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   أداء مدير املدرسة الثانوية بدولة الكويت  واقع 
  بالتعليم تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف

  ) دراسة ميدانية ( 
   :مقدمة

تعد المدرسة إحدى المؤسسات التربوية التي تحوي نظامـا تربويـاً، وثقافيـا،             
رة، ولما واجتماعياً، يرتبط عضوياً بالعديد من العوامل المجتمعية المباشرة وغير المباش 

كان اإلنسان يشكل المتغير األساسي في هذا النظام فإن من الطبيعي أن يتأثر نجاح هذا               
وينظر إلى مدير المدرسة على أنه الركن األساس الذي يقوم  . النظام بنجاح العاملين فيه   

عليه كيان المدرسة، والمحرك لطاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية والموجه والمنسق          
لطاقات واإلمكانات لبلوغ الغايات التربوية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، فهو           لهذه ا 

اإلداري والقائد التربوي المعين لإلدارة وقيادة المدرسة كما أنه الشخص الذي أنيطت به    
  .مهمة رئاسة هذه المؤسسة وقيادتها من الناحية الرسمية

لى ممارسة دوره بـشكل     ولقد أصبح النظام التربوي، بشكل خاص، غير قادر ع        
فاعل بعيداً عن الدعم الفعلي لمكوناته البشرية الداخلية وبيئته الخارجية أيـضاً، فهـو              
مطالب بأن يكون نظاماً منفتحاً مع مكوناته الداخلية كافة، ومنفتحاً ومتفاعالً مع مكونات 

 عن واقع وأطر فاإلداري التربوي الناجح ال يعيش في برجاً منعزالً بعيداً. بيئته الخارجية
  .نظامه التربوي

ورغم ازدياد أهمية التعليم لدى جميع الدول العربية بعامة، ودول مجلس التعاون  
لدول الخليج العربية بخاصة، ورغم رصد المبالغ الطائلة من ميزانياتها لترفع من شأن             

نتقـادات  إال أن هناك الكثير من اال     ،  طالبها من خالل برامج التعليم بمستوياته المختلفة      
التي توجه إلى التعليم والمتمثلة فى تدني جودة التعليم ونوعية المخرجات التعليمية في             
تلك الدول، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات خطط التنمية، وعـدم مناسـبة             
مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل، وارتفاع تكلفة التعليم في ضوء معدالت التـضخم     

 وعدم التخطيط المستقبلي  للتعليم الهدر التربوي في المؤسسات التعليميةالعالية وزيادة 
  )١(.في ضوء المتغيرات المستجدة والمتالحقة 

اعتمـدت علـى    قد  اإلدارة التعليمية في مختلف أنحاء العالم       وجدير بالذكر أن      
  كذلك أخـذت االتجاهـات       اإلدارةالتخطيط االستراتيجي كأسلوب ومنهج علمي لتطوير       

  )٢(. التعليمي فى ظل المتغيرات التعليمية العالميةأدائها الحديثة لتفعيل وتطوير إلداريةا
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 التربوي يمكن اسـتخدامها مـن قبـل    اإلدارةكما أن االستراتيجيات الحديثة فى   
مديري المدارس لتحقيق النجاح واالستدامة فى االنجاز التعليمي والتحصيلي للطالب فى           

   )٣(. من أجل بناء بيئة مدرسية ومرضيةجميع المراحل التعليمية
  :مشكلة البحث وتساؤالته

تمليها  مصيرية قضية ولكنها،ثانوية قضية تعد إن تطوير العمل اإلداري لم
 ونحن وبخاصة ، ضوء المتغيرات المستجدة في مجال تطوير التعليمفي  الحياة تطورات

 التعليم بمهنة رتقاءأجل اال من وذلك الهامة والتحوالت التحديات عصر في نعيش
  )٤(المعلمين والعملية التعليمية برمتها ونوعية

 ، األخيرة السنوات قي تجتاح العالم باتت التي الحديثة التغيرات علي ترتبت ولقد
 إعداد ونظام ،بشكل عام التعليمية نظمها في النظر إعادة في جميعها الدول أخذت أن

بالمعارف  تزودهم برامج خالل من وذلك ص،خا بشكل المعلم وتنمية مهارات , وتدريب
من  التي العوامل من للعديد استجاباُ ،المهنية المهارات وإكسابهم،التعليمية التربوية
 وتمكينًا المهنة هذه لمكانة دعما وذلك ،معها والتكيف الحادثة بالتغيرات الوعي أبرزها

 التي والمستمرة السريعة تغيراتللم وفقًا المجتمع في الحقيقية برسالته القيام للمعلم من
  (5).  المجتمع              في تحدث

كما أن التعليم الجيد والمطلوب للمرحلة القادمة وفقا للمتغيرات المجتمعية 
المستجدة وثورة تكنولوجيا المعلومات البد وان يرتكز الى تخطيط استراتيجي يخدم 

  )٦( العملية التعليميةأهداف
قعية للعديد من المنظمات أن األمر لم يعد قاصرا على مراعاة وتؤكد الشواهد الوا

اإلمكانيات الداخلية والمؤثرات الخارجية القائمة لكي تتحقق الكفاءة في األداء والفعالية 
 أدواتها المؤسسات التعليمية  وإنما يقتضي األمر أن يتوفر لدى ،في تحقيق النتائج

 واستكشاف مؤشرات األحداث ،ئة الخارجيةالمهنية للتعرف على اتجاهات عناصر البي
 وأن يتوفر ، أو تأثيرها من جانب، أو تغيير خصائصها، بل والمبادأة إلحداثها،المتوقعة

 القدرة على توظيف تلك االتجاهات واألحداث المؤسسات التعليمية أيضا لدى 
  )٧(واستثمارها بما يحقق رسالتها ويخدم أهدافها من جانب آخر

 التخطيط االستراتيجي من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ظهرت  أنوجدير بالذكر
 وارتبط مفهوم التخطيط االستراتيجي بالمفاهيم ،في منتصف القرن التاسع عشر

 إال أن ارتباط التخطيط االستراتيجي بالتربية وبالمؤسسات ،العسكرية ثم الصناعية
منهج نظامي يستشرف آفاق " وهو ،التربوية جاء متأخراً مع بداية التسعينيات

 ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات ،المستقبليات التربوية المحتملة والممكنة
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 واتخاذ قرارات عقالنية بشأن ، وتصميم االستراتيجيات البديلة،المتاحة والمتوقعة
   )٨( ومتابعة هذا التنفيذ،تنفيذها

خطيط المستقبلي المبني إن المؤسسات التربوية هي بحاجة إلى نوع فعال من التو
  اإلداريعلى تصور مسبق وواضح  لما يجب أن تكون عليه المخرجات النهائية للعمل 

 كما أن الهدف من وضع ،والفني والتربوي وهذه الرغبة يحققها التخطيط االستراتيجي
خطة استراتيجية للعمل المدرسي هو تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجاالت 

  )٩.( المدرسة التعليمية أهدافلعملية التعليمية والتربوية وبما يحقق المرتبطة با
 مـديري  إعـداد    فـي  إال بإسهام المؤسسات التربوية واإلدارية       يأتيوهذا قد ال    

المدارس وتدريبهم على التعامل مع التغيرات، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم حتى            
ألن التدريب للتطوير إنما يعنى فى المقام يكونوا قادرين على تحقيق هذه المسؤولية ذلك 

  األول التطوير السليم لألفراد
 الـذي   وأدائه المهنـي   ويتوقف نجاح اإلدارة المدرسية على دور المدير الفعال       

يستطيع تحديد أهداف مرغوبة وذات قيمة، ويتمكن من تحقيقها باستخدام المتاح مـن             
ذ وظيفة اإلدارة المدرسية علـى نمـو   الموارد والمعارف استخداما أمثل، ويجب أن تأخ   

  )١٠(".  المدرسة وفقا للصالح العامفيخبرات كل من 
 التخطيط  تطبيق أهمية وضرورةوقد أظهرت بعض نتائج الدراسات السابقة 

 O'Brien, David دراسة برين دافيد  االستراتيجي في كل مراحل التعليم ومنها 
   "التعليمية في التخطيط االستراتيجي. اراتكيفية مشاركة اإلدالتي أشارت الى :(2013)

 أكدت على ضرورة التي"  Moulds, Perry (2012)  بيري،قوالب  :ـ دراسة) ١١(
استخدام  بطاقة األداء المتوازن كأداة لقياس األداء والتخطيط االستراتيجي في تطوير 

 أهمية  بينتالتي  Muth, Nicol (2012)  نيكول ، موث:دراسة ) ١٢ ( "التعليم ا
: دراسة)   ١٣ ( " التعليم بالمدارسفيالتخطيط االستراتيجي للمبادرات التكنولوجية "

التخطيط االستراتيجي في " أوضحت أهمية التي  Starsia, Gerald (2010)جيرالد 
  خلفان بن سالم بن :دراسة، )١٤ ( " NCAA Iالتعليم وتأثيره على النجاح في شعبة 

 صياغة تصور مقترح لتفعيل التخطيط إلىتي  توصلت ال) " "٢٠١٢(خميس العلوي 
حسين حسن : دراسة ،)١٥" (االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان 

والتي خرجت بتصور مقترح لتطبيق التخطيط االستراتيجي في التعليم )٢٠٠٢(حسين  
التخطيط "ى  علأكدتالتي ) ١٩٩٩(الجندي عادل السيد :  دراسة، )١٦"(الجامعي المصري

  ، )١٧".(االستراتيجي ودوره في االرتقاء بكفاية وفعالية النظم التعليمية
فى ضوء عمل الباحث فى المجال التربوي بدولة الكويت ومن خالل مالحظاتـه             

 وبالتـالي فـإن   اإلدارة المدرسية تستخدم األساليب التقليدية القديمة في اإلدارةوجد أن   
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 من خالل وأيضا تتفق مع االتجاهات المعاصرة في التعليم مخرجات النظام التعليمي فد ال 
لقاءات الباحث مع بعض المعلمين فى هذا الصدد بالمرحلة الثانوية فى مناطق تعليميـة        

 وعـدم  اإلدارة يشكون من جمـود  أنهممتعددة بدولة الكويت فقد الحظ من الذين قابلهم  
 أحـس ة بدولة الكويت ومـن ثـم   الرغبة في التطوير بما يحقق أهداف العملية التربوي     

الباحث بأن هناك مشكلة حقيقية تتعلق باستراتيجيات تطوير اإلدارة المدرسية بالمرحلة           
 وإن األمر الذي يتطلب تطـويراً السـتراتيجيات إدارات المـدارس الثانويـة              ،الثانوية

  .باستخدام التخطيط االستراتيجي فى التعليم كأحد االتجاهات اإلدارية المعاصرة
   :وفى ضوء السابق يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة التالية

   ومجاالته؟ومراحلهما مفهوم و أهمية التخطيط االستراتيجي فى التعليم وأهدافه  .١
 أداء مدير المدرسة الثانوية بدولة الكويت فى تطبيق التخطيط االستراتيجي ما واقع .٢

   بالتعليم من وجهة نظر عينة البحث ؟
 المدرسة باستخدام إدارة والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير التوصياتما  .٣

  ؟التخطيط االستراتيجي فى التعليم 
  :أهمية البحث

 اإلدارية كأحد االتجاهات االستراتيجيتنبع أهمية البحث من أهمية التخطيط  .١
 وتأهيل أجيال المستقبل وانعكاساته االيجابية إعدادالمعاصرة  ودوره األساسي في 

  لى المعلم والمتعلم والعملية التعليمية ككل ع
في التعرف على واقع تطبيق التخطيط االستراتيجي قد تسهم نتائج الدراسة  .٢

 ويستفيد منها المسئولين التربويين و صانعي بالمدارس الثانوية بدولة الكويت 
 القرار بدولة الكويت 

  :أهداف البحث
   : تحقيق األهداف التاليةإلىيسعى البحث 
 مفهوم و أهمية التخطيط االستراتيجي فى التعليم وأهدافه ـ التعرف على١

  ومجاالتهومراحله
 أداء مدير المدرسة الثانوية بدولة الكويت فى تطبيق  واقعـ معرفة٢

  التخطيط االستراتيجي في التعليم من وجهة نظر عينة البحث
 المدرسة ـ الخروج  بتوصيات ومقترحات يمكن أن تسهم في تطوير إدارة٣

  . باستخدام التخطيط االستراتيجي فى التعليم 
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  : حدود البحث

 أداء مدير المدرسة الثانوية بدولة الكويت في تطبيق واقع :الحد الموضوعي -
  التخطيط االستراتيجي في التعليم من وجهة نظر عينة البحث

 منطقة ،  طبق البحث على جميع مناطق الكويت التعليمية:لحد المكانيا -
اصمة ــ منطقة الفروانية ــ منطقة األحمدي ــ منطقة مبارك الكبير الع

  .ــ منطقة الجهراء ــ منطقة حولي  التعليمية 
  ٢٠١٦ البحث ستة أشهر  تقريبا  خالل العام إعداداستغرق :  الحد الزماني -

 ويعد هذا المنهج ،استخدم البحث المنهج الوصفي : المنهج المستخدم:خامسا
 حيث يستهدف المنهج تسهيل ،لمناهج العلمية مالئمة لهذه الدراسةالوصفي أنسب ا

 بعد جمع البيانات الالزمة والكافية ،وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن
  )  ١٨.(عنها

يتكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات   : مجتمع البحث والعينة:سادسا
  . بدولة الكويتالحكومية  الثانوية بالمدارس

من ) ٢٠٠(طبقت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية  بسيطة قوامها :عينة الدراسة
 بنين وبنات موزعة بالتساوي على ستة مناطق الثانويةالمعلمين والمعلمات   بالمرحلة 

العاصمة ـ حولي ـ الفروانية ـ األحمدي ـ  مبارك الكبير ـ ( تعليمية بدولة الكويت
  .  )الجهراء 

  :اسةأدوات الدر
اعتمد البحث على االستبانة  كأداة ،في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها

رئيسية للبحث  بعد أن االطالع على عدد من األدبيات والدراسات والبحوث العربية 
 فقرة،  وتم) ٢٠(وتكونت فقرات االستبيان من واألجنبية المتصلة بموضوع الدراسة 

 و أشارت معامل االرتباط بين تقديرات ،تعديلها المحكمين ل السادةعرضها على
المحكمين إلى تمتع االستبانة  بصدق مرتفع يجعل نتائجها محل صدق مقبول حيث 

وتم حساب ثبات االستبانة بمعامل ألفا  ) .٠,٨٨٧إلى ٠,٧٥٦(تراوحت ما بين
وهذه نسبة تشير إلى ثبات . ) ٠,٩١٩(      وبلغتCronbach's Alphaكرونباخ

  . لالستبانةمرتفع
  مصطلحات البحث 
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   تعريف األداء -
 واألداء هو الفعل ،عمل أو أنجاز أو تنفيذ " :يشير مفهوم األداء في اللغة إلى  

فاألداء هو نتاج جهد معين قام ببذله  فرد إلنجاز . المبذول أو النشاط الذي تم إنجازه
من مسئوليات وواجبات القيام بأعباء الوظيفة "واألداء المهني يقصد به  عمل معين، 

  ) ١٩(". وفقاً للمعدل المطلوب من الموظف الكفء المدرب
وهو محور . النشاطات التي يفعلها أو ال يفعلها العامل"ويعرف األداء بأنه   

مشترك بين معظم الوظائف بما يتضمنه من التواجد في مكان العمل، وروح التعاون، 
  )٢٠(.". والمعايير الخاصة بالوظيفة

هو العمل الذى يؤديه المرؤوس، بما يسهم "األداء المهني بأنه ) ٢٠١٢(بيات يعرف عر
في تحقق األهداف من خالل تفهمه لدورة وإتقانه له، وإتباعه للتعليمات التي تصل إليه 

  )٢١(. من اإلدارة، وسلوكه مع زمالئه ورؤساؤه، وتطوره المهني
لمهام المكونـة لوظيفـة     درجة تحقيق وإتمام ا   " األداء المهني إلى    كما يعرف     

وغالباً مـا  . وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة   . الفرد
فالجهد يشير الى الطاقة المبذولة، أمـا الـداء         . يحدث لبس وتداخل بين األداء والجهد     

ـ             ي فيقاس على ألساس النتائج التي حققها الفرد، فمثالً الطالب قد يبذل جهـد كبيـراً ف
ومثل هذه الحالة يكون الجهد     . االستعداد لالمتحان، ولكنه يحصل على درجة منخفضة        

   )٢٢(. المبذول عالي بينما األداء المنخفض
 مدير العمل الذي يقوم به: "ويعرف الباحث األداء إجرائيا في هذه الدراسة بأنه  

بما يسهم ي للتعليم المدرسة الثانوية بدولة الكويت فى تفعيل تطبيق التخطيط االستراتيج
في المنوطة في تحقيق األهداف الموضوعة سلفا وذلك يتأتى من خالل الفهم لألدوار 

  مفاهيم وخطوات ومراحل وإجراءات تطبيق التخطيط االستراتيجي فى التعليم ضوء 
 العملية التي يتم فيها هو :Strategic Planning :التخطيط االستراتيجي

ع األهداف و االستراتيجيات و السياسات لتأمين الموارد و ووض، تحديد رسالة المنظمة
  ) ٢٣.(توزيعها من أجل تحقيق أهداف المنظمة 

منهج نظامي "بأنه  : Strategic Planning وبعرف التخطيط االستراتيجي
 ويستعد لمواجهتها بتشخيص ،يستشرف آفاق المستقبليات التربوية والمحتملة والممكنة

 واتخاذ قرارات عقالنية ،لمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلةاإلمكانات المتاحة وا
   )٢٤( ومتابعة هذا التنفيذ،بشأن تنفيذها

  عملية علمية :ويعرف التخطيط االستراتيجي إجرائيا في هذا البحث على انه
شاملة تقوم على استشراف المستقبل وإدراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية 
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 تهدف إلى االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول الذي ،سسةوالخارجية للمؤ
   التطوير الفعال ألداء مديري  المدارس الثانوية بدولة الكويت يفي بمتطلبات

المرحلة التي تأتي بعد : يمكن تعريفها اجرائياً بأنها :المرحلة الثانوية بدولة الكويت
ثالث سنوات ويكون فيها أعلى صف الثاني       المرحلة المتوسطة واالبتدائية، وتتكون من      

وهذا المعمول به، حسب أنظمة وزارة .عشر بفرعيها العلمي واألدبي وأدنى صف العاشر
   التربية والتعليم فيما يخص التعليم الثانوي بدولة الكويت

  :الدراسات السابقة
اولـت تطـوير    هناك العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية  التي تن                    

إدارة المدارس في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة  وقد أشارت العديد مـن نتـائج               
 أهمية تطوير المدارس باستخدام التخطيط االستراتيجي فى إلىالدراسات العربية السابقة 
أن ، )٢٥) ".(١٩٩٩(دراسة الجندي عادل السيد  أظهرت نتائج  التعليم وفى هذا الصدد،     

 التعليمية بالفكر الرئيسي الذي يساعد على تحديد المؤسساتستراتيجي يزود التخطيط اال
 القضايا الجوهرية التي تواجهها، ومن ثم إرشادها إلى صنع قرارات منطقيـة رشـيدة             

كمـا   يساعد التخطيط االستراتيجي على توجيه وتكامل األنشطة اإلداريـة والتنفيذيـة        و
 كما ،المؤسسات التعليميةروح المسئولية تجاه    يساعد التخطيط االستراتيجي على تنمية      

  أنه يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا
درجة  ،)٢٦( ") " ٢٠٠٩(هشام حامد عبدالرازق ابو شرخ:  دراسةوبينت 

فاعلية أداء مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في ضوء التكنولوجيا اإلدارية 
  %).٧٨,٨(جة الكلية لتوافرها المعاصرة متوفرة بدرجة جيدة حيث كانت الدر

 أنضرورة  بأنه البد من )٢٧( ") ٢٠٠٩(عثمان أحمد محمد:  دراسةوأضحت
 األهداف المدرسية متطلبات العصر الحديث حيث يكون هدفها هو تحقيق اإلدارةتواكب 

 فاعلين في المجتمع وان يتم اختيار مدير المدرسة بالترقي أجياالالتربوية التي تخرج 
   ذلك الكفاءة العلمية واالهتمام بالدورات التدريبية الحديثة إلى إضافةالعلمي، والتأهيل 

أساليب أدارة ) ٢٨) " (٢٠٠٩(رائد فؤاد محمد عبد العال : دراسةوتناولت 
األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط 

 أسلوبيمارس مديرو المدارس  أنأظهرت الدراسة النتائج  واالستراتيجي المدرسي
 الدراسة بضرورة عقد دورات  ولكن بدرجة متوسطة، وأوصت األزمةإدارةاالحتواء في 

تدريبية لمديري المدارس تتعلق بالتخطيط االستراتيجي المدرسي، توضح من خاللها 
  . ودوره في االرتقاء بالعملية التعليمية وخطوات تطبيقهأهميته
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 اإلطار ،)٢٩) " (٢٠١٢( سالم بن خميس العلوي   خلفان بن:دراسةوبينت 
لتعرف على نماذج التخطيط االستراتيجي للكشف عن  وا.المفاهيم للتخطيط االستراتيجي

واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان والوقوف على 
مقترح ع تصور وضو.معوقات تفعيل التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي

  لتفعيل التخطيط االستراتيجي المدرسي في مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان
برنامج مقتـرح   “) ٣٠)(٢٠١٣( هشام عدنان موسى حجازين      وبلورت دراسة   

وهدفت الدراسة الى التعرف ”  المدارس الثانوية الحكومية فى األردنمديريلتطوير أداء 
 فى األردن وسبل تطوير أدائهم فى ضـوء الفكـر           وية   الثان  المدارس مديريأداء  على  

مجال إدارة الوقت  وأظهرت نتائجها أن ،تواجههم التي أهم التحديات  و المعاصراإلداري
فى المرتبة األولى من حيث الحاجة للتدريب، تاله فى المرتبة الثانية مجال إدارة التغيير، 

 تاله فى المرتبة الرابعة مجال التخطـيط      ،اإلداريتاله فى المرتبة الثالثة مجال االتصال       
االستراتيجي، وجاء في المرتبة الخامسة مجال صنع القرار واتخـاذه، وفـي المرتبـة             

، السادسة مجال تفويض السلطة، أما مجال القيادة المدرسية فجاء في المرتبة األخيـرة            
  ألردن وتوصلت الدراسة الى تصور مقرح لتطوير أداء مديري المدارس الثانوية با

 عمل اإلدارة   فيإلى جمود    ) ٣١) (٢٠١٦(وأشارت نتائج دراسة كروز العجمي    
المدرسية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت،  واستخدامها لألساليب التقليدية وعدم تفعيل          

 المعاصرة وخرجت  بتصور السـتراتيجية مقترحـة لتفعيـل           اإلداريةتطبيق االتجاهات   
معاصرة التي تساهم في تطوير العمل اإلداري  فـي ضـوء   تطبيق االتجاهات اإلدارية ال   

  بعض  االتجاهات اإلدارية المعاصرة 
وفى ذات اإلطار تناولـت بعـض الدراسـات األجنبيـة الـسابقة  التخطـيط                

(     التنكورت ياهيا:دراسة ،االستراتيجي وأهميته تطبيقه في التعليم ومن هذه الدراسات
Altinkurt, Yahya (2010  )أن السبب الرئيسي  النعدام الثقـة و    تي أكدتال) ٣٢

في هذا السياق، وقد    .  نحو التخطيط االستراتيجي هو نقص المعلومات      العاملين  مقاومة  
اقترحت الدراسات  بضرورة تزويد  العـاملين بالمعلومـات الكافيـة عـن التخطـيط                

  االستراتيجي فبل البدء فى تنفيذه
  )٣٣( (Fox, Kenneth F 2011) . دراسة فوكس، كينيثكما بينت نتائج 

وأظهرت أن   المدرسية بالمرحلة الثانويةاإلدارة أداءدور المدير فى تطوير أهمية 
التطوير يعتمد على المعارف والمهارات في المناهج الدراسية، والتدريس، والتقييم كما 

ول على أشارت النتائج إلى أن القيادة التعليمية في والية تكساس تركز في المقام األ
تحسين أداء الطالب وتقييم المعرفة والمهارات وعلى زيادة المشاركة واألداء في 

   .االختبارات المعيارية األخرى، وال سيما المستوى المتقدم
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 Aponte, Ludy Glenn  ودي غلين ، أبونتي: دراسةوأشارت  نتائج 
ة حول عملية  واثنين من القضايا االجتماعي،ثالثة مقترحات إلى )٣٤ (" (2011)

أولها  وجود نموذج إلجراء التحليل على أسس نظرية ،.التخطيط االستراتيجي في التعليم
والثانية، وجود نظرية أولية ترتكز على أعضاء هيئة التدريس الباحثين لدراسة . 

  والثالث ضرورة وجود  األساس لتوليد نظرية رسمية في المستقبل .المستقبل 
 AlShammari, Iqbal Aلشمري، إقبال   ا: دراسةوأظهرت نتائج 

أن المديرين لهم دور كبير وأساسي فى تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية  )٣٥() (2011
وتوصي الدراسة بأن صناع السياسة يجب أن تقدم التنمية المهنية الغنية بشأن اإلدارة 

  لدى العاملين بالمدرسة اإللكترونية من أجل رفع مستوى الوعي 
 عن ،)٣٦ ("" Moulds, Perry (2012)  بيري،قوالب  : دراسةتكما كشف

معلومات حول أنواع القياس و نماذج التخطيط االستراتيجي التي تستخدم في تطوير 
 وتحديد ما هي أهم التدابير و الممارسات الفعالة لنجاح التخطيط االستراتيجية ،التعليم

  التعليمالمتوازن لتطوير عمليات  واستكشاف إمكانية تطبيق بطاقة األداء ،والتنمية
أن )  ٣٧ (""  Muth, Nicol (2012)  نيكول ، موث:دراسةوأظهرت 

 االستراتيجي فى التعليم  التخطيط تعتمد على خطوات  التي هياالستراتيجيات الناجحة 
 الدراسة بضرورة الرؤية  االستراتيجية الواضحة  لالستخدام والتطوير وأوصت

مع وجود  ميزانية كافية وجدول زمني  ،لتكنولوجيا الناجحة للمجتمع ودمج ا،التكنولوجيا
محدد للتخطيط االستراتيجي واستبدال  الثقافة القديمة للتعلم والقيادة باستراتيجيات 

   نظرية التغير إلىالتطوير المهني باالستناد 
 Bregy-Wilson, Michaelويلسون، مايكل  : دراسةوأكدت نتائج      

كلما زادت الدقة في التنفيذ، على مستوى أعلى زاد الرضا على أنه ) ٣٨()(2013
الوظيفي، وأن تبنى استراتيجية متطورة يحمل انعكاسات مهمة على الممارسة المهنية 

 فى  كما أن مدير اإلدارة المدرسية يمثل استراتيجية كاملة للمدرسة،لقادة المدارس
  .سياق التطوير اإلداري 

 التى اشارت )٣٩: (O'Brien, David (2013) افيد  دراسة برين دوأظهرت 
ال بد من رؤية استراتيجية واضحة و خارطة طريق إلدارة الكليات مع  أنه إلىنتائجها 
وأنه البد وأن تقدم اإلدارات الخطط االستراتيجية واإلطار الالزم لتحقيق الرؤى . رصدها

الية و المحتملة للقسم االستراتيجية المؤسسية على مستوى أعلى مع األنشطة الح
كما ينبغي أن تستكمل عملية التخطيط االستراتيجي بالتنسيق ،.وأعضاء هيئة التدريس

  سواء التعيينات والتجديدات (مع التغييرات في قيادة اإلدارات 
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 أن هنـاك    )٤٠( ") Davis, Brian R. 2014( دراسة ديفيس، بريانوبينت 
 عملية  التطوير اإلداري ومخرجات ونواتج يير ففعالقة ذات دالله موجبه بين أداء المد

   التعليم 
  )٤١( ") McCain, Kelli Lynn 2015( ماكين، كيلي لين : دراسةوأكدت 

 البد وأن يتمتع بنظرة ثاقبة  فى عملية  التطويرعلى الدور االبتكاري لمدير المدرسة 
ضرورة التقييم و، .مية تحسين الممارسات التعليالتيفى المعرفة والمهارات والتصرفات 

  . المستجدة اإلداريةالدوري لإلدارة التعليمية ومدير ى المدارس وتزويدهم بالخبرات 
وتتلخص االستفادة من الدراسات السابقة في النقاط اآلتية، تفهم الباحث حدود         

مشكلة البحث بعمق، ساعدت الباحث في صياغة أهداف البحث، اختيار المنهج والعينة 
وات جمع البيانات، كيفية بناء االستبانة، كيفية بناء االستراتيجية المقترحة، اختيار وأد

أسلوب التحليل اإلحصائي المناسب، كيفية عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها، وتحديد 
كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة ، .المراجع الخاصة في مجال الدراسة الحالية

التخطيط االستراتيجي في التعليم في العديد من الدول واإلطار في التعرف على واقع 
النظري للدراسات السابقة والتعرف على نماذج وخطوات ومراحل تطبيق التخطيط 

 تواجه تطبيقه وكانت الدراسات السابقة بمثابة المرشد التياالستراتيجي واهم المعوقات 
  الموجه للباحث في كل خطوات البحث الحالي 

  :النظري للبحث اإلطار
  : التخطيط االستراتيجي فى التعليم

  فى ضوء المتغيرات المعاصرة  بالتخطيط االستراتيجيالمؤسسات التعليميةقد زاد اهتمام 
لتحديد اتجاهات المستقبل، وخاصة في ظل تعقد وتشابك حتمية حيث يعتبر ضرورة 

كر االستراتيجي في  لتبني الفذلك المؤسسات التربوية  مما يدفع ،البيئة المحيطة
ولعل جانب التعليم له نصيب األسد من التخطيط فهو حجر األساس ألي تنمية التخطيط، 

  . المعاصرة تغيراتميراد لها التقدم ومواكبة التطورات وال
 ،للمؤسسات التعليمية التخطيط االستراتيجي يهتم بتحديد المستقبل األساسي ف

 ويترابط مع مفهوم االستراتيجية ،قهاواألهداف العريضة التي تسعى إلى تحقي
)Strategy(، وهو األسلوب الذي تختاره اإلدارة لالستفادة من الموارد المتاحة لها 

  ) ٤٢(وتحقيق أفضل النتائج 
 أن األمر لم يعد قاصرا  المؤسسات  التعليمية وتؤكد الشواهد الواقعية للعديد من

خارجية القائمة لكي تتحقق الكفاءة في على مراعاة اإلمكانيات الداخلية والمؤثرات ال
 وإنما يقتضي األمر أن يتوفر لدى المنظمة أدواتها ،األداء والفعالية في تحقيق النتائج
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 واستكشاف مؤشرات األحداث ،المهنية للتعرف على اتجاهات عناصر البيئة الخارجية
 وأن يتوفر ، جانب أو تأثيرها من، أو تغيير خصائصها، بل والمبادأة إلحداثها،المتوقعة

أيضا لدى المنظمة القدرة على توظيف تلك االتجاهات واألحداث واستثمارها بما يحقق 
   )٤٣(رسالتها ويخدم أهدافها من جانب آخر

ويتضح مما سبق أن إدارة المؤسسات التعليمية تحتاج  أمام التحديات المعاصرة 
ي إال باستخدام االتجاهات اإلدارية  وهذا ال يأتإلى السير قدماً سعياً للتميز والمنافسة، 

  الحديثة ومنها التخطيط االستراتيجي في التعليم 
   :وللتخطيط االستراتيجي أهمية كبرى في المؤسسات التربوية أذكر منها التالي

تحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل التربوي والتعليمي وعلى  -
 .حة في العمل التعليمي اتخاذ قرارات تتناسب مع القضايا المطرو

تحديد أهداف إجرائية للبرامج التربوية والتعليمية والوظائف والمسئوليات  -
 .المحددة لكل عضو في المؤسسة

وضع تصور لمستقبل المؤسسة من خالل الكشف عن واقع وإمكانات المؤسسة  -
 .التعليمية ومواردها المتاحة 

حو تحقيق رسالتها الوصول بالمؤسسات التعليمية إلى مستوى عالي ن -
وأهدافها، والعمل على إحداث التغيير االيجابي المناسب لتحقيق الرسالة 

 .التعليمية نحو الطالب والبيئة والمجتمع 
التركيز الدائم على القضايا األساسية ذات العالقة بواقع المؤسسة التعليمية  -

 ومستقبلها 
ض لها المؤسسة التوصل إلى قرارات استراتيجية في األوقات التي تتعر -

 .التعليمية لتحديات داخلية أو خارجية محتملة في المستقبل 
وضع إدارة المؤسسات التعليمية في موقف نشط ومتميز يتالءم مع تغيرات  -

البيئة بشكل دائم وتطوير الواقع المؤسسي لمواجهة الصعوبات التي تعترض 
 .طريق النجاح والتفوق 

اون بين أعضاء المجتمع التعليمي والمجتمع التركيز على أهمية المشاركة والتع -
 .المحلي لتحقيق أهداف المؤسسة او التنظيم 

تحديد جوانب القوة والضعف في المنظمات التعليمية من خالل عمليات القياس  -
والتقويم والمتابعة المستمرة وال شك انه أثناء استقرار المستقبل يمكن 

 .مالحظته 
ز عليها في وضع ميزانية دقيقة وعلى تنفيذ يسهم في وضع األولويات والتركي -

 ). ٤٤(األولويات خالل العمل 
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يفيد في تحسين طريقة صنع القرار فهو يؤدي إلى تركيز االنتباه على القضايا  -
والتحديات التي تواجهها المنظمة ويساعد متخذي القرار على معرفة ما يجب 

 .)٤٥(عليهم فعله تجاه تلك القضايا والتحديات 
 

  :التخطيط االستراتيجيأهداف 
تتمثل أهداف التخطيط االستراتيجي على مستوى المؤسسات والمنظمات في          

توفير عملية مستمرة من الدراسة والتقييم لنواحي القوة والضعف واألهداف والموارد 
والقيود لوضع خطة متكاملة تستجيب لتلك األبعاد من اجل جعل المؤسسة أكثر فعالية 

  :اً إلى تدعيم وتحسين أداء العامل ومن هذه األهدافوتهدف أيض
أداة لتحديد المسارات االستراتيجية للمنظمة وذلك بصياغة وتطوير رسالة  -

المنظمة وأهدافها وتحديد وتوجيه مسار العمل في المنظمة ومواجهة المتغيرات 
  البيئية بكافة أشكالها

تحديد نقاط القوة وأوجه يساعد في تحديد القدرات الحالية والمستقبلية في  -
 .الضعف لديها وتحديد متطلبات التعامل الفعال معها 

 .يضمن النجاح في تحقيق األهداف في إطار اعتبارات بيئية متغيرة  -
 .يوفر اإلطار العام لنشاط وأعمال المنظمة  -
يمكن من تحسين أو تطوير األداء التنظيمي واألداء الكلي للمنظمة وذلك بتحديد  -

  . للمؤسسات التعليمية لرئيسية لبيئة العمل الداخليةالخصائص ا
 وذلك بتوفير المناخ التنظيمي المالئم لتوليد األفكار اإلداري تطوير النظام  -

 االبتكارية، وتوفير فرص التعليم والتحسين التنظيم واإلداري
يساعد في تدعيم وتطوير قدرات الموارد البشرية في المنظمة من خالل تعظيم  -

على أعمال التنبؤ والتقدير المؤسسات التعليمية س باألمان لدى أعضاء اإلحسا
وتحديد البدائل واتخاذ القرارات على ضوء معلومات وبيانات دقيقة كافية عن 
موضوع القرار وتعميق أهمية وضرورة معرفة أعضاء المنظمة لظروف 

خطط وخصائص بيئة أعمال المنظمة والتعرف على تأثيرها في إعداد وتنفيذ 
 .برامج األعمال 

 سبق يتضح أن التخطيط االستراتيجي يساعد على التعامل مع المشكالت وفى ضوء ما
 على التعامل مع المشكالت المؤسسات التعليمية بأسلوب إدارة األزمات بتدعيم قدرة 

واألزمات وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الكافية أمام اإلدارة لمواجهة المشكالت 
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أهداف وتطلعات تقبلية إضافة إلى الخطة االستراتيجية طويلة المدى التي تحدد المس
  .المؤسسات التربوية

  
  

   في التعليممبررات األخذ بالتخطيط االستراتيجي
يعد التخطيط االستراتيجي ضرورة وليس ترفا نظرا ألنه يؤدى إلى الكفاءة في           

المبررات التي يمكن أن توجه رجال التربية  وتجدر اإلشارة إلى وجود عدد من ،األداء
 :)46(-ومخططيها لألخذ بالتخطيط االستراتيجي ومن أبرزها ما يلي

التغير الحاصل في سوق العمل وما يتطلبه من ضرورة الرد على تلك التغيرات          
 . للعمل على مواجهتها واإلجابة على التساؤل من يستطيع التكيف مع البيئات المتغيرة

 المنظمات التربوية بضرورة مجاراة التغيرات السريعة فى عالم اليوم كاروإد          
بهدف تزويد الطالب فى المدارس باألدوات والوسائل الضرورية بتحقيق النجاح حيث 

 .تكون لديهم خطط معينه لكيفية التعامل مع ثروة المعلومات العالمية من حولهم
ددة للتخطيط نتيجة للتغيرات الحاصلة فى كما أدى ظهور نماذج وبرامج متع

مجاالت الحياة المختلفة مثل اإلدارة باألهداف وتقييم المناهج الدراسية و الكفاءة 
واإلنتاجية ومن أجل الوصول إلى عملية تخطيط فعاله فإن ذلك يتطلب القيام بدور 

حسين رئيسي فى المدرسة من قبل المديرين الذين يستطيعون تحديد اى برامج الت
وإن تعدد الحاجات وتنوع المتطلبات والتغيرات ، والتطوير يمكن للمدرسة اختيارها

االجتماعية واالقتصادية والتربوية أجبرت المخططين إلى االعتراف بأن المدرسة مرتبطة 
بمؤسسات المجتمع األخرى متأثرة بالشروط والعوامل االجتماعية والحضارية العامة 

لخدمة المجتمع فإن أعضاء المجتمع يجب أن يكون لهم دور وبما أن المدارس وجدت 
فى القرارات المتعلقة بالمدرسة مثل هذه المساهمة تساعد على إيجاد الترابط بين 
المدرسة والمجتمع وبالتالي يكون لها تأثير كبير فى رؤية مهام المدرسة مما يوسع من 

 .فرص النجاح المطلوبة من المدارس
 أن التحديات الرئيسية التي تواجهه مديري المدارس وفى ضوء السابق نجد

عامه أدت ضرورة هيكلة المدارس وتطوير المناهج الدراسية والهياكل التنظيمية بها 
لتكون متجاوبة بشكل اكبر مع حاجات الطالب والمجتمع المحلى والمجتمعات العالمية 

المدرسي جاء التأكيد  نتيجة للضغوط المتزايدة المؤثرة على العمل ، سريعة التغير
  .المتزايد على ضرورة العمل بالتخطيط االستراتيجي
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 المدارس الثانوية  بدولة الكويت  فـي ضـوء         إدارة تطوير   :المحور الثالث 
  التخطيط االستراتيجي للتعليم 

تأتى فلسفة التربية والتعليم بدولة الكويت من خـالل اإليمـان بمبـادئ الـدين         
لمبادئ منهج فكر وأسلوب حياة في سلوك الفرد وعالقاتـه  اإلسالمي بحيث تصبح هذه ا   

والتعريف بالتراث العربي اإلسالمي والعادات والتقاليد االجتماعية والعمـل         . االجتماعية
على دعمها، مع تقوية روابط التضامن واإلخاء وروح األسرة الواحدة بين أبناء الوطن             

  .يمية أو القبلية أو الطبقيةوالتخلص من أي تعصب يرجع إلى المذهبية أو اإلقل
 تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد علـى        إلىويهدف التعليم بدولة الكويت     

النمو الشامل المتكامل روحياً، وخلقياً، وفكرياً، واجتماعياً، وجسمانياً إلى أقـصى مـا             
ـ            ه، تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم، في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآمال

وفي ضوء مبادئ اإلسالم والتراث العربي والثقافة المعاصرة، بما يكفل التـوازن بـين          
تحقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكـويتي بخاصـة             

  .)٤٧(والمجتمع العربي والعالمي بعامة 
 تمثل جوهر التي تلك المؤسسة التربوية هيوجدير بالذكر أن المدرسة  الثانوية    

ولقد تطورت اإلدارة المدرسية فى عصرنا الحاضر تطـورا سـريعا           ،  العملية التعليمية 
 بالدراسات والبحوث فى ميـدان اإلدارة المدرسـية       االهتماموكبيرا، وذلك نتيجة لزيادة     

ونجم عن ذلك تطور فى مفهوم اإلدارة المدرسية وأهدافها ومـسؤولياتها ووظائفهـا،             
لوقت الحاضر، وأنيطت بها مهام وواجبات كثيرة تتعلق بمعظمها فى        واتسع مجالها فى ا   

 للعاملين وتمكينهم وكذلك تتعلق بالطالب من توفير كل الظـروف           المهنيتطوير األداء   
 وإعدادهم لتـولى    والروحي والبدني العقلي تساعد على توجيه نموهم      التيواإلمكانيات  

ومساعدة المعلمين فـى تطـوير األداء       مسؤولياتهم فى حياتهم الحاضرة والمستقبلية،      
وتفعيل كل الوسائل والمرافق المدرسية بما فيها مختبرات العلوم، مـن أجـل تحـسين      

  )٤٨(.العملية التربوية وتحقيق األهداف الموضوعة
وتتميز منظومة األهداف التربوية للنظام التعليمي بشمولها وقدرتها على ترجمة          

 .لسفية والدينية واألخالقية التي ارتضاها لنفسهطموحات المجتمع وفق المعايير الف
واإلدارة المدرسية تعبر عن الجهود الفنية واإلدارية التي يقوم بها مدير         

المدرسة ومعاونوه لتنظيم العالقات داخل المدرسة بين الطالب والمعلمين وأولياء 
يرة وينتج عنها ولكن أشكال ضعف اإلدارة المدرسية في مدارس الكويت كث. األمور

معوقات فنية وإدارية تعيق العملية التعليمية داخل المدرسة، وفيما يلي بعض أبرز تلك 
   )٤٩(.المعوقات التي تتسم بها اإلدارات المدرسية
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عدم إلمام مدير المدرسة باألعمال اإلدارية التي يجب عملها لنقص الخبرة أو  -١
  .لتقاعسه عن أداء مهامه 

 .ة النظام وعدم المرونة في تطبيق النظم اإلدارية الجمود والتمسك بحرفي -٢
ضعف العالقات اإلنسانية في مجال اإلدارة وتأثيرها على العمل بين المدير  -٣

 والمدرسين 
صورية النشاط المدرسي وعدم توفير قاعات خاصة وأماكن لممارسته كالرسم  -٤

 .الخ ٠٠والفنون والمعامل العلمية والرياضية 
 . التعليمية وعدم توفيرها قلة استخدام الوسائل -٥
 عدم استخدام االتجاهات اإلدارية المعاصرة  -٦

ومما سبق كان من الضروري تبنى استراتيجية فعالة فـى ضـوء االتجاهـات              
 بوجه عام ومشكالت    الكويتي تعوق التعليم    التيالحديثة فى الكويت للحد من المشكالت       

ل االطالع على االتجاهات الحديثـة     من خال  إال يأتيذا ال   ه بشكل خاص و   الثانويالتعليم  
 بدولـة   الثانوي التربوية وتطبيق استراتيجية تساهم فى تطوير التعليم         اإلدارةفى مجال   
  الكويت،  
 يتم من خالله    الذيالنهج  " هو   اإلداريأن التطوير   ) ٢٠١٠(ويذكر عبد العال      

دارية والفنية  إحداث تغيرات مخططة فى مجموعة من المعالجات السلوكية واألساليب اإل         
وتعبئة كافة اإلمكانات المادية واإلمكانـات    . الفاعلة، فى منظمات الجهاز اإلداري للدولة     

 تتسم بها تأديـة هـذه المنظمـات         التيالبشرية، لمواجهة التحديات والمواقف المعقدة      
 تفـصل بـين     التيمع تطوير وظيفة الدولة والقضاء على الفجوة        . لوظائفها المتطورة 

  )٥٠ (.أهدافهاوما تتطلع به من مسئوليات وأعباء فى سبيل تحقيق قدراتها 
بأن المدير يجب أن يقدم تغيرا مقبوال وهذا  )٥١ ()٣١٥، ٢٠١٠(ويضيف العجمى 

  . المهمة سوف تثبت تنافسا شكليا مثيرا بالنسبة للمديرين التربويين فى السنوات القادمة
 التعليمية البـد لهـا مـن        لضمان نجاح عملية التطوير داخل المؤسسة     كما أن   

 داخـل   اإلداريمتطلبات تساعد فى نجاحها وتقدمها، وتسهم فى االرتقـاء بالمـستوى            
إن الدعامة األساسية والمكون الرئيس لعملية التطوير المدرسي هـو القائـد      . المدرسة
 للمدرسة، فكيف نتوقع من مدير مدرسة تجديدا أو تطويرا وحيوية وتقدما وهو      التربوي
ن بالتطوير الهادف المخطط له، حيث أن حقيقة التطوير وما يواجهه من معوقات             ال يؤم 

تتطلب قائدا تربويا يمتلك مهارات وقدرات التكيف مع العصر بما يسهم فى تطوير العمل     
 المدارس على   مديري ويخدم المبادئ والقيم وهذا ال يتأتى إال من خالل تدريب            التربوي
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ريد مديرا ملما بالتغيرات الحادثة، مـدركا لعملـه، يقـرأ         نحن ن . التعامل مع المتغيرات  
   عقيدتنا وقيمنا اإلسالمية

  :)٥٢(تتمثل فيما يلى التطوير االستراتيجيمتطلبات 
   : متطلبات ضرورية لتفعيل تطبيق ومنهاإلىيحتاج التطوير االستراتيجي 

   شكل عام التطوير بأبعادالتغيير فى األفكار والنظرة لألمور بما يتالءم مع.  
  ترشيد استخدام الموارد المادية والفنية وتطوير الكوادر البشرية بشكل مستمر.  
               تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين ووضع الفرد المناسب فى المكان المناسـب

  .باألجر المناسب
  االهتمام بنظام معلوماتي متكامل يجمع أعمال المنظمة داخليا وخارجيا.  
   ات للمواطنين والجماهير باألسلوب المناسب وبتكلفة بـسيطة وكيفيـة          تقديم الخدم

  .ميسرة
   تحقيق الرفاهية للمواطنين من خالل التخطيط والتنظيم والمتابعة الجيدة للمشروعات

  . مجاالت مختلفةفي تقوم بها الدولة التي
  لتطويرإعداد القيادات اإلدارية الرشيدة الماهرة فى أداء دورها لتحقيق أهداف ا.  
  إعادة النظر فى اللوائح والتشريعات والقوانين بالدولة.  
              تسهيل اإلجراءات وأساليب التعامل مع المواطنين والجماهير المختلفة مـن خـالل

  .تطوير أنظمة العمل والتجهيزات الالزمة للمباني والمكاتب
أجهـزة  فالتعيير اإليجابي الفعال يؤدي الى تحسين ورفع مستوى األداء بجميـع    

وقطاعات الدولة ونشر المفاهيم اإلدارية بين أوساط القوى البشرية واالسـتفادة مـن              
التطبيقات اإلدارية الحديثة وذلك لمواكبة عصر المعلوماتية فنحن اليوم نتجه نحو أداء             
العمل اإلداري ليس فقط بنظم المعلومات اإلدارية وانما من خالل المنظور الواسع لها أى 

  .لكترونية وذلك فى جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات بالدولةالحكومة اإل
حيث أن الواقع اإلداري الجديد ال يقبل غير هذا المستوى من األداء اإلداري وذلك 
من اجل تقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين مما يتطلب خططا مـستمرة للتطـور              

األمريكية واألسيوية بل والعربيـة  اإلداري ويمكن القول أن كثيرا من الدول األوروبية و    
  .كان لها السبق فى هذا المجال ولزام علينا اللحاق بهذا التطوير
  مراحل التطوير فى ضوء التخطيط االستراتيجي للتعليم 
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يمر التخطيط االستراتيجي بمراحل متعددة وهي ذات المراحل التي يمر بها تخطيط العمل 
مستوى المؤسسات التعليمية أو منظماتها الفرعية التعليمي سواء كان هذا التخطيط على 

  :وهذه المراحل هي
 وهذا يعني دراسة الخطط :دراسة واقع المؤسسة تخطيطياً وتعليمياً وبيئياً -١

السابقة وتحليل الواقع الفعلي وتقويمه ودراسة البيئة أو ما يعرف بأيكولوجية المؤسسة 
. 
ف والغايات االجتماعية  وهذه ترتبط باألهدا:وضع الغايات أو األهداف -٢

  .)٥٣(والسياسية واالقتصادية واألهداف العامة للتعليم
   ويراعي في هذه المرحلة تحديد المصادر :وضع استراتيجيات لتحقيق األهداف -٣
المطلوب الوصول إلى األهداف وغير ذلك من قوى )  عمليات – خدمات –أنشطة ( 

 .بشرية تحققها 
وفي هذه الخطوة يحدد : ل إلى األهدافتنمية مجموعة من البدائل للوصو -٤

ديل القائمون بالتخطيط الخيارات المختلفة التي يمكن بها تحقيق األهداف م تقويم كل ب
ما عليه من عيوب ليتمكن أعضاء العمل من اختيار ومنها ببيان ما له من مميزات 

  ) .٥٤(األفضلالبديل 
اجب القيام بها وتحديد  وهذه الخطة هي تفصيل للمراحل الو:وضع خطة التنفيذ -٥

االختصاصات والمهام وتوقيتات إتمام كل مرحلة من المراحل للوصول إلى الهدف 
 .المنشود

 اذ تحتاج خطة ربط المجاالت العملية بالمؤسسة :وضع موازنة تخطيطية -٦
باألنشطة اإلنتاجية بالبيئة إلى قوى بشرية والى نواتج مادية وال بد من تحديد هذه 

 .ل البدء في تنفيذ الخطة وإمكان توفيرها االحتياجات قب
 وتظهر أهمية هذه الخطة إذا عرفنا أن عملية :وضع خطة لتقويم خطة التنفيذ -٧

 .التقويم تبدأ مع بداية العمل تالفياً لألخطاء وإصالحاً لها 
 ويبدأ التنفيذ بعد الحصول على موافقة السلطات وتوفير :تنفيذ الخطة -٨

  .)٥٥(الموازنات المطلوبة
    :ويتم ذلك من خالل مراحل وخطوات على النحو التالي

  اإلعداد والتحضير للخطة: المرحلة األولى
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وتتضمن هذه المرحلة تحديد االحتياجات الفعلية للخطة ويعتبر تحديد المشكالت من 
 أو يتضمنها التخطيط إن خطة ومن أهم األسئلة التي يمكن يأمهمة لنجاح الخطوات ال

  :هييها يحاول اإلجابة عل
   االحتياجات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ؟هيما  .١
   تدعو إلى هذه الخطة ؟التي األسباب هيما  .٢
   الفوائد المتوقعة من الخطة ؟هيما  .٣

ومن خالل اإلجابة على هذه األسئلة يمكن استخالص فكره واضحة ودقيقة للمشاكل وفى 
 التي غير ذلك من األمور أوتنمية نفس الوقت تقييم البرامج الفعالة سواء ما يتعلق بال

  ،)٥٦ (.تهم المجتمع 

وفى ضوء السابق فإنه البد من  اإلعداد الجيد لمستقبل المؤسسة ووضع الرؤية األمثل  
لما ينبغي أن تكون عليه لتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها، وللتغلب على المخاطر 

تخطيط االستراتيجي عدة خطوات لورسم مستقبل أفضل لها لذا تضمنت مرحلة اإلعداد ل
  :هي

ينطلق التخطيط االستراتيجي من تحليل  :Strategic Analysisالتحليل االستراتيجي 
منهجي شامل للمركز التنافسي الحالي للمنظمة من خالل الفرص والتهديدات الحالية 

جودة  ولعناصر القوة والضعف الذاتية المو،والمتوقعة في بيئة أعمال المنظمة من جهة
 وتتطلب مرحلة التحليل تجميع كم هائل من البيانات ،في داخل المنظمة من جهة أخرى

والمعلومات عن خلفية األعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة، فالحقائق 
المتوافرة لدى القائمين على التخطيط ستؤثر بالتأكيد على التوجهات نحو القرار 

  )٥٧(المتخذ
تحليل البيئة الخارجية في كونها تساعد على تحديد العديد من النقاط وتبرز أهمية دراسة 

  :أهمها
فدراسات البيئة الخارجية تساعد المنظمة على وضع : األهداف التي يجب تحقيقها -

  .األهداف، أو تعديلها بحسب نتائج تلك الدراسات
مواد (تاحة وتساعد العوامل البيئية المختلفة في بيان الموارد الم: الموارد المتاحة -

وكيفية االستفادة منها، ومتى يمكن ) …، أفراد، تكنولوجيا، آالت، رأس مال،أولية
  . للمنظمة أن تحقق االستفادة

تسهم دراسات البيئة الخارجية في تحديد : النطاق والمجال المتاح أمام المنظمة -
ع نطاق السوق المرتقب ومجال المعامالت المتاح أمامها، سواء ما يتعلق بالسل
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والخدمات، وطرق التوزيع ومنافذه، والقيود المفروضة من الجهات القانونية والتشريعية 
  . بالمنظمات المختلفة- التأثير والتأثر - كما تساعد على بيان عالقاتها ،المختلفة

أنماط القيم والعادات والتقاليد وأشكال السلوك وتحديد سمات المجتمع والجماهير  -
 ) 58.(نظمةالتي ستتعامل معها الم

  :Goals and Objectives االستراتيجية تحديد األهداف: المرحلة الثانية
تمثل الغايات االستراتيجية العنصر المحوري في عمليات التخطيط واإلدارة االستراتيجية 

 وتساعد ،المؤسسة التعليمية حيث تحدد اإلطار العام للجمهور واألنشطة التي تقوم بها 
ستراتيجية والرسالة التنظيمية إلى مستويات مرغوبة لألداء، وهى في تحويل الرؤية اال

هذه المرحلة وبناء على العمل التخطيطي يقوم المخطط بإعداد وإطار للخطة يحتوى على 
  .)٥٩(جميع الخطوات واألهداف المطلوب تحقيقها 

مية بعد عملية تحديد األهداف يقوم المخطط بترتيب األهداف وتصنيفها حسب الدرجة وأه
 سوف تترتب على تنفيذها من التي الحسبان كافة النتائج فيمبتدئا باألهم فالمهم آخذا 

 المدة المحددة وما هذه المهلة البد للمخطط فيإمكانيات وظروف موارد مادية تكون 
  )٦٠(مراعاة أمرين هامين عند ترتيب األهداف حسب أولوياتها

  :.) ٦١(يالتال االستراتيجية فى األهدافويمكن  تحديد 
ض األهداف التي يصعب  مع االعتبار لبع،القابلية للقياس الكمي بالقدر المستطاع .١

قياسها كمياً لتحقيق الرضا الوظيفي إال أنه ينبغي االجتهاد من إدارة المنظمة لوضع 
مقاييس وطرق وأساليب كمية ووصفية تساعد في الوصول إلى بعض المؤشرات 

 . والنتائج الدالة على تحقيق مثل هذه األهداف
كيف مع التغيرات غير بحيث تتسم األهداف بالقدرة على تحقيق الت: المرونة .٢

المتوقعة في بيئة أعمال المنظمة، وتكون المرونة وفق إطار محدد للتعديل، بمعنى أن 
 يكون التغيير في مستوى الهدف وليس في طبيعته 

يجب أن تصاغ األهداف بكلمات سهلة ومفهومة بقدر اإلمكان من : الوضوح والفهم .٣
ن محددة ودقيقة الصياغة بحيث يكون جانب األفراد الذين سيتولون تحقيقها، وأن تكو
 فهمها موحداً وأن تصاغ على شكل نتائج متوقعة 

التوازن والتكامل بحيث تختفي صور التناقض والتضارب بين األنشطة والقرارات  .٤
 في المستويات اإلدارية المختلفة، أو بين التقسيمات التنظيمية في المنشأة، 

قد وضعت بمشاركة جميع األطراف بحيث تكون األهداف : المشاركة والقبول .٥
المسئولة عن تحقيقها، كما أنه من المتوقع أن يبني المديرون واألفراد تلك النوعيات 
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من األهداف التي تنسجم مع تفضيالتهم، فالقبول يأتي نتيجة للمشاركة ويفضل أن يمتد 
يرها من القبول ليشمل الفئات الخارجية مثل جماعات الضغط أو المنظمات التشريعية وغ

 . الفئات التي قد تقف عائقاً دون تحقيق األهداف المزمعة
بحيث توضع األهداف في مستوى تحفيزي، بمعنى أن تكون مرتفعة : التحفيز .٦

 وهذا ال يتأتى إلى إذا كانت ،بالدرجة التي تثير األفراد وتستحثهم على األداء المتميز
 . األهداف سهلة التحقيق

األهداف الموضوعة مع األغراض العامة للمنظمة كما تم يجب أن تتناسب : المالءمة .٧
التعبير عنها في رسالتها، فكل هدف يجب أن يعكس كونه خطوة لألمام في سبيل تحقيق 

 .غايات المنظمة
فال تتعارض مع محددات العمل سواء : التوافق مع الظروف المحيطة للمنشأة .٨

 . الداخلية أو الخارجية
بعد  :Strategic Implementationستراتيجية  تنفيذ اال:المرحلة الثالثة

ان ينتهي المخطط من إعداد إطار الخطة الفعلية وتحديد نطاقها الزمني وأهدافهم البرامج 
 تنفذ يقيم مشروع الخطة بالكامل إلى الجهات المختصة يمكن دراسة التيوالمشروعات 

  )٦٢(ومناقشة البرامج المقترحة 
 حدود القرارات فيل إلى مرحلة التنفيذ ويتم التطبيق  يتم إقرار الخطة تنتقأنوبعد 

الصادرة وتترجم إلى مجموعه من البرامج لمواجهة ما قد يعترض المجتمع من مشكالت 
  )٦٣(ثم تطبيق الخطوات وتحديد العوامل الداعمة لالستراتيجية  .

تعد عملية تطبيق االستراتيجية من المراحل المهمة في ترجمة الرؤى و    
عبارة عن سلسلة " ف العامة إلى واقع عملي، ويعرف تنفيذ االستراتيجية بأنه واألهدا

من األنشطة المترابطة مع بعضها البعض والتي تتضمن تكوين متطلبات االستراتيجية 
 الهيكل ،وتنفيذ االستراتيجية يرتبط بعدة عوامل مهمة منها ،".التي يتم اختيارها

 ومدى توافر الموارد البشرية فضالً عن الثقافة ،التنظيمي، وأساليب التنفيذ المتبعة
  التنظيمية

  )٦٤(وتتطلب عملية تنفيذ االستراتيجية خطوات خمس هي
 .مراجعة اإلطار العام لوضع الخطة االستراتيجية .١
 .اختيار األهداف االستراتيجية وتحضير متطلبات تنفيذها .٢
 المدرسة  التنظيمية مراجعة ثقافة  .٣
 .فيذ الخطة االستراتيجية لتنالمدرسة تهيئة بيئة  .٤
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 . إعداد البرنامج الزمني وتحديد المسئوليات عن تنفيذ الخطة االستراتيجية .٥
 Strategic evalulation and تقـيم االسـتراتيجية   :المرحلة الرابعـة 

control:   ينتهي المخطط من وضع الخطة بكافة تفصيالتها وإقراراتها فـان           أنبعد 
يه متابعة عملية التنفيذ أوالً بأول للتعرف علـى مـدى           عملية ال ينتهي عند ذلك بل عل      

  .)٦٥( تنفيذ أهداف الخطة االستراتيجية  في تم إحرازه الذيالتقدم 
والتقويم في التخطيط االستراتيجي للعملية التعليمية هو تقدير الجهود التربوية 

رب أو والتعليمية التي تبذل لكي تتحقق األهداف المرسومة بهدف الكشف عن مدى الق
البعد عن األهداف حتى نكون على بصيرة بمدى النجاح الذي تحقق، ويتضمن ذلك وزن 

وإصالح ما بها من قصور وتحسينها لزيادة ، قيم األنشطة التي تخطط وتنفذ
، فالتقويم يساعد اإلدارة المؤسسية في الحكم علي مدي تحقيق األهداف )٦٦(فاعليتها

لقوة في المناهج واألساليب والنشاطات المنشودة وفي تشخيص مواطن الضعف وا
المتاحة ويساعد اإلدارة المؤسسية في البحث عن أفضل السبل للتغلب علي العقبات التي 

التعرف على ما تم تحقيقه وقياس معدل نجاح العاملين في  إلى ويسعى تعترض عملها 
ت التي حالت الجهاز التخطيطي بالنسبة إلي تحقيق األهداف التخطيطية وتحديد الصعوبا

  ) ٦٧(دون تحقيق بعضه 
  اإلجراءات التنفيذية للتخطيط االستراتيجي 

اإلجراءات الخاصة بعملية التخطيط االستراتيجي يجب أن تعكس ثقافة التخطيط  -
  )٦٨(: الخاصة بالمنظمة وتتمثل هذه اإلجراءات في التالي

  .توضيح رسالة المنظمة  -
أو القدرة على اإلدراك والفهم لتلك (ظمة تحليل جوانب الضعف والقوة الداخلية بالمن -

  )الجوانب 
التقدير والتقييم للفرص والتحديات التى تفرزها اتجاهات البيئة الخارجية حاليا  -

  .ومستقبليا
  .تحديد قضايا ومسائل حاسمة وانتقاديه ذات اعتبار استراتيجي  -
  .تنمية وتطوير بدائل استراتيجية  -
  .عظم البدائل المناسبة اختيار لإلنجاز الذي ينطوي على م -
 .)٦٩(تقرير كيفية تنفيذ ورقابة وتحديث الخطة االستراتيجية  -

  : العوامل التي تساعد على نجاح التخطيط االستراتيجي
  االستراتيجي على  عوامل نجاح التخطيطإلى) ٣: ٢٠٠٣العقيل، (يشير            
  ) ٧٠(:النحو التالي
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اقعي متكامل بعيداً عـن التخمـين       قيام التخطيط االستراتيجي على نظام و      -
  .والحدس

 .أن تكون الخطة نابعة من واقع بيئة العمل التي تتفاعل معها -
 .أن يشترك جميع العاملين في وضع الخطة لضمان تفاعلهم عند التطبيق -
أن تحقق األهداف العامة للتخطيط حاجة األفراد والمجتمعات إلى تنميـة وتطـوير              -

 .ذاتها
 . وعة قابلة للتغير والتطوير والزيادة والنقصانأن تكون الخطة الموض -
 .أن تكون الخطة منسجمة مع األهداف الموضوعة لتحقيق النماء والتطور -
 .أن تركز الخطة على األولويات في العمل بالمنظمة -
 .أن تكون الخطة قابلة للتقييم والمتابعة والرقابة -

تراتيجي التي ال بد من أخذها  لما سبق فإن العوامل المؤثرة على التخطيط االسوإشارة
بعين االعتبار إذا ما أردنا أن تغطي مدة التخطيط النشاطات الضرورية لتحقيق الهدف 
الذي نخطط له منها المدة الالزمة إلحداث التطوير والتقدم ومدى توافر اإلمكانات 

يلة وتطبيق  ومبدأ االلتزام وتنفيذ بنود الخطة، التغيرات المستقبلية والخطط البد،المادية
  .مبدأ المرونة في التخطيط لمواجهة التغيرات المستقبلية واستيعابها 

  :  الدراسة الميدانية
   خصائص عينة الدراسة :أوال

  )١(جدول 
  خصائص العينة من حيث الوظيفة     

  النسبة  التكرار  الوظيفة  م
  %٧٠,٥  ١٤١ معلم .١
  %١٧,٥  ٣٥ رئيس قسم .٢
  %٨  ١٦ مدير مساعد .٣
  %٤  ٨ سةمدير مدر .٤

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي
حيـث    لعينة الدراسة  لوظيفةوالذي يبين ا  ) ١( رقم    السابق  الجدول يتضح من 

 بنسبة  ٣٥، وبلغ عدد رئيس القسم      %٧٠,٥ بنسبة   ١٤١بلغ عدد المعلمين والمعلمات     
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بلـغ عـدد مـدراء      ، وأخيـرا    %٨ بنسبة   ١٦، بلغ عدد المدراء المساعدين      %١٧,٥
  %.٤ بنسبة ٨المدارس 

  )٢(دول ج
       سنوات الخبرةخصائص العينة من حيث 

  النسبة  التكرار  عدد سنوات الخبرة  م
  %٣٢  ٦٤ سنوات٣من سنة إلى اقل من   ١
  %٢٥,٥  ٥١  سنوات٦ سنوات إلى اقل من  ٣من   ٢
  %٢٣  ٤٦  سنوات١٠ سنوات إلى اقل من ٦من   ٣
  %١٩,٥  ٣٩  سنوات  فأكثر١٠من   ٤

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي
 

 ٣ عدد سنوات الخبرة بلغ من هـم أقـل مـن        يتضح أن ) ٢(جدول رقم   من ال 
 سـنوات  ٦ سنوات إلى أقل من ٣، ومن هم من    %٣٢ بنسبة    معلم ومعلمة  ٦٤سنوات  

 ١٠ سنوات إلى أقل مـن  ٦، ومن هم من %٢٥,٥ بنسبة   معلم ومعلمة  ٥١بلغ عددهم   
سنوات فأكثر  ١٠ من هم من     وأخيراً،  %٢٣ بنسبة    معلم ومعلمة  ٤٦سنوات بلغ عددهم    

  %.١٩,٥ بنسبة  معلم ومعلمة٣٩بلغ عددهم 
  )٣(جدول 

       نوع المدرسةخصائص العينة من حيث 
  النسبة  التكرار  نوع المدرسة  م
  %٥٠  ١٠٠ بنين  ١
  %٥٠  ١٠٠ بنات  ٢

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي
 والذي يبين نوع المدرسة لعينة الدراسـة      ) ٣( رقم    السابق  الجدول يتضح من 

  %.٥٠ونسبة البنات % ٥٠بة البنين ت نسبلغحيث 
  )٤(جدول 

       سنوات الخبرةخصائص العينة من حيث 
  النسبة  التكرار  المنطقة التعليمية  م
  %٢٤,٥  ٤٩ منطقة الفروانية  ١
  %٢٥,٥  ٥١ منطقة حولي  ٢
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  %١٥,٥  ٣١ منطقة العاصمة  ٣
  %٧  ١٤ منطقة مبارك الكبير  ٤
  %١٩,٥  ٣٩ منطقة األحمدي  ٥
  %٨  ١٦ جهراءمنطقة ال  ٦

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالي
عدد معلمـي   بلغ  حيث  لمنطقة التعليمية   امتغير  ) ٤(رقم  السابق  الجدول  يبين  

 ٥١، وبلغ عدد معلمي منطقة حولي       %٢٤,٥ بنسبة    معلم ومعلمة  ٤٩منطقة الفروانية   
  معلـم ومعلمـة     ٣٩،  األحمدي، وبلغ عدد معلمي منطقة      %٢٥,٥ بنسبة   معلم ومعلمة 

، %١٥,٥ بنـسبة  معلم ومعلمة ٣١وبلغ عدد معلمي منطقة العاصمة      ،  %١٩,٥بنسبة  
 وبلغ عدد معلمي منطقة ،%٨ بنسبة  معلم ومعلمة١٦وبلغ عدد معلمي منطقة الجهراء  

 %.٧ بنسبة  معلم ومعلمة١٤ مبارك الكبير
   : نتائج الدراسة الميدانية:ثانيا

بيق التخطيط حول واقع  تطللتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة 
 استخدام  األساليب اإلحصائية من  تم،االستراتيجي بالمدارس الثانوية بدولة الكويت

النسب والتكرارات مجموع األوزان والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة والترتيب كما 
   : الجدول التاليفيهو مبين 

  )٥(جدول رقم 
تطبيق التخطيط االستراتيجي  فيواقع أداء مدير المدرسة الثانوية بدولة الكويت  

  ٢٠٠=ن  
  %  ك  %  ك  %  ك العبـــــارات م  ال  أحياناً  نعم

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

النسبة 
الترتيب  المرجحة

١ 

يـــستخدم مـــدير 
المدرســة الثانويــة  
ــيط  التخطـــــ
ــتراتيجي  االســـ

ــساهمة   ــيللم  ف
االنتقال من الوضـع    
الحالي إلى الوضـع    
  المأمول فى التطوير  

٤ ٥٠,٥ ١,٥١ ٣٠٣  %٦٤,٥ ١٢٩  %١٩,٥ ٣٩  %١٦ ٣٢ 

٢ 

ــة إدارة   رؤيــــ
المدرسة تقود عملية   
التغيير اإلداري نحو   
ــأمول  ــع الم الوض
ــة   ــرتبط بتنمي الم

٥ ٥٠,٢ ١,٥٠ ٣٠١  %٦٢,٥ ١٢٥  %٢٤,٥ ٤٩  %١٣ ٢٦ 
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  %  ك  %  ك  %  ك العبـــــارات م  ال  أحياناً  نعم
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

النسبة 
الترتيب  المرجحة

 مهارات المعلمين 

٣ 

يعمل مدير المدرسة   
ــة   ــق رؤيـ وفـ
إستراتيجية واضحة  
ــاط  ــن نق ــد م للح

ـ    ؤثر الضعف التي ت
سلباً على مهـارات    

  المعلمين

٩ ٤٦,٨ ١,٤٠ ٢٨١  %٧١,٥ ١٤٣  %١٦,٥ ٣٣  %١٢ ٢٤ 

٤ 

أداء مدير المدرسـة    
الثانويــة يتــسم   
بالفاعلية في تطبيق   
ــيط  التخطـــــ

 االستراتيجي 

٢٠ ٣٨,٨ ١,١٦ ٢٣٣  %٨٨,٥ ١٧٧  %٦,٥ ١٣  %٥ ١٠ 

٥ 

يحـــرص مـــدير  
المدرســة الثانويــة  
على توضيح  قـيم     
وفلــسفة التخطــيط 

ــتر ــن االس اتيجي م
خــالل رســالتها  

 بالمدرسة   

٢ ٧٩,٧ ٢,٣٩ ٤٧٨  %١٧,٥ ٣٥  %٢٦ ٥٢%٥٦,٥ ١١٣ 

٦ 

تتفق رسـالة إدارة     
المدرســة الثانويــة   
ــداف  ــع األهـ مـ
 االستراتيجية المعلنة

٨ ٤٧,٣ ١,٤٢ ٢٨٤  %٧٠,٥ ١٤١  %١٧ ٣٤%١٢,٥ ٢٥ 

٧ 

ــالة إدارة  رســـ
المدرســة الثانويــة   
ــة  ــة بتنمي المرتبط
 مهـارات المعلمــين  
قابلة للتحويل إلـى    
خطط  تنفـذ علـى      

 ارض الواقع 

٣ ٧٩,٢ ٢,٣٧ ٤٧٥  %٢٠ ٤٠  %٢٢,٥ ٤٥%٥٧,٥ ١١٥ 

٨ 

ــدير    ــتم  مـ يهـ
المدرســة الثانويــة 
بـــآراء  جميـــع 
األطراف المـسئولة   
في صياغة أهـداف    
الخطة اإلستراتيجية  

٦ ٤٩,٨ ١,٤٩ ٢٩٩  %٦٦,٥ ١٣٣  %١٧,٥ ٣٥  %١٦ ٣٢ 
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  %  ك  %  ك  %  ك العبـــــارات م  ال  أحياناً  نعم
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

النسبة 
الترتيب  المرجحة

ــارات   ــة مه لتنمي
 المعلمين  بالمدرسة 

٩ 

األهداف التي يحددها   
ــة   ــدير  المدرس م
الثانوية  في تنميـة     
مهـارات المعلمــين  
ــات   ــي باحتياج تف
المعلمـــين مـــن 
 المهارات المهنية   

١٨ ٣٩,٥ ١,١٨ ٢٣٧  %٨٧,٥ ١٧٥  %٦,٥ ١٣  %٦ ١٢ 

١٠

 يضع مدير المدرسة   
ــداف   ــة أه الثانوي
استراتيجية   فعالـة     
لتطــــوير األداء 
المهني للمعلمين في   

ــوء ال ــيط ض تخط
 االستراتيجي  

١٢ ٤٢,٣ ١,٢٧ ٢٥٤  %٨١,٥ ١٦٣  %١٠ ٢٠  %٨,٥ ١٧ 

١١

يحــرص  مــدير  
المدرســة الثانويــة 
على متابعة حضور   

 المعلمين 
١ ٨٢,٢ ٢,٤٦ ٤٩٣  %١٥ ٣٠  %٢٣,٥ ٤٧%٦١,٥ ١٢٣ 

١٢

يـــستعين مـــدير  
المدرســة الثانويــة  
ــالخبراء  بـــــ
ــصين  والمتخصــ
األكاديمي  من خالل    
ــة  دورات تدريبيــ

ــة ــة لتنميـ  ثقافـ
المعلمين بـالتخطيط   

  االستراتيجي

٧ ٤٨,٨ ١,٤٦ ٢٩٣  %٦٧,٥ ١٣٥  %١٨,٥ ٣٧  %١٤ ٢٨ 

١٣

يحـــرص مـــدير 
المدرســة الثانويــة  
على تطبيق التخطيط   
االســتراتيجي ألنــه 
خطوة الزمة لتحقيق    
احتياجات المعلمـين   

 .على المدى البعيد  

١٦ ٤٠ ١,٢ ٢٤٠  %٨٦,٥ ١٧٣  %٧ ١٤  %٦,٥ ١٣ 

 ١٥ ٤٠,٢ ١,٢١ ٢٤١  %٨٥,٥ ١٧١  %٨,٥ ١٧  %٦ ١٢لمدرسة يسعى مدير ا  ١٤
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  %  ك  %  ك  %  ك العبـــــارات م  ال  أحياناً  نعم
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

النسبة 
الترتيب  المرجحة

الثانوية  إلى تحديـد   
التوجهات المستقبلية  
لبـــرامج تنميـــة 
مهـارات المعلمــين  
ً على الرؤية    مرتكزا
المستقبلية  للتخطيط   

 االستراتيجي

١٥

يقوم مدير المدرسة    
بتحليـــل البيئـــة 
الخارجية للتعـرف   
ــرات   ــى المتغي عل
المختلفة التي يمكن   

 تؤثر في عمليـة     أن
 التطوير

١٤ ٤١,٢ ١,٢٣ ٢٤٧  %٨٣,٥ ١٦٧  %٩,٥ ١٩  %٧ ١٤ 

١٦

يقوم مدير المدرسة   
ــل  ــة  بتحلي الثانوي
البيئة الداخلية فـي    
المدرســة للتعــرف 
على مصادر القـوة    
ــضعف   ــاط ال ونق
المرتبطــة بتطــوير 

 العمل اإلداري 

١٩ ٣٩,٢ ١,١٧ ٢٣٥  %٨٩ ١٧٨  %٤,٥ ٩  %٦,٥ ١٣ 

١٧

 يضع مدير المدرسة  
ــدائل   ــة  ب الثانوي
استراتيجية مناسـبة   
لتلبيـة االحتياجــات  
الــضرورية لعمليــا 

 التطوير

١١ ٤٣ ١,٢٩ ٢٥٨  %٧٩,٥ ١٥٩  %١٢ ٢٤  %٨,٥ ١٧ 

١٨

يلتزم مدير المدرسة   
الثانوية  بالجـدول    
الزمني في الخطـة    
االستراتيجية  التـي    
ــق   ــضعها لتحقي ي
ــداف  األهـــــ

 االستراتيجية 

١٠ ٤٥,٥ ١,٣٦ ٢٧٣  %٧٥,٥ ١٥١  %١٢,٥ ٢٥  %١٢ ٢٤ 

يتابع مدير المدرسة   ١٩
ــة  باهتمــام   ١٣ ٤١,٧ ١,٢٥ ٢٥٠  %٨٤,٥ ١٦٩  %٦ ١٢  %٩,٥ ١٩الثانوي
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  %  ك  %  ك  %  ك العبـــــارات م  ال  أحياناً  نعم
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

النسبة 
الترتيب  المرجحة

ــة  ــذ الخطـ تنفيـ
  االستراتيجية 

٢٠

يقوم مدير المدرسة   
ــويم   ــة بتق الثانوي
دوري   لخطــوات  
ومراحــل التخطــيط 
ــتراتيجي  االســـ

  بالمدرسة  

١٧ ٣٩,٨ ١,١٩ ٢٣٩  %٨٦ ١٧٢  %٨,٥ ١٧  %٥,٥ ١١ 

 ٥٩١٤  جموع األوزانم
 ١,٤٨  المتوسط المرجح العام
 %٤٩,٣  القوة النسبية للبعد

              ٢ إلـى    ٣مـن   = مرتفـع   * مستوى دالله المتوسط الحـسابي  المـرجح                         *
  . ١,٥ حتى ١,٩٩من = متوسط *

  ١,٥اقل من = منخفض * 
الدراسـة  عينة   يوضح استجابات الذيالسابق  ) ٥(باستقراء بيانات الجدول رقم     

 يتـضح أن هـذه   ،واقع التخطيط االستراتيجي بالمدارس الثانوية  بدولة الكويـت    حول  
االستجابات تتوزع توزيعاً إحصائياً وفق مجموع التكرارات المرجحة ومجموع األوزان           

 لهذه االستجابات    العام وكذلك المتوسط الحسابي المرجح   ) ٥٩١٤( بلغ   والذيالمرجحة  
  ) . %٤٩,٣( ذلك القوة النسبية والتي بلغت وك) ١,٤٨ (والذي

  
   :وجاءت استجابات عينة الدراسة  للمحور األول وفقاً للترتيب التالي

يحرص  مدير المدرسة الثانوية على متابعة حـضور          (١١حصلت العبارة رقم    
%) ١٥(ونـسبة ال    %) ٦١,٥ (نعـم  حيث كانت نسبة     ،  على الترتيب األول  ) المعلمين
) ٢,٤٦(بمتوسـط مـرجح     ) ٤٩٣(بمجموع أوزان   %) ٢٣,٥( هي األقل    أحياناًونسبة  

   .مرتفعوكان مستوى الداللة %) ٨٢,٢(والنسبة مرجحة 
تشير هذه النتيجة الى أن مدير المدرسة الثانوية يحرص على متابعـة حـضور       
وغياب المعلمين  ولعل ذلك يرجع الى النمط التقليدي فى عمل اإلدارة المدرسية والتـي     

  لوياتها هو متابعة حضور وغياب المعلمين من أو
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والتي أشارت  )  ٢٠١٦كروز العجمى   ( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة      
 اإلدارة المدرسية تحرص على استخدام األساليب التقليدية في عملها من حضور            أن إلى

  وغياب المعلمين 
قـيم  وضـيح   يحرص مدير  المدرسة الثانوية  علـى ت  (٥ العبارة رقم    وجاءت

 حيث  الثاني، الترتيب   في) التخطيط االستراتيجي من خالل رسالتها بالمدرسة           وفلسفة  
%) ٢٦( هـي األقـل      أحيانـاً ونسبة  %) ١٧,٥(ونسبة ال   %) ٥٦,٥ (نعمكانت نسبة   

وكـان  %) ٧٩,٧(والنسبة مرجحـة    ) ٢,٣٩(بمتوسط مرجح   ) ٤٧٨(بمجموع أوزان   
   .مرتفعمستوى الداللة 

نتيجة أن أداء مدير المدرسة الثانوية  جاء مرتفعا في توضيح قيم       أظهرت هذه ال  
وفلسفة التخطيط االستراتيجي من خالل رسالة المدرسة  ويمكن تفسير ذلك بأن مـدير              
المدرسة يهتم بالجانب الشكلي في توضيح قيم وفلسفة التخطيط االستراتيجي من خـالل   

رض الواقع في صور خطـط وبـرامج       رسالة المدرسة  وقد ال ينفذ هذه الرسالة على أ         
 Muth, Nicol  نيكـول  ، مـوث :دراسـة نتـائج   فعلية  وهذه النتيجة تتعارض مع 

 تعتمد على خطوات    التي   هياالستراتيجيات الناجحة   التي أظهرت أن    )  ٧١ (""  (2012)
   االستراتيجي فى التعليم والتطويرالتخطيط 
الثانوية  المرتبطة بتنمية مهارات  إدارة المدرسة رسالة (٧حصلت العبارة رقم و
 حيـث  الثالث،على الترتيب )   تنفذ على ارض الواقع     قابلة للتحويل إلى خطط    المعلمين  

%) ٢٢,٥( هـي األقـل      أحيانـاً ونسبة  %) ٢٠(ونسبة ال   %) ٥٧,٥ (نعمكانت نسبة   
وكـان  %) ٧٩,٢(والنسبة مرجحـة    ) ٢,٣٧(بمتوسط مرجح   ) ٤٧٥(بمجموع أوزان   

  .مرتفعة مستوى الدالل
تبين هذه النتيجة  أن رسالة المدرسة قابلة للتحقيق على ارض الواقع مما يشير      
إلى ان أداء مدير المدرسة جاء مرتفعا في السياق حيث ان الرسـالة ال بـد وان تفـي        
بمتطلبات المعلمين من التنمية المهنية وتكون قابله للتطبيق  وهذه النتيجة تتفق مـع               

 التي أشارت نتائجها إلى )٧٢: (O'Brien, David (2013) يد  برين دافنتائج دراسة 
   لإلدارة رؤية استراتيجية واضحة و خارطة طريق رسالة وال بد من أنه 

يستخدم مدير المدرسة الثانوية  التخطيط االسـتراتيجي         (١ العبارة رقم    وجاءت
 فـي ) ر     فـى التطـوي    النتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول      للمساهمة  فى ا   

 هي  نعمونسبة  %) ١٩,٥ (أحياناًونسبة  %) ٦٤,٥ (ال حيث كانت نسبة     الرابع،الترتيب  
والنـسبة مرجحـة    ) ١,٥١(بمتوسـط مـرجح     ) ٣٠٣(بمجموع أوزان   %) ١٦(األقل  

  .متوسطوكان مستوى الداللة %) ٥٠,٥(



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٤٥٨-

يستخدم التخطيط االستراتيجي    مدير المدرسة الثانوية     أداءتظهر هذه النتيجة أن     
 فى التطوير ولكن بدرجة     النتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول      للمساهمة  فى ا   

متوسطة وليس بالشكل المطلوب ويمكن تفسير ذلك بأن  مساهمة المـدير باسـتخدام               
 أوالتخطيط االستراتيجي  لم تصل إلى الوضع المأمول وقد تكون نتيجة عقبات إداريـة             

  وصول إلى الوضع المأمول من التخطيط االستراتيجيمادية او بشرية أدت إلى عدم  ال
) ٢٠١٢(خلفان بن سالم بن خميس العلوي :  دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج

لتعرف على  وا. اإلطار المفاهيم للتخطيط االستراتيجيالتى حاولت التعرف على) ٧٣" (
جي في مدارس التعليم نماذج التخطيط االستراتيجي للكشف عن واقع التخطيط االستراتي

األساسي في سلطنة عمان والوقوف على معوقات تفعيل التخطيط االستراتيجي في 
مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي المدرسي في وضع تصور و.مدارس التعليم األساسي

  مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان
تغيير اإلداري نحو   تقود عملية ال  إدارة  المدرسة    رؤية   (٢حصلت العبارة رقم    و

 حيث كانـت    الخامس،على الترتيب   ) المرتبط بتنمية مهارات المعلمين   الوضع المأمول   
بمجمـوع  %) ١٣( هي األقـل     نعمونسبة  %) ٢٤,٥ (أحياناًونسبة  %) ٦٢,٥ (النسبة  
وكـان مـستوى   %) ٥٠,٢(والنسبة مرجحـة  ) ١,٥٠(بمتوسط مرجح  ) ٣٠١(أوزان  
   .متوسطالداللة 

تقود عملية التغيير اإلداري نحـو الوضـع        إدارة  المدرسة    رؤية  يجة أن   بينت هذه النت  
 هناك  أن إلى ولكن بدرجة متوسطة مما يشير       المرتبط بتنمية مهارات المعلمين   المأمول  

               بعض القصور فى هذا الصدد وان تنمية المعلمين فى ضـوء التخطـيط االسـتراتيجي              
                                   نيكــول،مــوثق مــع نتــائج دراســة لــم تكــن بالــشكل المــأمول وهــذا يتفــ

 Muth, Nicol (2012)  "")التي هياالستراتيجيات الناجحة أن   أشارت إلىالتي) ٧٤ 
 واسـتبدال  الثقافـة    االستراتيجي فى التعليم والتطوير،      التخطيط   تعتمد على خطوات    

   نظرية التغير إلىير المهني باالستناد القديمة للتعلم والقيادة باستراتيجيات التطو
 جميـع األطـراف    يهتم  مدير  المدرسة الثانوية بآراء         (٨ العبارة رقم    وجاءت

)  في صياغة أهداف الخطة االستراتيجية لتنمية مهارات المعلمين  بالمدرسـة           المسئولة
 ونـسبة %) ١٧,٥ (أحياناًونسبة  %) ٦٦,٥ (ال حيث كانت نسبة     السادس، الترتيب   في
والنسبة مرجحة ) ١,٤٩(بمتوسط مرجح ) ٢٩٩(بمجموع أوزان %) ١٦( هي األقل نعم

   .منخفضوكان مستوى الداللة %) ٤٩,٨(
 جميـع األطـراف     يهتم  بآراء     مدير المدرسة الثانوية ال      أنتظهر هذه النتيجة    

  في صياغة أهداف الخطة االستراتيجية لتنمية مهارات المعلمين  بالمدرسـة           المسئولة
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 قصورا واضحا فى تفعيل التخطيط      إلى مدير المدرسة جاء منخفضا مما يشير        أداءن  وأ
  االستراتيجي بالمدرسة 

رائد فؤاد محمـد عبـد العـال    :  دراسة بهأوصتوقد اتفقت هذه النتيجة مع ما     
بضرورة عقد دورات تدريبية لمديري المـدارس تتعلـق بـالتخطيط       )  ٧٥) " (٢٠٠٩(

 ودوره في االرتقاء بالعملية التعليمية      أهميتهح من خاللها    االستراتيجي المدرسي، توض  
  .وخطوات تطبيقه

يـستعين مـدير  المدرسـة الثانويـة  بـالخبراء             (١٢حصلت العبارة رقـم     و
والمتخصصين األكاديمي  من خالل دورات تدريبية لتنمية ثقافة المعلمـين بـالتخطيط             

 أحيانـاً ونـسبة  %) ٦٧,٥ (ال حيث كانـت نـسبة       السابع،على الترتيب   ) االستراتيجي
بمتوسـط مـرجح    ) ٢٩٣(بمجمـوع أوزان    %) ١٤( هي األقل    نعمونسبة  %) ١٨,٥(
   .منخفضوكان مستوى الداللة %) ٤٨,٨(والنسبة مرجحة ) ١,٤٦(

  بـالخبراء    نالثانويـة ال يـستعي    أظهرت هذه النتيجـة أن مـدير المدرسـة            
ية ثقافة المعلمـين بـالتخطيط      والمتخصصين األكاديمي  من خالل دورات تدريبية لتنم       

 وأن اداء مدير المدرسة كان منخفضا مما يبلور وجود مشكلة حقيقية فـى       االستراتيجي
  .تفعيل  التخطيط االستراتيجي بالمدرسة 

 ,Altinkurt(    التنكـورت ياهيـا  :  مع نتائج دراسـة تنفقوهذه النتيجة           
Yahya (2010  )ب الرئيسي  النعدام الثقة و مقاومة أن السب  إلى أشارت التي)  ٧٦

في هذا السياق، وقد اقترحت    .  نحو التخطيط االستراتيجي هو نقص المعلومات      العاملين  
الدراسات  بضرورة تزويد  العاملين بالمعلومات الكافية عن التخطيط االستراتيجي فبـل   

  البدء فى تنفيذه
)  ١٠) ( ٢٠ـ)  (١٧ )  (١٨( )  ٨)  ( ١٢)  (٦)  (٣( رقمات العباروجاءت         

بمستوى دالله منخفضاً   )٤)  (١٦ )  (٩)  (٢٠ ) ( ١٣)  (١٤) ( ١٥)  (١٩(ـ
 مدير المدرسة الثانوية أداءكد أنها هناك قصورا واضحا  ومشكلة حقيقية في لتؤ

المرتبط بتفعيل التخطيط االستراتيحى بالمدارس الثانوية حيث أنه ال يلتزم مدير المدرسة 
 األهدافيضعها لتحقيق  التي بالجدول الزمني في الخطة االستراتيجية  انوية الث

 المهني للمعلمين فى األداء استراتيجية   فعالة لتطوير أهدافوال يضع  االستراتيجية 
وال  ،ضوء التخطيط االستراتيجي، كما أنه ال يتابع باهتمام تنفيذ الخطة االستراتيجية

ية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر في يقوم بتحليل البيئة الخارج
 تحديد التوجهات المستقبلية كما أنه ليس لدية الرؤية الواضحة فى ، عملية التطوير

ً على الرؤية المستقبلية  للتخطيط االستراتيجي  لبرامج تنمية مهارات المعلمين مرتكزا
أدائه  وخطيط االستراتيجي بالمدرسة  وال يهتم بالتقويم  الدوري   لخطوات ومراحل الت



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٤٦٠-

ضافة الى قصور واضح فى تحليل إ، ال يتسم بالفاعلية في تطبيق التخطيط االستراتيجي
البيئة الداخلية في المدرسة للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف المرتبطة بتطوير 

دعيم احتياجات العمل اإلداري، كما أنه ال يحرص على  استخدام التخطيط االستراتيجي لت
وفى ضوء كل  ، المعلمين من المهارات المهنية وفقا للمتغيرات الحديثة في مجال التعليم

 في المأمولدون المستوى و  منخفضاً مدير المدرسة الثانوية جاءأداء فإن سبق  ما
وفى ضوء معطيات . بالمدارس الثانوية بدولة الكويت  فيتطبيق التخطيط االستراتيجي 

التوصيات والمقترحات التي راسة الميدانية  تقدم الدراسة الحالية بعضاً من نتائج الد
في التعليم  المدرسة باستخدام التخطيط االستراتيجي إدارةيمكن أن تسهم في تطوير 

   :  وهى على النحو التالي
 :التوصيات والمقترحات

بية ضرورة عقد دورات تدريبية من المتخصصين والخبراء تنظمها وزارة التر .١
  يري المدارس الثانوية  لنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي لديهم دلم

تشكيل لجنان متخصصة من قبل وزارة التربية بدولة الكويت لمتابعة سير  .٢
تطبيق التخطيط االستراتيجي بالمدارس الثانوية  كما هو معمول به في تطبيق 

  الجودة الشاملة في التعليم 
 الثانوية  الخطة االستراتيجية لوزارة التربية   يقدم مديري المدارسأنضرورة  .٣

   لتنفيذها بالشكل المطلوب الزمنيومتابعة الجدول 
نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي للمعلمين وتحفيز استخدامه في مهامهم  .٤

  الوظيفية 
مكافئة مديري المدارس التي تطبق بفاعلية التخطيط االستراتيجي بمنحهم   .٥

  . ة مادية وتقديريةحوافز ومكافئات تشجيعي
 الدوري  والتنسيق المتابعة لمدى تنفيذ األهداف  االستراتيجية مضرورة التقيي .٦

   بوزارة التربية بدولة الكويت  نعلى أرض الواقع  من قبل المسؤولي
تزويد مديري المدارس الثانوية  بتجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة  .٧

 راتيجي فى التعليم لالستفادة منها في  تطبيق التخطيط االست

 المدير إشراف مركز  بكل مدرسة ثانوية  تحت أو وحدة أو قسم خاص إنشاء .٨
 البحوث إجراءيكون مسؤوال على التخطيط االستراتيجي بالمدرسة  من حيث 

 ووضع الروية ،والتحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة
ة ومتابعة تنفيذها على أن يقدم تقرير  االستراتيجيواألهدافوالرسالة والخطة  
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شهري عن جوانب القوة والضعف في التنفيذ من خالل اجتماع دوري كل 
  .شهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحقال
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 تطبيق التخطيط  أداء مدير املدرسة الثانوية بدولة الكويت  يفواقع
  ) دراسة ميدانية  ( بالتعليماالسرتاتيجي 
   التربيةأصولساعد بقسم  مأستاذبحث ترقية لدرجة 

  
  
  
  
  
  
  
  

   الدكتورإعداد
  كروز تراحيب سامل  العجمى

  
  
  
  

٢٠١٦  
  
  
  

   األوليةالبيانات 
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   ) اختيارى                                                       ( :االسم
(    مدير مدرسة (    )   مدير مساعد (    )     رئيس قسم (  )      معلم  :الوظيفة

(   
  

   :عدد سنوات الخبرة
 (   ) سنوات          ٣ اقل من إلى من سنة 

  (    )سنوات     ٦ اقل من إلى سنوات ٣من 
  (    ) سنوات   ١٠ اقل من إلى سنوات ٦من 
  (    ) سنوات  فأكثر                 ١٠من 

  :نوع المدرسة
   (      ) بنات (    )                    بنين 

  ـ  :تعليمية المنطقة ال
         (     ) منطقة الفروانية                     
         (     ) منطقة حولي                       
  (     )منطقة العاصمة                    
  (     )منطقة مبارك الكبير                
  (     )منطقة األحمدي                   

                   (    )  منطقة الجهراء    
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 تطبيق التخطيط  أداء مدير املدرسة الثانوية بدولة الكويت  يفواقع
  يف التعليماالسرتاتيجي 

 ال أحيانا نعم  العبارة  م
يستخدم مدير المدرسة الثانوية  التخطيط االستراتيجي للمـساهمة            .١

  وير  في االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول في التط
رؤية إدارة  المدرسة تقود عملية التغييـر اإلداري نحـو الوضـع        .٢

 المأمول المرتبط بتنمية مهارات المعلمين 
   

يعمل مدير المدرسة وفق رؤية استراتيجية واضحة للحد من نقـاط       .٣
  الضعف التي تؤثر سلباً على مهارات المعلمين

   

ية في تطبيـق التخطـيط      أداء مدير المدرسة الثانوية يتسم بالفاعل       .٤
 االستراتيجي 

   

يحرص مدير  المدرسة الثانوية  علـى توضـيح  قـيم وفلـسفة                 .٥
 التخطيط االستراتيجي من خالل رسالتها بالمدرسة   

   

تتفق رسالة إدارة  المدرسة الثانوية   مع األهداف االسـتراتيجية              .٦
 المعلنة

   

بتنمية مهارات المعلمين    رسالة إدارة المدرسة الثانوية   المرتبطة          .٧
 قابلة للتحويل إلى خطط  تنفذ على ارض الواقع 

   

يهتم  مدير  المدرسة الثانوية بآراء  جميع األطراف المسئولة في              .٨
صياغة أهداف الخطة اإلسـتراتيجية لتنميـة مهـارات المعلمـين            

 بالمدرسة 

   

 مهـارات   األهداف التي يحددها مدير  المدرسة الثانوية  في تنمية           .٩
 المعلمين تفي باحتياجات المعلمين من المهارات المهنية   

   

 يضع مدير المدرسة الثانوية أهداف استراتيجية   فعالة لتطـوير           .١٠
  المهني للمعلمين في ضوء التخطيط االستراتيجي  األداء

   

    يحرص  مدير المدرسة الثانوية على متابعة حضور المعلمين .١١
المدرسة الثانوية  بالخبراء والمتخصصين األكاديمي       يستعين مدير     .١٢

من خالل دورات تدريبيـة لتنميـة ثقافـة المعلمـين بـالتخطيط             
  االستراتيجي

   

   يحرص مدير المدرسة الثانوية  على تطبيق التخطيط االسـتراتيجي   .١٣
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 ال أحيانا نعم  العبارة  م
 .ألنه خطوة الزمة لتحقيق  احتياجات المعلمين على المدى البعيد  

مدرسة الثانوية  إلى تحديد التوجهـات المـستقبلية         يسعى مدير ال  .١٤
ً على الرؤيـة المـستقبلية            لبرامج تنمية مهارات المعلمين مرتكزا

 للتخطيط االستراتيجي

   

يقوم مدير المدرسة  بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات .١٥
 المختلفة التي يمكن أن تؤثر في عملية التطوير

   

درسة الثانوية  بتحليل البيئة الداخلية في المدرسـة         يقوم مدير الم  .١٦
للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف المرتبطة بتطوير العمـل          

 اإلداري 

   

يضع مدير المدرسة الثانوية  بدائل اسـتراتيجية مناسـبة لتلبيـة            .١٧
  التطويرتاالحتياجات الضرورية لعمليا

   

الزمنـي فـي الخطـة      يلتزم مدير المدرسة الثانويـة  بالجـدول         .١٨
  االستراتيجية األهدافاالستراتيجية  التي يضعها لتحقيق 

   

     يتابع مدير المدرسة الثانوية  باهتمام تنفيذ الخطة االستراتيجية .١٩
يقوم مدير المدرسة الثانوية بتقـويم دوري   لخطـوات ومراحـل       .٢٠

  التخطيط االستراتيجي بالمدرسة  
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 ١ ط    تدريبه، - عليه اإلشراف-خصائص المعلم العصري وأدواره    :راشد علي حامد  ) (4
 ٢٧، ص ٢٠٠٣دار الفكر العربي، : القاهرة

دراسات وبحوث عن المعلم العربي وبعض قضايا التكـوين         :  الخميس السيد سالمة   ) (5
، ٢٠٠٣،  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر    : ، اإلسكندرية ومشكالت الممارسة المهنية  

 ١٢٢ص 
دراسة حالـة  (   دور منظمات العمل المدني فى التنمية البشرية     :رضا أحمد  العربي    ) (6

 ، كلية اآلداب فسم اجتمـاع     ،رسالة دكتوراه غير منشورة   ) على جميعه رسالة بطوخ   
  ٢٠١٤ ،جامعة بنها
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