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  :الملخص

 درجـة ممارسـة مـدیري ومـدیرات المـدارس لعملیـات التخطـیط هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى
االستراتیجي المدرسي في محافظة سراة عبیـدة، والتعـرف علـى معوقـات تطبیقـه، والمقترحـات التـي 

واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي، . تساهم نحو تطبیق التخطـیط االسـتراتیجي المدرسـي
 بعـد التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا علـى مجتمـع البحـث والبـالغ )االسـتبانة(وقام بتطبیق أداة الدراسة 

أن درجة  : وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي. المكون من مدیري ومدیرات المدارس) 200(عددهم 
إجابات مدیري ومدیرات المدارس نحو المقترحات التي یمكن إجراؤها لتطبیق التخطـیط االسـتراتیجي 

ــة جــدا، وبمتوســط حــسابي عــام المدرســي كــان فــي حــدود االختیــار عا ) 5(مــن أصــل ) 4.24(ًلی
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة ترجــع للنــوع فــي كــل مــن المحــور األول . درجــات

) 0.05(حیث تبین أن مستوى الداللـة أكبـر مـن ) المعوقات(، والمحور الثاني )الممارسة(
خبــرة فــي كــل مــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة ترجــع لل.  فــي هــذین المحــورین

حیث تبین أن مستوى الداللة أكبر ) المعوقات(، والمحور الثاني )الممارسة(المحور األول 
عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة ترجـع للبـرامج .  في هذین المحورین) 0.05(من 

ــر مــن  ــث تبــین أن مــستوى الداللــة أكب ــة جمیــع المحــاور حی فــي هــذین ) 0.05(التدریبی
لـصالح ) المقترحـات(د فروق ذات داللة إحصائیة ترجع للنـوع فـي محـور وجو.  المحورین

ومـستوى الداللـة . للـذكور) 57.21(في مقابل ) 79.15(اإلناث حیث كان متوسط رتبهم 
لـصالح ) المقترحـات(وجود فروق ذات داللة إحصائیة ترجع للخبـرة فـي محـور ).  0.05(

، ومستوى الداللـة )72.62(تبهم  سنة، حیث كان متوسط ر20- 10من لدیهم خبرة من 
)0.05.( 

  . معوقات، التخطیبط االستراتیجي، مدیري ومدیرات المدارس الثانویة: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the degree of school principals (males 
and females) practice of school strategic planning processes in Sarat 
Abidah governorate and the obstacles of implementation as well as 
some suggestions for implementation. The researcher made use of the 
descriptive analytical method, and administered a questionnaire for 
collecting the study data after assuring its validity and reliability. The 
research community consisted of 200 school principals. The results of 
the study revealed that the level of school principals’ agreement about 
the suggestions that might be conducted was very high as the general 
mean was (4.24) out of (5) scores. There were no statistically 
significant differences due to gender in the first dimension (practice) 
and the second dimension (obstacles) as it was revealed  that the level 
of significance is greater than (0.05) in those two dimensions. 
Furthermore, there were no statistically significant differences due to 
the experience in both the first dimension (practice) and the second 
one (obstacles), as it was found that the level of significance is greater 
than (0.05) in such two dimensions. Moreover, there were no 
statistically significant differences due to the training programs of all 
the dimensions, as the level of significance was greater than (0.05) in 
the two dimensions. There was a statistically significant differences 
due to the gender variable in the suggestions dimensions in favor of 
females, as the mean was (79.15) for males compared to (57.21) for 
males and the significance level was (0.05). There were statistically 
significant differences due to experience in the suggestions 
dimensions in favor of those with experience of 10-20 years, as their 
rank mean was 72.62, and the level of significance was 0.05. 

Keywords: Obstacles, Strategic Planning, High Schools Principals. 
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  :مقدمة
ــه عــامال  ــان اإلعــداد للعمــل والتخطــیط ل ــق اهللا األرض ومــن علیهــا ك ًمنــذ أن خل
ًأساسیا في نجاح ذلك العمل، وتحقق أهدافه، وجمیع الحضارات السابقة والالحقـة لـم تكـن 
ًلوال تـوفر التخطـیط عنـصرا أساسـي فـي تكوینهـا، وللتخطـیط أنواعـه ومراحلـه التـي تعـددت 

  .وتطورت مع مرور الزمن
وفـي العــصر الحــدیث راج مفهــوم التخطــیط طویــل المــدى فــي منتــصف الــستینات 
خاصة في الوقت الذي اهتمت في الحكومـة األمریكیـة بعمیلـة التخطـیط االقتـصادي وتبنـي 
بعض المنظمات ألسالیب التخطیط والبرمجة، إال إنه وفي أواخر الستینات تعرض التخطیط 

سائل واألدوات الالزمة لتطبیق التخطیط، ومـن هنـا طویل المدى النتقادات منها تجاهله للو
لیحل محل مفهـوم التخطـیط طویـل ) Strategic Planningالتخطیط االستراتیجي (ظهر 
  ).6م، 2007بني حمدان، . (المدى

ویرجع أصل التخطیط االستراتیجي إلى مجتمع التجاریین، وفي یومنا هذا یمارس 
كات الكبرى وعدد متزاید من المؤسـسات الـصغرى التخطیط االستراتیجي من قبل معظم الشر

  )91م، 1986كون، (
وقد ظهر التخطیط االسـتراتیجي لیحـل محـل مفهـوم التخطـیط طویـل المـدى الـذي 

بنـي حمـدان، . (تعرض النتقادات منها تجاهله للوسائل واألدوات الالزمـة لتطبیـق التخطـیط
  ).6م، 2007

ً التخطیط االستراتیجي تأخذ بعدا مهما وفي المملكة العربیة السعودیة بدأت عملیة
إلـى أنـه بـدأ ) 21، 2009(في العدید من المرافق الحكومیة واألهلیة، حیث یشیر الكریـدا 

یتردد من حین آلخر إعالن القطاعات المختلفة عن خططها ذات التوجه االستراتیجي، كما 
التـي تـم تـضمنیها هــ 1435-1425حدث في خطة وزارة التربیة والتعلیم للسنوات العشر 

في خطة التنمیة الثامنة للدولـة، وفـي المیـدان التربـوي كانـت هنـاك العدیـد مـن المحـاوالت 
التــي تتبــع التوجــه االســتراتیجي فــي تنظیماتهــا علــى مــستوى المدرســة كمــشروع المــدارس 

  .الرائدة الذي تبنته وزارة التربیة والتعلیم، والذي اعتمد منهجیة التخطیط االستراتیجي
ـــسعودیة التخطـــیط و ـــة ال ـــي المملكـــة العربی ـــیم ف ـــد اتخـــذت وزارة التربیـــة والتعل ق

ٕاالســتراتیجي أســلوبا رســمیا للتخطــیط لكافــة مــستویاتها اإلداریــة بــدءا مــن الــوزارة وادارات  ً ً ً
ًالتربیة والتعلیم  وانتهاء إلى المدرسة، ولتحقیق ذلك  فقد تبنـت  إنـشاء دلیـل  یقـود مـدیر 

ه اإلستراتیجیة للمدرسة وفق منهجیة علمیة تبدأ من مرحلة االستعداد المدرسة إلعداد خطت
ـــة ) التخطـــیط للتخطـــیط (والتهیئـــة للتخطـــیط  ـــة التخطیطی ـــع البیئ ـــل واق ـــم مرحلـــة تحلی ، ث
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ــع ( ــات ) تــشخیص الواق ــا فیهــا مــن عملی ــاء : بم جمــع البیانــات ووصــفها وتحلیلهــا ، وبن
درسة وأهدافها ثم تـصمیم الخطـة التنفیذیـة بناء رؤیة الم: المؤشرات التربویة وذلك بقصد 

ُالتي تتضمن مجموعة مـن األنـشطة والبـرامج التـي تحقـق مـا رسـم مـن أهـداف ثـم مرحلـة 
. الجنوبي. المنصور .فراج .العسكر (متابعة وتقویم الخطة لضمان تنفیذها بكفاءة وفاعلیة

  ).6م، 2011األختر، 
مارسة مدیري ومدیرات المـدارس ولذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة مدى م

نحو تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي والمعوقات التي تواجههم لتفعیل توجهات وزارة 
  . التربیة والتعلیم في هذا المجال

  :الدراسةمشكلة 
تعتبــر المدرســة هــي مقــصد جمیــع األفكــار التطویریــة الهادفــة للرقــي بمــستویات 

ٕعد مدیر المدرسة أحد الركائز المهمة في تحقیق وانجاح تلك العملیة التربویة والتعلیمیة، وی
الرؤى واألفكار متى ما استخدم األسلوب العلمي في اإلدارة والـذي یعتمـد بـشكل كبیـر علـى 

  ) 9م، 2011العسكر وآخرون، (التفكیر والتخطیط االستراتیجي 
د فــي دارســته إلــى أن معظــم المــدارس الثانویــة تعتمــ) م2004(ویــشیر العبــسي 

الخطة السنویة التطویریة تلیها الخطة السنویة التقلیدیـة ثـم الخطـة طویلـة المـدى، لتـأتي 
  .من اإلجمالي%) 1.5(الخطة اإلستراتیجیة أقلها نسبة 

لــذلك فــإن تبنــي التخطــیط المدرســي وتطبیــق مبــادئ وأســالیب عملیــات التخطــیط 
لـدى مـدیري ومـدیرات االستراتیجي المدرسي أصبح ضرورة ملحة في ظل الضعف الموجـود 

  .المدارس نحو تطبیق التخطیط االستراتیجي في المدرسة
ـــو ناصـــر  ـــد أورد أب ـــذلت جهـــودا ) م2010(وق ـــسعودیة ب ـــة ال ًأن المملكـــة العربی

للتطـــویر نحـــو التخطـــیط االســـتراتیجي فـــي بعـــض منـــاطق المملكـــة ونـــشره فـــي منظمـــات 
  ).238(ومؤسسات التربیة والتعلیم 
إلى وجود ضـعف مـشاركة المیـدان التربـوي فـي بنـاء ) 2006(وقد أشار العوین 

  ).3(الرؤویة والرسالة، باإلضافة إلى عدم وضوح تحلیل البیئة الخارجیة للتعلیم 
في دراسته إلى وجود العدید من المشكالت والمعوقات ) 2009(كما أشار الكریدا 

  ).5(ذات الصلة المباشرة بغیاب عملیة التخطیط المدرسي 
لدراسة الحالیة تحاول الكشف عن القصور فـي التخطـیط االسـتراتیجي َلذلك فإن ا

  . على مستوى المدرسة في مدارس التعلیم العام في محافظة سراة عبیدة
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  : أسئلة الدراسة
مــا مــدى ممارســة مــدیري ومــدیرات المــدارس لعملیــات التخطــیط االســتراتیجي علــى  .1

 مستوى المدرسة؟
جي في محافظـة سـراة عبیـدة مـن وجهـة نظـر ما معوقات تطبیق التخطیط االستراتی .2

 ؟- مدیري ومدیرات المدارس –أفراد الدراسة 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفـراد الدراسـة نحـو تطبیـق التخطـیط  .3

فـي مـدارس البنـین ) الخبـرة، والنـوع، والبـرامج التدریبیـة(االستراتیجي فـي متغیـرات 
 والتعلیم في محافظة سراة عبیدة؟والبنات التابعة إلدارة التربیة 

 ما مقترحات أفراد الدراسة نحو تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي؟ .4
  :أهداف الدراسة
  :  الدراسة الحالیة إلى تحقیق األهداف التالیةتهدف

التعرف على مدى ممارسة مدیري ومـدیرات المـدارس لعملیـات التخطـیط االسـتراتیجي  .1
 .على مستوى المدرسة

 
 -  معوقات تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي من وجهة نظر أفراد الدراسة تحدید .2

 .مدیري ومدیرات مدارس إدارة التربیة والتعلیم في محافظة سراة عبیدة
 نحـو تطبیـق التخطـیط – في آراء أفراد الدراسة – إن وجدت – التعرف على الفروق  .3

رة التربیــة والتعلـیم فــي محافظــة االسـتراتیجي فــي مـدارس البنــین والبنــات التابعـة إلدا
 .سراة عبیدة

 .التعرف على مقترحات أفراد الدراسة نحو تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي .4
  :أهمیة الدراسة

تنبثق أهمیة الدراسة من خالل أهمیـة التخطـیط االسـتراتیجي فـي تطـویر العملیـة 
  : التعلیمیة، كما تتركز أهمیتها في اآلتي

د تسهم فـي تطـویر عملیـات التخطـیط االسـتراتیجي المدرسـي مـن أن هذه الدراسة ق -1
 .خالل معرفة معوقات التطبیق، ومقترحاته

قد تسهم في مساعدة القیادات التربویة في وزارة التربیة والتعلیم على معرفـة مـدى  -2
تطبیــق مــدیري ومــدیرات المــدارس لعملیــات التخطــیط االســتراتیجي علــى مــستوى 

 .المدرسة
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فـي التوسـع فـي الدراسـات ذات العالقـة بـالتخطیط االسـتراتیجي علـى أنها قد تسهم  -3
  .مستوى المدرسة

  :حدود الدراسة
تناولـت الدراسـة مـدى ممارسـة مـدیري ومـدیرات المـدارس نحـو : الحد الموضوعي .1

تطبیق التخطیط االستراتیجي ومعوقات التطبیـق، ومتطلباتـه، فـي مـدارس التربیـة 
 .والتعلیم في محافظة سراة عبیدة

اقتصرت الدراسة على مدیري ومدیرات مدارس إدارة التربیة والتعلیم : الحد المكاني .2
 .في محافظة سراة عبیدة

ُنفــذت الدراســة خــالل الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي : الحــد الزمــاني .3
 .هـ1432/1433

  : مصطلحات الدراسة
  : المعوقات

یة والفنیة واالجتماعیة التي تعیق جمیع العوائق المالیة واإلدار: یقصد بالمعوقات
المدیر عن تحقیق أهداف برامجه اإلداریة التي تـساعد فـي تحـسین علمیـة التعلـیم والـتعلم 

  )71، 1997المغیدي، (وتطویرها 
مجموعة المؤثرات السلبیة التي تعیق : ً وتعرف المعوقات إجرائیا في هذه الدراسة
ــق التخطــیط االســتراتیجي مــدیري ومــدیرات المــدارس فــي محافظــة ســراة عب ــدة نحــو تطبی ی

  .المدرسي
  :التخطیط االستراتیجي

هو عملیة تتصور بها المنظمة مستقبلها فتضع اإلجراءات والعملیات الـضروریة 
لبلوغ ذلك المستقبل وتوفر هذه الرؤیة المستقبلیة لحالة المنظمة معرفة االتجاه الذي یجب 

  ) 38هـ، 1429لسعید،ا) (أن توجه إلیه الجهود لتحقیق األهداف
تلك العملیة المنظمة التـي : ًویعرف التخطیط االستراتیجي إجرائیا في هذه الدراسة

تبدأ بتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات في المجاالت المختلفة للتربیة والتعلیم 
ووضع رؤیة ورسالة وأهداف تسعى المدرسة لتحقیقهـا عبـر خطـة تـشغیلیة مـع األخـذ فـي 

  .العتبار جمیع البدائل المطروحة عند حدوث أي طارئا
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  :اإلطار النظري
 التخطــیط وأنواعــه، والتخطــیط االســتراتیجي، وأبــرز مفهــومیتنــاول هــذا الفــصل 

نماذجه، وتوظیـف التخطـیط االسـتراتیجي فـي التعلـیم، والتخطـیط االسـتراتیجي فـي المملكـة 
  .العربیة السعودیة

  :التخطیط االستراتیجي
ًالتخطــیط االســتراتیجي اختالفــا كبیــرا عــن التخطــیط العــادي، فــالتخطیط یختلــف  ً

العادي یبدأ بالحاضر ویحلل التغیرات المتوقعة إذا ما استمرت االتجاهات الحالیـة، ولكـن 
التخطیط االستراتیجي ال تحده االتجاهات الحالیة، وهو یبدأ بقفـزة إلـى المـستقبل، وقـد ال 

اهات الحالیة للمؤسسة، بل تعكـس التغیـرات المتوقعـة فـي تكون ذات عالقة قریبة باالتج
  ).83م، 2009أبو النصر، . (البیئة

ــة متقدمــة مــن مراحــل تطــور وتغیــر نظــام  ویعتبــر التخطــیط االســتراتیجي مرحل
لقد بدأ نظام التخطیط . التخطیط بشكل عام والذي هو أیضا یمثل الجوهر في نظام اإلدارة

المالي ووضع الموازنـات، والتخطـیط قـصیر المـدى، ثـم عـزز ًبالتركیز أوال على التخطیط 
ًالحقـــا بعملیـــات التخطـــیط متوســـط وبعیـــد المـــدى، ثـــم تعقـــدت العملیـــة التخطیطیـــة فـــي 
ــد وضــیاع  ــادة هــذا التعقی ــشامل، ومــع زی ــرة لتظهــر عملیــات التخطــیط ال المنظمــات الكبی

ًمثل نقلة نوعیة بالتركیز العملیات التخطیطیة بتفاصیل كثیرة جاء التخطیط االستراتیجي لی
في حیاة المنظمات، وبذلك فإن التخطیط االستراتیجي یتعامـل مـع المـشكالت واإلشـكاالت 

  ) 6م، 2007. بني حمدان، إدریس. (التي تخص النظام بصورته الشمولیة
    :أهداف التخطیط االستراتیجي

  :عدة أهداف للتخطیط االستراتیجي منها) 95م، 2010(أورد السكارنة 
 .تحدید وتوجیه المسارات للمنظمة -1
 .صیاغة وتطویر رسالة المنظمة وأهدافها -2
 .تحدید وتوجیه مسار العمل في المنظمة -3
 .تحدید وصیاغة الغایات واألهداف للمنظمة -4
 .تحدید وتوفیر متطلبات تحسین األداء وتحقیق نمو وتقدم المنظمة -5
صـحاب األمـوال واإلدارة التأكد من ربط األهداف اإلستراتیجیة لطموحـات وأهـداف أ -6

 .العلیا ومصلحة أعضاء المنظمة
 .توجیه الموارد واإلمكانیات إلى االستخدامات االقتصادیة -7
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 .توجیه الجهود البحثیة لتطویر أداء المنظمة وتدعیم موقفها التنافسي -8
ــتم وضــعه مــن  -9 ــرابط بــین رســالة المنظمــة وأهــدافها ومــا ی ــق الت التأكــد مــن تحقی

 . ة العملسیاسات وقواعد وأنظم
   :عناصر التخطیط االستراتیجي

  :یتكون التخطیط االستراتیجي من العناصر التالیة
 .وضع اإلطار العام لإلستراتیجیة -1
ًدراسة العوامـل البیئیـة المحیطـة بالمنظمـة، سـواء كانـت خارجیـة أم داخلیـة، مـع  -2

 .تحدید الفرص المتاحة والقیود المفروضة
 .تحدید األهداف والغایات -3
 .ستراتیجیات البدیلة والمقارنة بینهاوضع اال -4
اختیـار البـدیل االســتراتیجي الـذي یعظــم مـن تحقیــق األهـداف فــي إطـار الظــروف  -5

 .البیئیة المحیطة
وضع السیاسات والخطط والبرامج والموازنات حیث یتم ترجمـة األهـداف والغایـات  -6

طویلـة األجــل إلــى أهــداف متوســطة األجــل وقــصیرة األجــل، ووضــعها فــي شــكل 
 .برامج زمنیة

تقییم األداء فـي ضـوء األهـداف واالسـتراتیجیات والخطـط الموضـوعة مـع مراجعـة  -7
 .وتقییم هذه االستراتیجیات والخطط في ضوء الظروف البیئیة المحیطة

استیفاء المتطلبات التنظیمیة الالزمة لتنفیذ اإلستراتیجیة مع مراعاة تحقیق تكیف  -8
 ). 100م، 2010السكارنة، ( اإلستراتیجیة المنظمة للتغیرات المصاحبة للقرارات

  :خصائص التخطیط االستراتیجي
ــسكارنة  ــد ال بخــصائص عــدة ) 113م، 2010(یتمیــز التخطــیط االســتراتیجي عن

  : یمكن إجمالها باآلتي
 : اآلثار الطویل األجل -1

یهدف التخطـیط االسـتراتیجي إلـى إحـداث تغیـرات جوهریـة ومهامـه فـي المنظمـة وهـذا ال 
 فــي األجــل القــصیر، بــل یحتــاج إلــى فتــرة طویلــة األمــد وتكــالیف كبیــرة وجهــود یظهــر إال

  . مهمة
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 :المشاركة الواسعة -2
ًیتطلب التخطیط االستراتیجي مشاركة واسعة في وضـعه ابتـداء مـن اإلدارة العلیـا، ونـزوال 

  .إلى العاملین والمستفیدین والجمهور وغیرهم
 : المرونة -3

المرونــة، لكــي یــستطیع مواجهــة التغیــرات المحتملــة عنــد یتمیــز التخطــیط االســتراتیجي ب
  .التنفیذ

 :حشد الطاقات الكامنة والموارد -4
ًیسعى التخطیط االستراتیجي لحشد جمیع طاقات المنظمة الكامنة ومواردها المتاحة سواء 
ــة، أو التــي یمكــن توفیرهــا مــن خــارج المنظمــة وتوجیههــا نحــو تحقیــق األهــداف  الذاتی

  .المرسومة
 : قبلیةالمست -5

ینظر التخطیط االستراتیجي إلـى المـستقبل فهـو أسـلوب مـستقبلي بـالرغم مـن أنـه یعتمـد 
مؤشرات الماضي ومعطیات الحاضر ألغراض معرفة واقع المنظمة إال أنه ینطلق من هنا 

  .لیرسم أهداف المستقبل
 : الترتیب للخیارات واألولیات -6

لخیارات أما المنظمـة التـي تـسلكها من الخصائص المهمة للعمل االستراتیجي أنه یضع ا
  .في خطتها التنفیذیة وأنه یرتب البرامج التنفیذیة حسب أولویاتها وأهمیتها

     :نماذج للتخطیط االستراتیجي
تتوافر العدید من نماذج التخطیط االستراتیجي وتختلـف فـي الـشكل والمكونـات، وعلـى 

)  (Thompson, Harver, Eure, 2009سـبیل المثـال أورد ثمبـسون وهـارفر وأوري
  : نموذج التخطیط االستراتیجي القائم على الكفاءة، والذي یمثله الشكل التالي
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  ).2009( نموذج التخطیط االستراتیجي القائم على الكفاءة عند ثمبسون وزمالؤه 1شكل 
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ن وزمـالؤه مـن ویتكون نموذج التخطیط االستراتیجي القائم علـى الكفـاءة عنـد ثمبـسو
التخطیط من أعلى إلى أسفل، والتخطیط من أسفل إلى أعلى، ویضم : قائمتین متصلة هما

  .ًعنصرا، حیث یبدأ بتقییم االحتیاجات، وینتهي بإعادة تقییم األهداف) 14(هذا النموذج 
نموذجــا للتخطــیط االســتراتیجي المدرســي كمــا فــي الــشكل ) 1994(كمــا أورد برنهــام 

  :التالي

   
  )1994(نموذج التخطیط االستراتیجي المدرسي عند برنھام :  2شكل 

إلــى أن مــا یمیــز هــذا النمــوذج عــن غیــره مــن النمــاذج ) م2009(وقــد أشــار عقــالن 
ه األخرى المشابهة هو التغلب على الهرمیة والتراتب في مستویات التخطیط من خالل تأكید

على التغذیة الراجعة وكذا الرقابة والمتابعـة أثنـاء تنفیـذ الخطـة العملیاتیـة مـن أجـل تعـدیل 
ــسیة. ومراقبــة الخطــة اإلســتراتیجیة ــالث مراحــل رئی ــي ث ــه ف ــة التخطــیط : (أمــا مكونات مرحل

متقاطعة وبینهما ربط تبادلي ) االستراتیجي، ومرحلة التكتیكات، ومرحلة التخطیط العملیاتي

  الرؤیة 

 والرسالة

 التخطیط االستراتیجي

  

 التكتیكات
  

 التخطیط العملیاتي

 العمالء

 التقویم

برامج التنمیة 
  ةالمھنی

 ً)شھرا6-18(

السیاسات 
  المدرسیة 

 سنوات ) 1-3(

 سنوات) 3-5(

  المدى الزمني 
 )المدى البعید(

 المیزانیات

مستوى اإلدارة 
 المتوسطة

مستوى اإلدارة 
 العلیا

المھتمون 
  والمكلفون
 كل العاملین

العاملو
ن 

  )1994(تیجي المدرسي عند برنھام نموذج التخطیط االسترا:  3شكل 
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خــالل الحركــة الدورانیــة لألســهم ویــسبق هــذه المراحــل مرحلــة صــیاغة الرؤیــة یتــضح مــن 
  )108. (والرسالة ویلي هذه المراحل عملیة التقویم

ــادات التعلیمیــة فــي فهــم عملیــة التخطــیط  ویــرى الباحــث أن تلــك النمــاذج تــساعد القی
مــستوى االسـتراتیجي، وتــساهم فــي زیـادة ممارســتهم لعملیــات التخطـیط االســتراتیجي علــى 

  .المدرسة، لتحقیق المدرسة والتعلیم بشكل أكثر فعالیة
  دواعي استخدام التخطیط االستراتیجي في المنظمات التعلیمیة

ــر رایــزا  ــة ) Riza. 2007(ذك ــد تــم االعتــراف بحیوی " التخطــیط االســتراتیجي"أنــه ق
كومــة ، وتأسیـسها كبنیــة فرعیـة قانونیــة فــي المنظمـات والمؤســسات التعلیمیـة التابعــة للح

دون أي مخاوف تتعلق بـالربح " التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد"والتي تقدم بشكل قانوني 
  ).174(ً، وأنها أصبحت مسؤولة أیضا عن إنشاء خط إرشادي استراتیجي 

إلـــى العدیـــد مـــن دواعـــي تطبیـــق التخطـــیط ) 23-16م، 2010(وقـــد أشـــارت جـــالل 
لتي ارتـبط بعـضها باالتجاهـات العالمیـة الحدیثـة االستراتیجي داخل المنظمات التعلیمیة، وا

ویمكــن . فـي المجــال التربـوي، وبعــضها بـبعض نقــاط ضـعف وقــصور المنظمـات التعلیمیــة
  : إیجازها في اآلتي

تبني العدید من الدول المتقدمة وبعض الدول النامیـة بعـض االتجاهـات اإلداریـة  -1
سلطات، ممـا یمنحهـا المزیـد ٕالحدیثة والتي تتیح للمدرسة واداراتها المزیـد مـن الـ

اتجـاه الحكـم الـذاتي : من االستقاللیة علـى ضـوء بعـض االتجاهـات الحدیثـة مثـل
Self –Government. 

وذلك لبناء مجتمع معرفـي وهـي فـي : اتجاه المدارس لبناء منظمات تعلم بداخلها -2
ســعیها لتحقیــق ذلــك تهـــتم بالدرجــة األولــى علـــى العناصــر البــشریة الموجـــودة 

ا وأن نجاحها یتوقف على مدى وجود قائد مبدع لدیه القدرة علـى تخلیـق بداخلیه
ــشریة إلــى ــي تــدفع بالعناصــر الب ــة المالئمــة والداعمــة لهــذا المجتمــع والت : البیئ

 . التنمیة الذاتیة، والمعرفیة الذاتیة، والدافعیة الذاتیة
 تبني :اتجاه المدارس نحو وضع رؤیة مستقبلیة تحقق النتائج المرجوة من خالل -3

رؤیة واضحة تقوم على أسس منهجیة وعلمیة، والتي تعد أحد خطـوات التخطـیط 
االســـتراتیجي الرئیـــسیة تـــسعى اإلدارة المدرســـیة إلنجاحهـــا مـــن خـــالل المجتمـــع 

 .المدرسي وجمیع المعنیین



  معوقات تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي من وجهة نظر مدیري ومدیرات المدارس في محافظة سراة عبیدة
  فیصل محمد عبداهللا الشهراني/ د

 

 -814-

كمــا أن هنــاك دواعــي ارتبطــت بــبعض نقــاط ضــعف وقــصور المنظمــات التعلیمیــة فــي 
تجعلها عاجزة عن تحقیق المستوى األكادیمي المرغـوب فیـه معظم بلدان العالم والتي 

  : ٕللطالب، واتاحة الفرص المهنیة الالزمة لهم وتتمثل فیما یلي
 انخفاض المستوى المهني واألكادیمي لإلدارة المدرسیة  -1
 .انخفاض المعاییر األكادیمیة للمعلمین -2
 .غیاب نظم المحاسبیة والمعاییر المتفق علیها -3
 الب ضعف مشاركة الط -4
 .عدم فعالیة المنهج والتعلیم وممارسات التدریس -5
 .عدم وضوح األهداف بسبب محدودیة استخدام المعلومات -6
 . قصور ومحدودیة الطموحات الوالدیة لدى أبنائهم -7

  متطلبات التخطیط االستراتیجي في التعلیم 
ه، العدید من متطلبات التخطیط االستراتیجي وعملیات) 68-62م، 1995(أورد زیدان 

حیث إنه إذا ما تم إدراك أهمیتها وتوفیرها وتطبیقها واالستفادة منهـا فـسوف تـنعكس آثـار 
ذلك على تطویر وتقدم واضحین في مجال التربیة وزیادة أكبر في فعالیاتهـا وذلـك كنتیجـة 

  : مباشرة لتطبیق واستخدام التخطیط االستراتیجي في هذا المجال، ومن تلك المتطلبات
فـإذا أردنـا األخـذ بهـذا النـوع مـن : بعاد األربعة للتخطـیط االسـتراتیجيضرورة توفر األ -1

 : التخطیط فإنه البد من توفر أربع متطلبات یمكن تمثیلها بالشكل التالي



 م 2020 لسنة ینایر) األول، الجزء 185: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -815-

 

 
   األبعاد األربعة للتخطیط االستراتیجي4شكل 

 
 بصفة خاصة یمكن أن الوعي بالتخطیط بصفة عامة، والتخطیط االستراتیجي: الوعي 

یتكون في ضوء المعارف، والخبرات والممارسات واآلثار التي خبرها الفرد، وفي ضوء 
ما یمكن أن یمارسه ذهن الفرد من مقارنات، ومعدل استفادة، وفعالیة، فإنه یمكن أن 
ًیتكــون لدیــه اتجــاه موجــب نحــو التخطــیط االســتراتیجي ویــدعم هــذا االتجــاه تــدریجیا 

 على وعي بأهمیة هذا النوع من التخطیط، وطبیعي أن مثل هـذا الـوعي لیصبح الفرد
ینبغــي أن یتولــد ویتــوفر لــدى المــستویات الوظیفیــة التخطیطیــة المختلفــة فــي مجــال 

 .التربیة
 ًویرتبط ذلـك بمـدى تـوفر اإلمكانـات والطاقـات المختلفـة سـواء كانـت مادیـة أم : القدرة

رها حتى یمكن األخذ بهذا النـوع مـن التخطـیط بشریة أم تنظیمیة، والتي البد من توفی
ًفكرا وتصمیما وممارسة، بحیث تتكامل كل جوانـب ومجـاالت القـدرة وتتـضافر إلنجـاح  ً

 .التخطیط االستراتیجي
 ٕوتحتــاج إلـــى تــوافر المتطلبـــین الــسابقین مـــن جهــة، والـــى تــوافر الحمـــاس : اإلرادة

 .جال من جهة ثانیةوالعزیمة، والتصمیم على الفعل واإلنجاز في هذا الم
 یعتبر متطلب المشاركة من األهمیة بمكان في مجال التخطیط االستراتیجي : المشاركة

بصفة خاصـة حیـث إنـه مـرتبط بعملیـات صـنع واتخـاذ قـرارات لـیس فقـط فیمـا یتعلـق 
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ًبالحاضر وما یتضمنه من وقائع وأحداث، ولكن أیضا بالمستقبل وما یمكن أن یحدث 
ًاهات، كما أنه مرتبط بحاضر ومستقبل مؤسسات وأفراد سـواء فیه من مؤشرات، واتج

كانوا منفذین أم مستفیدین وكل منهم له بیئته الداخلیة والخارجیة بعناصرها المتعددة 
ًوالتي تؤثر فیه حتما، لذلك كان من الضروري التعرف على حاجاتهم ووجهات نظرهم 

 . فیما یعایشونه وما یأملون العیش فیه
تقتـضي طبیعـة التخطـیط االسـتراتیجي :  وتنظیم أجهـزة التخطـیط التربـويإعادة هیكلة -2

ــیم  وعملیاتــه تعــدد وتنــوع أجهــزة التخطــیط التربــوي علــى مــستوى وزارة التربیــة والتعل
ٕومناطقها واداراتها وقطاعاتها، وأقسامها ومدارسـها، بحیـث تتـوافر إدارة أو جهـاز أو 

ً وذلك نظرا للطبیعة الالمركزیـة التـي وحدة للتخطیط بكل مستوى من تلك المستویات،
ولیس معنى ذلك وجود نوع من االنعـزال فیمـا بـین . یتسم بها هذا النوع من التخطیط

ًتلــك األجهــزة والوحــدات التخطیطیــة علــى مختلــف مــستویاتها بــل العكــس تمامــا فإنــه 
 خـالل ینبغي إعادة هیكلتها وتنظیمها بما یفر لها التناسق التام فیما بینها وذلك من

ــل منهــا الــدعم  ــوافر لك ــى یت ــال بینهــا أفقیــا أو رأســیا حت ــصال الفع ــوات االت ــوفیر قن ًت ً
  .المناسب باإلمكانات المتوافرة لدى بقیة األجهزة والوحدات في مختلف المستویات

ــة لجمــع وتحلیــل البیانــات، وتجهیــز المعلومــات -3 : تــوفیر وتنظــیم أجهــزة ووحــدات فعال
لى توافر المعلومات وتـدفقها بـشكل مـستمر، ولتحقیـق یعتمد التخطیط االستراتیجي ع

ذلك من الضروري إنشاء ودعم أجهزة ووحدات فعالة لجمع وتحلیل البیانات وتجهیـز 
المعلومــات فــي كــل مــستوى مــن المــستویات التنظیمیــة لــوزارة التربیــة والتعلــیم حتــى 

یابي والمستمر مستوى المدرسة، وذلك باعتبار أن مثل هذا التدفق المعلوماتي واالنس
  . یمثل روح عملیات التخطیط االستراتیجي

 : إعداد وتدریب الكوادر البشریة -4
تمثــل الكــوادر البــشریة المخصــصة فــي مجــاالت التخطــیط االســتراتیجي وجمــع البیانــات، 
ــوادر  ــضروري تــوافر هــذه الك ورصــدها وتحلیلهــا، العــصب المحــرك والفاعــل، ومــن ال

 مختلـف المـستویات التنظیمیـة فـي الـوزارة حتـى بمختلف مـستویاتها الوظیفیـة وعلـى
مستوى المدارس وال یتحقق ذلك إال من خالل تعـرض هـؤالء لعملیـات إعـداد وتـدریب 

  . مستمرین حول تلك المجاالت
: إیجاد قنوات اتصالیة فعالة مـع أفـراد ومؤسـسات فـي مختلـف المجـاالت المجتمعیـة  -5

تأكیده على فحص وتحلیـل عناصـر في ضوء طبیعة التخطیط االستراتیجي وعملیات و
ــشابك  ــة للقــضایا والمــشكالت موضــوع التخطــیط ، ونظــرا لت ًالبیئــة الداخلیــة والخارجی
وتعقد تلك البیئات وعناصرها وخاصة في المجال التربوي ، فإنه من الضروري توفیر 
ـــف مـــستویاهم  ـــین المتخصـــصین والمـــسؤولین بمختل ـــة فیمـــا ب ـــصالیة فعال قنـــوات ات

نظیمیة في مجال التربیة من جانب ، وذلك لتحقیق التنسیق والمـشاركة الوظیفیة والت
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ــین العــاملین فــي مجــال التربیــة ،  المرتبطــة بالبیئــة الداخلیــة للنظــام التربــوي  ، وب
والخبراء في مختلف المجاالت المجتمعیة األخرى ، وبعـض أولیـاء األمـور مـن جانـب 

ة الخارجیة للنظام التربوي بعناصرها آخر لتحقیق التنسیق والمشاركة المرتبطة بالبیئ
 .المختلفة 

تتطلـب طبیعـة التخطـیط االسـتراتیجي : التحدید الدقیق للقـضایا والمـشكالت واألهـداف -6
ًالتعامل مـع قـضایا أو مـشكالت محـدودة ومحـددة تحدیـدا دقیقـا ومـا یـرتبط بـذلك مـن  ً

ستراتیجي هـذه تحدید إجرائي لألهداف المرغوب في تحقیقها، وقد اكتسب التخطیط اال
ًالطبیعة نظرا ألسـلوبه وعملیاتـه التحلیلیـة الدقیقـة لجمیـع مكونـات وعناصـر القـضیة 
موضوع التخطیط وبشكل تفصیلي یدرك العالقات والتفاعالت فیما بین تلـك المكونـات 
ــة أم الخارجیــة ، للقــضیة موضــوع  ــبط منهــا بالبیئــة الداخلی ًوالعناصــر ســواء مــا ارت

عملیــات التخطــیط االســتراتیجي یــتم التوصــل إلــى عــدد مــن التخطــیط، ومــع تتــابع 
السیناریوهات وترجمتها إلى خطط تنفیذیة واقعیة تمثل بدائل الحلول بما یتناسب مع 

ًالظروف واإلمكانات المتغیرة بطبیعتها حاضرا ومستقبال  ً .  
مرتكزات نظریة تساعد على تدعیم التخطـیط ) 83-82م، 2010(كما ذكرت جالل 

  :تیجي المدرسي وتتمثل فیما یلياالسترا
العصف الذهني (  تدریب أعضاء اإلدارة المدرسیة على العدید من االستراتیجیات  -1

 التـدریب – مـدخل الخیـار االسـتراتیجي – االسـتعانة بـالخبراء – حلقات الجودة –
والتــي تــساعد علــى إطــالق القــدرات االبتكاریــة واإلبداعیــة لــدیهم، ) االلكترونــي
هارات التفكیر االبـداعي والنقـدي، والتـي تمكـنهم مـن صـنع االخـتالف واكسابهم م

 .والتمیز في مدارسهم
   تحفیــز اإلدارة المدرســیة المعلمــین لالتجــاه نحــو تبنــي طــرق وأســالیب تعلــم  -2

مختلفة ومتمیزة، تصقلهم وتزودهم دائما بالخبرة والمعرفة المتجددة، وتمكنهم من 
لتــدریس والـتعلم مــن خـالل ربــط المكافــآت التجدیـد المــستمر فـي عملهــم وطـرق ا

 . باألداء المتمیز
   تدعیم اإلدارة المدرسـیة المعلمـین والطـالب لتبنـي أسـالیب تعلـیم مبتكـرة تنمـي  -3

لدیهم الجانب المعرفي والمهنـي والشخـصي مـن خـالل الجـداول المرنـة وتأسـیس 
 .بنیة تحتیة تدعم هذه االستراتیجیات

 لمزج التعلم األكادیمي مع الـتعلم المهنـي مـن خـالل   تعاون الوزارة مع المدرسة -4
تطبیـق الـتعلم الخـدمي والـذي یجعـل مـن المدرسـة بیئـة تعلـم شـیقة، وفـي الوقــت 
نفــسه یقابـــل احتیاجــات وتوقعـــات وطموحــات الطـــالب، ومــن جانـــب آخــر یـــربط 

 .المدرسة بسوق العمل
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ات جیــد   تــوفیر خبیــر تكنولــوجي داخــل المدرســة یــستطیع تأســیس نظــام معلومــ -5
 نظـم –نظم القـرارات اإلداریـة ( وما یتفرع منه من أنظمة فرعیة –داخل المدرسة 

)  نظم المعرفـة– نظم القرارات اإلداریة – النظم الخبیرة –المعلومات االستراتیجیة 
یمكن اإلدارة المدرسیة من الحصول على كافة المعلومات التـي تحتاجهـا لتطبیـق 

، وفـي الوقـت نفـسه یـساعد علـى تنمیـة العـاملین الخطة اإلستراتیجیة الموضوعة
 وتزویدهم بالمعرفة التي یحتاجونها 

  نقل سلطة عمل المیزانیة إلى المدرسة مما یمكـن اإلدارة المدرسـیة مـن تحقیـق  -6
المزیـد مـن الوفـورات المالیــة، وتـساعدهم كـذلك علـى ربــط األجـر بـاإلداء لتحفیــز 

لموضــوعة، ویــؤدي فــي النهایــة إلــى الجمیــع علــى الوصــول إلــى معــاییر األداء ا
 .تحسین األداء الكلي للمدرسة

ــى نظــم العمــل  -7 ــي، والتأكیــد عل ــشر ثقافــة العمــل التقن ــام اإلدارة المدرســیة بن   قی
ًالمرتبطة بفرق العمل المدارة ذاتیـا، والتـي یمكـن مـن خاللهـا دفـع المدرسـة نحـو 

 .التقدم المنشود
داعیـة تمكـن الجمیـع مـن إطـالق قـدراتهم   تهیئة اإلدارة المدرسـیة لبیئـة عمـل إب -8

وطاقاتهم اإلبداعیة، وتمكنهم مـن الخـروج عـن التقلیـد فـي العمـل وتحفـزهم علـى 
 .التجریب دون خوف

  اشتراك اإلدارة التعلیمیة، والمدیریات مع المدرسة لتفعیل الـشراكة مـع المـدارس  -9
ــتعلم ــة لل ــصبح أمــاكن تعاونی ــى تهیئتهــا لت ــساعد عل ــت هــذه ً ســواء -والتــي ت كان

  . الشراكات مع الجامعات، أو رجال األعمال ومنظمات المجتمع وأولیاء األمور
  :معوقات تواجه التخطیط االستراتیجي في التعلیم

هناك العدید من المعوقات التي تواجه استخدام التخطیط االستراتیجي كمـدخل لتحقیـق 
ــات  ــي عــدم رغبــة مــدیر المن: أهــداف المنظمــة ومــن أهــم هــذه المعوق ظمــات أو تــرددهم ف

  :استخدام التخطیط االستراتیجي وقد یرجع ذلك إلى 
  حدیث المدیرین عن عدم توفر الوقت الكافي لهم  . 
  عـدم المبــاالة مــن جانــب بعــض المــدیرین فـي اســتخدام األســالیب الحدیثــة فــي عملیــة

 التخطیط 
 ستراتیجي عدم إلمام بعض المدیرین بالمهارات التي یتطلبها استخدام التخطیط اال .  
  
  



 م 2020 لسنة ینایر) األول، الجزء 185: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -819-

العدید من المشكالت التي تواجه ) 26-24ص. م 2011(وقد أورد الحجري              
  : التخطیط االستراتیجي في التعلیم  منها 

  :  مشكالت تتعلق باإلعداد للتخطیط -1
ومـن أهمهـا عـدم قــدرة المخططـین علـى التحدیـد الواضــح لألهـداف المرجـوة مــن وراء 

سوء تقدیر الوقـت والجهـد والمـال المطلـوب منـذ البدایـة ، وضـعف جهودهم التخطیطیة ، و
الدعم المؤسسي لعملیة التخطیط ، أو عدم االلتزام الكامل بها من قبل اإلدارة العلیا بدعوى 
عدم وجود الوقت الكافي للتخطیط نتیجة انشغالهم وبـشكل كبیـر بمتابعـة المـشكالت اآلنیـة 

مــشكالت اإلســتراتیجیة التــي تتعلــق بنمــو المؤســـسة واألعمــال الروتینیــة الیومیــة دون ال
وجودتها في المدى الطویل ، كما یتردد العدید من المدیرین في صیاغة وتحدید أهداف لهم 

ــسبب التنفیــذ   ــك أو خــوفهم مــن الفــشل ب ــى ذل ــدرتهم عل ــا لعــدم ق ــة إم ولوحــداتهم التنظیمی
ًا لمـصالحهم وبقـائهم فـي الخاطئ أو الناقص نتیجـة ضـعف الكفـاءة والقـدرة مـایعني تهدیـد

  .مناصبهم 
 :  مشكالت تتعلق بالموارد  -2

إن قـصور وضـعف المـوارد المادیــة والبـشریة المتاحـة ، وعــدم وجـود مـصادر متعــددة 
لتحسین الوضع المالي للمؤسسة یشكل عقبـة أساسـیة أمـام عملیـة التخطـیط االسـتراتیجي 

ن بالبیانات المطلوبة عن المؤسسة باإلضافة إلى عدم توافر نظام للمعلومات یمد المسؤولی
ًوالبیئة المحیطة بها ، واذا  ماتوافرت فغالبا ماتكون ناقصة أو قد ال تلقى القبول والفهم ،  ٕ
كما الیمكن الحصول علیها في الوقت المناسب باإلضافة إلـى أن عملیـة جمعهـا وتحلیلهـا 

ًقد تتطلب وقتا طویال وانفاقا عالیا  ً ً ًٕ.  
 : مشاركة   مشكالت تتعلق بال -3

قد ال یتم إشراك الموظفین والمسؤولین في صیاغة الخطة وتنفیذها ، مما قد یؤثر في 
دوافعهم وسلوكهم وبالتالي على البیئة الثقافیة للمؤسسة مما قد یعرضها لمقاومـة داخلیـة 

  .للعملیة التخطیطیة أو لإلستراتیجیة ذاتها 
 :  الترقب الدائم الغتنام الفرص الذكیة  -4

غوطات التــي تتعــرض لهــا المؤســسات بــسبب عملیــة التخطــیط االســتراتیجي مــن الــض
تركیز اهتمامها على الحاضر والمستقبل وبقاؤها في حالة ترقب الغتنام الفرص الذكیة في 

  .الوقت الذي تستعد فیه ألحداث الحاضر 
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  االنطبـــاع الـــسیئ الـــذي تتركـــه مـــشاكل التخطـــیط االســـتراتیجي لـــدى  -5
 :المسؤولین 

 التطبیـق غیـر الكـفء وغیـر الفعـال للخطـط اإلسـتراتیجیة إلـى بلـورة انطبـاع قـد یـؤدي
ســـيء لـــدى المـــسؤولین نتیجـــة تطـــویر خطـــط تـــشغیلیة أو اعتمـــاد سیاســـات ال تتماشـــى 

  .واإلستراتیجیة المختارة 
 :   عدم المرونة في التخطیط والخطط  -6

یـصبح أداة ضـبط ُقد یفهم  التخطیط االستراتیجي على أنه عملیـة جامـدة غیـر مرنـة ف
ــــالقرارات ، واالســــتراتیجیات ، واألفعــــال ، واإلدارة ، والمــــوظفین ، واألســــواق و،  وتحكــــم ب

ًمــا یــؤدي إلــى إعاقــة التغییــر بــدال مــن أن یكــون أداة .والمــستفیدین بالحاضــر والمــستقبل 
  . شاملة ومتكاملة إلیصال المؤسسة إلى مستقبلها المرغوب والمنشود 

إلــى أن هنــاك مــشكالت تتعلــق باألهــداف ، حیــث تبــرز فــي ) م2003(كمــا أشــار الجنــدي 
المراحل التمهیدیة للتخطـیط مـشكلة عـدم تمكنـي المخططـین مـن التحدیـد الـدقیق لألهـداف 

  .المستهدفة من وراء فكرهم التخطیطي 
  :التخطیط االستراتیجي المدرسي في المملكة العربیة السعودیة

ًة التخطیط االستراتیجي أسلوبا رسمیا للتخطیط لقد اتخذت وزارة التعلیم في المملك  
ًلكافة مستویاتها اإلداریة بدء من الوزارة وادارات التربیة والتعلیم وصوال للمدرسـة، وممـا ال  ٕ َ
شك فیه أنه ال یمكن تحقیق رسالة وأهداف المدرسة إال بتبني التخطیط المدرسـي وتطبیـق 

  : مبادئه، ومن ذلك
خطیط والسیاسات في إعداد دلیل للتخطـیط االسـتراتیجي علـى مبادرة اإلدارة العامة للت -1

ــرق العمــل معهــم االحتیاجــات العلمیــة  مــستوى المدرســة یــوفر لمــدیري المــدارس وف
والعملیة التي تعینهم على أداء هذه المهمة كما ینبغي ، وقد جاء هـذا المـشروع فـي 

مــن مرحلــة غایتــه یقــود مــدیر المدرســة إلعــداد خطتــه وفــق منهجیــة علمیــة تبــدأ 
بمـا ) تـشخیص الواقـع(االستعداد والتهیئة للتخطیط ثم مرحلة واقع البیئة التخطیطیـة 

جمیع البیانات ووصفها وتحلیلها وبناء المؤشرات التربویـة وذلـك : فیها من عملیات 
بقــصد بنــاء  رؤیــة المدرســة وأهــدافها ثــم تــصمیم الخطــة التنفیذیــة التــي تتــضمن 

ج التي تحقق مـا رسـم مـن أهـداف ، ثـم مرحلـة متابعـة مجموعة من األنشطة والبرام
  ) 6-5م، 2011العسكر وآخرون،. (وتقویم الخطة لضمان تنفیذها بكفاءة وفاعلیة 
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 الـدعوة إلـى عقـد مـؤتمر للتخطـیط االسـتراتیجي فـي التعلـیم العـام، والـذي ینبـئ عـن  -2
سـات والبحـوث إدراك المسؤولین في الوزارة إلـى أهمیـة االسـتفادة مـن التجـارب والدار

في هذا المجال، بما یحقق توجهات الوزارة في تحقیق متطلبات العصر، والسعي إلـى 
ٕتوطین المفاهیم واألسالیب الحدیثة للتخطیط االستراتیجي في قطاعات الـوزارة وادارات 

صورة ضوئیة لخطاب وكالة الـوزارة ) (1(كما في الملحق . التربیة والتعلیم والمدارس
 )یر بعقد مؤتمر للتخطیط االستراتیجي في التعلیم العامللتخطیط والتطو

تعمــیم برنــامج الكترونــي للتخطــیط المدرســي یــساعد علــى مهــام المــسح والتـــدقیق  -3
للبیانات والمعلومات المتعلقة بالمباني المدرسیة والفصول والطالب، كما في الملحـق 

 ).2(رقم 
  : الدراسات السابقة

 السابقة التخطیط االستراتیجي المدرسي أو التخطیط تناولت عدد من البحوث والدراسات
االســتراتیجي فــي التعلــیم العــام ویــتم عرضــها وفقــا للتــاریخ األحــدث ثــم األقــدم علــى النحــو 

  : التالي
ــو ناصــر : دراســة -1 ــوان ) م2010(أب ــي (بعن ــة ف اتجاهــات مــدیري المــدارس الثانوی

) یط االسـتراتیجيالمنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة نحـو التخطـ
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف اتجاهــات مــدیري المــدارس الثانویــة فــي 

. المنطقة الشرقیة نحو توظیف التخطیط االستراتیجي في ممارستهم اإلداریـة
ولجمع البیانات تم . ً مدیرا للمرحلة الثانویة81واشتملت عینة الدراسة على 

ثلـــت مراحـــل التخطـــیط تطـــویر أداة تكونـــت مـــن خمـــس مجـــاالت أساســـیة م
معظــم مــدیري المــدارس الثانویــة لــدیهم : ومــن أهــم نتائجهــا. االســتراتیجي

. اتجاهات إیجابیة نحو توظیف التخطیط االستراتیجي في ممارساتهم اإلداریة
كمــا بیــت النتــائج عــدم وجــود فروقــات ذات داللــة إحــصائیة تعــزى لمتغیــرات 

 الدراسـة فـي محافظـة سـراة الدارسة وتختلف عن هذه الدراسة في حدود هذه
عبیدة بالمنطقة الجنوبیـة فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة، وأن هـذه الدراسـة 
تـشمل جمیــع المراحــل بــاختالف الدراســة الـسابقة التــي تقتــصر علــى مــدیري 

وأن هــذه الدراســة تــشمل مــدارس البــین والبنــات، . المــدارس الثانویــة فقــط
  .تراتیجي نحو متغیر النوعوایجاد الفروق نحو تطبیق التخطیط االس

التخطیط االستراتیجي في مدارس التعلیم األهلي (بعنوان ) م2009(الكریدا : دراسة -2
ــة الــسعودیة ــي ) بالمملكــة العربی هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف تقــدیم نمــوذج ف

ـــة  ـــیم األهلـــي بالمملكـــة العربی التخطـــیط االســـتراتیجي یمكـــن تطبیقـــه مـــدارس التعل
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وجــود العدیـد مــن المــشكالت والمعوقــات ذات الــصلة :  نتائجهــاالـسعودیة ومــن أهــم
وأنهـا توصـلت إلـى المتطلبـات الالزمـة لتطبیـق النمـوذج . المباشرة بعملیة التخطیط

تتفـق هـذه الدراسـة مـع  و.المقترح للتخطیط االستراتیجي في مدارس التعلیم األهلـي
، بینمـا تختلـف عـن الدراسة الحالیة فـي مناقـشة التخطـیط االسـتراتیجي بـشكل عـام

  .هذه الدراسة بالتركیز على واقع التخطیط االستراتیجي في مدارس التعلیم األهلي
بنــاء أنمــوذج للتخطــیط االســتراتیجي لــوزارة (بعنــوان ) م 2008(الحوســني : دراســة -3

هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء نمــوذج للتخطــیط ) التربیــة والتعلــیم بــسلطنة عمــان 
ًربیـــة والتعلـــیم بـــسلطنة عمـــان اســـتنادا إلـــى األدب النظـــري االســـتراتیجي لـــوزارة الت

ٕالمتعلق بالتخطیط االستراتیجي والى واقـع تطبیقـه الحـالي فـي الـوزارة وقـد اسـتخدم 
 جمیـع مـن الدراسة مجتمع الباحث الدراسة االستبانة من خالل اختیار عینة تكون

  مـدیرو :التالیـة فالوظـائ فـي عمـان والتعلـیم بـسلطنة التربیـة وزارة في اإلداریین
 دیوان في أكانوا سواء األقسام، رؤساء و الدائرة ونوابهم، مدیرو و ونوابهم، العموم

 العـام فـي فـردا ،وذلـك ) ٧٢٨(عـددهم المنـاطق التعلیمیـة  والبـالغ أم الـوزارة عـام
أن إن درجـة تطبیـق التخطـیط : م ومن أهم نتـائج الدراسـة ٢٠٠٦/2007 الدراسي

طنة عمان من قبل اإلداریـین كانـت متوسـطة فـي جمیـع مراحـل االستراتیجي في سل
عملیة التخطیط االستراتیجي وتختلف عن هذه الدراسـة فـي مناقـشة واقـع التخطـیط 

  .االستراتیجي  لدى القیادات العلیا والوسطى في سلطنة عمان 
ــیم ( بعنــوان ) م2006(العــوین : دراســة  -4 إدارة عملیــات التخطــیط االســتراتیجي للتعل

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اقتـراح نمـوذج ) ام بالمملكة العربیـة الـسعودیةالع
تطبیقـــي إلدارة عملیـــات التخطـــیط االســـتراتیجي للتعلـــیم العـــام بالمملكـــة العربیـــة 
ًالسعودیة وقـد اسـتخدم الباحـث أداة الدراسـة االسـتبانة كـأداة للدراسـة معتمـدا علـى 

ـــابالت الشخـــصیة للتعـــ ـــات التخطـــیط المـــنهج الوصـــفي والمق ـــى واقـــع عملی رف عل
االســتراتیجي للتعلــیم العــام فــي كــل مــن وزارة االقتــصاد والتخطــیط ووزارة التربیــة 
والتعلیم بالمملكـة العربیـة الـسعودیة ومـن أهـم نتـائج الدراسـة ضـعف التركیـز علـى 

ــة اســتعداد للتخطــیط االســتراتیجي  ــة التخطــیط االســتراتیجي كمرحل وجــه .نــشر ثقاف
ا وبین هذه الدراسة في مناقشة  عملیات التخطیط االستراتیجي للتعلیم التشابه بینه

العام في المملكة العربیة السعودیة بینما تختلف عن هذه الدراسة في تركیزها  على 
  .واقع إدارة عملیات التخطیط االستراتیجي

ــیم العــام ( بعنــوان ) م2006(الــسعید : دراســة  -5 ــیم فــي التعل التخطــیط لتقنیــات التعل
هدفت الدراسة إلـى )لمملكة العربیة السعودیة ، نموذج تخطیطي للقیادات التربویةبا
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 فـي –ومنهم مدیري المدارس –إلعداد نموذج تخطیطي لمساعدة القیادات التربویة 
التخطیط لتقنیات التعلیم في التعلیم العـام بالمملكـة العربیـة الـسعودیة وقـد اسـتخدم 

 شقها المیـداني ، واسـتمارة  اسـتطالع الـرأي فـي الباحث أداة الدراسة االستبانة في
شقها النظري ،  على مجتمع الدراسة المكون من مسؤولي تقنیات التعلیم في وزارة 
التربیـة والتعلـیم  ومــدیري التربیـة والتعلـیم فــي عـدد مـن المنــاطق وعینـة عــشوائیة 

 نتـائج ومـن أهـم. طبقیة  من مدیري المدارس الحكومیة في الریاض والـدمام وجـدة
الدراسة أن القیادات التربویة ال یقومون بالتخطیط لتقنیات التعلیم في التعلیم العـام 
بالشكل المطلوب وأن القیادات التربویة یعتمدون على التخطیط القصیر المدى أكثر 

ووجه التشابه بینها وبین هذه الدراسة أنها ناقشت واقع . من التخطیط االستراتیجي
ارس للتخطیط االستراتیجي، ولكنها تختلف عن هذه الدراسة في ممارسة مدیري المد

 .مناقشتها للتخطیط لتقنیات التعلیم بشكل خاص
  : منهج البحث

  .انتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي یعني جمع المعلومات وتحلیلها
  :   مجتمع الدراسة

یتكون مجتمع الدراسة من جمیـع مـدیري ومـدیرات المـدارس التابعـة إلدارة التربیـة والتعلـیم 
  . مدیرا ومدیرة) 200(في محافظة سراة عبیدة والبالغ عددهم 

  :وصف مجتمع الدراسة
  :الجداول التالیة توضح وصفا لمجتمع الدراسة في ضوء خصائصها الدیموغرافیة

 وصف المجتمع في ضوء النوع ):1(جدول 
  النسبة  العدد  )الجنس(النوع 

  73.6  92  ذكر
  26.4  33  أنثى

  100  125  المجموع
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 وصف المجتمع في ضوء المؤهل) 2(جدول 
  النسبة  العدد  المؤهل
  9.6  12  دبلوم

  88.8  111  بكالوریوس
  0.8  1  ماجستیر
  0.8  1  دكتوراه
  100  125  المجموع
 وصف المجتمع في ضوء الخبرة :)3(جدول 
  النسبة  العدد  المؤهل

  23.2  29   سنوات10أقل من 
  38.4  48   سنة10-20
  26.4  33   سنة20-30
  12  15   سنة30-40

  100  125  المجموع
لهـم سـنة، وأق20-10أن أكثـر أفـراد الدراسـة هـم ذوي الخبـرة مـن ) 8(یتضح من الجدول 

  . سنة40-30َعددا هم ذوي الخبرة 
  وصف المجتمع في ضوء البرامج التدریبیة:)4(جدول 

  النسبة  العدد  المؤهل
  4.0  5  لم یلتحق بأي برنامج

  15.2  19   ساعة20أقل من 
  25.6  32   ساعة20-40
  15.2  1   ساعة40-60
  40.0  50   ساعة فأكثر60

  100  125  المجموع
أن أكثر أفراد الدارسة التحقوا ببرامج تدریبیة تتجاوز ستون ساعة ) 9(یتضح من الجدول 

  .ً فردا50فأكثر، وعددهم 
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  :أداة الدراسة
ــب  قــام الباحــث بتــصمیم االســتبانة مــستفیدا مــن اإلطــار النظــري والدراســات الــسابقة والكت

التربیـة والتعلـیم فـي تطبیـق والدوریات ذات العالقة بالتخطیط االستراتیجي وتوجهـات وزارة 
  :واشتملت االستبانة على. التخطیط االستراتیجي على مستوى المدرسة

 – الخبـرة – المؤهـل العلمـي-الجـنس (المعلومـات الشخـصیة ألفـراد الدارسـة : الجـزء األول
  ) البرامج التدریبیة

  :ور فرعیةُوالتي قسمت إلى أربعة   محا. ویحتوي على محاور االستبانة: الجزء الثاني
ممارســــة مــــدیري ومــــدیرات المــــدارس لعملیــــات ومراحــــل :   المحـــور األول -1

 .التخطیط االستراتیجي المدرسي
 مــدیري ومــدیرات مــدارس -ویتــضمن آراء أفــراد الدراســة :   المحــور الثــاني -2

ــق التخطــیط  ــات تطبی ــدة نحــو معوق ــي محافظــة ســراة عبی ــیم ف ــة والتعل التربی
 .االستراتیجي في المدرسة

مقترحــات أفــراد الدراســة نحــو اإلجــراءات الالزمــة لتطبیــق : حــور الثالــث  الم -3
 .التخطیط االستراتیجي المدرسي

  :صدق وثبات األداة
تم عرض أداة الدراسة بغرض اختبار صدقها وثباتها على محكمین من الجامعات 

ك فـي والمهتمین بالتخطیط االستراتیجي في الجامعـات، وفـي إدارات التربیـة والتعلـیم، وكـذل
  .وزارة التربیة والتعلیم، ومن ثم عملها في الصورة النهائیة

  : الثبات: ًأوال
استخدم الباحث معامل ألف كرو نباخ كمؤشر على ثبات محـاور األداة، وكـذلك األداة ككـل 

 : وكانت النتائج كما یلي
 معامالت ثبات محاور أداة الدراسة)  5(جدول 

  )معامل الثبات(مل ألفا معا  المحور
  0.919  األول
  0.847  الثاني
  0.880  الثالث

  0.892  األداة ككل
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 وهـذا مؤشــر 0.70ًأن معــامالت ألفـا تزیـد عـن ) 10(یتـضح مـن الجـدول رقـم            
  . على درجة ثبات عالیة للمقیاس

  : الصدق: ثانیا
 : صدق المحكمین  -  أ

ــ ــا ك ــم وضــع أم ــد صــیاغة فقــرات االســتبانة ت ــاراتبع  غیــر –مناســبة : (ل جملــة الخی
مع وجود خانة للتعـدیل المقتـرح، بعـد ذلـك قـام الباحـث )  غیر واضحة–واضحة ) (مناسبة

ــاإلدارة والتخطــیط  ــصین ب ــة التــدریس المخت ــى عــدد مــن أعــضاء هیئ بتوزیــع االســتبانة عل
كـذلك التربوي في كل من جامعة الملـك سـعود، وجامعـة الملـك خالـد، والجامعـة األردنیـة، و

  . بعض المختصین بالتخطیط في وزارة التربیة والتعلیم
بعـد ذلــك تــم اســتعادة مــا وزع علــى المحكمـین، والتوفیــق قــدر اإلمكــان بــین مرئیــاتهم 

  .واالستفادة من خبراتهم بحذف أو تعدیل أو إضافة إلخراج االستبانة في صورتها النهائیة
  :األسالیب اإلحصائیة

  : ًستخدم الباحث عددا من األسالیب اإلحصائیة، ومنهاللتحقق من نتائج الدراسة ا
 .  التكرارات والنسب المئویة لوصف أفراد الدراسة وتحدید نسبة استجاباتهم -1
 .  المتوسط الحسابي لترتیب استجابة أفراد الدراسة لعبارات االستبانة -2
 .  معامل ارتباط بیرسون، للتأكد من االتساق الداخلي بین عبارات االستبانة -3
 .  معامل ألفا كرو نباخ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة -4
إلیجـاد الفــروق فـي آراء مــدیري ومـدیرات المــدارس نحـو التخطــیط ) ت(  اختبـار  -5

  .االستراتیجي وتطبیقاته
  تحلیل نتائج الدراسة 

 ما مـدى ممارسـة مـدیري ومـدیرات المـدارس نحـو عملیـات :اإلجابة على السؤال األول
  جي على مستوى المدرسة؟التخطیط االستراتی

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستطالع آراء مدیري المدارس حـول درجـة 
ِممارستهم لعملیات التخطیط االستراتیجي كمؤشر على المكون السلوكي لالتجاه وتم تحلیل 

  : البیانات على النحو التالي
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درجة ممارسة عملیات ( الدراسة ومقارنتها بحدود االختیارات  متوسطات إجابات أفراد )6(جدول 
 )التخطیط االستراتیجي المدرسي

رقم 
مستوى   المتوسط  العبارات  العبارة

  الترتیب  التقدیر

أشـارك الهیئـة اإلداریـة والتعلیمیـة فـي وضــع   6
  1  ًعالیة جدا  4.36 رؤیة خاصة بالمدرسة

ریـة أوظف المـوارد المالیـة فـي األمـور الجوه  19
  2  ًعالیة جدا  4.35 الهادفة

أحــدد مــسؤولیات كــل مــن األفــراد والوحــدات   13
  3  ًعالیة جدا  4.33 لتنفیذ الخطة ومتابعتها

أشـارك الهیئـة اإلداریـة والتعلیمیـة فـي وضــع   7
  4  ًعالیة جدا  4.29 رسالة خاصة بالمدرسة

أعمــل كمــدیر للمدرســة علــى التــزام منــسوبي   24
  م4  ًعالیة جدا  4.29 ةالمدرسة بالخطة المدرسی

ـــتعلم   14 ـــى إكـــساب الطلبـــة مهـــارات ال أركـــز عل
  5  ًعالیة جدا  4.25 والتفكیر عن وضع خطة المدرسة

ًأراعي مرونـة الخطـة وقابلیتهـا للتعـدیل وفقـا   25
  6  ًعالیة جدا  4.24 للتغذیة الراجعة

أحلل البیئـة الداخلیـة للمدرسـة للتعـرف علـى   1
  7  ًعالیة جدا  4.22 م الخطةنقاط القوة والضعف قبل تصمی

أطلع على األنظمة والتشریعات الوزاریة عن   17
  م7  ًعالیة جدا  4.22 وضع الخطة االستراتیجیة

ــــل   23 ــــة فــــي العم ــــا الحدیث أســــتخدم التكنولوجی
  8  عالیة  4.17 المدرسي

  9 عالیة  4.14 أشكل فریق التخطیط االستراتیجي بالمدرسة  5

رسـة للتعـرف علـى أحلل البیئة الخارجیة للمد  2
  10 عالیة  4.1 الفرص والتهدیدات قبل تصمیم الخطة

  11 عالیة  4.07أحــدد بوضــوح وموضــوعیة مؤشــرات النجــاح   20
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رقم 
مستوى   المتوسط  العبارات  العبارة

  الترتیب  التقدیر

 لتقییم مدى تحقق األهداف

أهــتم بتنفیــذ توقعــات جمیــع المــستفیدین مــن   12
  12 عالیة  4.06 المدرسة عند وضع الخطة

أراعــي تنــاغم أهــداف المدرســة مــع رؤیتهــا   11
  13 عالیة  3.99 إلستراتیجیةا

أستخدم إستراتیجیة العصف الذهني لتحسین   4
  14 عالیة  3.95 مستقبل المدرسة

ـــى درجـــة انجـــاز   22 ـــع جمیـــع المهتمـــین عل أطل
  م14 عالیة  3.95 ًلألهداف أوال بأول

أوفــر بــدائل متعــددة فــي الخطــة للتعامــل مــع   18
  15 عالیة  3.9 التغیرات المتوقعة

 واضــحة لقیــاس درجــة اإلنجــاز أحــدد معــاییر  21
  16 عالیة  3.83 عند أي نقطة من الزمن

أوفـــر خطـــة طـــوارئ للتعامـــل مـــع التغیـــرات   16
  17 عالیة  3.82 المفاجئة

یــسهم منــسوبو المدرســة فــي وضــع أهــداف   9
  18 عالیة  3.76 المدرسة االستراتیجیة

أطلــــع علـــــى الدراســــات والمراجـــــع العلمیـــــة   15
  م18 عالیة  3.76 الستراتیجيالخاصة بعملیة التخطیط ا

اســتفید مــن   المجتمــع المحلــي فــي وضــع   10
  19 عالیة  3.62 أهداف المدرسة االستراتیجیة

استرشـــد بخطـــط مـــدارس أخـــرى عنـــد وضـــع   3
  20 عالیة  3.56 خطة المدرسة

أطلع على ظروف المنافسة للمدارس األخرى   8
  21  عالیة  3.55 عند وضع الخطة الخاصة بالمدرسة

  4.03  سط الحسابي العام للمحور األولالمتو
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أشــارك الهیئــة اإلداریــة والتعلیمیــة فــي وضــع رؤیــة خاصــة ) (6(جــاءت العبــارة رقــم  -1
، وهي تعكس استجابة عالیة )4.36(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) بالمدرسة

فهــم مــدیري ومــدیرات المــدارس للرؤیــة علــى أنهــا هــدف عــام : جــدا، ویــدل هــذا علــى
ویـرى . جمیع إلى تحقیقـه، ولكـن دون صـیاغته وفـق معـاییر صـیاغة الـرؤىیسعى ال

الباحث أن صیاغة رؤیة للمدرسة تأخذ عملیة أقـل مـن القـیم والمبـادئ المعلنـة لـدى 
  ).م2010(مدیري مدیرات المدارس ویؤكد ذلك دراسة أبو ناصر 

، فـي )هادفـةأوظف الموارد المالیة في األمور الجوهریـة ال(وهي ) 19(جاءت العبارة  -2
ویـدل ). 4.35(، وبمتوسـط حـسابي )ًعالیـة جـدا(المرتبة الثانیة وفي حدود االختیار 

هذا على قلة الموارد المالیـة للمـدارس ممـا یؤكـد أهمیـة توجیـه المـوارد المالیـة لـدى 
مدیري ومدیرات المدارس في األمور األساسیة التي تخـدم األهـداف الرئیـسیة لمـدیري 

 . ومدیرات المدارس
أحـدد مـسؤولیات كـل مـن األفـراد والوحـدات لتنفیـذ الخطـة (وهـي ) 13(جاءت العبارة  -3

، وبمتوسط حسابي )ًعالیة جدا(، في المرتبة الثالثة   وفي حدود االختیار )ومتابعتها
ــي ســیر )4.33( ــراد والوحــدات ف ــة تنظــیم مــسؤولیات األف ــسبب إلــى أهمی ــود ال ، ویع

 . لعمل المدرسيالعملیة التعلیمیة، وعدم العشوائیة ا
أشـارك الهیئـة اإلداریـة والتعلیمیـة فـي وضـع رسـالة خاصـة (وهي ) 7(جاءت العبارة  -4

، وبمتوسـط حـسابي )ًعالیـة جـدا(، في المرتبة الرابعة وفي حـدود االختیـار )بالمدرسة
، ویرى الباحـث أن ذلـك ینطبـق علـى فهـم مـدیري ومـدیرات المـدارس للرؤیـة )4.29(

ك الرؤیة ولذا یجب صیاغتها وفق مواصفات محددة وتكون حیث أن الرسالة تحقق تل
ولـذا یـرى الباحـث بـضرورة تكثیـف البـرامج فـي . معلنة للجمیع ویشترك فیهـا الجمیـع

مجال توعیة وتثقیف مدیري ومدیرات المدارس بالتخطیط االستراتیجي وعملیاتـه التـي 
  . من أهمها صیاغة الرؤیة والرسالة

ــارة  -5 ــة أط) (15(كمــا جــاءت العب لــع علــى الدراســات والمراجــع العلمیــة الخاصــة بعملی
وبمتوسـط ) عالیـة(ویقع في حدود االختیـار ) 22(في المرتبة ) التخطیط اإلستراتیجي

  ). 3.76(حسابي 
أطلــع علــى الدراسـات والمراجــع العلمیـة بعملیــة التخطــیط (وهـي ) 10(جـاءت العبــارة  -6

وبمتوســط حـــسابي ) عالیــة (، فــي حــدود االختیـــار)23(فــي المرتبـــة ) االســتراتیجي
)3.72 .( 

فـي ) أسترشد بخطط مدراس أخرى عند وضع خطة المدرسـة(وهي ) 3(جاءت العبارة  -7
 ) 3.56(وبمتوسط حسابي ) عالیة(وفي حدود االختیار ) 24(المرتبة 

أطلع على ظروف المنافـسة للمـدارس األخـرى عنـد وضـع الخطـة ) (8(جاءت العبارة  -8
  ).عالیة(وفي حدود االختیار ) 25(تبة في المر) الخاصة بالمدرسة
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 مــا معوقــات تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي محافظــة :اإلجابــة علــى الــسؤال الثــاني
  ؟- مدیري ومدیرات المدارس –سراة عبیدة من وجهة نظر أفراد الدراسة 

لإلجابـة علـى هـذا الـسؤال قـام الباحـث باسـتطالع آراء مـدیري ومـدیرات المـدارس 
ــ ــدة، حــول درجــة معوق ات تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي المدرســي فــي محافظــة ســراة عبی

وبحساب المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد الدراسة على كل عبارة داخل المحور، وكذلك 
  : على المحور ككل ومقارنتها بحدود االختیارات حصل الباحث على النتائج التالیة

 ):درجة المعوقات(ابات أفراد الدراسة ومقارنتها بحدود االختیارات متوسطات إج )7(جدول 
رقم 
المتوسط   العبارات  العبارة

  الحسابي
مستوى 
  الترتیب  التقدیر

قلـة مــصادر التمویــل تحـول دون تطبیــق التخطــیط   32
  1  عالیة  4.20 االستراتیجي

قلـــة تـــوفر التجهیـــزات التقنیـــة لتـــوفیر المعلومـــات   33
  2  لیةعا  4.14 المطلوبة

قلة الدعم المؤسسي لعملیة التخطیط االستراتیجي   29
  3  عالیة  4.06 المدرسي من قبل الجهات المسؤولة

قلة الموارد البشریة المؤهلـة والقـادرة علـى عملیـة   31
  4  عالیة  4.05 التخطیط االستراتیجي

ـــــة فـــــي مجـــــال التخطـــــیط   30 ـــــة البـــــرامج التدریبی قل
  5  عالیة  4.00 االستراتیجي

34  
ة تــوفر نظــام للمعلومــات یمــد المــسؤولین عــن قلــ

التخطیط بالبیانات المطلوبـة عـن المدرسـة والبیئـة 
 المحیطة بها

  6  عالیة  3.90

ضـــــیق الوقـــــت الـــــالزم یعیـــــق تحقیـــــق التخطـــــیط   27
  7  عالیة  3.54 االستراتیجي المدرسي

صــــعوبة مــــشاركة منــــسوبي المدرســــة والمجتمــــع   35
  8  عالیة  3.46 المحلي في صیاغة الخطة

  9  عالیة  3.43 أجد صعوبة تحدید أهداف یمكن قیاسها بدقة  26
  10  متوسطة  3.36 استعجال تحقق النتائج  36
ـــق التخطـــیط   28 ضـــیق الـــدوام المدرســـي یعیـــق تحقی

  11 متوسطة  3.25 االستراتیجي المدرسي

  )عالیة (3.76  المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني
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ل دون تطبیــــق التخطـــــیط  التمویــــل تحــــوقلــــة مـــــصادر)  (32(جــــاءت العبــــارة  -1
في المرتبة األولى لمعوقات التخطیط االستراتیجي وفي حدود االختیار ) االستراتیجي

ــة ( ــة لــدى ) 4.2(،بمتوســط  حــسابي )  عالی ــة المــوارد المالی ــرى الباحــث أهمی وی
مدیري المدارس في تنفیـذ الخطـة المدرسـیة ، وهـذا یعكـس أهمیـة تمویـل المـدارس 

 الخطة المدرسیة ، وأن قلة مصادر التمویل من أهـم العوائـق التـي تحـول في تنفیذ
فــي الــصعوبات )  م2010أبــو ناصــر ، (دون التنفیــذ كمــا أكــدت علــى ذلــك دراســة 

التــي یجــدها مــدیرو المــدارس فــي تــوفیر الــدعم الخــارجي ومــصادر تمویــل غیــر 
 . المصادر المعتادة لتمویل الخطة اإلستراتیجیة

فـي ) قلة توفر التجهیزات التقنیة لتوفیر المعلومـات المطلوبـة) (32(جاءت العبارة  -2
بمتوسط ) عالیة(المرتبة الثانیة لمعوقات التخطیط االستراتیجي وفي حدود االختیار 

ومـن خـالل خبـرة الباحـث یـرى قلـة التـوافر التقنیـات التـي تـساعد ) 4.14(حسابي 
ن التحلیــل االســتراتیجي علــى تــوفیر المعلومــات المطلوبــة فــي المــدراس وخاصــة عــ

الذي یتطلب تـوافر معلومـات بـالمجتمع الـداخلي والمجتمـع الخـارجي وتـساعد علـى 
 . صیاغة الخطة اإلستراتیجیة للمدرسة

قلة الدعم المؤسـسي لعملیـة التخطـیط االسـتراتیجي المدرسـي ) (29(جاءت العبارة  -3
طـیط االسـتراتیجي فـي المرتبـة الثالثـة   لمعوقـات التخ) من قبل الجهـات المـسؤولة

ویـرى الباحـث أنـه ال یوجـد ) 4.06(بمتوسـط حـسابي ) عالیـة(وفي حدود االختیار 
دعم ینظم من قبل اإلدارات العلیا والوسطى وتنظـیم لعملیـات التخطـیط االسـتراتیجي 

 . المدرسي
فـي المرتبـة ) أجـد صـعوبة تحدیـد أهـداف یمكـن قیاسـها بدقـة) (26(جاءت العبارة  -4

، بمتوســط )عالیـة(ات التخطـیط االسـتراتیجي وفــي حـدود االختیـار التاسـعة   لمعوقـ
 ) 3.34(حسابي 

فـي المرتبـة العاشـرة لمعوقـات ) اسـتعجال تحقـق النتـائج(وهي ) 36(جاءت العبارة  -5
بمتوســط حــسابي ) متوسـطة(التخطـیط االســتراتیجي المدرســي وفـي حــدود االختیــار 

)3.36.( 
ــــارة  -6 ــــق التخطــــیط ضــــیق الــــدوام الم(وهــــي ) 28(جــــاءت العب درســــي یعیــــق تحقی

) متوسـطة(في المرتبـة الحادیـة عـشرة وفـي حـدود االختیـار ) االستراتیجي المدرسي
 ). 3.25(ومتوسط حسابي 
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ــسؤال الثالــث ــى ال ــة إحــصائیة فــي آراء أفــراد :اإلجابــة عل  هــل توجــد فــروق ذات دالل
بعــة الدراســة نحــو تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي مــدارس البنــین والبنــات التا

  إلدارة التربیة والتعلیم في محافظة سراة عبیدة؟
ــى هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث اختبــار مــان  ــة عل ــي –لإلجاب  Man-Whtiney ویتن

Test)( واختبـار كـروس كـال والـیس ،)Kruskal-Wallis Test( وذلـك لمقارنــة آراء ،
 بالنسبة للمؤهـل فقـد أما. أفراد الدراسة في ضوء كل من النوع، والخبرة، والبرامج التدریبیة

ــدكتوراه، لــذلك اعتبــر  كانــت الغالبیــة العظمــى للبكــالوریوس، وواحــد للماجــستیر، وواحــد لل
  :والنتائج اآلتیة توضح ذلك. الباحث أن افراد الدراسة من البكالوریوس

  مقارنة آراء العینة في ضوء النوع )8(جدول 
متوسط   العدد  )الجنس(النوع  المحاور

  الرتب
مجموع 
  الرتب

  الدالة  ذ

  المحور األول  5581.5  60.67  92  ذكر
  2293.5  69.5  33  أنثى  )الممارسة(

غیر   1.2
  دالة

  المحور الثاني  5461.5  59.36  92  ذكر
  2413.5  73.14  33  أنثى  )المعوقات(

غیر   1.88
  دالة

  المحور الثالث  5263  57.21  92  ذكر
  2612  79.15  33  أنثى  )المقترحات(

2.98  0.05  

  :ویتضح من الجدول أعاله اآلتي
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة ترجـــع للنـــوع فـــي كـــل مـــن المحـــور األول  -1

، ویدل هذا علـى أن أفـراد الدراسـة یعتمـدون )المعوقات(، والمحور الثاني )الممارسة(
 هـذه النتیجـة على التخطیط القصیر المدى أكثر من التخطـیط االسـتراتیجي، وتتـشابه

في عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة تعـزى إلـى )  م2005(مع نتیجة العفیف 
 .الجنس في آراء المدیرین نحو التخطیط االستراتیجي

 وجود فروق ذات داللة إحـصائیة فـي المقترحـات لـصالح اإلنـاث حیـث كـان متوسـط  -2
ــبهم  ــل ) 79.15(رت ــي مقاب ــذكور) 57.21(ف ــى أن اإل. لل ــدل هــذا عل ــاث لــدیهم وی ن

شعور أكبـر بأهمیـة مقترحـات الدراسـة وأثـر التخطـیط االسـتراتیجي علـى تطـویر أداء 
 .مدیري ومدیرات المدرسة، وتحقیق أهدافهم
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 مقارنة آراء العینة في ضوء الخبرة) 9(جدول 
  الدالة  2كا  متوسط الرتب  العدد  الخبرة  المحاور

 10أقل من 
  سنوات

29  60.78  

  61.88  48   سنة10-20
  58.23  33   سنة20-30

  المحور األول
  )الممارسة(

  81.40  15   سنة30-40

  غیر دالة  4.61

 10أقل من 
  سنوات

29  58.03  

  65.7  48   سنة10-20
  70.26  33   سنة20-30

  المحور الثاني
  )المعوقات(

  48.00  15   سنة30-40

  غیر دالة  4.72

 10أقل من 
  سنوات

29  48.48  

  72.62  48   سنة10-20
  64.33  33   سنة20-30

  المحور الثالث
  )المقترحات(

  57.33  15   سنة30-40

8.48  0.05  

  :ویتضح من الجدول أعاله ما یلي
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة مـدیري ومـدیرات المـدارس  -1

رة، ویـدل هـذا علـى أن جمیـع فئـات مـدیري لعملیات التخطیط االستراتیجي ترجـع للخبـ
ومدیرات المدارس لدیها الكفایات المطلوبة لممارسة التخطیط االستراتیجي وقـد أكـدت 

 . بامتالك مدیري المدارس لكفایات التخطیط االستراتیجي) م2002(دراسة الشهري 
عـــدم وجـــود فــــروق ذات داللـــة إحــــصائیة فـــي محـــور معوقــــات تطبیـــق التخطــــیط  -3

 .جي ترجع للخبرةاالستراتی
  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في محور المقترحات لصالح من لدیهم خبـرة مـن  -4

بـأن مـدیري ومـدیرات المـدارس ذوي الخبـرة مـن :  سنة، ویمكـن تفـسیر ذلـك10-20
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ً سنة أكثر اهتماما لتطویر الخطط اإلستراتیجیة لمدارسهم، وشعورهم بأهمیة 10-20
 . خطیط االستراتیجي المدرسيتلك المقترحات في تعزیز الت

 مقارنة آراء العینة في ضوء الدورات التدریبیة )10(جدول 
  الدالة  2كا  متوسط الرتب  العدد  البرامج التدریبیة  المحاور

لم یلتحق بأي 
  برنامج

5  62.10  

 20أقل من 
  ساعة

19  65.47  

  58.34  32   ساعة20-40
  63.66  19   ساعة40-60

  المحور األول
  )الممارسة(

  64.88  50   ساعة فأكثر60

  غیر دالة  0.762

لم یلتحق بأي 
  برنامج

5  70.80  

 20أقل من 
  ساعة

19  70.21  

  70.91  32   ساعة20-40
  66.00  19   ساعة40-60

  المحور الثاني
  )المعوقات(

  53.28  50   ساعة فأكثر60

  غیر دالة  6.26

لم یلتحق بأي 
  برنامج

5  44.30  

 20أقل من 
  ساعة

19  69.21  

  66.75  32   ساعة20-40
  72.53  19   ساعة40-60

  الثالمحور الث
  )المقترحات(

  56.49  50   ساعة فأكثر60

  غیر دالة  5.17
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اآلراء ترجع ) 10(ویتضح من الجدول 
المحاور، ویدل هذا على قلة تـأثیر البـرامج التدریبیـة المقدمـة للدورات التدریبیة في جمیع 

ویمكن أن یعزى ذلك إلى ضعف . لمدیري ومدیرات المدارس في مجال التخطیط االستراتیجي
محتوى البرامج التدریبیة المتعلقة بالتخطیط االستراتیجي، وعـدم تقـدیمها مـن متخصـصین 

وقـد . یط االستراتیجي لدى فئـات الدراسـةمما یؤدي إلى عدم وضوح مراحل وعملیات التخط
ــد كــل مــن أبــو ناصــر  ــة ) م2010(أك ضــرورة التركیــز علــى المحتــوى ) م1999(والخثیل

  .التدریبي في مجاالت التخطیط االستراتیجي
  : اإلجابة على السؤال الرابع

ما المقترحات التي یمكن إجراؤها نحـو تطبیـق التخطـیط اإلسـتراتیجي المدرسـي مـن وجهـة 
  ؟-مدیري ومدیرات المدارس-أفراد الدراسة نظر 

لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال قــام الباحــث باســتطالع آراء مــدیري ومــدیرات المــدارس حــول 
المقترحات التي یمكن إجراؤهـا لتطبیـق التخطـیط االسـتراتیجي المدرسـي فـي محافظـة سـراة 

رة داخل المحور، عبیدة، وبحساب المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد الدراسة على كل عبا
  :وكذلك على المحور ككل ومقارنتها بحدود االختیارات حصل الباحث على النتائج التالیة

المتوسطات الحسابیة لمقترحات أفراد الدراسة نحو تطبیق التخطیط ) 11(جدول 
 االستراتیجي المدرسي

رقم 
  العبارة

المتوسط   العبارات
  الحسابي

مستوى 
  دیرالتق

  الترتیب

تخـــــصیص میزانیـــــة مـــــستقلة للمدرســـــة لتحقیـــــق   38
وفــــــورات مالیــــــة تــــــساعد علــــــى تنفیــــــذ الخطــــــة 

  االستراتیجیة

  1  َعالیة جدا  4.46

تــشكیل وحــدة للتخطــیط بالمدرســة وتوثیــق صــلتها   41
  مع قسم التخطیط بإدارة التعلیم

  2  َعالیة جدا  4.38

ـــــالتخطیط  50 ـــــة ب ـــــة والتعلیمی ـــــة اإلداری ـــــة الهیئ  توعی
  االستراتیجي

   م2  َعالیة جدا  4.38

توفیر اإلمكانات المادیة والبشریة لتطبیق التخطیط   42
  االستراتیجي المدرسي

   م2  َعالیة جدا  4.38

  3  َعالیة جدا  4.34توفیر الحماس والرغبـة فـي التغییـر لـدى منـسوبي   39
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رقم 
  العبارة

المتوسط   العبارات
  الحسابي

مستوى 
  دیرالتق

  الترتیب

  المدرسة
مشاركة الكوادر العاملة فـي المدرسـة فـي صـیاغة   40

  راتیجیةالخطة اإلست
  4  َعالیة جدا  4.33

ـــــة التخطـــــیط   37 ـــــشر ثقاف ـــــة لن ـــــرامج تدریبی ـــــذ ب تنفی
  االستراتیجي في المدرسة

  5  َعالیة جدا  4.32

إشــراك ممثلــین عــن مؤســسات المجتمــع المحلــي   46
  ذات الصلة في صیاغة الخطة اإلستراتیجیة

  6  َعالیة جدا  4.31

ـــة الالزمـــة لجمـــع وتحلیـــل   49 ـــات الحدیث تـــوفیر التقنی
  لبیانات وتجهیز المعلوماتا

  7  َعالیة جدا  4.3

ـــي مجـــاالت التخطـــیط   48 ـــدریب الكـــوادر البـــشریة ف ت
  االستراتیجي

  8  َعالیة جدا  4.28

تـــوفیر قنـــوات اتـــصال فعالـــة بـــین المدرســـة وبـــین   45
  المجتمع المحلي

  9  َعالیة جدا  4.26

التحدید الدقیق للقـضایا والمـشكالت واألهـداف فـي   51
  المدرسة

  10  َعالیة جدا  4.23

امتالك مدیر المدرسة الكفایات الخاصة بـالتخطیط   52
  االستراتیجي

  11  َعالیة جدا  4.21

امـــــتالك منـــــسوبي المدرســـــة الكفایـــــات الخاصـــــة   43
  بالتخطیط االستراتیجي

  12  عالیة  4.2

  13 عالیة  4.19  توفیر دلیل للتخطیط االستراتیجي في المدرسة  47
  14 عالیة  4.13  ام بالتخطیط االستراتیجيتوفر الوقت الالزم للقی  54
ـــــي مجـــــال التخطـــــیط   53 االســـــتعانة بمتخصـــــصین ف

  .االستراتیجي
  15 عالیة  4.05

  16 عالیة  3.37  عدم استعجال النتائج  44

  4.24  المتوسط الحسابي العام
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تخصیص میزانیة مـستقلة للمدرسـة لتحقیـق وفـورات مالیـة ) (38(جاءت العبارة  -1
فـي المرتبـة األولـى فـي محـور مقترحـات ) لخطة االسـتراتیجیةتساعد على تنفیذ ا

، بمتوسط )ًعالیة جدا(تطبیق التخطیط االستراتیجي المدرسي وفي حدود االختیار 
وهــذا یــدل علــى أهمیــة المــوارد المالیــة للمدرســة وتخــصیص ) 4.46(حــسابي 

 . میزانیة مستقلة لها لتنفیذ البرامج المدرجة ضمن الخطة اإلستراتیجیة
تشكیل وحدة للتخطیط بالمدرسـة وتوثیـق صـلتها مـع قـسم ) (41( جاءت العبارة  -2

في المرتبة الثانیة فـي محـور مقترحـات تطبیـق التخطـیط ) التخطیط بإدارة التعلیم
ـــار  ـــة جـــدا(االســـتراتیجي المدرســـي وفـــي حـــدود االختی ، بمتوســـط حـــسابي )ًعالی

داخل المدرسة تهتم ویدل هذا على أهمیة وجود وحدة خاصة بالتخطیط ) 4.38(
بالتحلیل وجمع المعلومات وقیـاس مؤشـرات تحقـق األهـداف، وربـط عملهـا بقـسم 

 .ًالتخطیط بإدارة التربیة والتعلیم لیكون العمل مؤسسي وأكثر تنظیما
ــــم  -3 ــــارة رق ــــالتخطیط ) (50(  جــــاءت العب ــــة ب ــــة والتعلیمی ــــة اإلداری ــــة الهیئ توعی

 محور المقترحات، وفي حدود االختیار في المرتبة الثانیة مكرر في) االستراتیجي
إلــى إدراك مــدیري : ویمكــن تفــسیر ذلــك). 4.38(بمتوســط حــسابي ) ًعالیـة جــدا(

ومــدیرات المــدارس بأهمیــة وجــود وعــي مــن قبــل المعلمــین واإلداریــین بــالتخطیط 
 .االستراتیجي وفعالیته في األداء والتغییر

في المرتبة ) بالتخطیط االستراتیجيتوفر الوقت الالزم للقیام (  كما جاءت العبارة  -4
ویـدل هـذا ). 4.13(بمتوسـط حـسابي ) عالیـة(الرابعة عشرة وفي حدود االختیار 

علــى ضــرورة تخــصیص وقــت كــافي لعملیــة التخطــیط االســتراتیجي ضــمن جــدول 
 .أعمال مدیري ومدیرات المدارس

فــي ) االســتعانة بمتخصــصین فــي مجــال التخطــیط االســتراتیجي(  جــاءت العبــارة  -5
). 4.05(بمتوسـط حـسابي ) عالیة(المرتبة الخامسة عشرة، وفي حدود االختیار 

وهذا یدل على اقتناع المدیرین بالبرامج التدریبیة التي تكـون مقننـة ومتخصـصة 
في التخطیط االستراتیجي المدرسي وعلى أهمیة االستعانة بمتخصصین في مجال 

 .ان التربويالتخطیط االستراتیجي لما له من أثر على المید
في المرتبة األخیرة، وفـي حـدود االختیـار ) عدم استعجال النتائج(  جاءت العبارة  -6

ــق ). 3.37(بمتوســط حــسابي ) عالیــة( ــأني فــي تحقی وهــذا یــدل علــى أهمیــة الت
مــدیري ومــدیرات المــدارس أهـــداف المدرســة اإلســتراتیجیة، وأن االســتعجال فـــي 

 . على نتائج مضللةالحصول على النتائج قد یؤدي إلى الحصول 
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  :ملخص نتائج الدراسة والتوصیات والمقترحات
  : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

 أن ممارســـة مـــدیري ومـــدیرات المـــدارس نحـــو تطبیـــق التخطـــیط االســـتراتیجي  -1
المدرســي كانــت عالیــة، وذلــك مــن خــالل مؤشــرات الممارســة الــسلوكیة لعملیــات 

) 5(من أصل ) 4.03(متوسط الحسابي العام التخطیط االستراتیجي، حیث بلغ ال
ویمكن أن یعزى السبب إلى اهتمام وزارة التربیـة والتعلـیم وتوجههـا فـي .  درجات

نـــشر ثقافـــة التخطـــیط االســـتراتیجي مـــن خـــالل اعتمـــاد الـــدلیل الـــذي وزع علـــى 
المدراس والخاص بـالتخطیط اإلسـتراتیجي المدرسـي، والـدعوة إلـى عقـد مـؤتمرات 

 .یط االستراتیجيخاصة بالتخط
 أن درجــة إجابــات أفــراد الدارســة نحــو معوقــات تطبیــق التخطــیط االســـتراتیجي  -2

مــن أصــل )   3.76(المدرسـي كانــت عالیـة حیــث بلــغ المتوسـط الحــسابي العـام 
ــان أبرزهــا) 5( ــق التخطــیط : درجــات، وك ــة مــصادر التمویــل تحــول دون تطبی قل

فیر المعلومات المطلوبة، قلة البرامج االستراتیجي، قلة توفر التجهیزات التقنیة لتو
  .التدریبیة في مجال التخطیط االستراتیجي

  أن درجة إجابات مدیري ومدیرات المدارس نحو المقترحات التـي یمكـن إجراؤهـا  -3
ــة جــدا،  ــان فــي حــدود االختیــار عالی ــق التخطــیط االســتراتیجي المدرســي ك ًلتطبی

 .درجات) 5(من أصل ) 4.24(وبمتوسط حسابي عام 
  عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائیة ترجـع للنـوع فـي كـل مـن المحـور األول  -4

حیث تبین أن مستوى الداللة أكبـر مـن ) المعوقات(، والمحور الثاني )الممارسة(
 . في هذین المحورین) 0.05(

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ترجـع للخبـرة فـي كـل مـن المحـور األول  -5
حیث تبین أن مستوى الداللة أكبـر مـن ) المعوقات(ثاني ، والمحور ال)الممارسة(
 .  في هذین المحورین) 0.05(

  عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائیة ترجـع للبـرامج التدریبیـة جمیـع المحـاور  -6
 .في هذین المحورین) 0.05(حیث تبین أن مستوى الداللة أكبر من 

لـصالح ) المقترحـات(  وجود فروق ذات داللة إحـصائیة ترجـع للنـوع فـي محـور  -7
ـــاث حیـــث كـــان متوســـط رتـــبهم  . للـــذكور) 57.21(فـــي مقابـــل ) 79.15(اإلن

 ).0.05(ومستوى الداللة 
لـصالح ) المقترحـات(  وجود فروق ذات داللة إحصائیة ترجع للخبـرة فـي محـور  -8

، )72.62( ســـنة، حیـــث كـــان متوســـط رتـــبهم 20- 10مـــن لـــدیهم خبـــرة مـــن 
  ) 0.05(ومستوى الداللة 
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  الدراسة توصیات 
  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة یمكن اقتراح التوصیات التالیة

  توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن ممارسـة مـدیري ومـدیرات المـدارس لعملیـات التخطـیط
ــسلوكیة  ــك مــن خــالل مؤشــرات الممارســة ال ــة، وذل االســتراتیجي المدرســي كانــت عالی

 .لعملیات التخطیط االستراتیجي
 یوصـي الباحـث بتعزیـز الجانـب المعرفـي والمهـاري لـدى مـدیري ومـدیرات المـدارس لـذا    

لتطبیق عملیات التخطیط االستراتیجي ومراحله على مستوى المدرسة من خالل تحفیزهم 
  .ٕوالحاقهم بدورات متخصصة في التخطیط االستراتیجي المدرسي

 تیجي المدرسـي كانـت توصلت نتائج الدراسة إلى أن معوقـات تطبیـق التخطـیط االسـترا
 :عالیة، وعلیه یوصي الباحث باآلتي

إحــداث وحــدات للتخطــیط االســتراتیجي فــي المــدارس تتــوفر بهــا تقنیــات لجمــع  -1
 .المعلومات وتحلیلها، وتوفیر الموارد البشریة لذلك وتأهیلها

 .تخصیص موارد مالیة للتخطیط االستراتیجي على مستوى المدرسة -2
ول التخطــــیط االســــتراتیجي وتقــــدیمها مــــن قبــــل تكثیــــف البــــرامج التدریبیــــة حــــ -3

 . متخصصین
  توصلت الدراسة إلى أن درجة إجابات مدیري ومدیرات المدارس نحـو المقترحـات التـي

ــه یوصــي  ــة جــدا، وعلی ــق التخطــیط االســتراتیجي المدرســي عالی ًیمكــن إجراؤهــا لتطبی
 :الباحث باآلتي

درســي لــدى مــدیري   العمــل علــى تعزیــز ثقافــة التخطــیط االســتراتیجي الم -1
 .ومدیرات المدارس

 أخذ مقترحات مجتمع البحث بعـین االعتبـار مـن قبـل الجهـات ذات العالقـة  -2
  . بهدف تحقیقها

  داللــة إحــصائیة ترجــع للبــرامج توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أنــه ال توجــد فــروق ذات
 .التدریبیة في جمیع المحاور

بح أكثر أثرا في أداء مدیري  لذا یوصي الباحث بتقنین البرامج التدریبیة لتص
  .وتقدیمها من قبل متخصصینومدیرات المدارس، 

  :مقترحات الدراسة
 .إجراء دراسة حول مدى ممارسة المشرفین والمشرفات للتخطیط االستراتیجي -1
ــق التخطــیط االســتراتیجي إدارات التربیــة  -2 ــى مــدى تطبی ــوف عل إجــراء دراســة للوق

  .والتعلیم
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-مجلـة العلــوم التربویـة والنفــسیة . مـن المملكـة العربیــة الـسعودیة نحــو التخطـیط االســتراتیجي
 .255 – 231، )4(11 ،البحرین

جیة والتخطـــیط االســـتراتیجي مــــنهج اإلســــتراتی). 2007(إدریـــس، وائـــل ؛ بنـــي حمـــدان، خالــــد
 . دار الیازوري العملیة للنشر والتوزیع.معاصر

 دار .التخطــیط االســتراتیجي النــاجح لمؤســسات التعلــیم دلیــل عملــي). 2010(الجــالل، عــزة 
 . النشر للجامعات
 مكتبـــة .اإلدارة والتخطـــیط التعلیمـــي اإلســـتراتیجي رؤیـــة معاصـــرة). 2003( الجنـــدي، عـــادل

 . شر والتوزیعالرشد للن
ة ).2011(الحجري، سالم بن محمد بـن عـامر  ي االستراتیجي التخطیط أھمی ة ف  التطویر عملی

 . 26-24 ).31( ،لتربیةرسالة ا  .التربوي
بناء أنموذج للتخطیط االستراتیجي لوزارة التربیـة والتعلـیم بـسلطنة ). 2008(الحوسني، محمد 

 . األردن،الجامعة األردنیة، عمان. )رسالة دكتوراة (عمان
مجلـة دراسـات  .التربیـة مجـال فـي االسـتراتیجي التخطـیط). 1995( زیـدان، همـام بـدراوي

 . 70 – 41 ،)74(10 ،تربویة
ــــة .مفــــاهیم ومــــصطلحات التخطــــیط التربــــوي). 2008( وآخــــرون ؛الــــسعید، ســــعد  وزارة التربی

  . والتعلیم
التخطـــــیط لتقنیـــــات التعلـــــیم فــــي التعلـــــیم العـــــام بالمملكـــــة العربیـــــة ) 2006(الــــسعید، محمـــــد 

 كلیــة التربیــة، .)رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة (الــسعودیة، نمــوذج تخطیطــي للقیــادات التربویــة
  . الریاض،معة الملك سعودجا

 .دار المسیرة. التخطیط االستراتیجي). 2010(السكرانة، بالل 
رســالة  (كفایــات تنفیـذ الخطـط اإلسـتراتیجیة لــدى مـدیري المـدارس. )هــ1422(الـشهري، خالـد 

 .   مكة المكرمة، جامعة أم القرى.)ماجستیر غیر منشورة
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ط االســـتراتیجي فـــي المـــدارس الثانویـــة بنـــاء دلیـــل تربـــوي للتخطـــی). 2004(العبـــسي، محمـــد 
 . األردن، الجامعة األردنیة، عمان.)رسالة دكتوراة (األردنیة

 األختـر، محمــد ؛ الجنـوبي، منــصور؛المنـصور ، عبــداهللا؛  فـراج ، فــؤاد؛العـسكر، عبـد العزیــز
   .وزارة التربیة والتعلیم. التخطیط االستراتیجي على مستوى المدرسة). 2011(

العوامـل المـؤثرة علـى التخطـیط االسـتراتیجي فـي األجهـزة الحكومیـة ). 2005(د العفیف، أمجـ
 . األردن، الجامعة األردنیة، عمان.)رسالة ماجستیر غیر منشورة (األردنیة

 دار الوفــاء لــدنیا .التخطــیط االســتراتیجي لتطــویر اإلشــراف التربــوي). 2009(عقــالن، أفــراح 
 .الطباعة والنشر

إدارة عملیــات التخطـیط االســتراتیجي للتعلـیم العــام بالمملكــة ). 2006 (العـویین، عبــد اللطیـف
 جامعـة الملـك ، كلیـة التربیـة.)رسـالة دكتـوراة غیـر منـشورة (العربیة السعودیة، نموذج تطبیقـي

 . الریاض،سعود
تیـسیر التخطـیط االســتراتیجي ). 2007( وینزایمـر، لـورنس جــي ؛سـتون، تــشارلز؛ فـراي، فریـد

 . مكتبة العبیكان).دینا عبد اإلله المالح: ترجمة( رةلألعمال الصغی
تفعیــل أداء مــدیري المــدارس الثانویــة فــي محافظــة عــدن للتخطــیط ). 2007(القــشبري، ســعید 

 جامعـــة .)رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة (SWOTاالســـتراتیجي فـــي ضـــوء أنمـــوذج ســـوات 
 . عدن،عدن
مــا یــراه المــشرفون والمــشرفات فــي معوقــات اإلشــراف التربــوي ك. )1997(غیــدي، الحــسن الم

 .قطر  مجلة البحوث التربویة بجامعة).رسالة ماجستیر (محافظة اإلحساء التعلیمیة
التخطیط االستراتیجي في مدارس التعلیم األهلـي بالمملكـة العربیـة  .)2009(الكریدا، سلیمان 

 . الریاض،د جامعة الملك سعو، كلیة التربیة.)رسالة دكتوراة غیر منشورة (السعودیة
الكفایـات التخطیطیـة الالزمـة لمـدیري التربیـة والتعلـیم فـي المملكـة ). 2004(الكریدا، سـلیمان 

 ، كلیــــة التربیــــة، جامعــــة الملــــك ســــعود.)رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة (العربیــــة الــــسعودیة
 .الریاض

ـــیم). 1986(كـــون، شـــارلي  فهـــد : ترجمـــة(دلیـــل التربـــویین : التخطـــیط االســـتراتیجي فـــي التعل
 .الدار العربیة للنشر والتوزیع). الحبیب
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  )1(الملحق 

زارة للتخطیط والتطویر بعقد مؤتمر للتخطیط االستراتیجي في صورة لخطاب وكالة الو
 التعلیم العام

  
 صورة لخطاب وكالة الوزارة للتخطیط والتطویر بعقد مؤتمر للتخطیط االستراتیجي في  )1(صورة ضوئیة 

 التعلیم العام
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  )2(الملحق 
لتخطیط المدرسي الذي وزع على إدارات التربیة تعمیم وزارة التربیة والتعلیم لبرنامج ا

  والتعلیم

 
   تعمیم وزارة التربیة والتعلیم لبرنامج التخطیط المدرسي2صورة ضوئیة 


