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ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى بيان درجة ممارسة مهارات التخطيط االستراتيجي وبيان مفهومه ,ومعرفة ما
إذا كان هناك فروق ذات دالله إحصائية في ممارسة مهارات التخطيط االستراتيجي حسب متغيرات
الدراسة والتي تضم الوظيفة والجنس ,والمؤهل والخبرة .باإلضافة إلى تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي
التربوي .أجابت الدراسة على :ما درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط
االستراتيجي المدرسي في محافظة البريمي ,وهل تختلف الدرجة حسب متغيرات الدراسة( :الوظيفة,
والجنس ,والخبرة ,والمؤهل العلمي)؟ وأخي ار كيف يمكن تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مديري
مدارس التعليم األساسي ومساعديهم؟
من أجل تحقيق هدف الدراسة الرئيسي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام

استبانة مع مديري المدارس ومساعديهم ومقابالت باستخدام أسلوب مجموعة التركيز ()Focus group

مع مجموعة من المعلمين ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم
البالغ عددهم  65مدير ومساعد و 5معلمين في الفصل الدراسي الثاني عام .4106/4102بينت نتائج

الدراسة بالنسبة لفئة مدير ومساعد مدير المدرسة إلى أن المستجيبين موافقين على مرحلة صياغة الرؤية
والرسالة المدرسية ,ومرحلة تحليل البيئة الخارجية .كما تمت الموافقة بشدة على مرحلة تحليل البيئة
الداخلية للمدرسة وعلى مهارة متابعة وتقويم االستراتيجية .وبالنسبة لفئة المعلم ,فإن تطبيق مراحل
التخطيط االستراتيجي لل مدارس التابعة للتعليم األساسي في محافظة البريمي واضح بشكل ملحوظ في كال
من :مرحلة تحليل البيئة الداخلية للمدرسة والتقويم ومتابعة االستراتيجية .ولكن هناك بعض المراحل التي
تحتاج إلى وضوح أكبر في الميدان وهي مرحلة تحليل البيئة الخارجية للمدرسة أوال ,يليها مرحلة صياغة
الرؤية المدرسية وبعدها صياغة رسالة المدرسة .كما تبين للباحثة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
لمتغير الوظيفة ,والنوع ,والخبرة ,ولكن هناك فروق ذات داللة احصائية لمتغير المؤهل العلمي في مجال
االستبانة األول.

أخي ار أوصت الباحثة أن يراعي مدير المدرسة وضوح آلية وضع الخطة لجميع العاملين في
المدرسة وعدم اإلكتفاء بفئة معينة من العاملين الذين يشتركون سنويا في وضعها ,وكذلك إيجاد لجنة
مختصة في كل مدرسة لدراسة العوامل الخارجية المحيطة بها والعمل على تفعيل الدور التشاركي مع

المجتمع المحلي .وأيضا وضوح عملية المتابعة وتنفيذ اإلجراءات من قبل مديري المدارس ومن قبل
المعنيين في قسم تطوير األداء المدرسي والعمل على إيجاد آلية إلشراك جميع العاملين في عملية تقييم

الخطة المدرسية .

الكلمات المفتاحية :التخطيط االستراتيجي التخطيط االستراتيجي التربوي .التعليم األساسي.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Abstract
Educational Strategic Planning Skills for Principles and Vice-Principles in
AlBurimi Governorate
This study aimed at identifying how to develop the principles and vice
principles' skills in the strategic planning in AlBurimi through answering the following
questions: what is the degree of practicing strategic planning skills for principles and
vice-principles in AlBurimi governorate, does the degree vary according to gender,
position, qualification and years of experience and how we can develop the strategic
planning skills?
In order to achieve the objectives of the study the researcher used descriptive
analytical (survey questionnaire), and interviews using a focus group with a group of
teachers. The study includes all basic education schools principles and vice- principles
(56 members) for the academic year 2014/2015. As well as using the number of
(6 teachers) of cycle one and two schools to participate in the interviews. The results of
the study: respondents agree with the school vision and mission stages and the analysis
of the external environment. Respondents agreed strongly on the stages of the internal
environment analysis school and the skill of the follow-up and evaluation of the
strategy. For teachers: application of strategic planning stages of basic education
schools is clear in both: the analysis of the internal environment of the school and at
the stage of evaluating and following up the strategy. But there are some steps that
need to be clearer in the field. For instance; the analysis of the external environment
and the stage of formulating the school vision and mission of the school. On the basis
of the results of the study, the principles should take into consideration the clarity of
the school's plan and its process. Furthermore; it is necessary to assign a group of
special committee who responsible of studying the external factors surrounding the
school and activating participatory role between school and the local community. To
conclude with, clarify the process of follow-up and implementation of the action by the
schools'

principles

and

performance

development

department

in

AlBurimi

Governorate.
Keywords: strategic planning, educational strategic planning, basic education.
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الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين ثم الصالة والسالم على النبي محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله
وصحبه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد :يسرني أن أقدم الشكر الجزيل ألستاذي
الفاضل الدكتور محمد الحوسني على متابعته لهذا العمل ،وأشكر أساتذتي الكرام أعضاء لجنة التحكيم
الدكتور علي الكعبي والدكتورة شيخة الطنيجي لما قدموه من مالحظات إلثراء هذا العمل  .كما اتقدم
بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل الدكتور علي ابراهيم  .وأخيرا أشكر كل من ساندني ومد يد العون لي.

xv

اإلهداء

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره

أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه

أهدي هذا العمل إلى من علمني النجاح والصبر ،إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب
إلى روح أبي الغالي
كما أهديه أيضا إلى:
أمي الغالية وأخوتي وطفلتي وصديقتي العزيزة ندى وإلى توأم روحي
إلى كل من ساندني في مسيرتي العلمية ،لكم أهدي هذا العمل.

1

الفصل األول – اإلاطر الار لدر اة

المقرم

لقد دعت الحاجة مع التغييرات التكنولوجية الحديثة إلى التطوير والتغيير في كل
أساليب الحياة على حد سواء ،ومع هذه التطورات الحديثة على جميع المستويات وفي جميع
المجاالت ،أصبح من الواقع التغيير والتحديث في األساليب اإلدارية في المؤسسات التعليمية
عامة وفي المدارس خاصة.
وهذا ما أكد عليه هالل ( ،)7002قائال :إن الحاجة إلى تطوير أساليب إدارية تتنامى
مع التغيرات العالمية الحديثة حيث تحتاج المؤسسات إلى القيادة التي تستطيع المساهمة بشكل
كبير في خلق تنظيم يتجه إلى تحقيق أهداف المؤسسة المستقبلية بجانب العمل على حل
المشاكل اليومية ،وال يطغى ما هو عاجل على ما هو ججل.
إن الحاجة في تبني التخطيط االستراتيجي التربوي كنظام إداري يسهل عملية التخطيط
السنوي للمدرسة تظهر جلية فيما ذكره غنيم ( ،)9111عندما بين أهمية التخطيط االستراتيجي
في أنه يقوم على فحص وتحليل عناصر البيئة الداخلية ،والخارجية ،والتنبؤ الدقيق مع إمكانية
رصد الفرص والتهديدات ،وصياغة االستراتيجيات ،واتخاذ الق اررات بالسرعة المطلوبة حسب ما
ذكره.
وأضاف أيضا تعود أهمية التخطيط االستراتيجي الكبيرة والتي ال يستهان بها بالنسبة
للمؤسسات؛ حيث أنه يقوم على مبدأ النظم فهو يتعامل مع التنظيم كنظام فرعي من نظام أكبر،
يشمل جميع التنظيمات اإلدارية ،والمؤسسات بأنواعها ،فهو يتكون :من نظام فرعي من
مجموعة أنظمة صغيرة ترتبط مع بعضها بعالقات متبادلة ،وتغذية راجعة ،وترتبط أيضا بالبيئة
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الخارجية ،حيث يقوم التخطيط االستراتيجي على مبدأ التفاعل المستمر والتغذية الراجعة من
الكل إلى الجزء ثم يعود إلى الكل وكذلك يقوم على التفاعل المستمر بين مستويات التخطيط،
وصناعة الق اررات المختلفة في التنظيم.
أضاف سليم ( )7090عن أهمية التخطيط االستراتيجي في أنه يتعامل مع المتغيرات
العالمية ،والمحلية ،وأيضا القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه المنظمات؛ فهو نظام
مؤسسي يحدث تغييرات إستراتيجية داخل المنظمات تقودها إلى القيام باألعمال بطريقة
صحيحة ،ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن المنظمات التي تعتمد على نظام التخطيط
االستراتيجي تحقق أداء أعلى من المنظمات التي تعتمد على التخطيط التقليدي؛ فالتخطيط
االستراتيجي يساعد على توقع القضايا االستراتيجية الهامة من خالل تحسين قدرة المنظمة على
إدراك وتوقع التغييرات في البيئة ،واتخاذ التدابير الالزمة للتعامل مع المشكالت التي تفرزها
التغييرات البيئية ،ويساعد أيضا في تخصيص الموارد النادرة وتوجيهها في االستخدامات الناتجة
عن األولويات االستراتيجية التي تسفر عنها عمليات التحليل االستراتيجي ،ويعمل التخطيط
االستراتيجي بمثابة جليات مؤسسية للتحوط ،ومواجهة الكوارث واألزمات التي قد تعترض
المنظمات خالل حياتها .تصاعدت أهمية التخطيط االستراتيجي كأحد األدوات الهامة المعروفة
التي تساعد المنظمات والمؤسسات على تحقيق مزايا تنافسية ،وبناء جدار محوري خاص بها
يمكنها من تفعيل دورها في البيئة التنافسية.
ومما ذكر سابقا عن أهمية التخطيط االستراتيجي التربوي ،يمكن اعتباره مرحلة متقدمة
من مراحل تطور ،وتغير نظام التخطيط بشكل عام ،وهذا ما أكد عليه كال من بني حمدان
وادريس ( ،)7001فهو يمثل الجوهر في تطور نظام اإلدارة حيث بدأ نظام التخطيط في البداية
بالتركيز على التخطيط المالي ،ووضع الموازنات ،والتخطيط القصير المدى ثم المتوسط المدى
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إلى البعيد المدى مع تطور الظروف االبيئية ،ثم بعد ذلك تعقدت عملية التخطيط في المنظمات
الكبيرة ،والتي تتكون من عدة وحدات أعمال استراتيجية لكي تظهر عمليات التخطيط الشامل،
ومع زيادة هذا التعقيد وضياع العمليات التخطيطية بتفاصيل كثيرة جاء التخطيط االستراتيجي؛
كي يمثل نقلة نوعية بالتركيز على القضايا الحرجة والمهمة في حياة المنظمات؛ وبذلك فإن
التخطيط االستراتيجي يتعامل مع اإلشكاالت التي تخص هذا النظام بصورة شمولية.
إن أهمية التخطيط التربوي تنبثق من كونه العملية التي يتم فيها تحديد الوسائل والتدابير
الالزمة للوصول إلى األهداف التربوية؛ لذلك يعتبر من المهام األساسية في اإلدارة التربوية؛
ألنه عملية تتجه نحو المستقبل تحاول التنبؤ بما سيحدث كما ذكرها البدري (.)7009
تتمثل أهمية التخطيط االستراتيجي أيضا في أنه يزود المؤسسة بالفكر الخاص بها،
ويكون رؤية إستراتيجية ،كما يساعد على تخصيص الموارد وعلى تكامل األنشطة اإلدارية
والتنفيذية ،ويفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا باإلضافة إلى أنه يطور ويحسن اإلتصال بين
المستويات المختلفة كما ذكرها عبدالغني (.)7002
وأضاف أليسون وكاي ( )7002إن التخطيط االستراتيجي عبارة عن حاله ال يمكن
التنبؤ بها ،وهو عملية مستمرة ،ويؤكد على التطور االستراتيجي المبني على تقييم البيئة الداخلية
والتي تتمثل في نقاط القوة والضعف في المؤسسة ،والبيئة الخارجية التي تتمثل في الفرص
المتاحة والتهديدات المحتملة .ويعتبر التخطيط االستراتيجي عملية مصممة لدعم القادة ،وهو
أداة إدارية تساعد المنظمة على القيام بعمل أفضل ،ويستطيع التخطيط االستراتيجي مساعدة
المنظمة على تركيز تصورها وأولوياتها في استجابتها لبيئة متغيرة ،والتأكد أن أعضائها يعملون
باتجاه الهدف نفسه.
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أضاف  Snyderوجخرون ) (1991أن أهمية اعتماد إدارات المدارس على األساليب
اإلدارية الحديثة ،فمن شأنه العمل على تطوير التعليم ومخرجاته ،ودعت التطورات العالمية
الحديثة إلى الحاجه في تنويع األساليب اإلدارية التي قد تخدم المجال التعليمي ،وقد توفر العديد
من التسهيالت في الممارسات التربوية التي يعتمد عليها مديري المدارس ومساعديهم ،وتأتي
أهمية الدراسة الحالية في تركيزها على توضيح أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي لإلداريين
في مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي.
وأخي ار لماذا يتبنى المديرون التخطيط االستراتيجي؟ إن اإلجابة تتمثل في عدة أسباب:
أولها انهم يؤمنون أنه يزيد من فعالية أداء المؤسسة ،وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت في
هذا المجال ،ثانيا يعزز التخطيط االستراتيجي الشعور بالنجاح والرضا الوظيفي في المؤسسة،
ثالثا يسهل التخطيط االستراتيجي عملية التكيف مع التغييرات المستمرة في المنظمة ،رابعا
تتعاون الجهود وتتكاتف لوجود التخطيط االستراتيجي في مجاالت مختلفة على مستوى العمل
الفردي والجماعي في األقسام المختلفة باختالف تخصصاتها ،خامسا في التغييرات الجذرية في
اإلدارات العليا واعادة التنظيم في المؤسسات؛ فإن التخطيط االستراتيجي يعمل على توضيح
وامداد الفرق المشتركة في التخطيط بالعوامل الداخلية ،والخارجية والقيود التي تواجههم عندما
تعاني المنظمات من ضعف األداء؛ فإن التخطيط االستراتيجي يساعد في التغلب على
المشكالت ومعرفة الحلول لتحسين األداء.
أخي ار فإن أهمية التخطيط االستراتيجي في النظم التربوية والتعليمية كما تراه الباحثة هو
أسلوب إداري منظم ،يمنح فرق التخطيط في المؤسسات التعليمية بقيادة المدير دور مهم في
رسم استراتيجية واضحة للخطة المدرسية طويلة المدى والتي تكون مبنية على عوامل عدة :منها
المسح البيئي ،ووضع أهداف ،ورؤية ،ورسالة واضحة ذات تقويم ومتابعة تتراوح بين ثالث
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وخمس سنوات ،تتميز بالتكامل وتحث على اإلبداع ،وتعمل على تحقيق األهداف التربوية
والتعليمية المقصودة بطريقة إجرائية متسلسلة.
نظر التادي في ةداطن عمرن

سنذكر هنا في هذا الجزء كيف كانت بداية التعليم في سلطنة عمان ،وكيف تطور من
نظام يعتمد على القرجن الكريم كمنهج إلى أن اعتمد على مناهج تعليمية متطورة ،انتجت العديد
من الكفاءات العلمية التي ساهمت وشاركت في إعداد أجيال ساهمت في خدمة المجتمع .فقد
كان النظام التعليمي في سلطنة عمان محصو ار على الكتاتيب ،وحلقات العلم التي تقام في
المساجد ،فقد كانوا يتعلمون قراءة القرجن ،ومبادئ الدين اإلسالمي ،واللغة العربية والحساب.
وانتشر في تلك الحقبة عدد البأس به من مدارس المساجد التاريخية التي استمرت في
تخريج العلماء العمانيين ،كان التعليم النظامي ناد ار قبل ،9120فقد كان الطالب يتعلمون على
يد معلمين ،ومعلمات القرجن الكريم الذين كانوا يعملون تحت ظالل األشجار ،في األماكن
العامة ،أو المساجد أو في منازل المعلمين أنفسهم ،وكانت أعمار الطالب تتراوح بين السادسة
والرابعة عشر سنة ،ويكون لزاما عليهم تالوة القرجن الكريم كامال ،بعد هذه المرحلة يستطيع
الطالب إكمال دراسته وذلك باإللتحاق بأحد حلقات العلم المنتشرة جنذاك والتي كانت منتشرة بكثرة
في واليتي نزوى والرستاق ،وقد كان معيار التفوق في الحلقات التعليمية هو جودة حفظ القرجن
الكريم (و ازرة التربية والتعليم ،)7092،وفيما يلي نذكر مراحل التعليم في سلطنة عمان.
م احل التادي في ةداطن عمرن

أوال :التعليم التقليدي الذي كان متمثال في المدارس القرجنية التي كانت منتشرة في القرى
والمدن العمانية قبل عام.9120
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ثانيا :بداية التعليم النظامي الحكومي والذي تم التحول إليه بمعناه الحديث عام،9120
فقد أنشئت مدارس محدودة تخضع للتخطيط واإلشراف الحكومي ،وأخذت تدرس مناهج محددة
المحتوى ومتعددة المواد ويقوم بالتعليم فيها معلمون معينين من قبل الدولة ،باإلضافة إلى تميز
هذه المدارس بإدارات معينة ،هذا وقد شكلت هذه المدارس على ندرتها أساس التعليم النظامي
في عمان قبل عام .9120
ثالثا :انتشار التعليم على مستوى سلطنة عمان فعندما تولى صاحب الجاللة السلطان
قابوس الحكم في عام9120انتشر التعليم بشكل واسع ،فقد ارتفع عدد المدارس من ثالث
مدارس تضم 100طالب إلى مئتين وسبع مدارس تضم نحو 22227طالب وطالبة في العام
الدراسي.9122/9122
بدأ بعد ذلك التعليم اإلعدادي في عام  9121/9127وتاله التعليم الثانوي الذي بدأ عام
 ،9121/9121وبلغت موازنة التعليم عام9120ميالدي مبلغ وقدره ( )9019021رياال عمانيا،
وفي عام 9119بلغت ميزانية التعليم مبلغا وقدره ( )12107029رياال عماني .ثم توالت
الخطط الخمسية التي تركز اهتمامها على رفعة وتجويد النظام التعليمي في السلطنة بعد ذلك،
وتأتي أهمية هذا الدراسة من خالل ما تبين للباحثة من استعراض الخطة االستراتيجية لو ازرة
التربية والتعليم ( )7070 -7002فقد أوضحت أن هناك تحديات كثيرة تحتاج إلى وسائل مؤثرة
وفعالة لضمان تحسين العملية التعليمية وجودة التعلم ،ويعد التخطيط االستراتيجي التربوي أحد
هذه الوسائل التي قد تسهم في تحقيق األهداف التربوية ،ومع تطور النظام التعليمي في سلطنة
عمان اقتضت الحاجة إلى التطوير في أساليب اإلدارية التي تخدم تطور النظام التعليمي على
حد سواء (و ازرة التربية والتعليم.)7092،
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وبناء على ما سبق وتأكيدا له أثبتت الدراسات السابقة في مجال التخطيط االستراتيجي
التربوي فعاليته في أداء المؤسسات ،ومن هذه الدراسات :دراسة الشيخلي ( )7091بعنوان أثر
التخطيط االستراتيجي على كفاءة أداء المؤسسات غير الربحية العاملة في األردن ،ودور التوجه
الريادي ،ودراسة الدجني ( )7099بعنوان دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء
المؤسسي ،ودراسة  (1998( Haroldالتي بينت مقدرة التخطيط االستراتيجي على تحسين أوضاع
البيئات التعليمية وخصوصا تلك التي تمر بأوضاع مضطربة ،ومتخبطة كما ذكرها في دراسته.
التخاطياط االةت اتيجي الت بوي في محرفظ الب يمي

إن مفهوم التخطيط االستراتيجي شائع في سلطنة عمان على مستوى و ازرة التربية
والتعليم ،والمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي ،وهو يندرج ضمن قسم تطوير
األداء المدرسي ،وعلى الرغم من شيوع المفهوم لدى مديري المدارس إال أنهم ال يملكون
المهارات الالزمة في تنفيذه على الخطط المدرسية التي يضعونها كل ثالث سنوات ،ويضع هذه
الخطط فريق يسمى فريق التطوير والتحسين ،ويوجد هذا الفريق في كل مدرسة من مدارس
السلطنة بما فيها مدارس محافظة البريمي ،ويملك مدير كل مدرسة الصالحية الكاملة في وضع
الخطة المدرسية التي يراجعها المشرف اإلداري من قسم تطوير األداء المدرسي ،وتكون هذه
الخطة تحت مظلة الئحة قوانين موضوعة من قبل و ازرة التربية والتعليم ،هذا ويخضع مديرو
المدارس لدورة تدريبية بعنوان اإلدارة واإلشراف تزيد من كفاءتهم في العملية التخطيطية ،حيث
يخضع لها كل مدير في بداية تعيينه ،ومدة هذه الدورة أسبوع ،إال أن التخطيط االستراتيجي
التربوي يعد محدودا ،ويعتمد على مدير المدرسة من حيث توافر المهارات الالزمة لدية لوضع
الخطة ،وأيضا امكانيات المدرسة ،حيث أن المدير ملزم بإعداد الخطة تحت مظلة النظم
واللوائح الموضوعة في الو ازرة ،ومن المعيقات التي تواجه استخدام التخطيط االستراتيجي التربوي

8

هي الصالحيات التي تمنح له ضمن النظم واللوائح ،والتسهيالت المقدمة مثل المبنى المدرسي،
والموارد البشرية ،ويتطلب تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي أن تكون اللوائح والنظم
أكثر مرونة ،حيث تمكن فريق التخطيط من تطبيق التخطيط االستراتيجي بحرية أكبر(رئيس
قسم األداء التربوي.)7092،
في ما يلي ما ورد في توصيف استمارة الزيارات اإلشرافية لمدير المدرسة ومساعد
المدير فيما يخص التخطيط التربوي  ،يحتوي التوصيف على النقاط التالية:


وضع خطة تطويرية شاملة وفق رؤية المدرسة ورسالتها.



وضوح توجه بعيد المدى لخطة المدرسة.



شمولية الخطة لمجاالت األداء المدرسي (اإلدارة ،والتعليم ،والتعلم).



مشاركة مختلف الفئات المعنية في وضع خطة المدرسة (مساعد المدير ،المعلمون
األوائل ،ممثلون عن الفنيين واألخصائيين والمعلمين بالمدرسة ،ممثلون عن أولياء
األمور ،ممثلون عن الطالب ،وممثلون عن مؤسسات المجتمع).



واقعية الخطة وانطالقها من نتائج التقويم الذاتي للمدرسة ووضوح األهداف من مختلف
الفعاليات ،وعدم تنفيذ فعاليات ال ترتبط بأهداف المدرسة.



نشر خطة المدرسة وتعريف المجتمع المدرسي لها.



متابعة الخطة وتقييمها.

مشكد الر اة

لماذا التخطيط االستراتيجي في المدارس؟ إن الخلط الموجود بين التخطيط البعيد المدى
والتخطيط االستراتيجي قائم بصورة عامه عندما يتعلق األمر بالمؤسسات أو المدارس ،لذلك
يجب التفريق بينهم ،فقد هيمن أسلوب التخطيط بعيد المدى على الفكر اإلداري في النصف
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األول من القرن العشرين وال يزال االلتباس قائم إلى يومنا الحالي (القطامين ،)7007،وبما أنه
يهتم بالتغييرات التي تحدث في القدرات والمهام االستراتيجية فهو يساعد في تطوير مفهوم
واضح عن المنظمة وهذا له دور في صياغة الخطط والنشاطات التي تقرب المنظمة من
أهدافها ويمكن أيضا المديرين من مواجهة التغييرات البيئية وكيفية التعامل معها كما ذكر بني
حمدان وادريس (.)7001
أما في هذه الدراسة فقد توضحت المشكلة للباحثة من خالل القراءات في التخطيط
االستراتيجي التربوي وبناء على نتائج بعض الدراسات السابقة في بحث مشكلة مهارات التخطيط
االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان .حيث
كانت نتيجة دراسات كل من (الساعدي )7090،ودراسة (امبوسعيدي )7097،هي وجود قصور
واضح في استخدام مهارة التخطيط االستراتيجي التربوي في كل من مدارس التعليم العام
ومدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان .وبناء على ما سبق رأت الباحثة أهمية البحث في
مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي لدى مديري المدارس ومساعديهم في مدارس التعليم
األساسي في محافظة البريمي ،فسوف تساعد عملية التخطيط االستراتيجي في تنظيم العمل
اإلداري لدى مديري مدارس المحافظة من حيث وضع الرؤية والرسالة وتحديد األهداف المراد
تحقيقها في خطة زمنية طويلة المدى ،كما سيقف المخطط على المؤثرات في البيئتين الداخلية
والخارجية وبعدها سيقوم بتقييم ومراقبة األداء لكي يتابع سير العمل وبذلك سوف يختصر جهدا
ووقتا ألنه يقوم بعمل منظم وعلى مراحل لمتابعة العملية التنظيمية في المدرسة .وبما أن هذه
الدراسة على حسب علم الباحثة سوف تكون األولى في محافظة البريمي فإنها سوف تقدم فائدة
لإلداريين في تنمية وتطبيق التخطيط االستراتيجي والذي سوف تعمل الباحثة على بيان أهميته
لكل من المدير ونائب المدير لكون دورهما األهم في عملية التخطيط وستقدم الدراسة أيضا
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مجموعة من المقترحات لتطبيق عملية التخطيط االستراتيجي وبالمقابل المعيقات والتحديات التي
تحول دون تبنى نظام التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس المحافظة.
أةئد الر اة

.9

ما درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي المدرسي
في محافظة البريمي؟

.7

هل تختلف درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي
التربوي حسب متغيرات الدراسة( :الوظيفة ،والجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي)؟

 .1كيف يمكن تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مديري مدارس التعليم األساسي
ومساعديهم؟
ف وض الر اة



ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة
مديرين مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي من وجهة
نظرهم تعزى لمتغير الوظيفة (مدير -مساعد مدير).



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة
مديري المدارس ومساعديهم لمهارة التخطيط االستراتيجي التربوي من وجهة نظرهم تعزى
لمتغير النوع (ذكر -انثى).



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة
مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي التربوي من
وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي ( دبلوم – بكالوريوس – دراسات عليا ).
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة
مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي التربوي من
وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة ( 1-5و 6-10وأكثر من  10سنوات).

أهراف الر اة

تهدف الدراسة إلى ما يلي:


بيان درجة ممارسة مهارات التخطيط االستراتيجي وبيان مفهومه لدى مديري المدارس
ومساعديهم في محافظة البريمي.



معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية في ممارسة مهارات التخطيط
االستراتيجي لدى مديري المدارس ومساعديهم حسب متغيرات الدراسة والتي تضم الوظيفة
والجنس ،والمؤهل العلمي والخبرة.



تنمية مهارة التخطيط االستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم األساسي في
محافظة البريمي وتقديم المقترحات لتطوير عملية التخطيط االستراتيجي.

أهمي الر اة



تأتي أهمية الدراسة في كونها أول دراسة على مستوى محافظة البريمي تدرس مهارات
التخطيط االستراتيجي لمدارس التعليم األساسي ،ستوضح الدراسة كيف يمكن تنمية مهارة
التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس ومساعديهم ،وسوف تقدم بعض مقترحات
تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس محافظة البريمي.



إن أهمية التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان
سوف تساعد اإلداريين في المؤسسات التعليمية في التعامل مع الشؤون اإلدارية بطرق
موجهة وسوف يساهم التخطيط االستراتيجي في تسهيل مهمة مديري المدارس ومساعديهم
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في التعامل مع التغييرات العالمية الحديثة ويعتبر التخطيط االستراتيجي أحد أشهر
أساليب اإلدارة التربوية التي تؤدي إلى رفع أداء المؤسسات التعليمية وتحديدا المدارس.


بما أن التخطيط االستراتيجي استحوذ على اهتمام العديد من التربويين والباحثين
والمختصين بالتنظيم وبإستراتيجية التفكير وهو منظومة من العمليات المتكاملة ذات
العالقة بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية وصياغة استراتيجية مناسبة وتطبيقها وتقييمها
في ضوء تحليل أثر المتغيرات المهمة عليها بما يضمن ميزة استراتيجية للمنظمة وتعطي
انجازها في جميع األنشطة المختلفة بن حبتور( ،)7001فإن الباحثة تجد انه من المجدي
ان يطبق في مدارس التعليم األساسي بحلقتيها األولى والثانية في محافظة البريمي.
إن استخدام نظام التخطيط االستراتيجي التربوي له عدة فوائد تعود إيجابا على مستوى

األداء في المؤسسات التعليمية ومن هذه الفوائد التي ذكرها  )1995( Brysonفيما يلي:
أوال :أ نه يوفر قاعدة بيانات منظمة للمؤسسة والبيئة المحيطة بها داخليا وخارجيا وتحدد
اهتمامات المؤسسة وأهدافها التي ترمي إليها وتعطي صورة واضحة لمستقبل المؤسسة التعليمية
وتحدد أولوياتها التعليمية.
ثانيا :تحسين عملية اتخاذ القرار فالتخطيط االستراتيجي يركز على القضايا الحساسة والهامة
وعلى التحديات التي تواجه المؤسسة التعليمية وبالتالي تساعد المخططين على مواجهة هذه
الصعوبات والعمل على حلها ،وهي تساعد على وضع ق اررات اليوم بناء على مستقبل المؤسسة.
ثالثا :مكمال لما ذكر سابقا فإن التخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسات التعليمية على بيان
القضايا المهمة في المؤسسة واإلستجابة بحكمة وموضوعية للعوائق التي تواجهها من البيئتين
الداخلية والخارجية وتتعامل بشكل مؤثر مع الظروف والمتغيرات المستمرة ،لذلك ما تظهر من
نتيجة للتخطيط االستراتيجي أهم بكثير من األفكار والخطط التي ال توضع موضع التنفيذ.
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أخي ار :يساعد التخطيط االستراتيجي القائمين على المؤسسة التعليمية والمخططين ومتخذي
الق اررات على تحديد المهام والمسؤوليات وبالتالي العمل في فريق والعمل مع المختصين والخبراء
وهو ما يساعد على تقوية العالقات بين العاملين في المؤسسة التعليمية.
حرور الر اة

طبقت الدراسة في مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي ،وهي أحدى محافظات
السلطنة التي تقع في شمال سلطنة عمان ومن المناطق الحدودية مع دولة االمارات العربية
المتحدة ،وتبعد عن العاصمة مسقط بما يقارب( 120كيلومتر مربع) .وسوف تشتمل عينة
الدراسة على مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم في واليات المحافظة وهي والية
البريمي ومحضة والسنينة باإلضافة إلى نيابة الروضة ،وتم تطبق الدراسة الميدانية في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي( 7092\7091و ازرة السياحة.)7092،
مصاطدحرت الر اة

التخطيط االستراتيجي " :نظام منظم وشامل ،يركز على تفسير وفهم متغيرات البيئتين
الداخلية والخارجية للمؤسسة ،وتحديد القضايا والمواضيع االستراتيجية التي تواجه المؤسسة،
ووضع االستراتيجيات المالئمة للتعامل معها" (البيشي91191،ه).
التخطيط االستراتيجي التربوي" :التخطيط يعد نشاط ووظيفة يمارسها مديري المدارس،
لكي يستطيعوا أن ينظروا إلى مستقبل المنظمة بغرض تحديد األهداف وطرق تحقيقها،
فالتخطيط ال يبدأ من المستقبل وانما من الماضي وينتقل إلى الحاضر ثم المستقبل"
(البستان.)7097 ،
التعليم األساسي :تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن
المدرسة مدته عشر سنوات يقوم على توفير االحتياجات التعليمية األساسية من المعلومات
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والمعارف والمهارات ،وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من االستمرار في التعليم
والتدريب وفقا لميولهم واستعدادهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها لمواجهة الحاضر
وتطلعات المستقبل ،في إطار التنمية المجتمعية الشاملة (و ازرة التربية والتعليم .)7092 ،
خاط الر اة

تتكون الدراسة الحالية من خمس فصول موزعة كالتالي:
الفصل األول( :اإلطار العام للدراسة)
تتناول الباحثة في هذا الفصل التعريف بمشكلة الدراسة وتحديد األهداف وأهمية
الدراسة ،كما ذكرت المصطلحات وبينت خطة الدراسة.
الفصل الثاني( :اإلطار النظري)
ذكرت الباحثة في هذا الفصل الدراسات المحلية والعربية واألجنبية التي بحثت في
التخطيط االستراتيجي التربوي ،وذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت تلك الدراسات .
الفصل الثالث( :منهج الدراسة واجراءاتها)
تناولت الباحثة في هذا الفصل منهج الدراسة واإلجراءات التي قامت بها.
الفصل الرابع( :النتائج)
ذكرت الباحثة في هذا الفصل تحليل النتائج التي توصلت إليها الباحثة.
الفصل الخامس( :المناقشة والتوصيات)
قامت الباحثة في هذا الفصل بتفسير النتائج التي توصلت لها ،وقد قامت بمقارنة تلك النتائج
مع نتائج دراسات سابقة في مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي .وأخي ار ذكرت التوصيات
والمقترحات على ضوء ما توصلت له من نتائج.
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الفصل الثرني  -أربيرت الر اة

المقرم

إن اهمية التخطيط االستراتيجي التربوي في المؤسسات التعليمية أصبحت واضحة،
وهذا ما تبين من الدراسات األجنبية ،والعربية ،والمحلية والتي درست مختلف جوانب التخطيط
االستراتيجي التربوي مثل المعوقات التي تواجه اإلدارات في تطبيق التخطيط االستراتيجي وواقع
التخطيط االستراتيجي وأيضا تطوير وتنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لدى إدارات
المؤسسات التعليمية مثل المدارس ،والكليات ،والجامعات .تناول هذا الفصل أدبيات ودراسات
مختلفة في التخطيط االستراتيجي التربوي وأهميته وأهدافه ،وأهميته التربوي في تطوير اإلدارات
المدرسية .ويتكون التخطيط االستراتيجي من عدة عناصر ذكرها العديد من الكتاب ونذكر منها
العناصر التي ذكرها الكاتب الكيالي( )9111من وجهة نظره التالي:
.9

وضع اإلطار العام لإلستراتيجية.

.7

دراسة العوامل البيئية المحيطة بالمنظمة الخارجية ،والداخلية وتحدد القيود والفرص
الممنوحة.

.1

تحديد أهداف ووضع استراتيجيات بديلة والمقارنة بينهما واختيار البديل االستراتيجي في
ظل الظروف المحيطة.

 .1وضع السياسات ،والخطط ،والبرامج ،والموازنات ،وترجمة األهداف طويلة األمد وتحويلها
ووضعها في شكل برامج زمنية.
.2

تقييم األداء في ضوء األهداف ،والخطط ،واالستراتيجية ،والخطط الموضوعة ،ومراجعة
وتقييم االستراتيجية ،والخطط في ضوء الظروف المحيطة.
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أوال :التخاطياط االةت اتيجي
االةت اتيجي

تعددت تعريفات االستراتيجية ،فهي مصطلح عسكري يعرفها قاموس  Webster'sبأنها
علم تخطيط وتوجيه العمليات العسكرية ،وهي عبارة عن منهج يستخدم في التنفيذ تنبثق من
رؤية شاملة يتم من خاللها تحقيق األهداف .كما تعرف بأنها فن استخدام الوسائل لتحقيق
األهداف المراد تحقيقها وذكر بعض التربويين بأنها تتابع متسلسل ،ومنظم من تحركات المعلم.
عرفها العجمي ( )7001بأنها خطط المؤسسة وأنشطتها حيث يتم وضعها على المدى
الطويل بطريقة تتضمن التوافق بين رسالة المؤسسة وأهدافها من جهة و بين هذه الرسالة والبيئة
التي تعمل بها المؤسسة في إطارها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية ومن هنا جاءت
االستراتيجية بأنها وسيلة لتحقيق رسالة المؤسسة في المجتمع كما أنها تستخدم في أداء
المستويات اإلدارية الدنيا داخل المؤسسة.
عرف عبدالغني ( )7002االستراتيجية أنها المفاضلة واإلختيار بين البدائل ،وطرق
وأسس المنافسة ،وعملية إحداث تنسيق ودعم متبادل بين أنشطة المنظمة بعضها وبعض.
وتعرف االستراتيجية انها خطة عمل عامة لتحقيق أهداف معينة وغايات تخص أحد ما
أو مؤسسة ما .)2011)،Nickols
عرفتها خطاب ( )9112أيضا بأنها األهداف المحددة ،ووضع البدائل المختلفة ومقارنة
التكاليف والعوائد المرتبطة وتقييمها ثم اختيار البديل االستراتيجي ووضعه في برنامج زمني قابل
للتنفيذ.
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شكل :9تعريف االستراتيجية ()2009: P.6،Huff& Others
ٍ

من سينفذ
العمل ؟

كيف و أين
ومتى سينفذ
العمل ؟

ما سينفذ ؟

لماذا سيثمن
المستهلك
المنتج و يرغب
به ؟

الرؤية والرسالة

من سوف يقدم
نتيجة العمل ؟

تا يف التخاطياط االةت اتيجي

تعددت تعريفات ومفاهيم التخطيط االستراتيجي في األدبيات ،فقد ذكر أكثر من تعريف
للتخطيط االستراتيجي في العديد من المؤلفات العربية واألجنبية ومنها ما يلي:
يعرف غنيم ( )9111التخطيط االستراتيجي بانه عملية اتخاذ ق اررات ووضع استراتيجية
واهداف وبرامج زمنية مستقبلية وتنفيذها ومتابعتها.
أضاف الكيالي ( ،)9111التخطيط االستراتيجي هو تخطيط متوسط المدى وهو من
أهم عمليات التخطيط ،يكون من مسؤولية اإلدارة بوجه خاص وتمثل هذه العملية التخطيطية
جوهر عملية التخطيط التي تستخدم لحل المشكلة وتحقيق أهداف اإلدارة.
عرفت الباحثة التخطيط االستراتيجي بناء على ما سبق :بأنه عملية منظمة وتخطيط
شامل تقوم به اإلدارة على عدة مراحل يتضمن وضع استراتيجية ضمن مدة زمنية معينة ثم بعد
ذلك تقدم تغذية راجعة لتقييم ما تحقق من أهداف.
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أهمي التخاطياط االةت اتيجي

إن أهمية التخطيط االستراتيجي تأتي من كونه أحد أنظمة اإلدارة الحديثة ،يتضمن
عملية التخطيط االستراتيجي عدة مراحل منها ،اختيار أولويات محددة في خطة المؤسسة يليها
جمع للبيانات ويجب أن تقود عملية جمع البيانات إلى بروز مجموعة من الخيارات المختلفة
حول ما ستفعل المؤسسة وما لن تفعله ويلي ذلك تحليل تطبيقات هذه الخيارات والوصول في
النهاية إلى تحديد الخيارات التي تكون أحيانا متوازنة في األهمية وأخي ار يجب أن يتطلع
المخططين للتوافق حول األولويات على العديد من المستويات بدءا من المستوى الفلسفي وانتهاء
بالمستوى التشغيلي حسب ما ذكره أليسون وكاي (.)7002
تهدف عملية التخطيط االستراتيجي إلى تحديد وتوجيه المسارات االستراتيجية للمؤسسة
وتقوم أيضا على صياغة وتطوير رسالة المنظمة وأهدافها وتحدد وتوفر متطلبات تحسين األداء
وتحقيق نمو وتقدم المؤسسة ،كما تعمل على التأكد من ربط األهداف االستراتيجية لطموحات
وأهداف أصحاب األموال واإلدارات العليا ،وتوجه الموارد واإلمكانيات إلى اإلستخدامات
االقتصادية ،وتظهر أهمية التخطيط االستراتيجي في كونه يوجه الجهود البحثية لتطوير أداء
المؤسسة ويدعم موقفها التنافسي ،ويتأكد من تحقيق الترابط بين رسالة المنظمة وأهدافها وما يتم
وضعه من قواعد وسياسات وأنظمة عمل ،وتعمل على تطوير إمكانيات المنظمة ،وتحليل
الفرص والقيود ،والتهديدات وتقويمها ووضع سبل التعامل الفعال معها ،وتدعم قدرة المنظمة في
تحديد نقاط القوة وأوجه الضعف لديها وتحديد متطلبات التعامل معها ،وتوفر المرونة لدى
المنظمة للتكيف مع المتغي ارت وتعمل على توفير أدوات التنبؤ والتقدير إلتجاهات عناصر بيئة
عمل المنظمة ،وتحدد عملية التخطيط االستراتيجي فرص المؤسسة وتحديد سبل ومتطلبات
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االستفادة منها ،وأيضا تحدد أفضل بدائل توفير موارد المنظمة وفق إعتبارات الفائدة والتكلفة
حسب ما ذكره هاللي وجخرون (.)7001
مميزات اةتخرا التخاطياط االةت اتيجي

يضم التخطيط االستراتيجي حسب ما ذكره  Dessوجخرون ( )7001التحليالت
والق اررات واإلجراءات التي تحتاجها المؤسسة ،لخلق واستحداث مزايا تنافسية ،ويركز الضوء
على عاملين مهمين يخرجان من قلب التخطيط االستراتيجي هما:
أوال :يحتوي التخطيط االستراتيجي على ثالث عمليات هي الق اررات ،والتحليالت واإلجراءات،
وهذا يعني أن التخطيط االستراتيجي يعنى بتحليل األهداف االستراتيجية (رؤية ،رسالة ،أهداف)
متماشيا مع التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة ،ويأتي بعد ذلك دور القادة في اتخاذ
الق اررات المالئمة والواضحة ويتم ذلك عن طريق اإلجابة على سؤالين هما :ماهي العوامل
التنافسية للمؤسسة؟ وكيف يكون التنافس معها؟ ومن شأن هذه التساؤالت أن تضم العوامل
الداخلية في المؤسسة والعمليات الخارجية وأخي ار اإلجراءات الالزمة للتنفيذ ،وبالنظر إلى العوامل
الثالثة يتوضح أن كل عملية مكملة للعملية األخرى.
ثانيا :عن عملية التخطيط يجب أن تركز على اإلجابة على التساؤالت التالية :كيف يمكن
للمؤسسة المنافسة لخلق موقع لها في البيئة المحيطة بها؟ وكيف يمكنها المحافظة على هذا
الموقع ليس ألنها الوحيدة ولكن لتميزها عن غيرها من المؤسسات األخرى؟
فوائر التخاطياط االةت اتيجي

إن فوائد التخطيط االستراتيجي وضع معايير تساعد المؤسسة على الرقابة ،ويربط بين
الخطط طويلة المدى وقصيرة المدى ويربطها أيضا بالخطط اليومية في سبيل انجاز األهداف
الموضوعة ،ويكون الهدف واضح بالنسبة للجميع .هذا ويعمل التخطيط االستراتيجي على
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تحسين أداء المؤسسة في مواجهة المنافسين  ،ويساعد على اكتساب المزايا التنافسية ،والقيود،
والعقبات التي قد تواجهها .كما يمكن التخطيط االستراتيجي المؤسسة من تحديد األولويات التي
توجه لها الموارد المختلفة ويحدد مسؤولية العاملين عن تنفيذ المهام ،ويهيئ توجه مستقبلي،
ويعمل على تخفيف ،وتفادي اآلثار السلبية لمتغيرات البيئة الخارجية حسب ما ذكره أبو الجدائل
(.)7097
محررات وعوائق التخاطياط االةت اتيجي

وبما أننا ذكرنا فوائد التخطيط االستراتيجي سابقا ،فإننا يجب أن نقف على المحددات
والعوائق التي من شأنها أن تحد من استخدام التخطيط االستراتيجي ،ومن أهمها اختالف البيئة
الفعلية عن المتوقعة وذلك بسبب اعتماد التخطيط على المستقبل والذي ال يمكن أن يكون
مضمون وأيضا المقاومة الداخلية بسبب خوف اإلدارات على مراكزها الوظيفية ،ارتفاع تكاليف
التخطيط لما يتطلبه من جمع معلومات وبحوث وتحليل ودراسة .باإلضافة أنه ال يتكامل
التخطيط مع األزمات الحالية الطارئة ولكن مع األزمات المستقبلية ،وأيضا الصعوبة في
التخطيط ألنه يتطلب مهارات عالية من (تصور وتحليل وتخيل وتقدير وابتكار) ،وأخي ار
محدودية البدائل حيث أنها تحد من روح المبادرة تخوفا من مخالفة الخطط هذا ما ذكره
عبدالغني (.)7002
أضاف الصيرفي( )7001أهم المحددات والتحديات التي تواجه التخطيط االستراتيجي
كما يلي:


تحديد دور مجلس إدارة المؤسسة في العملية االستراتيجية ،وتحديد إلى أي مدى ينبغي
على المجلس أن يسهم في وضع االستراتيجية.
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تطوير عمليات التفكير واإلنجاز االستراتيجي ،من حيث اتاحة الفرص للتفكير
االستراتيجي ومدى توافر الهيكلية الالمركزية التي تساعد المديرين بالتجربة العملية عند
وضع وصياغة االستراتيجية.



تحديد وظيفة المتخصصين بمجال التخطيط طويل األمد عند صياغة االستراتيجية
وتحديد مسؤولية المخططين في المؤسسة.



اإلعداد لتحليل البيئة والتأثير في متغيراتها األساسية حيث ان دراسة وفهم البيئة تمثل
جانب مهم وحيوي في عملية التفكير االستراتيجي.



قيام المدير بوضع إستراتيجية معينة في الوقت الذي ال يكون له دور فعال في المؤسسة.



االتفاق على االستراتيجية األطول مدى من االستراتيجية الحالية لذلك بالرغم من تحديث
الخطة سنويا إال أنه ينبغي أن يكون هناك اعتماد نظرة لفترة زمنية أطول على متطلبات
االستراتيجية تتجاوز الزمن االلي.



وجود بيئة تتصف بالتغير المستمر وبالتعقيد وهي قد تؤدي إلى عدم اكتمال األنشطة
المتعددة.

ثرنير :التخاطياط االةت اتيجي المر ةي
تناولت الباحثة في هذا الجزء التعريف بالتخطيط االستراتيجي المدرسي وذكرت العديد
من التعريفات التي ذكرت سابقا في األدبيات العربية واألجنبية عن مفهوم التخطيط االستراتيجي
في المجال التربوي ومن هذا التعريفات ذكر التالي:
فحص البيئة الخارجية للمؤسسات التعليمية واستخدام المعلومات التي تؤدي إلى فحص الدور
األساسي للتنظيم من خالل ما يدور في المجتمع على نطاق واسع من أجل تبني استراتيجية
التخطيط كما عرفه (البستان.)2013,
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عرفه العجمي ( ،)7001أنه منهج ديناميكي يتعامل مع النظام التعليمي بشكل مفتوح
وبعيد عن التوازن ،يتم في شكل أساليب تستخدم لرصد اإلمكانات التعليمية البشرية والمادية
المتاحة وتفسيرها لوضع مجموعة من البدائل بالمزايا والعيوب أمام متخذي الق اررات ،ويتم في
شكل توجه ديمقراطي يتمثل في مشاركة كل أعضاء المؤسسة التعليمية في عملية التخطيط
بجميع مراحلها.
ذكر مدبولي ( )7009هو التعامل مع البعد اليقيني أو اآلني والذي يتمثل في
المعلومات واالستنتاجات التي تم التوصل إليها من خالل عمليات التحليل االستراتيجي للمواقف
الراهنة والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على المدرسة ويتعامل مع البعد المستقبلي
والتنبؤات بشان األوضاع العامة للمدرسة والمتمثلة في حالة المجتمع اقتصاديا وسياسيا وتقنيا
وتعليميا ،ومتمثال ايضا في الطموحات التي يطمح لها العاملون في المدرسة والتي تنطلق من
مجموعة المعتقدات ،والمعايير التي يؤمنون بها.
أضاف مصطفى ( )7009التخطيط االستراتيجي لإلدارة المدرسية هو :توقع للمستقبل
واقتناع بأن صورة المستقبل يمكن التأثير عليها ،وتغييرها ،وذلك بوضع غايات ،وأهداف
واضحة تكون قابلة للتحقق وتمد المؤسسة التعليمية بمجموعة من األولويات األساسية حيث
يتميز التخطيط بالديناميكية والتغير المستمر والتفاعل مع البيئتين الداخلية والخارجية وهو
أسلوب جديد في التخطيط واإلدارة الفعالة من حيث أنه يرسم السياسات والخطط واألهداف كما
يضع اجراءات للتنفيذ والمتابعة.
يعرف أيضا انه أسلوب يركز على تحقيق األهداف باستخدام أفضل خطط للتنفيذ ،يؤثر
هذا التخطيط في المنظمة التعليمية بحيث تعطي الفرص المستقبلية اهمية كبيرة وتعتمد على
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع الشؤون اإلدارية كما ذكر.)7001) Chang
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وعرفت الباحثة التخطيط االستراتيجي المدرسي انه عملية متسلسلة لنظام تخطيط طويل
المدى يتكون من عدة مراحل تتضمن الرؤية ،والرسالة ،وتحليل العوامل الداخلية وتحليل العوامل
الخارجية وبعد ذلك تقييم ورقابة لألداء االستراتيجي ،يساهم في استخدام الكوادر البشرية والموارد
المالية لتحسين أداء المدرسة وتحقيق االهداف الموضوعة مسبقا.

شكل :7التخطيط االستراتيجي في التعليم (العجمي)7001،

يفترض أن

التخطيط
االستراتيجي
في التعليم

النظام مفتوح يؤكد على التنظيمات التي تتأثر بتغييرات
المجتمع.

يركز على

عملية التخطيط ووضع الرؤية وتحليل البيئة الخارجية
والقدرة على التنظيم وتعليم الموظفين والمجتمع.

يستخدم

االتجاهات الحالية والمستقبلية التخاذ القرارات الحالية .

يؤكد على

يسأل عن

يعتمد

التغييرات التي تحدث خارج التنظيم والقيم التنظيمية
واالجراءات المساندة .
القرار المناسب اليوم على أساس فهم الوضع بعد خمس
سنوات من االن .
صنع القرار االبداعي و كيفية التنظيم على امتداد الوقت في
بيئة دائمة التغيير  .العملية التي تتم على مستوى التنظيم التي
تتنبأ بالمستقبل و تصنع القرارات و تتصرف في ضوء رؤية
متفقة .عليها .
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أهراف التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

جاء دخول التخطيط االستراتيجي في النظم التعليمية إلى بداية السبعينيات ،فقد أكد
"سكندل وهاتن" أن برامج وسياسات مؤسسات التعليم العالي ال تتفق مع أهدافها ،وأن أهدافها
نفسها ال تكون واضحة ،كما أن استغالل هذه المؤسسات للمصادر المتاحة قليال ما يخطط في
ضوء البرامج واألهداف وعلى ذلك فإن المؤسسات مطالبة بتطبيق التخطيط االستراتيجي ،إن
التخطيط االستراتيجي التربوي في المؤسسات التعليمية يكون له أهداف يسعى إلى تحقيقها ومن
هذه األهداف كما ذكرها العجمي ( )7001تتمثل في أنه:
 .9يقدم للمجتمع وصفا دقيقا في المؤسسة التعليمية.
 .7يعطي فكرة واضحة عن اتجاه المؤسسة التعليمية وأهدافها.
 .1يعمل بمثابة محك لصياغة السياسة التي تتبعها المؤسسة.
 .1تحدد الثقافة السائدة في المجتمع.
 .2تصبح تصرفات إعطاء المؤسسة باالتساق.
أضاف له البستان ( )7091مجموعة من األهداف التي تأتي مع استخدام المخططين
ألسلوب التخطيط االستراتيجي المدرسي منها ما يلي:
.9

دراسة الواقع من خالل تحليل البيئتين الداخلية والخارجية ،وتعزيز نقاط القوة ،ومعالجة
الضعف ،والتخفيف منها.

.7

السعي إلى تنمية شخصية مدير المدرسة اإلدارية ،والفنية ،واالجتماعية لمواجهة التغيرات
المستقبلية والتحسب للمعوقات ليتم التنظيم واالستعداد الستيعابها.

.1

يرسم خريطة أساسية للتنظيم المدرسي لتحديد األدوار والقدرات وتحديد الوقت الذي يمكن
مدير المدرسة من تحقيق األهداف.
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.1
.2

يسهم في حل المشكالت المدرسية.
يساعد مدير المدرسة على تحقيق األهداف التي يطالب المجتمع بتحقيقها على أن ترتب
حسب األولويات والنتائج الواجب انجازها.

.2

وأخي ار يمكن إضافة أنه يعمل على دراسة الواقع من خالل تحليل البيئة الداخلية
والخارجية وتعزيز نقاط القوة ،ويسعى إلى تنمية شخصية المدير الفنية واإلدارية
واالجتماعية لمواجهة التغييرات المستقبلية والتحسب لجميع المعوقات المتوقعة ،ليتم
االستعداد المنظم لمواجهتها كما تسهم في حل مشكالت المدرسة ،وتساعد المدير في
تحقيق األهداف التي يطالب المجتمع بتحقيقها كما ذكر مصطفى (.)7009

خصرئص التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

يتميز التخطيط االستراتيجي بمجموعة من الخصائص التي شجعت على استخدامه من
قبل العديد من المؤسسات التعليمية ذكرها (العجمي )2008،وتلخص هذه الخصائص في
اآلتي:


يساعد المؤسسة التعليمية على التكيف مع البيئة الديناميكية المتغيرة.



يقدم إطار عمل مناسب لصناعة القرار بالمؤسسة التعليمية.



يؤدي بالمؤسسة التعليمية إلى التفكير بطريقة استراتيجية فيما يتعلق بالمستقبل.
أضاف البستان ( )7091ست مظاهر يتميز بها التخطيط االستراتيجي التعليمي وهي

جاءت داعمة ومتماشية مع ما سبق ذكره من خصائص فهو يسهم في صنع القرار التعليمي
وهذا يعني القدرة على بقاء المؤسسة وقادتها في حالة نشاط دائم وغير سلبيين .ويرمي التخطيط
االستراتيجي إلى مزيد من التقدم والتطور ويركز على إبقاء المؤسسة في حالة تتناسب مع البيئة
المتغيرة .كذلك االستراتيجية األكاديمية تكون تنافسية وتدرك أن المؤسسات التعليمية تتأثر
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بظروف السوق االقتصادي والتنافس القوي المتزايد .وأضاف أن التخطيط االستراتيجي ال يركز
اهتمامه على الخطط الموثقة والتحليل والتنبؤ واألهداف ولكنه يولي عملية صنع القرار جل
اهتمامه .وهو أيضا عملية صناعة الق اررات تمثل خليط من التحليل المنطقي واالقتصادي
والحركة السياسية والتفسير السيكولوجي.
أهمي التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

يعتبر التخطيط االستراتيجي عملية مهمة للمنظمة والعاملين حيث أنهم ال يستطيعون
االعتماد على الحدس في اإلدارة بسبب التعقيدات في البيئتين الداخلية والخارجية ،كما يساعد
التخطيط على وضع سؤال لكل مؤثر من البيئة ويجيب عليه ،ويقدم مجموعة من أدوات اتخاذ
الق اررات منها محاكاة المستقبل ومنهج النظم ،ويشارك التخطيط االستراتيجي في وضع األهداف،
وجعلها تتفق مع كل من االستراتيجية والسياسات بحيث ال يحدث خلل بينهم ،وتساعد في تنفيذ
الوظائف األخرى مثل التنظيم والتوجيه والتنسيق ،ويحقق التخطيط االستراتيجي مجموعة من
الفوائد السلوكية منها :فتح وتدعيم قنوات االتصال بين مختلف المستويات اإلدارية ،التدريب
اإلداري والتوعية والشعور بالمشاركة حسب ما ذكره عبدالغني (.)7002
ذكر أبو الجدائل ( )7097أن التخطيط االستراتيجي يعتبر عملية منهجية يتم من
خاللها االتفاق على وااللتزام بمجاالت األولويات الضرورية لكي تحقق رسالة المؤسسة وتكون
مستجيبة للمؤسسة التي تعمل فيها ،كما يقدر المخطط من خاللها أن يستكشف المستقبل ويضع
اإلجراءات الالزمة لتحقيقه .كما يعنى التحليل بتحليل األهداف وتقسيمها إلى خطوات ووضع
الخطة التنفيذية ويضع في االعتبار كل خطوة ويقدر العواقب الهامة ،لذا فهو عملية مستمرة
تتطلب جمع المعلومات ومناقشة حاضر المؤسسة ومستقبلها وتحدد الخطة التنفيذية التي
تتضمن المفاوضات واتخاذ الق اررات.

27

وتعود أهمية التخطيط االستراتيجي أيضا كما ذكرها البستان ( )7091إلى انه يحدد
القيادة الفكرية للمؤسسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها ويبصر القائمين على المؤسسة بالصوت
التي يمكن أن تواجههم والمتغيرات التي قد تحصل في البيئة ويفيدهم في وضع الخطط
العالجية .أيضا يساعد على تحديد األولويات التي تتطلع المؤسسة إلى اإلنتهاء منها والقضايا
الملحة التي تحتاج لدراسة وتحديد االستراتيجية واألنشطة التي تستخدم في تحقيق األهداف
بطرق متناسقة ويحدد القادة والكوادر الذين سيقومون بتنفيذ األعمال بسالسة بدون مشكالت
ويساعد على توثيق األواصر وتقوية التواصل بين المتعاملين مع المؤسسة ،وأخي ار يمكن
المديرين من اتخاذ الق اررات الصائبة.
مواصفرت التخاطياط االةت اتيجي المر ةي الجير

هل هناك مواصفات قد تميز التخطيط االستراتيجي سواء أكان جيد او غير جيد؟
جاءت اإلجابة كالتالي كما ذكرها البستان ( )7091من مواصفات التخطيط االستراتيجي الجيد
أنه يوجد إدارة ديمقراطية تعاونية مؤهلة قادرة على إجراءات تخطيط استراتيجي سليم ،وعلى تنفيذ
جميع المراحل بنجاح .ويتوجب أيضا وضوح األهداف المحددة في الخطة بحيث يسهل تحويلها
إلى نتاجات تامة .ويتبع ذلك التعاون بين جميع العاملين في المدرسة والمهتمين بها ،ابتداء من
المديرين وانتهاء بأولياء األمور لتسهيل قيام المعلمين بمهامهم ولتقديم أفضل الخدمات للطلبة
ويجب توافر األموال وسائر متطلبات العمل وأخي ار وضوح خطوات العمل لكي يتم التنفيذ
بنجاح.
التحريرت والقيور عدى عمدي التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

يمكن إجمال التحديات في استخدام مهارات التخطيط االستراتيجي في المؤسسات
التعليمية كما ذكرها العجمي( )7001فيما يلي :قلة الكتابات العربية التي تناولت هذا األسلوب
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حتى وقت قريب ،هناك الكثير من الكتابات األجنبية إال أنها في الغالب تركز على تقديم قواعد
محددة لتطبيقه وال تقدم إال القليل عن العنصر األساسي الذي تعتمد عليه العملية ،وال يزال هذا
األسلوب في مراحله األولى ولم يطبق إال منذ سنوات قليلة في المجال التربوي ولم يخضع
إلختبار الزمن كي يوضح تعريف محدد له في مجال التعليم.
تعتبر مشكلة التخطيط بشكل عام واالستراتيجي بشكل خاص كما ذكرها القطامين
( )7007من أكثر جوانب العمليات اإلدارية صعوبة وتعقيدا ،وذلك يعود لعدد من األسباب منها
أن الموقف الحالي يتكون من مجموعة من الخصائص وتحيط به مجموعة من الظروف ذات
قدرات محدده على اإلنجاز ،وهنا تظهر المشكلة األولى وهي كيفية إحداث االنتقال النوعي من
الموقف الحالي إلى الموقف المستهدف بحيث تتم عملية ضبط إيقاع العمل ضمن حدود تقود
المدرسة نحو تنفيذ التخطيط بالمستوى المرغوب من الكفاءة .يتعامل الموقف الحالي مع
مجموعة من الظروف التربوية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تختلف قطعا عن
الظروف التي سيتعامل معها الموقف المستهدف وهنا تظهر المشكلة الثانية للتخطيط وهي القدرة
على التنبؤ بالظروف المستقبلية .وكذلك تتفاعل مجموعتان من العناصر في الموقف الحالي
أحدهما موضوعية قادمة من البيئة الخارجية للمدرسة والثانية ذاتية تتعلق بالبيئة الداخلية وهنا
تبرز المشكلة الثالثة للتخطيط وهي كيفية توظيف األساليب التربوية واإلدارية المناسبة ألحداث
درجة ممكنه من التوافق بينهما.
تاطو نمرذج التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

ترافقت مسيرة تطور التخطيط االستراتيجي المدرسي مع تطور حركات اإلدارة المرتكزة
إلى المدرسة على مدى التسعينات ،وقد تأثرت مداخل التخطيط تأث ار مباش ار بما تضمنته
الحركات من مداخل ومضامين إلى حد القول بأن ثمة تخطيط مدرسي ينطلق من مدخل
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الفاعلية وهناك جخر ينطلق من مدخل التحسين وثالثا ينطلق من مدخل الجودة الشاملة .أشارت
الدراسات المهتمة بدراسة التخطيط أن الخطط المدرسية أوضحت اطرادا في تمديد الخطط
المدرسية من عام إلى عامين أو ثالثة أعوام بدال من عام دراسي واحد .كما شهد النصف الثاني
من التسعينيات ظهور العديد من النماذج التي تركز البعد االستراتيجي من التخطيط المدرسي
أضافت مكونا جوهريا إلى منظومة التخطيط وهو الظهير الفكري المستقبلي ،الذي يتمثل في
الدراسات المستقبلية االستشرافية (مدبولي.)2001،
نمرذج التخاطياط االةت اتيجي المر ةي

بعد ما تم ذكر تطور مسيرة التخطيط االستراتيجي المدرسي ،تذكر الباحثة النماذج
التالية لتوضيح مراحل التخطيط االستراتيجي من خالل استعراض النماذج التالية:
نموذج " وةت_ ب نهر " 4991

تضمن هذا النموذج ثالث مراحل رئيسية متقاطعة ذكرها مدبولي ( )7009باإلضافة
إلى مرحلة صياغة الرؤية والرسالة ،أجمل برنهام النموذج فيما يأتي:


تلعب مجموعة القيم األساسية المعتمدة من قبل المدرسة باإلضافة إلى الرسالة التي
صاغها وساندها جميع العاملين ،دو ار محوريا في توجيه كافة األنشطة التي تجري داخل
المدرسة.



لمدى الزمني للتخطيط االستراتيجي يت اروح بين 2 - 1أعوام عدا ما قد يستجد من ظروف
تقتضي ردود أفعال معينة ،وتقع مسؤولية التخطيط على القيادة العليا وبعض ممثلي
المجتمع.
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تبدأ مرحلة تالية من وضع السياسات بعد اعتماد االستراتيجية وتعمل على ترجمة هذه
السياسات ،التي تكون بمثابة أسس لعمليات صنع الق اررات ،واتخاذها ،وتنمية كفايات
العاملين وعمليات إعداد الميزانية وغيرها من العمليات.



يترجم التخطيط متوسط المدى السياسات إلى أفعال ،ويتم هذا بشكل نوعي من خالل
الخطط السنوية لتطوير المدرسة ومن خالل تخصيص الموارد والميزانيات وتوزيع المهام.



يتم التفاوض حول أهداف الخطة القصيرة المدى وحول األداء الفردي الرامي إلى تحقيقها
بناء على الخطة متوسطة المدى.



بما أن الرؤية قد ترجمت إلى أنشطة ،فإن التقويم يستند إلى مدى مطابقتها للمعايير،
ومدى تحقيقها المخرجات النوعية التي تحدثت عنها تلك الرؤية.
ومن المالحظات على هذا النموذج أنه يركز على تحديد المهام التخطيطية والتنفيذية

في كل مرحلة ويهتم بالربط التبادلي بين المستويات الثالثة للتخطيط ،فهو يعبر عن عمليات
التغذية الراجعة ،مما يعد تقدما يحسب لهذا النموذج ويميزه عن النماذج األخرى من حيث
التغلب على التراتب التسلسل وهي ما أشار إليه عندما أكد على أهمية الرقابة والمتابعة أثناء
تنفيذ الخطة وخطط تطوير المدرسة من أجل تعديل اتجاهات الخطة االستراتيجية ومراجعتها
وتحديثها.
نموذج " كوفمرن" ()4999

هذا النموذج بأنه يبدأ بالرؤية وينتهي بالتطبيق والتطوير ،يتكون النموذج من ثالث مراحل:


المرحلة األولى من التخطيط االستراتيجي األصولي والرسالة واالحتياجات واألهداف
االستراتيجية.
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المرحلة الثانية والتي تتكون من تحليل الواقع وتحديد األهداف البعيدة والقريبة وصياغة
الخطة.



المرحلة الثالثة والتي تتكون من إعداد الخطة التنفيذية وتحديد الموارد وتأمينها والتطبيق
والتطوير المستمر وتحديد الفاعلية واإلتقان (البيشي9112،ه).

النموذج المارل " رافيز" و" اليةون" 4999

ركز النموذج على البعد االستراتيجي دائم الحضور ودائم التغيير ،من خالل العالقة
الجدلية بين كل من التوجه االستراتيجي والخطة االستراتيجية للمدرسة ،وبين المنظور المستقبلي
لها .إن العالقة بين مستويات ومكونات النموذج الثالثة ليست متسلسلة أو خطية وانما هي
عالقة جدلية تفاعلية مستمرة كما يزعم واضعاه ،وان التغير الدائم في طبيعة التصور المستقبلي
الذي تتبناه المدرسة ،ويجعل عمليات التحليل االستراتيجي لكل من القوى والعوامل الداخلية
والخارجية المؤثرة على خطة المدرسة ورؤيتها نشاط مستمر دائم وليس موسمي يرتبط
بالتحضير لخطة ا ستراتيجية يستمر تنفيذها ثالث أو خمس سنوات ،ثم يعود لينشط ثانية قبل
نهايتها للتحضير لخطة استراتيجية جديدة ،وينعكس هذا على عمليات تحديد األهداف اإلجرائية
للتنفيذ والتي تتغير بشكل دائم حسب ما ذكره مدبولي (.)7009
إن الواقع التطبيقي لمثل هذا النموذج يؤكد الطبيعة التسلسلية الخطية ،على عكس ما
زعمه دافيز وأليسون ،وذلك بسبب صعوبة حدوث التأثير العكسي من قبل أنشطة التخطيط ذات
المستوى التنفيذي قصير المدى على ما يعلوها من أنشطة تخطيطية استراتيجية مرتبطة بظواهر
كبرى ،تعتمد على الساحة القطرية واإلقليمية والعالمية ،نظ ار لكون ديناميكية الحركة بين
مستويات النموذج .وبالرغم من ما عرض عن تسلسل المستويات فإن أهم ما يميز النموذج هو
اإلستمرار واالتصال بين حلقاته ،والذي ال يسمح بأن تصبح للمدرسة خططا منفصلة أو
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مرحلية ،بل أن يكون لها توجه تخطيطي استراتيجي دائم .وفي المستوى الخاص بامتالك
المدرسة لمنظورها المستقبلي اقترح دافيز وأليسون .أن يجري من خالل تغيير الخارطة الذهنية
السائدة لدى العاملين بالمدرسة وتهيئتها لتفكر بشأن المستقبل وتستخلص الرؤية المستقبلية من
خالل :تحليل اإلتجاهات العالمية في المجاالت اإلقتصادية واالجتماعية ،التي تصب فيما يمكن
تسميته بإعادة الصياغة أو الهندسة على كافة المحاور ،حيث تضطر المنظمات التعليمية إلى
إعداد الكوادر لمواجهة أسواق مفتوحة و شديدة التغير ،سواء في السلع أو الخدمات أو الوظائف
واألعمال .كما تحلل اإلتجاهات التربوية المعاصرة ،وفهمها وفهم العوامل والمتغيرات التي تتمثل
في التركيز على التعلم الذاتي مدى الحياة ،ازدياد التمايز واالستقاللية بين المؤسسات التعليمية،
التركيز على القيم المضافة من خالل برامج التعليم ،والتغيرات في هياكل الوظائف وتوظيفها.
يقترح دافيز وأليسون عدة مجاالت وهي التالية:
.9

تأثير التقنيات على األداء المدرسي والتعليم.

.7

سياسة التوظيف في المدرسة.

.1

طبيعة المنهاج المدرسي.

.1

األشكال المستقبلية للتمدرس والمدارس.

.2

بناء و تفعيل المدارس كمجتمع للتعلم.

.2

كيف يؤدي المعلمين أدوارهم لتسهيل عملية التعليم.

.2

تنمية مهارات المعلمين وكفاءتهم وعمل البرامج لتنميتهم.

.1

سياسات ومصادر التمويل.

.1

تكافؤ الفرص التعليمية والمساواة.
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لذلك يجب االستمرار في عملية صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة ،وتكليف بعض
المعلمين وأولياء األمور وبعض المختصين التعاون مع المدرسة لرصد المستجدات في الساحتين
اإلقليمية والعالمية ،في كل المجاالت و ربطها بالمدرسة ومدى تأثيرها عليها .وأيضا قد يستخدم
أعضاء هذه اللجان أكثر من طريقة أو أسلوب لجمع البيانات منها العصف الذهني أو ورش
العمل ،واستطالعات الرأي.
إعادة تنظيم في المستوى الثاني من النموذج ،ذكر دافيز وأليسون ثالث أنشطة
متكاملة ،هي كالتالي:
.9

التحليل االستراتيجي.

.7

تعيين التوجه االستراتيجي للمدرسة.

.1

وضع خطة استراتيجية للمدرسة من خالل التخطيط االستراتيجي.

فيما يلي توضيح لكل نشاط:
أوال :التحليل االستراتيجي وهو المرحلة التمهيدية التي يتم من خاللها صورة عن الواقع
وتوجهاته ،وتعيين عدد من القضايا أو التحديات التي تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنها تحديد موقف
المدرسة منها ،ويجري في هذه المرحلة عدة مراحل منها:
.9

تحليل البيئة بمعاني وأبعاد مختلفة ،محليا ووطنيا واقليميا ،وعالميا من حيث الواقع
السياسي واالجتماعي والثقافي.

.7

تحليل العمالء المستفيدون ،تحديد خصائص كل من التالميذ الملتحقين واحتياجاتهم
المختلفة باإلضافة إلى قدراتهم.
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 .1تحليل إنتاجية المدرسة وخدماتها من حيث تقويم المناهج واستراتيجية وطرق التدريس،
واألنشطة المدرسية وبرامج الرعاية الطالبية ،والمرافق والتسهيالت ومعدل تدفق أفواج
الطالب والمؤشرات الكيفية والكمية.
 .1تحليل الجهات المنافسة من حيث تقييم مواقف المنافسين في السوق التعليمية ومقارنتها
بموقف المدرسة.
ثانيا :تحديد واختبار التوجهات االستراتيجية :وهذه العملية حدسية تبصريه يتم من خاللها قراءة
العوامل المؤثرة على المدرسة وتوقع اتجاهاتها وتأثيرها في المستقبل ،والحكم على قدرة المدرسة
على التعامل معها والقدرة على مواجهة التحديات .فإذا كانت القدرات الراهنة كافية انتقلت
التحديات إلى مرحلة التخطيط االستراتيجي مباشرة ،أما إذا كانت غير مستعدة لمواجهتها اآلن
فإن المخطط ال يدرجها في الخطة اإلجرائية الراهنة حتى تكتمل عمليات تعظيم قدرات المدرسة،
وعندئذ تحال التوجهات إلى مرحلة التخطيط الفعلي.
ثالثا :التخطيط االستراتيجي وهو العملية األكثر حركية في المستوى من مستويات النموذج ،وفيه
يتم تحديد مسارات الحركة للمدرسة ،في المدى الزمني االستراتيجي القادم.
المستوى الثالث من النموذج :يسمى مستوى التخطيط اإلجرائي ،وفيه توضع خطط التنفيذ لما
حددته الخطة االستراتيجية من مسارات ،حيث توضع األهداف اإلجرائية ،وتختار التكتيكات،
وأساليب التنفيذ ،وترصد اإلمكانات الالزمة ،وتوضع الخطط الزمنية وخطط المتابعة وأساليب
التقويم ،وتقسم األنشطة في هذه المرحلة وفق المجاالت والمواضيع إلى مشروعات وبرامج
مدرسية.
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م احل التخاطياط االةت اتيجي المر ةي
ال ؤي المةتقبدي

تعتبر رؤية المنظمة من أهم مكونات الخطة االستراتيجية فهي تعطي وصف واضح لما
تصبو إليه المنظمة وتخدم العاملين في المؤسسة من حيث أنها ستقدم صورة واضحة للرؤية
وسوف تساعد في تنفيذ الخطوات على التوالي وهي المهمة والرؤية واألهداف ومن ثم الموارد،
ومن الضروري التأكيد على العاملين على تنفيذ هذه الخطة و ضمان عملهم في نفس االتجاه
لتحقيق األهداف الموضوعة والمرجو تحقيقها في الخطة االستراتيجية هذا ما ذكره Hinton
).(7097
ولقد أضاف  )9111( Conwayعن أهمية الرؤية في التخطيط االستراتيجي ،أنها
مهمة بالنسبة للمؤسسات بحيث يجب عليها معرفة سبب وجودها والتعرف على جلية تنفيذ
األهداف والغايات خالل المدة الزمنية المحددة.
ةرل المر ة

تعبر الرسالة عن الغرض الذي من أجله وجدت المؤسسة وتهتم باإلجابة عن التساؤالت
التالية كما ذكرها(البيشي)9119،


ماذا ،ماهي الحاجات التي تليها المؤسسة؟



من ،من هم العمالء الذين تستجيب لهم المؤسسة؟



كيف ،كيف تحقق المؤسسة الهدف؟
فوائد وضع الرسالة بينها الصيرفي ( )7001في النقاط التالية:

.9

تساعد على توصيل رؤية المنظمة والقيادة العليا إلى كافة العاملين والمتعاملين في
المؤسسة.
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.7

تعتبر األساس في وضع استراتيجية المنظمة والخطط والسياسات المتعلقة بها.

.1

تحدد مستويات األداء التنظيمي ،وتحدد مستويات السلوك والجانب األخالقي المتوقع.

األهراف والغريرت

تمثل الغايات أو األهداف النتائج النهائية العامة التي تأمل المنظمة تحقيقها على المدى
البعيد ،فهي مرتبطة ارتباط وثيق باالستراتيجية الشاملة للمؤسسة ،واإلدارة العليا هي المسؤولة
عن وضعها  ،كما ذكر كال من بني حمدان وادريس ( .)7001باإلضافة إلى ذلك توفر هذه
الغايات إطا ار لمستويات تخطيط أكثر تفصيال ،وهي تصف الصورة المستقبلية للمنظمة في ذلك
المجال المحدد والذي تعكسه رؤية ورسالة المنظمة.
تكون األهداف غالبا جمل عامة ،تعبر عن النتائج المتأمل الوصول إليها ،في نطاق
زمني محدد وتوضع وفقا لحجم ونوع المؤسسة .تعني األهداف في مجال التخطيط االستراتيجي
بصفة خاصة العمل ،والعمل في بدايته يقال له رسالة كما بينها البيشي(9119ه) .ويضيف
الكاتب أهمية األهداف فيما يأتي ،وهي أهم المعايير التي تعتمدها اإلدارة أساسا في التخطيط
االستراتيجي ،ومن أبرز هذه العناصر:
.9

األساس التي تبنى عليه تحديد البرامج والجهود الالزمة لنجاح التخطيط.

.7

تعتبر وسيلة لزيادة فاعلية المؤسسة ،لتوفيرها درجه عالية من الوضوح.

.1

وسيله لتقييم األداء ومعيار للمتابعة والتقويم ،باإلضافة إلى أنها وسيلة للحكم على كفاءة
األداء ودقة وتنفيذ الخطط.

.1

تشكل لغة موحدة لجميع العاملين ،وتلغي الفروق الفردية بينهم.

.2

توجه خطة القوى العاملة ،فهي تستقطب الكفاءات القادرة على تحقيق األهداف.
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.2

تجعل التنظيم ممكن ،ويسهل توزيع العمل وبناء الهياكل التنظيمية واعداد األدلة اإلجرائية
والتنظيمية.

.2

تعتبر الجزء المحسوس والمنظور في عملية التخطيط ،وهي مباشرة ويسهل شرحها مقارنة
بالرؤية والرسالة.
أضاف البيشي أن هناك العديد من أنواع األهداف كما يمكن تصنيفها هذه األهداف

إلى نوعين:
 .9حسب وحدة الزمن ،وتشمل ثالث أنواع:
 أهداف قصيرة األجل :وهي أهداف تحقق في وقت قصير ،تحقق في سنة تقريبا.
 أهداف متوسطة األجل :وتتحقق هذه األهداف في مدة تتراوح بين سنة وخمس
سنوات.
 أهداف طويلة األجل أو استراتيجية :وهي فترة طويلة المدى تتراوح بين عشر سنوات
وخمس عشرين سنة وهي غالبا تكون أقرب إلى الرؤية.
 .7حسب مستوى متخذي القرار وتشمل األهداف ثالثة أنواع:
 أهداف استراتيجية تتعلق بالبقاء ،وتتصف بطول المدى تتخذ من اإلدارة العليا.
 أهداف تكتيكية تتعلق بالوسائل التي تحقق األهداف االستراتيجية ،تتخذ من قبل اإلدارة
الوسطى.
 أهداف تنفيذية تتعلق بتطبيق األهداف التكتيكية ،لتطبيق األهداف االستراتيجية تتخذها
اإلدارة اإلشرافية.
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مةح وتحديل البيئتين ،الخر جي والراخدي

إن مفهوم البيئة خضع إلى تطورات كثيرة سواء على صعيد المكونات أو األبعاد،
فالمنظور العام للبيئة يعطي انطباعا بشمول المكونات واألبعاد الداخلية والخارجية للمنظمة.
فهي تمثل مجموعة من العوامل واألبعاد والمكونات التي تؤثر في الممارسات اإلدارية
واالستراتيجية والتنظيمية وتتطلب فهم لهذه البيئة وتفاعالتها وطبيعة العالقة بينها ،بحيث
تستطيع إيجاد أفضل صيغ للتعامل معها و يستند التحليل االستراتيجي للبيئة على تحليل لكل
من مكونات البيئة الداخلية والخارجية ،لكي تصل لنشاط القوة والضعف في البيئة الداخلية
ويصل إلى اكتشاف للفرص والتهديدات في البيئة الخارجية للمنظمة ،إن فهم المنظمة لهذه
البيئات يساعد على تحليل وتشخيص األوضاع القائمة والظروف داخل المنظمة
وخارجها كما ذكرها بني حمدان وادريس(.)7001
أوال :تحديل البيئ الخر جي لدمر ة

تتعرض جميع المنظمات بدرجات متفاوتة لتأثير متغيرات أو عوامل البيئة الخارجية
الكلية ،اإلقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية والتكنولوجية والديموغرافية العالمية بكل
اإلتجاهات متمثلة بالتأثير على مدخالت وعوامل اإلنتاج ،تحديد الفرص والتهديدات البيئية وكما
تؤثر على األهداف االستراتيجية لمنظمات األعمال .وال تستطيع المؤسسة السيطرة على العوامل
الخارجية ولكن قد تتكيف معها القتناص الفرص والتحليل من المخاطر والتهديدات كما بينها
الدوري (.)7002
تختلف مصادر المعلومات والبيانات وأساليب التنبؤ المستخدمة في المسح البيئي حيث
تتكون هذه المصادر من مصادر المعلومات والبيانات ،الثانوية واألولية كالبحوث والتقارير،
والدوريات وغيرها وكذلك الحصول على المعلومات من أجهزة اإلعالم المختلفة ،ومنها أساليب
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التنبؤ ،وهي أساليب كمية وغير كمية نذكر منها أسلوب دلفي وهو أحد األساليب المستخدمة في
تحليل البيئة الداخلية:
أةدوب رلفي

ويستخدم هذا األسلوب عندما يراد معرفة التنبؤ المتوقع حدوثه في البيئة التكنولوجية ،حيث يتم
استقصاء الخبراء في المؤسسة بهدف معرفة اآلراء المرتبط بالتطور التكنولوجي ،ويتم جمع
إجاباتهم ثم يلي ذلك إرجاع اآلراء المختلفة عند اآلراء التي تمثل شبه إجماع ويتم إرجاع هذه
اآلراء التي تمثل شبه إجماع  ،وارجاعها إلى أصحابها ليشرحوا سبب االختالف ،وتستخدم هذه
الطريقة للتنبؤات بالزمن ،األكثر احتماال لحدوث أي تغييرات أو العوامل األكثر اهتماما في
تعيين الزمن المتوقع حسب ما ذكره (بن حبتور.)7001،
ثرنير :تحديل البيئ الراخدي لدمر ة

عرف غراب ( )9112تحليل البيئة الداخلية بأنها العملية التي يختبر من خاللها
االستراتيجيون عوامل (التمويل ،التسويق ،التوزيع ،العمليات ،األفراد وموارد المنظمة وأهدافها)
من أجل تحديد نواحي القوة والضعف الجوهرية في المؤسسة والتي يمكن استخدامها بفاعلية
الستغالل الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات في البيئة الخارجية .إن الغرض من تحليل الموارد
هو تقويم قدرة نشاط األعمال على استغالل الفرص وتفادي المخاطر التي تواجه المنظمة في
البيئة الخارجية ،وتتضمن عملية تحليل الموارد ثالث خطوات عريضة هي:


يعد نشاط األعمال ملخصا للموارد والمهارات الرئيسية.



يقارن ملخص موارد نشاط األعمال باحتياجات الموارد الحرجة الالزمة للنجاح التي ينافس
فيها من أجل تحديد نواحي القوة المهمة.
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يجب أن تقارن المنظمة نواحي القوة والضعف بنواحي قوة وضعف المنظمات األخرى ،من
أجل تحديد ما يتمتع به من موارد ومهارات متميزة بدرجة كافية لخلق االمتيازات ،نذكر من
أساليب التنبؤ وتحليل البيانات في البيئة الخارجية أسلوب  SWATوالذي يتميز بعدة
خصائص:
أةدوب SWOT

يعتبر من أكثر أدوات التخطيط االستراتيجي شهرة وهو تحليل لمصادر القوة والضعف
والمخاطر والفرص ،ويعمل هذا التحليل على تقييم مدى تنافسية المؤسسة من خالل كشف
الموائمة بين برامج المؤسسة ومواردها بالمقارنة مع غيرها ،ويضمن هذا التحليل الحفاظ على
المنافسة على الموارد والهيئة التدريسية والطالب .فهو مصمم لتسهيل عملية مسح المحيط
الخارجي وهو جزء من التخطيط االستراتيجي وذلك باألخذ في االعتبار سياق عمل المؤسسة
المعنية وتقدير حجم المنافسة ،وهو يتضمن مصادر القوة والضعف وهذه كامنة في المؤسسة
ويتضمن أيضا األرباح والفرص والخسائر وهي خارجية .وقد يتم توظيف العديد من التقنيات
مثل العصف الذهني والتصويت المتعدد وطرق جمع المعلومات وتحليلها في هذا التحليل ،لكن
فهم البيئة التنافسية التي تحيط بالمؤسسة ومظاهرها الخارجية والداخلية هو لب هذا التحليل
دوريس (.)7002
ال قرب االةت اتيجي والتقوي

العملية التي تساعد اإلدارة على متابعة جانبين أساسية هما :جانب األداء والتنفيذ داخل
المنظمة ،وجانب البيئة التنافسية والخارجية لها وكذلك معرفة اتجاهات التغيير المحتملة وذات
التأثر الكبير على عمليات ومستقبل المنظمة ذكرها الحسيني ( )7000وأضاف الكاتب أيضا
المراحل الواجب اعتمادها من اإلدارة في مجال الرقابة وتقويم األداء االستراتيجي كي تتمكن من
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أداء أنشطتها ومهامها بشكل فاعل ،وهي وضع وصياغة المعايير التي سوف يعتمد عليها في
األنشطة الرقابية وعملية قياس األداء االستراتيجي ،وقياس األداء الفعلي وعمل مقارنة بينه وبين
النتائج المتوقع الحصول عليها وأخي ار اتخاذ إجراءات تصحيح عند ظهور انحرافات بين المخطط
واألداء الفعلي .ويعد الغرض الرئيسي من عملية التقويم والرقابة االستراتيجية هو التأكد من أن
االستراتيجية التي وضعت قد ساهمت بصيغة أو بأخرى في تحقيق الرسالة واألهداف الخاصة
بها وقد يركز هذا التقييم الخاص على ما يلي:


تقييم درجة االتساق في أهداف االستراتيجية المستخدمة في المنظمة مع بقية األهداف
فيها.



تقييم درجة الجودة لنظام التحليل الذي تستخدمه المؤسسة في الوصول إلى االستراتيجية
المستخدمة.



تقييم للمحتويات والمضامين لالستراتيجية ذاتها.



تقييم قدرة المنظمة على وضع اختياراتها االستراتيجية موضع التنفيذ الفعلي.



تقييم لنتائج المؤسسة التي تحققت من جراء استخدام اختياراتها االستراتيجية.

أهمي ال قرب االةت اتيجي

إن مغزى وظيفة الرقابة االستراتيجية ضمن عملية إدارة االستراتيجية وتنفيذها وهي
الواجب األخير في هذه العملية وجوهر العمل الرقابي ينطلق من سؤالين هما ،هل تم التخطيط
والتنفيذ االستراتيجية حسب النتائج المتوقعة ،وتستمد اإلجابة عن هذين السؤالين من أعمال تنفيذ
االستراتيجية وخطط األعمال ومن نتائج األداء وقياسه مع ما سبق توقع حدوثه ،ومع المعطيات
التي توحي إلى بروز الحاجة لتقييم االستراتيجية قيد التنفيذ تقييما مستم ار دوما ،بسبب احتمالية
التغيير في هذا العالم المعقد والديناميكي .والتغيير هو العنصر الثابت الوحيد فيه فالبيئة
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الخارجية ألي منظمة تتكون من جملة كتل وقوى مسببة للتغيير ،وبسبب الجوانب الحركية
والديناميكية للبيئة الخارجية يكون من غير الممكن على أي منظمة تنفيذ استراتيجيتها ولكنها
تضمن تنفيذ فعال لإلستراتيجية المختارة بدعم التغييرات المحكمة عندما يكون المديرين قادرين
على متابعة وتقييم ودراسة النتائج المترتبة واجراء التعديالت الالزمة .صارت الرقابة تعمل على
منع أي فشل في تطبيق الخطط واالستراتيجية وفي نفس الوقت تعزز فرص النجاح من خالل
تطوير اإلدارات والعاملين بأدوات مناسبة لمراقبة اإلنجازات كما ذكره بن حبتور(.)7001
تقيي األراء االةت اتيجي

يعد األداء مفهوما جوهريا بالنسبة للمنظمات فهو يمثل القاسم المشترك الهتمام علماء
اإلدارة ،إن األداء مفهوم واسع ومحتوياته متجددة بتجدد وتغير وتطور أي مكون من مكونات
المنظمة .وهناك مستويات عديدة لألداء تفيد بالتعرف ،على مستوى األداء الذي تحقق وهي:
األداء االستثنائي واألداء البارز واألداء الجيد جدا واألداء الجيد واألداء المعتدل واألداء
الضعيف واألداء المتأزم كما وضحها بني حمدان وادريس(.)7001
أهمي قيرس األراء

تصنف معظم مقاييس األداء ضمن واحد من التصنيفات الستة ويمكن تطوير
التصنيفات الخاصة حسب ما يالئم المنظمة ويالئم عملياتها ،حسب ما ذكره بني حمدان
وادريس ( )7001وهي كالتالي:


مقاييس الفاعلية :effectiveness ،مستوى تحقيق األهداف.



مقاييس الكفاءة :efficiency ،حسن استخدام الموارد.



مقاييس الجودة :quality ،مستوى تلبية المنتوج أو الخدمة لمتطلبات العمالء.
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مقاييس التوقيت :time lines ،تقيس مدى إنجاز العمل بشكل صحيح والوقت الالزم



لذلك ،كما يجب وضع معايير خاصة لضبط توقيت األعمال.
مقاييس اإلنتاجية :productivity ،القيمة المضافة من قبل العملية مقاومة على قيمة



العمل ورأس مال المستهلك.
مقاييس السالمة :safety ،االلتزام بالمعايير الصحية ،واجراءات السالمة.



ثرلثر :المهر ات األةرةي لدقرئر أو المري اإلرا ي
 .4المهر ات األةرةي لدقرئر
ذكر الطويل ( )7009إن القائد التربوي يجب أن يكون قاد ار على سماع األصوات التي
تنادي بأفكار وجراء تربوية مستقبلية وتسمح بطرح بدائل للمستقبل ،كما يشكل المستقبل سعيا
للوصول إلى عالم أفضل مع مراعاة عدم إهمال الجذور والهوية والتراث الثقافي للمجتمع
المعني ،حيث سيكون هؤالء القادة أكثر مقدرة على ممارسة إدارة تشتمل على خصائص
وأساليب تيسر التكاملية واإلبداع.
 .2المهر ات األةرةي لدمري
هناك عدة مهارات يلزم توافرها في القائد التربوي تتمثل باآلتي كما ذكرها عوض اهلل
(:)7091


المهارات الذاتية :تتضمن بعض السمات والقدرات العقلية ،واالبتكار وضبط النفس
والثبات واالتزان االنفعالي ،والقيادة الرشيدة.



المهارات الفنية العادية :وهي التخصص في معرفة فرع من فروع العلم ،والكفاءة في
استخدام هذا العلم ،بما يحقق الهدف المرغوب بفاعلية ،وتكتسب هذه المهارات بالخبرة
اإلدارية والتدريب.
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المهارات اإلنسانية االجتماعية :وهي قدرة القائد على التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق
الجهود في خلق روح العمل الجماعي.



المهارات اإلدراكية التصورية :قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده للترابط بين أجزاءه
والقدرة على فهم وتصور العالقات بين الموظف والمؤسسة وعالقات المؤسسة ككل
بالمجتمع الذي تعمل فيه ولكي يمارس مدير المدرسة المهارات بكفاءة واقتدار.
إن مدير المدرسة هو المسؤول عن حسن سير العمل في مدرسته ،حيث يمكنه مواجهة

التحديات والمشكالت التي تعترض العمل المدرسي .كما يقوم المدير بخلق بيئة عمل مناسبة
لمعلمي المدرسة والتالميذ ويبث فيهم روح العمل والنشاط كما ذكرها مصطفى (.)7009
األروا القيرري االةت اتيجي لدمري

تختلف القيادات االستراتيجية عن القيادات التقليدية في األدوار التي تمارسها في عدة
معايير منها المجال ،التركيز ،التخطيط ،الق اررات ،ثقافة المنظمة ،المنافسة ،مرونة العمل
والتغيير كما ذكرها مصطفى ( ،)7009حيث تتميز القيادة االستراتيجية بما يلي:


من حيث المجال ،يسعى إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة المنظمية المستندة إلى العالقات بين
األهداف والفرص المتاحة وفق المرونة وتحقيق حالة من التكامل والتنسيق بين المنظمة
والبيئة.



من حيث التركيز ،ركز على جانب المواءمة الداخلية والخارجية والسعي للتكيف مع ما
يجري داخل المنظمة وخارجها.



من حيث التخطيط ،اعتماد التحليل والتخطيط االستراتيجي باالستناد إلى منطق التفكير
االستراتيجي والتكاملي لمواجهة األحداث اآلنية والمستقبلية.
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من حيث الق ار ارت ،اتباع البديهية والحدس في اتخاذ ق اررات سريعة ومفاجئة خصوصا في
ظل األزمات باالستناد إلى الخبرات والمهارات التي يحملها.



من حيث الثقافة المنظمية ،يميل إلى تبني ثقافة منظميه قائمة على احترام األفكار الجديدة
التي تسهم في تطور المنظمة وتعزز قدراتها.



من حيث المنافسة ،يميل إلى تبني اإلبداع واالبتكار لخلق مزايا تنافسية دائمة تجعل
المنظمة قائدة في مجال عملها.



من حيث مرونة العمل ،يميل إلى المرونة في اتباع تعليمات واجراءات العمل.



من حيث التغيير ،يميل إلى التغيير الجذري ويأتي بابتكارات جديدة.

اإلاطر النظ ي
تنوعت الدراسات في مجال التخطيط االستراتيجي على مستوى اإلدارات التعليمية،
عربيا وعالميا والتي توصلت إلى بيان أهمية ممارسة التخطيط االستراتيجي كأسلوب إداري
حديث يسهم في تطوير العملية التربوية ،إال أن الدراسات في المجال المرتبط بالتخطيط
االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان قليلة على حسب علم
الباحثة ،حيث تعتبر هذه الدراسة الثانية على مستوى مدارس التعليم األساسي وهناك د ارسة
واحدة في مدارس التعليم العام .ويوجد أيضا مجموعة من الدراسات التي بحثت أهمية التخطيط
االستراتيجي وتنميته ولكن على مستوى الو ازرة أو بعض المؤسسات التعليمية.
أوال :الر اةرت المحدي
دراسة (الحوسني )7001،بعنوان :ر ج تاطبيق م احل عمدي التخاطياط االةت اتيجي
في و از ة الت بي

بةداطن عمرن.
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هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق مراحل عملية التخطيط االستراتيجي في سلطنة
عمان ،تكون مجتمع الدراسة من مديرو العموم ونوابهم ومديرو الدوائر ونوابهم ورؤساء األقسام
ونوابهم في ديوان عام الو ازرة والمناطق التعليمية ،عام  7002 /7002والبالغ عددهم  270فرد،
تم اختيار عينة عشوائية تكونت من 119فردا .استخدم الباحث اإلستبانة لتحقيق هدف الدراسة،
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :درجة تطبيق مراحل عملية التخطيط االستراتيجي من قبل
القادة في الو ازرة كانت متوسطة .عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة تطبيق مراحل
عملية التخطيط االستراتيجي من قبل القادة تعزى إلى المسمى الوظيفي ،وتوصلت أخي ار إلى
التوصية بتبني التخطيط االستراتيجي كأداة من أدوات التغيير في تطوير العمل اإلداري.
دراسة (اللواتي )7002 ،بعنوان :الممر ةرت التخاطياطي لدارمدين بأجهزة التخاطياط
الت بوي في و از ة الت بي والتادي بةداطن عمرن.
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الممارسات التخطيطية للعاملين بأجهزة التخطيط
التربوي في و ازرة التربية والتعليم وتحدد إذا ما كانت هناك فروق في متغيرات الدراسة .استخدمت
الباحثة االستبانة على عينة مكونة من 21فردا يعملون في قسم التخطيط في الو ازرة والدوائر
التعليمية .وكانت أهم نتائج الدراسة :تقديرات أفراد العينة حول درجات الممارسات التخطيطية
في جميع مجاالت الدراسة متوسطة ،ال توجد فروق دالة بين متوسطات تقديرات أفراد العينة
تعزى لكل متغير من المؤهل العلمية والخبرة العلمية والتدريب بالنسبة لجميع مجاالت الدراسة
وتوجد فروق دالة بين متوسطات تقدي ار ت أفراد العينة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح
االداريين .توصلت الدراسة لعدد من االجراءات التخطيطية المقترحة لتفعيل الممارسات
التخطيطية للعاملين في أجهزة التخطيط التربوي.
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دراسة (السعدي )7090،بعنوان :متاطدبرت تاطبيق التخاطياط االةت اتيجي في م حد
التادي الار بةداطن عمرن.
هدفت الدراسة إلى بيان تطبيق التخطيط االستراتيجي في مرحلة التعليم العام في
مدارس السلطنة بالمديريات العامة في مناطق السلطنة .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي وقد طبقت العينة على 100فردا من المديريات العامة للتربية والتعليم في ثالث مناطق
تعليمية وتوصلت الباحثة للنتائج التالية :عدم وجود وعي كافي لدى مديري المدارس حول
التخطيط االستراتيجي والية االعداد له وتطبيقه في المدارس .اقترحت الباحثة ما يلي :دراسات
وبحوث حول متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي ،استراتيجية مقترحة لتطوير نظام التعليم
في ضوء متطلبات إدارة الجودة ودور المخططين في صنع الخطة االستراتيجية.
دراسة (أمبوسعيدي )7097،بعنوان :تاطوي ارا ات مرا س التادي األةرةي في ضوء
مرخل التخاطياط االةت اتيجي في ةداطن عمرن.
هدفت الدراسة إلى تطوير ادارات سلطنة عمان في ضوء مدخل التخطيط االستراتيجي،
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي على عينة الدراسة من اداريين ومعلمين اربع
محافظات في السلطنة هي مسقط ،والداخلية ،والشرقية شمال والوسطى البالغ عددها  10مدير
و 121معلم .توصلت الدراسة للنتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لكال من
فئة المدير وفئة المعلم ومتغيرات الدراسة والتي هي المؤهل العلمي والخبرة والجنس .بلغ
المتوسط الحسابي لجميع مجاالت االستبانة ( )3.4في مناطق السلطنة التي طبقت فيها
الدراسة .التوصيات التي خلصت لها الدراسة :بناء نموذج للتخطيط االستراتيجي لمدارس
السلطنة في ضوء معايير الجودة الشاملة ،واعداد دراسة عن واقع الممارسات التخطيطية في
ضوء معايير الجودة الشاملة في محافظات السلطنة.
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دراسة (العلوي )7097،بعنوان :تصو مقت ح لتفايل التخاطياط االةت اتيجي في مرا س
التادي األةرةي بةداطن عمرن.
هدفت الدراسة إلى تحديد اإلطار المفاهيمي للتخطيط االستراتيجي ،التعرف على نماذج
التخطيط االستراتيجي والوقوف على معوقات تفعيل التخطيط االستراتيجي وأخي ار وضع تصور
مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي .استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة مكونة من
مديري مدارس التعليم األساسي بحلقتيه األولى والثانية ،وكشفت الدراسة عن نتائج عدة منها :ال
توجد فروق ذات داللة بين المستجيبين فيما يتعلق بمحوري مراحل التخطيط االستراتيجي
ومعوقات التخطيط االستراتيجي لصالح متغير النوع ،وال توجد فروق أيضا تعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،وتوجد فروق فيما يتعلق بمراحل التخطيط لصالح الخبرة اكثر عن  90سنوات .بناء
على الدراسة وضع الباحث تصو ار مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم
األساسي بسلطنة عمان.
دراسة (العويسي )7090،بعنوان :ر اة تقويمي لدرو التخاطياطي لمري مر ة
الثرنوي بةداطن عمرن.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسات الدور التخطيطي لمديري المدارس
الثانوية من وجهة نظر المديرين ومساعديهم والموجهين االداريين والتعرف على أثر متغيرات
الجنس والمسمى الوظيفي والمؤهل والتدريب .استخدم الباحث عينة دراسة مكونة من  929مدي ار
و901مساعدا و11موجه اداري ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة الدور
التخطيطي .توصلت الدراسة للنتائج التالية :درجة ممارسة كبيرة في مجالي التنظيم المدرسي
الفعال والشؤون االدارية والتنمية المهنية للمعلمين .أيضا توصل الباحث إلى أنه توجد فروق
دالة بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي في جميع مجاالت الدراسة وال توجد فروق بالنسبة لمتغير
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الخبرة اإلدارية ،وال توجد فروق أيضا بالنسبة لمتغير الخبرة اإلدارية بالنسبة للمديرين ومتغير
التدريب في جميع مجاالت الدراسة.
ثرنير :الر اةرت الا بي
دراسة (العامودي )7099،بعنوان :ر ج توف متاطدبرت التخاطياط االةت اتيجي المر ةي
ور ج أهميتهر وذلك من وجه نظ الهيئ التاديمي في الم حد الثرنوي بمرين مك
المك م .
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية توافر قيادات فاعلة إلنجاح التخطيط االستراتيجي ،عناية
المدرسة بمراحل التخطيط االستراتيجي ،بأهمية نشر ثقافة الجودة إلنجاح التخطيط االستراتيجي.
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي على عينة مكونة من  992فردا منهم المدير والوكيل
والمرشد والمعلم من اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة .خلصت الدراسة للتوصيات
التالية :تشجيع مديري المدارس لتطبيق معايير القيادة التربوية ،أهمية تفعيل الدور االشرافي
لمدير المدرسة ،تدريب مديري المدرسة على مراحل بناء الخطط التطويرية حتى يتمكنوا من
تنفيذها ،بناء ثقافة الجودة في التعليم.
دراسة (الشاعر )7002،بعنوان :ماوقرت تاطبيق التخاطياط االةت اتيجي لرى مري ي
المرا س الحكومي في محرفظرت غزة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى مديري
المدارس الحكومية في محافظات غزة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وصمم استبانة
وزعت على عينة الدراسة التي تكونت من912مدي ار ومديرة .توصل الباحث للنتائج التالية:
أظهرت النتائج نسبة متوسطة من المستجيبين أقرت بوجود معوقات منها صعوبة التنبؤ بأثر
المتغيرات الخارجية على النشاطات المدرسية ،نسبة متوسطة من المستجيبين لديهم معوقات
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منها كثرة انشغال المدير بمشكالت الطلبة وأولياء األمور ،نسبة مرتفعة من المستجيبين لديهم
معوقات منها أداء التنظيمات السياسية في ظل األوضاع الراهنة وأثرها على العملية التعليمية،
وجود فروق ذات دالالت احصائية بين متوسطات المستجيبين في المعوقات المتعلقة بمدير
المدرسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين الدبلوم والماجستير لصالح الدبلوم.
توصلت الدراسة للتوصيات التالية :على المديرين أن يكرسوا ثقافة التخطيط االستراتيجي
وترسيخها في مدارسهم وجعلها جزء من ثقافة المدرسة ،تخفيف األعباء االدارية واألعمال
الكتابية عن مدير المدرسة وتخفيف العبء التدريسي عن فريق التطوير المدرسي ،ضرورة توفير
اإلمكانات المادية والبشرية والتنظيمية الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي ،ضرورة أن يكون
لكل مؤسسة تعليمية نموذج للتخطيط االستراتيجي.
دراسة (الشويخ )7002،بعنوان :واقع التخاطياط االةت اتيجي في مؤةةرت التادي
التقني بغزة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني
في محافظات غزة ،من تحديد كيفية وطبيعة تطبيق التخطيط االستراتيجي .استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،وصمم استبانة وزعت على مجتمع الدراسة عمداء ونواب ورؤساء
األقسام في الكليات التقنية في محافظات غزة والبالغ عددهم12عضوا .كان من أهم نتائج
الدراسة أن نسبة مرتفعة من العينة يوافقون على وجود عالقة بين التخطيط االستراتيجي في
مؤسسات التعليم التقني ومدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط االستراتيجي ،كما كشفت الدراسة أن
الكليات األهلية والخاصة تتميز عن الكليات الحكومية في جميع المجاالت و ذلك الستقالل
إدارات الكليات األهلية والخاصة ،ومن أهم التوصيات في الدراسة ما يلي :استخدام التخطيط
االستراتيجي كأسلوب إداري حديث على التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية ،ضرورة التزام
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الكلية بتنفيذ بنود الخطة االستراتيجية ،ضرورة التنسيق المستمر والمثمر بين الكليات التقنية
لبناء سياسة تقنية ،وضرورة توفير الموارد المالية لعملية التخطيط االستراتيجي ،ضرورة التقييم
المستمر لالستراتيجية الموضوعة.
دراسة (اللوح )7002 ،بعنوان :ماوقرت تاطبيق التخاطياط االةت اتيجي في الجرمارت
الفدةاطيني في قاطرع غزة.
كان هدف هذه الرسالة هو التعرف على معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة و تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء مجلس الجامعة
المتمثل في الرئيس ونوابه ومساعديهم ،وعمداء الكليات والعمادات ونوابهم ورؤساء األقسام في
الجامعات الفلسطينية .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،استبانة طبقت على عينة
الدراسة البالغ عددها 719شخص بنسبة  %900من مجتمع الدراسة ،وخلصت إلى مجموعة
من النتائج أهمها :أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية ،بي الجامعات الثالث حول معوقات
تطبيق التخطيط االستراتيجي .ومن أهم توصيات الدراسة ،العمل على تطوير أنظمة المعلومات
اإلدارية وتحديثها باستمرار ،ويجب تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع طبيعة عمل
المؤسسة وبذل المزيد من المجهود في نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي لدى العاملين ،وتنظيم
الوقت والتخلص من ضغوط العمل اليومية والتفرغ لعملية التخطيط االستراتيجي ،ووضع خطة
لالرتقاء بمستوى كفاءة الجهاز االداري والكادر البشري وتطوير مهاراتهم وامكاناتهم وخبراته
دراسة (نورالدين )7001،بعنوان :رو التخاطياط االةت اتيجي في زيررة فرعدي اإلرا ة
المر ةي بمحرفظرت غزة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على مجتمع الدراسة البالغ929من جميع مديري
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ومديرات المدارس الحكومية األساسية العليا ،وبلغت عينة الدراسة977مدي ار ومديرة .خلصت
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أولها التدريب المركز والفعال لمديري المدارس من جانب
الو ازرة وتوفير البرامج والمسابقات التي تنمي روح التنافس وأيضا توفير حوافز ومكافآت للمديرين
المتميزين في مجال التخطيط ،واعطاء المديرين المزيد من الصالحيات ألحداث التغيير
المناسب.
دراسة (يونس )7001،بعنوان :توظيف التخاطياط االةت اتيجي في تاطوي اإلش اف
الت بوي في محرفظرت غزة .
هدفت الدراسة إلى توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في
محافظات غزة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،بلغ مجتمع الدراسة جميع المشرفين
التربويين929مشرف ومشرفة بلغت العينة900مشرف ومشرفة تربوية .توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج ،ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية في متوسط تقديرات المشرفين لدرجة
توافر متطلبات توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات غزة
تعزى لمتغيرات الدراسة ،توجد فروق ذات دالالت بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة كمشروع
تربوي .وكان من أهم توصيات الدراسة :إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن العاملين
والمعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والطالب لتكون القاعدة رافدا أساسيا لعملية
التخطيط ،تزويد المشرفين بالتقنيات الحديثة ،وتطوير هيكل اإلشراف واعطاء أفراده صالحيات
أوسع.
دراسة (سكيك )7001،بعنوان :تنمي مهر ات مري ي المرا س الثرنوي في مجرل
التخاطياط االةت اتيجي في محرفظرت غزة.
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هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط
االستراتيجي في محافظات غزة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت
استبانة وزعتها على عينة الدراسة التي تكونت من992مدي ار ومديرة في محافظات غزة .توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج منها :بلغ الوزن النسبي لمهارة صياغة الرسالة المدرسة ()69%،88
وبلغت صياغة رؤية المدرسة من وجهة نظر المستجيبين ( )62%،86وبلغ الوزن النسبي
لدرجة ممارسة المديرين لمهارة التحليل البيئة الداخلية ( ،)83.26 %أما بالنسبة لمهارة تحليل
البيئة الخارجية بلغ الوزن النسبي ( .)65%،79كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
احصائية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخدمة والمنطقة التعليمية .وفي ضوء النتائج
توصلت الدراسة للتوصيات التالية :أن تقوم الو ازرة بإعادة النظر في النظم التقليدية ويجب عليهم
استخدام التخطيط االستراتيجي .وان تقوم بإعداد دورات تدريبية دورية في مجال التخطيط
وتزويد المدارس الثانوية باإلمكانات البشرية واإلمكانات المادية وانشاء وحدة تخطيط استراتيجي
في مدارس التعليم الثانوي في غزة ،تعزيز الشراكة المجتمعية في عملية التخطيط االستراتيجي.
دراسة (بشير )7097،بعنوان :ر ج ممر ة كديرت الت بي لدتخاطياط االةت اتيجي
وعالقته بإرا ة الجورة الشرمد من وجه نظ أعضرء هيئ التر يس بهر.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة
التدريس بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية ،البالغ عددهم 921عضو وتم أخذ العينة من
كامل المجتمع بطريقة المسح الشامل .توصلت الدراسة للنتائج التالية ،بلغت موافقة األفراد على
ممارسة كليات التربية لعمليات التخطيط درجة كبيرة ،بلغت درجة الموافقة على تطبيق الجودة
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الشاملة درجة متوسطة ،توجد فروق داللية لدرجة ممارسات كليات التربية للتخطيط االستراتيجي
تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها ،إجراء مراجعة
دورية للخطة االستراتيجية والتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة للعام الواحد ،االهتمام بالبدائل
االستراتيجية عند إعداد الخطة التنفيذية باعتبار عامل عدم االستقرار وكثرة التغيرات السياسية
واالقتصادية التي تؤثر في عملية التطبيق ،العمل الجاد على نشر ثقافة مفهوم إدارة الجودة
الشاملة ومبادئها داخل المؤسسات التعليمية ،من خالل تدريب أعضاء هيئة التدريس ،العمل
على تفعيل دور وحدة ضمان الجودة في كل جامعة ،ليتسنى لها أن تقوم بمهامها ومراقبتها في
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
ثرلثر :الر اةرت األجنبي
دراسة ( ) 1998،Harold
An Analysis of strategic planning practices at Ontario Colleges of applied arts
and technology.

هدفت الدراسة إلى تحليل ممارسات التخطيط االستراتيجي في كليات انتاريو في الفترة
التي كانت تعاني من تحويل السلطات التشريعية وتحديد التمويل وتصاعد الطلب ،مما أدى إلى
لجوء هذه الكليات إلى التخطيط االستراتيجي كوسيلة لمعالجة البيئة المضطربة المحيطة في تلك
الفترة .استخدم الباحث اإلستبانة ودراسة الحالة لتحليل مراحل التخطيط االستراتيجي المستخدمة
في تلك الكليات ،وتوصل الباحث بعد تحليل ومراجعة خطط الكليات أن نصف هذه الكليات
تستخدم المراحل كما وردت في األطر النظرية للتخطيط االستراتيجي .استخدم الباحث عينة
دراسة مكونة من ثالث كليات من إجمالي72كلية تضمنت االستبانات ،والمقابالت ،وخلصت
الدراسة إلى النتائج التالية :ان المسح البيئي قليل وأن هناك تدخل ملحوظ من اإلداريين في
التخطيط ،كما الحظ وجود مستويات منخفضة من التعبير عن الرؤية ووضوحها وتوصلت
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أيضا إلى وجود توجه واسع نحو التخطيط االستراتيجي .تؤثر العوامل الداخلية مثل الثقافة
التنظيمية وحجم الكلية تؤثر على عملية التخطيط االستراتيجي .كما تتعارض السياسات
الحكومية العامة مع الخيارات االستراتيجية في الكليات ،وأخي ار أظهرت الدراسة على الكليات
الثالث وجود عملية تخطيط استراتيجي فعالة وقد وصفها الباحث بأنها مدهشة.
دراسة ( ) 2005،Abodeبعنوان :
An Exploratory Study of the Relationship between Organizational strategy
and performance Among California's largest Unified School Districts.

هدفت الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى تكون االستراتيجية المطبقة في المناطق
التعليمية فعالة وتؤدي إلى انجاز المهام االدارية ،طبقت الدراسة في كاليفورنيا في المناطق
التعليمية الموحدة في27منطقة من أصل900منطقة تعليمية .استخدم الباحث االستبانة على
عينة مقصودة كمصدر رئيسي للبيانات كما استخدم مصدر ثانوي من مركز اإلحصاءات
التربوية ودائرة التعليم في كاليفورنيا ،وقد استخدم الباحث تحليل التباين متعدد المتغيرات لتحليل
العالقة بين التوجه االستراتيجي واألداء .كانت نتيجة الدراسة أن %22من عينة الدراسة تطبق
الخطة االستراتيجية بينما%72ال تطبقها ،وهذا يعني انتشار مفهوم التخطيط االست ارتيجي ،وأن
 %10من العينة تنفذ الخطة االستراتيجية باتباع مراحل تخطيط رسمية وموثقة .وتستخدم نصف
العينة خطة مدتها ثالث سنوات ،وبالتالي أصبح التخطيط االستراتيجي أكثر شيوعا في المناطق
التعليمية.
دراسة ( ) 2006،Drivesبعنوان :
Strategic Planning in Education

هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية التخطيط االستراتيجي في المنطقة ،والتي قام
بإعدادها مع توضيح هدف المنطقة التعليمية وبيان التحديات التي تعيق عملية التخطيط
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االستراتيجي وتقديم التوصيات التي تدعم عملية التخطيط االستراتيجي .استخدم الباحث
المقابالت وبعد مناقشة النتيجة قام بوضع استبانة ،ضم مجتمع الدراسة12إداريا من لجنة
التخطيط االستراتيجي في المنطقة .أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة هي االستمرار في
ضم اإلداريين الذين يلتزمون في االشتراك في عملية التخطيط االستراتيجي ،أحد التوصيات كان
أن يكون هناك نظام المكافآت لتحفيز العاملين للعمل بهذا النظام .من التوصيات أيضا
استقطاب ذوي الخبرة في مجال التخطيط االستراتيجي وتوظيفهم في هذه اللجان ،أحد التوصيات
كان تحديد العقبات التي واجهة اللجنة والعمل على تخطيها الحقا.
دراسة (  ) 2008،BAIOGIU & Othersبعنوان :
The Strategic Planning attitude Scale: A Study of Exploratory and
Confirmatory Factor Analysis

هدفت الدراسة إلى تطوير معيار قياسي في ضوء مدخل التخطيط االستراتيجي إلدارات
المدارس اإلعدادية والثانوية .استخدم الباحث عينة مكونة من111إداري من المدارس موزعه
على ثالث مناطق تعليمية في اسطنبول في تركيا ،ولقد استخدم االستبانة لجمع البيانات،
وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج المقترح يمكن تنفيذه على ضوء النتائج وتحليل البيانات.
توصل الباحث إلى النتائج التالية :إن إدارات المدارس لديهم توجهات عالية اتجاه التخطيط
االستراتيجي ،ويمكن استخدام وتعميم المقياس الذي صممه الباحث على إدارات المدارس ويمكن
إستخدامه في جميع األغراض اإلدارية ،بما أنه ال يوجد مقياس في األدبيات على حسب علم
الباحث.
التاقيب عدى الر اةرت الةربق

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في توضيح الصورة وبناء الرسالة بشكل عام
حيث على أساس هذه الدراسات توصلت الباحثة إلى تحديد المنهج المستخدم في هذه الدراسة
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وهو المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمده أغلبية الباحثين في الدراسات السابقة ساعدت أيضا
هذه الدراسات الباحثة على تصميم اإلستبانة باإلضافة إلى اعتمادها على اإلطار النظري.
أوجه التشربه واالختالف بين الر اةرت الةربق والر اة الحرلي

كان من أوجه التشابه أن الدراسات السابقة تناولت الخبرة والمؤهل العلمي والجنس من
متغيرات الدراسة التي اعتمدت عليها الباحثة أيضا ،باإلضافة إلى التشابه في مجاالت اإلستبانة
بينها وبين بعض الدراسات حيث قسمت بناء على مراحل التخطيط االستراتيجي .جميع
الدراسات السابقة كانت في التخطيط االستراتيجي التربوي سواء كان على مستوى المديريات أو
المؤسسات العليا للتعليم أو المدارس الثانوية والتعليم األساسي.
أوال :عدى مةتوى الر اةرت المحدي
تناولت الدراسات المحلية مجموعة من األهداف مثل مهارات وممارسات ومتطلبات
تطبيق لتخطيط االستراتيجي مثل دراسة (السعدي )7090،ودراسة (اللواتي )7002،ودراسة
(الحوسني .)7001،وبحثت الدراسات أيضا تطوير مها ارت التخطيط مثل دراسة
(امبوسعيدي ،)7097،وبحثت بعض الدراسات ايجاد تصور للتخطيط االستراتيجي مثل دراسة
(العويسي )7090،ودراسة (العلوي . )7097،وتشابهت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية بأنها
بحثت مهارات التخطيط االستراتيجي في مجتمع دراسة تشابه مع دراسة (امبوسعيدي)7097،
ودراسة (العلوي )7097،في مدارس التعليم األساسي واختلفت عن دراسة كال من
(الحوسني )7001،ودراسة (اللواتي )7002،حيث كانت دراساتهم في و ازرة التربية والتعليم
ومطبقة على مديرين دوائر وليس مديري مدارس ومساعديهم في مدارس التعليم األساسي كما
هو الحال في الدراسة الحالية ،واختلفت عن دراسة كال من (السعدي )7090،ودراسة
(العويسي )7090،في أن دراساتهم كانت في مدارس التعليم العام وليس األساسي.
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ثرنير :عدى مةتوى الر اةرت الا بي
كانت أهداف الدراسات العربية التي تناولتها الباحثة في هذه الدراسة مختلفة ،فبعض
هذه الدراسات تناولت توافر التخطيط االستراتيجي وبعضها تناولت معوقات تطبيق التخطيط
االستراتيجي وأيضا دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارات المدرسية ودوره في
تطوير االشراف المدرسي في المدارس .درست أيضا دوره في الجامعات والمعاهد التقنية
ودرست أيضا دور التخطيط عالقته بالجودة الشاملة .أما عن اوجه التشابه واإلختالف بين
الدراسة الحالية والدراسات العربية السابقة أنها تناولت نفس مجتمع الدراسة كما في دراسة
(نورالدين )7001،ودراسة (الشاعر )7002،ودراسة (العامودي .)7099،وتشابهت أيضا في
استخدام منهج التحليل الوصفي واالستبانة في تطبيق منهج الدراسة وجمع البيانات.
أما الدراسات األخرى فقد اختلفت عن الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة فلقد طبقت
تلك الدراسات في كليات وجامعات ومعاهد اسالمية وبالتالي كان مجتمع الدراسة موظفين
واداريين ورؤساء أقسام وعلى عمداء كليات ونوابهم وعلى أعضاء هيئة تدريس مثل دراسة كال
من (بشير )7097،ودراسة (اللوح )7002،ودراسة (الشويخ .)7002،أما بالنسبة ألهداف
الدراسة فقد اختلفت الدراسة الحالية عن تلك الدراسات ،فقد تناولت الدراسة الحالية مهارات
التخطيط االستراتيجي وتنميته في مدارس التعليم األساسي بينما بحثت تلك الدراسات أغراض
مختلفة مثل معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي مثل دراسة (اللوح )7002،ودراسة
(الشاعر .)7002،وأيضا بحثت بعض الدراسات واقع التخطيط االستراتيجي مثل دراسة
(الشويخ )7002،ودراسة (بشير.)7097،
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ثرلثر :عدى مةتوى الر اةرت األجنبي
تشابهت الدراسات األجنبية التي تناولتها الباحثة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت
مهارات التخطيط االستراتيجي كما ورد في دراسة ( )Harold,1998وتناولت دراسة
( )Drives,2006أهمية التخطيط االستراتيجي وبالمثل في دراسة (.)Abode,2005
وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة ( )Baiogiu&others,2008في مجتمع الدراسة حيث
طبقت على اداريين مدارس اعدادية وثانوية .أما بالنسبة للمنهج الذي استخدم في الدراسة
الحالية فقد طبق أيضا في دراسة كال من ( )Harold,1998و( )Abode, 2005و( Drives,

.)2006
بالنسبة ألوجه اإلختالف فقد كانت أن دراسة ( )Drives,2006طبقت على عينة من إداريين
في المناطق التعليمية وليس مديري مدارس وكذلك بالنسبة لدراسة ( ،)Abode, 2005وأيضا
بالنسبة لدراسة ( ) Harold,1998طبقت على كليات وليس مدارس كما هو الحال في الدراسة
الحالية.
إن هذه الدراسة أول دراسة على مستوى المحافظة والثانية على مستوى السلطنة تدرس
تنمية مهارة التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي .ستعتمد هذه الدراسة على
المنهج الوصفي التحليلي وبالتالي وأيضا ستستخدم الباحثة المقابالت ،ستقدم هذه الدراسة
المقترحات والتوصيات للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي في مجال تنمية مهارة
التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي.
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الفصل الثرلث  -الاط يق واإلج اءات

المقرم
الهدف من هذه الدراسة هو بيان درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وبيان مفهومه
لدى مديرين المدارس ومساعديهم في محافظة البريمي ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللة احصائية في ممارسة مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مديرين المدارس ومساعديهم
حسب متغيرات الدراسة والتي تضم (الوظيفة ،الجنس ،المؤهل ،الخبرة) ،وتنمية مهارة التخطيط
االستراتيجي التربوي لدى مديرين مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي وتقديم المقترحات
لتطوير عملية التخطيط االستراتيجي.
تناولت الباحثة في هذا الفصل وصفا تفصيليا إلجراءات الدراسة والتي تضم كال من
منهج الدراسة ،وتعريفه ووصف مجتمع الدراسة وتحديد العينة التي اعتمدت عليها الدراسة
واألداة التي استخدمتها الباحثة ،التأكد من صدق وثبات االستبانة المستخدمة واألساليب
والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت للنتائج.
منهج الر اة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والذي هو
مجموعة من األساليب والمناهج مثل المسح االجتماعي ودراسة الحالة والدراسة الميدانية ،ويقوم
المنهج الوصفي على تحديد خصائص ظاهرة ما ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها
وأسبابها واتجاهاتها والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع ،وأيضا الربط والتحليل وتفسير
البيانات وقياسها وتصنيفها حسب ما ذكره مرسي (.)9112
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يوفر هذا المنهج التفسير العلمي وأشكال التحليل المنظم لوصف الظاهرة موضوع
الدراسة (مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم
في محافظة البريمي) ،وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكونات الظاهرة واآلراء التي تطرح
حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها .كما قامت الباحثة بعمل مقابالت باستخدام
أسلوب مجموعة التركيز ( )Focus groupمع مجموعة من المعلمين للتعرف على مدى توفر
مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي من وجهة نظرهم في مدارس الحلقة األولى والحلقة الثانية
من مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي.
مجتمع الر اة
يضم مجتمع الدراسة جميع مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم في محافظة
البريمي والبالغ عددهم  22مدير ومساعد للعام الدراسي 7092/7091كما هو موضح في
الجدول ( .)9وكذلك تم استخدام عدد  2معلمين من مدارس الحلقتين األولى والثانية وذلك
للمشاركة في المقابالت ( ) Focus Groupوتم اختيارهم بشكل عشوائي.

الجدول  :9توزيع مجتمع الدراسة
مجتمع الر اة

ذك

أنثى

المجموع

النةب المئوي

مري

12

15

27

48.21%

مةرعر مري

10

19

29

51.78%

المجموع الكدي

22

34

56

100%
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عين الر اة
أ .عين الر اة االةتاطالعي :

اشتملت عينة الدراسة االستطالعية على ( )41مدير ومديرة ومساعديهم في محافظة
الباطنة شمال للعام الدراسي  ،7092/7091من خارج عينة الدراسة األصلية تم اختيارهم
بطريقة عشوائية ،وبناء على توجيه من قسم التدريب في دائرة تنمية الموارد البشرية في المديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافظة الباطنة شمال.
ب  .عين الر اة األصدي :
اشتملت عينة الدراسة على ما نسبته %900من مجتمع الدراسة في72مدرسة من
مدارس التعليم األساسي للحلقة األولى والحلقة الثانية والتي تضم  22مدي ار ومديرة ومساعديهم،
وعدد2معلمين من مدارس التعليم األساسي للمشاركة في المقابالت (.)Focus Group
إال أن بعد توزيع اإلستبيان تبين أن عدد من المدارس ال يوجد بها مدي ار وانما هناك مساعد
مكلف بأعمال مدير المدرسة وكذلك بعض المساعدين في مدارس التعليم األساسي في الحلقة
الثانية مكلف بأعمال مدير في مدارس الحلقة األولى ،كما تبين للباحثة أيضا أن هناك بعض
المديرين في إجازة عن العمل ،لذلك تأثر مجتمع الدراسة وأصبح ( 79مدير ومساعد مدير و11
مديرة ومساعدة مديرة في المحافظة) بإجمالي عدد ( )22مدير ومديرة ومساعديهم.
أخي ار ،تم استرجاع عدد11استبيان من مدارس المحافظة وذلك بسبب عدم تعاون مجموعة من
المدراء والمساعدين بسبب كثرة اإلنشغال وضغط العمل في تلك الفترة ،وتوضح الجداول ()2-7
توزيع أفراد عينة الدراسة.
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جدول  :7توزيع العينة حسب الوظيفة
مري

19

38.8%

مةرعر مري

30

61.2%

المجموع

49

100%

جدول  :1توزيع العينة حسب النوع
ذك

18

36.7%

أنثى

31

63.3%

المجموع

49

100%

جدول  :1توزيع العينة حسب المؤهل العلمي
ربدو

3

6.1%

بكرلو يوس

42

85.7%

ر اةرت عدير

4

8.2%

المجموع

49

100%

جدول  :2توزيع العينة حسب سنوات الخبرة
1-5

9

18.4%

6-10

5

10.2%

أكثر من  10سنوات

35

71.4%

المجموع

49

100%
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أراة الر اة

بعد اإلطالع على األدب النظري وعلى الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة
(مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي) ،قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية:


تحديد محاور االستبانة وصياغة فقرات كل محور.



إعداد االستبانة في صورتها األولية والتي اشتملت على  29بندا مدرجة ضمن أربع
محاور.



عرض االستبانة على المشرف وعلى ( )1من المحكمين التربويين من أعضاء هيئة
التدريس في جامعة االمارات ،بعد التحكيم تم تعديل االستبانة مع المشرف بعد الحصول
على التوصيات بتعديل العبارات والمحاور ،أصبحت االستبانة جاهزة في صورتها النهائية
حيث تكونت من خمس محاور و 12بندا ،حيث اعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم
ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،اوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة(



توجيه االستبانة إلى المكتب الفني للدراسات والتطوير في و ازرة التربية والتعليم في سلطنة
عمان ليتم الحصول على تسهيل مهمة باحث لتطبيق الدراسة على العينة االستطالعية
وعينة الدراسة.



إجراء دراسة اختيارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديلها حسب ما يناسب.
توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة وقد تم تصميمها
كالتالي:
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جدول  :2عدد فقرات االستبانة حسب كل محور
المحو

الانوان

عرر الفق ات

األول

صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة

8

الثرني

صياغة رسالة المدرسة

7

الثرلث

تحليل البيئة الداخلية للمدرسة

15

ال ابع

تحليل البيئة الخارجية للمدرسة

8

الخرمس

متابعة وتقويم االستراتيجية

8

صرق األراة
قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كما يلي:
الصرق الظره ي
تم عرضه في الصفحة السابقة.
صرق االتةرق الراخدي
تم توزيع االستبانة بعد التحكيم على عينة استطالعية مكونة من 92مدي ار ،ومديرة
ومساعديهم من خارج عينة الدراسة ،وذلك للتأكد من مالئمة وموائمة العبارات المستخدمة في
اإلستبانة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة
الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج االحصائي (.)SPSS
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جدول  :2مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من المحاور مع الدرجة الكلية
المحو

الانوان

المجموع األول

الثرني

الثرلث

ال ابع

األول

صياغة الرؤية المستقبلية

.290

1

الثرني

رسالة المدرسة

.438

.591

1

الثرلث

تحليل البيئة الداخلية للمدرسة .542

.674

.578

1

ال ابع

تحليل البيئة الخارجية للمدرسة

.374

.630

.599

.651

1

الخرمس

متابعة وتقويم االستراتيجية

.690

.794

.805

.876

.798

الخرمس

1

عند حساب معامل بيرسون لالرتباط الخطي بين محور تحليل البيئة الخارجية للمدرسة
وصياغة الرؤية المدرسية ،تبين للباحثة بأن قيمة هذا المعامل =  0.54إشارة هذا المؤشر
موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية (إيجابية) بين تحليل البيئة الخارجية للمدرسة وصياغة
رؤية المدرسة .وهذه العالقة ذات داللة إحصائية (واضحة) وذلك بسبب أن
 , 012 = P valueأقل من  0.05وبالمثل لبقية المحاور حيث توجد عالقة طردية وبالتالي
فإن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
ثبرت األراة
استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة الفا كرونباخ،
وذلك إليجاد معامل ثبات اإلستبانة كما هو موضح في الجدول (.)1
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جدول  :1معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة
عرر الفق ات

مارمل ألفر ك ونبرخ

المحو

الانوان

األول

صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة

8

.863

الثرني

رسالة المدرسة

7

.812

الثرلث

تحليل البيئة الداخلية للمدرسة

15

.808

ال ابع

تحليل البيئة الخارجية للمدرسة

8

.799

الخرمس

متابعة وتقويم االستراتيجية

8

.810

46

.881

المجموع

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لمحاور االستبانة ( ).881وهي نسبة
عالية طمأنت الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
المارلجرت اإلحصرئي

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات والمتوسطات الحسابية لمحاور اإلستبانة
الخمسة كل على حدة ثم بعد ذلك لجميع المحاور .استخدمت الباحثة إليجاد صدق االتساق
الداخلي لالستبانة معامل ارتباط " ،"Pearsonوإليجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط
ألفا كرونباخ ،وللتحقق من الفرضيات استخدمت الباحثة اختبار" "tللمتغيرين الوظيفة والنوع
واستخدمت اختبار تحليل التباين األحادي " "One Way ANOVAللمتغيرات الثالثة والتي هي
الخبرة والمؤهل الدراسي.
إج اءات تاطبيق الر اة

بعد التأكد من صدق األداة وثباتها ،حصلت الباحثة على الموافقة من و ازرة التربية
والتعليم بسلطنة عمان لتوزيع االستبانة على عينة الدراسة والبالغ عددهم  %900من مجتمع
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الدراسة والذي اشتمل على جميع مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم في محافظة
البريمي ،وقد مر تطبيق األداة بالمراحل التالية:
.9

توزيع االستبانة لمديري المدارس عن طريق نظام المراسالت باإليميل من قسم التدريب في
المديرية العامة للتربية والتعليم ومتابعة استالمها من الباحثة باليد من جميع مدارس
المحافظة.

.7

استعادت الباحثة ما مجموعه11استبانة من أصل22استبانة تم توزيعها على عينة
الدراسة ،وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل  11استبانة.

.1

عمل مقابالت مع المعلمين باستخدام (.)Focus Group
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الفصل ال ابع  -نترئج الر اة

المقرم
الهدف من هذه الدراسة هو بيان درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وبيان مفهومه
لدى مديرين المدارس ومساعديهم في محافظة البريمي ومعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات
داللة احصائية في ممارسة مها ارت التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس ومساعديهم
حسب متغيرات الدراسة والتي تضم (الوظيفة ،الجنس ،المؤهل ،الخبرة) ،وتنمية مهارة التخطيط
االستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي وتقديم المقترحات
لتطوير عملية التخطيط االستراتيجي.
تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وأهم النتائج التي ظهرت
خالل تطبيق األداة (اإلستبانة) ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه
وصوال إلى النتائج ،وتحليلها ،وتفسيرها في ضوء األطر النظرية للدراسة الميدانية المتعلقة
بممارسات التخطيط االستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم في
مدارس محافظة البريمي ،والنتائج التي توصلت إليها من مقابالت مجموعة التركيز ( Focus
.)Group
نترئج الةؤال األول
ينص السؤال األول على :ما درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات
التخطيط االستراتيجي التربوي؟
فئ المري ومةرعر مري المر ة
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لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل العبارات
في جميع محاور اإلستبانة ،ومن ثم استخراج المتوسطات بشكل عام.

جدول :1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور األول :صياغة الرؤية المستقبلية

الترتيب

العبارة
في األداة

ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

1

1

أراعي أن تتصف الرؤية بالدقة والوضوح في
التعبير

4.81

.391

2

4

أضع رؤية تحفز العاملين على تحقيق مستوى عال
من اإلنجاز.

4.77

.468

3

6

أراعي أن تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين
والتزامهم بأداء أفضل.

4.75

.480

4

2

أضع رؤية تشكل األساس لصياغة األهداف
المدرسية

4.73

.446

5

3

أراعي أن تتفق مع القيم والمعتقدات السائدة في
المجتمع

4.61

.639

6

8

ال أراعي المتغيرات المستقبلية عند وضع الرؤية
وإنما أركز على الواقع الحالي.

3.73

1.09

7

7

ال أتعمق في التركيز على التنافس بين مدرستي وبين
المدارس األخرى عند وضع الرؤية

3.30

1.22

8

5

ال أفعل الدور التعاوني والتشاركي بين المجتمعين
المدرسي والمحلي عندما أضع الرؤية.

2.61

1.42

4.16

.332

المجموع

بالنظر إلى متوسطات المحور األول التي تراوحت بين ( )2.61, 4.81وفق مقياس
التدرج الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية  ،حيث بلغ المتوسط العام ( )4.16
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ووفقا للمحك فإن ممارسة مرحلة صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة كانت بدرجة أوافق ،ويالحظ
أن معظم االستجابات كانت بين أوافق بشدة

ومحايد .

جدول  :90المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمحور الثاني :رسالة المدرسة
الترتيب

الفقرة في
األداة

ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

9

أحدد الغايات واألهداف المطلوب تحقيقها للمدرسة.

4.79

.407

2

13

أنمي روح المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها.

4.69

.465

3

14

أراعي أن تنسجم مع فلسفة و قيم المجتمع.

4.65

.560

4

12

أعمل على أن تحقق التكامل مع فلسفة الوزارة
وخطتها االستراتيجية.

4.57

.500

5

11

أشارك جميع العاملين في صياغة الرسالة.

4.51

.649

6

15

أضع الرسالة بالتعاون مع مساعد المدير وذلك
لضمان اختالف اآلراء.

3.97

1.12

7

10

أراعي أن تكون الرؤية مستقلة عن الرسالة.

2.30

1.34

4.21

.327

المجموع

بالنظر إلى متوسطات فقرات المحور الثاني رسالة المدرسة في الجدول ( ،)1نجد أنها
تراوحت بين ( .) 2.30،4.79حيث بلغ المتوسط العام لفقرات هذا المحور ( )4.21واالنحراف
المعياري هو ( .).327ويتضح من المتوسط العام ان االستجابات كانت بدرجة اوافق بشدة.
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جدول  :11المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمحور الثالث :تحليل البيئة الداخلية
الترتيب

الفقرة في
األداة

1

28

أعزز األنشطة الطالبية التي تنمي مواهب الطلبة ورغباتهم

2

22

أفوض بعض المهام إلى العاملين كل حسب مقدرته وكفاءته الفنية 4.71
والعلمية

.500

3

25

أحفز العاملين على المشاركة في صنع القرار

4.67

.473

4

16

أحدد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية

4.653

.522

5

29

أعمل على تحسين وجهة نظر المعلمين حول مهنة التعليم من خالل 4.653
الدورات التدريبية

.522

6

26

أعمل على تقديم الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية للعاملين 4.571
المبدعين باستمرار.

.540

7

27

أتقبل اآلراء النقدية البناءة وأناقشها خالل االجتماعات

4.571

.540

8

30

أعمل على تحسين وجهة نظر الطلبة حول العملية التعليمية من خالل 4.571
التنوع في األنشطة المنهجية والالمنهجية

.540

9

18

أعمل على توظيف وسائل اتصال فعالة مع العاملين لتوضيح األهداف 4.530

.504

10

24

أشجع العاملين على القيام بالبحوث االجرائية لحل المشكالت الميدانية

4.510

.505

11

19

أعمل على تحديد الكفايات االدارية المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية

4.489

.616

12

21

أعمل على أن تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية

4.326

.921

13

20

التزم بعالقات في حدود العمل مع العاملين وال أهتم للجوانب االنسانية 4.020
األخرى

1.298

14

17

أهتم أوال بالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل على توفير التجهيزات 3.816
الالزمة لكي ال اضيع الوقت

1.054

15

23

أركز على العملية التعليمية بغض النظر عن نقص التجهيزات 3.346
والمرافق

1.451

المجموع

ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات

المتوسط
الحسابي
4.714

4.465

االنحراف
المعياري
.456

.441

تبين للباحثة أن متوسط عالمات المستجيبين في المحور الثالث وهو تحليل البيئة
الداخلية للمدرسة بلغ ( )4.46وبلغ االنحراف المعياري ( ،).44مما يدل على أن معظم
المستجيبين موافقين بشدة على مراحل تحليل البيئة الداخلية للمدرسة ويدل االنحراف المعياري
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على أنه ال توجد فروقات واضحة بين إجابات معظم المشاركين في االستبانة وقريبه من
متوسطها.

جدول :11المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمحور الرابع :تحليل البيئة الخارجية
المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

.44

الترتيب

العبارة
في األداة

ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات

1

31

أعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط
بين المدرسة والبيئة المحيطة .

4.73

2

36

أعمل على معرفة آخر التطورات العلمية والمعرفية
والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية .

4.57

.54

3

38

أحدد ماهية ثقافة المجتمع السائدة وتأثيرها على
المدرسة

4.44

.54

4

34

أحدد التهديدات والمخاطر في البيئة الخارجية التي
تؤثر على العملية التعليمية

4.16

.79

5

37

أعرف مدى وعي افراد المجتمع المحلي بالتطورات
واألحداث السياسية التي تؤثر في العملية التعليمية

4.04

.86

6

33

أرى أن ال يكون هناك تدخل في األمور السياسية في
المجتمع

3.57

1.06

7

35

أعمل على حل المشكالت ذات الصلة بعدها اشارك
أولياء األمور لالطالع عليها.

3.48

1.13

8

32

أعمل على معرفة آخر التطورات العلمية والمعرفية
والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية

2.71

1.04

3.96

.34

المجموع

في المحور الرابع والذي هو تحليل البيئة الخارجية للمدرسة ،كان متوسط عالمات
المستجيبين ( )3.96مما يدل على ان معظم المستجيبين موافقين على سير مراحل تحليل البيئة
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الخارجية للمدرسة واإلنحراف المعياري هو ( ).34يدل على أنه ال توجد فروقات في استجابات
عينة الدراسة.

جدول  :11المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمحور الخامس :متابعة وتقويم االستراتيجية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.49

الترتيب

العبارة في
األداة

ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات

1

46

أحدد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة
االستراتيجية.

4.61

2

39

أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة.

4.61

.57

3

45

أشرك العاملين في تقويم الخطة
االستراتيجية.

4.59

.53

4

41

أقدم تغذية راجعة لألهداف التي لم تحقق.

4.57

.50

5

43

أقيم كفاءة المدرسة في مواجهة التحديات
الداخلية والخارجية التي تواجهها.

4.55

.54

6

42

أضمن المرونة في تغيير األنشطة والبرامج
التي تناسب ظروف المدرسة.

4.55

.61

7

44

أعقد اجتماعات وأعد تقارير دورية لمتابعة
سير العمل في تنفيذ الخطة.

4.51

.58

8

40

أتأكد من تحقيق األهداف بصورة عامة.

4.42

.70

4.55

.40

المجموع

تبين للباحثة ان متوسط عالمات المستجيبين في المحور الخامس والذي ينص على
متابعة وتقويم االستراتيجية تتراوح بين ( )4.55مما يدل على أن معظم المستجيبين موافقين
بشدة على سير مهارة متابعة وتقويم االستراتيجية واالنحراف المعياري ( ).40يدل على انه ال
يوجد فروقات واضحة بين إجابات معظم المشاركين في اإلستبانة وقريبه من متوسطها.
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جدول:91المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري المتوسطات الحسابية لجميع محاور االستبانة
الترتيب

1

2

3

4

5

محاور االستبانة

المحور الخامس  :متابعة
وتقويم االستراتيجية
المحور الثالث  :تحليل البيئة
الداخلية للمدرسة
المحور الثاني :رسالة
المدرسة.
المحور األول :صياغة
الرؤية المستقبلية للمدرسة
المحور الرابع  :تحليل البيئة
الخارجية للمدرسة .

عدد

عدد

المتوسط

االنحراف

الفقرات

االستبانات

الحسابي

المعياري

8

49

4.55

.40

15

49

4.46

.44

7

49

4.21

.32

8

49

4.16

.33

8

49

3.96

.34

يتضح من الجدول السابق أن المحور الخامس :متابعة وتقويم االستراتيجية ،احتل
المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.55ويليه في المرتبة الثانية المحور الثالث الذي ينص
على :تحليل البيئة الداخلية للمدرسة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.46وفي المرتبة الثالثة المحور
الثاني والذي ينص على :رسالة المدرسة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.21ويليه في المرتبة
الرابعة المحور األول والذي ينص على :صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة ،وأخي ار المحور
الرابع الذي ينص على :تحليل البيئة الخارجية للمدرسة بمتوسط حسابي بلغ (.)3.96
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عين مجموع الت كيز) : (Focus Groupفئ الماد

تم عرض المحاور الرئيسية لإلستبيان ومناقشتها بتعمق مع مجموعة مكونة من2
معلمين من الحلقتين األولى والثانية من مدارس التعليم في المحافظة باستخدام أسلوب
( )Focus Groupوذلك لبيان مدى استخدام مهارات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر
المعلمين ،حيث تم مناقشة كل البنود التابعة لمحاور اإلستبانة في هذه الجلسة النقاشية والتي
تضمنت التالي:
تمت الجلسة قاعات اجتماعات تابعة إلحدى مدارس المحافظة وذلك بعد تحديد موعد
يناسب جميع المشاركات في الجلسة ،في البداية قامت الباحثة بتوضيح الهدف من الدراسة
وتعريف التخطيط االستراتيجي التربوي للمجموعة ،والوقوف على توضيح المفاهيم والمراحل التي
يحتوي عليها التخطيط االستراتيجي كما ذكرت في األدبيات .بدأ النقاش عند المجموعة بإضافة
من أحد المعلمات عندما تساءلت عن سبب توجيه اإلستبيان للمدير والمساعد وعدم إشراك فريق
التخطيط والذي يتضمن المعلمين األوائل ،والفنيين ،واإلداريين في المدرسة ،وأضافت المعلمة
أن المدير والمساعد يضع الخطة بمساعدة من فريق التخطيط.
وضحت الباحثة السبب بأنه المدير والمساعد هما القائمين على عملية وضع الخطة
المدرسية .ثم بعد ذلك تمت مناقشة بنود المحور األول وهو صياغة الرؤية المدرسية وقد تمت
اإلجابة من المشاركين بأن الرؤية المدرسية واضحة ودقيقة عند وضعها وأن الرؤية تكون
األساس لصياغة األهداف المدرسية مع وجود بعض التقصير في تنفيذ بعض األهداف
الموضوعة في الخطة كما ذكرت معلمة أخرى ،وتتفق الرؤية مع القيم والمعتقدات السائدة في
المجتمع على حسب أري المشاركين جميعا في المجموعة وعن تأثير الدور التعاوني والتشاركي
بين المجتمع المدرسي والمحلي فقد أجمعت المجموعة على عدم وضوح هذا البند في المدارس.
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أما عن مراعاة أن تكون الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين وااللتزام بأداء أفضل ،فقد اتفق
المشاركين على أنه يطبق على أرض الواقع ولكنه أحيانا يعود للرغبة الشخصية للمدير وهذا
يعني أن هناك تفاوت وتمييز على حسب قول إحدى المعلمات بأن المدير ال يركز على أن
تكون الرؤية شاملة على تحسين الكفاءات على مستوى العاملين وانما يكون التركيز على
المخرجات التحصيلية المرتبطة بالطالب ،ويكون هناك تركيز على التنافس بين المدارس بشكل
متوسط وال يراعى في جميع المدارس على حسب المجموعة.
تبين أيضا من إحدى المعلمات أن هناك تفاوت عند وضع الرؤية ومراعاتها للمتغيرات
المستقبلية والتركيز على الواقع الحالي وذلك حسب خبرتها وانتقالها من عدة مدارس ومالحظة
االختالف بينها .وأضافت أخرى بأنه يعتمد على الخلفية ،والمعرفة اإلدارية لمدير المدرسة وذلك
من خالل توظيف أساليب تخطيط تعتمد على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية ومراعاتها عند وضع
الرؤية المدرسية.
المحور الثاني كان رسالة المدرسة وتم مناقشته مع المجموعة بحسب البنود والتي هي
تحديد األهداف المطلوب تحقيقها ومراعاتها عند وضع الرسالة على حسب رأي المشاركين أن
تكون نابعة من رؤية المدرسة ،قالت إحدى المعلمات أن فريق التخطيط ال يعتمد على إشراك
المعلمين في صياغة الرسالة المدرسية ،وأضافت معلمة أخرى أن هناك مشاركة واختلفت اآلراء
إال أنهم اتفقوا أخي ار على أنه على حسب رغبة المدير ويكون ذلك بشكل متوسط .أضافت معلمة
على لسان إحدى مديرات المدارس قالت" أنا أعرف ما يترتب وضعه عند صياغة الرسالة
والخطة بشكل عام وذلك ألني أضع الخطة سنويا وأعرف ما يلزم لذلك وال حاجة لتضييع الوقت
والوقوف على جراء جميع العاملين " ولكن لم تؤيد المجموعة هذه المداخلة.
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أماعن التكامل مع فلسفة الو ازرة فإنها واضحة عند صياغة الرسالة وتنمي روح
المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها ،وأيضا تنسجم هذه الرسالة مع فلسفة وقيم المجتمع  .توضع
الرسالة من قبل فريق التخطيط في المدرسة والمتمثلة في المدير والمساعد والفنيين والمعلمين
األوائل في المدرسة دون إشراك للعاملين ككل ،أضافت إحدى المشاركات" أنا ال أعرف ماهية
وضع الخطة وال اإلجراءات المتبعة" اتفقت معلمة اخرى معها بنفس الرأي ،وأخي ار أجمعت
المشاركات في المجموعة عدم وضوح هذا المحور في بعض المدارس التابعين لها.
باالنتقال إلى تحليل البيئة الداخلية للمدرسة فقد تم مناقشة أول بند والذي ينص على
تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمدرسة واالهتمام بالعملية التعليمية وتوفير
التجهيزات الالزمة لها ،وقد اتفقت المجموعة على ذلك.
إن وسائل التواصل مع العاملين ال تفعل بالشكل المطلوب لتوضيح األهداف كما
وضحته إحدى المشاركات واتفقت المجموع على ذلك و بخصوص الكفايات اإلدارية المطلوبة
حيث تبين من النقاش أنه غير واضح ،وقد أضافت إحدى المشاركات أنه ال يوجد هناك وضوح
لهذا البند وعدم قدرة المجموعة على مالحظة ما يدعمه في المدارس التابعين لها .أما فيما
يخص العالقات اإلنسانية فقد اتفقت المعلمات في مجموعة التركيز على أنه يتم التعامل مع
العاملين بصورة عامة في حدود عالقات العمل إال ان أحد المعلمات عارضت المجموعة وقالت
أن هناك عالقات إنسانية وتقدير من اإلدارة لها في كل عمل وفي كل أمر يخصها في حدود
المدرسة وخارجها وقالت أخرى أنها مسألة نسبية تعتمد على المدير المدرسة وتكون في حاالت
خاصة وصعبة جدا وأن اإلدارة قد تعتمد على العالقات الشخصية مع الموظفين وقد ال يتساهل
اإلداريين إال بوجود موافقات رسمية ومعتمدة من المديرية ويستبعدون العالقات اإلنسانية وفي
النهاية يعتمد ذلك على شخصية مدير المدرسة ومن يفضله من موظفين على حساب اآلخرين
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لكن لم توافق جميع المشاركات بأن مديري المدارس جميعهم يفضلون بعض الموظفين على
حساب موظفين جخرين .وفيما يخص تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية
فقد أيد األغلبية وجودها ووضوحها في تحليل البيئة الداخلية ولكن ليس بالمستوى المطلوب،
واتفقت المجموعة على تفويض المهام على العاملين حسب مقدرتهم وكفاءتهم الفنية والعلمية
ولكن أحيانا يعتمد على رأي المدير الشخصي وميوله للموظف.
يكون تركيز اإلدارة غالبا على العملية التعليمية وأحيانا كثيرة يكون هناك نقص في
التجهيزات وفي المرافق أحيانا ،بالنسبة للبحوث اإلجرائية يتم التشجيع عليها ولكن ليس بالطريقة
المطلوبة وانما يتم التعامل مع المشكالت من خالل حل المشاكل عن طريق االداريين في المقام
األول ويكون هناك تعزيز لهذه البحوث في حال تم إجراء بحوث إجرائية في المدارس ،وفيما
يخص صنع القرار كما بينته المجموعة أثناء النقاش أنه يعتمد على مبادرة الموظف وعلى
تشجيع المديرين كما بينت إحدى المشاركات ،وال يكون هناك تقديم للحوافز للموظفين المبدعين
ولكن بشكل بسيط ،احيانا يكون التعامل معهم كالجميع ويتم تقبل اآلراء النقدية البناءة ويتم
مناقشتها دائما في االجتماعات ويكون هناك تعزيز لألنشطة الطالبية وتحسين لوجهة نظر
الطلبة نحو العملية التعليمية من خالل األنشطة المنهجية والالمنهجية.
اتفقت المجموعة على عدم االهتمام بالدورات التدريبية التي تنمي وجهة نظر المعلمين
اتجاه المهنة في المدرسة وانما يترك ذلك إلى المعلم نفسه في العمل على تحسين مهاراته
وتطوير ذاته وقد أكدت المشاركات على وجود تطبيق واضح بعض الشي ولكنه ليس بالشكل
المطلوب.
فيما يتعلق بتحليل البيئة الخارجية فقد اتفقت المجموعة على أن هناك تفعيل واضح
للشراكة المجتمعية والترابط بين المدرس والبيئة المحيطة من خالل األنشطة الالمنهجية ومن
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خالل الفعاليات التي تنظم في المدارس ،يكون التركيز من قبل اإلدارة على دراسة نماذج
السلوك أو الدوافع الخارجية التي تكون خارج إطار المدرسة قليل وال يطبق بالشكل المطلوب في
بعض المدارس ولكنه موجود في مدارس أخرى .وأيضا ال تهتم اإلدارة بالشؤون السياسية
المحيطة بالمجتمع المدرسي وأضافت إحدى المعلمات أنه يكون هناك تنبيه على عدم استخدام
أي من العبارات التي قد توحي بميول سياسيه في المناهج واألنشطة التي تقام في المدارس
سواء كانت صفيه أو ال صفية عند وضع الخطة ،يالحظ المعلمين تحديد التهديدات والمخاطر
الموجودة في البيئة الخارجية ،اتفقت بعض المشاركات على اطالع أولياء األمور على حل
المشكالت ذات الصلة وليس اإلشراك في حلها إال أن أحد المشاركات عارضت الرأي وذكرت
أنه يتم بالفعل إشراك المعلمين في حل مشكالت ذات الصلة في المدارس ،اتفقت األغلبية في
المجموعة على أن ال يكون هناك معرفة بالتطورات التقنية والتكنولوجية المؤثرة في العمليات
التعليمية .أيضا ال يوجد في خطة المدرسة ما يبين اهتمام المدرسة بمدى وعي أفراد المجتمع
بالتطورات السياسية المؤثرة في العملية التعليمية ،وال يوجد تحديد لماهية المجتمع السائدة.
أخي ار في محور متابعة وتقويم االستراتيجية فإن المعلمين أجمعوا على مالحظة بشكل
متوسط التقييم في الخطة وأيضا على مستوى تحقق األهداف وتقديم تغذية راجعة ،يتم إشراك
بعض المشاركين في تقييم الخطة االستراتيجية في مدارسهم ،بعد مناقشة جميع بنود مجور
المتابعة والتقويم تبين للباحثة أنه يطبق بشكل متوسط في معظم المدارس ويطبق بشكل كبير
في مدارس أخرى.
نترئج الةؤال الثرني
هل تختلف درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي
التربوي حسب متغيرات الدراسة (الوظيفة ،الجنس ،الخبرة ،المؤهل العلمي) ،وتم اإلجابة عليه
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من خالل التحقق من صحة فروض الدراسة والتي توصلت إلى انه ال يوجد فروق في ممارسة
مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي
باختالف متغيرات الدراسة (الوظيفة ،النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
نترئج التحقق من صح الف ض األول
ينص الفرض األول على :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة مديرين مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط
االستراتيجي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الوظيفة ( مدير -مساعد مدير ) .للتحقق من صحة
الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "  " t. testوالجدول ( )92يوضح ذلك:

جدول :92المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت لمتغير الوظيفة
المجاالت

الوظيفة

درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري مدير
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة
صةةةةةياغة الرؤيةةةةةة المسةةةةةتقبلية
المدرسة
مساعد مدير

درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري مدير
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة
لوضع رسالة المدرسة
مساعد مدير
درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري مدير
المةدارس لمهةةارة تحليةةل البيئةةة
الداخلية للمدرسة
مساعد مدير

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

19

4.13

.40

30

4.19

.28

19

4.14

.26

30

4.26

.35

19

4.53

.61

30

42،4

.29

قيمة
الداللة

1.68

1.65

3.77

قيمة
"ت "

مستوى
الداللة

.201

غير دالة
احصائيا

.204

.058

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا
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درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري مدير
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة
تحليةةةةةةةل البيئةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة مساعد مدير
للمدرسة

19

3.84

.30

30

4.04

.35

19

4.54

.48

30

4.55

.35

مدير

19

21.1

1.30

مساعد مدير

30

21.4

1.12

درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري مدير
المدارس و مسةاعديهم لمهةارة
متابعة وتقويم االستراتيجية
مساعد مدير

الدرجة الكلية

1.04

2.00

.926

.312

.163

0.09

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

يتبع جدول :92المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت لمتغير الوظيفة

يتوضح من الجدول السابق ان أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في
جميع المجاالت وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائيا تعزى لمتغير الوظيفة
(مدير -مساعد مدير).
نترئج التحقق من صح الف ض الثرني
ينص الفرض الثاني للدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة ( )0.05 ≥αفي درجة ممارسة مديرين المدارس ومساعديهم لمهارة التخطيط االستراتيجي
التربوي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير النوع ( ذكر -انثى) .وللتحقق من صحة الفرض قامت
الباحثة باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )92يوضح ذلك:
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جدول  :92المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير النوع
المجاالت

الوظيفة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
الداللة

قيمة
"ت "

مستوى
الداللة

درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس
ومساعديهم لمهارة صةياغة الرؤيةة
المستقبلية المدرسة

ذكر

18

4.0

.28

.469

.49

غير دالة
احصائيا

أنثى

31

4.2

.35

ذكر

18

4.2

.31

أنثى

31

4.2

.33

ذكر

18

4.5

.61

انثى

31

4.4

.30

ذكر

18

3.9

.31

أنثى

31

3.9

.36

ذكر

18

4.4

.45

أنثى

31

4.6

.36

ذكر

18

21.2

1.30

أنثى

31

21.4

1.13

درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس
ومساعديهم لمهارة لوضع رسالة
المدرسة
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس
لمهةةةةةارة تحليةةةةةل البيئةةةةةة الداخليةةةةةة
للمدرسة
درجةةة ممارسةةة مةةديرين المةةدارس
ومسةةةاعديهم لمهةةةارة تحليةةةل البيئةةةة
الخارجية للمدرسة
درجة ممارسة مديري المةدارس و
مسةةةاعديهم لمهةةةارة متابعةةةة وتقةةةويم
االستراتيجية

الدرجة الكلية

.23

2.80

.315

1.24

.587

.86

غير دالة
احصائيا

.10

غير دالة
احصائيا

.57

غير دالة
احصائيا

.27

غير دالة
احصائيا

.299

غير دالة
احصائيا

ويتوضح من الجدول السابق انه أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية
وبالتالي ال يوجد دليل كافي على قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية تعزى لمتغير النوع ( ذكر -انثى).
نتيج التحقق من صح الف ض الثرلث
نص الفرض الثالث :أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0.05 ≥ αفي درجة ممارسة مديرين مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط
االستراتيجي التربوي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم– بكالوريوس–
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دراسات عليا)،وللتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين
األحادي "" ،"One Way ANOVAوالجدول ( )92يوضح ذلك :

جدول  :11مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" لمتغير المؤهل العلمي
المجاالت

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
"ف "

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

.861

2

.436

4.46

.017

دالة عند
0.05

4.43

46

.096

5.29

48

.165

2

.082

4.98

46

.108

5.14

48

.043

2

.022

9.31

46

.202

9.35

48

.173

2

.087

5.57

46

.121

5.74

48

.064

2

.032

7.81

46

.170

المجموع

7.87

48

بين المجموعات

.583

2

.291

داخل المجموعات

67.49

46

1.46

المجموع

68.08

48

مصدر التباين

درجةةةة ممارسةةةة مةةةديري المةةةدارس بين المجموعات
ومساعديهم لمهارة صياغة الرؤية
داخل المجموعات
المستقبلية المدرسة
المجموع
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس بين المجموعات
ومسةةاعديهم لمهةةارة لوضةةع رسةةالة
المدرسة
داخل المجموعات
المجموع
درجةةةة ممارسةةةة مةةةديري المةةةدارس بين المجموعات
لمهةةةةةارة تحليةةةةةل البيئةةةةةة الداخليةةةةةة
داخل المجموعات
للمدرسة
المجموع
درجةةةة ممارسةةةة مةةةديري المةةةدارس بين المجموعات
ومسةةةاعديهم لمهةةةارة تحليةةةل البيئةةةة
داخل المجموعات
الخارجية للمدرسة
المجموع
درجةةةة ممارسةةةة مةةةديري المةةةدارس بين المجموعات
ومسةةاعديهم لمهةةارة متابعةةة وتقةةويم
االستراتيجية
داخل المجموعات

الدرجة الكلية

*الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

.761

.106

.716

.189

.199

.473

.899

.494

.828

.821

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا
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ويتضح من الجدول السابق ان قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند
مستوى الداللة ( )0.05في البعد األول أي أنه يوجد فرق ذو داللة احصائية لصالح اإلناث
تعزى لمتغير المؤهل العلمي .أما في باقي األبعاد فإن قيمة "ف " المحسوبة أقل من قيمة "ف"
الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05في باقي األبعاد أي انه ال يوجد فروق ذات داللة
احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
نترئج التحقق من صح الف ض ال ابع
نص الفرض الرابع :أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05 ≥ α
في درجة ممارسة مديرين مدارس التعليم األساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط االستراتيجي
التربوي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة ( \ 6-10 \1-5أكثر من  10سنوات) .وللتحقق
من صحة الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي""One Way ANOVA

جدول  :11مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" لمتغير الخبرة
المجاالت

مصدر التباين

درجةةةةةة ممارسةةةةةة مةةةةةديري
المةةةةةةةدارس و مسةةةةةةةةاعديهم
لمهةةةةةارة صةةةةةياغة الرؤيةةةةةة داخل المجموعات
المستقبلية المدرسة
المجموع
بين المجموعات

درجةةةةةة ممارسةةةةةة مةةةةةديري
المةةةةةةةةةدارس ومسةةةةةةةةةاعديهم
لمهةةةةةةارة لوضةةةةةةع رسةةةةةةالة داخل المجموعات
المدرسة
المجموع
بين المجموعات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
"ف "

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

.104

2

.052

.461

.633

غير دالة
احصائيا

5.19

46

.113

5.29

48

0.96

2

.048

5.05

46

.110

5.14

48

.437

.649

غير دالة
احصائيا

86

درجةةةةةة ممارسةةةةةة مةةةةةديري
المةةةةدارس لمهةةةةارة تحليةةةةل
البيئة الداخلية للمدرسة

بين المجموعات

.536

2

.268

داخل المجموعات

8.82

46

.192

المجموع

9.35

48

.439

2

.219

5.30

46

.115

5.74

48

درجةةةةةة ممارسةةةةةة مةةةةةديري
المةةةةةةةدارس و مسةةةةةةةةاعديهم
لمهةةةةةةارة متابعةةةةةةة وتقةةةةةةويم داخل المجموعات
االستراتيجية
المجموع

.192

2

.096

7.68

46

.167

7.87

48

بين المجموعات

.717

2

.358

داخل المجموعات

67.36

46

1.46

المجموع

68.08

48

درجةةةةةة ممارسةةةةةة مةةةةةديري
المةةةةةةةةةدارس ومسةةةةةةةةةاعديهم
لمهةةةةةةةارة تحليةةةةةةةل البيئةةةةةةةة داخل المجموعات
الخارجية للمدرسة
المجموع
بين المجموعات

بين المجموعات

الدرجة الكلية

1.39

1.90

.575

.245

.257

.161

.567

.784

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

*الفرق بين المتوسطات غير دال إحصائيا عند مستوى 0.05

يتبع جدول  :11مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" لمتغير الخبرة.

يتضح من الجدول السابق أن في جميع األبعاد كانت قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة
"ف" الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05أي انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى
لمتغير الخبرة.
نترئج الةؤال الثرلث
الذي ينص على :كيف يمكن تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مديرين مدارس التعليم
األساسي ومساعديهم ؟
كانت إجابة السؤال الثالث متفاوتة بالنسبة لعينة الدراسة ،حيث اجاب على السؤال المفتوح عدد
 17مستجيب من إجمالي عينة مجتمع الدراسة ،وقد كانت المقترحات كالتالي:
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جدول  :91يوضح ملخص مقترحات السؤال المفتوح والتك اررات لكل عبارة في المقترحات
العبارة المقترحة

الرقم

التكرار

1

زيادة و رفع وعي مديري المدارس بأهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي.

2

2

عمل الدورات التدريبية و ورش العمل التي تطرح أهمية التخطيط االستراتيجي
المدرسي.

6

3

إعطاء مديري المدارس صالحيات أكبر في عملية التخطيط المدرسي

6

4

العمل على اشراك أولياء األمور في عملية التخطيط المدرسي ورفع وعي المجتمع
المحيط بدوره وتأثيره على العملية التعليمية .

4

5

عقد الورش لتبادل الخبرات والتجارب واعطاء المالحظات لالستفادة من الخطط
في المدارس األخرى .

2

6

أن توفر وزارة التربية والتعليم الموارد البشرية واإلمكانات المادية للمساهمة في
انجاح عملية التخطيط االستراتيجي.

5

7

ضرورة وجود قوانين لمتابعة الخطة المدرسية و بيان فاعليتها من قبل الوزارة
والعمل على تفعيل التعزيز للخطط المدرسية المميزة

1

اتضح من التك اررات للمقترحات التي قدمت من مديرين المدارس ومساعديهم لتنمية
مهارات التخطيط االستراتيجي في مدارس المحافظة في الجدول السابق أنهم اقترحوا أن يكون
هناك صالحيات ممنوحة في عملية التخطيط االستراتيجي ان تقدم االمكانات البشرية والمادية
على حد سواء وأن تقدم و ازرة التربية والتعليم دورات تدريبية وورش عمل للمديرين في التخطيط
االستراتيجي المدرسي.
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الفصل الخرمس  -المنرقشرت والتوصيرت

منرقش الةؤال األول
فئ مري ومةرعر مري المر ة
تبين للباحثة أن المتوسط الحسابي للمحور األول والذي ينص على :صياغة الرؤية
المستقبلية للمدرسة بلغ ( ،)4.16واالنحراف المعياري ( .).33وهذا يدل على أن معظم
المستجيبين موافقين على مرحلة صياغة الرؤية المدرسية وأنه ال توجد فروقات واضحة بين
إجابات معظم المشاركين في االستبانة وقريبة من متوسطها.
وكانت أعلى ثالث عبارات الستجابات مجتمع الدراسة على النحو التالي:
احتلت المرتبة األولى الفقرة رقم ( )9بمتوسط بلغ ( )4.81والتي تنص على :أراعي
عند وضعها أن تتصف بالدقة والوضوح في التعبير ،واحتلت المرتبة الثانية العبارة رقم ()7
بمتوسط بلغ ( )4.77والتي تنص على :أضع رؤية تحفز العاملين على تحقيق مستوى عال من
اإلنجاز ،واحتلت المرتبة الثالثة العبارة رقم ( )2بمتوسط بلغ ( )4.75والتي تنص على :أراعي
ان تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين والتزامهم بأداء أفضل.
وربما يعود السبب في ذلك إلى أن مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم يدركون
أهمية صياغة الرؤية المدرسية ،فهي متطلب من متطلبات الو ازرة بان تكون هناك رؤية للمدرسة
وبحكم الخبرة التي يملكها المديرين وبناء على التقييم الذاتي الذي يقوم به المديرين سنويا للخطة
المدرسية فإنهم يراعون أن تصاغ بوضوح ودقة في التعبير وهذا يجعلهم أيضا يهتموا بان تكون
محفزة للعاملين في المدرسة وتعمل على تحقيق مستوى عال من االنجاز .وقد اتفقت هذه النتائج
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مع دراسة (امبوسعيدي ،)7097 ،حيث أكدت على ان تتصف بالوضوح ودقة التعبير واختلفت
مع دراسة (سكيك  )7001،التي بينت انها يجب ان تكون بسيطة.
أما أدنى ثالث عبارات الستجابات مجتمع الدراسة كانت على النحو التالي:
احتلت المرتبة السادسة الفقرة رقم ( )1بمتوسط بلغ ( )3.73والتي تنص على :ال
أراعي المتغيرات المستقبلية وانما أركز على الواقع الحالي ،واحتلت المرتبة السابعة الفقرة رقم
( )2والتي تنص على :ال أتعمق في تركيز التنافس بينها وبين المدارس األخرى ،واحتلت
المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )2والتي تنص على :ال يؤثر تفعيل الدور التعاوني والتشاركي بين
المجتمعين المدرسي والمحلي في وضع الرؤية.
ويعود السبب في ذلك إلى أن المديرين ومساعديهم يراعون األوضاع الحالية للمدرسة
ومن هنا يتضح عدم استخدام أو القصور في استخدام مهارة التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية التي
تأتي ضمن صياغة رؤية المدرسة ،كما تبين من النتائج المتعلقة بهذا المحور ان المديرين ال
يركزون على التشارك المجتمعي فكل ما يتم التركيز عليه هو المدرسة بغض النظر عن
التنافس بينها وبين المدارس األخرى وال يهتمون بتفعيل التعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع
المحلي عند وضع الرؤية .وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (امبوسعيدي)7097،
بالنسبة للمحور الثاني والذي ينص على :رسالة المدرسة ،بلغ المتوسط الحسابي له
( )4.21وهذا يدل على أن معظم المستجيبين موافقين على مرحلة رسالة المدرسة وكان
االنحراف المعياري ( ).32وهو يدل على أنه ال توجد فروقات واضحة بين إجابات معظم
المشاركين في االستبانة وبالتالي هي قريبه من متوسطها.
وكانت أعلى ثالث فقرات الستجابات مجتمع الدراسة على النحو التالي:
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احتلت المرتبة األولى الفقرة رقم ( )1بمتوسط بلغ ( )4.79والتي تنص على :أحدد
الغايات واألهداف المطلوب تحقيقها للمدرسة ،واحتلت الفقرة رقم ( )91المرتبة الثانية بمتوسط
بلغ ( )4.69والتي تنص على :أنمي روح المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها ،واحتلت الفقرة
( )91المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ ( )4.65والتي تنص على :أراعي أن تنسجم مع فلسفة وقيم
المجتمع.
ويعود السبب في أهمية تحديد األهداف والغايات التي يجب تحقيقها في ان ما يتم
العمل عليه سنويا في الخطة المدرسة هو ان تصاغ الخطة المدرسية تحت مظلة األهداف
التربوية العامة التي تضعها الو ازرة وتطالب المدارس بصياغة األهداف التعليمية بناء على هذه
األهداف وهنا يبرز دور المدير في صياغة األهداف وهذا يتحقق بالعمل على تنمية روح
المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها وان تكون منسجمة مع قيم المجتمع الذي تنتمي له المدرسة
وقد اتفقت الدراسة مع (امبوسعيدي )7097 ،واختلفت مع د ارسة (نورالدين . )7001 ،
أما أقل ثالث فقرات الستجابات مجتمع الدراسة على النحو التالي:
احتلت المرتبة الخامسة الفقرة رقم ( )99بمتوسط بلغ (  )4.51والتي تنص على:
أشارك جميع العاملين في صياغة الرسالة ،واحتلت المرتبة السادسة الفقرة رقم ( )92بمتوسط
بلغ ( )3.97والتي تنص على :أضع الرسالة بالتعاون مع مساعد مدير المدرسة وذلك لضمان
اختالف اآلراء ،احتلت المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )90والتي تنص على :أراعي أن تكون
الرسالة مستقلة عن الرسالة.
وترى الباحثة هنا إلى أن صياغة رسالة المدرسة تحتاج إلى المزيد من االهتمام حيث
أنهم أجمعوا تقريبا على ان الرسالة مستقلة عن الرؤية .وكذلك وضع الرسالة يقتصر على
المدير والمساعد بينما يتوجب العمل بشكل جماعي واشراك العاملين في المؤسسة أو من يمثلهم
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لكي تكون الرسالة أساس لوضع األهداف االستراتيجية ومن هنا يتأكد ما ذكره سابقا مدير قسم
التطوير حيث قال ان مديري المدارس بمساعدة فرق التخطيط االستراتيجي في المدرسي يجب
ان يقوموا بوضع الخطة المدرسية ،وألنه يجب أن يفعل دور فريق التخطيط الذي من المفروض
يجب ان يتواجد في مدارس التعليم األساسي في المحافظة وقد اختلفت هذه النتائج مع دراسة
(سكيك )7001،واتفقت مع دراسة كال من (السعدي  )7090،ودراسة (امبوسعيدي .)7097 ،
اما بالنسبة للمحور الثالث فقد تبين للباحثة أن متوسط عالمات المستجيبين في المحور
الثالث وهو تحليل البيئة الداخلية للمدرسة بلغ ( )4.46مما يدل على أن معظم المستجيبين
موافقين بشدة على مراحل تحليل البيئة الداخلية للمدرسة وكان االنحراف المعياري ( ).44يدل
على أنه ال توجد فروقات واضحة بين إجابات معظم المشاركين في االستبانة وقريبه من
متوسطها.
وكانت أعلى ثالث فقرات الستجابات مجتمع الدراسة كالتالي:
في المرتبة األولى الفقرة رقم ( )71بمتوسط حسابي يبلغ ( )4.71وتنص الفقرة على:
أعزز األنشطة الطالبية التي تنمي مواهب الطلبة ورغباتهم .وفي المرتبة الثانية الفقرة رقم
( )77بمتوسط حسابي ( )4.71وتنص الفقرة على :أفوض بعض المهام إلى العاملين حسب
مقدرته وكفاءته الفنية والعلمية .وفي المرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )72والتي تنص على :أحفز
العاملين على المشاركة في صنع القرار.
ويعود السبب في ذلك حسب رأي الباحثة أن مديري المدارس ومساعديهم يهتمون
بمحوري العملية التعليمية وهم الطالب والعاملين في المدرسة ويتم ذلك باالهتمام باألنشطة
الطالبية وزيادة فعاليتها والعمل على تطوير مهارات المعلمين من حيث التنمية المهنية وما
يخدم تطور مهارات التعليم لديهم ،ومن حيث تعزيز األنشطة الطالبية وتنمية رغبات الطالب
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ومواهبهم وكذلك اشراك العاملين في عملية صنع القرار وتفويض المهام حسب الكفاءة العلمية
والفنية .وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة( سكيك. )7001 ،
أما أقل ثالث فقرات الستجابات مجتمع الدراسة كانت كالتالي:
احتلت المرتبة الثالثة عشر الفقرة رقم ( )70بمتوسط حسابي ( )4.02وتنص على:
ألتزم بعالقات في حدود العمل مع العاملين وال اهتم للجوانب االنسانية األخرى ،جاءت بعدها
في المرتبة الرابعة عشر الفقرة رقم ( )92بمتوسط حسابي يبلغ ( )3.81وتنص على :أهتم أوال
بالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل على توفير التجهيزات الالزمة لكي ال أضيع الوقت ،واحتلت
المرتبة األخيرة الفقرة ( )71بمتوسط حسابي يبلغ ( )3.34وتنص على :أركز على العملية
التعليمية بغض النظر عن نقص التجهيزات والمرافق.
ويعود السبب إلى أن مديري المدارس حسب رأي الباحثة نظروا إلى العملية التعليمية
على أنها مستقلة عن التجهيزات الالزمة الي يتوجب ان تسبق العملية التعليمية ،لذلك اجمعوا
على عدم أهميتها ،كما انهم لم يهتموا للعالقات اإلنسانية داخل المؤسسات التعليمية التي
يعملون فيها لذلك احتلت مرتبة متأخرة وهنا يتضح للقارئ ان المديرين ال يهتمون بتجهيز البيئة
الداخلية كما هو مفترض ومطلوب حيث أن التجهيزات الالزمة تعمل على رفع كفاءة العملية
التعليمية وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (امبوسعيدي )7097 ،حيث أكدت الدراسة
األخيرة على استثمار الكوادر البشرية.
أما المحور الرابع الذي ينص على :تحليل البيئة الخارجية للمدرسة وكان المتوسط
الحسابي يبلغ ( ،)3.96مما يدل على ان معظم المستجيبين موافقين على سير مراحل تحليل
البيئة الخارجية للمدرسة واالنحراف المعياري( ).34يدل على أنه ال يوجد فروقات واضحة بين
إجابات معظم المشاركين في اإلستبانة وقريبة من متوسطها.
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أعلى ثالث فقرات في محور تحليل البيئة الخارجية للمدرسة:
احتلت المرتبة األولى الفقرة ( )19بمتوسط حسابي بلغ ( )4.73وتنص على :أعمل
على تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط بين المدرسة والبيئة المحيطة ،احتلت المرتبة
الثانية الفقرة رقم ( )12بمتوسط حسابي بلغ ( )4.57وتنص على :أعمل على معرفة جخر
التطورات العلمية والمعرفية والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية ،وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة
رقم ( )11بمتوسط حسابي يبلغ ( )4.44وتنص على :أحدد ماهية المجتمع ثقافة المجتمع
السائدة وتأثيرها على المدرسة.
ويعود السبب إلى انهم يعملون على تفعيل التعاون مع المجتمع المحلي ومعرفة
التطورات العلمية والمعرفية والتقنية الحديثة وبالطبع التعرف على المجتمع المحيط بالمدرسة
لكي يكون على دراية بخلفية الطالب وبميولهم.
أقل ثالث فقرات في محور تحليل البيئة الخارجية للمدرسة:
احتلت المرتبة السادسة الفقرة رقم ( )11بمتوسط حسابي يبلغ ( )3.57وتنص على:
أرى أن ال يكون هناك تدخل في األمور السياسية في المجتمع ،واحتلت المرتبة السابعة الفقرة
رقم ( )12بمتوسط حسابي يبلغ ( )3.48وتنص على :أعمل على حل المشكالت ذات الصلة
بعدها أشارك أولياء المور لإلطالع عليها ،واحتلت المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )17بمتوسط
حسابي يبلغ ( )2.71وتنص على :ال أضيع وقت اإلدارة في دراسة نماذج السلوك الخارجية أو
الدوافع لإلنجاز خارج المدرسة.
ويعود السبب إلى ان المجتمع مستقر سياسيا لذلك ال يرون حاجة إلى ان تتدخل
األمور السياسية في المدرسة وبسبب عدم تفعيل مجلس اآلباء بحيث يشاركون في المدرسة
وشؤونها الداخلية ووضع الخطة المدرسية بالتعاون مع فرق التخطيط وانما فقط اطالعهم على
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المستجدات للعلم وكذلك لدوافع االنجاز الخارجية ال يرون أهميتها في رفع مستوى المدرسة .وقد
اختلفت نتيجة هذا المحور عن دراسة (سكيك . )7001 ،
بالنسبة للمحور الخامس متابعة وتقويم االستراتيجية ،بلغ المتوسط الحسابي له
( )4.55مما يدل على أن معظم المستجيبين موافقين بشدة على مهارة متابعة وتقويم
االستراتيجية واالنحراف المعياري ( ).40يدل على انه ال يوجد فروقات واضحة بين إجابات
معظم المشاركين في االستبانة وقريبه من متوسطها.
وكانت أعلى ثالث فقرات في المحور كالتالي:
احتلت المرتبة األولى الفقرة رقم ( )12بمتوسط حسابي بلغ ( )4.55وتنص على :أحدد
المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة االستراتيجية ،واحتلت المرتبة الثانية الفقرة رقم ()11
وبلغ متوسطها الحسابي ( )4.61وتنص على :أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة ،واحتلت
المرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )12بمتوسط حسابي بلغ ( )4.59و تنص على :أشرك العاملين في
تقويم الخطة.
ويعود السبب في ذلك إلى ان المديرين حسب رأي الباحثة يجب ان يقدموا تغذية راجعة
للخطة السنوية للمدرسة لذلك يحددون المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة ويضعون معايير
لمتابعتها كما يشركون العاملين في المدرسة لكي يقفوا على جميع المعيقات واألسباب التي
واجهت الخطة وتنفيذها كما كان مخطط لها ،ويندرج هذا من ضمن تقييم مديري المدارس
ومساعديهم السنوي لذلك احتلت هذه المهارة المرتبة األولى وحازت على درجة موافق بشدة وقد
اتفقت الدراسة مع دراسة(الحوسني )7001،ود ارسة (امبوسعيدي )7097،ومن حيث اشراك
العاملين في تقويم الخطة.
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واحتلت المرتبة السابعة العبارة ( )11والتي تنص على :أعقد اجتماعات وأعد تقارير
دورية لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة بمتوسط حسابي ( .)4.51وجاءت في المرتبة األخيرة
العبارة رقم ( )10والتي تنص على :أتأكد من تحقيق األهداف بصورة عامة بمتوسط حسابي بلغ
(.)4.42
ويعود السبب في ذلك كما تراه الباحثة إلى أن المديرين بسبب اإلنشغال المستمر في
األعمال اإلدارية ال يرون ضرورة الجتماعات متابعة الخطة المدرسية وال يرون الحاجة إلعداد
التقارير لمتابعة األهداف التي حققت وانما يقتصر العمل على تقديم تغذية راجعة لما تم تحقيقه
من أهداف وما لم يتم في نهاية كل عام دراسي .وقد اختلفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة
كال من (السعدي )7090،و دراسة (امبوسعيدي.)7097 ،
فئ الماد
كانت نتيجة مناقشة األعضاء في مجموعة التركيز ( )Focus groupبالنسبة لمراحل
التخطيط االستراتيجي التي ذكرتها الباحثة في محاور اإلستبيان الذي وجه لكال من مديري
المدارس ومساعديهم ،وضوح البنود التي تنتمي تحت المحاور الرئيسية في الميدان التربوي
حيث جاء التأكيد من األعضاء بوضوح استخدام هذه المراحل في التخطيط السنوي لمدارس
التعليم األساسي من وجهة نظرهم إال هناك بعض البنود التي تحتاج إلى وضوح أكثر في
التطبيق ومن هذه البنود في محور صياغة الرؤية المدرسية يجب العمل على التركيز في تفعيل
التنافس بين المدرسة وغيرها من المدارس ويجب أيضا ان يكون هناك تفعيل واضح للدور
التعاوني والتشاركي بين المجتمع المحلي والمدرسي خالل وضع الخطة وتطبيقها.
بالنسبة للمحور الثاني الي ينص على صياغة رسالة المدرسة  ،فإنه يجب التركيز على
ان يفعل فريق التخطيط في المدرسة والعمل على إشراك ممثلين عن العاملين وكل المستفيدين
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في المجمع المدرسي في وضع الخطة المدرسية والرسالة .ومراعاة وضوح الفرق بين صياغة
كال من الرؤية والرسالة عند وضع خطة المدرسة.
تبين وضوح تطبيق مهارة تحليل البيئة الداخلية للمدرسة للباحثة عند استعراض نتائج
اإلستبانة والمقابالت في معظم مدارس المحافظة وكان تطبيقها واضح بشكل كبير .بالنسبة
للمحور الرابع والذي هو تحليل البيئة الخارجية تبين للباحثة من النتائج أن هناك بعض القصور
من بعض اإلدارات في المدارس من حيث الحرص على معرفة جخر التطورات المعرفية والتقنية
والتكنلوجية التي تؤثر في العملية التعليمية .تبين أيضا للباحثة أن تطبيق مرحلة متابعة وتقويم
اال ستراتيجية تطبق بوضوح في مدارس المحافظة من خالل استعراض نتائج االستبيان
والمقابالت لكال من مديري المدارس ومساعديهم والمعلمين.
بناء على هذه النتائج تبين للباحثة أن تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي المدارس
التابعة للتعليم األساسي في محافظة البريمي واضح بشكل ملحوظ في كال من مرحلة تحليل
البيئة الداخلية للمدرسة وفي مرحلة تقويم ومتابعة االستراتيجية .ولكن هناك بعض المراحل التي
تحتاج إلى وضوح أكبر في الميدان وهي مرحلة تحليل البيئة الخارجية للمدرسة أوال يليها مرحلة
صياغة الرؤية المدرسية وبعدها صياغة رسالة المدرسة.
منرقش الةؤال الثرني
الف ض األول
للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار"  ."t. testوتبين أن قيمة "ت"
المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع المجاالت وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة احصائيا تعزى لمتغير الوظيفة (مدير -مساعد مدير) وتفسر الباحثة هذه النتائج بما يلي:
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أن جميع مديري المدارس ومساعديهم يخضعون لنفس الدورات التدريبية اإلدارية فليس
هناك دورات تدريبية خاصة بالمديرين دون المساعدين وهذا ما يجعل مساعدين المديرين القيام
بهمام المديرين في حالة عدم وجودهم .وأيضا إن معظم المستجيبين في مجتمع الدراسة يحملون
نفس المؤهل التربوي وقد يكون هذا المؤهل في المناهج وطرق التدريس وليس في التخصصات
اإلدارية وهذا ما تم مالحظته في الجدول رقم ( )2حيث بلغ عدد حملة شهادة البكالوريوس
.85.7%
الف ض الثرني
اتضح أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية وبالتالي ال يوجد دليل كافي
على قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير
النوع (ذكر -انثى) وتفسر الباحثة هذه النتائج كالتالي:
إن زيادة سنوات الخبرة كان لها دور كبير في ذلك حيث أن نسبة المستجيبين من
مجتمع الدراسة كان معظمهم لديهم خبرة أكثر عن عشر سنوات وبلغت النسبة ) )71.4%وهذا
ما ذكر في جدول رقم ( ،)2وحسب رأي الباحثة هو السبب في جعل المديرين قادرين على
التعامل مع العملية التربوية ،وعلى التنبؤ بالفرص ومعرفة التهديدات المخاطر في البيئتين
الداخلية  ،وعلى صياغة الرؤية والرسالة والقيام بمتابعة هذه الخطة وتقييمها وتقديم تغذية
راجعة.
الف ض الثرلث
للتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي
" "One Way ANOVAواتضح ان قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند
مستوى الداللة ( )0.05في البعد األول أي أنه يوجد فرق ذو داللة احصائية تعزى لمتغير
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المؤهل العلمي .أما في باقي األبعاد فإن قيمة "ف " المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند
مستوى الداللة ( ،)0.05أي انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل
العلمي .ويعود السبب في ذلك حسب راي الباحثة إلى ما يلي :ال تعتمد معايير اختيار المديرين
ومساعديهم بالدرجة األولى على حيازة شهادات الدراسات العليا ،حيث يخضعون الختبارات
تحريرية ومقابالت شفهية يعتمد عليها في تحديد المرشحين وعدم تنفيذ برامج ودورات في مجال
التخطيط االستراتيجي من قبل و ازرة التربية والتعليم واتباع لسياسة الو ازرة واتباع اللوائح األحكام
التي تضعها آللية العمل في مدارس التعليم األساسي باإلضافة إلى أن معظم التخصصات
والمؤهالت العلمية المتقدمة قد تكون في المناهج وطرق التدريس وليس في اإلدارة التربوية.
الف ض ال ابع
وللتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي
" "One Way ANOVAواتضح أن في جميع األبعاد كانت قيمة "ف " المحسوبة أقل من
قيمة "ف" الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05أي انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية
تعزى لمتغير الخبرة.
ويعود السبب في ذلك إلى أن الدورات التدريبة التي تستهدف المديرين ومساعديهم ال تصنف
حسب الخبرة وانما هي تشمل الجميع وأيضا لحداثة استخدام نظام التخطيط االستراتيجي التربوي
في بعض مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان .باإلضافة إلى نظرة بعض المديرين إلى
أن التخطيط االستراتيجي مكلف ويحتاج إلى جهد أكبر وتكلفة أعلى عن التخطيط السنوي
وأخي ار الخوف من التغيير إلى أساليب إدارية جديدة .
منرقش الةؤال الثرلث
أوال :تفاوتت المقترحات التي قدمها مديري المدارس في مدارس التعليم األساسي في محافظة
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البريمي من وجهة نظرهم حول معوقات ممارسة التخطيط االستراتيجي .فلقد كانت معظم
مقترحاتهم زيادة ورفع وعي مديري المدارس بأهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي وعمل
الدورات التدريبية ورش العمل التي تطرح أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي .وأن يعطى
مديري المدارس صالحيات أكبر في عملية التخطيط المدرسي وأن يعملوا على اشراك أولياء
األمور في عملية التخطيط المدرسي ورفع وعي المجتمع المحيط بدوره وتأثيره على العملية
التعليمية ،وأن تعقد و ازرة التربية والتعليم الورش لتبادل الخبرات والتجارب واعطاء المالحظات
لالستفادة من الخطط في المدارس األخرى وأن توفر الموارد البشرية واالمكانات المادية
للمساهمة في انجاح عملية التخطيط االستراتيجي وضرورة وجود قوانين لمتابعة الخطة المدرسية
وبيان فاعليتها من قبل الو ازرة والعمل على تفعيل التعزيز للخطط المدرسية المميزة ،وأخي ار
اصدار دوريات وكتيبات عن التخطيط االستراتيجي المدرسي وتوزيعها بشكل دوري على مدارس
التعليم األساسي.
ثانيا :من خالل استعراض األدب النظري الذي يهتم بالتخطيط االستراتيجي التربوي فقد اقترحت
الباحثة في تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم األساسي في
محافظة البريمي عدة مقترحات حسب كل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي التربوي.
وبعد ما تم استعراضه سابقا عن أهمية التخطيط االستراتيجي التربوي و مميزاته كأسلوب اداري
حديث لوضع الخطة السنوية للمدارس وعلى العمل على االبتكار والتميز في وضعها .لذلك فهو
يتطلب توافر ممارسات مهارات التخطيط االستراتيجي التالية:
 .9الصياغة المستقبلية لرؤية المدرسة.
.7

صياغة رسالة المدرسة.

.1

تحليل البيئة الداخلية للمدرسة.
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.1

تحليل البيئة الخارجية للمدرسة.

.2

متابعة وتقييم االستراتيجية .
ولكي يستطيع مديري مدارس التعليم االساسي ومساعديهم في محافظة البريمي ممارسة

مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي يتوجب اآلتي:
أوال :في مجرل صيرغ ال ؤي المةتقبدي لدمر ة

* عقد دورات تنظم من قبل و ازرة التربية والتعليم هدفها تنمية مهارات التخطيط االستراتيجي
التربوي والتوسع في هذا الدورات والتعمق بحيث تشمل التدريب على كل مهارة على حدة.
* العمل على صياغة رؤية مدرسية من قبل المديرين ومساعديهم وفرق التخطيط المدرسية قابلة
للتطبيق وليست عبارات خيالية ،وضمان متابعة الرؤية من قبل و ازرة التربية والتعليم وليس فقط
االكتفاء بوضعها دون أن تكون قابلة للتحقيق.
* تشجيع مديري المدارس ألعضاء فرق التخطيط اذا توافرت على اإلطالع على مهارة صياغة
الرؤية المدرسية من خالل اإلطالع على األدبيات.
ثرنير :في مجرل صيرغ

ةرل المر ة

* الحرص على الدورات التدريبية وورش العمل وحضور المحاضرات التي تنمي مهارات وضع
الرسالة.
* توزيع نشرات ومقاالت عربية وأجنبية تعرض المستجدات والخطط والبحوث التي تعرض
التخطيط االستراتيجي التربوي.
* ضمان عرض أمثلة لوضع الرسالة المدرسية وذلك من خالل استعراض الخطط االستراتيجية
السنوية لمؤسسات تعليمية أخرى.
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ثرلثر :في مجرل تحديل البيئ الراخدي المر ةي
* عقد الدورات واتاحة الفرصة لمناقشة بعض الطرق الحديثة في تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة
ومقارنة بعض الدراسات العربية في مجال التخطيط االستراتيجي.
* اجراء الجلسات والعصف الذهني حول كيفية تحليل البيئة الداخلية للمدرسة وكيفية تحديد
نقاط القوة والضعف في المدرسة.
* تعريف المديرين ومساعديهم بأسلوب المسح البيئي الداخلي .SWOT
* التواصل بشكل أكبر مع الهيئة التدريسية ومع العاملين في المدرسة.
* ضمان التواصل مع الطالب في المدرسة والعمل على اشراكهم ولو بأخذ اآلراء فيما يتعلق
بالشؤون المدرسية في جلسات المجالس الطالبية.
ابار :في مجرل تحديل البيئ الخر جي
* عقد االجتماعات بشكل مستمر مع أولياء األمور والعمل على إشراكهم في العملية التعليمية،
وذلك بتكليفهم بالعمل على جمع معلومات عن التطورات التربوية الحديثة.
* عقد اجتماعات ولقاءات والتشجيع على اعداد استبيانات وعمل استطالعات للرأي.
* العمل على دراسة العوامل الخارجية اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية المحيطة
بالمدرسة ،والتواصل مع المجتمع المحلي بكافة جهاته للتعرف على االمكانات التي قد
يستفيد منها المجتمع المدرسي.
خرمةر :في مجرل تحرير االةت اتيجي
* تبادل الخبرات بين المدارس المطبقة للتخطيط االستراتيجي وعمل االجتماعات لمناقشتها.
* الدورات التدريب وعلى استخدام مهارات التخطيط االستراتيجي التربوي وكيفية تطبيقه كما ورد
في األدبيات.
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* عقد ورش عمل من قبل متخصصين لتنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لدى المديرين
ومساعديهم بشكل مستمر.
* اجراء عملية متابعة وتقويم من قبل المعنيين في و ازرة التربية والتعليم.
التوصيرت والمقت حرت
بناء على نتائج الدراسة ،توصلت الباحثة إلى ما يلي:
.9

أن يراعي مدير المدرسة وضوح جلية وضع الخطة لجميع العاملين في المدرسة وعدم
اإلكتفاء بفئة معينة من العاملين الذين يشتركون سنويا في وضعها ،وضمان دراية كل
العاملين باألهداف التربوية العامة واألهداف التعليمية التي تضعها و ازرة التربية والتعليم.

.7

إيجاد لجنة مختصة في كل مدرسة لدراسة العوامل الخارجية المحيطة بالمدرسة والعمل
على تفعيل الدور التشاركي بين المدرسة والمجتمع المحلي.

.1

وضوح عملية متابعة وتنفيذ اإلجراءات من قبل مديري المدارس ومن قبل المعنيين في
قسم تطوير األداء المدرسي والعمل على إيجاد جلية إلشراك جميع العاملين في عملية
تقييم الخطة المدرسية.

.1

ان يكون هناك إمكانات تقدم إلدارات المدارس سواء كانت بشرية أو مادية واعطاء
المدير مساعده وحرية أكبر ،والتخفيف عليهم من األعباء اإلدارية األخرى لكي يقوموا
بتطبيق جميع مراحل التخطيط االستراتيجي.

.2

العمل من قبل و ازرة التربية والتعليم على توزيع دوريات ومقاالت تحتوي على خطط
استراتيجية عربية وعالمية كنماذج يستفيد منها المدير والمساعد والعاملين في المدرسة
لتنمية مهاراتهم في عملية التخطيط االستراتيجي التربوي.
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.2

عقد دورات من قبل مختصين في مجال التخطيط االستراتيجي التربوي في الجامعات
لمدة زمنية كافية تضمن االستفادة من هذه الدورات لجميع العاملين.

 .2أن تستخدم و ازرة التربية والتعليم التقنيات الحديثة وتستفيد من الوسائل التكنولوجية في
تنمية مفهوم التخطيط االستراتيجي والتعاون مع الجامعات والكليات اإلدارية لكي تقدم
دورات تدريبية عن بعد للمديرين ومساعديهم.
 .1ان تعزز و ازرة التربية والتعليم الخطط االستراتيجية والمدارس المطبقة لمهارات التخطيط
االستراتيجي.
كمر تقت ح البرحث مر يدي من ر اةرت عدمي :
* واقع التخطيط االستراتيجي في ضوء مدخل الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي في
محافظة البريمي.
* تصور مقترح لتطبيق ممارسات التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم األساسي
في محافظة البريمي.
* معوقات تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس التعليم األساسي والمدارس
الخاصة في محافظة البريمي.
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الدوري ،زكريوا مطلوك ( .)7002االدارة االسوتراتيجية مفواهيم وعمليوات وحواالت د ارسوية .الطبعوة
العربية .األردن :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
السووعدي ،عص ورية بن ووت ضوواوي ( ")7090متطلب ووات تطبيووق التخطوويط االس ووتراتيجي فووي مرحلو وة
التعليم العام بسلطنة عمان" رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
الش وواعر ،ع وودلي داود (")7002معوق ووات تطبي ووق التخط وويط االس ووتراتيجي ل وودى م ووديري الم وودارس
الحكومية في محافظات غزة" رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
الشويخ ،عاطف عبدالحميد ( " .)7002واقع التخطيط االستراتيجي فوي مؤسسوات التعلويم التقنوي
في محافظات غزة" رسالة ماجستير .الجامعة االسالمية .غزة.
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الصيرفي ،محمد ( .)7001التخطيط االستراتيجي .الطبعة األولى .االسوكندرية :مؤسسوة حوورس
الدولية للنشر والتوزيع.
الطويوول ،هوواني عبوودالرحمن ( .)7009االدارة التعليميووة مفوواهيم وافوواق .الطبعووة الثانيووة .الجامعووة
األردنية.
االعامودي ،علي بن حسين ( " .)7099درجة توفر متطلبات التخطيط المدرسي ودرجوة أهميتهوا
وذلووك موون وجهووة نظوور الهيئووة التعليميووة فووي المرحلووة الثانويووة بمدينووة مكووة المكرمووة" رسووالة
ماجستير .جامعة أم القرى .المملكة العربية السعودية.
العجمي ،محمد حسنين ( .)7001اإلدارة والتخطيط التربوي :النظرية والتطبيق .الطبعوة األولوى.
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
العلوي ،خلفان بن سالم( ".)7097تصور مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم
بسلطنة عمان" رسالة ماجستير .معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
العويسي ،علي بن رجب ( ")7090د ارسوة تقويميوة للودور التخطيطوي االسوتراتيجي لمودير مدرسوة
الثانوية بسلطنة عمان" رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
القطووامين ،أحموود ،)7007( ،التخطوويط االسووتراتيجي فووي مؤسسووات التعلوويم العووام -د ارسووة تحليليووة
تطبيقية ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد الثامن عشر ،العدد الثواني ،ص ص
.22-21
القطووامين ،أحموود ( .)7007االدارة االسووتراتيجية .الطبعووة األولووى .األردن :دار مجوودالوي للنشوور
والتوزيع.
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اللواتي ،نرجس بنت جعفر ( " .)7002الممارسات التخطيطية للعاملين بأجهزة التخطيط التربوي
ف ووي و ازرة التربي ووة والتعل وويم بس وولطنة عم ووان" رس ووالة ماجس ووتير .جامع ووة الس وولطان ق ووابوس.
سلطنة عمان.
الل و وووح ،ع و ووادل منص و ووور (" .)7002معوق و ووات تطبي و ووق التخط و وويط االس و ووتراتيجي ف و ووي الجامع و ووات
الفلسطينية في قطاع غزة" رسالة ماجستير .الجامعة االسالمية .غزة.
امبوسووعيدي ،منووى ( ".)7097تطوووير إدارة موودارس التعلوويم األساسووي فووي ضوووء موودخل التخطوويط
االستراتيجي بسلطنة عمان" رسالة ماجستير .جامعة نزوى .سلطنة عمان.
اليسون ،مايكل وكاي  ،جود (  .)7002التخطيط االستراتيجي للمؤسسات الغير ربحية – دليل
عملي وكتاب ( ترجمة مروان الحموي) .الرياض :مكتبة العبيكان.
بشير ،رشا أحمد ( " .)7097درجة ممارسة كليات التربيوة للتخطويط االسوتراتيجي وعالقتوه بوإدارة
الجووودة الشوواملة موون وجهووة نظوور أعضوواء هيئووة التوودريس بهووا" رسووالة ماجسووتير .الجامعووة
االسالمية .غزة.
بن حبتور ،عبدالعزيز صالح ( )7001االدارة االستراتيجية غدارة جديده في عالم متغير .الطبعة
األولى .االردن :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
بنووي حموودان ،خالوود محموود وادريووس ،وائوول محموود (. )7001االسووتراتيجية والتخطوويط االسووتراتيجي
منهج معاصر .الطبعة العربية .األردن :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
خيرالدين ،غسان مودحت ( .)7091مودخل إلوى الفكور االسوتراتيجي .الطبعوة األولوى .عموان :دار
الراية للنشر والتوزيع.
دوري ووس ،مايك وول ج ( .)7002التخط وويط االس ووتراتيجي الن وواجح .ترجم ووة س وومه عبدرب ووه .الري وواض:
مكتبة العبيكان.7001 .
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رئوويس قسووم األداء المدرسووي ( .)7092المديريووة العامووة للتربيووة والتعلوويم بمحافظووة البريمووي .و ازرة
التربية والتعليم  .سلطنة عمان .
سليم ،أحمد عبد السالم ( .)7090اإلدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في المنظموات الحديثوة .
السحاب للنشر والتوزيع.
سووكيك ،سووامية اسووماعيل هاشووم ( ".)7001تنميووة مهووارات مووديري الموودارس الثانويووة فووي مجووال
التخطوويط االسووتراتيجي ف ووي محافظووات غو وزة " .رسووالة ماجسووتير .كلي ووة التربيووة بالجامع ووة
االسالمية في غزة .
عوووض اهلل ،عصووام الوودين بريوور ( .)7091االدارة التربويووة فووي القوورن الحووادي والعشورين .العووين-
دولة االمارات العربية المتحدة :دار الكتاب الجامعي.
غو وراب ،كام وول الس وويد (. )9112االدارة االس ووتراتيجية النظري ووة والتطبي ووق .الطبع ووة األول ووى .دول ووة
االمارات العربية المتحدة :دار القلم للنشر والتوزيع.
غن وويم ،عثم ووان محم وود ( .)9111التخط وويط أس ووس ومب ووادئ عام ووة .الطبع ووة األول ووى .عم ووان :دار
الصفاء للنشر والتوزيع.
مص و و ووطفى ،ص و و ووالح عبدالحمي و و وود ( .)7009االدارة والتخط و و وويط الترب و و وووي المف و و وواهيم– األس و و ووس-
التطبيقات .الطبعة األولى .دبي :دار القلم للنشر والتوزيع.
مودبولي ،محموود عبوودالخالق ( .)7009التخطوويط المدرسوي االسووتراتيجي .الطبعووة األولووى .القوواهرة:
مكتبة الدار العربية للكتاب.
نور الدين ،موازن سوليم (" .)7001دور التخطويط االسوتراتيجي فوي زيوادة فاعليوة االدارة المدرسوية
في محافظات غزة" رسالة ماجستير .الجامعة االسالمية .غزة.
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هووالل ،محموود عبوودالغني (  . )7002مهووارات التفكيوور والتخطوويط االسووتراتيجي كيووف ت وربط بووين
الحاضر والمستقبل .مصر الجديدة :مركز تطوير األداء والتنمية.
هاللي ،حسين مصطفي؛ الغنام ،صابر حسن؛ العشوماوي ،محمود عبودالفتاح؛ عبود الفتواح ،إيموان
صو ووالح؛ صو ووالح ،ريو ووم محمو وود؛ جبو وور ،غريو ووب جبو وور؛ األلفو ووي ،محمو وود محمو وود.)7001( .
التخطوويط االسووتراتيجي لتطوووير أداء المؤسسووات :التنظوويم واإلدارة  -االرتقوواء بالكفوواءات
القيادية.
و ازرة التربية والتعليمwww.moe.gov.om .7092،
وكيل الو ازرة للتخطيط التربوي وتنميوة المووارد البشورية ،دائورة تطووير الوداء المدرسوي ،و ازرة التربيوة
والتعلو وويم " وثيقو ووة اسو ووتمارات متابعو ووة وتقو ووويم أداء أعضو وواء الهيئو ووات التدريسو ووية واالداريو ووة
واإلشرافية "7097 /7099 ،
و ازرة السياحة (www.omantourism.gov.om )7092
يووونس ،نزيووه حسوون (" .)7001توظيووف التخطوويط االسووتراتيجي فووي تطوووير االشوراف التربوووي فووي
محافظات غزة" رسالة ماجستير .الجامعة االسالمية .غزة.
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ملحق :1أداة الدراسة
بسم هللا الرحمن الرحيم
األفاضل مديرين و مساعدي مديرين مدارس التعليم األساسي في محافظة البريمي

المحترمون

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية تحت عنوان:
" مهارات التخطيط اإلستراتيجي لدى مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم في محافظة
البريمي"
وذلك ا ستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية .وال يخفى
عليكم دور التخطيط االستراتيجي في رفع مستوى العملية التعليمية ،فهو أسلوب قائم على الرؤية
واإلدراك االستراتيجي الذي سيمكن مدير المدرسة من تكوين رؤية واضحة للعوامل الداخلية المتغيرة
في المدرسة والعوامل الخارجية التي تسهم في إحداث التغييرات التي تصب في مصلحة العملية
التعليمية ،وهذا ما تهدف إليه الباحثة من خالل إجراء هذه الدراسة وهو تنمية ممارسات التخطيط
االستراتيجي لمديري مدارس التعليم األساسي بالمحافظة ،وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم بناء وتطوير
استبانة مكونة من  64بندا مدرجة ضمن خمس محاور تمثل مراحل التخطيط االستراتيجي ،وقد
قسمت االستبانة إلى ثالثة أقسام :األول يشتمل على بيانات شخصية عن المجيب ،والثاني يتكون من
بنود االستبانة والثالث عبارة عن سؤال مفتوح .
ورغبة في االستفادة من خبراتكم ،وسعيا نحو االرتقاء بمستوى اإلدارة المدرسية في السلطنة نحو
األفضل ،ترجو الباحثة اإلجابة على بنود االستبيان المرفق بكل دقة وموضوعية ،من أجل إثراء
موضوع الدراسة والوصول إلى النتائج المرجوة منها ،علما بأن إجاباتكم وبياناتكم سوف تكون سرية
وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
الباحثة :خولة بنت عبدهللا البلوشية  /جامعة اإلمارات
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استبانة جمع البيانات
الجزء األول :البيانات العامة
يرجى التأكد من ملء البيانات قبل البدء في اإلجابة عن بنود االستبانة:
الوظيفة(:

) مدير

النوع( :

) ذكر

المؤهل العلمي( :
عدد سنوات الخبرة(:

(
(

) مساعد مدير
) أنثى

) دبلوم ما قبل الجامعة(
)  5 - 1سنوات(

) بكالوريوس

)  11 – 4سنوات(

(

) دراسات عليا

) أكثر من  11سنوات

الجزء الثاني :بنود االستبانة
الرجاء قراءة البنود اآلتية المتعلقة بممارسات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم األساسي
وتحديد موقفكم من كل بند بوضع عالمة ( √ ) حسب التدرج المقابل له مع مالحظة أن درجة
الموافقة على كل بند من البنود كاآلتي:
 -1أوافق بشدة

 -1محايد

 -1أوافق

 -6ال أوافق

 -5ال أوافق بشدة

المحور األول :صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة
أوافق بشدة

م

البنـــــــــــود

1

أراعي أن تتصف الرؤية
التعبير .

1

أضع رؤية تشكل األساس لصياغة األهداف

بالدقة والوضوح في

المدرسية .
1

أراعي أن تتفق مع القيم والمعتقدات السائدة في
المجتمع.

6

أضع رؤية تحفز العاملين على تحقيق مستوى عال
من اإلنجاز.

5

ال أفعل الدور التعاوني والتشاركي بين
المجتمعين المدرسي والمحلي عندما أضع الرؤية .

4

أراعي أن تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين
والتزامهم بأداء أفضل.

1

ال أتعمق في التركيز على التنافس بين مدرستي

أوافق

محايد

ال
اوافق

ال
أوافق
بشدة
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وبين المدارس األخرى عندما أضع الرؤية .
ال أراعي المتغيرات المستقبلية عند وضع الرؤية
وإنما أركز على الواقع الحالي.

1

المحور الثاني  :رسالة المدرسة
اوافق بشدة

م

البنود

9

أحدد الغايات واألهداف المطلوب تحقيقها للمدرسة.

11

أراعي أن تكون الرؤية مستقلة عن الرسالة.

11

أشارك جميع العاملين في صياغة الرسالة.

11

أعمل على أن تحقق التكامل مع فلسفة الوزارة
وخطتها االستراتيجية.

11

أنمي روح المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها.

16

أراعي أن تنسجم مع فلسفة و قيم المجتمع.

15

أضع الرسالة بالتعاون مع مساعد المدير وذلك لضمان
اختالف اآلراء.

محايد

أوافق

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

المحور الثالث :تحليل البيئة الداخلية للمدرسية
م

البنـــــــــــود

14

أحدد نقاط القوة و الضعف في البيئة الداخلية.

11

أهتم أوال بالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل
على توفير التجهيزات الالزمة لكي ال اضيع الوقت

11

أعمل على توظيف وسائل اتصال فعالة مع العاملين
لتوضيح األهداف.

19

أعمل على تحديد الكفايات االدارية المطلوبة للقيام
بالعملية التعليمية.

11

التزم بعالقات في حدود العمل مع العاملين وال أهتم
للجوانب االنسانية األخرى.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة
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11

أعمل على أن تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام
بالعملية التعليمية.

11

أفوض بعض المهام إلى العاملين كل حسب مقدرته
وكفاءته الفنية والعلمية.

11

أركز على العملية التعليمية بغض النظر عن نقص
التجهيزات و المرافق.

16

أشجع العاملين على القيام بالبحوث االجرائية لحل
المشكالت الميدانية .

15

أحفز العاملين على المشاركة في صنع القرار.

14

أعمل على تقديم الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية
للعاملين المبدعين باستمرار.

11

أتقبل اآلراء النقدية البناءة و أناقشها خالل االجتماعات.

11

أعزز األنشطة الطالبية التي تنمي مواهب الطلبة و
رغباتهم.

19

أعمل على تحسين وجهة نظر المعلمين حول مهنة
التعليم من خالل الدورات التدريبية.

11

أعمل على تحسين وجهة نظر الطلبة حول العملية
التعليمية من خالل التنوع في األنشطة المنهجية
والالمنهجية.

المحور الرابع  :تحليل البيئة الخارجية للمدرسة
م

البنود

11

أعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط
بين المدرسة والبيئة المحيطة.

11

ال أدرس نماذج السلوك والدوافع لإلنجاز خارج
المدرسة لكي ال أضيع الوقت .

11

أرى أن ال يكون هناك تدخل في األمور السياسية في
المجتمع.

16

أحدد التهديدات والمخاطر في البيئة الخارجية التي
تؤثرعلى العملية التعليمية.

15

أعمل على حل المشكالت ذات الصلة بعدها اشارك

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال اوافق

اوافق

بشدة

115

أولياء األمور لالطالع عليها.
14

أعمل على معرفة آخر التطورات العلمية والمعرفية
والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية.

11

أعرف مدى وعي افراد المجتمع المحلي بالتطورات
واألحداث السياسية التي تؤثر في العملية التعليمية.

11

ماهية ثقافة المجتمع السائدة وتأثيرها على

أحدد
المدرسة.

المحور الخامس :متابعة و تقويم االستراتيجية
م

البنـــــــــــود

19

أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة .

61

أتأكد من تحقيق األهداف بصورة عامة.

61

أقدم تغذية راجعة لألهداف التي لم تحقق .

61

أضمن المرونة في تغيير األنشطة والبرامج التي
تناسب ظروف المدرسة.

61

أقيم كفاءة المدرسة في مواجهة التحديات الداخلية
والخارجية التي تواجهها .

66

أعقد اجتماعات وأعد تقارير دورية لمتابعة سير
العمل في تنفيذ الخطة.

65

أشرك العاملين في تقويم الخطة االستراتيجية .

64

أحدد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

االستراتيجية .

ال أوافق
بشدة
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في رأيك الشخصي :
ما هي المقترحات التي قد تساهم في تطبيق ممارسات التخطيط االستراتيجي التربوي في مدارس
التعليم األساسي بمحافظة البريمي؟
التخطيط االستراتيجي التربوي :هو عملية اتخاذ قرارات بناءا على معلومات عن مستقبل القرارات
الحالية ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج زمنية والتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة
ومتابعتها و تقويمها .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شكرا على حسن تعاونكم

117

ملحق  :1تسهيل مهمة باحثة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة

118

ملحق  :1موافقة وزارة التربية والتعليم لتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة األساسية في محافظة
البريمي

