رتي
الت

  

 3 0.000* 20.904 0.647 84.39 4.220  تحديد الفرص المتاحة الستثمارها  1

2  
تحديد التحديات التي قد تتعرض لها المدرسة       

 6 0.000* 19.233 0.666 83.09 4.154  للعمل على تالفيها

 2 0.000* 22.943 0.621 85.69 4.285  اإلستراتيجية للمدرسيةتصميم األهداف   3

 4 0.000* 21.137 0.617 83.61 4.180  تحقيق األهداف المرجوة  4

5  
تحليل اتجاهات واحتياجات أفراد المجتمـع      

 12 0.000* 14.253 0.718 78.52 3.926  المحلي

6  
تحليــل العوامــل الــسياسية واالجتماعيــة 

  ة والفنيةواالقتصادية والتربوي
3.901 78.02 0.768 12.900 *0.000 13 

7  
تحديد كميات الموارد التي يمكن للمدرسـة       

 10 0.000* 14.793 0.792 81.14 4.057  الحصول عليها

8  
تقوية الروابط بـين المدرسـة ومؤسـسات        

  المجتمع المحلي وقياداته
4.309 86.18 0.679 21.377 *0.000 1 

9  
يجية عنـد   التوصل إلى قـرارات إسـترات     

 9 0.000* 16.946 0.713 81.79 4.089  تعرض المدرسة لتحديات خارجية محتملة

10  
تطوير البرامج األكثـر تجاوبـا وارتباطـا        

  بحاجات المجتمع المحلي
4.049 80.98 0.711 16.355 *0.000 11 

11  
تطوير واقع المدرسة لمواجهة الـصعوبات      

  التي تعترض النجاح والتفوق
4.122 82.44 0.635 19.600 *0.000 8 

12  
تحديد فرص االسـتمرار والنمـو ودرجـة        

 5 0.000* 21.290 0.606 83.25 4.163  المرونة التي تمارسها اإلدارة المدرسية

13  
صياغة رؤية مستقبلية للمدرسة تركز علـى       

  بعض قضايا المجتمع
4.138 82.76 0.728 17.341 *0.000 7 

  0.000* 23.743 6.76%82.25 53.46  جميع فقرات المجال

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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تحليل البيئـة   " المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال الخامس        أن  ) 27 ( رقم يبين الجدول 
مة االحتمالية  القي  وأن    23.743 يساوي   T ،  وقيمة اختبار      82.25%يساوي  " الخارجية للمدرسة   

.)Sig(   مما يدل على أن متوسط درجة التأييد لهذا المجال قد زاد عن درجة التأييد               0.000تساوي
0.05α وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة        %60المتوسطة وهي    وهذا يعني أن هناك تأييداً      ،  =

  . بدرجة عالية من قبل أفراد العينة لهذا المجال
 وهي  0.000تساوي  لكل فقرة من فقرات المجال       (.Sig)القيمة االحتمالية   توضح النتائج أيضاً أن     و

لكل فقرة من فقرات هذا المجال يزيـد         وبذلك فإن المتوسط الحسابي      0.05أقل من مستوى الداللة     
اسـة  الدرمن قبل أفراد عينة     تأييد   وهذا يدل على أن هناك       ،عن القيمة المتوسطة بصورة جوهرية    

  .لفقرات هذا المجال 
  

  -:ويتبين من الجدول السابق ما يلي 
  -:أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا * 

 " تقوية الروابط بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي وقياداتـه        " والمتعلقة ب   ) 8( الفقرة   -
  ) .86.18%(وقد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

وقد احتلت المرتبـة الثانيـة       " تصميم األهداف االستراتيجية للمدرسة   " لقة ب   والمتع) 3( الفقرة   -
  ) .85.69%(بوزن نسبي قدره 

  -: نتائج هاتين الفقرتين بما يلي الباحثويفسر 
 تحليل البيئة الخارجية يحدد لمدير المدرسة الفرص المتاحة في المجتمع ، مثـل وجـود                -1

ود شخصيات قيادية في شتّى  التخصصات مما        مؤسسات تربوية أو اجتماعية ، وكذلك وج      
يسهل عليه التعاون مع هذه المؤسسات وهذه الشخصيات ، وبالتالي تبادل الخبـرات فيمـا               

  .بينهم ، وهذا يسهم في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية
وجود روابط قوية بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلـي وقياداتـه ، يـساعد مـدير                 -2

 براج مشتركة تخدم المدرسة و المجتمع المحلـي ، و تـوفر للمدرسـة               المدرسة في عمل  
  تحتاجه من موارد مادية أو بشريةبعضاً مما

قبل والتعامـل معـه      تصميم  األهداف االستراتيجية للمدرسة يساعد على استشراف المست         -3
 بالشكل المناسب

امج واألنـشطة   تصميم  األهداف االستراتيجية للمدرسة يساعد في رسم السياسات والبـر           -4
 .المدرسية والعمل على إنجازها 
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فـي المجـال الـسابق أي       " تصميم األهداف االستراتيجية للمدرسة     " والمالحظ أن هذه الفقرة     
وهي نسبة عالية، وهذا يعـزز      ) 86.02%(المجال الرابع احتلت المرتبة السابعة وبوزن نسبي        

  .اعلية اإلدارة المدرسيةدور تصميم األهداف االستراتيجية للمدرسة في زيادة ف
والتي أظهرت أن مـن     ) 1995زيدان ،   (وتتفق هذه النتائج مع نتائج عدة دراسات مثل دراسة          

والتـي  ) 2004مقبل ،   (أهم عمليات التخطيط االستراتيجي تحديد األهداف وتختلف مع دراسة          
ف مع دراسة   حصل مستوى التحسن في كفاية التعامل مع المجتمع المحلي على أقل نسبة وتختل            

والتي أظهرت أن معظم مديري المدارس ال يخططـون بطريقـة فعالـة             ) 1999الصالحي ،   (
  .لتطوير العالقة والتعاون بين المدرسة وفعاليات المجتمع المحلي 

  -:ويتضح من الجدول السابق أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا 

وقـد احتلـت     " أفراد المجتمع المحلي  تحليل اتجاهات واحتياجات    " والمتعلقة ب ) 5(الفقرة   -
  ) .78.52%(المر تبة الثانية عشر بوزن نسبي قدره 

تحليل العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتربويـة         "والمتعلقة ب   ) 6(الفقرة   -

 ) .78.02%(وقد احتلت المرتبة الثالثة عشر بوزن نسبي قدره " والفنية 

  -:رتين بما يلي  نتائج هاتين الفقالباحثويفسر 
ضعف قدرة مدير المدرسة في تحليل اتجاهات واحتياجات أفراد المجتمع المحلي؛ ألن ذلك              -1

  .يحتاج إلى قدرات ومهارات يجب أن تتوافر لدى مدير المدرسة 
 .عدم إشراك أفراد من المجتمع المحلي في إعداد الخطة االستراتيجية للمدرسة  -2

تقر والذي تعيشه محافظات غزة وكـذلك الوضـع         الوضع االقتصادي  الصعب وغير المس      -3
 في تحديد   االجتماعي ، وذلك بسبب الحصار المفروض على محافظات غزة مما ال يساعد           

 في تحليل  العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربويـة          احتياجات المجتمع ، و   
  .والفنية 

) 7( الفقرة في المجال الرابع ورقمهـا        في المجال الخامس ونفس   ) 6( أن الفقرة    الباحثويالحظ  
قد حصلتا على المرتبة األخيرة في كال المجالين ، وفي ذلك داللة على ضعف تحليل العوامـل                 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والفنية ، وأن هناك صعوبة في هـذا التحليـل ؛               

  .وضوع ، والتفكير في حل لهبسبب عدم استقرار هذه العوامل مما يستدعي عالج هذا الم
وهذه النتائج تتفق مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت موضوع التخطيط االستراتيجي مثـل              

     ودراسـة ) 1999الجنـدي ،    (ودراسة  ) 2003العويسي ،   (ودراسة  ) 2005عساف ،   (دراسة  
االستراتيجي وغيرها من الدراسات التي ركزت على أهمية عمليات التحليل          ) 1999خثيلة ،   ( 

  .وخاصة تحليل البية الخارجية والتدقيق قبل ممارسة عملية التخطيط االستراتيجي 
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  -:تحليل الفرضيات 

  -:اإلجابة على السؤال الثاني
ويتعلق هذا السؤال بالتحقق من فرضيات الدراسة والتي تتعلق بدراسة العالقة بين متوسط تقديرات              

تراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية وبعض المتغيرات        عينة الدراسة حول دور التخطيط االس     
وهذا مـا سيعرضـه الباحـث       ) سنوات الخدمة والمنطقة التعليمية     -المؤهل العلمي -الجنس: (مثل  

  -:بالتفصيل 
  

  :نتائج التحقق من الفرض األول

 - :وقد نص الفرض األول على أنه

0.05αلة  إحصائية عند مستوى دال    ال توجد فروق ذات داللة    "   بين متوسـط تقـديرات عينـة       =

، " الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى الجـنس             

 في حالة العينتين المـستقلتين  test( T(باستخدام اختبار  وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
ت داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور          لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذا      

التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى الجنس وذلك لجميـع مجـاالت               
  ).28(رقم تم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . الدراسة والمجاالت مجتمعة

  )28(جدول رقم 

  س لمتغير الجنTيوضح اختبار 
  

   Tاختبار 

  المجال

  

الفرق بين 

 قيمة االختبار  المتوسطين
القيمــــــة 

ــة  االحتماليــ
(Sig.) 

  

  الداللة اإلحصائية

  غير دال إحصائياً 0.545 0.607- 0.590-  صياغة رسالة المدرسة
ــستقبلية   ــة الم ــياغة الرؤي ص

  للمدرسة
-1.107 -1.211 0.228 

 غير دال إحصائياً

ية صياغة األهداف اإلسـتراتيج   
  للمدرسة

-1.336 -1.838 0.069 
 غير دال إحصائياً

  غير دال إحصائياً 0.255 1.143- 1.144-  تحليل البيئة الداخلية للمدرسة
 غير دال إحصائياً 0.402 0.841- 1.032-  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة

 غير دال إحصائياً 0.309 1.023- 4.285-  جميع المجاالت
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  :يمكن استنتاج ما يلي) 28(رقم الموضحة في جدول ة من النتائج السابق
متجانسين حيـث  ) الذكور واإلناث( لمعرفة ما إذا كان تباينا المجتمعين )T. test(اختيار باستخدام 

وذلك لكل مجال من مجـاالت الدراسـة وللمجـاالت    T  المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية 
0.05αمجتمعة أكبر من مستوى الداللة    .  فبذلك يمكن استنتاج أن تبايني المجتمعين متجانسان=

  
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور                
التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية االدارة المدرسية تعزى إلي الجنس ، وذلك لكل مجال مـن                

 في جميع الحـاالت     (.Sig)ت الدراسة ولجميع المجاالت مجتمعة ، تبين أن القيمة االحتمالية           مجاال
0.05αأكبر من مستوى الداللة       ، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية             =

ـ            ادة فاعليـة اإلدارة    بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زي
  .المدرسية تعزى إلى الجنس

  -:ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي 

 الدورات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي والتي أعطيت للمديرين والمديرات كانت بصورة           -1
 .تشاركية وفيها مجموعات مختلطة ولم يكن هناك تمييز على أساس الجنس

  .خضعوا لنفس الدوراتاألساسية العليا بمحافظات غزة  جميع مديري المدارس الحكومية -2
المادة التي وزعت على المديرين هي نفس المادة التي وزعت على المديرات بما يخـص                 -3

  .التخطيط المدرسي االستراتيجي 
 نتائج هذا الفرض مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي توضح عدم وجود فـروق                وتتفق

) 2001الحجـار، (ودراسـة  ) 2005عـساف ،  (ة لمتغير الجنس مثل دراسة      ذات داللة إحصائي  
  ) .1999الصالحي ،(ودراسة ) 2006شبالق ،(ودراسة

  
  -:نتائج التحقق من الفرض الثاني

 -:    وقد نص الفرض الثاني على أنه 
0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  تقـديرات   بين متوسـطات     =

 عينة الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلـى             

    .") ماجستير أودكتوراة -ليسانس/بكالوريس-قلدبلوم معلمين فأ(المؤهل العلمي 
 One Way)باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث

Analysis of Variance, ANOVA (   في حالة العينات المستقلة لمعرفة ما إذا كـان هنـاك
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول دور التخطـيط                 
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االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لكل مجال مـن               
  ).29(تم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم . ةمجاالت الدراسة والمجاالت مجتمع
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  )29(جدول رقم 

   لمتغير المؤهل العلميANOVAيوضح اختبار 

مصدر االختالف  المجال

مجموع 

 المربعات
درجات 

الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات
قيمة 

Fاختبار 
القيمة االحتمالية

)Sig(. 
 51.49 2 102.97 بين المجموعات

 27.61 3,258.55118داخل المجموعات

صياغة رسالة المدرسة 

   3,361.52120 المجموع

1.86 
  
  

*0.160 
 

  

 31.08 2 62.16 بين المجموعات

 25.63 3,050.44119داخل المجموعات

صياغة الرؤية  
المستقبلية للمدرسة

  3,112.60121 المجموع

1.21 
 
 

*0.301 
 
 

 33.29 2 66.58 بين المجموعات

 16.19 1,927.04119داخل المجموعات

صياغة األهداف  
تراتيجية للمدرسةاإلس

  1,993.61121 المجموع

2.06 
 
 

*0.133 
 
 

 65.61 2 131.21 بين المجموعات

 29.60 3,522.66119داخل المجموعات

تحليل البيئة الداخلية  
للمدرسة

  3,653.88121 المجموع

2.22 
 
 

*0.113 
 
 

 41.56 2 83.11 بين المجموعات

 45.84 5,455.38119داخل المجموعات

تحليل البيئة الخارجية  
للمدرسة

  5,538.49121 المجموع

0.91 
 
 

*0.407 
 
 

 500.25 1,000.492 بين المجموعات

 532.47 63,363.61119داخل المجموعات

جميع المجاالت 

   64,364.10121 المجموع

0.94 
 
 

*0.394 
 
 

  0.05 الفرق بين المتوسطات غير دال إحصائياً عند مستوى داللة *
  

  :يمكن استنتاج ما يلي) 29(رقم الموضحة في جدول من النتائج السابقة 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور                

يجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لكل مجال             التخطيط االسترات 
 المقابلة الختبـار تحليـل   (.Sig)من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة تبين أن القيمة االحتمالية         

0.05αالتباين األحادي أكبر من مستوى الداللة        كن للباحث استنتاج   بذلك يم .   في جميع الحاالت   =
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور التخطـيط                
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االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لكـل مجـال مـن                 
  .مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة

  -:ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي 

أهمية التخطيط االستراتيجي لجميع المديرين دون استثناء رغم اختالف مؤهالتهم العلميـة             -1
  .ودوره في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية 

 .حداثة موضوع التخطيط االستراتيجي في مدارسنا الحكومية األساسية العليا  -2

 .ل العلمي لهم أن جميع المديرين أخذوا نفس الدورات التدريبية وبغض النظر عن المؤه -3

ودراسة ) 2006شبالق ،   (وهذه النتائج اتفقت مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة            
والتي أظهـرت   ) 1999الصالحي ،   (ودراسة  ) 2005عساف ،   (ودراسة  ) 2007أبو هاشم ،    (

في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي وقد تمت هذه الدراسات               
  .المدارس في غالبيتها 

  

  -:نتائج التحقق من الفرض الثالث

 -:وقد نص الفرض الثالث على أنه     
0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  بين متوسطات تقديرات عينة     =

ة تعزى إلى سنوات    الدراسة حول دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسي         

   ") سنوات فأكثر10/ سنوات10أقل من -سنوات 5/ سنوات5أقل من "(الخدمة

 One Way)باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث

Analysis of Variance, ANOVA)   في حالة العينات المستقلة لمعرفة ما إذا كـان هنـاك 
 إحصائية بين متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول دور التخطـيط               فروق ذات داللة  

االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى سنوات الخدمة وذلك لكل مجال مـن               
  ).30 ( رقمتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول. مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة
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  )30(جدول رقم 

   لمتغير سنوات الخدمةANOVA يوضح اختبار
  

 مصدر االختالف  المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 

الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات
قيمة 

Fاختبار 
القيمة االحتمالية

)Sig(.  

 18.66 2 37.31 بين المجموعات

 28.17 3,324.21118داخل المجموعات

صياغة رسالة المدرسة 

   3,361.52120 المجموع

0.66 
  
  

*0.518 
  
  

 3.40 2 6.79 بين المجموعات

 26.10 3,105.80119داخل المجموعات

صياغة الرؤية  
المستقبلية للمدرسة

  3,112.60121 المجموع

0.13 
 
 

*0.878 
 
 

 1.10 2 2.19 بين المجموعات

 16.73 1,991.42119داخل المجموعات

صياغة األهداف  
اإلستراتيجية للمدرسة

  1,993.61121 المجموع

0.07 
 
 

*0.937 
 
 

 9.88 2 19.75 بين المجموعات

 30.54 3,634.13119داخل المجموعات

تحليل البيئة الداخلية  
للمدرسة

  3,653.88121 المجموع

0.32 
 
 

*0.724 
 
 

 42.06 2 84.12 بين المجموعات

 45.84 5,454.37119داخل المجموعات

تحليل البيئة الخارجية  
للمدرسة

  5,538.49121 المجموع

0.92 
 
 

*0.402 
 
 

 332.03 2 664.06 بين المجموعات

 535.29 63,700.03119داخل المجموعات

جميع المجاالت 

   64,364.10121 المجموع

0.62 
 
 

*0.540 
 
 

  0.05 الفرق بين المتوسطات غير دال إحصائياً عند مستوى داللة *
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  :يمكن استنتاج ما يلي) 30(الموضحة في جدول رقم من النتائج السابقة 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور                
التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى سنوات الخدمة وذلك لكل مجال              

 المقابلة الختبـار تحليـل   (.Sig)الدراسة وللمجاالت مجتمعة تبين أن القيمة االحتمالية       من مجاالت   
0.05αالتباين األحادي أكبر من مستوى الداللة        بذلك يمكن استنتاج أنـه ال      .  في جميع الحاالت   =

ر التخطـيط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول دو        
االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى سنوات الخدمة وذلك لكـل مجـال مـن                 

  .مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة
  -:ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي 

احتياج جميع مديري المدارس للتخطيط االستراتيجي بسبب أهميته وبسبب حداثته مما حيد             -1
  .دمة عدد سنوات الخ

إن جميع الدورات المعطاة لمديري المدارس كانت للجميع بصورة تشاركية ومـن خـالل               -2
 .عقد مجموعات مختلطة ودون تمييز على أساس عدد سنوات الخدمة 

 .جميع المواد المرجعية هي نفسها لكل المديرين  -3

 مدارس الحكومة األساسية العليا بمحافظات غزة تخضع لنفس ظروف العمل الموضـوعية            -4
 .والبيئية وليس هناك تمييز على أساس عدد سنوات الخدمة 

قد يكون هناك بعض المديرين الجدد قد حرصوا على عدم إظهار أهمية سنوات الخدمة في                -5
 .اإلدارة المدرسية 

أبـو  (،  ) 2006شـبالق ،    (وقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة            
والتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية           ) 2007الشاعر ،   (،  ) 2007هاشم ،   

  .تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة 
  

  -:نتائج التحقق من الفرض الرابع

  -:رض الرابع على أنه وقد نص الف    
0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  بين متوسطات تقديرات عينة     =

المنطقة ول دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى            الدراسة ح 

  ")رفح-خان يونس-الوسطى-غرب غزة-شرق غزة-شمال غزة(التعليمية
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 One Way)وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

Analysis of Variance, ANOVA)العينات المستقلة لمعرفة ما إذا كـان هنـاك    في حالة 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول دور التخطـيط                 
االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى إلى المنطقة التعليمية وذلك لكل مجال من              

  ).31 ( رقم الموضحة في جدولتم الحصول على النتائج. مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة
  )31(جدول رقم 

   لمتغير المنطقة التعليميةANOVAيوضح اختبار 

 مصدر االختالف  المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 

الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات
قيمة 

Fاختبار 
القيمة االحتمالية

)Sig(. 
 22.39 5 111.95 بين المجموعات

 28.41 3,295.01116داخل المجموعات

صياغة رسالة المدرسة 

  3,406.96121 المجموع

0.79 
 
 

*0.560 
 
 

 20.52 5 102.58 بين المجموعات

 25.86 3,025.44117داخل المجموعات

صياغة الرؤية  
المستقبلية للمدرسة

  3,128.02122 المجموع

0.79 
 
 

*0.557 
 
 

 14.55 5 72.73 موعاتبين المج

 16.55 1,935.92117داخل المجموعات

صياغة األهداف  
اإلستراتيجية للمدرسة

  2,008.65122 المجموع

0.88 
 
 

*0.497 
 
 

 39.60 5 198.01 بين المجموعات

 29.86 3,494.05117داخل المجموعات

تحليل البيئة الداخلية  
للمدرسة

  3,692.07122 المجموع

1.33 
 
 

*0.258 
 
 

 80.75 5 403.77 بين المجموعات

 44.14 5,164.81117داخل المجموعات

الخارجية تحليل البيئة  
للمدرسة

  5,568.59122 المجموع

1.83 
 
 

*0.112 
 
 

 594.58 2,972.895 بين المجموعات

 524.88 61,410.79117داخل المجموعات

جميع المجاالت 

  64,383.67122 المجموع

1.13 
 
 

*0.347 
 
 

  0.05 الفرق بين المتوسطات غير دال إحصائياً عند مستوى داللة *
  :يمكن استنتاج ما يلي) 31 ( رقمالموضحة في جدولمن النتائج السابقة 
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لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور                
ة المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية وذلك لكـل         التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدار     

 المقابلة الختبـار    (.Sig)مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة، تبين أن القيمة االحتمالية           
0.05αتحليل التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة         بذلك يمكن استنتاج أنه    .  في جميع الحاالت   =

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسـة حـول دور التخطـيط                ال ت 
االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية وذلك لكل مجال من              

  .مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة
  -:ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي 

  .للمديرين هي نفسها في جميع مديريات التربية والتعليم إن الدورات المعطاة  -1
إن جميع المناطق التعليمية تخضع لنفس ظروف العمل الموضوعية والبيئية وليس هنـاك              -2

 .تمييز على أساس المنطقة التعليمية 

  .المواد المرجعية المعطاة هي نفسها لجميع المديرين في جميع المديريات  -3
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  -:إلجابة على السؤال الثالث ا
   -:وقد نص السؤال الثالث على 

كيف يمكن زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية من خالل التخطـيط االسـتراتيجي فـي              " 

  " .األساسية العليا بمحافظات غزة مدارس الحكومة 
 زيـادة   أهمها إن التخطيط االستراتيجي له دور بارز وهام في اإلدارة المدرسية ومن جوانب عدة،            

فاعلية اإلدارة المدرسية ولكي تتحقق هذه الفاعلية بنجاح وبدقـة سـيظهر الباحـث دور مـدير                 

  -:المدرسة في ذلك 

  

  -:صياغة رسالة المدرسة / المجال األول 
أهمية الدور الذي تلعبه رسالة المدرسة في التخطيط االستراتيجي، حيث إنها تحـدد                  يمكن تحديد 

ية العليا ، وكذلك تحدد الوظائف األساسية للتعليم األساسي ، وبالتالي تساعد            أهداف المدرسة األساس  
رسالة المدرسة المديرين إذا كانت تتصف بالوضوح والتركيز واالختصار فـي تحديـد األهـداف               
المرجوة للمدرسة ، مما يسهم في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية ،  حيـث إنهـا تـوفر البـرامج                    

  . في ضوء تلك األهداف المحددة وذلك بغية إنجازها وتحقيقها واألنشطة واآلليات
  

القيـام بـه،    فرسالة المدرسة هدفية تصف الغرض األساسي من وجود المدرسة والدور المتوقع              
  ولكي تقوم رسالة المدرسة بزيـادة         ويجب أن تكون متطورة ومتجددة     والمهمة التي تسعى لتحقيقها   
  -: بد من القيام بالخطوات التالية فاعلية اإلدارة المدرسية فال

مقارنة رسالة المدرسة بالرساالت المدرسية األخرى ؛ وذلك لالستفادة  منها ، من حيـث                -1
  .صياغتها و شمولها ووضوحها وسهولة لغتها واختصارها 

تدريب مديري المدارس األساسية العليا على صياغة رسالة مدارسهم وذلك من خالل عقد              -2
 .ية وورش العمل الدورات التدريب

 .تقويم رسالة المدرسة الموضوعة من قبل مختصين في مجال التخطيط االستراتيجي -3

عرض رسالة المدرسة على لوحة ووضعها في مكان مناسب في المدرسة لكـي يتعـرف                -4
  .عليها جميع المعلمين و العاملين في المدرسة وكذلك الطالب 
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  -: للمدرسة صياغة الرؤية المستقبلية/ المجال الثاني 
يجب أن يمتلك مديرو المدارس المهارة الكافية في صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة، وأن يشاركوا              

  .بعض الطالب والمعلمين وأفراد من المجتمع المحلي في صياغة الرؤية المدرسية 
ـ              ب أن يقـوم    ولكي تحقق الرؤية المستقبلية الدور المنوط بها في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية يج

 -:مديرو المدارس األساسية العليا بما يلي عند صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة 

  .عدد من المعلمين والطالب في صياغتها وكذلك بعض أفراد المجتمع المحلي مشاركة -1

سهولة تحويل رؤية المدرسة إلى برامج واستراتيجيات سهلة التطبيق فـي المدرسـة              -2
 .وخارجها 

 المستقبلية بشكل كامل في المدرسة بحيث يتعرف عليها جميع المعلمين و            تعميم الرؤية  -3
 .العاملين في المدرسة وكذلك طالبها 

عقد ورش عمل والعمل في مجموعات لتجريـد المفـاهيم المعبـرة عـن التحـديات                 -4
 . و الخارجية إلى مفاهيم عامة)نقاط الضعف(الداخلية

م به مـدير المدرسـة فـي مواجهـة          يقو حول الدور الذي   أيرإجراء استطالعات لل   -5
تصور التهديدات في البيئة الخارجية وما يحتاجه المعلمون وما يتوقعونه للوصول إلى            

  .ورؤية واضحة لمواجهة تلك التهديدات
  

  -:صياغة األهداف االستراتيجية / المجال الثالث     
جية المـراد تحديـدها و      البد لمديري المدارس األساسية العليا أن يهتموا باألهداف االسـتراتي         

  -:تصميمها ثم تحقيقها في مدارسهم وهذا يستدعي منهم ما يلي 
 في إطار األهـداف العامـة       مشاركة المعلمين في صياغة األهداف المدرسية االستراتيجية       -1

 .للمدرسة

  . األهداف المدرسية االستراتيجية الحفز على تحقيق -2

 ) .جتماعياً واقتصادياً وثقافياً سياسياً وا(مراعاة الظروف المحيطة بالمدرسة  -3

 ، سهولة ترجمة األهداف االستراتيجية إلى برامج واستراتيجيات وسياسات سهلة التطبيـق           -4
شاملة ومرنة وقابلة للتطبيق ، وأن تتحول إلـى خطـط           ( ويجب أن تكون هذه السياسات      

الرسمية  وإجراءات ، وأن تكون علمية ، وأن يشارك في صنعها مؤسسات المجتمع المحلي            
 ) .وغير الرسمية وكذلك قياداته
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اختيار اإلجراءات السليمة والتي ترتبط بالسياسات ، وهذه اإلجراءات تعكس وتحدد وسيلة             -5
تنفيذ النشاطات المختلفة في فترة زمنية محددة ، وتضم الخطوات والتفاصـيل والتوقيتـات      

 .تباعها لتنفيذ هذه النشاطات االواجب 

اتيجية وذلك لمعرفة ما تحقق منها وما لم يتحقق وتحديد األسباب في            األهداف االستر تقويم   -6
 .ذلك والعمل على تالفيها 

  
  -:تحليل البيئة الداخلية للمدرسة / المجال الرابع 

المقصود بتحليل البيئة الداخلية للمدرسة هو تحديد نقاط القوة والضعف في المدرسـة بمـا يخـص                 
  ) . عاملين– معلمين –طالب (أو البشرية )  مرافق– وسائل –أجهزة (اإلمكانات المادية 

ومدير المدرسة الناجح والفاعل هو الذي يتعرف على جميع هذه النقاط تقريباً؛ لكي يعمل على تقوية                
  . نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة واستثمارها بأكبر قدر ممكن 
  -:ارة المدرسية فال بد مما يلي ولكي يسهم تحليل البيئة الداخلية للمدرسة في زيادة فاعلية اإلد

 تنمية المعارف والمفاهيم النظرية لمديري المدارس حول تحليل البيئة الداخلية للمدرسة من             -1
  .خالل إعداد مادة مفصلة حول ذلك 

 –تحليل األنـساق    (  تدريب المديرين عملياً على تحليل البيئة الداخلية للمدرسة ويشمل ذلك            -2
ة بخبراء في مجـال التحليـل       ويمكن االستعان ) ختيار أدوات التحليل     ا –اختيار المؤشرات   

 .البيئي

 تكليف مديري المدارس بتحليل البيئة الداخلية لمدارسهم وذلك في خطـة تفـصيلية ترفـع                -3
ألقسام التخطيط التربوي في مديريات التربية و التعليم ، بحيث يبين المـديرون فـي هـذه                 

 . ه وأدواته الخطة عناصر التحليل ومؤشرات

 التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الموجـودة فيـه وكـذلك القيـادات المحليـة و                 -4
 .األكاديميين ؛ لتقديم المساعدة في مجال تحليل البيئة الداخلية للمدرسة 

 على مديري المدارس نقل خبرتهم في تحليل البيئة الداخلية للمدرسة إلى نـوابهم وبعـض                -5
اء ؛ وذلك إليجاد فريق ناجح وذي خبرة في مجال تحليـل البيئـة الداخليـة        المدرسين األكف 

 .للمدرسة 
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  -:تحليل البيئة الخارجية للمدرسة / المجال الخامس 
ويتم ذلك من خالل تحديد الفرص المتاحة في المجتمع المحلي من وجود مؤسسات خيرية داعمة أو                

 االستعانة بها من المدرسة لتقديم الـدعم المعنـوي          أهلية أو اجتماعية ، وكذلك وجود قيادات يمكن       
  .والمادي والتثقيفي للمدرسين أو الطالب 

االعتـداءات  : وأيضاً تحديد التهديدات والمخاطر والعقبات والتي تتعـرض لهـا المدرسـة مثـل               
  .والسرقات وكذلك وجود الفقر أو الجهل في المجتمع المحلي 

لمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسـية ال بـد مـن اتبـاع              ولكي يسهم تحليل البيئة الخارجية ل     
  -:الخطوات التالية 

 .عقد الدورات وورش العمل لتوضيح وشرح عملية تحليل البيئة الخارجية للمديرين -1

 .التدريب على إعداد االستبانات وأوراق استطالع الرأي -2

فـي المجـاالت الـسياسية      جمع المعلومات الالزمة لتحليل البيئة الخارجية للمدرسة وذلك          -3
 .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية ودراستها وتحليلها

  .التواصل مع المجتمع المحلي من حيث قياداته ومؤسساته الفاعلة وذلك لالستفادة منها -4
إلـى  البيئية في المجتمع المحلـي      الضغوط   ولوامدير المدرسة وفريق التخطيط أن يح     على   -5

 . مكن استثمارها لتحقيق أهداف المدرسة ورسالتها فرص حقيقية ي

  .من خالل ما سبق يمكن لمدير المدرسة األساسية العليا أن يزيد من فاعلية إدارته المدرسية 
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 التوصيات
  

  : أن يتقدم بالتوصيات التاليةللباحثمن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن 
     لمديري المدارس من جانب وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي،         المركّز و الفعال   التدريب -1  

    وخاصة المديرين الجدد بما يخص التخطيط االستراتيجي المدرسي وكيفية وضـع الخطـة            
  . المدرسية االستراتيجية

 العمل على احترام الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة ، والعمل على تعزيزها، وذلك من                -2
مبررة في شئون المدرسة وتعزيـز العمـل        الغير  من تدخالت المجتمع المحلي     الحد  خالل  

 .بروح الفريق داخل المدرسة

 توفير البرامج والمسابقات من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ، وما ينبثـق عنهـا مـن                  -3
مديريات والتي تنمي روح التنافس بين المدارس ، فـي شـتى المجـاالت وعلـى جميـع                  

 ) .مديري مدارس ومعلمين وطالب و عاملين و مجالس أولياء االمور(ت المستويا

 توفير حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمديرين الذين يتميـزون فـي مجـال التخطـيط                 -4
االستراتيجي ويحققون خططهم بنجاح ، وكذلك للمعلمين الفاعلين فـي مدارسـهم والـذين              

 .يقومون بمهامهم على أكمل وجه 

زانية التربية التعليم حتى يسهم ذلك في توفير الموارد الالزمة للمدارس سواء كانت              زيادة مي  -5
 .مادية أو بشرية ، وإعطاء مساحة أوسع لمديري المدارس في تحديد هذه الموارد واختيارها

 إعطاء مديري المدارس مزيداً من الصالحيات إلحداث التغيير المناسب في مدارسهم والذي             -6
ة إدارتهم المدرسية، وكذلك تقوية العالقة بين المدرسـة والمجتمـع المحلـي        يزيد من فاعلي  

للمساعدة في إحداث التغيير المرغوب حدوثه في المدرسة وخارجها وذلك من خالل برامج             
 .وآليات مخطط لها بصورة صحيحة

شتراك عدد من المعلمين في التخطيط المدرسي االستراتيجي حتى يشعرهم بدورهم الهـام             ا -7
في الخطة المدرسية ، وكذلك تعريف المعلمين اآلخرين بالخطة وأهدافها ورسالتها ورؤيتها            

 .؛ مما يحقق لهم اإللزام بالقيام بأدوارهم ومهامهم المدرسية على أ كمل وجه 

 التخفيف من األعباء الملقاة على عاتق مدير المدرسة وذلك من خالل توفيرنائب له ومعلـم                -8
ي ، وسكرتير، ومرشد تربوي متفرغ في المدرسة الواحدة،  وكل ذلـك           أول ، ومساعد إدار   

يتيح لمدير المدرسة التفكير جيداً والتخطيط جيداً والتنفيذ والمتابعة بشكل أفضل ، وكـذلك               
  .مقيم داخل مدرسته على أكمل وجه يقوم بدورة كمشرف 
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اجات أفراده واتجاهـاتهم     توثيق العالقة بين المدرسة و المجتمع المحلي والتعرف على احتي          -9
ويعتبرذلك ضروري جداً لمدير المدرسة ؛ حتى يلبي هذه االحتياجات وينمي اتجاهات أفراد             

 .المجتمع المحلي وذلك من خالل برامج واضحة تحقق ذلك 

 ال بد من أن تكمل الخطط االستراتيجية بعضها البعض ، وال بد من المتابعـة المـستمرة                  -10
ذلك االهتمام بضرورة تقويمها الستخالص ما تحقق من أهداف ومـا           للخطط المدرسية ، وك   

 .لم يتحقق ، والتعرف على أسباب ذلك ؛ لمالفاتها في الخطة التالية 

 االهتمام بدراسة المستقبل وتنمية مهارة التنبؤ به لدى مديري المدارس ، وكل ذلك يساعد               -11
 المناسبة حسب التغيرات التي تحـدث       في وضع الرؤية المستقبلية للمدرسة واختيار البدائل      

 .في المستقبل 

 توفير قاعدة معلومات لدى مدارس المربع الدراسي الواحد أو الحي الواحد ، وذلـك بمـا                 -12
يتعلق بالبيئتين الداخلية والخارجية للمدرسة ؛ مما يساعد في اتخاذ القرارات السليمة وفـي              

 . لواقعية إعداد وتطبيق الخطط المدرسية االستراتيجية ا
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  المقترحات
 ، فإنه يقترح بعض الموضوعات التي تستحق الدراسـة          الباحثفي ضوء النتائج التي توصل إليها       

والبحث وذلك لتطوير التخطيط االستراتيجي المدرسي والنهوض به في محافظات فلسطين ومن أهم             
  -:هذه الموضوعات البحثية ما يلي 

  .ط االستراتيجي للتعليم األساسي الحكومي في محافظات غزة تصور مقترح للتخطي -1
دراسة مقارنة بين مدرسة أساسية عليا في محافظات غزة ومدرسـة أساسـية عليـا فـي                  -2

 .محافظات الضفة الغربية تبنت التخطيط  االستراتيجي 

دراسة مقارنة للتخطيط االستراتيجي المدرسي في محافظات غـزة وإحـدى المحافظـات              -3
  .        المصرية

 .تطوير التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة في ضوء تكنولوجيا التعليم  -4

الكفايات الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي في المدارس الحكومية األساسـية            -5
 .في محافظات غزة 

 مدى ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى المشرفين التربويين في وزارة التربيـة والتعلـيم             -6
 .العالي في محافظات غزة 
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   المراجع العربية-1
  -: المصادر والكتب -أ

  .القرآن الكريم     
اإلدارة المدرسـية فـي مطلـع القـرن الحـادي           ) : " 2003(أحمد ، أحمد إبـراهيم       -1

  .عربي ، القاهرة دار الفكر ال، "والعشرين
، دار   "التربويـة لمساءلة والفاعلية في اإلدارة     ا) : " 2006(إخوارشيدة ، عالية خلف      -2

 .الحامد 

 .،مكتبة المجتمع العربي ، عمان " اإلدارة المدرسية) : "2005(أسعد ، وليد أحمد  -3

 .وزارة التربية والتعليم العالي ، فلسطين ) : 2007(األغا ، هيفاء  -4

 .، المملكة العربية السعودية" التخطيط االستراتيجي ) : " 2001(ل عبد اهللا بابكر ، فيص -5

 .، جامعة القدس المفتوحة  " القياس والتقويم" ) : د ت ( برنامج التربية  -6

 أسـس  –مناهج البحـث العلمـي   ) : " 1989(بوحوش ،عماد ومحمد محمود الذنيبات   -7

 .، مكتبة دار المنارة ، األردن  " أساليبو

   عملياته ومداخله ، التنمية–التخطيط التعليمي ) : " 2001(، فاروق شوقي البوهي -8    

   .، دار قباء ، القاهرة " البشرية وتطوير أداء المعلم        
  ،مكتبة القادسية،" التربوي مدخل إلى اإلدارة والتخطيط ) : " 2002(جامعة األقصى -9 

 .خان يونس    

  ،"  مفاهيم وأسس وتطبيقات–التخطيط المدرسي ) : " 2002(الجبر ، زينب علي  -10
 .مكتبةالفالح     

  ، " اإلدارة والتخطيط التعليمي واالستراتيجي) : " 2002(الجندي ، عادل السيد محمد -11
 .مكتبة الرشيد ، الرياض      

   ،، دار الحامد، عمان "  منظور كلي–األعمال إدارة ) : " 2000(جواد ، شوقي ناجي -12
 .األردن      

  ، المؤسسة المصرية" التخطيط للتربية والتعليم ) : " ت. د ( حافظ ، محمد علي -13
  .، القاهرة العامة        

  ، مكتبة " اإلدارة العامة واإلدارة المدرسية) : " 1995( حجي ، أحمد إسماعيل -14
 .المصرية ، القاهرة   النهضة
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     ، دار الفكـر   " اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية   ) : " 1998( _______________ -15
  .العربي ، القاهرة 

  " اإلحصاء التربوي):" 2002( دائرة اإلحصاء التربوية مع وزارة التربية والتعليم -16
      ، دار الجامعـة الجديـدة ،       " اإلدارة المدرسـية  ) : " 2001( دياب ، إسماعيل محمـد       -17

  .اإلسكندرية 
      ، مكتبـة   " أدواتـه وأسـاليبه    –مناهج البحث العلمـي     ) : "2003( ، سهيل رزق      دياب -18
  .، غزة آفاق
ترجمـة  ، " الحديثة  المبادئ والتطبيقات  –أساسيات اإلدارة   " ) : 1992(ديسلر ، جاري     -19

  .المملكة العربية السعودية . دار المريخ عبد القادر محمد عبد القادر،
  .، مركز الراشد ، الكويت  " كيف تخطط لحياتك) : " 2004 ( الراشد ، صالح صالح-20
      ، مكتبـة المجتمـع   " المـدير المدرسـي النـاجح    ) : " 2006( ربيع ، هادي مـشعان    -21

  .العربي 
ــاء، " أساســيات اإلدارة التربويــة) : " 2004( رســمي ، محمــد حــسن -22       ، دار الوف

  .اإلسكندرية 
       دليـل  –إدارة الـنظم التعليميـة للجـودة الـشاملة          ) : " 2005( زاهر ، ضياء الدين      -23

  .دار السحاب ، القاهرة ، "عملي
       ،"التدريب على إعداد الخطـط التربويـة      ) : " 2006( زريقات ، محمد نايف أبو الكشك        -24

  .دار جرير ، عمان ، األردن 
      ، عـالم   " ة الحديثـة  اإلدارة المدرسـي  ) : " 1975( سمعان ، وهيب ومحمـد فيـروس         -25

  .الكتب، القاهرة
      ، "معجم المـصطلحات التربويـة والنفـسية      ) : " 2003( شحاتة، حسن وزينب النجار      -26

  .الدار المصرية اللبنانية 
      ،"اإلدارة التربويـة المدرسـية فـي الـوطن العربـي          ) :"1986( شنودة، أميل فهمـي      -27

  .يت الجمعية العلمية الكويتية ، الكو
  .، الشروق ، عمان ، األردن " التطوير التربوي) : " 2003(، إخليف  الطراونة-28
      ، دار الـشروق ،     " اإلدارة المدرسـية الحديثـة    ) : " 2001( عابدين، محمد عبد القادر      -29

  .عمان ، األردن 
      ،  الـدار   " إدارة األلفيـة الثالثـة     –اإلدارة االسـتراتيجية    ) : " 2001( العارف، ناديـة     -30

  . ، مصرالجامعية
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      ، دار ومكتبـة الحامـد      " اإلدارية تطور الفكر واألنشطة  ) : " 2002( العتيبي ، صبحي     -31
  .عمان ، األردن 

       ، ، دار الفكــر العربــي"  اإلدارة المدرســية) : " 2000( العجمــي ، محمــد حــسين -32
  . القاهرة

ـ         -33        مـدخل إلـى اإلدارة    ) : " ت. د  (اس عبـد مهـدي       العرفي ، عبـد اهللا بالقاسـم وعب

  . جامعة قازيونس ، بنغازي ، "التربوية
       اإلدارة المدرسية الحديثة ، ومفاهيمها النظريـة      ) : " 2001( عطوي ، جودت عزت      -34

  .، الدار العلمية والدولية ودار الثقافة ، عمان  " وتطبيقاتها العملية
 ،،دار المـسيرة ،عمـان     "مبادئ اإلدارة المدرسـية   "): 1999 ( العمايرة ،محمد حسن   -35

  .األردن
      قاموس اإلدارة مـع مـسرد بالمـصطلحات اإلنجليزيـة         ) : " ت  . د  ( غطاس ، نبيل     -36

  .، مكتبة بيروت ، لبنان  " المقابلة
      ، دار المـسيرة ، عمـان،       "التخطـيط التربـوي   ) : " 2005( غنيمة ، محمد متـولي       -37
  .ردناأل

      ، دار صـفاء،    " أسـس ومبـادئ عامـة      –التخطيط  ) : " 2001( غنيم عثمان محمد     -38
  .عمان 

تطوير اإلدارة المدرسية   ) : "1993(فهمي ،محمد سيف الدين ،حسن عبد المالك محمود         -39

  .، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض "في دول الخليج
  اإلدارة المدرسية) : "2004(هيم محمد علي حراحشة إبرا القرعان ،أحمد خليل، -40   

  . األردن،دار اإلسراء ،عمان  ،" الحديثة    

  .،عمان، مكتبة الثقافة" القيادة اإلدارية) : "1995(كنعان ، نواف -41    
  .،جامعة القاهرة ،القاهرة " إدارة االستراتيجية") : 2006(الماضي ، محمد المحمدي -42    

  ، " في اإلدارة المدرسية الجوانب السلوكية) : " 2005(، ندى عبد الرحيم  محامدة -43
  . دار صفاء ، عمان األردن  

  ،"التخطيط التربوي إ طار لمدخل تنموي جديد) : " 2000(  محمد ، أحمد علي الحاج -44

  .دار المناهج ، عمان ، األردن  
لتعليميـة والمدرسـية وآفـاق      سيكولوجية اإلدارة ا  ) : "2008( محمد ، محمد جاسم      -45

  .، دار الثقافة ،عمان ،األردن " التطوير العام
      ،  مكتبـة    "التخطيط المدرسي االسترا تيجـي    ) : " 2001( مدبولي ، محمد عبد الخالق       -46

  .الدار العربية للكتاب ، القاهرة 
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  .،القاهرة،عالم الكتب  " اإلدارة المدرسية الحديثة) : "2001(مرسي ، محمد منير -47
      اإلدارة المدرسية في ضوء الفكـر اإلداري      ) : " 2002( مصطفى ، صالح عبد الحميد       -48

  .، دار المريخ ، الرياض ، المملكة العربية السعودية  " المعاصر
       دليل التخطيط إلعـداد – التعليم للجميع  ) : "2002( مكتب التربية العربي لدول الخليج       -49

  . السنغال ، الرياض - داكار -، متابعة المنتدى العالمي للتربية "  الخطة الوطنية
     ، دار المـسيرة ،     " مناهج البحث في التربية وعلم النفس     ) : " 2000( ملحم ، سامي     -50

  .عمان 
      – الجـزء األول     –اإلدارة االسـتراتيجية     ) : " 2001( هل ، شارلز وجاريث جـونز        -51

  .لمريخ ، المملكة العربية السعودية ، دار ا " مدخل متكامل
تر جمة نهير منصور نصر " المهارات اإلدارية في المـدارس    ) : "2006(هونس، جيف   -52

  .اهللا، دار الكتاب الجامعي ،غزة ،فلسطين
       الـسلطة الوطنيـة    –اإلصـدار األول    ) : " 1997( وزارة التخطيط والتعاون الـدولي       -53

  . ، فلسطين "الفلسطينية 
  .فلسطين، "خطة المنهاج الفلسطيني األول) : " 1998( وزارة التربية والتعليم العالي -54
  .، دار الفاروق ، مصر  " فن اإلدارة المدرسية) : " 2003( ويليامز ، جيمس -55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 210

  -: الرسائل العلمية -ب
 ور الفعلي لمديري    الد ور المتوقع والد   ) : " 1999( أبو حشيش ، بسام محمد عبد الرحمن         -1

 غير منشورة ، جامعـة عـين        رسالة ماجستير ،  " مراكز تأهيل المعاقين حسياً بلواء غزة       
بيـة المقارنـة واإلدارة      قـسم التر   – غـزة    –شمس ، البرنامج المشترك مع كلية التربية        

  .التعليمية
درسـة  المشكالت والصعوبات التي تواجه مـدير الم      ) : " 2004( أبو عودة ، فوزي حرب       -2

 غير منشورة ، جامعة عين شمس باالشتراك        رسالة دكتوراه ،  " الثانوية في محافظات غزة     
  .مع جامعة األقصى ، غزة 

واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغـوث        ) : " 2007( أبو هاشم ، محمد خليل       -3
  .المية ، غزةنشورة ، الجامعة اإلس غير مرسالة ماجستير، " في قطاع غزة وسبل تطويره 

 رسالة دكتوراه ،  " تطوير التخطيط اإلداري للتعليم بقطاع غزة       ) : " 2001( ، رائد     الحجار -4
  .غير منشورة ، جامعة عين شمس ، باالشتراك مع جامعة األقصى غزة 

واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في       ) : " 2006( الدجني ، إياد علي يحيى       -5
  . غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة رسالة ماجستير، "  الجودة ضوء معايير

معوقات التخطيط االسـتراتيجي لـدى مـديري        ) : " 2007( الشاعر ، عدلي داوود محمد       -6
 غيـر منـشورة ، الجامعـة        رسالة ماجـستير  ،  " المدارس الحكومية في محافظات غزة      

  .اإلسالمية ، غزة 
دور برنامج التطوير المدرسي فـي تنميـة مهـارات          ) : " 2006( شبالق ، وائل صبحي      -7

 غير منشورة ،     رسالة ماجستير  ،" التخطيط لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة        
  .الجامعة اإلسالمية ، غزة 

تطوير التخطـيط اإلداري المدرسـي بوكالـة        ) : " 1999( الصالحي ، نبيل محمود سعيد       -8
  رسالة ماجـستير   ،"  األبعاد الحديثة للتكنولوجيا اإلدارية      الغوث بمحافظات غزة في ضوء    

غير منشورة ، جامعة عين شمس ، برنامج الدراسات العليا المشترك مـع كليـة التربيـة                 
  .الحكومية ، غزة 

تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات       ) : " 2003 (----------- -9
 غير منشورة ، جامعة عـين       رسالة دكتوراه ،  " الشاملة  غزة في ضوء مفهوم إدارة الجودة       

  .شمس ، القاهرة باالشتراك مع جامعة األقصى ، غزة 
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واقع اإلدارة االستراتيجية في محافظـات      ) : " 2005( عساف ، محمود عبد المجيد رشيد        -10
  غير منـشورة ،    رسالة ماجستير ،  " غزة في ضوء معايير اإلدارة المدرسية االستراتيجية        

  .الجامعة اإلسالمية ، غزة 
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  -: الدوريات والمجالت -ج
موقف مديري مدارس التعليم األساسي من بعـض        ) : " 2001( أبو خليل ، محمد إبراهيم       -1

 ،)4 (عدد، ال )26 (مجلد ، ال  مجلة مستقبل التربية العريبة   ،  " األزمات والتخطيط لمواجهتها    
   ) .317-229 ( صلحديث، اإلسكندرية ،  صالمكتب الجامعي ا

التوافق بين األهداف والمحتوى وأساليب التـدريس       ) : " 1988( أبو شيخة ، عيسى محمد       -2
  ) .14 –10 ( ص،  ص) 1( ، العدد الطالب/ مجلة المعلم " والتقويم 

تصور مقترح للتخطيط االستراتيجي فـي إدارة مؤسـسات         ) : " 2003( المبعوث ، محمد     -3
   .)126-79(ص، ص ) 8( ، العدد التربية، " التعليم العالي في المملكة العربية السعودية 

فعالية اإلدارة المد رسية في إعداد مديري المـدارس         ) : " 1993( بهجت ، أحمد الرفاعي      -4
 ، رابطة التربيـة الحديثـة ،        مجلة الدراسات التربوية  ،  "  دراسة تقويمية    –بسلطنة عمان   

  .، عالم الكتب القاهرة ) 260-208(ص، ص ) 54 (عدد ، ال)8(المجلد 
  ،" أهدافه وأساليبه ومتطلباتـه    –التخطيط في التعليم العالي     ) : " ت. د  ( بوبطانة ، عبد اهللا      -5

  ) .15-1(ص ، ص مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
  ) .161( ، العدد مجلة البيان،  "التخطيط الناجح) : " 2001( الجعيد ، متعب بن مسعود -6
التخطيط االستراتيجي ودوره في االرتقاء بكفاية وفعالية       ) : " 1999( الجندي ، عادل السيد      -7

، مركـز  ) 17(، العـدد  مجلة مستقبل التربية العربية ، "  دراسة تحليلية    –النظم التعليمية   
  ) .75-37(ص ص  ، القاهرة ، اون مع جامعة حلوانابن خلد ون للدراسات اإلنمائية بالتع

تصور مقترح لتطبيق التخطيط االستراتيجي في التعليم الجـامعي         : "  حسين ، حسن مختار      -8
  ) .210-159( ص ص، ) 6(، العدد مجلة التربية ، " المصري 

مجلة رسـالة   ،بحث منشور ،    "التخطيط االستراتيجي   ) : " 1999( خثيلة ، هند بنت ماجد       -9

 ،ل الخليج ، الرياض   و لد ، مكتب التربية العربي   ) 72(، العدد   ) 20(، السنة   الخليج العربي   
  ) .85-53 ( ص ص ،السعودية

بحـث  ،  " المدرسة كوحدة قاعدية للتطوير التربـوي       ) : " 2003( خليفة ، على عبد ربه       -10

  . ، اإلسماعيلية ، مصر مقدم لمؤتمر جامعة قناة السويس
قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القـرارات التطويريـة          : " )2003( دروزة ، أفنان نظير      -11

  ) .41-5(، ص ص ) 41( ، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربية، " وإحداث التغيير 
الجـودة فـي    ،  "التخطيط االستراتيجي في التعليم الجـامعي       ) : " 2004( رستم ، رفعت     -12

  ) .79-66(ص، ص ) 1(، المجلد ) 1( ، العدد التعليم العالي
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 مفهومـه   –التخطيط االستراتيجي في مجال التربيـة       ) : " 1995( زيدان ، همام بدراوي      -13
، )74( عـدد ، ال ) 10( مجلـد ال، مجلة دراسات تربويـة   ،  "  مبرراته ومتطلباته    –وعملياته  

  .القاهرة ، رابطة التربية الحديثة 
، رسـالة الكليـة     ،  " تطوير  ما هية التخطيط وال   ) : " 1987( شاهين ، محمد عبد الفتاح       -14

  ) .35-34(، ص ص ) 7(العدد 
أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسـية علـى أداء مـديري           ) : " 2001( الطالب ، أحمد     -15

بحث مقدم لـدورة اإلدارة العليـا مـن اإلدارة          ،  " ومديرات المدارس في محافظات جرش      

  .، عمان ، األردن العامة 
اليوم الدراسي المنعقـد     ،" مهام مدير المدرسة كقائد تربوي       " ) :1998( العاجز ، فؤاد     -16

  ، ص   بيرسـا  -جمعية البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية        ،نوفمبر12في غزة في      
  ) .95-83 (ص

دور مدير المدرسـة الثانويـة لمواجهـة المتطلبـات          ) : " 2001( عاشور ، محمد علي      -17
  ص عمـان ، ص   )3( ، العـدد     )19(، المجلـد     رمـوك أبحاث الي ،  " المستقبلية للمدرسة   

)1410-1427. (  
، "  آجالـه    – أنواعـه    – ماهية   –التخطيط أهدافه   ) : " 1986( عفر ، محمد عبد المنعم       -18

  ) .26-23( ص ص ،)35(العدد  ،النور
  ،"التخطيط مهمة أساسية من مهام مـدير المدرسـة          ) : " 1990( عقيالن ، محمد موسى      -19

  ) .315-293 ( ص ص،) 1(العدد ،) 2(، المجلد عة الملك سعود مجلة جام
إدارة عملية التخطيط االستراتيجي كمدخل لفعاليـة       ) : " 2005( عيداروس ن أحمد محمد      -20

 المجلد  ،، جامعة حلوان  مجلة دراسات تربوية واجتماعية     ،  " اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة     
  ) .280-219(ص، ص ) 4(، العدد ) 11(
دراسـة  :  مالتخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العـا ) :" 2002( القطامين ، أحمد   -21

، ص ص   ) 2 (عدد، ال ) 18 (المجلد،  مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية     ،  " تحليلية تطبيقية   
)37-75. (  
، نموذج مقترح للتخطيط المدرسي االستراتيجي      ) : " 2001( مدبولي ، محمد عبد الخالق       -22

، جامعـة  مجلة كليـة التربيـة   ،  " وبناء القدرات التخطيطية لدى مجموعة من الممارسين        
  ) .232-198(، ص ص ) 18(اإلمارات العربية المتحدة ، العدد 

مشروع المدرسة كمركز للتطـوير ودوره فـي تحـسين أداء           ) : " 2004( مقبل ، محمد     -23
، مركز التطوير التربـوي ، وكالـة        ليم  بحث مقدم لدائرة التربية والتع    مديري المدارس ،    

  .الغوث الدولية ، غزة 
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إسهامات التخطيط التربوي في تطـوير النظـام        ) : " 1994( الهدهود ، دالل عبد الواحد       -24
،ص ص  ) 7 (عـدد ، ال ) 9(، المجلـد    مجلة الدراسات التربوية    ،  " التعليمي بدولة الكويت    

  .، القاهرة)26-305(
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  -: النشرات و المنشورات -د
 أسـسه ومبـادؤه     –التواصل في اإلدارة واإلشراف التربوي      ) : " 1988( بلقيس ، أحمد     -1

  ) .E/30(اليونسكو / ، دائرة التربية والتعليم ، األونروا  " وأساليبه
روا ، األون ،  "التربوية إدارة االجتماعات اإلدارية واإلشرافية   ) :" 1989 (---------- -2

، دائرة التربية والتعليم،قسم تربية المعلمين والتعليم العالي ، معهد التربية ، دورات التربية              
   .)HT) / 16((في أثناء الخدمة 

،  دائـرة    "القائد التربوي وإدارة الوقـت      ) :" 1989( بلقيس ، أحمد وخيري عبد اللطيف        -3
 المعلمين والتعليم العالي ، معهد التربية ،        التربية والتعليم ، األونروا ، اليونسكو ، قسم تربية        

  .غزة 
، "  أسلوب آخر في اإلدارة والتنظيم–نظام اإلدارة باألهداف  ) : " 1989 (---------- -4

دائرة التربية والتعليم ، األونروا ، اليونسكو ، قسم تربية المعلمين والتعليم العالي ، معهـد                
   .)HT) / 17((التربية 

، " مهمات ناظر المدرسة في ظل اإلدارة التربويـة الحديثـة           ) : " 1998 ( دياب ، سهيل   -5
  .  ، غزة 8/ دائرة التربية والتعليم ، مركز التطوير التربوي ، رقم أ 

 التخطيط  – المجمع التدريب األول     –المدرسة كمركز تطوير    ) : " 2001(ياب ، وآخرون    ذ -6

  .ة ، وكالة الغوث الدولية ، األونروا، دائرة التنمية البريطاني " لتطوير المدرسة
 المدرسة كوحـدة    –دليل بناء خطة تطوير المدرسة      ) : " 2003( الضامن ، ريم وآخرون      -7

  . ، غزة )HT) / 1((، معهد التربية ،  " للتطوير التربوي
أداة مقترحة لتحليل العمل في المجالين      ) : " ت. د  ( مركز التطور التربوي ، دائرة التعليم        -8

  . ، غزة)HT) / 9((، دورة اإلدارة المدرسية " اإلداري والفني لناظر المدرسة 
/ ، األونـروا      " دليل مدير المدرسة لبناء الخطة المدرسـية        ) : " ت. د   (-------- -9

  .اليونسكو ، دائرة التربية والتعليم ، األردن 
، دائرة التربية    " رسي الفعال مدير المدرسة والتنظيم المد   ) : " 1986( مسلماني ، إبراهيم     -10

) / 9((اليونسكو ، قسم تربية المعلمين والتعليم العالي ، معهد التربية ،           / والتعليم ، األونروا    
HT(.  

   -مشروع تطوير مدارس وكالة الغوث الدولية ) : " 2002( وكالة الغوث الدولية -11

  .، فلسطين  " المدرسة كوحدة للتطوير التربوي
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  :إلنترنت مواقع ا-ه
التخطيط االستراتيجي مسؤولية مـن مـسؤوليات       ) : " 2003(العويسي ، رجب بن علي       -1

 .    htm.04/bulletin/moe/om.gov.moe.www://http  ،" مدير المدرسة 

2- www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/5thissu/02.htm (29/3/1428)            
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  مالحقال

  
   .االستبانة في صورتها األولية) 1(ملحق رقم 

  أسماء السادة المحكّمين) 2(ملحق رقم 

  .االستبانة في صورتها النهائية) 3(ملحق رقم 

ن عمادة الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعلـيم         كتاب م ) 4(ملحق رقم   

  .العالي

كتاب من وزارة التربية والتعليم العالي إلى مديري التربيـة          ) 5(ملحق رقم   

  .والتعليم
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  ) 1(ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها األولية           غزة –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا  

  ربيــــة كلية الت
  اإلدارة التربوية / قسم أصول التربية

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  حفظه اهللا: ..................................................... الدكتور/ السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،، 

  
  تحكيم استبانة/ الموضوع

  
اإلدارة التربويـة   / جستير في أصول التربيـة    يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة الما       

  : بعنوان
  .) اإلدارة المدرسية بمحافظات غزةدور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية(

وهذه الدراسة تحتاج إلى إعداد أداة للكشف عن دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة               
ة في هذا المجال، يشرفني أن أضع بـين أيـديكم           المدرسية بمحافظات غزة، ونظرا لخبرتكم الواسع     

هذه االستبانة التي تشكل أداة الدراسة الميدانية في صورتها األولية، بهدف تحكيمها قبـل تطبيقهـا                
  . ميدانيا

لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باإلطالع على فقرات هذه االستبانة، وإبداء رأيكم فيها من حيث دقة                
ضوع الدراسة، ومدى انتمائها لمجاالت الدراسة التي وردت فيهـا، وذلـك            العبارات ومناسبتها لمو  

أمام االختيار المناسب، وإن كان لسيادتكم أية مقترحات نرجو ذكرها في الصفحة            ) ×(بوضع عالمة   
  . األخيرة أو في ورقة خارجية

رؤيـة   صـياغة ال   –صياغة رسالة المدرسـة     : علما بأن االستبانة مكونة من أربعة مجاالت وهي       
   تحليل البيئة الخارجية للمدرسة – تحليل البيئة الداخلية للمدرسة –المستقبلية للمدرسة 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  -:الباحث

 مازن سليم نور الدين
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  )2(ملحق رقم 

   المحكّمين السادةأسماء
  

  الوزارة/ الجامعة   االسم  المسلسل
   اإلسالميةالجامعة  فؤاد العاجز. د. أ  1
 الجامعة اإلسالمية  محمود أبو دف. د.أ    2
 الجامعة اإلسالمية  محمد عسقول. د.أ  3
 الجامعة اإلسالمية  محمد األغا. د               4
 الجامعة اإلسالمية  حمدان الصوفي. د    5
 الجامعة اإلسالمية  عليان الحولي. د  6
 الجامعة اإلسالمية  سليمان المزين. د   7
 الجامعة اإلسالمية  ماجد الفرا. د              8
  الجامعة اإلسالمية  فايز شلدان.             د  9
 الجامعة اإلسالمية  سناء أبو دقة. د              10
  جامعة القدس المفتوحة  زياد الجرجاوي. د  11
  جامعة األقصى  ناجي سكر. د              12
  ة التربية والتعليم العاليوزار  رياض سمور. د              13
  وزارة التربية والتعليم العالي  هيفاء األغا. د              14
دائرة /وكالة الغوث الدولية  نبيل الصالحي. د              15

  التربية و التعليم
دائرة / وكالة الغوث الدولية  زياد ثابت. د              16

  التربية و التعليم
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  رحمن الرحيمبسم اهللا ال

  ) 3(ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها النهائية
   غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا 
  آلية التربية 
  اإلدارة التربوية / أصول التربية

  
  استبيــان

  مديري المدارس األساسية العليا الحكومية بمحافظات غزة/ موجه للسـادة
  .ة/رمالمحت.. ة المدرسة/مدير/ السيدة

  أما بعد... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

يسعدني أن أضع بين أيديكم هذا االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقـة بدراسـة ميدانيـة                 
  : للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية وهي بعنوان

  ." بمحافظات غزةدور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية"
 -صياغة رسالة المدرسة  : فقرة وتم تقسيمه إلى خمسة مجاالت هي      ) 60(ويتكون هذا االستبيان من     

 تحليل البيئة الداخلية    – صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة      –صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة     
  .  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة–للمدرسة 

اءة كل فقرة من فقرات هذا االستبيان، وتحديد درجة موافقتك أو تأييـدك لكـل               لذا أرجو التكرم بقر   
  . في العمود المناسب أمامه) ×(فقرة بوضع إشارة 

  . كلي أمل في إجابتكم عن جميع فقرات االستبيان بدقة وموضوعية، وذلك للوصول إلى نتائج صحيحة وصادقة

  
  : مالحظات

  . دم لغرض البحث العلمي فقطجميع البيانات التي ستدلي بها ستستخ .1
 . صفحات) 4(عدد صفحات االستبيان  .2

 يسلم االستبيان للمديرية المشرفة على المدرسة أو للباحث نفسه .3

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  الباحث

  مازن سليم محمود نور الدين
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  : أمام اإلجابة المناسبة لكل بند) ×(ضع إشارة : بيانات عامة/ أوال

  (      )      أنثى   )   (ذكر  : جنسال
  (       ) ليسانس / ، بكالوريوس      )  (دبلوم معلمين أو أقل  : المؤهل العلمي 

     ).   (دكتوراة / ماجستير      
  )اكتب عدد السنوات باألرقام. (سنة ) ـــ: (عدد سنوات الخدمة كمدير مدرسة

  )    ( فأكثر سنوات10، )    ( سنوات10 أقل من  إلى5، من  )  ( سنوات 5أقل من 
  

  : ثانيا فقرات االستبانة

  صياغة رسالة المدرسة : المجال األول

مشاركة مدير المدرسة في صياغة رسالة المدرسة كجزء من الخطة االستراتيجية يساعد المدير 
 : على 

    درجة التأييد
عالية   بنود االستبانة

  جدا
 منخفضة متوسطة  عالية

منخفضة 

  جدا

             .تحقيق األهداف المرجوة للمدرسة  .1
             .زيادة استثمار الفرص المتاحة  .2
درسة في رسم السياسات الداعمـة لتحقيـق        تعزيز ثقة مدير الم     .3

  . األهداف المنشودة
          

            .تحفيز المعلمين للعمل المبدع داخل المدرسة  .4
            .وضع الخطط والبرامج المناسبة  .5
             .زيادة قناعة المعلمين العمل بروح الفريق في المدرسة  .6
            .تنافس المدرسة مع غيرها من المدارس  .7
             .لى الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسةالحفاظ ع  .8
            . توجيه الجهود والموارد المدرسية لتحقيق أقصى استفادة منها  .9

            .تعميق الرؤية المتكاملة لدى المعلمين في المدرسة.10
             .اتخاذ القرارات االستراتيجية المختلفة داخل المدرسة.11
            .درسة وأهدافهاتنمية روح المسئولية تجاه الم.12
             .ربط رسالة المدرسة برؤيتها المستقبلية.13
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  صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة : المجال الثاني

درسة كجزء من الخطة االستراتيجية يساعد مشاركة مدير المدرسة في صياغة الرؤية المستقبلية للم
 : المدير على 

  

    درجة التأييد
عالية   بنود االستبانة

  جدا
 منخفضة متوسطة  عالية

منخفضة 

  جدا

             .تحقيق أهداف المدرسة.1
             .إحداث التغيير المتأثر بالتمهيد الداخلي والخارجي للمدرسة.2
ء العمل بما سيناسب أهـداف      تطوير وتعديل الرؤية المستقبلية أثنا    .3

   .الخطة االستراتيجية
          

            .تحديد الدور الذي تؤديه المدرسة في المستقبل.4
             .تحديد الموارد الالزمة مستقبالً.5
            . توجيه اختياره لألنشطة والفعاليات التعليمية التعلمية.6
             .خرىتعزيز مركز إدارة المدرسة على التنافس مع المدارس األ.7
            .تحفيز المعلمين للقيام بأدوارهم.8
             .زيادة فاعلية المدرسة وانتاجيتها.9

             .إدارة األزمات التي تواجه المدرسة.10
             .التفكير للمستقبل.11
             .قيادة عملية التغيير اإلداري نحو الوضع المأمول للمدرسة.12
             .مدرسةتحديد طرق الوصول لتحقيق رسالة ال.13
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  : صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة: المجال الثالث

قيام مدير المدرسة بصياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة كجزء من الخطة االستراتيجية يساعد 
  :المدير على

  
  

  

    درجة التأييد
عالية   بنود االستبانة

  جدا
 منخفضة متوسطة  عالية

منخفضة 

  جدا

             .التخطيط لألنشطة المدرسية المناسبة .1
             .اختيار االستراتيجيات المناسبة التي تتالءم مع ظروف المدرسة .2
يع المهام والمسئوليات على قادة األنشطة والمـشاركين فـي          توز .3

   .الخطة المدرسية
          

             .زيادة التزام المعلمين بالمهام المدرسية .4
             .توفير الموارد الالزمة للعمل في المدرسة .5
             .تفهم حاجات الطالب المختلفة .6
             .اإللمام باإلمكانيات البشرية في مدرسته .7
             .تحديد االحتياجات المادية الالزمة للمدرسة .8
            . تحديد األهداف االستراتيجية األكثر إلحاحا والممكن تنفيذها .9
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 لمدرسة تحليل البيئة الداخلية ل: المجال الرابع

 : قيام مدير المدرسة بتحليل البيئة الداخلية للمدرسة كجزء من الخطة االستراتيجية يساعد المدير على

  

  
  
  
  

    درجة التأييد
عالية   بنود االستبانة

  جدا
 منخفضة متوسطة  عالية

منخفضة 

  جدا

             .تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المدرسة .1
             .لمدرسةتصميم األهداف االستراتيجية ل .2
             . االستفادة من طاقات المدرسة البشرية .3
توظيف اإلمكانات المادية المتاحة لتنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية           .4

   .للمدرسة
          

             .وضع خطط عالجية لتقوية نقاط الضعف عند المعلمين .5
             .تقييم قدرات المدرسة وإمكاناتها المادية والبشرية والمعنوية .6
تحليل العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتربويـة          .7

   .والفنية في المدرسة
          

             .تنمية مجاالت التميز المتاحة أمام المدرسة في المستقبل .8
            . وضع تصور لمستقبل المدرسة .9

            .توزيع المهام بين المعلمين حسب قدراتهم.10
             .اتخاذ قرارات مدرسية أفضل.11
             .تحسين األداء المدرسي.12
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 تحليل البيئة الخارجية للمدرسة : المجال الخامس

راتيجية يساعد المدير قيام مدير المدرسة بتحليل البيئة الخارجية للمدرسة كجزء من الخطة االست
  : على

  
  
  
  
  
  

    درجة التأييد
عالية   بنود االستبانة

  جدا
 منخفضة متوسطة  عالية

منخفضة 

  جدا

             .تحديد الفرص المتاحة الستثمارها .1
            .فيهاتحديد التحديات التي قد تتعرض لها المدرسة للعمل على تال .2
             .تصميم األهداف االستراتيجية للمدرسية .3
            .تحقيق األهداف المرجوة .4
            .تحليل اتجاهات واحتياجات أفراد المجتمع المحلي .5
تحليل العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتربويـة          .6

   .والفنية
          

            .حصول عليهاتحديد كميات الموارد التي يمكن للمدرسة ال .7
             .تقوية الروابط بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي وقياداته .8
التوصل إلى قرارات استراتيجية عند تعرض المدرسة لتحـديات          .9

   .خارجية محتملة
          

            .تطوير البرامج األكثر تجاوبا وارتباطا بحاجات المجتمع المحلي.10
ة الصعوبات التي تعترض النجـاح      تطوير واقع المدرسة لمواجه   .11

  .والتفوق
          

تحديد فرص االستمرار والنمو ودرجة المرونة التـي تمارسـها          .12
   .اإلدارة المدرسية

          

           .صياغة رؤية مستقبلية للمدرسة تركز على بعض قضايا المجتمع.13
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