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إلى عطر الورد ،ورائحة الجنة ،لك الولء ،ومنك الدعاء ،بك أكون ،محبتي لك يا ذات القلب الحنون،

أمي الحبيبة
ا
ا
ا
ا
إلى من بذل الكثير في سبيل تربيتي ،وكان في حب العلم مثل لي ،حملت منه آدابا رفيعة وأخلقا عظيمة،

والدي الطيب
ا
إلى تلك التي ما فتئت تغمرني سحرا وروعة ،إلى الشمس التي أضاءت أيامي ،وعبقت بأريجها آفاق
أحلمي ،حبيبة القلب ورفيقة الدرب ،زوجتي ضحـى
ا
إلى من قرت به عيناي وترنمت بمناغاته أذناي ،أضفى للحياة ألوانا من الفرح واألمل ،إلى قطعة السكر،

حبيبي أميـر
ا
إلى من أعتز بهم وأتيه بمحبتهم ،النجوم املضيئة في حياتي ،الذين درجت معهم ،ونسجنا معا ملمح

الحياة ،إخوتي وأخواتي
إلى الركن الدافئ في حياتنا ،والشمس الساطعة في سماء أيامنا ،محبتها غامرة ،ودعواتها صادقة،

جدتي أطال هللا عمرها
إلى من غابت بسمته عني ولم تسقط كلماته من ذاكرتي ،إلى الساكن أعنان السماء ،ل أنساه من

روح جدي
الدعاء ،الرحمة لروحه الطيبة ،إلى ِ
إلى إخوة لم تلدهم أمي ،تحلوا باإلخاء وتميزوا بالوفاء ،معهم سعدت وبرفقتهم سرت،

أصدقائي األعزاء

ً
هدي املتواضع.
ج
ثمرة
هدي
أ
جميعا
إليكم
ِ
-ت-

َن
أْ
ِّفي

الحمد هللا حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،وهو القائل في كتابه (َر ِّب أَ ْو ِّز ْعِّني
ِّ
ِّ
َع َم َل َصالِّ ًحا َتْر َضا ُه َوأَ ْد ِّخْلِّني ِّبَر ْح َم ِّت َك
أْ
َش ُكَر ن ْع َم َت َك َّالتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَلى َوالِّ َد َّي َوأ ْ
َن أ ْ
الصالِّ ِّحين) (النمل ،)19:والصالة والسالم على نبيه األمين القائل " :ال يشكر هللا من ال
ِّعَب ِّاد َك َّ

يشكر الناس" (سنن الترمذي ،حديث صحيح) وبعد:

أما وقد انتهيت بتوفيق هللا من هذا العمل المتواضع فإن من الواجب إسناد الفضل ألهله عرفاناً

وامتناناً ،فأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جامعة األزهر وعمادة الدراسات العليا ،وجميع أعضاء الهيئة

التدريسية في كلية التربية ،والشكر موصول ألساتذتي في قسم أصول التربية ،والى كل من وجهني
وعلمني وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا العمل ،وأخص بالشكر أستاذ التخطيط واإلدارة التربوية المشارك:

الدكتور /صهيب كمال األغا الذي تفضل علي باإلشراف ،فنفعني هللا بعلمه ،وأحاطني بحلمه ،وجاد

علي بجهده ووقته ،فجزاه هللا عني وعن طالب العلم خير ما جزى به عباده الصالحين.

كما أتوجه بعظيم الشكر والعرفان إلى أستاذ التخطيط واإلدارة التربوية المشارك:

الدكتور /محمود إبراهيم خلف هللا فلم يبخل علي باقتراحاته وتوجيهاته؛ فكان نعم المشرف والمتابع لهذا

العمل إلى أن خرج بهذه الصورة ،فجزاه هللا خي اًر ،وأدام عليه الصحة والعافية.
كما أتوجه بالشكر واالمتنان لألساتذة الكرام عضوي لجنة المناقشة والحكم على الدراسة،

الدكتور :ناصر جاسر األغا ،والدكتور :محمد هاشم أغا ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة ،وعلى
جهودهما في قراءتها واثرائها بمالحظاتهما المفيدة وتحسيناتهما السديدة ،فجزاهما هللا كل خير.

والشكر أيضاً لألساتذة األفاضل الذين تكرموا بتحكيم أداتي الدراسة ،والى من جادوا علي من

وقتهم ،ومنحوني خالصة خبرتهم ،جزاهم هللا عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر إلى المسئولين في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة ،لتعاونهم

معي ،وتقديم المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة ،والسماح بالتطبيق الميداني ألداتيها في المناطق
التعليمية المختلفة.

كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير واالعتراف بالجميل إلى صديقي المخلص:

محمد عبد الكريم القططي ،الذي لم يتوان في تقديم العون والمساعدة إلنجاز هذه الدراسة على الوجه
المطلوب.
وآخر دعوانا أن الحمد ِّ
ِّ
لل ِّ
العالمين
رب
ُ
ُ َ
-ث-

" درجة تحـقق معـايير التمـيز المؤسسي في مـدارس وكـالة الغوث الدولية بفلسطين
وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط االسـتراتيـجـي"

الباحث :علء كمال حسني عبد اللطيف
إشـــراف

د .محمود ابراهيم خلف هللا

د .صهيب كمال األغا

هدفت التعرف إلى درجة تحـقق معـايير التمـيز المؤسسي في مـدارس وكـالة الغوث الدولية
بفلسطين وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط االسـتراتيـجـي من وجهة نظر المعلمين ،ولتحقيق أهداف

الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي ،وقد استخدم استبانتين ،إحداهما لقياس درجة
تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين ،تكونت في صورتها النهائية

من ( )50فقرة وزعت على خمسة مجاالت هي (القيادة واإلدارة ،الموارد البشرية ،خدمة المجتمع،
السياسات واإلجراءات ،العالقات والموارد) ،والثانية لقياس درجة ممارسة مديري المدارس للتخطيط

االستراتيجي ،تكونت في صورتها النهائية من ( )50فقرة وزعت على خمسة مجاالت هي (الرؤية
والرسالة ،األهداف االستراتيجية ،التحليل االستراتيجي ،تنفيذ الخطة االستراتيجية ،متابعة تنفيذ الخطة

االستراتيجية وتقييمها) ،وبعد التأكد من صدق االستبانتين وثباتهما ،طبقتا على عينة قوامها ()420

معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة البالغ ( ،)8369أي ما نسبته ( )%5من المجتمع األصلي ،وقد تم

اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ،وبعد جمع االستجابات وتحليلها باستخدام برنامج (،)SPSS
كانت النتائج على النحو التالي:

 .1أن درجة التقدير الكلية لمعايير التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تقع عند مستوى
متوسط حسابي ( ،)4.17بوزن نسبي ( ،)%83.40وهي بدرجة كبيرة.

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحقق معايير التميز
المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي تعزى لمتغير الجنس ولصـ ـ ــالح اإلناث ،وكذلك لصـ ـ ــالح المناطق التعليمية العشـ ـ ــر
مقارنة بمنطقة جباليا ،ولص ـ ــالح ذوي س ـ ــنوات الخدمة األكثر من ( )5س ـ ــنوات في مجال القيادة
واإلدارة فقط ،في حين ال توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 .3وبينت الدراسة أن درجة التقدير الكلية لممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين
جاءت بوزن نسبي ( ،)%86.00أي بدرجة كبيرة جداً.
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 .4توجد فروق بين متوســطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارســة مديريهم التخطيط االســتراتيجي،
تعزى لمتغير الجنس ولصـ ــالح اإلناث ،وكذلك تعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصـ ــالح المناطق

التعليمية العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مقارنة بمنطقة جباليا ،بينما أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عن عدم وجود فروق بين

متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في جميع

المجــاالت م ـا عــدا مجــال األهــداف االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة حيــث كــان ـت الفروق فيــه لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح حملــة
البكالوريوس ،وكذلك ال توجد فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 .5وجود عالقة طردية قوية وموجبة عند مس ــتوى الداللة ( )0.01بين كل من متوس ــطات تقديرات
أفراد العينة لدرجة تحقق معايير التميز المؤسـ ـ ـس ـ ــي من ناحية وبين متوس ـ ــطات تقديراتهم لدرجة

ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مديريهم التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي من ناحية أخرى ،وقد بلغ معامل االرتباط بينهم

(.)0.760

وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ضرورة تعزيز ثقافة التميز لدى العاملين في المدرسة سواء كانوا معلمين أو مديرين ،وتحقيق
التميز في جميع األنشطة ،من خالل الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل.

 .2االهتمام بتطوير مهارات الموظفين الجدد من معلمين ومديرين في تحقيق التميز المؤسسي من
خالل إخضاعهم لدورات تدريبية مناسبة.

 .3تقديم المكافآت والجوائز المادية والمعنوية لتحفيز المعلمين والمديرين الذكور للوصول إلى درجة
مناسبة من التميز واإلبداع في العمل.

 .4تعزيز مشاركة العاملين في وضع الخطط االستراتيجية واتخاذ الق اررات المتعلقة بالمدرسة.
 .5استخدام النماذج الحديثة في التخطيط االستراتيجي كالتخطيط في ضوء نماذج التميز المؤسسي.
 .6االستفادة من خبراء التخطيط االستراتيجي في إعداد دليل واضح لخطوات التخطيط االستراتيجي
الخاص بالمؤسسات التعليمية ووضعه بين أيدي جميع العاملين في هذا المجال.

 .7تبادل الخبرات التخطيطية بين المناطق التعليمية لضمان رفع مستوى التخطيط االستراتيجي في
المناطق ذات األداء التخطيطي األقل.
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This study aimed to identify the extent of achieving the standards of
institutional excellence at UNRWA schools in Palestine and it’s relation to the
degree of practising of strategic planning from the teachers’ perspective. To
achieve the aims of the study the researcher adopted the descriptive approach
in his analytical style. The researcher used two questionnaires as tools of the
study. The first questionnaire was to measure the degree of achieving the
standards of institutional excellence at UNRWA schools in Palestine, and it has
involved (50) items distributed in five domains which are: (leadership and
management, human resources, community service, policies and procedures,
relations and resources), The second questionnaire was to measure the degree
of the principals' practice of strategic planning, and it has involved (50) items
distributed in five domains which are: (vision and mission, strategic objectives,
strategic analysis, implementation of the strategic plan, follow up and evaluate
implementation of the strategic plan), And after ensure the validity and
reliability of the tools, they were applied to a sample consisting of (420)
teachers which was equal to (5%) of the original study population of (8369)
teachers. After analyzing the data by SPSS package, the results were as the
following:
1. The total degree of the standards of institutional excellence from teachers’
perspective is (83.40%) which is considered very high.
2. There are statistical differences between the estimates of the sample on
the degree of achieving the standards of institutional excellence due to
gender, in favor of females. As well as for the ten educational areas
compared to Jabalia region, also for those have more than (5) years of
service only in the field leadership and administration. The results
revealed that there are no differences related to the scientific qualification.
3. The study showed that the total degree of practicing strategic planning
from the teachers’ perspective is (86.0%) which is considered very high.
4. There are statistical differences between the average of the sample
estimates of the degree of principles practice of strategic planning due to
gender in favor of females, as well as for the ten educational areas
compared to Jabalia region. The result showed that there were no
differences between the average scores of the respondents' estimates of
-خ-

the degree of their managers' practicing strategic planning in all fields
except the field of strategic objectives for the bachelor’s holders, and there
are no differences due to the years of service.
5. There is a strong and positive relationship at the level of significance (α ≤
0.01) between each of the average estimates of the sample to the extent of
achieving the institutional excellence and the average of their estimates of
the degree of their managers' practicing strategic planning and the
correlation coefficient was (0.760).
In the light of the results, the researcher recommended the following:
1. Promote a culture of excellence of the school staff, whether they are
teachers or managers, and achieve excellence in all activities, through
training courses and workshops.
2. Develop the skills of the new staff of teachers and managers in achieving
the institutional excellence through appropriate training courses.
3. Provide rewards and moral incentive to motivate teachers and managers
to reach an appropriate degree of excellence and creativity in the work.
4. Promote the participation of staff in the development of strategic plans
and decision-making regarding the school.
5. Use modern models in strategic planning such as planning in light of
institutional excellence models.
6. Utilizing strategic planning experts to prepare a clear guide in strategic
planning steps for the educational institutions and putting it in the hands
of all those working in this field.
7. Exchange the planning experiences between the educational areas to
ensure the level of strategic planning in areas with less planning
performance.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

أوالً :مقدمة الدراسة:
تعيش المجتمعات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين حالة من التعقيد والتحول ،والتحديات
المتزاحمة والمتالحقة ،وتغير في الفرص المتاحة على نحو متسارع يشمل كافة األصعدة والمؤسسات
وعلى رأسها اإلدارات التعليمية ،وألن التعليم هو أعظم استثمار كان ال بد من وضعه على أولوية

االهتمام؛ لالرتقاء به من خالل تطوير العمل في مؤسسات التعليم ،وتدشين الخطط الدقيقة والرؤى
الواضحة ،بما يعزز مكانة المؤسسات التعليمية ويحافظ عليها ،ويساعد في التغلب على التحديات التي
تعيق تقدمها ،ولما كانت المخرجات الكمية بحد ذاتها ليست غاية بل تمحورت الغاية في اإلتقان والتميز

صنع ّللا الذي أ ْتقن كل شيء﴾ (النمل ،)88 :كما عزز رسولنا
كان ال بد من االمتثال لقوله تعالىْ ﴿ :
ْ
الكريم جودة العمل حين قال" :إن ّللا تعالى يحب إذا عمل أحدك ْم عمالً أ ْن ي ْتقنه" (الصحيحة،)106/3 ،
ولكي يكون العمل متقنا وممي اًز كان من الضروري أن يتضمن التخطيط الذي بدوره يعتبر من أهم المفاهيم
اإلدارية التي ترتبط بعالقات تكاملية بكافة المفاهيم اإلدارية األخرى التي تسهم في االرتقاء بجودة العمل
وصوالً إلى التميز فيه.

لقد ظهر مفهوم الجودة أول ما ظهر في مجال الصناعة واالقتصاد ،وتأكد نجاح تطبيقه وتوفيره

لمزايا متعددة ،وكان من الطبيعي أن تتسرب هذه المفاهيم واألفكار من قطاعي الصناعة واالقتصاد إلى
قطاع التعليم ،شأن كثير من المفاهيم واألفكار التربوية التي تعود في أصولها إلى ميادين أخرى ،وليس

في ذلك ضير ،فاإلنسان هو محور التفكير والتطوير ،وهو أيضا محور العملية التعليمية ومناط التطوير،
فمنه وبه تصنع الحضارات وتتقدم األمم ،لقد أصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلبا ملحا من

أجل التفاعل مع كافة متغيرات العصر المتسارعة ،وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ،كما أن جودة
األداء المؤسسي الشامل بكل معاييره ومؤشراته يرتكز على التخطيط االستراتيجي في بناء أساس سليم
وصلب لكل مكوناته المتمثلة بتخطيط السياسات ،والنظم ،وتطوير الهياكل ،وتخطيط العمليات ،واستثمار

الموارد ،وتطوير اإلمكانات البشرية والمادية بما يحقق أهداف المؤسسة التعليمية ،ويتيح لها القدرة على

إجراء تحليل تنظيمي مؤسسي وتحديثه بصورة منتظمة ،بهدف تحقيق التنمية المؤسسية الشاملة في إطار
من مرونة األداء المتكامل ،الهادف إلى التطوير والتحسين المستمر (الدجني.)4 :2011 ،

فالسعي لتطبيق التميز في أية مؤسسة هو مطلب أساسي في ظل التغيرات البيئية التي يشهدها

الوضع الفلسطيني اليوم ،والذي يحتم على هذه المؤسسات تبني فلسفة إدارية تساعدها على النهوض
وتخطي الصعوبات واحداث تفوق وتطوير في األداء للوصول إلى القدرة على البقاء والمنافسة في بيئة
تتحول فيها األساليب واالستراتيجيات وتتطور التكنولوجيا وتتقادم المنتجات وتتغير فيها العمليات بسرعة،
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وهكذا نجد أن التميز المؤسسي ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات األداء من خالل
توافر مقومات عدة أهمها :توافر خطة استراتيجية ،ووجود منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم
وتنظم عمل المؤسسة ،وهياكل تنظيمية مرنة ،ونظام متطور للجودة ،ونظام متطور لتنمية الموارد البشرية،

ونظام متطور للمعلومات ،وقيادة فعالة تتولى وضع األسس والمعايير لتطبيق الخطط والسياسات واتخاذ

الق اررات ،وتطوير مهارات العاملين ،وذلك من أجل تميز المؤسسات ونجاحها (أبو ريا.)3 :2014،

وللتميز المؤسسي أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات جميعها ،وتزداد تلك األهمية بالمرور

على المؤسسات التربوية والتعليمية ،فقد أمسى التميز ضرورة ال غنى عنها ،فالسعي نحو االستم اررية
وجودة األداء والتحسين المستمر يتطلب نوعاً من اإلدارة القائمة على اإلتقان والتميز ،وتبرز أهمية إدارة

التميز في ظل التغيرات السريعة في البيئة الخارجية ،والمنافسة غير المحدودة التي أوجدتها العولمة،
وفلسفة البقاء وحفظ المكان ،حيث أن المؤسسة غير المتميزة ستزول بسهولة وستخسر مكانتها ،كما أن

سيادة ثقافة الجودة واألداء المتميز ترتب عليها القبول فقط بالبدائل المتميزة ،مما يعني أن البحث عن

التميز في األداء بات مطلباً أساسيا والتزاماً ال مفر منه.

ويعتبر التميز نظاماً متكامالً يعتمد على التقنيات والمناهج اإلدارية الحديثة؛ بهدف رفع مستويات

األداء واإلنجاز إلى أعلى المستويات لتتفوق بها المنظمة على المنظمات األخرى وترقى إلى المستوى

العالمي (المصري.)46 :2015 ،

وقد ظهرت على الساحة العالمية تنظيمات إقليمية ومحلية أخذت على عاتقها مهمة تحفيز

المؤسسات ودفعها نحو تفعيل إدارة التميز ،وذلك بوضع نماذج وجوائز تكون بمثابة دليل المؤسسات
وطريقها لذلك ،وتعبر هذه النماذج عن إدارة التميز بمجموعة من المعايير المحددة سلفاً ،لكل معيار

درجاته الخاصة به والتي تسمح للمؤسسات عند االستناد إليها بإجراء تقييم ذاتي وبالتالي الوقوف على
مختلف أوجه القصور والضعف في األداء ،وتقدم هذه النماذج في إطار التحفيز على التميز

(السوسي.)38 :2015،

ومن هذا المنطلق بدأت إسهامات رواد اإلدارة وهيئات االعتماد والجودة في تحديد معايير لجودة

األداء المؤسسي مثل معايير (مالكولم بالدريدج) ،وأنموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في فلسطين

( ،)AQAQووكالة ضمان الجودة في بريطانيا ( ، )QAAووكالة توكيد الجودة واالعتماد في مصر
( ، )NQAAAوأنموذج المؤسسة األوروبية للتميز ( ، )EFQMلتمثل معيار موجه للمؤسسات التعليمية
ومرشداً لها نحو تحقيق جودة األداء المؤسسي والتميز فيه (جابر.)3 :2015 ،

ومن أبرز نماذج التميز التي ظهرت على الساحات العالمية :نموذج ديمنج الياباني ()Deming

الذي تأسست جائزته عام ( ،)1951والنموذج األمريكي مالكوم بالدريج ( )Baldrigeالذي تأسس عام
( ،)1987والنموذج األوروبي ( ،)EFQMالذي قدمته المنظمة األوروبية إلدارة الجودة في عام
( ،)1991كما أن هناك العديد من نماذج وجوائز التميز المحلية والعربية ،أبرزها :نموذج دبي لألداء
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الحكومي المتميز وتأسس عام ( ،)1997وجائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
الذي أنشئ في العام ( ،)2002ولعل هذا االنتشار الواسع لها لهو خير برهان على حجم االهتمام بفكرة
التميز كما يعتبر دليالً واضحاً على مدى فاعلية تحقيقه في المؤسسات ،ويعتبر وجود هذه النماذج حاف اًز

قوياً يشجع العاملين على االبتكار وتوليد األفكار البناءة وصوالً إلى التميز الذي بدوره يرفع من شأن
مؤسسته ويزيد فرصتها التنافسية ،وال شك أن لفلسطين شأن في هذا المجال ،إذ يتضح ذلك من خالل
جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع التي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الفلسطينية والكوادر اإلدارية
والمهنية على تطوير أدائها وتحسين خدماتها واالرتقاء بممارساتها اإلدارية وترسيخ مبادئ ومفاهيم اإلدارة

الحديثة والجودة والتميز في األداء.

ويعد النموذج األوروبي للتميز من أفضل نماذج التميز المؤسسي ،وقد استند عليه الكثير من

النماذج العالمية ،حيث تم إنشاء النموذج ( )EFQMوجائزته عام ( ،)1991وذلك من قبل المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة ( )European Foundation for Quality Managementويعنى هذا

النموذج بالتميز في األعمال وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات والدول األوروبية ،وتم منح
جائزته إلى أربع فئات وهي كالتالي( :الشركات الكبيرة ،الدوائر والوحدات التشغيلية للشركات ،منظمات

القطاع العام ،المنظمات المتوسطة والصغيرة) وتتكون المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ( )EFQMمن
أكثر من ( )800عضو من مؤسسات األعمال الخاصة والعامة ،وتلتزم بمساعدة المؤسسات لتحقيق
التحسين الشمولي في أدائها ومن ثم التميز ،حيث صممت المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة نموذجاً

للتميز خاصاً بها أسمته بـ ( )Excellence Model EFQMإذ إن كثير من المؤسسات استخدمت هذا
النموذج من أجل التقييم الذاتي ألدائها ،أو من أجل التقدم للحصول على الجائزة األوروبية للجودة
والتميز (جودة.)36 :2015 ،

ومما ال شك فيه أن التغيرات المتسارعة والتطورات المستمرة في المجاالت المختلفة التي برزت

مالمحها في القرن الحادي والعشرين أوجدت حاجة ماسة للمؤسسات بشكل عام ولمؤسسات التعليم على
وجه الخصوص لضرورة مواكبتها وتضييق الفجوة وتحقيق التميز ،وذلك ال يكون إال من خالل تصورات

مستقبلية واضحة وقدرات تنبؤية على درجة عالية من الدقة و ورؤى مستقبلية استراتيجية واضحة المعالم.
ومن هنا برز دور التخطيط االستراتيجي الذي له أهمية كبرى في المؤسسات كبيرة الحجم

وصغيرة الحجم ،فهو الضمان للعمل الصحيح ،والتطبيق الفعال لنوع الق اررات التي تؤثر على المؤسسة
بكاملها في المستقبل والمصممة لمخاطبة قضايا أكبر وأكثر أهمية تواجهها ،وأن قوة التخطيط االستراتيجي

تأتي من قاعدة صلبة متوافقة مع الرؤية والقيم ،والتحليل الصارم ،والمستمر من داخل المؤسسة
وخارجها (صالح.)88: 2011 ،

ولما كانت اإلدارة التربوية بحاجة ماسة للتخطيط االستراتيجي أكثر من غيرها من مجاالت الحياة

األخرى ،وبما أن اإلدارة المدرسية جزء من اإلدارة التربوية وهي جزء أصيل وركن ركين؛ فإن اإلدارة
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المدرسة هي أحوج ما تكون من غيرها للتخطيط االستراتيجي وذلك الستثمار جميع اإلمكانات المادية
والبشرية من معلمين وعاملين وطالب ،وكذلك االستفادة من البيئة الخارجية سواء من فرص متاحة أو

مواجهة تحديات ومخاطر وتهديدات موجودة .وأيضا ألن التخطيط االستراتيجي يهتم بالرؤية والرسالة
واألهداف والهتمامه بالتنبؤ بالمشكالت المستقبلية ووضع الحلول لها (نور الدين.)3 :2008 ،

ويعد التخطيط االستراتيجي أسلوباً جديداً في التخطيط التربوي واإلدارة التعليمية والهدف منه في

مجال التعليم يتمثل في تعزيز عملية التكيف واالنسجام بين المؤسسة التعليمية والبيئة التي يغلب عليها
طابع التغيير ،وذلك بتطوير تصور قابل للتعديل – طبقا للظروف – يمكن تطبيقه من أجل مستقبل

المؤسسات التعليمية (العجمي.)389 :2008 ،

وقد كان التخطيط االستراتيجي وما زال موضعاً للبحث وقد تناوله العديد من الباحثين لما له من

قدرة عالية في سد الفجوات وتجاوز المشكالت التي تواجه مديري المدارس ورسم الصور المستقبلية
الواضحة ،حيث توصلت دراسة (أبو حطب )2015 ،إلى أن نسبة كبيرة من مديري المدارس بمحافظات
قطاع غزة تمارس التخطيط االستراتيجي حيث وصلت النسبة إلى ( ،)%82.8وأوصت بضرورة منح

دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الثقة والصالحيات الالزمة لمديري المدارس لممارسة إدارة المعرفة
بفاعلية أكبر لتدعيم عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي.

كما أوضحت دراسة (أبو هاشم )2007 ،أن نسبة مرتفعة من المديرين لديهم اتجاهات إيجابية

تجاه التخطيط االستراتيجي لمدارسهم وأوصت بضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي والتأكيد على

مفهومه الصحيح وأهميته وكل ما يتعلق به ،وضرورة التعمق في الدراسات المستقبلية ،وأساليب التنبؤ،
والتصدي لقضايا استراتيجية هامة تعمل على إحداث طفرات في مستوى ونوعية الخدمات التعليمية،

وتشجيع التجارب اإلبداعية ،وعدم االقتصار على القضايا الروتينية ،وضرورة استخدام الحاسوب في

عملية التخطيط.

وكشفت دراسة (الشاعر )2007 ،إلى أن نسبة متوسطة أقرت بوجود معوقات تتعلق بتطبيق

التخطيط االستراتيجي المدرسي ،حيث يترأس هذه الصعوبات التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على
النشاطات المدرسية المخطط لها في المستقبل ،ويتلوها انشغال المديرين بمشكالت الطلبة وأولياء األمور،
وكذلك صعوبة المدارس المشتركة في المبنى الواحد ونقص الموارد ،وأوصت الدراسة بضرورة أن يعمل

المدراء على تكريس ثقافة التخطيط االستراتيجي وترسيخها في مدارسهم لتكون جزءاً ال يتج أز من الثقافة
العامة لهذه المدارس.

وانطالقاً مما سبق واستكماالً لما بدأه الباحثون في مجال التميز المؤسسي والتخطيط االستراتيجي،

خطوة متواضع ًة وهام ًة في طريق بحث عالقة جديدة بين درجة تحقق معايير التميز
فإن هذه الدراسة تعد
ً

المؤسسي في المدارس من جهة ومن جهة أخرى مدى ممارسة المدراء للتخطيط االستراتيجي في ذات
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المدارس ،حيث إن هذه العالقة لم تحظ باهتمام كاف في المجال التربوي ،واضع ًة بين أيدينا معايير
ونماذج تحتذى للتميز المؤسسي ولبحث مدى تحققها في مدارسنا.
ثانياً :مشكلة الدراسة:

ومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي المتعلق بمجال الدراسة ،ومن خالل عمله معلماً

في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية الحظ أن معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية

لم تحظ بالربط الواضح بممارسة التخطيط االستراتيجي فيها؛ فما زالت الخطط االستراتيجية توضع بمعزل

عن معايير التميز المؤسسي ،واستقى الباحث من مالحظاته أن بعض مديري المدارس ومعلميهم يتخذون

من التخطيط االستراتيجي وجهاً شكلياً لتحسين صورتهم أمام المسئولين ،وهذا بدوره يؤثر سلباً على
مستوى التميز المؤسسي في مدارسهم ،إضافة إلى أن الباحث لم يجد دراسات تناولت هذه العالقة
الترابطية وخاصة في المجال التربوي ،وعليه تولد الشعور بحاجة المجتمعات العربية والفلسطينية على

وجه الخصوص لمثل هذا النوع من الدراسات ،وأصبح من الضروري إخضاع هذه المشكلة للدراسة

العلمية المنهجية للخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات القادرة على خدمة المدارس الفلسطينية في

االستناد لمعايير التميز المؤسسي مع وضوح الترابط بينها وبين التخطيط االستراتيجي.

وعلى ضوء ذلك برزت مشكلة الدراسة ،والتي يمكن صياغتها في السؤال الرئيس التالي:

ما درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين وعالقتها

بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي؟

وسيتم اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1ما درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين من وجهة نظر
المعلمين؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير

معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى إلى

كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية)؟

 .3ما درجة تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في
مدارسهم؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير

معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في مدارسهم تعزى

إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية)؟

 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في
مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديرهم لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في ذات المدارس؟
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ثالثاً :أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

 .1التعرف إلى درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين من
وجهة نظر معلمي هذه المدارس.

 .2الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين
متوسطات درجات تقديرات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز

المؤسسي في مدارسهم تعزى إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة،
والمنطقة التعليمية).

 .3التعرف إلى درجة تقدير معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة ممارسة مديريهم
التخطيط االستراتيجي في مدارسهم.

 .4الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين
متوسطات درجات تقديرات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لممارسة مديريهم التخطيط

االستراتيجي في مدارسهم تعزى إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة،
والمنطقة التعليمية).

 .5الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات درجات تقديرات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير

التميز المؤسسي في مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديراتهم لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط

االستراتيجي في ذات المدارس.

رابعاً :أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراسة من خالل تحقيق األهداف ،وتتجلى أهميتها في النقاط التالية:

 .1قد تساعد هذه الد ارسة القائمين على مركز التطوير التربوي في تحسين عمليات التدريب المهني
للعاملين.

 .2قد تفيد مديري المدارس من خالل اعتماد معايير التميز المؤسسي كأسلوب يساعد على رفع أدائهم.
 .3تحاول هذه الدراسة أن تضع بين أيدي المسئولين في األونروا معلومات حول درجة تحقق معايير
التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث ودرجة ممارسة مدراء المدارس للتخطيط االستراتيجي.

 .4قد يستفيد من هذه الدراسة الباحثون اآلخرون.

 .5تكمن أهمية هذه الدراسة في ضوء علم الباحث بأنها من الدراسات األولى التي تقيس العالقة بين
درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث ودرجة ممارستهم للتخطيط

االستراتيجي ،مما أكد على حاجة البيئة الفلسطينية لمثل هذا النوع من الدراسات.

-7-

خامساً :فروض الدراسة:

ينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات التالية:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم

تعزى لمتغير الجنس ( ذكور  ،إناث ).

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ( بكالوريوس  ،دراسات عليا ).

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم

تعزى لمتغير سنوات الخدمة ( أقل من  5سنوات  ،من  10-5سنوات  ،أكثر من  10سنوات ).

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم

تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (جنوب رفح ،شمال رفح ،غرب خانيونس ،شرق خانيونس ،غرب

الوسطى ،شرق الوسطى ،جنوب غزة ،غرب غزة ،شرق غزة ،جباليا ،بيت حانون وبيت الهيا).

ينبثق عن السؤال الرابع الفرضيات التالية:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في

مدارسهم تعزى إلى متغير الجنس ( ذكور  ،إناث ).

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في

مدارسهم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ( بكالوريوس  ،دراسات عليا ).

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في

مدارسهم تعزى إلى سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات  ،من  10-5سنوات  ،أكثر من  10سنوات).

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقديرات
معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في

مدارسهم تعزى إلى متغير المنطقة التعليمية (جنوب رفح ،شمال رفح ،غرب خانيونس ،شرق
خانيونس ،غرب الوسطى  ،شرق الوسطى ،جنوب غزة ،غرب غزة ،شرق غزة ،جباليا ،بيت حانون
وبيت الهيا).
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ينبثق عن السؤال الخامس الفرض التالي:

 .1ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

درجات تقديرات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي
في مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديراتهم لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في ذات

المدارس.

سادساً :حدود الدراسة:

اقتصرت حدود الدراسة على التالي:

حد الموضوع :اقتصرت هذه الدراسة على تحديد درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس الغوث
الدولية بفلسطين في المجاالت التالية( :القيادة واإلدارة ،الموارد البشرية ،خدمة المجتمع ،السياسات

واإلجراءات ،العالقات والموارد) ،ودرجة ممارسة مديري هذه المدارس التخطيط االستراتيجي في ذات

المدارس في المجاالت التالية( :الرؤية والرسالة ،األهداف االستراتيجية ،التحليل االستراتيجي ،تنفيذ
الخطة االستراتيجية ،متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها).

الحد المؤسسي :مدارس وكالة الغوث في محافظات فلسطين الجنوبية.

الحد البشري :عينة ممثلة من المعلمين والمعلمات العاملين في مدارسة وكالة الغوث في محافظات
فلسطين الجنوبية.

الحد المكاني :محافظات فلسطين الجنوبية ،وهي( :رفح ،خانيونس ،الوسطى ،غزة ،جباليا ،بيت حانون،
وبيت الهيا).

الحد الزماني :تم تطبيق الشق الميداني لهذه الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي ()2018 -2017م.
سابعاً :مصطلحات الدراسة:

 معايير التميز المؤسسي:

المعيار:

"القواعد النموذجية ،أو األطر المرجعية أو الشروط التي نحكم من خاللها على سلوكيات األفراد
والجماعات ،وكذلك األعمال وأنماط التفكير واإلجراءات المختلفة لآلخرين" (مصلح.)9 :2011 ،

ويعرف أيضاً بأنه" :عبارة يستند إليها في الحكم على الجودة في ضوء ما تضمنته هذه العبارة

من وصف للسلوك ،والممارسات التي تعبر عن قيم أو اتجاهات أو أنماط تفكير ،أو القدرة على حل

المشكالت واتخاذ الق اررات ،باعتبارها خطوطاً إرشادية تمثل المست ــوى النوعي لألداء".

(و ازرة التربية والتعليم)7 :2014 ،

ويعرف القططي ( )2017المعايير بأنها" :عبارة عن األطر والمحكمات التي يمكن من خاللها

التعرف إلى مدى تحقق األهداف وبلوغ أعلى مراتب الجودة" (القططي.)45 :2017 ،
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ويعرفه الباحث بأنه" :المنطلق واألساس الذي يمكن من خالله الحكم على السلوكات واألداءات

وأنماط التفكير والق اررات بما يشكل موجهات لذلك".

التميز المؤسسي:

يعرف التميز المؤسسي بأنه" :التفوق اإليجابي في األداء والممارسات والخدمات المقدمة،

الذي يعتبر مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الكفء والفعال ،المبني على المفاهيم
اإلدارية الرائدة ،وتتضمن التركيز على األداء والنتائج ،وخدمة المتعاملين ،والتحسين المستمر،

واالبتكار" (الحية.)31 :2015،

ويعرف الباحث التميز المؤسسي بأنه" :أسلوب إداري يتمثل في قدرة المؤسسة على المساهمة

بشكل إيجابي من خالل حالة من التفرد والتفوق في األداء ،وااللتزام بإدراك رؤية مشترك يسودها وضوح
الهدف وكفاية المصادر ،للوصول إلى نتائج ملموسة متوازنة في إشباع احتياجات جميع األطراف،

وضمان التحسين والتطوير المستمرين".

معايير التميز المؤسسي:

"هي مجموعة من المؤشرات التي تمكن المؤسسة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة

تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة قوتها التنافسية" (الجعبري.)40 :2009 ،

ويعرف الباحث معايير التميز المؤسسي إجرائياً بأنها" :مجموعة من الشروط واألطر المرجعية

في المجاالت( :القيادة واإلدارة ،الموارد البشرية ،خدمة المجتمع ،السياسات واإلجراءات ،العالقات
والموارد) والتي تعبر عن حالة التفوق المؤسسي واإلداري في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين ،بما
يضمن بلوغ درجات التنافسية مقارنة بالمؤسسات النظيرة لها ،والتي يستدل على درجة تحققها من خالل

استجابة معلمي تلك المدارس باستخدام استبانة أعدت لهذا الغرض".

 مدارس وكالة الغوث:

تعرفها و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ( )2007بأنها :مؤسسات تعليمية غير حكومية
تديرها وتشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،وتقوم بتدريس المنهاج المتبع في

المدارس الحكومية (و ازرة التربية والتعليم العالي.)5 :2007 ،

 التخطيط االستراتيجي:

التخطيط:

يعرف التخطيط بأنه" :عملية تتضمن تحديد مختلف األهداف ،والسياسات ،واإلجراءات،

والبرامج ،وكذلك طرق العمل ،ومصادر التمويل ،ومعرفة المشاكل المتوقعة وطرق معالجتها".

(اللوزي)92: 2002 ،
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ويعرفه غريب بأنه" :فن التعامل مع المستقبل ،وهو نقطة البداية للعملية اإلدارية؛ تضمن تصميم

األهداف ،وتقييمها واختبار المناسب منها ،وتحديد الكيفية من خالل برامج وجداول زمنية تحقق
ذلك" (غريب.)173 :2009 ،

ويرى الصائغ أن التخطيط" :رسم األنشطة المستقبلية باالستناد إلى الحقائق الخاصة بالمواقف،

وبناء على تجميع وتحليل تلك الحقائق (الصائغ.)72 :2011،

في حين يرى الصباب ( )2013أن التخطيط هو " :التوقع بما سيكون عليه الوضع في المستقبل

مع االستعداد لهذا المستقبل( ".الصباب.)67 :2013 ،
االستراتيجية:

يعرفها خطاب ( )2001بأنها" :عملية اتخاذ ق اررات مستمرة بناء على معلومات ممكنة عن

مستقبلية هذه الق اررات وآثارها في المستقبل ،وتنظيم المجهودات الالزمة لتنفيذ هذه الق اررات ،وقياس

النتائج في ضوء التوقعات عن طريق توافر نظام للتغذية الراجعة للمعلومات" (خطاب.)14 ،2001 ،

وتعرف أيضاً بأنها" :إعداد األهداف والغايات األساسية طويلة األجل للمؤسسة ،واختيار خطط العمل
وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات" (عدون.)8 :2001 ،
وأورد الشويخ ( )2007أن االستراتيجية هي" :مجموعة الخطط الموجهة التي تساعد اإلدارة على

تحقيق المسار الذي اختارته واالستفادة من الفرص المحيطة بها ،ومواجهة القيود والتهديدات

والمخاطر التي تتعرض لها لتحقيق أهدافها االستراتيجية ،مع التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج
المحددة" (الشويخ.)26 :2007 ،

ويعرف الباحث االستراتيجية بأنها" :اإلطار العام لعملية ترتيب األفكار والهيكلية الواضحة التي

تتم من خاللها مواكبة التحديات والتطورات ،ودراسة وتحليل الفرص المتاحة في البيئتين الداخلية

والخارجية ،بما يضمن تحقق أهداف المؤسسة المنشودة.

التخطيط االستراتيجي:

"منهج نظامي يستشرف آفاق المستقبليات التربوية والمحتملة والممكنة ،ويستعد لمواجهتها
بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة واتخاذ ق اررات عقالنية بشأن تنفيذها

ومتابعة هذا التنفيذ (حسين.)169 :2002 ،

ويعرفه الف ار ( )2005بأنه" :خطة طويلة األجل تحدد فيها رسالة المنظمة ،والغايات واألهداف

التي تسعى إلى تحقيقها ،وطرق تحقيقها ،والبرامج الزمنية لتحقيقها ،مع األخذ بعين االعتبار التهديدات
والفرص البيئية ،والموارد واإلمكانيات الحالية للمؤسسة( ".الفرا.)5 :2005 ،

أما الغالبي وادريس ( )2007فعرفاه بأنه" :عملية متواصلة ونظامية يقوم بها األعضاء من القادة

في المؤسسة باتخاذ الق اررات المتعلقة بمستقبل تلك المؤسسة وتطورها ،باإلضافة إلى اإلجراءات والعمليات
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المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل المنشود وتحديد الكيفية التي يتم فيها قياس مستوى النجاح في
تحقيقه" (الغالبي وادريس.)104 :2007،

ويرى القحطاني ( )2010أن التخطيط االستراتيجي هو" :القدرة على التوقع والتوافق بين القدرات

الذاتية للمؤسسة والفرص المتاحة أو التهديدات الناشئة عن البيئة الخارجية" (القحطاني.)8 :2010 ،

ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه" :عملية شاملة يقوم بها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين

معتمدين على استشراف المستقبل وادراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة
وتحليلها ،وتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة وتحديد رؤية المدرسة

ورسالتها واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية ومتابعتها وتقييمها؛ من أجل االنتقال
من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود ،ويمكن االستدالل على درجة ممارسة هؤالء المديرين لتلك

العملية من خالل استجابات معلميهم على استبانة أعدت لهذا الغرض".

وسيتم تناول اإلطار النظري للدراسة من خالل الفصل التالي..
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المحور األول :معايير التميز المؤسسي
 المحور الثاني :التخطيط االستراتيجي
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
المحور األول :معايير التميز المؤسسي:

 تمهيد:

لقد أصبح تحقيق المؤسسات ألعلى مستوى ممكن من الجودة واإلتقان والتميز؛ أم اًر ومطلباً ملحاً

وضرورياً للغاية ،حيث تتأثر كل المؤسسات بالمتغيرات التي تحدث من حولها ،باعتبارها نظماً مفتوحة

تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بها ،ويزداد هذا التأثير في ظل ازدياد حدة المنافسة وشراستها بين المؤسسات

في عصر ال يعترف إال بالمتميزين األكفاء سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ،وأصبحت هناك مسؤولية
كبيرة تقع على عاتق القائمين على العمل في المؤسسات في أن يحققوا أكبر قدر ممكن من األداء

المتميز والنجاح؛ لضمان الصمود واالستم اررية في وجه مثيالتها وتحقيق الميزة التنافسية ،مما يعني أن
البحث عن التميز  -بل صناعة التميز -في األداء بات مطلباً أساسياً والتزاماً ال مفر منه وذلك ضمن
جملة من المعايير التي تضمن تحقيق التميز المؤسسي.

 نشأة الجودة وتطورها:

إن دالالت وآثار الجودة موجودة منذ القدم وتبدو جلي ًة في اآلثار اليونانية القديمة والمعابد
المصرية وغيرها ،فالجودة ليست وليدة للعصور الحديثة ،ويعود الفضل في استخدام الجودة وبداية تداولها

كنظام إلى إدارات المصانع ،ويعتبر مفهوم الجودة مفهوماً وارداً إلى الميدان التربوي وليس وليداً له.
حيث إن الجودة كفكرة موجودة منذ آالف السنين ،ولكنها كنظام إداري لم تنشأ إال حديثاً ،فالجودة ليست

ابتكا اًر من ابتكارات الثورة الصناعية ،بل إن جذورها موجودة منذ القدم ،وفي القرن الخامس عشر قبل
الميالد أكد الفراعنة المصريون على الجودة في بناء وصبغ جدران المعابد المصرية ،فضالً عن الشواهد
الباقية من عملهم في تشييد األهرامات (بدح.)124 :2008 ،

وقد نشأ نظام الجودة خالل األربعينيات من القرن العشرين على يد مجموعة من العلماء أمثال

إدوارد ديمنج وجوزيف يوران وفيليب كروسبي ،وقد تعددت أساليب وطرق إدارة الجودة ،فقد انتهج ديمنج
طريقاً يقوم على أساس استعمال تقنيات إحصائية تحقق التحسن المستمر في الناتج ،ومن خالل هذه
التقنيات فقط يستطيع اإلداريون أن يكتشفوا المشكالت ويزيلوا أسبابها في عملية مستمرة متدفقة أثناء
اإلنتاج وليس بعده ،أما جوزيف يوران فقد اعتمد على التخطيط داخل المؤسسة واعتقد أن الجودة تتحقق
حينما يكون العمال قادرين على إنتاج المنتجات والخدمات التي تالئم أو تقابل توقعات المستقبل ،وفي

الخمسينات انتقل ديمنج إلى اليابان والقت أفكاره رواجاً كبي اًر وتكونت موجة الجودة التي عمت العالم كله
بعد ذلك (البيالوي وآخرون.)26-25 :2006،
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وقد تبنى اليابانيون في بداية الخمسينات تطبيق المفاهيم اإلحصائية للجودة كوسيلة إلعادة بناء

البنية التحتية الصناعية المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية ،األمر الذي كان له أكبر أثر في النجاح
الذي حققته الشركات اليابانية في أواخر السبعينات ،وساعد ذلك على انتشار استخدام إدارة الجودة
الشاملة خارج اليابان (قرموط.)14 :2014 ،

وانتقلت هذه الموجة في السبعينات إلى الواليات المتحدة األمريكية على يد ديمنج وتالميذه أمثال

فيجينبوم وكروسبي الذين كونوا بداية حركة إدارة الجودة الشاملة هناك ،ومن الواليات المتحدة انتقلت

حركة الجودة إلى أوروبا ،ومن أبرز الجهود في هذا المجال إرساء معايير الجودة في البرنامج المعروف
باسم ( )ISO 9000في إنجلت ار وأوروبا ،ولم يمض عقد الثمانينات إال وكان مفهوم الجودة الشاملة

مفهوماً سائداً في العالم كله ،وقد انتقل مفهوم الجودة إلى مجال التعليم في الواليات المتحدة على يد

مالكوم بالدريج وظل هذا الرجل ينادي بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة حتى وفاته عام  ،1987وفي هذه
اآلونة أيضاً مدت المنظمة البريطانية العالمية ( )Iso 9000اهتمامها إلى قطاع التعليم وفق معايير
معتمدة واضحة ،حيث فرض منطق الجودة وجود معايير للمدخالت والعمليات والمخرجات التعليمية،
وارتبطت حركة المعايير تاريخياً بحركة الجودة ،وال جودة بدون معايير ،والبحث في الجودة يعني البحث

عن المعايير في نفس الوقت (البيالوي وآخرون.)27-26 :2006 ،

وذكرت الحريري ( )2011أن تطور مفهوم الجودة الشاملة كان نتيجة للمستحدثات واالكتشافات

المتسارعة والثورة المعلوماتية ،وتراكم التقنيات الحديثة وتتابع تطورها ،مما جعل هذا المفهوم يمر بأربع
مراحل تضم كل مرحلة ما تسبقها وتمهد لما تليها بشكل منسجم تحققه وحدة الهدف ،وتتلخص هذه
المراحل بما يلي:

 .1مرحلة الفحص :تقتصر هذه المرحلة على إجراءات الفحص والتفتيش الستبعاد المعيب دون التعرف
على أسبابه لمنع تك ارره.

 .2مرحلة رقابة الجودة :وتهدف هذه المرحلة إلى رقابة عمليات التصميم والتصنيع اعتماداً على البيانات
الناتجة من عمليات الفحص النهائية للمخرجات والتي تعرف بالتغذية الراجعة للنظام بكل عناصره
ووظائفه.

 .3مرحلة ضمان الجودة :يتحول مفهوم الجودة في هذه المرحلة إلى تجنب وقوع األخطاء والذي يطلق
عليه أيضاً مفهوم األخطاء الصفرية ،وذلك لتأكيد الجودة في كل المستويات ولدى كل العاملين في

المؤسسة.

 .4مرحلة إدارة الجودة الشاملة :وتعتبر هذه المرحلة هي الناتج الطبيعي للمراحل الثالث آنفة الذكر
والتي تمثل المدخل التقليدي إلدارة الجودة ،فحركة إدارة الجودة الشاملة إنما هي امتداد لحركة الفكر

اإلداري ،إذ تأثرت هذه المراحل مجتمعة في تطورها بالتطور الذي شهدته حركة الفكر
اإلداري (الحريري.)49 :2011،
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 مفهوم الجودة الشاملة:
يعد مفهوم الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الهادفة إلى تحسين وتطوير األداء بصورة

مستمرة ،وهو مفهوم حديث يقوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي تعمل اإلدارات خاللها من أجل
تحقيق األداء األفضل ،وكغيره من المفاهيم اإلدارية فإن مفهومه يختلف وفقاً لزاوية النظر وطبيعة العمل،

ولكن يبقى هذا االختالف شكلياً ال يصل إلى المضامين الجوهرية له.

وتعتبر إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية حديثة ،تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل ،قائم

على أساس إحداث تغييرات جذرية لكل شيء داخل المنظمة بحيث تشمل التغيرات( :الفكر ،السلوك،

القيم ،نظم إجراءات العمل ،األداء) وذلك؛ ألجل تحسين و تطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى
أعلى جودة في مخرجاتها ،وبأقل تكلفة؛ بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها عن طريق
إشباع حاجاتهم ورغباتهم وفق ما يتوقعونه ،بل وتخطي هذا التوقع (عايش.)22 :2008 ،

وأورد أحمد ( )2007أن الجودة الشاملة هي :فلسفة إدارية ترتكز على مجموعة من المبادئ

األساسية التي تساعد على فهم العمليات المختلفة في المنظمة سعياً لزيادة القدرة التنافسية وزيادة كفاءتها

في إرضاء العمالء والتفوق والتميز على المنافسين وزيادة إنتاجية كل عناصر المنظمة ،ومرونة المنظمة
في تعاملها مع المتغيرات البيئية سريعة التغيير ،وضمان التحسين المتواصل لكل قطاعاتها ومستوياتها
(أحمد.)152 :2007 ،

ويمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة عبارة عن نظام يتضمن مجموعة الفلسفات الفكرية

المتكاملة واألدوات اإلحصائية والعمليات اإلدارية المستخدمة لتحقيق األهداف ورفع مستوى رضا العميل
والموظف على حد سواء ،ويؤكد (كروسبي) على أن إدارة الجودة الشاملة تمثل المنهجية المنظمة لضمان

سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقاً ،حيث إنها األسلوب األمثل الذي يساعد على منع وتجنب
حدوث المشكالت من خالل العمل على تحفيز وتشجيع السلوك اإلداري والتنظيمي األمثل في األداء
واستخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة وفعالية (حمود.)75 :2005،

أما مفهوم الجودة الشاملة في التربية فهو :عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم ،وتستمد

طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية
في مستويات التنظيم المختلفة على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر في المؤسسة
التربوية (الهيشان.)19 :2004،

في حين يرى بدح ( )2008أن الجودة الشاملة في التربية هي  :جملة الجهود المبذولة من قبل

العاملين في المجال التربوي لرفع مستوى المنتج التربوي (الطالب) بما يتناسب مع متطلبات المجتمع،
وبما تستلزمه هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية الالزمة لرفع

مستواه من خالل تضافر جهود كل العاملين في مجال التربية (بدح.)124 :2008 ،
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وعرفها الزواوي ( )2003بأنها :معايير عالمية للقياس واالعتراف واالنتقال من ثقافة الحد األدنى

إلى ثقافة اإلتقان والتميز ،واعتبار المستقبل هدفاً نسعى إليه ،واالنتقال من تكريس الماضي والنظرة

الماضية إلى المستقبل الذي تعيش فيه األجيال التي تتعلم اآلن (الزواوي.)34 :2003،

وان إدارة الجودة الشاملة في التعليم هي بمثابة منهج يرتكز على إمكانية إيجاد ثقافة تنظيمية

لدى المؤسسات التعليمية تجعل اإلدارة التعليمية والمعلمين والعاملين والطلبة متحمسين لكل ما هو جديد

من خالل تحريك مواهبهم وقدراتهم وتشجيع فرق العمل والمشاركة في اتخاذ القرار وتحسين العمليات،
بما يضفي تغي اًر واضحاً نحو األفضل لدى خريجي المؤسسات التعليمية (الحريري.)20 :2011،
ويمكن القول بأن الجودة الشاملة هي فكر إداري يتمثل في مجموعة من اإلجراءات المنظمة
والتي يتم ممارستها من قبل كافة المستويات في المؤسسة ،بهدف إجراء تحسينات مستمرة وشاملة طويلة

المدى ،واستخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة بكفاءة وفعالية ،للوصول إلى تحقيق رضا الطلبة
وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي بشكل يفوق توقعاتهم مما يقود المؤسسة التعليمية (المدرسة) إلى تحقيق
نقلة نوعية وحالة من التميز.

 العالقة بين مفهومي الجودة الشاملة والتميز:
تطرقت العديد من الدراسات واألدبيات للعالقة بين مفهومي إدارة الجودة الشاملة والتميز ،منها

ما أوضح أنهما مفهومين مترادفين ،وبعضها أوضح ان إدارة التميز هي من النتائج المتحققة جراء
قصور في تطبيقات الجودة الشاملة عن تحقيق
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وأخرى أوضحت أن ثمة
اً

الميزة التنافسية ،وأن المؤسسات تحتاج ألساليب إدارية وموارد تنظيمية لتحقيق التميز ،كما أن إدارة

الجودة الشاملة لم توف للمؤسسات تحقيق أهداف التحسين المستمر الذي يحقق التميز التنافسي ،وذلك
كون إدارة الجودة الشاملة تتبنى التحسين المستمر التدريجي الذي يحتاج لفترات زمنية تمتد إلى سنوات
طويلة ،وال يتم حصد نتائج مرضية بشكل سريع ،كما أن إدارة التميز تعتمد على تقييم مدى توفر مجموعة

من المعايير اعتماداً على تقييم كمي أو نوعي لنتائج األعمال ومقارنتها بنتائج مرجعية ،أما إدارة الجودة
الشاملة فإن التقييم فيها يكون على مستوى تقييم مدى توفر المتطلبات والمبادئ األساسية لتحسين األداء

(سهمود.)14 :2013،

ويرى بيرزكوب ( )2008أن هناك ترابط شديد بين فكرة إدارة الجودة الشاملة وبين مفهوم التميز،

ويجب التوافق والتكامل بين المدخلين للوصول إلى مرتبة التميز في األداء ،حيث يشترك المفهومان في

عدد من المفاهيم الرئيسة وهي القيادة ،والتركيز على العميل ،والتحسين المستمر ،والتركيز على الحقائق،

ومشاركة الجميع ،لذا يرى البعض أن مفهوم التميز هو من فلسفات نظم إدارة الجودة الشاملة بصفة

أكثر (بيرزكوب.)38 :2008،

وتعتبر الجودة الشاملة فلسفة شاملة لكل ما يجري بالمؤسسة التربوية من فعاليات ،وصفة أساسية

تتصف بها كافة المدخالت والعمليات والمخرجات للمؤسسة ،لذلك فإن إدارة التميز تتحقق حين يعم
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االلتزام بالجودة ،بمعنى أداء العمل وفق المواصفات وبالمستوى الذي يرضي الجميع سواء كان من داخل

المؤسسة التربوية أو من خارجها (السلمي.)6 :2002،

كما أن مفهوم التميز له خصائصه الفريدة التي تختلف عن كثير من البرامج المتنوعة للجودة

الشاملة ،فالتميز أشمل من إدارة الجودة الشاملة ،ويتسم بنقل األفكار إلى مدى أبعد من مداها األصلي

في تحقيق أداء أفضل ،من خالل تركيز مفهوم التميز على أهمية التطوير االستراتيجي والتخطيط
االستراتيجي ،لتحقيق التنسيق المتكامل ،أما في إدارة الجودة الشاملة فليس هناك تركيز واضح لنتائج

التكامل االستراتيجي (.)Alrayes,2006:20

وما يجعل نماذج التميز في طبيعتها أكثر شمولية من النماذج المعروفة إلدارة الجودة الشاملة

أيضاً ،هو عنايتها بالتكامل وشمولها لكل نشاطات المنظمة ،مما يساعد في فهم وتحديد مفتاح الروابط
وعالقات السبب والنتيجة التي توجد في أعمال المنظمة ،كما تستخدم نماذج التميز للتقويم الذاتي كأداة
تشخيصية لتحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة لوضع خطة العمل (.)Porter,2004:373

ولتتضح طبيعة العالقة بين إدارة الجودة الشاملة ومفهوم التميز بشكل أكثر وضوحاً ،يجب بيان

أوجه التشابه واالختالف بينهما وفيما يلي عرض لذلك من خالل الجدول التالي:

أوجه اختالف مفهوم التميز

أوجه التشابه بين المفهومين

 القادة مرتبطون بصورة مباشرة من خالل سلوكهم.

 الحاجة إلى االستم اررية في التزام القائد.

 إدارة الجودة الشاملة يكون تركيزها داخلياً في حين

 االعتماد الكبير على مشاركة الموظفين.

 فلسفة الجودة جزء ال يتج أز من المفهومين.
 تركيز كل من المنهجين على عملية التحسين.
 يركز المفهومان على العميل.

أن مفهوم التميز يركز داخلياً وخارجياً ليشمل
مجموعة من أصحاب المصلحة والمجتمع.

 مفهوم التميز يكون أقل تقييما أو توجيهاً من خالل

 التقدم يظهر مع مر الزمن والنتائج ال تتحقق التمكين والتفويض.
سريعاً.

 يقدمان منافع مادية ومعنوية.

 مفهوم التميز يغطي جميع نواحي ومداخل
المؤسسة.

 االتصال والتعلم ونظم الجوائز مثل المكافآت مفهوم التميز يتطلب أساليب متطورة لتقييم األداء
والتقدير تكون حيوية لتحقيق النجاح في والمقارنات الخارجية.

المتجهين.

 مفههوم التميز له ارتباط مباشر باستراتيجية

وخاصة في السنوات األولى.

 التقويم البنائي في نماذج التميز يتيح إجراء مقارنة

 الدعم الخارجي كثي اًر ما يكون الزماً لدعم البرنامج المؤسسة ودعم تحقيق األهداف االستراتيجية.
مباشرة مع مؤسسات أخرى.

(السوسي.)11 :2015،
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ويرى الباحث أن العالقة بين هذين المفهومين هي عالقة ترابط وتكامل ،حيث تعتبر الجودة

الشاملة مدخالً من مداخل التميز المؤسسي ومعيا اًر جوهرياً من معاييره ،فمن خالل األساليب اإلدارية
الحديثة إلدارة الجودة الشاملة تتحقق إدارة التميز ،وباعتبار التميز أعلى المراحل المتقدمة في اإلتقان
واألداء الفعال فهو مرحلة لما بعد الجودة.

 نشأة وتطور مفهوم التميز:

يعتبر التميز مفهوماً قديماً اهتم به منذ آالف السنين ،وأول من تناوله بالكتابة هم الفالسفة
الصينيون القدماء (المعاني وآخرون .)305 :2011،فمفهوم التميز أو ما يسمى بـ ( )Excellenceفي
اللغة اإلنجليزية ليس حديث االكتشاف ،حيث تشير الدراسات أن هذا المفهوم كان يستخدمه اإلغريق
بمفهوم ( )Aristeiaوالذي يعني بالعربية أفضل األحوال أو أكثر هوالً (.)Anninos,2007:309

وعرف التميز بأنه :سعي المؤسسات إلى استغالل الفرص الحاسمة التي يسبقها التخطيط

االستراتيجي الفعال ،وااللتزام بإدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية المصادر والحرص على
األداء (الضالعين.)73 :2010،

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين وحتى العقد األول من األلفية الثانية تغير الكثير من

المفاهيم اإلدارية ،فمن التوجه إلى التركيز على رأس المال المادي ،إلى التركيز على رأس المال الفكري،
ومن التركيز الداخلي ،إلى التركيز على الجمهور الداخلي والخارجي  ،ومن التركيز على جودة الخدمات،

إلى التركيز على التميز (العيسوي.)13 :2013،

وتعود نشأة التميز كنظام إداري إلى العام ( )1950عندما قدم ديمنج الجودة كمعيار أساسي

للتميز ،وقد تبنت اليابان هذا النموذج ،وأنشأت في عام ( )1951نموذج ديمنج ،وخالل عشرين عاماً
من تطبيق النموذج تحقق نجاح اإلدارة اليابانية ،فكان للنهضة الصناعية اليابانية وتميزها عن الصناعة
األمريكية أثر في دراسة فلسفة اإلدارة اليابانية ،وأدركت الكثير من المنظمات الغربية أن واقع الجودة هو
خيار استراتيجي للتميز ،ثم انتقل التركيز من جودة الخدمات إلى تميز الخدمات مع طرح األمريكيان

( )Peters & Wetermanفي عام ( )1982كتابهما بعنوان البحث عن التميز ( In Search of
 )Excelenceالذي كان من أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا وأوروبا ،مما زاد االهتمام بتميز

الخدمات (جودة.)11 :2015،

وتماشياً مع تلك القوى الداعمة للتميز فقد برزت الحاجة إلى إيجاد صيغة تؤكد إلدارة

المؤسسات العامة والخاصة وعمالئها أن ماتقدمه من خدمات تتم وفقاً لمعايير التميز ،واتجهت جهود
علماء اإلدارة إلى تحديد مفاهيم ومعايير األداء المتميز للوصول إلى النموذج األمثل لتميز األداء،

ففي العام ( )1987أنشأت الحكومة األمريكية نموذجاً أطلق عليه اسم مالكولم بالدريج ،يستند إلى معايير
التميز لتطوير أداء المؤسسات األمريكية ،ثم قامت المؤسسة األوروبية للجودة ( )EFQMفي
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عام ( )1991ببناء النموذج األوروبي للتميز من خالل تطوير أفكار ومعايير نموذجي مالكولم بالدريج
وديمنج (.)Alrayes,2003:4

كما أن التغيير من الجودة وادارة الجودة الشاملة إلى التميز حدث بشكل واسع مع ظهور نموذج

التميز األوروبي الذي يظهر أن االنتقال من إدارة الجودة الشاملة إلى التميز في أداء المؤسسة أصبح
حقيقة واقعية (الرشيد.)124 :2009،

وخالل فترة التسعينات أسهمت عوامل عدة في تحفيز المنظمات الحكومية نحو تطوير أداء

القطاع العام وتبني نماذج التميز في سعيها لتحقيق األداء المتميز كما القطاع الخاص ،وترتب عليه
انتشار بناء نماذج التميز في مختلف دول العالم وتنامي استخدامها في الدوائر العامة.

(المصري)50 :2015،

وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ظهرت العديد من البرامج والجوائز
لألداء المتميز في العديد من البلدان العربية من أهمها برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز الذي ظهر

الدليل األول له في العام ( ،)1997ونموذج التميز لجائزة الملك عبد العزيز للجودة وهو النموذج الوطني
الموحد للجودة والتميز المؤسسي لجميع القطاعات في المملكة العربية السعودية الذي تمت الموافقة عليه

في العالم ( ،)2000وجائزة التعليم للتميز الصادرة عن و ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية ،وعلى

الصعيد الفلسطيني يبرز نموذج جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع والذي يترأسها حالياً السيد صبيح
المصري ،وقد احتضنت هذه الجائزة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية كواحدة من برامجها التنموية
منذ انطالقها عام ( ،)2007إيماناً منها بأهمية تكريم كل من يتفانى في سبيل اإلتقان والتميز ،وال ننسى

جهود وكالة الغوث الدولية في هذا المجال من خالل استحداث الوحدات االستراتيجية الثالث

(وحدة التقييم ،وحدة التطوير المهني ،واطار ضمان الجودة) خالل العام ( ،)2014والتي بدأ العمل بها

فعلياً في فبراير (.)2015

وبالتالي ،فإن كان للمؤسسات لغة تتحدث بها في القرن الحادي والعشرين ،فهي بال شك

لغة التميز ،حيث صار التميز أهم ما يشغل اهتمامات الممارسين العاملين في مجال اإلدارة.

(الفاروعي)27 :2012،

واستناداً إلى ما سبق ،يتضح أن جذور التميز تلتقي وتلتف حول جذور مفاهيم الجودة الشاملة،

فقد كان لتطور الجودة الشاملة أكبر األثر في ظهور التميز حتى أصبحت الجودة معيا اًر مهماً من معايير

التميز ،وأصبح بقاء المؤسسات اليوم مرهوناً بمدى قدرتها على تحقيق التميز ،ألن التميز ببساطة هو
المستوى األدائي الوحيد المقبول في عصر التنافسية والعولمة والمعرفة.

 مفهوم التميز المؤسسي:

يعتبر التميز المؤسسي من المفاهيم اإلدارية المهمة ،وسبب لجوء المؤسسات إلى هذا النوع من

األداء يكمن في بيئة العمل التي تستدعي منها ضرورة التفكير بالسبل التي تجعل منتجاتهم وخدماتهم
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تقدم بشكل ابتكاري وابداعي حتى يستطيعوا المنافسة ،ولقد تناول الباحثون مفهوم التميز في األداء

المؤسسي ولم يصلوا لمفهوم موحد له ،وذلك ألن كل باحث تناول المفهوم من مدخل يختلف عن اآلخرين،
فمدخل اإلدارة العلمية حدد مفهوم الكفاءة كأساس للتميز المؤسسي ،في حين أضاف مدخل العالقات
اإلنسانية البعد البشري لعملية تميز األداء المؤسسي ،وبموجب هذا المدخل تم التركيز على

الحاجات االجتماعية للعاملين ،فيما أشارت المداخل اإلدارية المعاصرة أن مفهوم الفاعلية يعد أساسا
للتميز ،وأن هذا المدخل يركز على تحقيق أهداف المنظمة الكلية في ظل التغيرات المعقدة في
البيئة (هنية.)26 :2016،

وظهر على قمة التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع يبلور الغاية األساسية لإلدارة

في المؤسسة المعاصرة من ناحية ،ويبرز السمة الرئيسية التي يجب أن تتصف بها من ناحية أخرى،

ذلك هو مفهوم التميز المؤسسي ،ويشير التميز كما أوضحنا إلى بعدين محوريين في اإلدارة الحديثة:


البعد األول :إن غاية اإلدارة الحقيقية هي السعي إلى تحقيق التميز بمعنى إنجاز نتائج غير مسبوقة



البعد الثاني :إن كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وق اررات وما تعتمده من نظم وفعاليات يجب

تتفوق بها على كل من ينافسها ،بل وتتفوق بها على نفسها بمنطق التعلم.

أن يتسم بالتميز أي الجودة الفائقة الكاملة التي ال تترك مجاالً للخطأ أو االنحراف ويهيئ الفرص

الحقيقية كي يتحقق تنفيذ األعمال الصحيحة تنفيذا صحيحاً وتاماً من أول مرة.
والبعدان متكامالن ويعتبران وجهان لعملة واحدة وال يتحقق أحدهما دون اآلخر ،كما أن بعدي التميز

يعتمدان اعتماداً كلياً وتاماً على استثمار الرصيد المعرفي المتراكم والمتجدد باستمرار وتيسير السبل للتعلم

التنظيمي حتى يتم تفعيل تلك المعرفة على أرض الواقع (السلمي.)12 :2002،

والتميز عبارة عن أسلوب للحياة ( )Excellence is a way of lifeيمكن أن يحدث في

مؤسسة صغيرة أو كبيرة ،حكومية أو غير حكومية ،تقدم خدمة أو تصنع سلعة (أبو ريا.)64 :2014،

وترى العوايشة ( )2006أن التميز المؤسسي هو حالة من تفرد وتفوق المؤسسة على أداء غيرها

من المؤسسات المماثلة في مجال العمل وظهوره بالصورة التي تميز المؤسسة وتبرزها وتعلي شأنها
بالنسبة للمؤسسات األخرى (العوايشة.)30 :2006،

وتعرف عبد الوهاب وسليمان ( )2016مفهوم التميز بأنه فعل ونشاط كل شخص يعزز ويقوي

الوصول إلى التميز من خالل الممارسات المتنوعة في جميع مستويات اإلدارة للوصول إلى أعلى مستوى
من مستويات األداء عن طريق التفاعل مع البيئة والتناسق والتكامل بين عناصر اإلدارة وحسن استخدام

الموارد التنظيمية (عبد الوهاب وسليمان.)246 :2016،

وقد أورد الحية ( )2015بأن التميز المؤسسي هو  :التفوق اإليجابي في األداء والممارسات

والخدمات المقدمة ،الذي يعتبر مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الكفء والفعال ،المبني على
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المفاهيم اإلدارية الرائدة ،وتتضمن التركيز على األداء والنتائج ،وخدمة المتعاملين ،والتحسين
المستمر ،واالبتكار (الحية.)31 :2015،

ويعرفه السيد ( )2007على أنه :نمط فكري وفلسفة إدارية تعتمد على منهج يرتبط بكيفية إنجاز

نتائج ملموسة للمنظمة لتحقيق الموازنة في إشباع احتياجات األطراف كافة ،سواء من أصحاب المصلحة

أو المجتمع ككل ،في إطار ثقافة التعلم واإلبداع والتحسين المستمر (السيد.)114 :2007،

كما يعرفه الصيرفي ( )2009بأنه :الخبرة المقدرة من المعرفة الصريحة واإلجرائية لمؤسسة

معينة والتي تعكس األداء المتفرد الناجح والكفء الموجه ألداء أية مهمة بطريقة متميزة.

(الصيرفي)6 :2009،

ومن خالل العرض السابق لمفهوم التميز المؤسسي يرى الباحث أن التميز المؤسسي هو:

أسلوب إداري يتمثل في قدرة المؤسسة (المدرسة) على المساهمة بشكل إيجابي من خالل حالة من التفرد
والتفوق في األداء ،وااللتزام بإدراك رؤية مشترك يسودها وضوح الهدف وكفاية المصادر ،لالرتقاء

بالمدرسة إلى حد األخطاء الصفرية واإلتقان ،وتحقيق أهدافها والوصول إلى نتائج ملموسة متوازنة في
إشباع احتياجات جميع األطراف (المعلمين ،الطلبة ،المجتمع المحلي) ،وضمان التحسين والتطوير

المستمر.

 اإلطار الفكري لمفهوم إدارة التميز:

ويستند مفهوم إدارة التميز إلى إطار فكري واضح يعتمد على التكامل والترابط ويلتزم منطق

التفكير المنظومي ،الذي ينظر إلى اإلدارة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك آلياتها

ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعية (و ازرة التعليم السعودية ،)7 :2015 ،فهي بمثابة

االستراتيجية التي يمكن من خاللها فهم وتحديد العمليات األساسية للمنظمة عبر أدوات القياس والتحليل؛

مما يؤدي إلى كشف الفجوات التنظيمية وتحديد فرص التحسين والتطوير (المصري.)52 :2015،

ويتضمن اإلطار الفكري لمفهوم إدارة التميز بعض العناصر التي تعتبر كركائز يجب توافرها

لنجاح إدارة التميز ،وهي كما أوردتها و ازرة التعليم السعودية (:)2015

 .1تقوم المنظمات من أجل تحقيق غايات وأهداف ،ومن ثم فإن الخطوة األولى في بناء منظمة تتحقق
فيها إدارة التميــز ينبغــي أن تكــون التحديــد الــدقيق والواضــح للغايــات واألهــداف المرجــوة ،واعتمادهــا
أساس ـاً للتخطــيط والتوجيه في كافة مجاالت نشاط اإلدارة ،وكذا اعتبارها المقياس األهم للتعرف على
مسـتويات اإلنجـاز وتقـويم النتائج.

 .2تؤدي القيادة اإلدارية دو اًر محورياً مؤث اًر فـي صـياغة أهـداف وغايـات اإلدارة وتحقيـق ترابطهـا مـع
المنـاخ المحـيط ،وتفعيل عناصرها وقدراتها الذاتية .وبذلك تصبح القيادة اإلدارية االسـتراتيجية ذات

القـدرات المعرفيـة المتطـورة من أهم مقومات وآليات إدارة التميز.
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 .3تتبلور مسؤوليات إدارة التميز في دراسة وتفهم المناخ المحيط والكشف عما به مـن فـرص ومهـددات،
وتهيئـة العناصر والمقومات الذاتية لـإلدارة السـتثمار تلـك الفـرص والتعامـل مـع المهـددات .وال يتحقـق

هـذا األداء اإلداري المتفوق بمحض الصدفة أو باتباع منهجيات تعتمد العفوية واالستناد إلـى الخبـرة

الذاتيـة للقـادة ،وانمـا تتطلـب اعتمـاد منهجيـة إداريـة متفوقـة هـي "اإلدارة االسـتراتيجية" ،التـي تـربط
تلـك العناصـر الخارجية والداخلية ذات التأثير في أداء اإلدارة ،وتقدم اإلطار الفعال للتنسيق بين

مختلـف عناصـر األداء مـن أجـل استثمار الفرص وتجنب المهددات ،ومن ثم تحقيق إدارة التميز.
 .4تعتمد "إدارة التميز" على المعلومات والحقائق التي تصف كل ما يجـري داخـل اإلدارة وخارجهـا،
والتعامـل الـواعي مع تلك المعلومات والحقائق الستخراج المؤشرات الدالة على تقدم األداء فـي

مختلـف مجـاالت النشـاط ،وتوقـع المشكالت والتنبؤ بالفرص والمهددات .ويعتبـر بنـاء وتفعيـل نظـم

المعلومـات اإلداريـة أساسـاً فـي تنميـة فرص التميز .

 .5تتخــذ اإلدارة ق ارراتهــا فــي ضــوء معطيــات الظــروف الذاتيــة للمنظمــة ورؤيتهــا وفهمهــا للظــروف
والمتغي ـرات الخارجية .وتحاول اإلدارة دائماً تقويم إنجازاتها والحكـم علـى كفـاءة العمـل ومسـتويات

اإلنتاجيـة بالقيـاس إلـى المعاي ـ ــير المحـددة فـي خطـط وبـرامج األداء واألهـداف والنتـائج المخططـة،

كمـا تعتمـد علـى مقارنـة إنجازاتهـا ومستويات األداء والفعالية بها مع غيرها من المنظمات المتفوقة
والمتميزة ،وتسعى إلى الوصول إلـى مسـتوى الممارسـ ـة األكثر تفوقـ ـاً من خالل اتباع منهجيـة المقارنة

المرجعي ـة.

 .6إن" إدارة التميز"هي في األساس إدارة متميـزة للمـوارد البشـرية  ،وان األداة الحقيقيـة والقـوة الفاعلـة
فـي تحقيـق غايات وأهداف المنظمات هي الموارد البشرية من العاملين ذوي المعرف ــة الـذين يـتم
اختيـارهم بعنايـة فائقـة ،وتـوفر لهـم اإلدارة فـرص التنميـة المسـتمرة والتـدريب الهـادف إلـى زيـادة

مهـاراتهم ،وتسـتثمر قـدراتهم الفكريـة والمعرفيـة فـي تطـوير األداء وتمكـنهم دائمـا مـن السـيطرة علـى
مقـدرات العمـل وحرية الحركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات واتخاذ الق اررات.
ويضيف جاد الرب ( )2013العناصر التالية:

 .1العمل بمنطق إدارة العمليات ،الذي يربط المدخالت بالمخرجات وفق أسس واضحة وقابلة للقياس.
 .2االلتزام بالجودة كفلسفة شاملة لكل ما يجري بالمؤسسة.

 .3بناء وتنمية العالقات مع مختلف األطراف الذين ترتبط بهم المؤسسة (جاد الرب.)118 :2013،
وأوردت الشوا ( )2016إضافة إلى ما سبق العناصر التالية:

 .4تسعى إدارة التميز للتطوير والتحسين بصفة مستمرة وليس فقط عند مواجهة بعض المشكالت
والعقبات.
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 .5القياس أساس تفوق إدارة التميز ،التي تعمل وفق مبدأ " ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته والسيطرة
عليه" (الشوا.)19 :2016،

 أهمية التميز المؤسسي:

تكمن أهمية التميز المؤسسي في تحسين األداء وتشخيص نقاط القوة في المنظمة وتحسين القدرات

التنافسية ،وكذلك يعتبر عامالً مهما لتعزيز عمل المؤسسة وفاعليتها ويجعلها مؤسسة مبتكرة ،ويعتبر
التركيز على رأس المال البشري كعنصر أساسي لتطوير المؤسسة وتميزها من النقاط التي تجعل التميز

المؤسسي يحتل أهمية لدى المؤسسات (هنية .)28 :2016،كما وتنبع أهميته من إمكانية المؤسسات
في بلورة القوى الداعمة للتميز فيها من خالل تحقيق معدالت التغيير السريعة ،وتحقيق المنافسة غير

المحدودة ،وحفظ المكان والمكانة التنظيمية (القوى البشرية ،والثقافة التنظيمية ،والهيكل التنظيمي) ثم
تنامي الشعور بالجودة ،والقدرة على توظيف التكنولوجيا في المعلومات واإلبداعات(أبو ريا.)68 :2014،
وأورد سالم ( )2016أن برامج ونماذج التميز تمثل مدخالً أساسياً لقياس وتقييم كفاءة أنظمة العمل

والوسائل واألدوات المستخدمة ،وكيفية وضع الخطط وتطبيقها ،وتحفيز العاملين واالهتمام بالتدريب،

وقياس نتائج األداء المؤسسي ،وقياس رضا المتعاملين ،وتحديد جوانب القوة وتشخيص فرص التحسين

المستقبلية إلى نحو ذلك من متطلبات تحقيق التفوق والتميز ،كما توفر نماذج التميز منهجاً لقياس األداء

في جميع أرجاء المؤسسة وتطوير العمل وتحقيق التحسين المستمر بالشكل الذي يحقق الكفاءة
والفعالية (سالم.)31 :2016،

وينظر إلى التميز المؤسسي على أنه قاطرة عظيمة تسعى للتغيير إلى األفضل ،كمقياس اساسي

للمفاضلة بين المؤسسات ،حيث اعتمدتها الكثير من المؤسسات ألهميتها االستراتيجية الفائقة ،ما زاد من

فعاليتها ومن قدرتها على البقاء في سوق المنافسة ،وأبرز النقاط حول أهمية التميز المؤسسي وادارة
التميز:



خوض المنافسة الشديدة وتقديم أفضل الخدمات.



تفادي التغيرات السريعة والمستمرة وتجهيز أساليب إدارية لمواجهتها.



االهتمام برفع الكفاءة اإلدارية وتقديم الخدمات ،بوضع حلول عاجلة للمشاكل والتغيرات المفاجئة.



التواصل مع جميع أقسام المؤسسة بتقنيات االتصال الحديثة لضمان مشاركة كبيرة بين جميع أفرادها
لتطوير أدائها (السوسي.)15 :2015،

ويرى زايد ( )2003أن أهمية التميز المؤسسي تتمثل في النقاط التالية:




المؤسسات بحاجة إلى وسائل وطرق للتغلب على العقبات التي تواجهها حال ظهورها.

الحاجة إلى وسائل لجمع المعلومات ،حتى تتمكن من اتخاذ الق اررات المهمة بخصوص الموارد

البشرية مثل من الذي يجب ترقيته؟ ومن الموظف الذي يتسم بروح اإليثار والمبادرة والتميز في
األداء؟
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المؤسسة بحاجة إلى تطوير أعضائها بصفة مستمرة سواء المديرون أو الموظفون ،حتى يتمكنوا من



ضرورة توفر المهارات الالزمة لصانع القرار ،سواء أكان فرداً أم جماعة ،والتمعن في حساسية الدور

المساعدة في جعل المؤسسة أكثر تمي اًز في األداء ،قياساً بالمؤسسات المنافسة.

الذي يقوم به ،وأهميته في تحقيق اإلبداع والتميز (زايد)46 :2003،

ويشير المزين والغامدي ( )2010أن لتطبيق نماذج التميز أهمية كبيرة تتجلي في:







بناء هيكلي شامل إلدارة الجودة الشاملة.

أداة للتقييم الذاتي.

فرصة للمقارنة المرجعية مع المؤسسات األخرى المتميزة.
دليل للتعرف على فرص التحسين.

طريقة تساعد على التفكير المقنن (المزين والغامدي.)763-762 :2010،

ويرى الباحث أن للتميز المؤسسي أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات عموماً ،وتزداد أهميتها

وقيمتها بالنسبة للمؤسسات التربوية والتعليمية على وجه الخصوص ،حيث أصبح ضرورة ال غنى عنها،
فالسعي نحو االستم اررية وجودة األداء والتحسين المستمر يتطلب نوعاً من اإلدارة القائمة على اإلتقان
والتميز ،وتبرز أهمية إدارة التميز في ظل التغيرات السريعة في البيئة الخارجية ،والمنافسة غير المحدودة

التي أفرزتها العولمة ،وفلسفة البقاء وحفظ المكان حيث إن المؤسسة غير المتميزة ستزول بسهولة
وستخسر مكانتها ،كما أن سيادة ثقافة الجودة واألداء المتميز ترتب عليها تقبل البدائل المتميزة فقط ،مما

يعني أن البحث عن التميز في األداء بات مطلباً أساسيا والتزاماً ال مفر منه.

 أهداف التميز المؤسسي:

إن الهدف األساسي من تطبيق إدارة التميز في المؤسسات هو اإلرتقاء بالمؤسسة وخلق بيئة

تدعم وتحافظ على التقدم والتحسين والتطوير المستمر ،من خالل إشراك جميع العاملين ،وتسليط الضوء

على مدى الكفاءة في استغالل المؤسسة لمواردها المتاحة ،والوصول بنسبة األخطاء إلى الحد الصفري،
وتقديم الخدمة للمستفيدين بما يفوق توقعاتهم ويكسب ثقتهم ورضاهم.

ويجمل جاد الرب ( )2013أهداف التميز المؤسسي فيما يلي:




البقاء والنمو والتفوق على المنافسين في بيئة العمل.
تحقيق الجودة والكفاءة واإلبداع وسرعة االستجابة.

االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتفعيل مصادر القوة التنافسية ،بما يحقق الجودة والميزة عن
المنافسين.



تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحاب المنافع ،وتنمية العالقات معهم واستثمارها وتوظيفها.



السعي نحو التطوير والتحسين المستمر.



التركيز على القدرات المحورية واالستراتيجية في المؤسسة (جاد الرب.)116 :2013،
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ويرى الجبوري ( )2009أن أهداف التميز المؤسسي هي:


تحسين األداء المؤسسي من خالل رفع مستويات الخدمة ونشر تطبيقات إدارة التميز ومبادئها.



العمل على تصميم أفضل التطبيقات في األداء التنظيمي.




تشجيع المنافسة والتعاون اإليجابي ودعمها.

تقديم الخدمة بطريقة متميزة يرضى عنها المستفيد (الجبوري.)41 :2009،

وتضيف الشمايلة ( )2008على أهداف التميز المؤسسي السابقة ما يلي:




االستمرار في العمل والمحافظة على معدالته ضمن بيئة تنافسية عالية.

جعل نظام العمل أكثر مرونة وتوافقاً مع متطلبات السوق.

االرتقاء بمستوى الموظفين من الناحية العلمية والعملية واالجتماعية.



تجنب النقص والقصور في مختلف مجاالت العمل المؤسسي.



بناء عالقات متميزة مع المجتمع (الشمايلة.)42 :2004،

ويرى الباحث أن إدارة التميز المؤسسي تهدف بالدرجة األولى إلى وضع أسس تسهم في رفع كفاءة
األداء الذي بدوره يؤدي إلى التطوير المؤسسي المستمر ،واالرتقاء بالموارد البشرية والمالية والمادية

للمدرسة ،وفهم عالقات التداخل والتأثير المتبادل بين البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ،وزيادة قدرة

المدرسة على مواجهة التغيير.

 خصائص التميز المؤسسي:

تتمتع المنظمات التي تحقق تمي اًز بالكثير من الخصائص التي تجعلها تبرق في سماء اإلدارة واإلتقان،

وفيما يلي عرض لمجموعة من خصائص التميز المؤسسي المهمة:

فقد عرض  )2002( Groteخصائص المنظمات التي تحقق تمي اًز فيما يلي:


تحدي األعمال الصعبة وقبولها :حيث إن قبول األعمال الصعبة يعد من أهم مصادر التطوير
والتميز المؤسسي ،حيث فرص النمو والتعلم السريع للمؤسسات ،وتحسين العمليات المضطربة،

وبدء العمل من الصفر ،وتعتبر األعمال الصعبة أفضل وسيلة للتعلم واالستفادة حيث إنها تبقى في

الذاكرة دائماً.



توفر القيادة الكفء :إذ إن القيادة تعمل كقدوة ،ولها دور بارز في تحفيز التميز والتشجيع عليه.

تطويع المصاعب :فالمصاعب توضح مستويات حدود قدرة المؤسسة ،إذ إن ارتكاب األخطاء
والتوقف عن العمل ،وتحمل المنظمة لألزمات ومواجهتها ،يجعل المؤسسة تقوم بمراجعات داخلية

بما يسهم في صقل قدرات المنظمة وتميزها.



الخبرات الخارجية البعيدة عن العمل :فالتجارب الخارجية البعيدة عن العمل مثل خدمة المجتمع،
غالباً ما توفر فرصاً الكتساب وممارسة مهارات وخبرات تعزز التميز في األداء المؤسسي.
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البرامج التدريبية :وبرامج التدريب هي النظام المعياري ألنشطة التميز في األداء وتكون أهميتها أقل
بالنسبة لما يتم تعلمه مباشره من الفرص التدريبية التي تقدم لألفراد بناء الثقة بالنفس والتي تعزز

من تميز المؤسسات.



الدقة :ويقصد بها تعزيز دقة نظام التنبؤ الخاص بها ،من خالل اختيار أفضل األساليب لتأدية
المهمات ،وبناء مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقة التنبؤ في التأثير على تميز المنظمة.

وتؤكد ناصف وهاشم ( )2010أن من أهم خصائص التميز اإلداري:




()Grote,2002:194

الحرص على اإلبداع والديناميكية في أداء األعمال.

استقطاب األفراد الذين يمثلون المورد الحقيقي األكثر جدوى في تطويرها.

توفير مناخ يحفز على االبتكار ،ويراعي العوامل التنظيمية المالئمة التي تعمل على دعم االبتكار
ومساندته (ناصف وهاشم.)23 :2010،

ويورد حسن ( )2009أن إدارة التميز تتصف بالخصائص التالية:


العميل هو نقطة البداية في تفكير اإلدارة ،حيث تنطلق في تحديد النتائج المستهدفة من تحليل
رغبات واهتمامات العمالء ،وهو نقطة النهاية أيضاً حيث يكون مدى رضاه عن المؤسسة وخدماتها
هو الفيصل في الحكم على تميز وكفاءة اإلدارة.



تنسجم مفاهيم إدارة التميز مع جميع المؤسسات بغض النظر عن اختالفها في األحجام أو طبيعة



تمثل عملية التقويم الذاتي عنص اًر رئيساً في إدارة التميز (حسن.)314 :2009،



التحسين والتطوير المستمر ،األمر الذي يضع المؤسسة بشكل دائم في موقف أفضل من المنافسين.



الكشف عن القدرات الكامنة التي تعبر في أغلب األحيان عن طاقات وامكانيات أساسها الفكر

النشاط أو كونها مؤسسات حكومية أو خاصة.

ويتفق هاللي وغبور ( )2013مع حسن ( )2009في تلك الخصائص مضيفاً ما يلي:

اإلنساني والمعرفة المتميزة التي تميز المؤسسة عن منافسيها ،والعمل على تنميتها وتوظيفها لتحقيق

التفوق عليها (الهاللي وغبور.)22 :2013،

ويضيف الباحث بعض الخصائص التالية لتكون إدارة المؤسسة متميزة:


االهتمام المتوازن بجميع أصحاب المصلحة (الطالب ،المعلمين ،أولياء األمور ،المجتمع).



تشجيع وتحفيز اإلبداع واالبتكار.



التطوير المستمر لمواكبة كل ما هو جديد في الساحات التربوية.



االهتمام بتوفير دوافع النجاح والتميز لدى القائمين على العمل في المؤسسة.

ويتضح مما سبق أن إدارة التميز تتمركز حول الطالب (المستفيدين) باعتبارهم البوصلة التي تحرك

اإلدارة في جهودها وتوجهاتها ،كما أنهم أداة تقييمية للحكم على تميز األداء في المؤسسة ،وهذا يعتبر
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من أهم خصائص إدارة التميز ،وكذلك قبول األعمال الصعبة والتحدي الذي يضيف خبرات واقعية تعتبر

من الخصائص المهمة أيضاً ،وال شك أن التطوير المستمر والتدريب يعتبر عنص اًر ممي اًز إلدارة التميز

عن باقي االتجاهات المعاصرة في اإلدارة.

 متطلبات التميز المؤسسي:

يتطلب تحقيق التميز المؤسسي في المؤسسات مجموعة من المتطلبات والمقومات التي تعتبر بمبثابة

القوى الداعمة والمحفزة لجني ثمار تطبيق التميز  ،وبعد اطالع الباحث على األدب التربوي وجد أن
هناك آراء عديدة توضح هذه المتطلبات ،وفيما يلي عرض لبعض هذه اآلراء:

ذكرت عبد الوهاب وسليمان ( )2016أن التطبيق الناجح إلدارة التميز يتطلب ما يلي:



بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجهات المستقبلية للمؤسسة يضمن مجموعة من العناصر



هياكل تنظيمية مرنة تتالءم مع التغيرات المحيطة .



نظام معلومات متكامل وفعال .

الضرورية الواجب اعتمادها.



نظام متطور إلدارة الموارد البشرية وتحفيزهم وتمكينهم حيث تعد الموارد البشرية هي مصدر ثروة
المؤسسة وأعلى أصولها على اإلطالق.



التزام القيادة العليا للمؤسسة بسلوكيات تؤمن الدعم البيئي لها لتحقيق األهداف الرئيسية.



تحويل أعمال المؤسسة إلى عمليات مترابطة وتحسين األنظمة ومجمل عمليات المؤسسة.



تتأثر نتائج المؤسسة بجودة العالقات التي يتم تكوينها داخليا وخارجيا والتي يجب أن تركز على



على المؤسسة أن تتعلم من خالل عمليات التعلم المستمر وذلك بالتركيز على األنشطة المعرفية

الثقة والعمل الجماعي ،االتصال واالنسجام .

التي تعد األعلى والكشف عنها واالستيعاب السريع للمعلومات ومسايرة التغيرات في البيئة وخلق
مناخ عمل يدعم اإلبداع واالبتكار.




استخدام البيانات والمعرفة بكفاءة للتمكن من اتخاذ الق اررات الالزمة .

األنظمة والعمليات كلها تمتلك متغيرات تؤثر في األداء ،لذلك هنا يجب تفهم االختالفات في هذه

المتغيرات لضبط تفاعالتها ووزنها.


مراجعة أوضاع المؤسسات بصفة مستمرة دون انتظار عمليات التقييم الخارجي والكشف عن أوجه

الضعف فيها وتأثيراتها في األداء والنتائج المتحققة ،فضالً عن تحديد مصادر القوة ومدى االستفادة
منها واستثمارها في بناء وتنمية القدرات المحورية والقوة التنافسية.

(عبد الوهاب وسليمان)251-250 :2016،

ويلخص السكارنة ( )2011المتطلبات الرئيسية إلدارة التميز فيما يلي:


خطة استراتيجية متكاملة.
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منظومة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل المؤسسة وترشد القائمين بمسئوليات األداء إلى أسس



هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات األداء وقابلة للتطوير والتكيف مع التغيرات والتحديات



نظام متطور للجودة الشاملة ،يحدد آليات تحليل العمليات وأسس تحديد مواصفات وشروط الجودة.



نظام متطور إلعداد وتنمية الموارد البشرية وتقويم أدائها.

وقواعد ومعايير اتخاذ القرار.

الخارجية والداخلية للمؤسسة.



نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاذ القرار في المؤسسة وتقويم األداء المؤسسي والنتائج واإلنجازات.



قيادة فعالة تتولى وضع األسس والمعايير لتطبيق الخطط والسياسات واتخاذ الق اررات وقيم وأخالقيات

العمل لتحقيق التميز (السكارنة.)117 :2011،

ويرى الباحث أن هناك متطلبات ضرورية ال بد من توافرها لدى مديري المدارس ليتمكنوا من الوصول
إلدارة متميزة وتحقيق التميز في مدارسهم ،يمكن تلخيصها فيما يلي:



اإليمان بثقافة التميز واإلبداع.



توفير نظام معلومات متكامل وشامل.



إعداد خطة استراتيجية متقنة ومرنة وتنفيذها بدقة.



االعتماد على المعلومات الدقيقة في اتخاذ الق اررات.



االهتمام ببرامج النمو المهني وتنفيذها بشكل مستمر،لالرتقاء بالموارد البشرية في المدرسة.



تبني مشروع الجوائز والحوافز لجميع العاملين المبدعين لحفزهم على التميز واإلبداع.

 مبررات التميز المؤسسي:

إن المؤسسات التي تعتنق فك اًر إدارياً لمدة طويلة تجد نفسها على حافة اإلنهيار في ظل حدة
المنافسة التي فرضتها التطورات السريعة وتكنولوجيا المعلومات ،وقد شهد مطلع القرن الحادي والعشرين
تغيرات كبيرة في المفاهيم اإلدارية بحثاً عن المنافسة والبقاء في ظل شيوع العولمة ومواكبة المفاهيم
الحديثة كإدارة الجودة الشاملة؛ ولعل تحول االهتمام من رأس المال المادي إلى رأس المال البشري من

أبرز الدالالت على ذلك ،وبالتالي فقد فرض على المؤسسات التربوية (باعتبارها منشأ العنصر البشري)

أن تقوم بتغيير جذري في أساليبها التقليدية اإلدارية وتبني المفاهيم اإلدارية الحديثة في سبيل االرتقاء
بأدائها المؤسسي وصوالً إلى التميز.

ومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي فقد الحظ أن هناك إجماع على مجموعة من المبررات

والدواعي لألخذ بمفهوم التميز المؤسسي وفيما يلي عرض ألبرز هذه المبررات:

 .1معدالت التغير السريعة :إن الثابت الوحيد الذي تتعامل معه المنظمة هو التغير ،فال شك أن البيئة
الحديثة تتميز بدرجة عالية من التغير ،وحالة التغير السريعة في البيئة أو كما يطلق عليها عدم
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التأكد البيئي والتي تعرف بعدم توافر المعلومات لمتخذي الق اررات عن المتغيرات البيئية ومن ثم
زيادة صعوبة التنبؤ بالنتائج المتوقعة لتلك الق اررات.

 .2زيادة حدة المنافسة العالمية :يؤكد الفكر اإلداري الحديث على طبيعة المنافسة التي يمكن أن
تواجهها المنظمات الحديثة التي يمكن وصفها بأنها منافسة بال حدود ،فاألسواق أصبحت مفتوحة

بدرجة غير مسبوقة ،بل أكثر من ذلك فإن المستهلكين اآلن يتمتعون بحرية االنتقال بين األسواق
بدال من انتقال األسواق إليهم ،هذه الحالة تحتم على المنظمات ضرورة مواجهة المنافسة في تميز

األداء.

 .3المحافظة على مكانة المنظمة واستقرارها :لكي تتمكن المنظمة من حفظ مكانتها فإن التميز باألداء
يحقق لها ذلك من خالل القدرة الذاتية التي تمتلكها المنظمة ،فمكانة المنظمة تعكس الموقع التنافسي
المتميز للمنظمة بين بقية المنظمات في مجال العمل (السلمي.)21-19 :2002،

 .4تنامي الشعور بالجودة :تمثل فلسفة إدارية وأسلوباً ناجعا يمكن المؤسسات من الحصول على ميزة
تنافسية تساعدها على البقاء واالستمرار ،في ظل المتغيرات البيئية المتالحقة وظهور األسواق

العالمية ،وتزايد حدة المنافسة ،وأمكن القول إن الجودة غدت سالحاً استراتيجياً تستخدمه المؤسسات
في طريقها إلى التميز ،وفي التربية فإن الجودة التي تسعى إليها المؤسسات التربوية تعنى بتقديم
مواصفات معينة تخدم المجتمع وتحقق أهدافه ،كما تحقق الرضا للمستفيدين الذين هم الطلبة
والمجتمعات (المدهون.)79 :2014،

 .5طفرة تكنولوجيا المعلومات :حيث إن القيادة المتميزة تحرص على تطبيق الغايات االستراتيجية
للمؤسسة سعياً إلى االستخدام األمثل للموارد والتكنولوجيا بحيث يشمل ذلك اقتناء النظم واألجهزة
التكنولوجية الحديثة ،ومن جانب آخر تحسين وتطوير ما تمتلكه من أجهزة ونظم وبرامج تكنولوجية،

فيجب أن تبرز التقارير اإلدارية عدد الخدمات التي تمارسها المؤسسة في استخدام النظم
التكنولوجية (البحيصي.)31 :2014،

وعلى الرغم من األسباب التي سبق ذكرها والتي تدفع المنظمة للوصول للتميز في األداء ،إال أن

البعض قد يرى أن تلك األسباب غير كافية لدفع المؤسسات للبحث عن التميز لما له من تكاليف باهظة،
وقد أشار بعض الباحثين إلى أن التميز يدخل في إطار الترف اإلداري الذي ال يمكن أن تحققه كل

المنظمات (هنية.)29 :2016،

ويرى الباحث أن المبررات سابقة الذكر تعتبر أسباباً قوية ومعتبرة لسعي المؤسسات نحو اإلتقان

والتميز لتحتل مكانة منافسة مع مثيالتها من المؤسسات المنافسة ،بينما تعتبر التكلفة الباهظة ليست

سبباً مقنعاً للعدول عن فكرة التميز المؤسسي وذلك ألن هذه التكلفة الباهظة تنتج عنها نتائج أكثر قيمة
وفائدة ،وفي المقابل فإن عدم الوصول لدرجة التميز المؤسسي  -وتحديداً في ظل هذه المنافسة الشديدة

التي نشهدها  -ستكون بال شك أكثر تكلفة من التميز المؤسسي.
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 التميز في التعليم المدرسي:
لما كانت الخدمة التعليمية الجيدة ليست مفهوماً كافياً ،تولدت الحاجة الماسة للنهوض بمستويات

جودة التعليم ليتمكن األفراد من تطوير مهاراتهم ،من أجل مواجهة االحتياجات الحالية والمستقبلية التي
يفرضها المجتمع ،ويتطلب ذلك وجود تكامل شامل في األنشطة ،مما يوجد قوة تنافسية بين األفراد
وأقرانهم على مستوى العالم أجمع ،وللوصول لحالة التميز في اإلدارة المدرسية والتميز المدرسي يجب

التركيز على التالي:


الوعي بالجودة وااللتزام بها :حيث يجب أن يعي كل شخص أهمية التركيز على قضايا الجودة في



وضوح الرسالة :أي أن تكون سياسة الجودة جزءاً ال يتج أز من رسالة المدرسة.

التعليم.



العمل الفريقي :فالعمل بروح الفريق بدالً من التسلسل الهرمي يؤدي إلى زيادة التعاون بين األفراد.



بناء على
التعليم الواضح والمركز :حيث يتم اختيار أفضل المدرسين وأفضل المصادر التعليمية ً
اإلمكانات المتاحة ،كما يجب أن يكون المعلمون على معرفة جيدة بأساليب التعلم الفعالة للطلبة،



إلغاء نظام الدرجات :ال بد للمدارس أن تركز على العملية التعليمية وليس على التقديرات والدرجات.

وتعليم الطالب استراتيجيات لتعلم وتذكر وتطبيق ما تعلموه.




التوقف عن االعتماد على االختبارات.

التخلص من الخوف :من خالل تشجيع المدرسين على اإلبداع وعدم الخوف من الفشل.

()Kiranmayi & others,2014:151-159

 مؤشرات التميز في التعليم المدرسي:

وضعت مؤشرات للتميز في عدد من المؤسسات التعليمية العالمية ،حيث وضعت إدارة التربية في

بنسلفانيا محاور ويندرج تحت كل محور عدة مؤشرات ،وهذه المحاور هي( :التقدم التربوي وتخطيط

البرامج والمسئولية ،التسجيل الفوري لألداء ،المنهج والتدريس ،الخدمات التي تقدم لمساعدة الطالب،
انتقاء الطالب ،بقاء الطالب ،تنمية هيئة التدريس ،المعلمون المتطوعون ،تنمية مهارات التعامل مع
اآلخرين) ،وتحتوي هذه المحاور على عدة مؤشرات هي:

.1

أن يظهر المتعلمون تقدماً نحو اكتساب الكفاءات والمهارات األساسية التي تعزز أهدافهم التربوية.

.3

عملية تخطيط البرنامج تأخذ في اعتبارها أوضاع المجتمع سكانياً ،واالحتياجات ،والمصادر،

.2

تقدم المتعلمين في البرنامج التعليمي ،واالستمرار في إعدادهم وتدريبهم لمستويات مهارية أخرى.

واالتجاهات االقتصادية والتكنولوجيا ،وتشتق الخطة من الوظائف المعلنة ،ويراعى في عملية

التخطيط أن تكون مستمرة.
.4
.5

تقديم تقريرات سنوية ومالية ومدى تأثيرها في التقدم.

إعداد برامج منهجية وتدريسية تلبي حاجات الطالب.
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.6

تنسيق الخدمات التي تقدم للطالب وعن طريقها يحدد البرنامج احياجات الطالب من الخدمات

.7

استخدام طرق مناسبة النتقاء الطالب.

.9

أن يحدد البرنامج بوضوح عنص اًر ومقوماً أساسياً هو تنمية هيئة التدريس لتحسين كفاءاتهم.

.8

الطالبية ثم توفيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

بقاء الطالب في البرامج لمدة كافية لتحقيق األهداف التربوية.

 .10تحسين فعالية المعلم.

 .11قدرة المعلم على التكامل مع نوعيات مختلفة من الدارسين( .البيالوي وآخرون.)56 :2006،
 الصفات والمهارات التي يجب توافرها في المدير المتميز:

إن المدرسة في القرن الحادي والعشرين ،تتطلب من مديرها جهداً مضاعفاً ليحدد المسارات

الصحيحة لمدرسته ،من خالل التخطيط الجيد وتحديد اإلجراءات المناسبة للعمل ،يرتبط التميز في
التعليم المدرسي بدرجة كبيرة بتميز العملية اإلدارية التي تتمحور حول مدير المدرسة ،وال شك أن التميز
ال يأتي من العملية اإلدارية وحدها وانما هو حصيلة تكاملية لجهود كافة المدخالت البشرية ،إال أن

الكثير من الباحثين أجمعوا على أهمية دور مدير المدرسة في تنفيذ البرامج التعليمية ،وتوجيه الجهود
نحو التميز المدرسي لتحقيق األهداف المطلوبة ،ولذلك ال بد من توافر بعض الصفات والمهارات لدى

مدير المدرسة حتى نستطيع أن نعول عليه في اتخاذ الق اررات السليمة وتوزيع األدوار وفق منهجية علمية

دقيقة وبناء على تحليل دقيق للمعلومات للوصول بالمدرسة إلى ساحات التميز.

ويوضح السيد ( )2007بعض الخصائص والمهارات األساسية التي يمتلكها المدير المتميز وله

القدرة على ممارستها ،على النحو التالي:


المرونة االنفعالية :يحتاج المدير المتميز أن يكون مرناً بدرجة كافية ،تمكنه من التعامل مع جميع



الميل لالستجابة اإليجابية لألحداث :المديرون المتميزون يستجيبون بطريقة إيجابية لألحداث،



التجديد واالبتكار :يمتلك المدير المتميز القدرة على إيجاد طريقة جديدة ومبتكرة لالستجابة للمواقف

المواقف ،ويتحكم في نفسه وانفعاالته ويتسامح إلى حد معين.
ويصنعونها ويتحملون المسئولية.

المختلفة بشكل غير تقليدي.



سرعة البديهة :أي القدرة على التصرف في مواجهة المشاكل بسرعة ،والتفكير في عدة حلول على



القدرة على التعلم :المديرون المتميزون يحاولون التعلم باستمرار ،ويبحثون عن مصادر المعلومات



المعلومات الشخصية :يمتلك المدير المتميز معلومات شخصية وثقافية عامة ليستطيع التعامل مع

الفور ورؤية المواقف بأكملها بسرعة.

بأنفسهم ،وربط األفكار المهمة باألفكار المختصرة بسرعة.

من حوله وتكوين اتجاهاته ومعتقداته.
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الحساسية المستمرة لألحداث :المدير المتميز هو الذي يكون حساساً لألحداث ومدركاً لها ويستطيع
أن يتوافق معها ،ويستطيع أن يكون منفتحاً إلدراك الحقائق المادية والمعنوية لألفراد.
تحليل وحل المشكالت والحكم على األمور واتخاذ الق اررات :المدير المتميز هو الذي يمتلك الحكم

العادل على األمور ،وعنده الحدس والبديهة التي يستطيع بها إيجاد التوازن بين المشاعر المعنوية
والحقائق المادية.



التعامل مع اآلخرين :المدير المتميز يستطيع ممارسة مهارات التعامل مع اآلخرين مثل القدرة على
االتصال الفعال والتفويض ،وحل الصراعات ،واستمالة األفراد وتوجيههم (السيد.)12-9 :2007،

ويرى السكارنة ( )2010أن المدير المتميز يتميز عن المدير العادي بعدة خصائص ،أهمها ما يلي:


يتمتع برؤية إبداعية :تقوم على القدرة على تصور وتخيل البدائل المتعددة للتعامل مع المشكالت



شديد الثقة بالنفس وباآلخرين.

الموجودة ،والقدرة على طرح األسئلة الصحيحة.


ال يستسلم بسهولة :والفشل شيء يتوقعه اإلداري المتميز ،ويجب أن ال يزيده ذلك إال عزماً وتصميماً.



قادر على التعامل مع متطلبات ومقتضيات التغيير :ويتحمل المواقف الصعبة ألنها تثير في نفسه



قادر على التكيف والتجريب والتجديد :ويشك في المسائل التي يعتبرها عامة الموظفين مسلمات،

البحث عن الحلول.

وقد يصل المطاف به إلى عدم اإليمان بالصواب والخطأ المطلق ،إذ يعتبرها أمور نسبية تعتمد

على المنظور والتصور الذي ينطلق منه اإلنسان.



يتمتع بالجرأة على إبداء اآلراء :وتقديم المقترحات الالزمة.

يتمتع باالستقاللية الفردية :بحيث ال تفرض عليه سلطة الغير ،وال يفرض سلطته على اآلخرين،
ويبتعد عن المؤشرات والمصادر التي تؤدي إلى تثبيط الروح المعنوية لألفراد العاملين في

المؤسسة (السكارنة.)132 :2010،

 مهام مدير المدرسة المتميز:

إن المدير كقائد تربوي في مؤسسته يؤثر في كافة العاملين ،ويلهب فيهم المشاركة الفعالة وتحمل

المسؤولية في تحقيق األهداف التربوية المنشودة ويجني معهم النجاحات المأمولة القابلة للتحقيق ،وكان

المدير في وقت من األوقات مدي اًر للمدرسة وقائداً لها ومشرفاً على هيئة التدريس والموظفين وقائداً
تدريسياً ،وكان الصانع األول للقرار ،وضمن إطار هذه األدوار المتعددة عمل المدير جنباً إلى جنب مع
هيئة التدريس لتحسين البرامج التعليمية للمدرسة باستمرار وقد تم تحقيق ذلك بالمحافظة على أفضل

الممارسات المنهجية ومشاطرتها مع المعلمين كما سعى المدير أيضاً إلى التأكد من أن معلميه قد تلقوا
تدريباً في تلك الممارسات وعمل على اإلطالع على آخر الممارسات اإلشرافية واإلدارية ووضعها في
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إطارها المناسب ضمن بيئته الخاصة ،ولقد كان دور المدير دائماً مركباً ،وقد تم وضع تسع مهام
للمدير ،هي:

 .1تحقيق األهداف :ربط الرؤى المشتركة معاً.
 .2المحافظة على االنسجام :بناء فهم متبادل.

 .3تأصيل القيم :إنشاء مجموعة من اإلجراءات والبنى لتحقيق رؤية المدرسة.
 .4التحفيز :تشجيع الموظفين وهيئة التدريس.

 .5اإلدارة :التخطيط وحفظ السجالت ورسم اإلجراءات والتنظيم...الخ.
 .6اإليضاح :إيضاح األسباب للموظفين للقيام بمهام محددة.

 .7التمكين :إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هيئة التدريس والموظفين ألهدافهم وتوفير
الموارد الالزمة لذلك.

 .8النمذجة :تحمل مسؤولية أن تكون نموذجاً يحتذى به فيما تهدف إليه المدرسة.

 .9اإلشراف :التأكد من تحقيق المدرسة اللتزاماتها ،فإن لم تفعل فعليه البحث عن األسباب وازالتها.
 مهام اإلدارة المدرسية لتحقيق التميز المدرسي:



(مملكة المعلم)2011،

توجيه التعلم إلى السير في الطريق الذي يحقق فيه أهدافه ويحدد ذاته.

توفير اإلمكانات والتقنيات التربوية وسائر الوسائل المعينة التي تمكن المدرسة من تأدية رسالتها،
وتساعد على نمو شخصية التلميذ من جميع جوانبها.



توفير الكوادر المتخصصة واأليدي الماهرة التي تعمل على إشباع حاجات المجتمع وتحقق أهدافه.



تهيئة الظروف المالئمة التي من شأنها أن تساعد المعلم على القيام بدوره الريادي المتمثل في



توجيه واعداد المعلمين ليكونوا قدوة صالحة لتالميذهم.



التفاعل مع البيئة المحيطة بالمدرسة والمساهمة في تشخيص مشاكلها وايجاد الحلول المناسبة لها.

إحداث التغيير المرغوب في سلوك التالميذ وطرق تفكيرهم.

(كحيل)782 :2009،

 معايير تقويم اإلدارة المدرسية:

هناك عدة معايير رئيسية يمكن من خاللها تقويم اإلدارة المدرسية المتميزة في ضوء النظريات الحديثة

في اإلدارة المدرسية ،ومن أهمها:




وضوح األهداف التي تسعى اإلدارة المدرسية إلى تحقيقها.

التحديد الواضح للمسؤوليات ،بمعنى أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل وتحديد لالختصاصات.
األسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي ألهمية احترام الفرد في العالقات اإلنسانية.
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أن تكون كل طاقات المدرسة سواء كانت طاقات (مادية أو بشرية) مجندة لخدمة العملية التربوية



تتميز اإلدارة المدرسية الجيدة بوجود نظام جيد لالتصال سواء كان هذا االتصال خاصاً

فيها بما يحقق أداء العمل مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال.

بالعالقات الداخلية للمدرسة ،أو بينها وبين المجتمع المحلي ،و بينها وبين السلطات التعليمية

العليا (مملكة المعلم.)2011،

ويرى الباحث أن اإلدارة المدرسية المتميزة هي التي تبني ق ارراتها واجراءاتها على المعلومات الدقيقة،

والقادرة على مواكبة التغيير والتكيف معه ،كما أن المدير المتميز ال يقف مكتوف األيدي منتظ اًر وقوع
األحداث بل يكون مباد اًر وصانعاً لها.

 مقترحات لتحقيق التميز المدرسي:

أورد البيالوي ( )2006مجموعة من المقترحات تساعد على تحقيق التميز ،وقد ذكرها على شكل

نقاط تغطي معظم مستويات العملية التعليمية ومكوناتها ،وتتمثل المقترحات في اآلتي:
.1

تطبيق إدارة الجودة وبرامجها التدريبية الموجهة للمديرين والمدرسين األوائل ،حيث تمثل إدارة

الجودة طريقة حياة جديدة داخل المدرسة ،وينظر إلى التنظيم المدرسي على أنه سلسلة جودة
مستمرة تبدأ من المدخالت إلى المخرجات مارة بالعمليات الداخلية.

.2

تطوير نظام اختيار مديري المدارس وأساليب تقويمهم بما يضمن تولي هذه المسئولية لمن لديه

.3

التفكير في شيوع أسلوب اإلدارة الذاتية لمديري المدارس.

.4

الرغبة في التطوير والتحديث والقدرة على ذلك.

تفويض المعلمين األوائل بعض السلطات التي تمكنهم من ممارسة اإلدارة والتدرب عليها بما

يخفف األعباء اإلدارية عن مديري المدارس.

.5

تنظيم الدورات التدريبية المستمرة لكافة المشتغلين باإلدارة التربوية بما في ذلك المعلمون ،وتحديث

.6

دراسة معوقات التحديث باستمرار ،والعمل على حل المشكالت المتجددة التي تحول دون تحقيق

.7

تشجيع المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والتحرر من األشكال التقليدية.

.8
.9

معلوماتهم سواء كانت في التخصص أو في المفاهيم التربوية أو الثقافة العامة.

التميز.

إجراء دراسة علمية جادة لمتطلبات النجاح في مراحل التعليم العام وتحقيق أهداف كل مرحلة منه
وترجمة هذه المتطلبات إلى تكليفات تؤدى في المراحل السابقة مما يهيىء التلميذ بكفاءة لها.

تطوير نظم االمتحانات المدرسية وأساليب تقويم الطالب ،حتى تشمل تقويم شخصيتهم بشكل عام
والتأكد من تنمية الجوانب المختلفة في هذه الشخصيات وعدم االقتصار على تقويم التحصيل

الدراسي.
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 .10نشر أساليب التجديد وأفكار اإلبداع التي يأتي بها أحد العاملين على زمالئه واثابته عليها مما
يشجع اآلخرين على المضي في هذا الطريق دون تردد (البيالوي وآخرون.)89 :2006،

 نماذج التميز المؤسسي وجوائزه:

تضج الساحة العالمية بالكثير من نماذج وجوائز التميز ،التي تهدف إلى الوصول باإلدارة إلى

اإلتقان والتميز ،وتحتوي هذه النماذج على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تجعل منها نموذجاً
ودليالً ترجع إليه المؤسسات في مراحل التقييم المختلفة ،وتحديد جوانب القصور والضعف.

وظهرت على الساحة العالمية تنظيمات إقليمية ومحلية أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المؤسسات

ودفعها نحو تفعيل إدارة التميز ،وذلك بوضع نماذج وجوائز تكون بمثابة دليل المؤسسات وطريقها لذلك،
وتعبر هذه النماذج عن إدارة التميز بمجموعة من المعايير المحددة سلفاً ،لكل معيار درجاته الخاصة به
والتي تسمح للمؤسسات عند االستناد إليها بإجراء تقييم ذاتي وبالتالي الوقوف على مختلف أوجه القصور

والضعف في األداء ،وتقدم هذه النماذج في إطار التحفيز على التميز (السوسي.)38 :2015،

أوالً :أبرز نماذج وجوائز التميز العالمية:
 .1النموذج الياباني (ديمنج)Deming :

احتفاء وتكريماً إلنجاز الراحل ويليام إدواردز ديمينج
تأسست جائزة ديمنج في عام (،)1951
ً
 Edwards Demingالذي قاد المؤسسة العظيمة من خالل نشر مراقبة الجودة اإلحصائية لليابان بعد
الحرب ،مما أدى إلى تعزيز جودة المنتجات اليابانية إلى أعلى مستوى في العالم وقد تم ذلك ،وهي جائزة
مرموقة في العالم إلدارة الجودة الشاملة ،ويتم منح الجائزة لثالث فئات وهي فئة الكتاب واألفراد اليابانيين،
وفئة المؤسسات اليابانية ،والمؤسسات الخارجية.

()http://www.juse.or.jp/business/award/index.html

ويتكون هذا النموذج من عشرة معايير للتقييم ،هي(:السياسات ،التنظيم وادارته ،المعلومات ،التحليل،
التخطيط ،التعليم والتدريب ،ضمان الجودة ،تأثيرات الجودة ،التنميط ،النتائج ،الرقابة).
 .2النموذج األمريكي للتميز (بالدريج)Malcolm Baldrige :

(سهمود)19 :2013،

تأسس هذا النموذج للجائزة الوطنية للجودة في الواليات المتحدة األمريكية من قبل الحكومة الفدرالية
لغرض عمل تطبيقات نظام إدارة الجودة الشاملة في عام (( )1987العلي ،)339 :2010،وتهدف
الجائزة إلى ترقية الوعي بالتميز كعنصر متزايد األهمية في المنافسة ،وتعظيم فهم متطلبات التميز،
وتشجيع المشاركة في معلومات استراتيجيات التميز الناجحة ،وتمنح هذه الجائزة لثالث فئات وهي:

(المصنع ،الخدمات ،واألعمال الصغيرة) (أبو ريا.)74 :2014،
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ويقوم نموذج بالدريج على عدد من العناصر األساسية لمعايير تقييم تتمثل في( :القيادة ،المعلومات

وتحليلها ،التخطيط االستراتيجي ،استخدام الموارد البشرية ،تأكيد الجودة في المنتجات والخدمات ،نتائج

الجودة ،رضا العميل) (المصري.)60 :2015،
 .3النموذج األوروبي للتميز (:)EFQM

قدمت المنظمة األوروبية إلدارة الجودة سنة ( )1991نموذج التميز الذي يمكن أن تستخدمه المؤسسة

في إجراء تقييم ذاتي لمستويات أدائها ،وألحقت هذا النموذج بما يعرف اليوم بالجائزة األوروبية لمختلف
المؤسسات التي تثبت نيتها في البحث عن التميز من خالل اإلجراءات التي تبين اتباعها نهج التحسين

المستمر (جودة ،)298 :2004،ويعتبر النموذج األوروبي للتميز من أبرز نماذج التميز العالمية ،يقوم
على قاعدة أساسية من فكر الجودة الشاملة ،وفعاليات االتحاد األوروبي إلدارة الجودة الذي أنشئ في

العام 1988م ،ويترابط مع الجائزة األوروبية للجودة التي يديرها االتحاد ذاته ،ويعتبر المرجع األول
للشركات األوروبية التي تبحث عن التميز وأرقى معايير الجودة في أسواقها (الحية.)49 :2015،

وتتمثل معايير النموذج األوروبي ( )EFQMفي تسعة معايير وهي( :القيادة ،السياسات

االستراتيجية ،األفراد ،الشراكات والموارد ،إدارة العمليات ،نتائج الزبون ،نتائج األفراد ،نتائج المجتمع،
نتائج األداء الرئيسية).

()http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria

ثانياً :أبرز نماذج وجوائز التميز المحلية والعربية:

 .1نموذج جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع:
تبنت مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع كأحد برامجها

التنموية في العالم ( ،)2007بمبادرة متميزة من رجل األعمال الفلسطيني السيد صبيح المصري ،الذي
كان من أوائل الذين أدركوا أهمية دعم الطاقات اإلبداعية والرائدة في فلسطين ،وضرورة جعل هذه الجائزة

احتفاالً سنوياً ،تكرم فيه إنجازات تسهم في ترسيخ مبادئ ومفاهيم اإلدارة الحديثة والجودة والتميز في
األداء لدى األفراد والمؤسسات ،والتي بدورها ستسهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية المستقلة ،وتهدف

الجائزة إلى تشجيع المؤسسات الفلسطينية والكوادر اإلدارية والمهنية على تطوير أدائها وتحسين خدماتها
واالرتقاء بممارساتها اإلدارية والمهنية ،والتعبير عن الشكر والتقدير لألداء المتميز واإلنجازات الكفؤة

والتجارب الرائدة والمبادرات المبدعة للمؤسسات والموارد البشرية الفلسطينية ،وتكريم اإلنسان الفلسطيني

على إبداعه ومثابرته ،خاصة من يقدمون نماذج وأمثلة يحتذى بها في عملهم أو في المجال اإلنساني،

أو القدرة على التحدي والصمود واإلبداع ،كما أنها تقوم تكريم شخصيات ومؤسسات دولية قدمت جهوداً
مميزة في دعم فلسطين واإلنسانية بما يتوافق مع مبادئ وقيم الجائزة ،وتتكون فئات الجائزة من( :فئة

المؤسسة المتميزة ،فئة المشروع المتميز ،فئة ذوي االحتياجات الخاصة) ،وتضم الجائزة تسعة معايير
تتمثل في( :القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،المبادرات اإلبداعية والتنموية ،استخدام تكنولوجيا المعلومات
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ومدى مواكبة التطور والتحديث ،إدارة الموارد البشرية وتنميتها ،إدارة العمليات واألنشطة ،خدمة العمالء،

المسؤولية االجتماعية ،نتائح األداء المؤسسي والتنموي) (.)http://www.pal-awards.ps
 .2نموذج دبي لألداء الحكومي المتميز:

تأسس البرنامج سنة ( )1997كأول برنامج متكامل للتميز الحكومي في العالم ،ليكون القوة المحركة

لتطوير القطاع الحكومي بدبي وتمكينه من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معه والمستفيدين من
خدماته .وقد ساهم برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز بإحداث نقلة نوعية حقيقية في األداء والمفاهيم
والممارسات واألساليب اإلدارية المطبقة في القطاع الحكومي ،وتم ذلك بفضل تعاون الجهات الحكومية

(هيئات ،دوائر ،مؤسسات) مع إدارة البرنامج في تطبيق معايير نماذج التميز المؤسسي والوظيفي
واالستفادة منها في عمليات التحسين المستمر ألدائها وخدماتها ،كما يحظى برنامج دبي لألداء الحكومي

المتميز ومنذ تأسيسه على رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،حيث يحرص فريق البرنامج على تطوير نظام البرنامج وم ارجعة فئاته
ومعاييره ومنهجياته وأساليب عمله بشكل منتظم لمواكبة التغيرات المتجددة في عالم اإلدارة والجودة
ولتستجيب بكفاءة لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي بدبي ،وتنقسم جائزة برنامج دبي لألداء الحكومي

المتميز إلى خمس فئات مختلفة و  22جائزة وذلك لتراعي التنوع في طبيعة عمل الجهات الحكومية
وتلبي أهداف برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز وبرامج التخطيط وتطوير وتنظيم أداء القطاع الحكومي

المشتركة بالمنظومة في دعم تحقيق الريادة في كافة المجاالت ،كما تختلف فئات جائزة برنامج دبي
لألداء الحكومي المتميز من حيث طريقة التقدم للجائزة ،وقد تضمن البرنامج تسعة معايير وهي( :القيادة،

السياسة واالستراتيجية ،الموارد البشرية ،الشراكة وااللتزام المجتمعي والموارد ،العمليات والخدمات)

وهذه تسمى الممكنات( ،نتائج المتعاملين ،نتائج الموارد البشرية ،نتائج الشراكة وااللتزام المجتمعي،

نتائج األداء الرئيسة) وهذه تسمى النتائج (.)http://dgep.gov.ae
 .3نموذج التميز لجائزة الملك عبد العزيز للجودة:

تم إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة بموجب الموافقة السامية الكريمة رقم  /7ب 18670/في

عام ( ،)2000والتي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة واإلنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة

العربية السعودية ،وتمنح للقطاعات التي تحقق مستويات عالية من التميز ،وتشرف على الجائزة وترسم
سياستها لجنة عليا برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة وعضوية معالي محافظ الهيئة نائباً و أميناً عاماً للجائزة وعدد من أصحاب السعادة

وكالء الو ازرات المعنية مثل( :التجارة والصناعة ،و ازرة التربية والتعليم ،و ازرة الصحة) ،باإلضافة إلى
سعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية وسعادة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة وممثالً للقطاع

الخاص في مجالي الخدمات والصناعة ،كما تم تشكيل لجنة عامة للجائزة من المتخصصين في الجودة

من الجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية ،ويرتكز نموذج التميز على ثالثة محاور رئيسية هي:
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( مبادئ الجودة والتميز المؤسسي ،المعايير ،آلية التقييم) ،وقد تم االتفاق على أن تسعى مبادئ الجودة
والتميز المؤسسي لتكون هي الركائز األساسية لبناء النموذج ،وتم ترجمتها في صورة ثمانية معايير

رئيسية مقسمة إلى جزأين وهما( :الممكنات والنتائج) ،ويتكون جزء الممكنات من خمسة معايير هي:

(إدارة العمليات والمنتجات والخدمات ،الشراكات والموارد ،التخطيط االستراتيجي ،الموارد البشرية ،القيادة
اإلدارية) ويضم قسم النتائج( :نتائج األداء الرئيسية ،نتائح المستفيدين ،نتائج الموارد البشرية) ،ويتم تقييم

النموذج من خالل آلية (إتقان) للتقييم المؤسسي والتي تعتبر آلية خاصة بالجائزة.
 .4جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية:

()http://kaqa.org.sa

تم إنشاء جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية بتاريخ ( ،)2002بهدف

تحسين وتطوير أداء الو ازرات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين األردنيين والمستثمرين ،عن

طريق نشر الوعي بمفاهيم األداء المتميز والجودة والشفافية ،وابراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع

العام وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها ،وبحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام
على المستوى الوطني ،تهدف الجائزة إلى تجذير ثقافة التميز في القطاع العام والتي ترتكز على ثالثة

أسس وهي( :التركيز على متلقي الخدمة ،التركيز على النتائج ،والشفافية) ،وتسعى الجائزة لضمان قيام
القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة
واالحتراف ،كما تهدف إلى توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء

الو ازرات والمؤسسات الحكومية ،وتعزيز تبادل الخبرات بين الو ازرات ومؤسسات القطاع العام ومشاركة

قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات اإلدارية الناجحة ،وتضم الجائزة تسعة معايير تتمثل في:
(القيادة ،االستراتيجية ،األف ارد ،الشركاء والموارد ،العمليات والخدمات ،نتائج متلقي الخدمة ،نتائج األفراد،
نتائج المجتمع ،النتائج الرئيسية) ،وتعتمد آلية التقييم في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي

والشفافية  -الدورة السابعة ( )2015/2014على آلية الرادار ( ،)RADAR 2013وهي أداة التقييم
المستخدمة في نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  EFQMكما ويمكن استخدام

آلية الرادار إلجراء عملية التقييم الذاتي ،وتتكون آلية التقييم من أربعة عناصر هي( :النتائج ،المنهجية،
التطبيق ،التقييم والتحسين) ،وان المبدأ الرئيسي الستخدام الرادار  RADARهو أنه عندما يتحسن أداء

المؤسسة عبر الزمن ،فإن درجتها إزاء النموذج سيرتفع ،وتم تخصيص ( )%50من الدرجات للممكنات
(الوسائل) وتخصيص ( )%50منها للنتائج ،مما يضمن للمؤسسة القدرة على استدامة أدائها في
المستقبل.

()http://www.kaa.jo

- 39 -

ثالثاً :مقارنة بين معايير نماذج التميز :

وقد قام الباحث بإجراء مقارنة بين النماذج آنفة الذكر ،من حيث توافر معايير التميز ،من خالل الجدول

التالي:

أبرز النماذج العالمية

أبرز

النماذج

أبرز النماذج العربية

المحلية
نموذج
المعيار

النموذج

الياباني

النموذج

األمريكي

Baldrige Deming

النموذج

نموذج

التميز

دبي

لجائزة

األوروبي

لألداء

الملك

EFQM

الحكومي

عبد

المتميز

العزيز
للجودة

1951

1987

السياسات واالستراتيجيات

√

التنظيم وادارة التنظيم

√

المعلومات وتحليلها

√

√

التخطيط االستراتيجي

√

√

التعليم والتدريب

√

ضمان الجودة

√

تأثيرات الجودة

√

التنميط

√

الرقابة

√

1991

1997

√

√

2000

جائزة
الملك
عبد هللا
الثاني
لتميز
2002

جائزة
فلسطين
الدولية
للتميز
واإلبداع
2007

√

√

√

√

القيادة

√

إدارة الموارد البشرية

√

رضا المستهلك

√

√

األفراد

√

الشراكات والموارد

√
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√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

إدارة العمليات

√

√

√

√

نتائج المستفيدين

√

√

√

√

نتائج األفراد

√

√

نتائج المجتمع

√

√

نتائج األداء الرئيسية

√

نتائج الموارد البشرية

√

√

√

√

√

√

√

المسئولية االجتماعية

√

خدمة العمالء

√

استخدام التكنولوجيا

√

المبادرات اإلبداعية

√
(إعداد :الباحث)

ويستنتج الباحث من الجدول السابق ما يلي:


ركزت غالبية النماذج على المعايير التالية( :السياسات واالستراتيجيات ،التخطيط االستراتيجي،
إدارة الموارد البشرية ،الشراكات والموارد ،إدارة العمليات ،نتائج المستفيدين ،نتائج األداء الرئيسية).



معظم النماذج السابقة اعتمدت معيار القيادة ضمن قائمة معاييرها.



تطابقت معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية مع معايير النموذج



يتفق نموذج دبي لألداء الحكومي المتميز مع نموذج التميز لجائزة الملك عبد العزيز للجودة في

األوروبي للتميز (.)EFQM

كل المعايير باستثناء معيارين وهما :معيار (السياسات واالستراتيجيات) الذي تبناه نموذج دبي

لألداء الحكومي المتميز ومعيار (التخطيط االستراتيجي) الذي تبناه نموذج التميز لجائزة الملك عبد
العزيز للجودة.



يتميز النموذج الياباني ( )Demingعن باقي النماذج بتبنيه لمعيار (الرقابة).

اعتمد كل من نموذج جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع ونموذج دبي لألداء الحكومي المتميز
على النموذج األوروبي ( )EFQMفي وضع المعايير .



يتميز نموذج جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع عن باقي النماذج باحتوائه على معيار (المسئولية

االجتماعية) مما يعني اهتمامه بالشراكة االجتماعية وارضاء المجتمع ،وكذلك تميز (بتنمية المبادرات

اإلبداعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومدى مواكبة التطور والتحديث).
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ركز كل من نموذج ديمنج ونموذج بالدريج من دون النماذج األخرى وبشكل واضح على معيار

(جمع البيانات وتحليلها) من خالل المنهج اإلحصائي ،وكذلك معيار (أنشطة ضبط الجودة).

ويرى الباحث أن جميع نماذج التميز السابقة سواء كانت عالمية أو عربية أو محلية فإنها تهدف

بالدرجة األولى إلى تحقيق التميز في أداء المؤسسات ،ولعل هذا االنتشار الواسع لها لهو خير برهان
على حجم االهتمام بفكرة التميز كما يعتبر دليل واضح على مدى فاعلية تحقيقه في المؤسسات ،ويعتبر
وجود هذه النماذج حاف اًز قوياً يشجع العاملين على اإلبتكار وتوليد األفكار البناءة وصوالً إلى التميز الذي
بدوره يرفع من شأن مؤسسته ويزيد فرصتها التنافسية ،وال شك أن لفلسطين شأن في هذا المجال ،إذ

يتضح ذلك من خالل جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع التي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الفلسطينية

والكوادر اإلدارية والمهنية على تطوير أدائها وتحسين خدماتها واالرتقاء بممارساتها اإلدارية وترسيخ

مبادئ ومفاهيم اإلدارة الحديثة والجودة والتميز في األداء.

وقد اعتمد الباحث بعض تلك المعايير السابق ذكرها في دراسته مع إحداث بعض التغييرات دمجاً

وتفصيالً بما ينسجم مع البيئة المدرسية لوكالة الغوث الدولية في فلسطين ،وعليه فقد تناول األبعاد

التالية:

 .1القيادة واإلدارة.

 .2الموارد البشرية ( العاملون ).
 .3خدمة المجتمع.

 .4السياسات واإلجراءات.
 .5العالقات والموارد.

 معقوقات تحقيق التميز المؤسسي:
إن الوصول إلى حالة من التميز ال تعتبر أم اًر سهالً ،وقد تفشل العديد من المؤسسات في تحقيق
التميز المؤسسي؛ نظ اًر لوجود العديد من المعوقات التي قد تحول دون الوصول لهذا المستوى من األداء،
ال سيما وأن االرتقاء لمستوى التميز المؤسسي مرتبط بوجود متطلبات أساسية بمجرد اختاللها قد يصبح

الوصول للتميز صعب المنال.

وقد حدد السلمي ( )2002أهم معوقات التميز المؤسسي وهي:


ضعف التناسق بين أهداف وقيم المؤسسات وبين سلوك وأهداف العاملين.



توزيع المسئوليات وتشتتها بين مستويات اإلدارة واألفراد ،بما يضعف المساءلة والمحاسبة.



ضعف القدرة على مالحظة المتغيرات الخارجية وبطء االستجابة لها.



اختالط الرؤى الشخصية للمديرين بالحقائق والمعلومات الفعلية.



عدم وضوح أسس ومعايير اإلدارة في تخطيط األداء وتوجيه سلوك العاملين.



اعتماد أنماط تقليدية وبناء هياكل تنظيمية على أساس مجموعات متباعدة غير مترابطة.
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انحصار التفكير بمشكالت الحاضر دون التفكير بالمستقبل.



تعدد صور إهدار الموارد وأهمها الوقت.



استخدام التقنيات الحديثة بشكل شكلي وسطحي (السلمي.)19 :2002،



عدم اختيار وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة العالية مما يقف عائقاً أمام فرص التميز.

وقد أشار ورغن ( )2006إلى أن معوقات تطبيق إدارة التميز تتضمن ما يلي:


عجز قوانين وأنظمة المؤسسة عن وصف اآللية أو الديناميكية التي تتبعها إليجاد التميز وحمايته،



ابتعاد المؤسسات البيروقراطية عن جعل التميز المؤسسي أولوية من أولوياتها.

فنحن في وقت نحتاج فيه ألن يبنى التميز على أساس ديمقراطي يعزز مفهوم المشاركة.


قدم هياكل األجور والرواتب وعدم االتجاه إلى تعديلها ،فضالً عن اعتمادها على أسس شخصية



تدني مستوى النظام أو الطريقة التي يجري بها العمل ،حيث تتبنى بعض المؤسسات نظاماً ضعيفاً

بعيدة عن الموضوعية.

تسوده األعمال الروتينية (ورغن.)107 :2006،

ولعل أسباب عدم قدرة المؤسسات على تحقيق التميز المؤسسي كما أوردها المصري ()2015
تتمثل في:




تعجل المؤسسات لتحقيق نتائج سريعة.

التقليد والمحاكاة لتجارب المؤسسات األخرى دون تكييفها وتطويعها حسب طبيعة المؤسسات العربية.



تقرير اعتماد التطبيق قبل إعداد البيئة المالئمة التي تتطلبها.



عدم التقدير الكافي ألهمية الموارد البشرية.




اتباع أنظمة وسياسات وممارسات ال تتوافق مع مدخل التميز.

عدم اإلنصات الكافي للعمالء والموردين يعتبر أيضاً سبباً كافياً لعدم نجاحها.

(المصري)56 :2015،

ويذكر الترتوري وجويحان ( )2009أن معوقات التميز واإلبداع تتمثل في :التمسك باألنماط المألوفة،
وعدم وجود رؤية واضحة ،وعدم مساندة العمل الجماعي والفريقي ،وغياب الحرية والدوافع الداخلية للتميز
واإلبداع (الترتوري وجويحان ،)55 :2009،ويضيف العتيبي ( )2007على ما سبق :الخوف من الفشل

بسبب العقاب ،وجمود القوانين ،واالبتعاد تجنباً للمخاطر (العتيبي.)31 :2007،
ويرى المزين والغامدي ( )2010أن هناك عدة عقبات تواجه تطبيق نماذج التميز ،وهي:


مقاومة التغيير.



قلة وجود وعي كاف بالجودة وأهميتها.




ضعف القناعة والدعم والمشاركة من القيادة العليا.
ضعف الخطط االستراتيجية للتغيير.
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ضعف التركيز على المستفيدين.



المركزية الخانقة وقلة تفويض العاملين.



نقص الوالء وعوامل التحفيز.



ضعف المشاركة الحقيقية للعاملين.



قلة الوقت المبذول لمشاريع الجودة وخططها.



ضعف قنوات االتصال والتواصل.



االعتقاد بأن نموذج التميز هو حل سريع للمشاكل اإلدارية والمالية.
(المزين والغامدي)763 :2010،

وقد صنف صقر ( )2016معيقات تطبيق إدارة التميز في المؤسسات كالتالي:

 معوقات تنظيمية :وتتمثل في البيروقراطية وما يرافقها من جمود وتعقيد وعدم وضوح األهداف ،عدم
المرونة في الهيكل التنظيمي وعدم كفاءته ،القصور في ربط المؤسسة بالبيئة الخارجية ،عدم االستقرار
التنظيمي والتغيرات المتتالية ،جمود القوانين وفقدان التحفيز ،عدم وضوح الرؤية وغياب جو الحرية،

انخفاض مستوى الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز.

 معوقات بشرية :وتتمثل في القيادة االستبدادية ،الخوف من الفشل ،عدم وجود مناخ تنظيمي مالئم
ومشجع على التميز ،تجنب المخاطر ،العقاب في حال الفشل ،غياب الدوافع الداخلية للتميز واإلبداع،

المحافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة في التغيير.

 معوقات مالية :تتمثل في عدم وجود الدعم الكافي لتطبيقات إدارة التميز ،عدم بناء شراكات مع
المجتمع المحلي ،ضعف تطوير برامج تنمية اإليرادات المالية ،الهدر المالي وعدم ترشيد عمليات
اإلنفاق.

 معوقات تكنولوجية :تتمثل في االفتقار إلى قواعد معلومات دقيقة ،عدم وجود إدارة لنظم المعرفة،
عدم مواكبة التقنيات المستجدة ،قدم األنظمة اإللكترونية ،وعدم استثمار الموارد التقنية

المتوفرة (صقر.)35 :2016،

ويرى الباحث أن أكثر العوامل المعيقة لتحقيق التميز المؤسسي هي رضا المؤسسة عن الوضع

القائم واكتفاؤها باألداء الحالي كما هو دون أدنى تطوير ،األمر الذي يجعلها مقاومة للتغيير ،وبالتالي

فإن تحقيق التميز المؤسسي ال مكان له في ظل وجود التيارات المضادة للتغير ،كما أن االعتقاد السائد
حول الحصول على نتائج سريعة جراء تطبيق نماذج التميز قد يؤدي إلى إحباط فكرة التميز.
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المحور الثاني :التخطيط االستراتيجي:

 تمهيد:

إن التخطيط االستراتيجي هو أحد المهارات األساسية في اإلدارة كما أنه أحد أهم العناصر األساسية
الالزمة لنجاح اإلدارة في أية منظمة أو مؤسسة ،وقد أصبح التخطيط االستراتيجي في ظل ظروف البيئة

المتغيرة والعولمة والتنافس الشديد مطلباً أساسياً وضرورياً للمؤسسات كونه يمثل خارطة ترشدك إلى
الطريق الصحيح بين نقطتين ،أولها أين أنت اآلن  ،واألخرى أين ترغب أن تكون في المستقبل وكيف
يمكنك أن تحقق ذلك ،ويتطلب التخطيط االستراتيجي قيام كل منظمة أو مؤسسة بوضع رؤية لما تحب

أن ترى عليه نفسها في المستقبل بعيد المدى ويتم ذلك من خالل وضع خطة إستراتيجية يتم تنفيذها
على مراحل.

 مفهوم التخطيط:
أصبح التخطيط سمة من سمات الحياة المعاصرة ،وما من أمة تسعى إلـى مـستقبل أفضل إال وتضع

التخطيط سياسة لها تسير على هديه وتستفيد منه .وقد أصبح العـالم أشـد حاجة للتخطيط بعد أن تعقدت
وسائط معيشته ،وتشابكت وسائلها ،وتشعبت جوانبها ،وتعـددت إمكاناتها ،ويعد التخطيط أداة إدارية

تستخدمها المؤسسة من أجل القيـام بعملهـا بصورة أفضل وذلك من خالل تركيز طاقاتها والتأكد من أن

جميع العاملين فيها يسيرون فـي اتجاه نفس األهداف،إضـافة إلـى تقـويم وتعـديل اتجـاه المؤسـسة اسـتجابة
للتغيـرات البيئية (صيام.)14 :2010،

التخطيط في جوهره ال يخرج عن كونه عملية منظمة واعية الختيـار أحـسن الحلـول الممكنة للوصول

إلى أهداف معينة ،أو هو عملية ترتيب األولويات في ضوء اإلمكانات الماديـة والبشرية

المتاحة (حافظ والبحيري.) 15 : 2006 ،

ويعرفه العربي (  ) 2010بأنه  ":عملية شاملة تشمل وضع األهداف والمخططات والنشاطات

المتعلقة بذلك ،كما أنه يعد اإلطار المادي لآلمال والتطلعات للمستقبل ويقوم على اإلعداد لهذا
المستقبل" (العربي .) 9 : 2010 ،

ويعرفه أبو بكر (  ) 2003بأنه الوظيفة اإلدارية التي تحدد الوضع الحالي للمنظمة والوضع

المستهدف لها و كيفية تحقيق ذلك من خالل تحديد الغايات واألهداف النهائية ،وصياغة السياسات
وتحديـد الوسائل المؤدية إلى تحقيق تلك الغايات واألهداف وتخصيص الموارد الضرورية لذلك ،مع

البرمجة الزمنية لكل من الغايات و األهداف و األعمال و الوسائل ( أبو بكر.) 106 : 2003 ،

كما يري الماضي ( )2006التخطيط هو "تحديد الوسيلة أو األسلوب المناسب لتحقيق هدف مستقبلي،

في ضوء الظروف المحيطة واإلمكانات المتاحة" (الماضي.)55 : 2006 ،

أما زريقات (  ) 2006فقد وضع تعريفا شامال آخر للتخطيط حيث يعرفـه بأنـه" :أولـى وظائف اإلدارة

وهو مجموعة من العمليات تتضمن تحديد األهداف وترتيبهـا ضـمن أولويـات وتحديد األساليب والوسائل
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واألنشطة المناسبة لتحقيق كل هدف في ضوء الظروف واإلمكانـات المادية والبشرية والتكنولوجية وذلك

ضن فترة زمنية محددة ،وهو عملية عقلية وتصور ذهنـي مسبق لما نريد أن نعمله وعملية التنبؤ بالمستقبل
والعمل في ضوء الحقائق بدال مـن العـشوائية والتخبط (زريقات.)27 : 2006 ،

وبالنظر إلى التعريفات السابقة يعرف الباحث التخطيط على أنه" :تصور مسبق لمجموعة من

العمليات واإلجراءات المنظمة والمستمرة يتم من خاللها تحديد وترتيب األهداف ،السياسات والبرامج،
الموارد واإلمكانات ،والتنسيق بين األعمال واألنشطة بما يتضمن الرقابة عليها للوصول إلى األهداف
المنشودة خالل فترة محددة".

ومما سبق يستنتج الباحث أن التخطيط:

 .1يتضمن وضع أهداف.

 .2يتضمن ترتيب األولويات.
 .3يتضمن تنبؤات مستقبلية.

 .4عملية واعية علمية هادفة ومنظمة
 .5مرتبط بفترة زمنية.

 .6يعمل على تحقيق االستغالل األمثل للموارد واالمكانات المتاحة.
 .7يتضمن عنصر الرقابة.
 نشأة التخطيط وتطوره:

مارست المجتمعات البشرية التخطيط منذ القدم ،ولكن بصورة بسيطة ،وذلك حسب الظروف
المفروضة ،كما خطط اإلنسان للحصول على غذائه ،وخطط للدفاع عن نفسه من خالل أدوات بسيطة
صنعها ،كما خطط لحماية نفسه من متغيرات الطبيعة وقسوتها.

أي إن الممارسة الفعلية للتخطيط قديمة قدم الحياة اإلنسانية ،ألن عملية إتخاذ اإلجراءات في الحاضر

لجني الثمار في المستقبل هي من الممارسات التي تمتد عبر التاريخ إلى مختلف العصور ومع نشأة
اإلنسان على هذا الكوكب (الكرخي.)17 : 2014 ،

وكان التخطيط مالزماً لبداية التفكير الديني لإلنسان ،حيث أكد الدين اإلسالمي على مفهوم التدبير

للمستقبل ،والتخطيط له ،وأنه دين يدعو إلى عدم ترك األمور على عواهنها (أبو هاشم.)11 :2007،

ومن الشواهد القرآنية على ذلك قصة سيدنا يوسف عندما أفتى الملك في رؤياه " :قال ت ْزرعون س ْبع
يال مما تأْكلون ( )47ثم يأْتي من ب ْعد َٰذلك س ْبع شداد يأْكْلن
سنين دأًبا فما حصدت ْم فذروه في سنبله إال قل ً
يال مما ت ْحصنون (( ")48سورة يوسف :اآليات .)48-47
ما قد ْمت ْم لهن إال قل ً
و في بدايات القرن الثامن عشر دعا المفكر اإلنجليزي "موريس دووب" إلى ضرورة أن تأخذ الدولة
بالتخطيط المحكم والعملي إلحداث التقدم في المجاالت المختلفة ( البوهي.)7: 2001،
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وكان أول ظهور لمصطلح التخطيط في عام (1911م) من خالل مقال لالقتصادي النمساوي

(كريستيان شويندر) ،إال أن المصطلح لم يكتسب شهرته إال بعد أن أخذ اإلتحاد السوفيتي بمبدأ التخطيط
الشامل في عام (( )1928فهمي.)19 :2000،

ولقد ظهر التخطيط التعليمي متأخ اًر عن التخطيط االقتصادي وتمت أول محاولة للتخطيط التعليمي

الشامل سنة ( )1956في أمريكا تحقيقاً لتوصية وزراء التربية لدولة أمريكا الالتينية على ضرورة اتخاذ

التخطيط التعليمي منهاجاً وأسلوباً لحل المشكالت التعليمية كما وكيفاً (العجمي.)360 :2008،
 أهمية التخطيط:

من المؤكد أن تعقد األعمال وضخامتها واتساع تداخالتها في الوقت الحاضر زاد من أهمية التخطيط،
كما أثبتت التجربة أهمية عمليه التخطيط كونها تحدد مسارات العمل في المستقبل ،فالتخطيط يوضح

الرؤية للمخطط.

ويرى بعض الباحثين فى علم اإلدارة بأن أهمية التخطيط تتبلور فى النقاط التالية:



يساعد التخطيط على التشغيل اإلقتصادي لعناصر اإلنتاج حتى يتم الحصول على أكبر فائدة



يساعد على بلورة وتحديد األهداف حتى يفهمها األفراد كما أنه من الضروري تحديد الخطوات التى



يسهل مهمة القيادة ،وذلك ألن توضيح أساليب العمل وخطواته واجراءاته يجعل األفراد يعرفون ما



يسهل عملية اإلتصاالت حيث تنساب المعلومات من األهداف  ،والخطط والمعايير في جميع قنوات

ممكنة من هذه العناصر ،وبدون إسراف.

توصل لهذه األهداف حتى يتبعها األفراد ويتعاونوا على تنفيذها.

هو المطلوب منهم وكيف يستطيعون إنجازه.

اإلتصال ،وفى كل اإلتجاهات بين اإلدارة واألفراد والمديرين والمرؤوسين.


يمهد لعملية الرقابة ويرفع من كفاءتها ،وذلك ألنه يحدد سلفاً المعايير التى تقاس بها النتائج بعد



يساعد على تقويم كفاءة وفاعلية المديرين  ،واإلدارات المختلفة  ،وذلك بالدرجة التى تبلغها اإلدارات،

تحقيقها  ،والشروط التى تطبق فيها هذه المعايير والمسموحة التى يمكن قبولها .

فى تحقيق األهداف المنوطة بها.

 يعطى المديرين والمرؤوسين نوعاً من الثقة ،إذ يشعر هؤالء أنهم يسيرون حسب برنامج مدروس ،
ومحدد فيتفرغون ألداء مهامهم (حمد.)96-95 :2015 ،
ويحقق التخطيط السليم الفعال الكثير من المنافع والمزايا للمنظمة ولألنشطة ولألفراد ،ومن هذه المنافع
والمزايا أن التخطيط:


يساعد على تحديد األهداف بدقة وعناية.



هو األساس في تحديد وتخصيص الموارد واإلمكانيات بما يحقق األهداف.



يقدم أساسا لتنظيم العمل.
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يحدد محور تركيز الجهود والتنسيق بين األطراف.



يحدد نطاق ومسارات اتخاذ الق اررات.



بناء عليه تحديد اتجاهات التعامل مع البيئة الخارجية للمنظمة.
هو األساس الذي ً
يساعد على التكيف مع التغيير.




يرفع حماس ودافعية العاملين.



يشجع على االبتكار واإلبداع.



أساس للمعلومات واالتصال.



يساعد في تفويض السلطة.



هو أساس المتابعة والرقابة وتقييم األداء.



هو المفتاح إلى التطور والنجاح.



هو منطلق صياغة أسس ومعايير قياس الكفاءة والفعالية.



يشجع على استخدام المنطق العلمي في التفكير والتصرف (أبو بكر.)112-111 : 2003،

نظر التصاله بمختلف الوظائف اإلدارية ،كما
أهميةً ،ا
ولقد أضحى التخطيط أكثر العمليات اإلدارية ً
أن األنشطة في المنظمات ال تنفذ بأسلوب التجربة والخطأ ،وانما تتم من خالل خطط موضوعة لتحقيق
أهداف محدده وفًقا إلمكانيات المنظمة ،وظروف بيئة العمل المتغيرة (الناصر.)35 : 2003،

 خصائص التخطيط:

تتطلب العملية التخطيطية مجموعة من الخصائص التي تكفل نجاح الخطة نذكر منها ما يأتي:





االستم اررية  :أي عدم توقف التخطيط وتواصله وعدم تقطعه.

الوضوح :بحيث تكون أهداف الخطة واضحة ومحددة ال غموض فيها.

البساطة :أن تأتي الخطة بمكونات سهلة الفهم وغير معقدة.

الواقعية  :بحيث تتالئم أهداف الخطة وغاياتها مع معطيات الحالة السائدة وممكنة التنفيذ في ضوء
اإلمكانيات المتاحة.



سالمة البيانات  :أي اعتماد الخطة على بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة وصحيحة تخدم تحليل
الواقع وعملية التنبؤ باالتجاهات.




األولويات والبدائل  :فالخطة الناجحة هي التي ترتب أولوياتها و تضع البدائل لتنفيذ هذه البدائل.

التوقع  :اعتمادها النظرة المستقبلية المستندة على أحدث األساليب ومن قبل هيئات متمرسة لكونها
وثيقة الصلة بالمستقبل.



تحديد مسؤوليات التنفيذ بصورة دقيقة لتنسجم مع قدرات الجهات المنفذة ( الكرخي.) 30: 2014،



ومن خصائص التخطيط أيضاً أنه:



أسلوب موضوعي للتفكير ( تقدير مشكلة معينة واقتراح الحلول المناسبة لها).
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تفكير تحليلي دينامي ( عدم اتخاذ قرار دون تحليل سابق للبيانات والمعلومات ذات الصلة).



تفكير تكاملي يراعي التكامل بين عناصر العملية التربوية من حيث المدخالت والمخرجات.



يتضمن تفكي اًر إسقاطياً ( النظر للمستقبل نظرة غير أكيدة ومليئة باالحتماالت).






يتسم بطابع الفكر التجريبي ( تحليل البدائل وتجريبها الختيار أفضلها).

نوع من التفكير المثالي ( يتسم بالخيال والتخيل منطلقاً من الواقع أو الحاضر).

تفكير واضح وصريح ( يضع أمامه جملة من االحتماالت والق اررات لكل منها مبرراتها وسندها).

التخطيط عملية تفكير ترتبط بالزمن ( يفكر في اليوم والغد وما بعد الغد ويحدد أوليات الزمن
والتوقيت) (.)http://al3loom.com/?p=9287

 أنواع التخطيط:

تتخذ كل مؤسسة شكالً ونمطاً من التخطيط بما يتناسب وطبيعة عملها ويخدم أغراضها ويحقق

أهدافها ،لهذا يتضح لنا أن التخطيط يأخذ أشكاالً مختلفة ومتعددة؛ لتغطي الحاجات المتباينة للمؤسسات
والهيئات والدول والقطاعات ،ومن أنواع التخطيط مايلي:

أوالً :التخطيط حسب المدى الزمني ويشمل ،التخطيط:
 .1طويل األجل :يغطي فترة زمنية طويلة نسبياً ،خمس سنوات أو أطول وهو يرتبط باألنشطة الرئيـسية
للمنظمـة كالتوسع في اإلنتاج وتقديم منتجات جديدة ،واإلدارة العليا هي المسئولة عادة عن التخطيط
طويل األجـل في معظم المنظمات.

 .2متوسط األجل :وهو يغطي فترة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام وتستلزم وجود تـرابط بـين
اإلدارة العليـا والوسطى.

 .3قصير األجل :وهو يغطي فترة زمنية أقل من سنة عادة ،ويركز على األنشطة اليومية القائمة على
تقييم ومتابعة عمليات التقدم نحو تحقيق األهداف متوسطة وطويلة األجل ،بمعنى

التركيز على األنشطة الالزمة لتحقيق وانجاز أعمال معينة في إطار زمني ال يتجاوز سنة
واحدة (بالل.)108 :2004،

 .4العاجل :وهو الخطة التي يجري إعدادها لمواجهة ظروف طارئة أو مشكلة عاجلة ال تحتمل تأجيالً
ولم تكن مدرجة بصورة فعلية في الخطة األساسية (الشويخ.)24 :2007،

ثانياً :التخطيط حسب الوظيفة ويشمل ،التخطيط:

 .1السياسي :وهو التخطيط الذي يتناول االختصاصات العامة للدولة كالسياسة الخارجية والداخلية
والتشريعية وتوزيع المسؤوليات وقضايا السيادة وغيرها.

 .2االقتصادي :وهو التخطيط الذي يعنى بالشؤون االقتصادية كتنمية الدخل القومي والقطاعات
االقتصادية المختلفة وغيرها.
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 .3االجتماعي :ويراد به التخطيط الذي يهتم بتنمية األسرة وأفرادها وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
وذلك بتوسيع التعليم والعناية الصحية والرعاية االجتماعية واالرتقاء بالخدمات العامة ألجل تحقيق

الرفاه االجتماعي.

 .4تخطيط القوى العاملة :وهو التخطيط الذي ينصرف إلى قضايا القوى العاملة ابتداء من تحديد
االحتياجات والتحشيد واإلعداد والتدريب والتأهيل والتطوير واالستقرار وغيرها وعادة ما يرتبط هذا

النوع من التخطيط بالخطط األخرى التي تضعها المنظمة.

 .5السكني :ويهتم بالسكان ومعدالت نموهم المرغوبة وتوزيعهم الجغرافي واالقتصادي والعمراني وحسب
الجنس وغير ذلك.

 .6الطبوغرافي :ويتولى هذا النوع وضع السياسات الالزمة لالهتمام بالتربية وحسن استغاللها والتوزيع
المكاني للمشاريع غير الزراعية لتجنب إقامتها على المساحات الصالحة للزراعة والعناية بخصوبة
التربة ومنه تلوث المياه وتوسيع الرقعة الخضراء ومنع التصحر وما شابه.

 .7المالي :وهو التخطيط الذي يرسم السياسات المالية والنقدية واالنتمائية للمنظمة ويؤمن لها سبل
الحصول على األموال الالزمة كما يؤمن لها سبل استثمار أموالها في المجاالت المختلفة ،أما على
مستوى الدولة فهو يضع الخطط النقدية واالنتمائية للحكومة وكيفية إدارة األموال العامة بما يتالءم

مع متطلباتها اإلنفاقية ومحددات مصادر التمويل.

 .8تخطيط اإلنتاج :ويختص هذا النمط من التخطيط بقضايا اإلنتاج كالمواد األولية ومصادرها
ونوعياتها وتدفقاتها ونوع اإلنتاج وجودته وعدد ومؤهالت العاملين حسب الخطوط اإلنتاجية وكفاية

خطوط اإلنتاج وخطط تطويرها وما إلى ذلك (الكرخي.)35-34: 2014،

ثالثاً :التخطيط حسب نوع المجال ويشمل ،التخطيط:

 .1اإلداري.

 .2التعليمي.
 .3الصحي.

 .4العسكري (أبو النصر.)37 : 2009،

رابعاً :التخطيط حسب المكان ويشمل ،التخطيط:

 .1اإلقليمي.

 .2المحلي (دعمس.)45 :2009،

خامساً :التخطيط حسب نطاق المشروع ويشمل ،التخطيط:

 .1الشامل.

 .2الجزئي (دعمس.)45 :2009،

سادساً :التخطيط حسب نوع الفلسفة ويشمل ،التخطيط:
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 .1االشتراكي أو الشمولي.

 .2الرأسمالي أو التأشيري (أبو النصر.)38 : 2009،

سابعاً :التخطيط حسب المدى والنطاق (حجم التأثير) ويشمل ،التخطيط:

 .1التشغيلي :يرتبط التخطيط التشغيلي باإلدارة اإلشرافية أو الدنيا ،حيث يتم من خالله التفصيل النهائي
للخطط الموضوعة في كل من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى ،وذلك في شكل برامج عمل واجراءات
روتينية.

 .2التكتيكي :يرتبط التخطيط التكتيكي باإلدارة الوسطى ،فهي تقوم بتفتيت وتجزئة الق اررات الكبيرة
المتخذة في مستوى اإلدارة العليا إلى أجزاء ذات معنى واضح ومفهوم لقطاعات وأقسام ووحدات

المنظمة ،وتشمل الخطط التي تعدها اإلدارة الوسطى السياسات والبرامج واإلجراءات والقواعد
والميزانيات متوسطة األجل والتغييرات التنظيمية.

 .3االستراتيجي :يتمثل التخطيط االستراتيجي في التخطيط الذي يهتم بصياغة التحركات الرئيسية
للمنظمة لمواجهة مواقف مصيرية ذات تأثير جوهري على كيان المنظمة وأهدافها ،أو السيطرة على
تهديدات تواجه المنظمة أو للتعامل مع قيود وموانع تعيق تحقيق أهداف المنظمة أو النتهاز فرص

حيوية فيها كسب ونفع واضح وكبير للمنظمة (بالل.)107 :2004،

وسيتم فيما يلي التطرق للتخطيط االستراتيجي بشيء من التوسع.

 مفهوم التخطيط االستراتيجي:
تمهيد:

أصبح التخطيط االستراتيجي في ظل مستجدات وتحديات البيئة سمة من سمات الحياة

المعاصرة ،وما من أمة تسعى إلى االرتقاء بمستقبلها والى تجنب تهديدات ذلك المستقبل إال وتجعل من
التخطيط مسلكاً لها تسير على هديه وتستفيد منه وتتخذ منه مسا اًر يدر فرصاً يمكن استثمارها .حيث

أصبحت المجتمعات في أمس الحاجة للتخطيط االستراتيجي سيما بعد أن تمددت حبالها وكثرت تشعباتها.
ولذلك تعددت تعريفات التخطيط االستراتيجي كل حسب مجاله ،ولذلك نتطرق فيما يلي إلى أساسيات

حول مصطلح التخطيط االستراتيجي بدءاً بمفهومه ثم أهميته وأهدافه ،مع ذكر ألهم خصائصه.

حيث يعتبر التخطيط االستراتيجي محاولة لخلق درجة عالية من التكامل بين مختلـف األنـشطة

والفعاليات اإلدارية والتشغيلية على مستوى المنظمة ككل ،فضالً عن دراسة العالقة ما بين المنظمـة
والبيئة التي تعمل فيها ،وترتبط جميع الوحدات الوظيفية (المالية ،التسويق ،إدارة المـوارد البـشرية ،اإلنتاج،

وغيرها) مع المنظمة من خالل تطوير استراتيجيات تتوافق مع االستراتيجية العامة للمنظمة ،وتعتبر هذه

االستراتيجيات بمثابة القاعدة األساسية التي تستند إليها المنظمة في تخصيص المـوارد ألداء الوظائف

المختلفة ،وكذلك لغرض الرقابة على الفرص والمسائل التي تبرز في بيئـة المنظمـة (اللوح.)11 :2007،
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ويعرف القحطاني ( )2010التخطيط االستراتيجي بأنه :القدرة على التوقع والتوافق بين القدرات

الذاتية للمؤسسة والفرص المتاحة أو التهديدات الناشئة عن البيئة الخارجية (القحطاني.)8 : 2010 ،

ويعرفه مازن ( )2008بأنه :عملية اتخاذ الق اررات فيما يتعلق بأهداف المؤسسة ،واستخدام الموارد

وتطبيق السياسات من أجل تحقيق هذه األهداف (مازن.)61 :2008،

ويرى الناصر ( )2003أن التخطيط االستراتيجي هو :عملية إدارية تشمل جميع أجزاء المنظمة،

وتنطوي على اتخاذ ق اررات تحدد مستقبل التنظيم ،بناء على ما يتوفر من معلومات شاملة عن المنظمة،
وبيئتها لتحديد متطلبات اإلنتاج المرغوب ،وفقاً لما يتم تحديده من معايير لتقييم جهود التخطيط.

(الناصر)41 :2003،

ويعرف الهاللي ( )2006التخطيط االستراتيجي بأنه :عملية تتصف بالمشاركة والمسح

المستقبلي الواسع ينتج عنها ممارسات من قبل المؤسسة التعليمية تعمل على التوفيق بين برامجها
والفرص المتاحة من أجل استم ارريتها وخدمة المجتمع من خالل تخطي الحدود واالنفتاح على

المجتمع ( الهاللي.)197 :2006،

ويورد الخطيب ( )2003أن التخطيط االستراتيجي" :عملية مستمرة لصنع ق اررات وتنظيم العمل

في الوقت الحاضر بطريقة منهجية مع معرفة كبيرة بمستقبل هذه الق اررات وتنظيم الجهود المطلوبة
لتنفيذها بطريقة منهجية ،وقياس نتائج هذه الق اررات بالتوقعات عن طريق التغذية المرتدة المنهجية

المنظمة ،ومن جهة أخرى فالتخطيط االستراتيجي يتضمن مراجعة ظروف السوق ،وحاجات المستهلك،
والحالة التنافسية ،والبيئة االقتصادية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية" (الخطيب.)23 :2003،

ويعرف أيضاً بأنه عملية التحليل البيئي الجيد للمؤسسة ،ووضع أهداف المؤسسة المحددة

والواضحة ،وتطبيق االستراتيجيات واألساليب المناسبة (أبو حسنة.)15: 2014،

وهناك من عرفه بأنه :تصور مستقبلي ينطلق من استلهام الماضي واستشراف المستقبل ،ويعتمد

على تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة لمعرفة نقاط القوة والضعف ،وتحليل البيئة الخارجية ،لمعرفة الفرص
والتحديات التي تواجه المؤسسة ،ويهدف للتكيف مع المتغيرات في بيئتها ،من خالل حسن توظيف

الموارد واستثمارها ،ومن ثم بلوغ األهداف المرجوة (سكيك.)8 :2008،

ويعرف أيضاً بأنه :خطة عامة تسهل عملية اإلدارة الناجحة ،ويعطي صورة كاملة حول العمل

والمسار المستقبلي له ،فهو يزود المخطط برؤية واضحة حول مبتغاه الذي يريد الوصول إليه وكيفية
الوصول إلى ما يريد ،باإلضافة إلى الخطط واألنشطة اليومية (.)Shapiro, 2003: 3

ويعرف التخطيط االستراتيجي أيضاً بأنه :عملية وضع األوليات الالزمة والضرورية لتحقيق

األهداف استجاب ًة للبيئة المحيطة ،وترشد إلى امتالك الموارد وتخصيصها باتجاه تلك األولويات.
()Micheal & Jude, 2005: 2
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ويعرفه حمودة ( )2012بأنه :رؤية مستقبلية تساعد على تحديد الموارد واإلمكانات بطريقة فعالة

من خالل التوجيه الصحيح للمؤسسة ،واستغالل نواحي القوة والتغلب على نواحي الضعف ،ويساعد على
تحديد الرؤية المستقبلية والتفاعل البيئي على المدى البعيد (حمودة.)13: 2012،

أي أن التخطيط االستراتيجي يمدنا بنظرة رحبة وبعيدة بموقع منظمة ما وامكاناتها في داخل بيئة

متبلورة ،وحالما يتم فهم هذا اإلطار العريض بعيد المدى فسيصبح بمقدور المنظمة أن تحدد بفاعلية
أكثر أي األفعال األساسية التي ينبغي أن تبادر بها لتنافس بكفاءة غيرها من المنظمات داخل قطاع

األعمال الخاص بها (أبو النصر.)84 :2009 ،

ويستنتج الباحث من التعريفات السابقة أن عملية التخطيط االستراتيجي هي :علمية شاملة تعتمد

على استشراف المستقبل وادراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة وتحليلها،
وتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة وتحديد رؤية المؤسسة ورسالتها
واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية ومتابعتها وتقييمها؛ من أجل االنتقال من

الوضع الحالي إلى الوضع المنشود.

وعند ذكر التخطيط فال بد من الحديث عن "االستراتيجية" كمفهوم لربط العالقة بينها وبين التخطيط.

 مفهوم االستراتيجية:

يعود مصطلح االستراتيجية إلى الكلمة اليونانية ( )STRATEGOSوالتي تعني فن القيادة

العسكرية ومعناها (الجنرال) ،وقد استخدم هذا المفهوم حتى قبيل الحرب العالمية الثانية ليشير إلى
توظيف كل الفنون العسكرية لتحقيق أهداف السياسة وعلى رأسها إلحاق الهزيمة بالعدو أو اإلقالل من

آثار الهزيمة ،ثم انتقل المفهوم من االستخدام العسكري إلى االستخدام المدني ضمن إطار إدارة
األعمال لكي يشير إلى استخدام كل طاقات المنظمة وتعبئتها باتجاه تحقيق األهداف األساسية

لها (الكرخي.)71 :2014،

وبهذا المعنى انتقلت االستراتيجية من الميدان العسكري إلى ميدان إدارة األعمال واإلدارة العامة،

لتنتقل بعد ذلك إلى مختلف أنشطة المجتمع ،مما جعلها تأخذ من هذه األنشطة العديد من المضامين

الجديدة ،التي عكست طبيعة تلك األنشطة مما أدى إلى توسيع معاني االستراتيجية ومضامينها ،لذلك
تعددت معاني االستراتيجية ودالالتها العلمية حتى صار لها معان وأوصاف كثيرة.

(الحاج محمد)45: 2011 ،

ويعرفها ثومسون ( )2005بأنها :منهج المؤسسة لالتجاه نحو النمو والتوسع بما يحقق الميزة
التنافسية ،وذلك من خالل تلبية حاجات ورغبات الزبائن ومواجهة البيئة الداخلية والخارجية بما يحقق
أهداف المؤسسة ورؤيتها ورسالتها (.)Thompson,et,2005:37
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ويعرفها أبو النصر ( )2009بأنها تصور المنظمة عن العالقة المتوقعة بينها وبين بيئتها بحيث

يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على المدى البعيد ،والمدى الذي يجب أن تذهب
إليه المنظمة والغايات التي يجب أن تحققها (أبو النصر.)125 :2009،

ويرى هالل ( )2008أن االستراتيجية" عبارة عن المنهج المستخدم في التنفيذ والذي ينبثق من

رؤية واضحة وشاملة يتم من خاللها تحقيق األهداف االستراتيجية ،وتعمل على تحديد وتقييم مختلف
الطرق التي تحقق أهداف ورسالة المنظمة ثم اختيار أفضل هذه الطرق (هالل.)11 : 2008،

ويتضح في ضوء ما سبق أن االستراتيجية بمثابة اإلطار العام لعملية ترتيب األفكار والهيكلية

الواضحة التي تتم من خاللها مواكبة التحديات والتطورات ،ودراسة وتحليل الفرص المتاحة في البيئتين

الداخلية والخارجية ،بما يضمن تحقق أهداف المؤسسة المنشودة.

 نشأة التخطيط االستراتيجي وتطوره:

يعتبر التخطيط االستراتيجي من مستحدثات العصر فهو عنوان للمجتمع الناجح ،وهو قديم قدم
التاريخ وجذوره امتدت عبر األزمان القديمة ،فقد عرفته الحضارت القديمة ،ثم نمت وتطورت أساليبه
عبر العصور ،ووصلت ذروتها في عصر العولمة.

وقد شاع التخطيط االستراتيجي على نطاق واسع في المؤسسات على اختالف أنواعها وأنـشطتها

في الحقبة األخيرة من القرن العشرين .وأثبتـت التجـارب التطبيقيـة للتخطـيط االسـتراتيجي أن المؤسسات

التي تخطط استراتيجياً تتفوق في أدائها الكلي على المؤسسات التي ال تخطط اسـتراتيجياً ،فالتخطيط
االستراتيجي كأسلوب إداري يختلف عن غيره من أساليب اإلدارة الفعالة في كون مبادئـه األساسية وأساليبه
ونظرياته قد جرى تطويرها بمزيج من التجارب العملية الميدانية والفكر األكاديمي المنهجي المتخصص،

وقد سبقت مؤسسات القطـاع الخـاص والمؤسـسات العامـة ذات الطبيعـة االستراتيجية كو ازرات الدفاع مثالً
في العديد من الدول غيرها من المؤسسات في هذا المضمار حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي،
حيث شهدت المؤسسات غير الساعية إلى الربح في العديد من دول العالم نشاطاً كثيفاً في مجال التخطيط

االستراتيجي بحيث أصبح التخطيط االستراتيجي مالزمـاً ومسبباً للنجاحات المبهرة فيها خالل الحقبة
األخيرة من القرن العشرين .وشهدت مؤسـسات التعلـيم العام نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال ،إال أن
مؤسسات التعليم العالي والمدارس في الـوطن العربـي بقيت بعيدة عن هذا التطور العام الذي يشهده

العالم (اللوح.)13 : 2007،

وتعود بدايات نشوء التخطيط االستراتيجي إلى العالم ( )Igor Ansoffفي أوائل الستينات ،وقد حظي

التخطيط االستراتيجي بأهمية متزايدة في البحث والتطبيق والدعم من قبل العديد من اإلداريين
واالقتصاديين والسياسين في دول اقتصاديات السوق المتقدمة ،مما دفع الرئيس األمريكي األسبق (ليندون

جونسون) أن يطلب في عام ( )1965من المؤسسات األمريكية كافة اعتماد وتطبيق التخطيط
االستراتيجي (معروف.)15 :2009،
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وقد مر التخطيط االستراتيجي من حيث المفهوم والمحتوى واألبعاد بعدة مراحل تاريخية يمكن تلخيصها

فيما يلي:



مفهوم عسكري بحت منذ سنة ( 500ق.م).

ظهور أول نموذح للتخطيط االستراتيجي في إدارة األعمال (نموذج هارفارد) سنة (.)1920



أول نموذج في التخطيط االستراتيجي في التنمية الصناعية والتسويق ظهر سنة (.)1950



انتشار فرضية مفادها أن لجميع المنظمات استراتيجيات سواء أعلنتها أو لم تعلنها ،وسواء اعترفت



الخطة بعيدة المدى تأخذ معنى االستراتيجية التي تسعى المنظمة من خاللها للوصول إلى ما تطمح



تبني التخطيط االستراتيجي كأداة إدارية في جميع مؤسسات األعمال في القطاع الخاص منذ سنة

بذلك أم ال ،وذلك سنة (.)1955-1950

إليه وذلك خالل الفترة (.)1960-1955
(.)1960



سيطر مفهوم التخطيط االستراتيجي بدالً عن مصطلح التخطيط بعيد المدى الذي بدأت تتكشف



أصبح التخطيط االستراتيجي أداة لإلدارة الحكومية ( القطاع العام) منذ سنة (.)1980

عيوبه وثغراته على صعيد المنظمات المختلفة خالل الفترة (.) 1965-1960




تناول تفسيرات جديدة لالستراتيجية وبعض العلوم ذات العالقة بها ،بدءاً من سنة (.)1986

ظهور محاوالت لتحديث التخطيط االستراتيجي وظهور التفكير االستراتيجي كبديل للتخطيط
االستراتيجي وكمرحلة تسبق عملية التخطيط ،وطرح أفكار عن القيادات والعقول التي يتعين أن
تفكر بطريقة استراتيجية وذلك في الفترة (.)1996-1992



تقدم التفكير االستراتيجي على بقية المصطلحات االستراتيجية األخرى باعتباره نقطة البدء واالنطالق

وبدونه ال يمكن أن تكون هناك خطط أو استراتيجية وذلك منذ (.)2001

(الكرخي)73-72 :2014،

ويتضح مما سبق أن معالم التخطيط االستراتيجي صقلت في القرن العشرين ،ومع ذلك فلم يكن

التخطيط االستراتيجي وليداً لهذا القرن ،وانما تمتد جذوره إلى القرون البعيدة منذ الحـضارات القديمة ،
فانتقل من محدودية استخدامه في المجال العسكري إلى المجاالت الصناعية ومرو اًر بالمجاالت
االقتصادية والتنموية ،ومن ثم بدأ تطبيق التخطيط االستراتيجي في المجال التعليمي في ستينات القرن

العشرين.

 أهمية التخطيط االستراتيجي:

يمثل التخطيط االستراتيجي أهمية كبرى في المؤسسات كبيرة الحجـم وصغيرة الحجـم ،فهو الضمان

للتخطيط الصحيح ،والتطبيق الفعال لنوع الق اررات التي تؤثر على المؤسسة بكاملها في المستقبل
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والمصممة لمخاطبة قضايا أكبر وأكثر أهمية تواجهها ،وأن قوة التخطيط االستراتيجي تأتي من قاعدة

صلبة متوافقة مع الرؤية والقيم ،والتحليل الصارم والمستمر من داخل وخارج المؤسسة.

(صالح)88 :2011،

وأكد كل من جواد و حسين ( )2006أن أهمية التخطيط االستراتيجي تكمن في قدرته على تحسين

المواءمة بين المنظمة وبيئتها الخارجية ،وتحديد الفرص والتهديدات السوقية في المستقبل والمشاركة في
االتصاالت الداخلية وتشجيع التغيير المفضل وتوفير المدخالت للق اررات اإلدارية فضالً عن أثره في
عملية التوجيه والرقابة (جواد وحسين.)55 :2006،

وللتخطيط االستراتيجي أهمية متعددة الجوانب؛ فمنها ما هو متعلق بالتحكم والسيطرة ،ومنها ما

يتعلق باإلنجاز واألهداف ،ومنها ما هو متعلق بطبيعة التغيير ،وطبيعة الق اررات التي سيتم اتخاذها،

وسيتم تلخيص بعض النقاط على النحو التالي:


ترشيد اتخاذ الق اررات في العملية اإلدارية في المؤسسات ،وسيطرة اإلدارة على الموارد المتاحة،



تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه النشاط وااللتزام باألهداف التي تضعها اإلدارة.



يساعد فريق اإلدارة الموجود على الشعور بأن لديه القدرة على الرقابة ،والتحكم في مستقبل المدرسة،



يساعد المدير والعاملين معه للوصول إلى مستوى عال من المسئولية تجاه رسالة المؤسسة ،واحداث

وضبط عملية تخصيصها وتعظيم العائد من استخدامها.

(غنيم)42 :2001 ،

فالمشكالت تكون موجودة ،ولكنها في نطاق ما هو معروف ومفهوم.
التغيرات المطلوبة لتوضيح هذه الرسالة وتحقيقها.


يساعد على وضع مدير المؤسسة والعاملين معه في حالة من التركيز الدائم على مصير المؤسسة



يساعد على التوصل إلى ق اررات استراتيجية في األوقات الحرجة من نمو المؤسسة وتطورها والتي



يزود المؤسسة بالفكر الخاص بها.

ومستقبلها.

ترتبط بتحديات حالية أو محتملة في المستقبل (العجمي.)400 :2008،


يساعد على تكوين رؤية استراتيجية.



يساعد على تخصيص الموارد.



يساعد على تكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية.



يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا.



يؤدي إلى تطوير وتحسين االتصال بين المستويات المختلفة (هالل.)85 :2008،

وبدون التخطيط االستراتيجي فإن المؤسسات سوف تكون معرضة للزوال ودائماً ما ستبقى في ظل

الضغوط واألعباء ،كما أن المؤسسات التي ال خطة عندها ستفشل بسهولة في وضع الحلول وتنفيذها
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بشكل جيد ،فتكوين الرؤية والقيم المشتركة ووضع خطة استراتيجية يمكن أن تكون مهمة صعبة ألسباب
عديدة :مثل الوقت ،الطاقة ،االلتزام ،وقلة الخبرة.)John,2005:2-3( .

ويتضح مما سبق أن أهمية التخطيط االستراتيجي تتجلى في استبصار المستقبل وتوقع التغيرات

التي قد تط أر على بيئة العمل وبالتالي فهو يساعد على فهم البيئة الخارجية والداخلية وذلك من خالل

تحديد ما في األولى من فرص النتهازها وتجنب التهديدات المتربصة بها ،وتعزيز نقاط القوة في البيئة

الداخلية وتجنب نقاط الضعف ،كما تتجلي أهمية التخطيط االستراتيجي في حسن استغالل الموارد

المتاحة واقتناص الفرص.

 أهداف التخطيط االستراتيجي:
يهدف التخطيط االستراتيجي إلى تحقيق العديد من األهداف وفقا التجاهات المنظمة وخصائص

الموقف الذي تتم فيه عملية التخطيط ،وفيما يلي عرض ألهم األهداف التي يسعى التخطيط االستراتيجي
لتحقيقها:



تهيئة المنظمة داخلياً بإجراء تعديالت في الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى



اتخاذ ق اررات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة المنظمة في السوق وزيادة رضا المتعاملين معها

العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية.

وتعظيم المكاسب ألصحاب المصلحة من وجودها سواء كانوا من المساهمين أم كان المجتمع كله

أو قطاع منه.


تحديد األولويات واألهمية النسبية ،بحيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية



إيجاد المعيار الموضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة ،فاإلدارة التي تفشل في زيادة قيمة المنظمة هي



زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اتخاذ الق اررات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االنحرافات لوجود

والسياسات واجراء عمليات تخصيص الموارد باالسترشاد بهذه األولويات.

إدارة فاشلة مهما كان حجم ما تدعيه من إنجازات وتطوير داخل المنظمة.
معايير تتمثل في األهداف االستراتيجية.



التركيز على السوق والبيئة الخارجية باعتبار أن استثمار الفرص ومقاومة التهديدات هو المعيار
األساسي لنجاح المنظمات.



تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،بحيث يمكن للمدير اكتشاف المشاكل

مبك ار وبالتالي يمكنه األخذ بزمام القيادة بدال من أن تكون ق اررات المدير هي رد فعل لق اررات
واستراتيجيات المنافسين.



تشجيع اشتراك العاملين من خالل العمل الجماعي مما يزيد من التزام العاملين في تحقيق الخطط
التي اشتركوا في مناقشتها ووافقوا عليها ويقلل من مقاومتهم للتغيير ويزيد من فهمهم ألسس تقييم
األداء ومنح الحوافز داخل المنظمة (عوض.)8-7 :2000،
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يحقق التخطيط االستراتيجي التوازن بين األهداف القصيرة وطويلة المدى.

يقدم مجموعة متكاملة من أدوات اتخاذ الق اررات ،مثل :محاكاة المستقبل وتطبيق مدخل النظم

والمشاركة في وضع األهداف ،ومراجعة الموقف ووضع إطار للق اررات االستراتيجية والقاء الضوء

على القضايا االستراتيجية وتحديد أولوياتها عند التعامل معها.


تصميم خريطة تبين االتجاه الذي تسيير فيه المؤسسة ،وآلية تحقيق ذلك ( العجمي.)413 :2008،



دراسة األوضاع التعليمة وتقويمها إما على المستوى الكلي (نظام التعليم) ،أو على المستوى الجزئي



دراسة التحوالت االقتصادية واالجتماعية المحيطة بالمؤسسة التعليمة ،أو نظام التعليم في المجتمع،



إيجاد قاعدة أساسية للبيانات والمعلومات ،وايجاد قاعدة عامة للبحوث العملية والتقنية التي يحتاجها

(مؤسسة تعليمية) ،وذلك بتحليل البيئة الخارجية والداخلية.

واستشراف التغيرات المتوقعة ،بما يسهم في رسم اتجاهات المستقبل.

جميع العاملين في المؤسسة التعليمة.


توثيق الروابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ،بما من شأنه جعل كل منهما سنداً لآلخر،



ربط التنمية التربوية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ذلك أن التنمية التربوية تعني إعداد وتنمية

ويقوي الشراكة البينية.

الكفايات والمهارات العلمية والفكرية والمهنية الالزمة لسوق العمل والتنمية االقتصادية.

(الحاج محمد)76 :2011،



تحسين وتطوير عملية صناعة القرار مما يقود إلى تطوير مناخ العمل .



الرقابة على العمليات الجارية .



االهتمام بالممارسات المستمرة .



وضع القضايا االستراتيجية في محور اهتمام اإلدارة العليا .



قدرة المؤسسة على التكيف مع البيئة المتغيرة .



خلق قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل عملية صناعة القرار .



توفير إطار مرجعي للميزانيات والخطط اإلجرائية قصيرة المدى .



التحسب للمعوقات والمشاكل المحتمل وقوعها مستقبال ووضع خطط للطوارئ واألزمات.

(يونس)76 :2009،

 خصائص التخطيط االستراتيجي:

للتخطيط االستراتيجي خصائص عديدة تنبثق من كونه يمثل تطو اًر نوعياً ألنواع التخطيط المختلفة

ولعل أهم هذه الخصائص:


أنه عملية متكاملة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق الخطة االستراتيجية يؤدي إلى خلق الميزة

التنافسية للمؤسسة.
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التحليل الشامل للمركز التنافسي الحالي للمؤسسة وتحديد الفرص والتحديات الحالية والمتوقعة



عملية متعددة األوجه واألنشطة ،يتجاوز النظرة التقليدية ،ويتسم بالتفكير الموضوعي والتبصر



يحقق التفاعل والحوار البناء بين المستويات الثالثة للتخطيط ( العليا ،الوسطى ،والدنيا) بما يسمح

باإلضافة إلى نقاط القوة والضعف للمؤسسة.
بالمستقبل.

باتخاذ الق اررات ويسهل العملية اإلدارية (داود.)261 :2016 ،

ويرى العجمي ( )2008أن خصائص التخطيط االستراتيجي تتمثل في كونه:



يشجع على التفكير االستراتيجي.

يوضح اتجاه المستقبل.



يساعد على اتخاذ الق اررات الحالية في ضوء ما يمكن أن يترتب عليها في المستقبل.



يوضح أقصى االحتماالت بالنسبة للمجاالت التي تخضع لسيطرة المؤسسة.





يقدم نظاماً متكامالً التخاذ الق ارر.

يساعد على تطور األداء.

يقدم حلوالً للمشكالت الرئيسة التي تواجه المؤسسة.



يتعامل بصورة فعالة مع المتغيرات السريعة.



يركز على العمل الفريقي (العجمي)405 :2008،



وضوح األهداف والسياسات واإلجراءات.

ويضيف حافظ والبحيري ( )2006الخصائص التالية:


تدرج الخطة في السير بالوسائل واإلجراءات.



واقعية الخطة في وسائلها واجراءاتها.



شمول التخطيط لمختلف مستويات المؤسسة.



اقتصادية التخطيط وتوفيره للجهد والمال والوقت.



صدق ودقة المعلومات.



المرونة.



محاسبة المؤسسة على األداء واإلنجاز (حافظ والبحيري.)89: 2006،



الشمول والتكامل :أي يتعدى حدود األشياء التي يمكن التحكم فيها ليتعرف على المتغيرات البيئية

وترى الحريري ( )2007أن التخطيط االستراتيجي يتسم بما يلي:
المحيطة كي تؤخذ في االعتبـار عند اتخاذ الق اررات .


التفاعل بين مستويات التخطيط :وتقديم التغذية الراجعة والتفاعل المستمر بين كل المعنيين سواء
مخططين أو منفذين أو مقومين.
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المرونة :وهي سمة أساسية بسبب الطابع المتغير للبيئة التعليمية لوجود تطورات عمليـة وتقنية



التفاعل بين التخطيط والتنفيذ :فالتخطيط يعتمد على سالمة التنفيذ.

وصناعية واتصالية متسارعة.



يستند التخطيط االستراتيجي إلى رؤية شاملة ورسالة تتحقق من خالل الرؤية علـى المدى البعيد.



يوظف أسلوب المسح البيئي لتوفير المعلومات.



البساطة والوضوح رغم وجود التعقيدات والتناقضات.



إعطاء المؤسسة التعليمية كالمدرسة قد ار من استقاللية اإلدارة والتخطيط حرصـا علـى

التميز (الحريري.)113 :2007،

 عناصر التخطيط االستراتيجي (مكوناته):

بعد اطالع الباحث على األدب التربوي الحظ تباين آراء الباحثين حول عناصر ومكونات التخطيط

االستراتيجي ،وقد يرجع ذلك التباين إلى طبيعة عمل المؤسسات التي يتبعها أولئك الباحثون والتي
تستوجب التركيز على بعض العناصر بشكل أكبر من غيرها ،حيث يرى (الكبيسي )27 :2006،أن

عناصر التخطيط االستراتيجي تتمثل في ( الرؤية ،الرسالة ،واألهداف) ،واتفقت (صالح)93: 2011،

مع الكبيسي ( )2006مع إضافة عنصر (البدائل االستراتيجية) ،واتفق (عمري )25 :2007،مع الكبيسي

( )2006وصالح ( )2011مضيفاً عنصر التحليل (تحليل البيئة الداخلية  ،وتحليل البيئة الخارجية)

وكذلك اتفق( )Hill & Jones,2000:5مع السابق ذكرهم في جميع العناصر باإلضافة إلى عنصر

(التنفيذ) مع عدم ذكره لعنصر (الرؤية) ،ورغم تلك التباينات إال أن هناك عناصر للتخطيط االستراتيجي

يبدو اإلجماع عليها جلياً وواضحاً وهي (الرؤية ،الرسالة ،األهداف ،التحليل ،البدائل االستراتيجية ،تنفيذ
االستراتيجية ،التقييم والرقابة على تنفيذ االستراتيجية) ،وفيما يلي شرح لهذه العناصر:

 .1الرؤية :ويقصد بها مجموعة من األفكار والتصورات الموضوعة ألغراض تطبيقها في المستقبل،
ويتم الخروج منها بمزيج متكامل من األفكار الواجب تبنيها وتوظيفها ألغراض المستقبل المرسوم

فيه صورة المنظمة المثالية (صالح.)93: 2011 ،

وتعد الرؤية بمثابة التزام وتعهد يحول دون انحراف المؤسسة ،وتصور مستقبلي للطريق الموصل إلى

حلم المؤسسة وطموحها ،باإلضافة إلى أنها تسهم في تعبئة الطاقات واثارة الحماس.

(الكبيسي)27 :2006،

 .2الرسالة :تمثل رسالة المنظمة اإلطار الذي يميزها عن غيرها من المنظمات األخرى من حيث
مجال نشاطها ومنتجاتها وعمالئها وأسواقها ،والذي يعكس السبب الجوهري لوجود المنظمة وهويتها
ونوعيات عملياتها وأشكال ممارستها (عمري.)26 :2007،
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والرسالة هي الموجه لنشاط المنظمات وما تسعى إلى تحقيقه على المدى المتوسط أو البعيد ،لذا
فإنها توضح الغايات األساسية لوجود المنظمة ،وتعرف على أنها األهداف أو الغايات األساسية

للمنظمة التي تميزها عن كافة المنظمات األخرى (القيسي والطائي.)90 :2012،

 .3األهداف :تساعد األهداف في تحويل الرؤية االستراتيجية ورسالة المنظمة إلى مستويات مرغوبة
لألداء .فاألهداف هي النتائج النهائية المرغوبة من ممارسة األنشطة المخططة أو اتباع
االستراتيجيات المطبقة ،والتي تحدد ما الذي يجب إنجازه ومتى ،ويتم التعبير عنها في صورة كمية؛
وتختلف األهداف عن الغايات بأن الغاية هي عبارة عامة لما ترغب المنظمة في تحقيقه دون أن

يكون ذلك محددا بإطار زمني أو أن يتم التعبير عنه كميا (عمري.)31 :2007،

واألهداف ضرورية للمنظمات كافة مهما تعددت خصائصها ومميزاتها ،فوجود أهداف وغايات منهجية

ال يضمن فقط توجيه المنظمة نحو تحقيق األهداف المعنية ،بل يمنع حتى االنحرافات والنشاطات غير

الهادفة واإلرباك وضياع الغاية من وجود المنظمة (السالم.)70 :2005،

وذكر العالم  )2007( Dessأن األهداف الجيدة والتي تكون ذات معنى يجب أن تتصف بما يلي:
 التحديد :أي أن تكون محددة وواضحة تبين ما يجب أن يتم تحقيقه.

 المالءمة :أي أن تكون متالئمة ومنسجمة مع رسالة ورؤية المنظمة.

 إمكانية القياس :أي أن تكون تلك األهداف ملموسة ونتائجها قابلة للقياس.

 المرونة :أي أن يكون الهدف قابال للتحقق ،ويعطي الفرصة للمنظمة للتفاعل مع البيئة المحيطة
بها.

 التوقيت :أي يجب وضع جدول زمني لتنفيذ تلك األهداف الموضوعة (.)Dess,2007:104

 .4التحليل :قبل بدء المنظمة بصياغة االستراتيجية المناسبة ،فإنها تقوم بالتحليل البيئي للقوى البيئية
المحيطة بالمنظمة ،حيث يعرف التحليل البيئي على أنه مجموعة من األدوات التي تستخدمها اإلدارة
االستراتيجية لتشخيص مدى التغير الحاصل في البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات،
وتشخيص السمات والمميزات ونقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية للمنظمة بشكل يساعد اإلدارة

على تحقيق العالقة اإليجابية بين التحليل االستراتيجي للبيئة وتحديد األهداف التنظيمية وتحديد

االستراتيجية المطلوبة ،ويمكن تقسيم بيئة المنظمة إلى نوعين:
 بيئة داخلية.
 بيئة خارجية

وان التفاعل بين هاتين البيئتين يحدد مقدرة المنظمة على النجاح واالستمرار في العمل والتطور.
(القيسي ومحمود)208 :2015 ،
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 .5البدائل االستراتيجية :أي اختيار بديل من بين عدة بدائل طرحت بعد أن تمت دراستها وتقويمها
ليكون األفضل من أجل المنظمة والعمل به لفترة زمنية قادمة وابقاء المنظمة في حالة منافسة

دائمة ( التميمي.)42 :2009،

ويرى الظاهر ( )2009أن البديل االستراتيجي هو نتاج لعملية المفاضلة المستندة إلى معايير محددة،
بين البدائل المتاحة الممكنة والقابلة للتنفيذ ،والقادرة على تحقيق النجاح ألهداف المنظمة واألطراف

المرتبطة بها من خالل استغالله نقاط القوة واقتناص الفرص وتجنب التهديدات المحتملة
(الظاهر.)218 :2009،

وتقوم المنظمة في البداية بتوليد عدة بدائل استراتيجية ،ومهما كانت الطريقة التي تولد بها البدائل
االستراتيجية ،فإنها تتطلب فضالً عن المعرفة النظرية والخبرة العلمية من القائمين عليها درجة عالية

من الخلق واإلبداع في توليد البدائل والتي يمكن أن يكون إحداها خيا اًر استراتيجياً يحقق ميزة تنافسية
يصعب على المنافسين تقليدها ،وبعد هذه المرحلة يتم تقييم تلك البدائل االستراتيجية وفق معايير

محددة (القطب.)27 :2012،

 .6تنفيذ االستراتيجية :وتعد عملية تنفيذ االستراتيجية من المراحل المهمة في ترجمة الرؤى واألهداف
العامة إلى واقع عملي ،ويعرف تنفيذ االستراتيجية بأنه :سلسلة من األنشطة المترابطة مع بعضها
البعض والتي تتضمن تكوين متطلبات االستراتيجية التي تم اختيارها (الدوري)293 :2005،

وتتطلب عملية تطبيق االستراتيجية مجموعة من الخطوات وهي كما أوردتها الحافي (:)2015

 مراجعة اإلطار العام لوضع الخطة االستراتيجية.

 اختيار األهداف االستراتيجية وتحضير متطلبات تنفيذها.
 مراجعة ثقافة المؤسسة.

 تهيئة بيئة المؤسسة لتنفيذ الخطة االستراتيجية.
 إعداد البرنامج الزمني لألنشطة المختلفة.

 تحديد المسئوليات عند تنفيذ الخطة االستراتيجية (الحافي.)28 :2014،

 .7التقييم والرقابة على تنفيذ االستراتيجية :وذلك للتأكد من تحقيق التقدم المطلوب نحو األهداف
من خالل اإلشراف على األداء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لالنحراف عن معايير األداء.

(الضمور)9 :2008،

 مراحل التخطيط االستراتيجي:

تعتبر مراحل عملية التخطيط االستراتيجي من أهم المحاور التي يجب على الباحث التعريج عليها

عند الحديث عن التخطيط االستراتيجي ،ومن هذا المنطلق فقد اطلع الباحث على العديد من المراجع

ذات العالقة واتضح من خالل ذلك عدم وجود قالب موحد يجمع عليه جميع الباحثين حول مراحل
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التخطيط االستراتيجي ،بل تعددت المراحل وتفاوتت من باحث آلخر غير أن مضمونها العام يكاد يكون
واحداً  ،وفيما يلي عرض موجز لبعض آراء الباحثين حول مراحل التخطيط االستراتيجي:
ويوضح  )2007( Thomasأن عملية التخطيط االستراتيجي تتضمن المراحلة التالية:




وضع اإلطار العام لالستراتيجية.

دراسة وتحليل العوامل الخارجية المحيطة بالمنظمة ،لتحديد الفرص التي تتيحها والقيود التي
تفرضها.



دراسة وتحليل المعلومات الداخلية للمنظمة ،لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف.



تحديد األهداف ووضع االستراتيجيات البديلة ،والمقارنة بينها ،واختيار البديل االستراتيجي.



وضع السياسات والبرامج والموازنات ،حيث تتم ترجمة األهداف طويلة األجل إلى أهداف متوسطة



تقييم األداء الحالي في ضوء األهداف ،واالستراتيجيات الموضوعة ،ومراجعة هذه األمور في ضوء



إعداد الترتيبات التنظيمية واإلدارية الالزمة ،وتحقيق تكيف التنظيم للتغيرات المصاحبة للق اررات

وقصيرة األجل ،ووضعها على كل برامج زمنية.
الظروف البيئية المحيطة.

االستراتيجية (.)Thomas,2007 : 33

ويجمل الظاهر ( )2016مراحل التخطيط االستراتيجي في النقاط التالي:


تحديد رسالة المؤسسة.



التحليل البيئي ( البيئة الداخلية والخارجية)



تحديد األهداف االستراتيجية.



تطوير ووضع الخيارات االستراتيجية.



تحديد الخيار االستراتيجي األفضل.



تنفيذ الخيار االستراتيجي (ظاهر.)19-18 :2016،



تحليل االستراتيجية الحالية للمنظمة والتعرف على مهامها وأهدافها.

وتذكر فارس ( )2016أن التخطيط االستراتيجي يمر بعدة مراحل وهي كالتالي:


دراسة البيئة الخارجية للمنظمة وما تتضمنه من نواحي (اقتصادية ،اجتماعية ،وتكنولوجية) وذلك



دراسة البيئة الداخلية للمنظمة للتعرف على الموارد واإلمكانيات المتاحة ولتحديد نقاط القوة والضعف.

لتحديد الفرص والقيود التي تواجه المنظمة.



تحديد األهداف وفق دراسة البيئة الداخلية والخارجية أو التعديل على األهداف القديمة للمنظمة.



تحديد االستراتيجية الجديدة المطلوبة لتحقيق األهداف والمهام الجديدة.



تطبيق االستراتيجية الجديدة من خالل إحداث التغيرات المطلوبة داخل المنظمة سواء في الهياكل

التنظيمية والقيادات والموارد البشرية ونظم المعلومات واالتصاالت (فارس.)25 :2016 ،
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وحسب مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ( )2015فإن عملية إعداد خطة استراتيجية تنقسم
لثالث مراحل أساسية وتنبثق عن كل مرحلة مجموعة من الخطوات ،وفيما يلي سرد لهذه المراحل
والخطوات:



المرحلة األولى :وهي تجيب عن السؤال :أين نحن اآلن؟ وتشمل الخطوات التالية:
 .1التهيئة واإلعداد وتضم:

 التوجيه والتدريب على إعداد الخطة االستراتيجية.

 تشكيل فريق توجيه لالشراف والمصادقة على مخرجات عملية اعداد الخطة االستراتيجية (مكون
من صناع القرار بالمؤسسة ).

 تشكيل فريق التخطيط الرئيسي.

 .2دراسة وتحليل األطراف ذات العالقة وتضم:

 تحليل أصحاب العالقة من المؤثرين بالجمعية مثل :الهيئة اإلدارية ،الهيئة العامة ،الطاقم
التنفيذي ،المستشارون ،الممولون ،مؤسسات عامة وأهلية وخاصة يرتبط عملها بالمؤسسة.

 تشكيل لجان العمل الفنية :بناء على عملية التحليل ألصحاب العالقة ،يتم تشكيل لجان عمل
فنية حسب مجاالت عمل المؤسسة.

 .3تشخيص الوضع القائم ويضم:

أ .تشخيص واقع ومجاالت العمل في المؤسسة من حيث:
 البيئة العامة.

 البيئة الخاصة.
 البيئة الداخلية.

ب .تحضير التقرير التشخيصي عن واقع عمل المؤسسة.


المرحلة الثانية :وهي تجيب عن السؤال :إلى أين نريد أن نتجه؟ وتشمل الخطوات التالية:

 .1تحديد رؤية المؤسسة.
 .2اعتماد رسالة المؤسسة.
 .3تحديد القيم المؤسسية.

 .4تحديد القضايا االستراتيجية بالمؤسسة.

 .5صياغة الغايات واألهداف االستراتيجية.


المرحلة الثالثة :وهي تجيب عن السؤال :كيف نصل؟ وتشمل الخطوات التالية:

 .1تحديد البرامج والمشروعات المقترحة ،وتضم األنشطة التالية:
 اقتراح برامج ومشاريع وتحديد أنشطتها الرئيسية.

 مراجعة المشاريع المقترحة وتحديدها بشكل نهائي.
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 .2وضع خطط التنفيذ والمتابعة ،وتضم األنشطة التالية:
 وضع الموازنات للمشاريع والبرامج.
 تحضير مسودة الخطة.

 اعتماد الخطة داخليا (مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية.)15-14 :2015،

والشكل التالي يظهر مراحل وخطوات إعداد الخطة االستراتيجية:

شكل ( )1مراحل وخطوات إعداد الخطة االستراتيجية

(مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية)15-14 :2015،

ويبين الشكل السابق مراحل التخطيط االستراتيجي مقسمة إلى ثالث مراحل أساسية ويتفرع من كل

مرحلة عدة خطوات أكثر تخصيصاً ،حيث تبدأ المرحلة األولى بالتهيئة واإلعداد ويليها دراسة األطراف

ذات العالقة وتشخيص الوضع القائم سواء كان داخلياً أو خارجيا ،ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية التي
تتضمن تحديد الرؤية والرسالة وصياغة االستراتيجية واألهداف ،ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة التي

تبدأ بتحديد البرامج والمشروعات المقترحة ووضع خطط التنفيذ والموازنات وتنتهي باعتماد الخطة النهائية.

 مستويات التخطيط االستراتيجي:

يغطي التخطيط فترات طويلة أو قصيرة ،فالتخطيط االستراتيجي دائماً ما يكون ذا مدى طويل فقد

يغطي ( )10-5-3سنوات ،أو غير مألوف ( )25سنة ،ويتطلب مشاركة اإلدارة العليا ،ويتعامل التخطيط
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طويل األمد مع قضايا المؤسسة مثل توسيع أو تقليص الخدمات ،أما التخطيط قصير األمد فيغطي
عاماً واحداً ،أو أقل ،وهو من مسئوليات مديري المستوى التشغيلي أو المستوى المتوسط ،كما أنه يركز
على قضايا مثل تحديد الفئة المستهدفة ،أو المزيج التسويقي األمثل ويجب أن تكون الخطط قصيرة

األجل متطابقة مع الخطط طويلة األمد (حلو.)2009:108،

وقد اتفق معظم الباحثين في مجال التخطيط االستراتيجي على وجود ثالثة مستويات للتخطيط

االستراتيجي وهي كما يلي:

 .1التخطيط االستراتيجي على مستوى المنظمة :ويعنى بتحديد مسار المنظمة كله وبتنمية الموارد
البشرية ،ويعني أيضاً بالعوامل البيئية مثل ( :العناية بنقاط القوة والضعف في المنظمة ،ونقاط قوة
وضعف المنافسين ،ويأخذ بعين االعتبار مصادر رأس المال والعمالة فضال عن العناية بمصادر

المواد األولية) ( سليمان.)252 :2010،

 .2التخطيط االستراتيجي على مستوى األعمال (الوحدات) :ويركز التخطيط االستراتيجي في هذا
المستوى على الكيفية التي يمكن من خاللها لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية المساهمة

في تعزيز االستراتيجية الكلية للشركة ونجاحها ،فهو يحدد الطرق التي تمارس من خاللها عملية
إدارة التنافس في أسواق المؤسسة المختلفة (ظاهر.)20 :2016 ،

 .3التخطيط االستراتيجي على مستوى الوظيفة :ويرتبط هذا المستوى باألقسام في الوحدات داخل
المنظمة حيث توضع لهذه األقسام استراتيجيات خاصة بها مسترشدة باستراتيجية الوحدات (األعمال)
مثل وضع استراتيجية قسم الفيزياء ،وقسم الكيمياء ،وقسم علوم الحياة من كلية العلوم ،ويتميز هذا

المستوى بكونه قصير األمد وذا عالقة بالجانب التشغيلي للقسم ( الكرخي.)81 :2014،
التخطيط
االستراتيجي
على مستوى
المنظمة

التخطيط
االستراتيجي
على مستوى
الوحدات

مستويات
التخطيط
االستراتيجي

التخطيط
االستراتيجي
على مستوى
الوظيفة

شكل ( )2يبين مستويات التخطيط االستراتيجي( -تصميم الباحث)
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 مبررات التخطيط االستراتيجي:
تعود مبررات لجوء المنظمات الستخدام التخطيط االستراتيجي إلى تعقد وتشابك العالقات

والمسؤوليات وتعدد العوامل والمتغيرات التي تؤثر في أداء العمل ،ومن ثم يصبح التخطيط االستراتيجي

ضرورياً للتنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبليه واالستعداد بالخطط والبرامج التي تكفل تحقيق

األهداف في ظل الظروف المتوقعة ،وهذه المبررات تتمثل في:


اكتشاف أخطاء في عمل المنظمة ،تتمثل في اإلخفاق في الوصول إلى نتائج متطابقة مع األهداف

الموضوعة.


ظهور فجوة الفتة للنظر في أداء المنظمة ،وذلك عندما تصبح نتائج األداء بعيدة عن التوقعات

قياساً باألهداف الموضوعة.


تولي مدير جديد إلدارة المنظمة يختلف في أسلوبه وطريقة قيادته للمنظمة عن اإلدارة السابقة ،مما



حاجة األجهزة اإلدارية إلى ضرورة إحداث التغييرات الجذرية في أساليب العمل وتطويرها ورفع



يوفر التخطيط االستراتيجي المقياس العلمي لمعرفة مدى اإلنجاز الحاصل.

يترتب عليه إعادة النظر بالخطط والبرامج الموضوعة.

كفاءة العناصرة البشرية.


يهيىء التخطيط االستراتيجي مناخاً ديمقراطياً يسمح بالمشاركة في اتخاذ القرار.

وترى حمد ( )2015أن مبررات التخطيط االستراتيجي تتمثل في:


يزود الشركة بمرشد حول ما تسعى إلى تحقيقه.



يزود المسؤولين بالشركة بأسلوب ومالمح التفكير فى الشركة ككل.



(داوود)261-260 :2016،

يساعد الشركة على توقع التغييرات فى البيئة المحيطة بها وكيفية التأقلم معها.



يساعد الشركة على تخصيص أو توزيع الموارد المتاحة وتحديد طرق استخدامها.



يرفع وعى وحساسية المديرين لرياح التغيير والتهديدات والفرص المحيطة.



يقدم المنطق السليم فى تقييم الموازنات التى يقدمها المدراء.



ينظم التسلسل فى الجهود التخطيطية عبر المستويات اإلدارية المختلفة.




يجعل المدير خالقاً ومبتك اًر ويبادر بصنع األحداث وليس متلقياً لها.

يوضح صورة الشركة أمام كافة جماعات أصحاب المصالح (حمد.)119-118 ،2015 ،

أما عزت ( )2016فقد لخص مبررات التخطيط االستراتيجي فيما يلي:


صياغة وتطوير رسالة المنظمة وأهدافها.



تحديد وتوجيه مسار العمل في المنظمة.



تحديد وصياغة الغايات واألهداف االستراتيجية للمنظمة.
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تحديد وتوفير متطلبات تحسين األداء وتحقيق نمو وتقدم المنظمة.



التأكد من ربط األهداف االستراتيجية لطموحات وأهداف أصحاب األموال واإلدارة.



توجيه الموارد واإلمكانات إلى االستخدامات االقتصادية




توجيه الجهود البحثية لتطوير أداء المنظمة وتدعيم موقفها التنافسي.

التأكد من تحقيق الترابط بين رسالة المنظمة وأهدافها وما يتم وضعه من سياسات وقواعد وأنظمة
للعمل (عزت.)54 :2016،

يتضح مما سبق أن التخطيط االستراتيجي ليس ترفاً وانما ضرورة وذلك بالنظر للفعالية التي يحققها

وكذلك كونه يقدم صورة واضحة للمؤسسة بمختلف مراحلها ،ويحدد المخاطر التي قد تواجهها لضمان

استمرار الشركة وبقائها على أحسن حال.

 متطلبات التخطيط االستراتيجي:

لما كان التخطيط االستراتيجي مهتماً بعمليات بناء الق اررات المستقبلية ،ووضع األهداف،

واالستراتيجيات ،والبرامج الزمنية ،والتوصل للنتائج المرجوة ،فإن هناك مجموعة من المتطلبات األساسية

التي ال بد من توافرها كي تتم عملية التخطيط االستراتيجي بالشكل المطلوب.

ومن أبرز متطلبات التخطيط االستراتيجي كما تذكرها أبو طاحون ( )2013ما يلي:



وجود قيادة فاعلة وفرق عمل وخبراء وكوادر مؤهلة تتمتع بالمهارات اإلدارية األساسية لصياغة



تعزيز نظام المشاركة من كل األطراف ذات العالقة ،حيث أن دعمهم يضمن االستم اررية وتحقيق



وجود مناخ عام إيجابي يتقبل األفكار الجديدة ويدعم فكرة التخطيط االستراتيجي

االستراتيجيات.
أكثر فاعلية.


توفير الحد األقصى من البيانات والمعلومات الكمية والنوعية للعاملين وذلك فيما يتعلق بماهية



تنمية األنماط اإلدارية والقيادية الفاعلة التي تمتاز بالقدرة على اإلبداع واالبتكار واالستثمار األمثل



إيجاد نظم تواصل فاعلة توفر الترابط والتنسيق المتكامل بين أجزاء العمل وتخلق وحدة في الفكر

التخطيط االستراتيجي واألسباب التي دعت إلى استخدامه.
لها وتشكيل جماعات عمل تسودها روح الفريق التعاوني.

والهدف بين القادة والمرؤوسين ( أبو طاحون.)196-195 :2013،

وأضاف شويدح (: )2015


التحديد الدقيق للهدف الرئيس الذي ترمى إلى تحقيقه االستراتيجية ،ويمكن أن ينطوي هذا الهدف



التعرف على اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ األهداف.

على عدة أهداف فرعية.
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تقديم تصور لألنشطة التي يجب أن تتخذ لتحقيق األهداف للوقوف على التفاعالت التي يمكن أن



وضع خطة زمنية لتحقيق الهدف الرئيس وما يتضمنه من أهداف فرعية.

تحصل ،وتوقع النتائج المرتقبة في ضوء اإلمكانات المتاحة.



توفر معايير لقياس اإلنجازات الحاصلة بمدى توافقها مع الهدف المراد تحقيقه.

التعرف الدقيق إلى الفرص والتهديدات المستقبلية ويقتضى ذلك تأمل المستقبل باستمرار وبطريقة
منهجية.



وجود هيكل تنظيمي واضح ومناسب للمؤسسة.



توفر اإلمكانات المادية والمهارات المناسبة والمتنوعة للقيام بالتخطيط.




توفر صورة واضحة عن بيئة المؤسسة وادراك القصور جيداً.

توفر القناعة الكاملة للمشاركين بالخطة بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق الخطة االستراتيجية.
(شويدح)35 :2015،

وأضافت نوف (:)2012



اقتناع المسئولين في المنظمة بأهمية التخطيط.

توافق الهيكل التنظيمي مع الخطط االستراتيجية.



وجود قيادات وكوادر مؤهلة تتمتع بالمهارات اإلدارية األساسية.



ضرورة توفر بيانات ومعلومات موثقة حول الهدف والظروف المتوقعة وذلك للوقوف على طبيعتها



الواقعية في التقديرات والخطط حتى ال تصبح األهداف مجرد أحالم وأماني.

واالستعداد لمواجهتها.




المرونة والسهولة في االتصاالت والمتابعة.

إيجاد عالقة تفاعلية بين مخططي االستراتيجية ومنفذيها وذلك لنقل التخطيط االستراتيجي من الواقع

النظري إلى الواقع العملي (نوف.)206 :2012،

ويلخص عمري ( )2007متطلبات تطبيق نظام التخطيط االستراتيجي في أربع نقاط رئيسة وهي:





تهيئة المنظمة للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي.

توفير المعلومات التي يتطلبها نظام التخطيط االستراتيجي.

استم اررية التفكير االستراتيجي.

إعطاء أولوية أولى مستمرة للتخطيط االستراتيجي لدى اإلدارة العليا (عمري.)20 :2007،

 مشكالت ومعوقات التخطيط االستراتيجي:

ال شك أن التخطيط االستراتيجي يحظى باهتمام واسع وقبول كبير عند الكثير من المؤسسات نظ اًر

لفعاليته في الوصول بالمؤسسة إلى تحقيق غاياتها وأهدافها ،إال أن العديد من المؤسسات تعتقد أن في
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اقتحامها لهذه الساحة نوعاً من اإلحباط والمخاطرة ويعود هذا االعتقاد إلى وجود مجموعة من المعيقات
والعقبات التي قد تقف حائالً أمام تطبيق التخطيط االستراتيجي ،وسنعرض فيما يلي لهذه المعيقات.

أهم معوقات التخطيط االستراتيجي كما تذكرها زعيبي (:)2014


ضعف الموارد المتاحة ،مثل قلة الموارد ،صعوبة الوصول إليها ،صعوبة إدارتها ونقص القدرات



البيئة الخارجية مضطربة مما قد يجعل التخطيط متقادما قبل أن يبدأ للتغير السريع في عناصر



جمع معلومات غير مالئمة حول المتغيرات االستراتيجية في البيئة.

الالزمة لذلك.

البيئة القانونية والسياسية واإلقتصادية.




التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرين.

عدم قدرة المدير االستراتيجي على إدراك الفرص والمخاطر(زعيبي.)38 :2014،

وتذكر صيام ( )2010أن معوقات التخطيط االستراتيجي تتمثل في:


وجود بيئة تتصف بالتعقيد والتغيير المستمر قد تجعل من التخطيط االستراتيجي تخطيطـا متقادما

قبل أن يكتمل.



عدم قدرة المنظمة على التخطيط نظ ار للتغير السريع في البيئة.

مقاومة التغيير ،فاإلنسان بطبيعته يكره التغيير ،ويفضل الوضع الحالي كـل هـذا يـدفع باألفراد إلى
مقاومة التغيير.



وجود العديد من المديرين الذين يترددون في وضع أهداف لهم ولوحداتهم التنظيمية وهذا يعود إلى

نمط تفكيرهم فهم يعتقدون أنهم ال يملكون الوقت الكافي للقيـام بـالتخطيط وأن الوقت هو إلدارة

العمليات اليومية ،وحل المشاكل التي تظهر أثناء أداء هـذه العمليـات يستغرق كل الوقت المتاح
ومن هنا ال يوجد وقت للتخطيط.



وجود مشاكل أمام التخطيط االستراتيجي تؤدي إلى انطباع سيىء عنه في ذهن المديرين ،فعندما



يؤدي إلى اعتقاده بأن التخطيط ليس هاماً وأنه لن يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة.
قصور الموارد المتاحة للمنظمة قد يكون عقبة أمام استخدام مفهوم التخطيط االستراتيجي.

يواجه المدير بعض المشاكل أمام التخطيط االسـتراتيجي أو أثنـاء تطبيـق هـذا التخطيط فإن ذلك قد



الوقت والتكلفة ،يمكن أن يمثال قيودا على التخطيط الفعال فالتخطيط يحتـاج إلـى وقـت طويل وذهن
متيقظ من المديرين ،كما أن تكلفة التخطيط تمثل عقبة كبيـرة للعديـد مـن المنظمات.

ويرى محمد ( )2009أن معوقات التخطيط االستراتيجي تتمثل في:
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(صيام)21-20 :2010،



االستراتيجية هي الخطة بعيدة المدى ( 5سنوات فأكثر) فهي بحاجة إلى استقرار الظروف،
والتغييرات السريعة تؤدي بها إلى مواجهة واقع جديد يختلف عن الواقع الذي بنيت عليه مما يؤدي

إلى فشلها.


عدم قدرة المؤسسة على تحديد األهداف وبناء خطة استراتيجية بالرغم من أن اإلدارة لديها إيمان

كامل بأهمية التخطيط االستراتيجي ،لكنها ال تملك مقومات وقدرات تؤهلها إلى وضع خطط
استراتيجية.



اصطدام إدارة المؤسسات بعدم توفر األموال الالزمة لتغطية نفقات الخطة ومن ثم يحكم عليها
بالفشل.




عدم وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات وضعف الهيكل التنظيمي.

عدم االهتمام بالتخطيط االستراتيجي من قبل مدراء المؤسسات وانشغالهم بأمور إدارية أخرى.
(محمد)474-473 :2009،

وتضيف أبو ختلة ( )2011معوقات أخرى:



قلة وعي اإلدارة العليا بأهمية العمل  ،وعدم االلتزام باإلعداد المسبق بتخطيط استراتيجية العمل.
حجم المجموعة كبير للغاية أو صغير  ،مما يؤدي إلى عدم وجود القيادة المشتركة.



عدم وجود سياسة للمنظمة تؤمن بالتخطيط أو تمنح مكافآت للعاملين فيه.



عدم االلتزام بالوقت ،أو المصادر للقيام بعملية التخطيط  ،أو التوقعات غير الواقعية ،أو التسرع



زيادة معدل الضغط والنمو يومياً.

في القيام بعملية التخطيط.


تهيئة نموذج تخطيط االستراتيجية على الموقف المميز.



عدم الرغبة في تصور المستقبل أو االستعداد المسبق أو القيام بعمل إبداعي.



تجنب االختيارات الصعبة ،والفشل في تحديد األولويات ،أو تحديد الميزانيات.



عدم تقديم المكافآت ،وانخفاض مستوى المغامرة ،والتحفيز لعملية التفكير في تخطيط استراتيجية

العمل.


صعوبة إدراك عوامل قياس مستوى النجاح.



حدوث األخطاء السابقة في محاوالت التخطيط الماضية.



عدم المثابرة في إكمال عملية التخطيط نفسها.



التغيير المستمر لألولويات ،وعدم وضعها في مسار واحد.



عدم إدارة مرحلة التنفيذ وعملية التغيير.




الصعوبة في الحفاظ على االستم اررية في مرحلة التنفيذ.

التعهد الضعيف بتحقيق المنتجات النهائية لخطة استراتيجية العمل .
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الفشل في تقويم المصادر الالزمة (المالية والبشرية) في مرحلة التنفيذ.

المعلومات غير الدقيقة حول التأثيرات االجتماعية  ،والتنافسية  ،واالقتصادية  ،والسياسية  ،والفنية

 ،وكذلك التأثيرات الصناعية والعمالء.



اختالف االتجاهات واألولويات في بيئة العمل.

الصراعات واختالف السياسة المتبعة  ،ونقص المهارة في التعامل مع األفراد في اإلدارة العليا ،
عند العمل معاً (أبو ختلة.)76 :2011،

وتقسم معوقات التخطيط االستراتيجي إلى معوقات عامة ،وأخرى تنظيمية ،وتتلخص المعوقات العامة
في النقاط التالية:


عدم الدقة في المعلومات والبيانات.



اتجاهات العاملين السلبية تجاه الخطة.



عدم صحة التنبؤات واالفتراضات.



إغفال الجانب اإلنساني مما يؤدي إلى معارضة العاملين للخطة وعرقلة تنفيذها.



االعتماد على جهات خارجية في وضع الخطة.



عدم مراعاة التغير في الواقع مثل نوع االقتصاد ،والمركز المالي للمنظمة.



أسباب متعلقة بعدم مراعاة اتباع خطوات التخطيط.



عدم وضوح المسئوليات المتعلقة بالتخطيط واالعتقاد الخاطئ بأن التخطيط االستراتيجي هو مسئولية



عدم توفر الوقت الكافي لإلدارة بسبب ميلها للمركزية وانشغالها باألعمال الروتينية

اإلدارة العليا فقط.

واإلجرائية (الدجني.)72-71 :2006،

أما المعوقات التنظيمية فيمكن إيجازها في التالي:


نمط اإلدارة:

 عدم وضوح األهداف.
 الدكتاتورية.

 قيود زمنية غير منطقية.

 التسويف في اتخاذ القرار.


نمط العمل:

 التمسك باإلجراءات الرسمية.
 البيروقراطية.

 إحباط األفكار الجديدة.
 عدم التحفيز.
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 عدم التفويض لعدم الثقة في قدرات اآلخرين.


مناخ العمل:

 الخوف من الفشل.

 سياسة إرضاء جميع األطراف.
 مقاومة التغيير.

 عدم التقييم السليم (الدهدار.)86 :2006،

ويتضح مما سبق أن تطبيق التخطيط االستراتيجي يواجه عقبات كثيرة وأهمها ضعف الموارد

المتاحة ،واضطراب البيئة الخارجية وعدم القدرة على التنبؤ الدقيق بالظروف المستقبلية نظ اًر لعدم
استقرار األوضاع وتقلبها خالل فترات قياسية في المحافظات الجنوبية لدولة فلسطين على وجه

الخصوص ،مما يضع أصحاب القرار في حيرة أمام المضي قدماً تجاه تطبيق التخطيط االستراتيجي،
األمر الذي يكبح عملية تطبيقه مؤدياً إلى عدم الرغبة في التغيير بل ومقاومته تجنباً لتلك المخاطر
واإلرهاصات.

 التخطيط االستراتيجي المدرسي:
إن أية إدارة مدرسية ناجحة هي بالتأكيد تحرص على تبني التخطيط االستراتيجي من أجل استمرار

العطاء والتميز واإلبداع ،فهي تعمل على تشجيع العاملين فيها على التقدم والنجاح من خالل واقع عمل
مدروس وملموس ،مبينة لهم رسالة المدرسة وأهدافها ،نقاط قوتها ومواطن ضعفها ،والتحديات التي
تواجهها والفرص المتاحة أمامها ،ومن هذا المنطلق فإن التخطيط االستراتيجي يعد حجر الزاوية في

المؤسسات التربوية والتعليمية باعتبار المدرسة شريان الحياة لكل مجتمع ،وأن إدارتها الفاعلة تعتبر من
األولويات المهمة لتحقيق أهدافها.

وتعتبر ظروف المنافسة ،وضغط اإلنفاق الحكومي على التعليم ،وتطبيق المحاسبة ،عوامل فاعلة

في تشكيل المفهوم الجديد للتخطيط االستراتيجي المدرسي ،فقد كان التخطيط المدرسي التقليدي في ظل
السياسات التعليمية المركزية مثقالً بالقيود ،بمعنى أن واضع السياسة التعليمية يواجه من الرأي العام،
والقوى االجتماعية المختلفة ببعض المطالب والتوقعات التي تفوق قدرة النظام على تحقيقها وتلبيتها ،مما
ينعكس بشكل أو بآخر على توجهات السياسة التعليمية المعلنة ،ثم تنتقل تلك السياسات إلى حيز

التخطيط التعليمي ،ومنه إلى التخطيط المدرسي ،لكي تترجم إلى مجموعة من األهداف اإلجرائية القابلة
للتنفيذ (المشرفي.)51 :2014،

وقد مر مفهوم التخطيط االستراتيجي المدرسي منذ أكثر من عشر سنوات بمرحلة إعادة صياغة

وتعريف ،مستجيباً في ذلك لتحوالت عميقة اعترت ميدان العمل المدرسي ومفاهيمه الرئيسة خالل

التسعينيات ،بما يعني إعادة النظر في كثير مما كان متداوالً عقوداً طويلة من األفكار حول حدود ذلك
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التخطيط وأبعاده ودائرة تأثيره ،وكذا إعادة النظر في طبيعة ما يربط بينه وبين المفاهيم والمحددات

التعليمية والسياسات األخرى من

عالقات (عياش.)35 :2015،

نظر لما للسياق المدرسي
ولقد كان تقبل فكرة البعد االستراتيجي للتخطيط المدرسي صعباً في بدايته ،اً

من خصائص تتسم بالمحافظة والتشكك بشأن التغيير ،بيد أن تحديات القرن العشرين وتطور بحوث

المدارس الفاعلة ،وبحوث تحسين المدارس ساعدت في دعم وتطوير نماذج التخطيط المدرسي
االستراتيجي في إطار اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة (المصري.)15 :2011،

ويعتبر التخطيط االستراتيجي المدرسي الوظيفة األولى لمدير المدرسة والعنصر الحيوي للسياسة

العامة إلدارة المدرسة ،وهو منطلق لجميع الوظائف األساسية في المدرسة ،وأحد العمليات المهمة
والضرورية لنجاح العمل المدرسي ،وتحقيق أهداف المدرسة ،والذي ينبغي أن يكون في إطار السياسة

العامة للدولة متمثلة في اإلدارة التعليمية (أبو حطب.)12 :2015،

 مفهوم التخطيط االستراتيجي المدرسي:

لقد تعددت وتباينت تعريفات التخطيط االستراتيجي المدرسي الختالف وجهات نظر الباحثين ،ومن

أبرز التعريفات حول التخطيط االستراتيجي المدرسي ما يلي:

يعرف شبالق ( )2006التخطيط المدرسي االستراتيجي بأنه :عبارة عن تصور للمستقبل قائم على

إدراك مدير المدرسة للمتغيرات المرتبطـة بالبيئـة الداخلية والخارجية في مدرسته بهدف االنتقال من وضع

المدرسة الحالي إلى وضع أفـضل متوقـع في المستقبل من خالل تحليله للبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة،
ليتميز بالرؤية الـشاملة والكاملـة والبعد الزمني ،وهدفه ليس مجرد اإلصالح أو التعديل بل التغيير الجذري
ليضع مدير المدرسة أمام تصور مبدع مفكر (شبالق.)61 :2006،

ويعرفه أبو هاشم ( )2007بأنه :العملية التي يقوم بها مدير المدرسة بالمشاركة مع فريق التطوير

المدرسي لترجمة ما اختارته المدرسة من مسارات أو توجهات إلى أفعال أو أحداث من خالل التحليل
الدقيق للبيئة الداخلية والخارجية المؤثرة على المدرسة ،ومن خالل إقرارها لمجموعة األهداف الرئيسة،
واألولويات التي ينبغي العمل على تحقيقها ،حتى تتحقق رؤية المدرسة ورسالتها ،وتترسخ قيمها ومعتقداتها

التي تؤمن بها (أبو هاشم.)31 :2007،

أما سلمان ( )2012فقد عرف التخطيط االستراتيجي المدرسي بأنه :استخدام التحليل العقلي

المنظم في عمليات التطوير التعليمي ،بهدف جعل التعليم أكثر فعالية وأكثر كفاءة في استجاباته لحاجات
وأهداف طالبه ومجتمعه ،وال بد أن تكون طرقه تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل لتتناسب مع المواقف

التي تختلف حسب مستوى التطور ونمط الحكومة (سلمان.)173 :2012،

وعرفه أبو ناصر ( )2011بأنه :مجموعة من العمليات تبدأ برسم الصورة التي تريد المدرسة أن

تكون عليها في المستقبل ثم تحديد الوسائل واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق هذه األهداف بعد دراسة

معطيات وتحديات البيئة الداخلية والخارجية (أبو ناصر.)239 :2011،
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وعرفه الكحلوت ( )2014بأنه  :عملية وضع تصور لمستقبل المدرسة من قبل اإلدارة العليا

وبمشاركة العاملين بالمدرسة وترجمتها إلى رسالة لها ،مع تطوير الوسائل واإلجراءات الضرورية لتحقيق
الرؤية والرسالة والغايات االستراتيجية وما يرتبط بذلك من عملية تحليل استراتيجي للمتغيرات الداخلية
والخارجية لبيئة المدرسة والتي تؤثر على العمل المدرسي حالياً ومستقبالً استناداً إلى الحقائق والمعلومات

للواقع المدرسي الراهن والتوقعات المستقبلية ،مع تخصيص الموارد المتنوعة إلنجاز األهداف
التعليمية (الكحلوت.)14 :2014،

ويعرفه المصري ( )2011بأنه :التحليل الدقيق للوضع الراهن ،والعوامل الداخلية المؤثرة

على المدرسة ،مما يستدعيها إقرار مجموعة األهداف الرئيسة ،واألولويات التي ينبغي العمل
على تحقيقها ،حتى تتحقق رؤية المدرسة ورسالتها ،وبذلك تترسخ القيم األساسية والمعتقدات التي تؤمن
بها (المصري)14 :2011،

ويعرفه الشاعر ( )2007بأنه :تصور مستقبلي يقوم به مدير المدرسة والمعلمون من خالل دراسة

البيئة الداخلية والبيئـة الخارجية وتحليلها ،والتعرف على نقاط القوة المتوفرة لدى المدرسة ونقاط الضعف
التي تواجه المدرسة ،لوضع الحلول المناسبة لها لتحقيق أهداف المدرسة ،واالنتقال من الوضع الحالي
إلى وضع أفضل في المستقبل (الشاعر.)43 :2007،

ومن خالل ما تم عرضه من تعريفات ،يستنتج الباحث أن التخطيط االستراتيجي المدرسي يتميز

بأنه:




تصور مستقبلي قائم على التحليل الدقيق.
عملية منظمة مستندة إلى أسس علمية.
يتضمن تحديد رؤية المدرسة ورسالتها.



يقوم على مبدأ المشاركة بين المدير وفريق العمل.



يعتمد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة.



يحدد جوانب القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات.
ويعرف الباحث التخطيط االستراتيجي المدرسي بأنه :تصور مستقبلي لجميع الجهود المنظمة

التي تقوم بها اإلدارة المدرسية بمشاركة العاملين فيها لتحديد رؤية المدرسة ورسالتها ،وذلك من خالل

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ،والتعرف إلى نقاط القوة ومواطن الضعف فيها ،واالستثمار

األمثل لكافة جوانب العملية التعليمية للمضي قدماً تجاه تحقيق األهداف الموضوعة والوصول بالمدرسة

من الوضع الحالي إلى وضع أفضل في المستقبل.

 أهداف التخطيط االستراتيجي المدرسي.

يهدف التخطيط االستراتيجي المدرسي بشكل أساسي إلى االرتقاء بمستوى األداء المهني للمعلمين

الذي بدوره يدفع باتجاه تحسين نوعية التعليم وتجويدها ،ويتم ذلك من خالل مواجهة المشكالت والحد
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من آثارها السلبية ،وايجاد اآلليات المناسبة للعمل ،وتفهم ظروف البيئتين الداخلية والخارجية ،لتتمكن في

النهاية من تحقيق أهدافها بأقل وقت وجهد.

ويرى شبالق ( )2006أن هدف التخطيط االستراتيجي هو تحسين نوعية التعليم والتعلم في المدرسة

والتغيير واإلصالح التربوي من خالل اإلدارة المدرسية الناجحة والنشاطات والعمليات التي يقوم بهـا مدير

المدرسة بالتعاون مع فريق التطوير المدرسي ،منطلقاً من رؤية واضحة ورسالة محددة المعالم وخطط
طموحه تحقق األهداف االستراتيجية ومحاولة االستفادة من نقاط القوة وتجاوز إخفاقات الماضي والتغلب
عليها لتنسجم الخطة مع التوجهات الجديدة لمتطلبات التربية (شبالق.)61 :2006،

كما ويهدف التخطيط االستراتيجي إلى تفعيل العمل التعاوني لكل فرد في المدرسة من أجل إحداث

التغيير المطلوب مما يؤدي إلى تطوير أداء مدير المدرسة وتشجيع المعلمين على اإلبداع والتواصل،
ويقوي الشعور باالنتماء للعمل المدرسي ،بل إن هدف التخطيط االستراتيجي ليس مجرد تسيير األمور

بل التغيير والتطوير واإلصالح للوصول إلى وضع أفضل (نور الدين.)66 :2008،

وتتعدد األهداف التي يمكن لنظام التخطيط االستراتيجي أن يحققها؛ لذلك فإن أول ما يجب على

مدراء المدارس معرفته هو إجابة السؤال  :ما الذي يمكن أن يحققه التخطيط االستراتيجي لمدارسهم؟

ويمكن بلورة األهداف العامة للتخطيط المدرسي االستراتيجي كما يراها الحاج محمد ( )2011في

النقاط اآلتية:


دراسة األوضاع التعليمية وتقويمها إما على المستوى الكلي (نظام التعليم ) أو على المستوى الجزئي
(مؤسسة تعليمية) ،وذلك بتحليل البيئة الخارجية وما تواجهه من تحديات ومخاطر ،وما تتيحه من

فرص مواتية ،وتحليل البيئة الداخلية وما فيها من نقاط ضعف ومواطن قوة.


إيجاد قاعدة أساسية للبيانات والمعلومات ،و البحوث العلمية والتقنية التي يحتاجها العاملون في



وضع اإلطار العام لالستراتيجية وتحديد المسار المناسب للمؤسسة التعليمية من خالل التنبؤ



تحديد المتطلبات الحقيقية أو الفعلية للمؤسسة التعليمية من الموارد البشرية والمادية .

المؤسسة التعليمية.

بالمستقبل واحتماالت تغيره و تحسين عملية صناعة القرار وبيان آثاره المتوقعة.



توثيق الروابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي مما يجعل كالً منهما سنداً لآلخر وذلك من



تحسين أداء العاملين في المؤسسة وتحقيق التفوق في األداء (الحاج محمد.)76 :2011،



تغيير اتجاه المؤسسة التربوية.

خالل ربط التنمية التربوية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية .

وذكرت عياش ( )2015أن أهداف التخطيط االستراتيجي المدرسي تتمثل في:



تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات.
تحقيق تنسيق أفضل بين أنشطة المدرسة.
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تحسين االتصاالت.



إحكام الرقابة على العمليات.



تنمية اإلحساس لدى المديرين نظ اًر لفهمهم للبيئة المتغيرة واستعدادهم للتكيف معها.



تدريب المديرين.



تحديد أهداف أكثر واقعية.



تركيز الموارد البشرية والمالية والمادية على األشياء المهمة للمدرسة (عياش.)39 :2015،



تحديد اآلليات المناسبة لتفعيل التخطيط االستراتيجي المدرسي بصورة أكثر فعالية.

وحدد العلوي ( )2012أهداف التخطيط االستراتيجي المدرسي فيما يلي:



التأكيد على تنمية ثقافة التخطيط االستراتيجي لدى جميع فئات العمل المدرسي.

تشجيع المجتمع المحلي للمشاركة في صياغة أهداف الخطة االستراتيجية للمدرسة والمشاركة في

دعمها.


تحسين جودة التخطيط المدرسي من خالل اتباع األساليب العلمية وبما يتناسب مع التطور العالمي
والمؤثرات الخارجية.




جعل التخطيط المستقبلي للمدرسة أكثر فعالية لتحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة.
إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه المدارس (العلوي.)5 :2012،

يتضح مما سبق أن أهداف التخطيط االستراتيجي المدرسي تتمحور حول الهدف الرئيس للمدرسة،

أال وهو االرتقاء بمستويات التعليم وتحسينه من خالل تطوير أداء المعلمين ،وايجاد نظام اتصال فعال
بين العاملين في المدرسة ،وتفعيل دور الرقابة المستمرة على العمليات ،وهو ما يفرص أهدافاً تتعلق

بدراسة واقع البيئة التعليمية في المدرسة وتحليلها ،للتعرف على المعوقات والمشكالت المتوقعة،
واالستعداد المستقبلي لها من خالل التخطيط االستراتيجي ،الذي بدوره يوفر قاعدة بيانات هامة يحتاجها

المدير التخاذ الق اررات المناسبة ومواجهة األزمات الطارئة.
 أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي:

يستحوذ التخطيط االستراتيجي على مكانة وأهمية كبرى في المدرسة شأن أية مؤسسة أخرى ،وتتجلى

أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي في كونه الوظيفة األساسية األولى لمدير المدرسة والتي تسبق
جميع الوظائف األخرى ،فهو بمثابة المضمار الذي تبرز فيه معالم الطريق وتتحدد فيه مسارات العمل

اإلداري ،واألداة التي تساعد على تقليص الفجوة بين الوضع الراهن وما هو متوقع ،أي بين الحاضر
والمستقبل ،كما تبرز أهميته في المساعدة على التكيف مع الظروف المستقبلية ،واستغالل الموارد البيئية

على أفضل وجه.

ويذكر عطوي ( )2009أن أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي تبرز في كونه من الكفايات

اإلدارية التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة ،فهو يعمل على تحديد اإلمكانات الالزمة للعمل ،ويسهل
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عملية إيجاد التنسيق والتوافق بين أعضاء الجهاز اإلداري الواحد؛ من أجل تحقيق السعي الجماعي

لتحقيق األهداف الموضوعة ،حيث نضمن عن طريق التخطيط قيام كل فرد مشارك في العملية التعليمية
بدوره متعاوناً مع اآلخرين في جو يسوده االرتياح والتماسك (عطوي.)207 :2009،

فيما يرى سلمان ( )2012أن أهمية التخطيط االستراتيجي للمدرسة تتمثل في أنه يساعد في وضع

مدير المدرسة ومجلسها والفريق اإلداري بها في حالة من التركيز الدائم على مصير المدرسة ومستقبلها،
ويساعد القيادة الموجودة على تحديد القضايا الجوهرية التي تواجه النظام ،ويساعد فريق اإلدارة الموجود

على الشعور بأن لديه القدرة على الرقابة والتحكم في مستقبل المدرسة ،فالمشكالت تكون موجودة ولكنها
في نطاق ما هو معروف ومفهوم (سلمان.)25 :2012،

ويلخص الثقفي ( )2016أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي في مجموعة من النقاط وهي:



التركيز على فاعلية الممارسات التعليمية وانجازها ألفضل النتائج ،وذلك من خالل الدراسة المستمرة
لبيئتها الداخلية والخارجية ،ومحاولة تضييق الفجوة بين واقعها والمتوقع منها ،والتأكيد على تحقيق

رسالتها وأهدافها االستراتيجية.


وضع إطار عام لتحديد التوجهات المستقبلية للنظام التعليمي وتشجيع الجهات المشرفة على التعليم



إعطاء الفرصة لتقويم المرحلة السابقة من خالل المسح البيئي الشامل والوقوف على نواحي القوة

العام للعمل معاً والمشاركة في صياغة رؤية مشتركة وموحدة للتعليم العام.

والضعف في النظام التعليمي والتحديات التي تواجه التوجه المثمر للجهود والموارد واستثمارها بشكل

أفضل.



تعزيز دور الحكومة والمؤسسات المعنية في تحديد األولويات وفق دراسة علمية منهجية.

المساعدة في ابتكار آليات عمل جديدة تحسن من مستوى األداء ،وتحديد مجاالت التغيير والتحديات

التي تواجه النظام التعليمي ووضع الحلول المناسبة لعالجها (الثقفي.)16 :2016،
وحدد  )2010( Zechlinأهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي في النقاط التالية:


يساعد في تحديد األهداف المراد تحقيقها بحيث يسهل توضيحها للعاملين في المدرسة وبالتالي

يسهل تنفيذها.


يساعد على تحديد اإلمكانات والموارد المادية والبشرية الالزمة لتحقيق الهدف.



يعمل على تقليل التضارب والتعارض بين المهام المختلفة.



يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الرقابة الداخلية والخارجية في المدرسة.



ينمي مهارات العاملين بالمدرسة.



يتضمن التنبؤ بالمستقبل ،وهو ما يجعل المدرسة على أتم استعداد لمواجهة أية أزمة طارئة.

()Zechlin,2010:260
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وأورد المشرفي ( )2014في أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي ما يلي:


تحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل المدرسي وتؤثر فيه ،واتخاذ ق اررات تتناسب مع

القضايا المطروحة في العمل المدرسي.



تحديد أهداف إجرائية للمواد الدراسية والوظائف والمسئوليات المحددة لكل عضو في المدرسة.

وضع تصور لمستقبل المدرسة من خالل الكشف عن واقع وامكانات المدرسة ومواردها المتاحة.



الوصول بالمدرسة إلى مستوى عال نحو تحقيق رسالة المدرسة وأهدافها  ،والعمل على إحداث



التركيز الدائم على القضايا األساسية ذات العالقة بواقع المدرسة ومستقبلها.

التغيير اإليجابي المناسب لتحقيق رسالة المدرسة نحو الطالب ،والبيئة ،والمجتمع.



التوصل إلى ق اررات استراتيجية في األوقات التي تتعرض لها المدرسة لتحديات داخلية أو خارجية



وضع إدارة المدرسة في موقف نشط ومتميز يتالءم مع تغيرات البيئة بشكل دائم وتطوير الواقع



التركيز على أهمية المشاركة والتعاون بين أعضاء المجتمع المدرسي والعاملين والمجتمع المحلي



تحديد جوانب القوة والضعف في المدرسة من خالل عمليات القياس والتقويم والمتابعة المستمرة.

محتملة في المستقبل.

المدرسي لمواجهة الصعوبات التي تعترض النجاح والتفوق في المدرسة.
لتحقيق أهداف المدرسة والتأكيد على مبدأ وحدة الفريق.

(المشرفي)53 :2014،

ويضيف الحاج محمد ( )2011أن أهمية التخطيط المدرسي االستراتيجي تتضاعف كلمـا ت ازيدت
فوائد استخدامه وعظمت منافعه للمؤسسات التعليمية التي تطبقه ،وتتمثل أهميته في أنه يزود القيادات

التربوية أو اإلدارات العليا (التوجيهية والتنفيذية) بالفكر الرئيس للنظر في كل ما يهم المؤسسة التعليمية،
واستشراف آفاق تطويرها ،ويفرض على المستويات اإلدارية عموماً ممارسة التفكير االستراتيجي بشكل

مستمر ،ويمكن من رسم التوجه العام للمؤسسة التعليمية (الحاج محمد.)73 :2011،

وبناء على ما سبق يلخص الباحث أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي في اآلتي:




تزويد المدراء والقيادات بالمعلومات الكافية التخاذ الق اررات المناسبة في جميع األوقات.
تحديد اإلطار العام للتوجهات المستقبلية للمدرسة.



تشجيع العمل التعاوني والمشاركة في صياغة الرؤية الموحدة.



االهتمام بعنصر الرقابة الداخلية والخارجية للمدرسة.





االستغالل األمثل لإلمكانات والموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية.

االرتقاء بمستوى المدرسة نحو ما هو مأمول أي إلى األفضل.

إمكانية التصدي لألزمات والتغيرات الطارئة واتخاذ الق اررات المناسبة والمالئمة.
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وعطفاً على ما سبق ذكره من أهمية كبرى للتخطيط االستراتيجي المدرسي الذي يوفر صبغة تنبؤية

مستقبليه تقوم على أساس التحليل المتكامل والشامل للواقع ،متبنياً نهج العمل الفريقي الجاد وتمثيل رؤية
ورسالة المدرسة والعمل على تحقيقها ،يتبين أنه بمثابة قفزة ونقلة نوعية في مجال السعي نحو التميز

المؤسسي.

 خصائص التخطيط االستراتيجي المدرسي:
تنبثق خصائص التخطيط االستراتيجي المدرسي من خصائص التخطيط االستراتيجي بمفهومه
المجرد ،ولكن عندما يتعلق التخطيط االستراتيجي بالمدرسة فإن هناك خصائص إضافية ال بد من لفت

النظر إليها ،فالمدرسة لها وضعها الذي تنفرد به ،وبيئتها المستقلة ،وظروفها الخاصة ،وهذه نقطة
االنطالق إلبراز أهم خصائص التخطيط االستراتيجي المدرسي على وجه الخصوص.

ويحدد الكحلوت ( )2014خصائص التخطيط االستراتيجي المدرسي في الخصائص التالية:



طويل المدى  :حيث تصل فترات التخطيط االستراتيجي إلى سنوات متعددة ال تقل عن ثالث سنوات
ويمكن أن تمتد إلى أكثر من ذلك وفقاً لحجم المدرسة والظروف المحيطة بها.



االهتمام بالمستقبل :فهو يعطيه وزناً أكبر ،وذلك لوضع تصور مرغوب لمستقبل المؤسسة التعليمية



الشمول والتكامل :فهو يتناول بشمول كل مكونات وأجزاء العمل المدرسي.

أو نظام التعليم.


المرونة أو ديناميكية التخطيط :وذلك حتى يتمكن من التعامل مع متغيرات المستقبل المتسارعة وأن



االستم اررية  :بحيث تكون كل خطة استراتيجية مرتبطة بما قبلها.



الواقعية  :وهي تعني أن تبدأ الخطة من الموارد البشرية والمادية المتاحة والممكنة في المستقبل،



الكيف والكم :فهو تخطيط نوعي ،أي أن يكون االهتمام بالكيف منطلقاً لالهتمام بالكم.
الكفاية :فهي تحمل معاني كثيرة أهمها توافر الكفايات والقدرات الالزمة للتخطيط التربوي االستراتيجي



تهيئة ثقافة المؤسسة :يتوقف نجاح التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية على تحسين

يكون في حالة يقظة دائمة ألية مفاجآت أو مخاطر غير متوقعة.

تحشدها وتوظفها بعقالنية وبصورة تتناسب مع ما تطمح إليه المؤسسة التعليمية.



سواء لدى قيادة المؤسسة التعليمية أو المستوى األوسط أو المستوى األدنى وتنميتها باستمرار.

مناخ العمل لألداء واإلنجاز ،وتفهم أن للمؤسسات التعليمية ثقافة تميزها منظومة معرفية قيمية

سلوكية تجعل أعضاءها منتمين لهذه المؤسسة.


التعاون :يعتمد نجاح التخطيط االستراتيجي على تعاون اإلداريين والمعلمين والفنيين والطلبة والعمال



المشاركة المجتمعية :أي أنه ليس مسؤولية جميع العاملين في المؤسسة التعليمية فحسب وانما أيضا

في المؤسسة التعليمية.

وجود شراكة مع أطراف عديدة في المجتمع المحلي (الكحلوت.)19-18 :2014،
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وتضيف الحريري (:)2007


التفاعل بين مستويات التخطيط :وتقديم التغذية الراجعة والتفاعل المستمر بين كل المعنيين سواء
مخططين أو منفذين أو مقومين.



التفاعل بين التخطيط والتنفيذ :فالتنفيذ يعتمد على سالمة التخطيط.



االستناد إلى رؤية شاملة ورسالة تعمل تلك الرؤية على تحقيقها على المدى البعيد.



توظيف أسلوب المسح البيئي لتوفير المعلومات.



البساطة والوضوح رغم وجود التعقيدات والتناقضات.



إعطاء المؤسسة التعليمية كالمدرسة قد اًر من استقاللية اإلدارة والتخطيط ،حرصاً على

التميز(الحريري.)113 :2007،

ويضيف الثقفي (:)2016


التركيز على العمليات الكفيلة بإنجاز األهداف.



العقالنية :ألنه يهتم بالجوانب العقالنية الناتجة عن الطبيعة المتغيرة للبيئة.



التركيز على البيئة الخارجية والداخلية :وعلى المعلومات الكمية والكيفية ،مع االهتمام بالمساهمة



استخدام االتجاهات الحالية والمستقبلية التخاذ ق اررات تتعلق بالحاضر والمستقبل.



التركيز على اإلبداع واالبتكار.

الواسعة في عملية التخطيط من عدد كبير من أفراد المدرسة.



التركيز على النتائج (الثقفي.)22 :2016،

ويضيف عبد العال (:)2009


إن التخطيط االستراتيجي يتطلع إلى األمام ،ويركز على وجود االنسجام بين المدرسة وبيئتها



يضع في االعتبار أن النظام التعليمي يتأثر بظروف السوق االقتصادي والتنافس القوي المتزايد.

المتغيرة.


التخطيط االستراتيجي المدرسي ال ينصب تركيزه على الخطط الموثقة والتحليل والتنبؤ فقط بل



ينصب أيضاً على صنع الق اررات.
إن صناعة القرار االستراتيجي تكون بمثابة خليط من التحليل المنطقي واالقتصادي والحنكة السياسية
والتفسير السيكولوجي ،ومن ثم فهو عملية على درجة عالية من التعاون والمشاركة والقدرة على

التحمل.


التخطيط االستراتيجي يضع مصير المدرسة ومستقبلها فوق أي اعتبار (عبد العال.)71 :2009،

ويلخص الباحث أهم الخصائص للتخطيط االستراتيجي المدرسي في النقاط التالية:


النظرة الشمولية والتكاملية :فالتخطيط االستراتيجي المدرسي يتناول كل مكونات وأجزاء العمل

المدرسي بشكل شامل.
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المرونة والديناميكية :البيئة المدرسية متغيرة ومتقلبة نظ اًر الرتباطها بالعنصر البشري ومن هنا كان



االستم اررية :أي تكون الخطة االستراتيجية مرتبطة بما قبله ومبنية عليها.

ال بد أن يتسم التخطيط االستراتيجي المدرسي بالمرونة ليتكيف مع التغيرات المتوقعة.



الواقعية :أي إمكانية تطبيق الخطة وأن ال تكون منفصلة عن الواقع والوضع القائم.



البساطة والوضوح :بحيث يسهل فهمها وتطبيقها دون مشاكل.



التنسيق والتواصل :أي التنسيق بين جميع المستويات اإلدارية في المدرسة والتواصل بينها بسهولة



اإلبداع والتجديد والتطوير والتحسين.

ويسر ويشمل أيضا التواصل مع اإلدارات العليا والمجتمع المحلي.
 مبررات التخطيط االستراتيجي المدرسي:

إن التربية كغيرها من جوانب النشاط البشري تشهد مرحلة غير مسبوقة من التغير ،حيث أصبح

من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمستقبل ،والتخطيط االستراتيجي هو الوسيلة الناجحة للمحافظة على الحركة
باالتجاه الصحيح وسط كم هائل من المشتتات ،فهي عملية مستمرة دائمة تستطيع بواسطتها المدرسة أن

تحافظ على اتجاه تطورها إلى المستقبل ،وذلك بإجراء التغيرات المتكيفة مع التغيرات السريعة في
البيئتين الخارجية والداخلية (القطامين.)44 :2002،

وعطفاً على ما سبق فإن حاجة المؤسسات التعليمية لألخذ بالتخطيط االستراتيجي تتزايد بشكل

متسارع نظ اًر للتغيرات المتسارعة في كافة األصعدة ،وتجدر اإلشارة إلى وجود عدد من المبررات التي
يمكن أن توجه رجال التربية والقائمين على التخطيط لألخذ بالتخطيط االستراتيجي.

ومن أهم المبررات لألخذ بالتخطيط االستراتيجي المدرسي كما يذكرها شويدح ( )2015ما يلي:



تعقد وتشابك النظام التعليمي مع األنظمة االجتماعية األخرى ،هذا فضالً عما يوجد داخل النظام

ذاته من عناصر متداخلة ومتشابكة ،وان إدراك هذه العالقات المتشابكة والوعي بها ضروريان لكي
يتم تسيير النظام التربوي وتحقيق أهدافه ،وان طبيعة التخطيط االستراتيجي وعملياته تؤكد على

أهمية بيان هذه العالقات وتحليلها.



التغير الطبيعي المستمر في أهداف اإلدارة التعليمية وأولوياتها ،وما يتبع ذلك من تغيير في أساليبها
ووسائلها ،يحتم اللجوء إلى التخطيط االستراتيجي ،والذي يمكنه أن يتواكب مع هذا التغير المتسارع.



القدرة المتغيرة لإلدارة التعليمية على تلبية الحاجات التعليمية والمجتمعية ،فهناك العديد من القيود
والحدود التي تؤثر في قدرة اإلدارة التعليمية على تلبية هذه الحاجات مثل :محدودية الموارد ،والتغير

المستمر في عمليات العرض والطلب ،وتأثير ثورة المعلومات واالتصال على النظام التعليمي .


التغير الجذري في األساليب والتقنيات التخطيطية ،حيث اعتمد التخطيط اإلداري للتعليم في السنوات
السابقة على أساليب لم تحقق ما كان ينبغي عليه أن يحققه ،بل تفاقمت بعض المشكالت والقضايا
التربوية في ظل التخطيط التقليدي بشكل متزايد (شويدح.)34 :2015،
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وترى عمار ( )2010أن أبرز المبررات لألخذ بالتخطيط االستراتيجي المدرسي تتمثل فيما يلي:


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



إدارك المنظمات التربوية بضرورة مجاراة التغيرات السريعة فى عالم اليوم بهدف تزويد الطالب فى

المدارس باألدوات والوسائل الضرورية لتحقيق النجاح حيث تكون لديهم خطط معينه لكيفية التعامل
مع ثورة المعلومات العالمية من حولهم.


ظهور نماذج وبرامج متعددة للتخطيط نتيجة للتغيرات الحاصلة فى مجاالت الحياة المختلفة مثل
اإلدارة باألهداف وتقييم المناهج الدراسية و الكفاءة واإلنتاجية ومن أجل الوصول إلى عملية تخطيط

فعالة فإن ذلك يتطلب القيام بدور رئيسي فى المدرسة من قبل المديرين الذين يستطيعون تحديد أي
برامج التحسين والتطوير يمكن للمدرسة اختيارها.



تعدد الحاجات وتنوع المتطلبات والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتربوية أجبرت المخططين
على االعتراف بأن المدرسة مرتبطة بمؤسسات المجتمع األخرى متأثرة بالشروط والعوامل االجتماعية

والحضارية العامة وبما أن المدارس وجدت لخدمة المجتمع فإن أعضاء المجتمع يجب أن يكون

لهم دور فى الق اررات المتعلقة بالمدرسة مثل هذه المساهمة تساعد على إيجاد الترابط بين المدرسة
والمجتمع وبالتالي يكون لها تأثير كبير فى رؤية مهام المدرسة مما يوسع من فرص النجاح المطلوبة

من المدارس.



التحديات الرئيسية التي تواجه مديري المدارس عامه أدت إلى ضرورة هيكلة المدارس وتطوير

المناهج الدراسية والهياكل التنظيمية بها لتكون متجاوبة بشكل أكبر مع حاجات الطالب والمجتمع

المحلى والمجتمعات العالمية سريعة التغير.


نتيجة للضغوط المتزايدة المؤثرة على العمل المدرسي جاء التأكيد المتزايد على ضرورة العمل

بالتخطيط االستراتيجي في المدارس.

()http://homeeconomics.mountada.biz/t467-topic

ويرى الباحث أن أكثر مبررات توظيف التخطيط االستراتيجي المدرسي إلحاحاً تتجلى في كونه أداة

التغيير الفعالة القادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة لتلبية الحاجات التعليمية وتزويد المعنيين بالوسائل
الضرورية لتحقيق النجاح في كافة نواحي الحياة ومجاراة عناصر العولمة وثورة المعلومات.
 متطلبات التخطيط االستراتيجي المدرسي:

من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي المتعلق بالتخطيط االستراتيجي ،اتضح أن هناك

متطلبات يعتمد عليها نجاح التخطيط االستراتيجي المدرسي والتي بموجبها يتم تطبيقه على أكمل وجه،
ويرى أبو حطب ( )2015أن أهم هذه المتطلبات هي:



حشد التأثير من قبل مدير المدرسة والعاملين نحو المبادرة إلى التخطيط االستراتيجي.
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تحديد ما على المدرسة من التزامات تجاه المجتمع.



تقييم أثر البيئتين الداخلية والخارجية وما عناصرهما الفاعلة.



تحديد أهم القضايا االستراتيجية التي تواجه المدرسة حالياً ومستقبالً.



صياغة األهداف االستراتيجية المعبرة عن تلك القضايا وموقف المدرسة منها.



صياغة واعتماد الرؤية االستراتيجية للمدرسة بشأن المستقبل.



يجب على مدير المدرسة التعرف إلى الوسائل التعليمية واألجهزة المتعلقة بالمرحلة التعليمية التي



ضرورة االتصال ببعض المؤسسات والمرافق الموجودة في البيئة المحلية والتي تسهم في نجاح



تشجيع العمل بروح الفريق بين العاملين.



توافر المرونة عند مدير المدرسة في معالجة المشكالت المتعلقة بمدرسته.

تنتمي إليها المدرسة.

العملية التعليمية.



الوقوف على عوائق التنفيذ والوصول ألبسط الطرق لحلها (أبو حطب.)17-16 :2015،



وجود إدارة استراتيجية فاعلة تمارس بعض الوظائف كبناء قدرات المدرسة الضرورية لنجاح تطبيق



وجود نظام مؤسسي تكيفي داخل المدرسة ،حيث يعتمد تطبيق التخطيط االستراتيجي على توافر



توافر نظام معلومات إدارية لعرض المعلومات التي تتعلق بالعمليات الداخلية للمدرسة واآلثار

ويرى الصانع ( )2013أن متطلبات التخطيط االستراتيجي المدرسي تتمثل في:
االستراتيجيات ،ووضع نظام للدعم اإلداري والمالي ،وبناء قاعدة ثقافية.
النظام القادر على توقع المشكالت والتغيرات وادارة األزمات.

الخارجية ،ويدعم هذا النظام عملية التخطيط واإلدارة ،حيث يوفر المعلومات المناسبة في اتخاذ

القرار.


توافر أسايب وبرامج مرنة تلزم لتحليل المعلومات ،وهذه المناهج يشكل تكاملها ما يعرف بالمنهج



بناء اإلجماع من أجل التغير وتحديد التغيرات التي ترتبط بالبيئة المحيطة ،إذ إن بعض األفراد



التأكيد على التوافق مع ثقافة النظام التعليمي والحوار في اتخاذ القرار واإلجماع في الوصول

المتكامل لدراسة المستقبل.

يواجهون هذه العملية بالتمسك بما هو مألوف ورفض التغير.

للق اررات ،وتعزيز المشاركة الفعالة لكل عناصر النظام التعليمي (الصانع.)24-23 :2013،

وأورد يونس ( )2009أن متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي الناجح في أية مؤسسة تعليمية هي:




التركيز على احتياجات النظام التعليمي.

تعزيز مشاركة فعالة لكل عناصر النظام التعليمي.
تأمين قيادة فعالة للنظام التعليمي.
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وجود نظام مالئم للتحفيز.



توفر الدعم المالي الكافي.



توفر القناعة الكاملة للمشاركين في الخطة بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق التخطيط

االستراتيجي (يونس.)79 :2009،

ويرى الباحث أن أولى متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي هي التصدي لمعيقي

التغيير وحشد التأثير واإلجماع وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التخطيط االستراتيجي ،وذلك ال يتأتى

إال من خالل الشعور بالحاجة للتحسين والتطوير نتيجة لعدم الرضا عن الوضع الراهن للمدرسة ،ويلي
ذلك ضرورة توافر المعلومات الكافية (الناتجة عن تحليل البيئتين الداخلية والخارجية ) والتي تشكل
القاعدة األساسية لالنطالق باتجاه تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي.

 مراحل التخطيط االستراتيجي المدرسي:

يستند التخطيط االستراتيجي إلى أسس علمية ،فهو عملية منظمة وواعية ،ومن خالله تقوم المدرسة
بترجمة ما اختارته من توجهات إلى أفعال وواقع ملموس ،وال يتم ذلك إال من خالل التحليل الدقيق للبيئة

والعوامل المؤثرة فيها وتحديد رؤية واضحة ورسالة قوية ،العمل وفق مبدأ األولويات ،وعلى ذلك فال بد
أن تسير الخطة وفق خطوات ومراحل محددة ومنظمة حتى يتم تحقيق األهداف المنشودة ،ومن الجدير

ذكره عند الحديث عن هذه المراحل أنها ليست مقولبة وصلبة وانما هي مرنة ومتفاوتة الترتيب بين
الباحثين ورواد التخطيط ،وفيما يلي عرض لبعض آراء الباحثين حول مراحل التخطيط االستراتيجي

المدرسي:

حيث أورد الدجني ( )2011ثالث مراحل رئيسة تمر بها عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي

وهي:


مرحلة اإلعداد للتخطيط االستراتيجي وتشمل ثالث مهارات:

 التحليل االستراتيجي لواقع المدرسة ويضم ( تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية).
 صياغة االستراتيجية.

 وضع الخطة االستراتيجية وتضم ( صياغة الرؤية ،صياغة الرسالة ،ووضع الغايات واألهداف
االستراتيجية).



مرحلة تطبيق الخطة االستراتيجية وتشمل:

 وضع األهداف قصيرة األجل.
 وضع البرامج التنفيذية.
 الموازنات المالية.
 اإلجراءات.


مرحلة الرقابة وتقييم الخطة االستراتيجية ( الدجني.)53 :2011،
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ويشير عباس ( )2009إلى أن هناك خمس مراحل أساسية تمثل الجوهر األساسي عند استخدام

المؤسسات التعليمية للتخطيط االستراتيجي كمدخل للحصول على الجودة وتطوير وتحسين األداء
فيها وهي:


مرحلة التحليل البيئيEnvironmental Scan .



مرحلة وضع الرؤية والرسالةVision & Mission .



مرحلة وضع وصياغة األهداف االستراتيجيةStrategic Objectives .



مرحلة وضع وصياغة الخطة االستراتيجيةStrategic & Action Plan .



مرحلة التقييم والمتابعة( Follow & Assessment .عباس.)343 :2009،

وطرح  )2010( Carronأربعة أسئلة رئيسة كانت إجاباتها بمثابة المراحل التي يمر بها التخطيط

االستراتيجي للمؤسسات التربوية ،وهذه المراحل هي:


تحليل وتشخيص الوضع الراهن لقطاع التعليم ،ومحاوره الفرعية ( القبول ،تكافؤ الفرص ،جودة



تصميم وصياغة السياسات ،فاإلعداد للخطة يتضمن استراتيجيات وآليات لالستجابة للمحاور



إعداد الخطة التنفيذية وتحديد أهداف دقيقة وتحقيق التوازن بين األهداف والوسائل.



الرصد والمتابعة والتقييم للخطة من خالل قياس التقدم المحرز واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

التعليم ،الكفاءة الداخلية ،الكفاءة الخارجية ،الحوكمة ،التمويل ،دولية التعليم).
السابقة.

وأوردت الحريري ( )2007مراحل التخطيط االستراتيجي المدرسي فيما يلي:

()Carron,2010:14



دراسة واقع المدرسة تخطيطياً وتعليمياً وبيئياً :من خالل االطالع على الخطط السابقة وتقويم الواقع



تحديد مجاالت التخطيط :أي ما يتعلق بحاجات الطالب والمعلمين والمنهاج والمجتمع المحلي.

وتحديد الحاجات ودراسة البيئة بكل جزئياتها.



تحديد األهداف :وتستوجد هذه المرحلة الدقة باعتبارها المحدد الرئيسي التجاه سير عملية التخطيط.



وضع االستراتيجيات واإلجراءات لتحقيق األهداف :ويتضمن الوسائل الواجب استخدامها عند تنفيذ



تحديد البدائل للوصول إلى األهداف :أي تحديد الخيارات المختلفة ودراستها وبيان عيوبها ومزاياها

الخطة ،وتحديد األنشطة والخدمات والعمليات المطلوبة للوصول لألهداف.
لتحديد األفضل منها واختياره لتحقيق الهدف.


وضع موازنة تخطيطية :أي تقدير تكلفة الخطة وما تحتاجه من مخصصات مالية وقوى بشرية

وامكانات مادية وذلك في ضوء اإلمكانات المتاحة.



إقرار الخطة :بعد وضع الصورة النهاية لمشروع الخطة يجب على مدير المدرسة دراستها بدقة
ومناقشتها مع المعنيين لتكون جاهزة للتنفيذ.
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تنفيذ الخطة :توزيع المهام والمسئوليات على المعنيين ،ومتابعة سير العمل وتقديم المشورة الالزمة.

المتابعة والتقويم :التعرف إلى مسار تنفيذ الخطة والتعرف إلى المشكالت التي قد تواجه عملية
التنفيذ والمساعدة في التخلص منها والتأكد من تحقيق األهداف حسب الجدول الزمني

الموضوع (الحريري.)125 :2007،

وقد تبنى المصري ( )2011المراحل التالية للتخطيط االستراتيجي المدرسي:


تشكيل الرؤية المستقبلية.



تحديد رسالة المدرسة.



تحديد األهداف االستراتيجية.



التحليل االستراتيجي للمدرسة.



تنفيذ الخطة االستراتيجية.



المراقبة والمتابعة والتقويم (المصري.)29 :2011،

ومن خالل ما سبق عرضه من دراسات تناولت مراحل وخطوات التخطيط االستراتيجي المدرسي

واطالع الباحث على األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع فقد تبين أن هناك اتفاقاً على عدد من الخطوات

التي يمر بها وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة وقد قام الباحث بتبني هذه المراحل في دراسته ،وهي:


تطوير رؤية المدرسة.



تحديد رسالة المدرسة.



وضع الغايات االستراتيجية واألهداف.



التحليل االستراتيجي (البيئة الداخلية والبيئة الخارجية).




تنفيذ الخطة االستراتيجية.

الرقابة وتقييم االستراتيجية.
وسيقوم الباحث فيما يلي بتناول هذه المراحل بشيء من التوضيح والتفصيل:

أوال :تطوير رؤية المدرسة:

والرؤية هي صورة ذهنية للطريق الذي اختارته المدرسة ،وسوف تلتزم به وتكثف جهود إمكانياتها

البشرية إلنجازه ،وتعرف الرؤية على أنها تصورات وتوجيهات ،وطموحات لما يجب أن يكون عليه حال

المدرسة في المستقبل ،والى أين نريد الوصول إليه بانطالق من وضع المؤسسة الحالي.

(الجابري)51 :2013،

وهي تصور يضعه مدير المدرسة لصورة مستقبل مدرسته من خالل وضع استراتيجيات معينة يحدد

فيها ما يرغـب أن تكـون عليـه المدرسة مستقبالً بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية بهدف وضع الرؤية
موضع التنفيذ .فالرؤية االستراتيجية تعتبر طريقاً إلعادة ربط المدرسة بالمجتمع المحيط بها ،وتعكس
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حاجات المجتمع ليس فقط من ناحية تطوير التعليم ،بل كذلك بناء الثقة والعالقة بين المدرسة والمجتمع،

كمـا تعمل على تحديد القيم واالعتقادات التي ستوجه سياسة الممارسة العملية للمدرسة.

(الشاعر)55 :2007،

وتتصف الرؤية الجيدة بأنها تعطي معنى للتغيرات المتوقعة ،وتشكل صورة عقلية إيجابية وواضحة

لحالة المستقبل ،وتصنع الفخر والطاقة والشعور باإلنجاز ،وتكون محفزة ومثالية وتوضح الفرص واالتجاه
وتلهم الحماس وتشجع االلتزام وتكون سهلة الحفظ (القاضي.)47 :2010،



أهمية الرؤية :إن الرؤية تساعد أفراد المدرسة في:

 تبني طموح مشترك يتقاسمه الجميع.

 توضيح مسار واتجاه المدرسة المستقبلي.

 ترشيد استخدام الموارد وتوظيف الطاقات.
 االطمئنان ،فالمدرسة مشغولة بأمر مهم وهو صناعة مستقبلها.
 الشعور باالنتماء للمدرسة ( العسكر وآخرون.)21 :2010،

وتتسم الرؤية الجيدة بعدد من الخصائص حددها الدجني ( )2006فيما يلي:


هادفة للنمو :فإذا كان وعي اإلنسان قاص اًر على اللحظة التي يعيشها ،فإنه حتماً يفتقر للرؤية ،ألنها

تستشرف المستقبل وتستوجب النمو في حياة اإلنسان ،ولهذا يجب عليه أن يتحين فرص النمو
ليعيش حياته ويزيد إمكانياته.


واقعية ومرنة :تقوم على أوضاع وقدرات المدرسة الحالية وكل الخيارات االستراتيجية لتقليل حواجز
وعوائق التقدم التنافسي.




قابلة للقياس :بحيث يمكن قياس مقدار التقدم الذي تحرزه المدرسة في سبيل تحقيق غاياتها.

محددة بتاريخ :الرؤية ينبغي أن تكون محددة بالتحقيق خالل فترة ما ،ويفضل أن تكون طويلة
األمد.





يجب أن تتكامل مع الرسالة وتعطي صورة واضحة عن طرق الوصول لتحقيق هذه الرسالة.
توضح االختالفات والفروق في النشاطات المختلفة للعمليات الداخلية والخارجية للمدرسة.

قيادة التغير اإلداري وتحويل المدرسة من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول.

(الدجني)55 :2006،

- 88 -

شكل ( )3يوضح خطوات تحديد الرؤية

(السويدان)41 :2005،

ويرى الباحث أن الرؤية ركن أساسي في عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي وهي جزء ال يتج أز

منها ،والرؤية ليست مجرد كلمات منمقة ومزخرفة نتبارى في صياغتها ،وانما هي عملية عقلية منهجية
تستهدف مستقبل المدرسة وطموحاتها وتؤدي إلى التشجيع و الشعور بالفخر والحماس ،وال بد أن تصاغ

رؤية المدرسة في عبارة واضحة مختصرة تبرز الصورة المستقبلية التي تأمل المدرسة أن تكون عليها.
ثانياً :تحديد رسالة المدرسة:

تمثل الرسالة إعالناً عن السبب الرئيس لوجود المدرسة ،أو الغاية من وجودها ،وتعتبر رسالة

المدرسة الفكرة الملهمة ألفراد أسرة المدرسة التي تجمع جهودهم وامكانياتهم باتجاه تحقيق األهداف،
وعادة ما يكون نص الرسالة قصي اًر بحيث ال يتجاوز بعض األسطر أو الكلمات المحدودة التي تعبر

عن نطاق عمل المدرسة (القطامين.)65 :2002،

ورسالة المدرسة هي عبارة توضح أهداف المدرسة  ،وتميزها عن غيرها من المدارس  ،وتتضمن

فلسفة وقيم وثقافة المجتمع  ،كما تمثل تعاقداً بين المجتمع وبين العاملين في المدرسة ،يتعهد به
العاملون ببذل جهودهم في مجاالت محددة  ،ويطالبون المجتمع بدعم هذه الجهود ومؤازرتها ،من خالل
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اعتماد تلك الرسالة  ،ومتابعة تنفيذها بكل دقة  ،وممارسة شراكة حقيقية  ،تجاه ما تفرضه عليها من
مسئوليات (سكيك.)54 :2008،

وتختلف الرسالة عن الرؤية ،فالرؤية هي طموحات المدرسة وآمالها في المستقبل ،وهي تتصف

بعمومية التوجهات التي تحتويها ،أما الرسالة فهي تتضمن أهدافاً عامة يمكن تحقيقها في ظل اإلمكانات

المتاحة ،وتصاغ باالعتماد على الرؤية ،والمدرسة بحاجة إلى رؤية واضحة تنير كل دروبها وتسلط
النور على مسالك الطريق ،كما أنها أيضاً بحاجة إلى رسالة واضحة تحدد هويتها وتوجهات التفكير،
ومسارات التحرك ،لتحقيق هذه الرسالة من خالل خطط وبرامج وسياسات وقواعد عمل.

( شحادة)43 :2008،

والرسالة وصف مختصر لما ترغب المدرسة أن تحققه لطلبتها ،حيث تعبر عن القيم الرئيسة

للمدرسة ،وعن رؤيتها بطريقة توحي لجميع المهتمين بأن النشاطات اليومية التي يقوم بها تعمل على
تحقيق رؤيتها بطريقة مخططة وهادفة ،األمر الذي يستثير دافعيتهم ،ويوحد إحساسهم المشترك تجاه

األهداف المنشودة (عبد العال.)75 :2009،

وهناك اعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الذهن عند تحديد رسالة المدرسة ،وهي:



أن تكون الرسالة واقعية وتراعي قدرات المدرسة وامكاناتها المادية والبشرية.



عدم تناقض المطالب التي تفرضها الرسالة على المدرسة.



أن تنظر الرسالة للمدرسة على أنها وحدة متكاملة.








أن تكون عرضة للفحص الدوري والتجديد المستمر.

أن تكون مختصرة بقدر اإلمكان ( ال تزيد عن مائة كلمة).

تكون واضحة ومفهومة لكل األطراف سواء العاملون داخل المدرسة أو األطراف المستفيدة منها.
تكون بمثابة مرشد عام واطار للمديرين في اتخاذ الق اررات االستراتيجية المختلفة داخل المدرسة.
تكون واسعة بدرجة كافية بحيث تسمح بالمرونة في التنفيذ.

تعكس القيم والمعتقدات والفلسفة المرتبطة بالتنفيذ والعمليات التشغيلية للمدرسة.
(نور الدين)82 :2008،

ويرى الباحث أن ثمة أهمية كبرى لرسالة المدرسة ،فهي بمثابة نقطة البدء واالنطالق للتعريف

بأهداف المدرسة ،وتوضيح الطرق المتبعة في تحقيق تلك األهداف ،ولذلك يجب أن توضع رسالة

المدرسة بصورة مختصرة وبمشاركة جميع أفراد طاقم المدرسة بحيث تكون على درجة عالية من الدقة
والوضوح ،وتتسم بالواقعية أي مراعاتها لألوضاع الراهنة وللموارد المتاحة ،والرسالة الجيدة تعتبر الحلقة

التي يتخذ مدير المدرسة ق ارراته االستراتيجية من خاللها.
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ثالثاً :وضع الغايات االستراتيجية واألهداف:

يعتبر تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية للمدرسة حلقة الوصل وجوهر عملية التخطيط

االستراتيجي كونها تحدد الحلقة التي تدور فيها الجهود واألنشطة المدرسية ،فهي تحدد توجهات المدرسة
وتعكس مدى تفاعلها مع البيئة ،وتسهم األهداف في إصدار الق اررات المناسبة وتحديد األولويات ،لذلك
يجب وضع أهداف واقعية قابلة للتحقيق على أن تكون واضحة ودقيقة وقابلة للقياس.

وان الفرق بين الغايات واألهداف ،في أن األهداف تشير إلى النتائج المطلوب تحقيقها لترجمة

مهام رؤية المدرسة ورسالتها إلى واقع عملي ،وتتسم بالتحديد وامكانية القياس ،وأما الغايات فهي عبارة
عن أهداف عامة وشاملة تعكس ما ترمي المدرسة لتحقيقه على المستوى البعيد ،ويتم وضعها عادة
بصورة مجردة ،ويبتعد فيها عن التفاصيل الدقيقة وتكون شاملة لكافة الجوانب التي تخدمها المدرسة.

( أمبوسعيدي)35 :2012،

وتمثل الغايات االستراتيجية العنصر المحوري في عمليات التخطيط واإلدارة االستراتيجية ،حيث
تحدد اإلطار العام للجهود واألنشطة التي تقوم بها المؤسسة ،وتساعد في تحويل الرؤية االستراتيجية

والرسالة التنظيمية إلى مستويات مرغوبة لألداء ،كما توفر إطا اًر لمستويات تخطيط أكثر تفصيالً وتحديداً

من بيان الرسالة ،إال أنها تبقى في إطار العمومية والشمول والمحاكاة لشكل المؤسسة والتغييرات التي

ستكون عليها في المستقبل البعيد ،لذا فهي تعتبر وصفا للصورة المستقبلية للمؤسسة ومحددا واضحا
ودليال هاديا لالتجاه االستراتيجي التي ترتبط باألنشطة الرئيسة لها (الدجني.)62 :2011،

ويمكن القول بأن الهدف االستراتيحي هو :المقصد أو الوضع التي ترغب المؤسسة التعليمية

في الوصول إليه في المستقبل ،والذي يأتي في حدود الرؤية ليترجم الرسالة بصورة أكثر
تفصيالً (الحاج محمد.)312 :2011،

وهناك مجموعة من الخصائص والمعايير التي يجب أن تتوفر في األهداف االستراتيجية وهي:



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



المالءمة :بمعنى أنه يجب أن يكون تحقيق الهدف مساعداً على تحقيق رسالة المدرسة وغاياتها،
حيث إن أي هدف ال يسهم في تحقيق غايات المؤسسة يعد غير منتج ،واذا ما تعارض الهدف مع

الغايات أصبح األمر جد خطير.


القابلية للقياس :يجب أن تحدد األهداف ما هو متوقع الحدوث سواء من ناحية الكم أو الزمن،
وتسهل عملية التخطيط إذا ما كانت األهداف ال تتسم بالعموميـة والغموض ،وانمـا تتسم بالتحديد
والوضوح ،وعندما يتم تحديد األهداف ويعبر عنها بشكل محدود لفترة زمنية محددة ،فإنه يمكن

قياس النتائج المحققة وبصورة موضوعية.
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إمكانية تحقيق األهداف :يجب أن تكون األهداف قابلة للتحقيق ،وال يجب تحديد أهداف غير واقعية
ويجـب أن تراعى مصالح المدرسة بالتناسق مع مصلحة البيئة ،وتراعى المصالح علـى المـدى الطويل
بالترابط مع المدى القصير.



القبول :األهداف يمكن تحقيقها إذا كانت مقبولة من األفراد في المدرسـة ،فالهـدف الـذي ال ينسجم

مع نظام القيم للعاملين ال يحتمل تحقيقه كما يجب أن يكون الهدف مقبوالً مـن حيث استعداد المدرسة
لتحمل التكاليف المترتبة على وضعه موضع التنفيذ.



المرونة :بمعنى إمكانية تعديل الهدف في حدوث طوارئ غير متوقعة ،لذلك يجـب أن يثبـت الهدف
لفترة كافية لضمان توجيه المؤسسة التربوية (غنيمة.)468 :2005،




الشمولية :بحيث تكون األهداف شاملة لجميع مجاالت المدرسة.

الترابط :بحيث تترابط جميع األهداف مع بعضها البعض ،وعدم التعارض فيما بينها.
(مساعدة)143 :2013،

ويرى الباحث في ضوء ما سبق أن إدراك مدير المدرسة ألهمية األهداف والغايات االستراتيجية

لهو جوهر عملية التخطيط االستراتيجي  ،ومن الضروري إشراك العاملين في تحديد تلك األهداف بشكل

دقيق ،بما يتالءم مع رسالة المدرسة ورؤيتها ،وبحيث تكون ممكنة التحقيق وقابلة للتعديل وفقاً للظروف
الطارئة وغير المتوقعة ،وأال تصاغ تلك األهداف بمعزل عن إمكانات المدرسة ومواردها المتاحة.
رابعاً :التحليل االستراتيجي (تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية):

يعتبر التحليل االستراتيجي بداية المراحل العملية اإلجرائية لتحديد شكل الواقع وتوجهاته ،من

خالل التحليل الشامل للبيئتين الداخلية والخارجية لمعرفة نواحي القوة ومواطن الضعف وحصر الفرص
والتهديدات المحتملة للمدرسة التي قد تساعد المدرسة على القيام بعملها واتخاذ الق اررات المناسبة ،أو

تحول دون قيامها بمهامها.

ويؤدي التحليل االستراتيجي البيئي إلى تحديد القدرة المميزة للمدرسة وتحديد الفرص المتاحة التي

ال تستطيع المدرسة اغتنامها في الوقت الراهن  ،بسبب عدم توافر اإلمكانات  ،وبالتالي استبعادها  ،وهذا
يساعد متخذ القرار االستراتيجي  ،بالمدرسة لكي يحدد التوجه  ،ثم يقوم بوضع الخطة االستراتيجية ،بما
تتضمن من أهداف ومرامي ،كما يتوقف نجاح المدرسة إلى حد كبير على مدى دراستها وتحليلها للعوامل

البيئية المؤثرة ومحاولة االستفادة من اتجاهاتها  ،ودرجة تأثير كل منها  ،ويتمثل ذلك في تحديد طبيعة

المجتمع  ،والظروف المتغيرة الخاضعة للتغير ،والتي تؤثر في العملية التعليمية (سكيك.)60 :2008،

تكمن فعالية التخطيط االستراتيجي في عملية التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية للمؤسسة

التعليمية؛ الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة ،وتحليل البيئة الداخلية؛ لتحديد نقاط القوة والضعف،
وبالتالي إحداث عملية التنسيق بين جميع األنشطة؛ لتنفيذ استراتيجية المؤسسة ،وتحقيق أهدافها
ورسالتها (ضحاوي والمليجي.)194 :2011،
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وينقسم التحليل البيئي إلى قسمين وهما:



تحليل البيئة الداخلية Internal Scan



تحليل البيئة الخارجية External Scan

وفيما يلي شرح أوسع لهذين القسمين:

 .1تحليل البيئة الخارجيةExternal Scan :
تعد دراسة وتحليل العوامل البيئية الخارجية من األمور المهمة والضرورية عند اختيار االستراتيجية

المناسبة ،من خالل تحديد الفرص المتاحة للمؤسسة ،والتعرف إلى الظروف المحيطة بها في المكان
التي تعمل فيه ،وفي فترة زمنية محددة ،وتتمكن المؤسسة من استغالل تلك الفرص لتحقيق أهدافها
االستراتيجية ،وتحديد التهديدات أو المخاطر المحتملة التي قد تسبب آثا اًر سلبية للمؤسسة

(الدوري.)158 :2005،

وتتكون البيئة الخارجية للمؤسسة من مجموعتين مختلفتين من المتغيرات البيئية ،األولى هي

المتغيرات البيئية العامة وتشمل التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية وغيرها ،بينما
المجموعة الثانية فهي المتغيرات الخاصة وتشمل المتغيرات المرتبطة بالمؤسسات األخرى المنافسة لها
واألخرى المستفيدة منها (الكحلوت.)42 :2014،

وهناك مجموعة من اإلجراءات ينبغي القيام بها خالل عملية تحليل البيئة الخارجية وهي:




تحديد المتغيرات ذات الصلة والتأثير على المدرسة.

تغيير المصادر التي يمكن الحصول منها على معلومات بخصوص تلك المتغيرات واتجاهاتها
الحالية والمتوقعة.



تمييز االتجاهات الحالية والمستقبلية بالنسبة لكل متغير من متغيرات البيئة الخارجية.



تحديد الفرص المتاحة والتحديات المفروضة من تلك المتغيرات على المدرسة.

(الزنفلي)124 :2013،

ويرى الباحث أن تحليل البيئة الخارجية للمدرسة أمر ضروري ال يمكن التخلي عنه عند وضع
الخطة االستراتيجية المدرسية وذلك ألنها تفيد في:



تحديد الفرص واألغراض التي يمكن للمدرسة انتهازها واالستفادة منها.

والتعرف إلى التهديدات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ الخطة فيجب تفاديها قدر اإلمكان.

 .2تحليل البيئة الداخليةInternal Scan :

يقصد بالبيئة الداخلية كل ما تتضمنه المدرسة من معلمين ،وطالب ،ومرافق ،وتجهيزات ،ومناهج،

وبرامج تعليمية ،وأنظمة اتصاالت ،وغير ذلك .والتحليل يقصد به تحليل أداء المعلمين والطالب ،والمرافق
والتجهيزات والبرامج المستخدمة ،وأداء مدير المدرسة وذلك بهدف تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف
ومن ثم العمل على التغلب على نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة (عبد العال.)78 :2009،
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ويرى الدجني ( )2011أن تحليل البيئة الداخلية هو إلقاء نظرة تفصيلية على داخل التنظيم

المؤسسي لتحديد مستويات األداء ،وتهتم المؤسسات التعليمية بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية ،وذلك
بغرض رئيس يتمثل في بيان نقاط القوة ومواطن الضعف التي يتسم بها كل عامل من العوامل الداخلية،

مع االستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية ،مما يساعد على اتخاذ ق ارراتها االستراتيجية ،واختيار

البدائل المناسبة لها (الدجني.)54 :2011،

وتوجد مجموعة من اإلجراءات ينبغي القيام بها خالل عملية تحليل البيئة الداخلية وهي:



تحديد كافة مدخالت المؤسسة والعمليات التي تتم فيها.



تعيين المصادر التي يمكن الحصول منها على بيانات ومعلومات.



جمع البيانات والمعلومات وتصنفيها وتجهيزها للتحليل.



التحليل والتفسير واستخالص النتائج.



تحديد نقاط قوة وضعف المؤسسة (الزنفلي.)116 :2013،



المساهمة في تقييم القدرات واإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة للمدرسة.

وتبرز أهمية تحليل البيئة الداخلية في كونها تساعد على:



إيضاح موقف المدرسة بالنسبة لغيرها من المدارس.

بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبالً.



تحديد نقاط الضعف حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها أو تفاديها ببعض نقاط القوة الحالية



الترابط بين التحليل الداخلي (نقاط القوة والضعف) ،والتحليل الخارجي (الفرص والتهديدات) ،النتهاز

للمدرسة.

الفرص من خالل نقاط القوة الداخلية وتجنب المخاطر أو تحجيمها من خالل إزالة نقاط
الضعف (الثقفي.)29 :2016،

ويرى الباحث أن تحليل البيئة الداخلية للمدرسة أمر ال يقل أهمية عن تحليل البيئة الخارجية وهو

أمر ال مفر منه فهو يضم كافة العناصر التي تشكل البيئة المدرسية الداخلية سواء كانت عناصر بشرية
(مدير ،معلم ،طالب) أو عناصر مادية (تجهيزات ،أدوات ،مرافق ،منهاج) ،وأهم ما يمكن استخالصه
من تحليل البيئة الداخلية هو:

 تحديد نقاط القوة الموجودة في المدرسة والعمل على استغاللها واالستفادة منها وتدعيمها. -تعرف مواطن الضعف في المدرسة حتى يتم تفاديها أو التغلب عليها مستقبالً.

وتحليل البيئة يتطلب استخدام مهارات وأسايب وأدوات مناسبة ومن هذه المهارات:
 .1مهارة تحليل العوامل الداخلية والخارجية ،نموذج STEEP
وفيما يلي توضيح أهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على المدرسة:
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نموذج تحليل العوامل المؤثرة على التخطيط المدرسي

العوامل الخارجية المؤثرة على المدرسة

العوامل الداخلية المؤثرة على المدرسة
S: Social

االجتماعية

االجتماعية

الفنية

الفنية

T: Technical

االقتصادية

االقتصادية

E: Economic

التربوية

التربوية

E: Education

السياسية

السياسية

P: Political
(أبو هاشم)50 :2007 ،

 .2مهارة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،نموذج SWOT

وهذه المهارة تتناول نقاط القوة والضعف داخل المدرسة ،وكذلك الفرص المتاحة أمامها،

والتهديدات التي تتعرض لها المدرسة.
نموذج تحليل نقاط القوة والضعف في المدرسة

S: Strengths

W: Weaknesses

نقاط الضعف في المدرسة

نقاط القوة في المدرسة

T: Threats

O: Opportunities

التهديدات التي تتعرض لها المدرسة

الفرص المتاحة أمام المدرسة
(الكحلوت)44 :2014،

 .3مهارة اختيار البديل المناسب

وهو قرار اختيار بديل من بين البدائل االستراتيجية ،الذي يمثل أفضل تمثيل لرسالة المنظمة

وأهدافها االستراتيجية .ويتضمن القرار التركيز على بعض البدائل المنتقاة ،والقيام بتقويم تلك البدائل
وفقاً لمجموعة من األدوات التي تساعد في اعتماد البديل االستراتيجي األكثر مالءمة .وتستلزم

عملية االختيار نوعاً من التفكير والتحليل االستراتيجي ،وكذلك تحتاج إلى عدد من األدوات التي
تستخدم في تقويم البدائل االستراتيجية المتاحة من أجل تضييق عدد تلك البدائل ،وتقليص الخيارات

أمام المدراء التخاذ البديل المناسب (آل جميلة.)2013،

خامساً :تنفيذ الخطة االستراتيجية:
ال يكون التخطيط االستراتيجي ذا معنى وفائدة إذا ما ظل مجرد تصورات نظرية ،فبقاء الخطة
مهدر ،وتجنى ثمار التخطيط االستراتيجي إذا ما تم وضعه
اً
في شكلها الورقي يعتبر جهداً ضائعاً ووقتاً
موضع التنفيذ الفعلي ،الذي يقوم بترجمة الرؤية والرسالة واألهداف العامة إلى واقع عملي ملموس.
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وعملية التخطيط االستراتيجي ال تنتهي بمجرد وضع الخطة ،ولكن يأتي دور اإلدارة بعد ذلك لنقل

االستراتيجيات التي تم تخطيطها إلى حيز التنفيذ ،ثم ترجمتها إلى أعمال .فالمقصود بتطبيق االستراتيجية
هو عملية وضعها موضع التنفيذ من خالل وضع البرامج والميزانيات واإلجراءات من قبل اإلدارة الوسطى

أو الدنيا للمدرسة ،ويتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا (المصري.)37 :2011،

وقد ذكر حماد وادريس ( )2007أن تنفيذ االستراتيجية هو القيام باإلجراءات الالزمة لتحقيق

الغايات ،واألهداف ،واالستراتيجيات  ،والذي يقتضي تخطيط األعمال واإلجراءات ،ومساهمة القيادة

العليا ،وااللتزام بالخطة واستقطاب الموارد (بني حمدان وادريس.)293 :2007،

وعندما تكتمل الخطة وتصبح جاهزة للعمل فال مانع من إقامة احتفـال لعرضها وشرحها لمنتسبي

المدرسـة ،وذلـك ألن المدرسة على وشك أن تبـدأ مرحلة جديـدة فـي اتجاه جديـد .وكل عضو في المدرسة
البد أن يشعر بالمشاركة ألن نجاح الخطـة االستراتيجية يعتمـد علـى تعاون كل منتسبي المدرسة ،ولقد

قيل أن خطة بجودة جيدة تنفذ بطريقة ممتازة سوف تفوق فـي األداء خطة بجودة ممتازة تنفذ
بطريقة جيدة (العامودي.)53 :2011،

ويتم تطبيق الخطة االستراتيجية من خالل وضع اإلطار العملي المتمثل بالخطط التنفيذية التي

تشمل على ما يلي:


وضع األهداف قصيرة األجل :ونجاح صياغة األهداف قصيرة األجل يتطلب المشاركة المسبقة من

اإلدارة العليا لإلدارات واألفراد في وضعها ،مما يخلق شعو اًر بالمسئولية لدى الجميع تجاه تحقيق ما
تم االتفاق عليه مسبقاً.



وضع البرامج التنفيذية :وتحتاج هذه المرحلة إلى نظرة عملية وقدرة على تحريك الموارد البشرية

وغير البشرية بطريقة منظمة ومرتبة تعمل على تنفيذ االستراتيجيات التي وضعت في المرحلة

السابقة ،وأهم أسس نجاح هذه الخطوة هو تحقيق التكامل والتعاون بين األنشطة والوحدات اإلدارية
المختلفة في المؤسسة لتنفيذ االستراتيجيات بكفاءة وفاعلية (الدجني.)64 :2011،



الموازنات المالية :وتستخدم الموازنات كخطط يتم من خاللها المراقبة الفعلية للتنفيذ ،فالموازنة
كشف تفصيلي بتكاليف كل برنامج على حدة ،ويمكن أيضاً وضع موازنة بتكاليف البرامج المترابطة،
والتي تؤدي إلى إنجاز مهم في المؤسسة (مساعدة.)325 :2013،



اإلجراءات :بعد إعداد البرامج والموازنات المطلوبة للتنفيذ ،يتم إعداد إجراءات التشغيل المعيارية،

التي تمثل الخطوات التي يجب ممارستها من قبل جميع أنشطة المؤسسة ،ويجب أن تكون إجراءات

بسيطة تسهل تنفيذ البرامج المرغوبة ،كما يجب تدريب العاملين على استخدامها ( السالم:2005،
.)228

بينما يرى الكحلوت ( )2014أن الخطوات األساسية التي يمر بها تنفيذ الخطة االستراتيجية هي:


وضع األهداف الفرعية أو التفصيلية.
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وضع الخطط التفصيلية التنفيذية وبدائلها.
وضع معايير األداء ومؤشرات القياس.
وضع خطط الطوارئ.

مراجعة الخطة االستراتيجية واقرارها.

توفير متطلبات تنفيذ الخطة وتهيئة بيئة المؤسسة للتنفيذ (الكحلوت.)46 :2014،
وهناك مجموعة من اإلجراءات يمكن لمدير المدرسة األخذ بها؛ لكي يقوم بتنفيذ فعال على صعيد

الخطة المدرسية ،يجملها الحليمي ( )2017فيما يلي:



وضع جدول زمني واضح لمتابعة تنفيذ الخطة.

االعتماد على التعاون المشترك بين المعلمين لتنفيذ الخطة االستراتيجية.



توضيح التعليمات واإلرشادات الخاصة لعملية تنفيذ الخطة.



توفير موارد كافية لقادة األنشطة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.



الحرص على تقدير ميزانية سنوية الزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية.



توفير التدريب الالزم لتنمية المهارات المطلوبة لتنفيذ الخطة.



متابعة البرامج التنفيذية بصورة مستمرة في ضوء مؤشرات األداء (الحليمي.)32 :2017،



أن يستغرق التنفيذ وقتاً أكبر مما خطط له.

وأشار الماضي ( )2006إلى وجود صعوبات تواجهها المؤسسات أثناء تنفيذ االستراتيجية وهي:


ضعف التنسيق بين األنشطة.



حدوث أزمات حولت االنتباه عن التنفيذ.





نقص في قدرات األفراد القائمين على التنفيذ.

عوامل بيئية خارجية ال يمكن السيطرة عليها.

نقص في المهارات القيادية والتوجيه لدى مديري اإلدارات.



نقص في التعليمات والتدريب لدى المستويات الدنيا من العاملين.



عدم قدرة نظم المعلومات على توفير القدر الالزم من متابعة لألنشطة التنفيذية

المختلفة (الماضي.)402 :2006،

ويتضح مما سبق أن تنفيذ الخطة االستراتيجية للمدرسة يتم وفق إجراءات عملية سليمة لتحقيق

األهداف قصيرة األجل والعمل من خالل البرامج التنفيذية في ضوء اإلمكانات والموازنات المالية
وتوزيعاتها العادلة ،مع ضرورة وضع الخطط البديلة لمواجهة أي تغيرات طارئة ،ومما ال شك فيه أن
الحكم على جودة الخطة االستراتيجية في إحداث اإلصالحات التربوية المنشودة ال يتم إال بعد التنفيذ

الجيد والدقيق لها.
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سادساً :الرقابة وتقييم االستراتيجية:

ال يمكن وصف أية خطة بأنها متكاملة إال إذا تبنت عنصر الرقابة والتقييم ،ورغم كون هذه المرحلة

في آخر الترتيب لمراحل التخطيط االستراتيجي المدرسي إال أنها تبدأ مع أول خطوة في وضع الخطة
االستراتيجية ،وبناء على الرقابة والتقييم يتم تعديل المسارات التنفيذية واالنحرافات ،فهي تعمل على تفادي

المشكالت والتعرف إلى نقاط القوة وتعزيزها والتأكد من تحقق األهداف.

إن عملية التقييم والرقابة االستراتيجية تبدو ذات أهمية بالغة ألن العوامل والمتغيرات الداخلية

والخارجية ليست ثابتة على المدى البعيد ،فالتغيير سمة رئيسية لهذه العوامل مما يؤثر بالتالي على نقاط

القوة والضعف ،وكذلك الفرص والمخاطر ،وليس التغيير فقط ولكن أيـضاً متـى سيكون هذا التغيير ،وبأي

الطرق سيتم (الشاعر.)70 :2007،

وتعتبر الرقابة والتقييم أداة مهمة من األدوات التي تستخدمها المؤسسة لتحسين أدائها وزيادة قدراتها

والوفاء بأهدافها التنظيمية من خالل نتائج التقييم ،وسيكون التقييم مضيعة للوقت إذا لم يتم استخدام
نتائجه بشكل صحيح ،والغرض من التقييم هو تقديم معلومات عن إجراءات التنفيذ وبالتالي فهو يساعد

على اتخاذ الق اررات الصحيحة وتعديل البرامج وفهم التقدم والنجاح فهو يوفر رؤية شاملة ونظرة ثاقبة
لمراحل التنفيذ (.)Zarinpous,2006:4

وقد ذكر الزنفلي ( )2013أن عملية التخطيط االستراتيجي ال تنتهي عند تنفيذ الخطة ،بل ينبغي

أن تتواصل لمتابعة األداء االستراتيجي وتقويمه ،وهو ما يعكس مدى نجاح المؤسسة (المدرسة) أو فشلها
في التوجه االستراتيجي الذي أخذته (الزنفلي.)194 :2013،

وتتعلق الرقابة بمتابعة األداء ،والتأكد من أن أداء العاملين في المدرسة يتم وفقاً للمعاير المحددة،

حتى نضمن الوصول إلى األهداف االستراتيجية ،وتحقيق التطور المنشود في المدرسة ،وتعرف الرقابة

االستراتيجية بأنها :مجموعة من األنشطة الهامة والحيوية التي تهدف إلى ضبط إيقاع العمليات التنفيذية
ضمن الحدود المخطط لها ،والتي تؤدي إلى إنجاز أهداف المدرسة كما خطط لها.

(القطامين)71 :2002،

خطوات عملية الرقابة وتقييم االستراتيجية:
تمر عملية رقابة وتقييم االستراتيجية بخمس خطوات وهي:


تحديد ما يجب قياسة :ويتضمن ذلك األخذ بعين االعتبار :

 أن العناصر المطلوب الرقابة عليها يجب أن تكون قابلة للقياس بموضوعية وبدرجة عالية من
الثبات.

 أن يتم التركيز على العناصر ذات األهمية الكبرى أو العناصر التي تعبر عن مفاصل أساسية في
عمليات التنفيذ (األخرس.)37 :2016،



وضع معايير لقياس األداء.
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وتعتبر هذه الخطوة بالغة األهمية وذلك ألن معايير األداء التي تستخدم في قياس النتائج تمثل تعبي اًر
مفصال لألهداف االستراتيجية ،وهي بهذه الصفة تشكل مقاييس نتائج األدلة المقبولة والتي يتوقع
منها أن تحقق األهداف كما يجب (عبد العال)86 :2009،




قياس األداء الفعلي الحالي عند نقطة زمنية محددة.

مقارنة نتائج األداء الحالي مع المعايير :أي التأكد من صحة المعادلة (األهداف = النتائج) فيتم

من خاللها معرفة ما إذا كانت نتائج األداء الحالي متطابقة مع األهداف أم ال ،وفي حال تطابقها
تتوقف العملية الرقابية على ذلك الهدف (نور الدين.)101 :2008،



اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :وتتخذ اإلجراءات التصحيحية في حال عدم تطابق النتائج مع
األهداف لمعرفة:

 هل االنحرافات بين النتائج واألهداف كبيرة وحقيقية وتتطلب إجراءات تصحيحية أم ال ؟
 هل األخطاء التي أنتجت هذه االنحرافات كانت في عملية التخطيط االستراتيجي ذاتها؟ وهل
األهداف مبالغ فيها؟

 هل العمليات التنفيذية المستخدمة في العمل مناسبة إلنجاز األهداف المخطط لها؟

(سكيك.)74 :2008،

شكل ( )4يوضح خطوات الرقابة االستراتيجية

(القطامين)70 :2002،

يتضح من خالل الشكل السابق أن عملية الرقابة وتقييم االستراتيجية تبدأ بخطوة تحديد ما يجب

قياسه ومن ثم يتم تحديد المعايير التي يتم االستناد إليها في القياس ثم يتم قياس األداء ،وبعد ذلك يتم

مقارنة نتائج األداء الحالي مع المعايير ،فإذا تطابقت النتائج مع األهداف تنتهي عملية الرقابة على ذلك
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الهدف ،أما في حال عدم تطابقها يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ويتم قياس األداء الفعلي

مرة أخرى بعد إجراء التعديالت الالزمة.

مستويات التقييم والرقابة االستراتيجية:

هناك ثالثة مستويات من التقييم والرقابة االستراتيجية تتعامل كل منها مع إحدى المستويات اإلدارية،

يوضحها الثقفي ( )2016فيما يلي:

 .1الرقابة على المستوى االستراتيجي (الرقابة التنظيمية) :وتهدف إلى إحكام الرقابة على االتجاه
االستراتيجي العام للمدرسة نحو المستقبل وعالقتها مع المجتمع الذي تخدمه.

 .2الرقابة على المستوى التكتيكي ( الرقابة التكتيكية) :وتهدف إلى إحكام الرقابة على عملية تنفيذ
الخطط االستراتيجية والتأكد من مطابقة األداء مع األهداف الموضوعة.

 .3الرقابة على المستوى التشغيلي ( الرقابة العملياتية) :وتهدف إلى إحكام الرقابة على النشاطات
والخطط قصيرة األمد (الثقفي.)32 :2016،

ويتفق األخرس ( )2016مع الثقفي ( )2016في تصنيف مستويات التقييم والرقابة االستراتيجية

مضيفاً أن الرقابة التنظيمية تمثل الرقابة على اإلدارة العليا ،بينما تختص الرقابة التكتيكية باإلدارة

الوظيفية ،أما الرقابة التشغيلية (العملياتية) فهي تمثل الرقابة على اإلدارة اإلشرافية.

(األخرس)40 :2016،

وفي ضوء ما سبق من معطيات تتجلي أهمية عنصر الرقابة والتقييم االستراتيجي على عمليات
التنفيذ ،فهي تعطي صورة واضحة عن األهداف التي تم تحققها ودرجة تحققها ،وتوضح اإلجراءات

التصحيحية في حال وجود عوائق حائلة دون تحقيق الهدف ،ومن الجدير بالذكر أن الرقابة والتقييم
االستراتيجي يبدأ منذ بداية التفكير في وضع الخطة مرو ار بجميع مراحلها ووصوالً إلى تحقق الهدف،
وخالصة القول فإن الرقابة والتقييم االستراتيجي يعتبر بمثابة البوصلة التي تعيد المركبة إلى مسارها

الصحيح عند انحرافها عنه ،بحيث تظل مشيرة للمسار الصحيح حتى تصل المركبة إلى هدفها المنشود.

 مشكالت ومعوقات التخطيط االستراتيجي المدرسي:

ال ريب في جدوى وفعالية التخطيط االستراتيجي للمؤسسات التعليمية ،فبالرغم من الفوائد التي

تحققها المدرسة من خالله إال أنه ليس باألمر السهل والهين ،فهناك عقبات كثيرة ومعوقات تواجه تطبيقه

على مستوى المدرسة ،وتختلف أسباب هذه العقبات ،فقد ترجع إلى محدودية الموارد المتاحة ،أو قصور

القدرات التنبؤية ،أو ربما تتعلق المشكالت بشخصية المدير ،باإلضافة إلى العديد من العوامل األخرى،
وسيقوم الباحث فيما يلي باستعراض أهم هذه المعوقات والمشكالت التي تثبط عملية التخطيط االستراتيجي

المدرسي.

وان مشكلة العالم العربي في التخطيط االستراتيجي مشكلة ثقافية بالدرجة األولى وليست مشكلة

بحثية أو علمية ،تتمثل في عدم توفر األطر والنظريات والنماذج والخبرات العلمية في المجال
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االستراتيجي ،كما يري أن أمراض االستراتيجية العربية تتمثل في ضعف اإليمان بالعمل االستراتيجي في

مؤسسات التعليم العالي العربية ،وشيوع النمط اإلداري على حساب النمط القيادي في هذه المؤسسات
وضعف التنظيم الحكومي للعمل االستراتيجي (سكيك.)41 :2008،

ويشير الشاعر ( )2007إلى أن معظم االتجاهات الفكرية تتفق على أن األفراد المشاركين في

عملية التخطيط من أهم العوائق ،فبعض العاملين من القيادات اإلدارية وغيرهم من األفراد ذوي النفوذ ال
يلتزمون بعملية التخطيط .وحيث تعد عملية اقتناع أفراد المؤسسة التعليمية بأهمية عملية التخطيط ركيزة

أساسية لدعم الخطة سواء خالل مرحلة إعدادها أو تنفيذها ،وقد تعتري عملية تنفيذ الخطة داخل
المؤسسات التعليمية حالة من التردي واالرتباك ،خاصة إذا لم يتوفر لديهم معرفة مسبقة بكيفية التعامل
مع إدارة الصراعات الدائرة داخل المؤسسة .كما ركز الكثيرون على أن التنبؤ وصعوبة الحصول على

معلومـات دقيقـة عملية صعبة ،ألن العديد من العوامل تتغير ومن الصعب التنبؤ باتجاه هذا
التغير (الشاعر.)77 :2007،

وترى عياش ( )2015أن من أكثر المعوقات التي تواجه المؤسسات التعليمية في االنخراط بممارسة

التخطيط االستراتيجي هي :استنزاف الوقت أثناء تنفيذ المديرين في عملية التخطيط االستراتيحي ،وضعف
االلتزام بالتنفيذ ،إذ لم يقم المشاركون في صياغة االستراتيجية بتوجيه عمليات التنفيذ ومتابعتها ،وكذلك
اإلحباط الناتج عن عدم تحقيق األداء أو النتائج المرغوبة (عياش.)40 :2015،

وتتمثل المشكالت التي تواجه القائمين على التخطيط االستراتيجي المدرسي كما ذكرها القرني

( )2012فيما يلي:


مشكالت تختص باألهداف :عدم تمكن المخططين من التحديد الدقيق لألهداف في المراحل



مشكلة المشاركة :حيث تعد عملية اقتناع أفراد المدرسة بأهمية عملية التخطيط ركيزة أساسية لدعم

التمهيدية للتخطيط.

الخطة ،سواء خالل مرحلة اإلعداد أو التنفيذ ،إضافة لحالة التردد واالرتباك في حال عدم وجود

معرفة مسبقة بإدارة الصراعات.


مشكلة البيانات ،والتي تبدو غير واضحة بسبب عدم الفهم الكامل لعملية التخطيط االستراتيجي،
وعدم النجاح في مواصلة اإلعالن عن التقدم أو التطور الذي تحرزه مجموعة التخطيط ،وعدم

التمكن من تقديم وصف كامل ودقيق للمنفذين للخطط.


مشكالت تتعلق بالمصادر :من حيث عدم توافر الموارد المخصصة ،وعدم قياس النفقات مما يدفع



مشكلة االعتماد المتبادل :وتكمن في أن قدرة المدرسة على التخطيط تتوقف بدرجة كبيرة على

المدرسة للبحث عن بدائل أخرى لتنفذ أهدافها.

االعتماد المتبادل بين التنظيمات الفرعية المكونة لها ( القرني.)29 :2012،
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وأورد الثقفي ( )2016بعض النقاط التي تمثل المعوقات التي تواجه التخطيط االستراتيجي في التعليم

وهي:

 .1عدم الدقة في المعلومات والبيانات.

 .2اتجاهات العاملين السلبية تجاه الخطة.

 .3إغفال الجانب اإلنساني مما يؤدي إلى معارضة العاملين للخطة وعرقلة تنفيذها.
 .4االعتماد على جهات خارجية في وضع الخطة.

 .5عدم وضوح المسئوليات المتعلقة بالتخطيط واالعتقاد الخاطئ بأن التخطيط االستراتيجي هو مسئولية
اإلدارة العليا فقط.

 .6نمط العمل والتمسك باإلجراءات الرسمية والبيروقراطية واحباط األفكار الجديدة ،وعدم التحفيز،
وعدم التفويض لعدم الثقة في قدرات اآلخرين.

 .7مناخ العمل والخوف من الفشل وسياسة إرضاء جميع األطراف ،ومقاومة التغيير ،وعدم التقييم
السليم (الثقفي.)34 :2016،

 .8غياب الثقافة التنظيمية المشجعة على استخدام التخطيط االستراتيجي.

 .9ندرة وجود معايير عملية يمكن بواسطتها قياس األداء العملي واإلنتاجية لمديري المدارس.

 .10ضعف القدرة على تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس والقيادات التربوية.

 .11قصور البرامج التدريبية المقدمة في مواكبة المستجدات العلمية والعملية (المصري.)44 :2011،
 .12قلة الموارد البشرية والمالية القائمة على التخطيط االستراتيجي.

 .13االزدواجية في تنفيذ األعمال اإلدارية ،وغياب وحدة القيادة ،وبالتالي ضياع المسئولية.
 .14تقادم األساليب المتبعة في التخطيط وعدم متابعتها للمستجدات والمتغيرات.

(أبو هاشم)55 :2007،

ويرى الباحث أن أكثر المعيقات تجلياً في محافظات غزة هي قصور الرؤية المستقبلية وعدم القدرة

على التنبؤ بالمتغيرات ،وال يرجع هذا القصور إلى ضعف المخططين وانما إلى الظروف غير المستقرة

والمتقلبة التي تحيط بمحافظات غزة ،كما أن نقص الموارد المادية والموازنات المالية تعتبر مشكلة في

ظل الحصار الحالي ،وأضف إلى ذلك صعوبة إشراك المعلمين وأولياء األمور في عملية التخطيط

االستراتيجي نظ اًر لالعتماد شبه الكلي على اإلدارة العليا في وضع السياسات التعليمية والخطط
االستراتيجية في مدارس وكالة الغوث الدولية ،األمر الذي قد ال يشكل حاف از للمعلمين وأولياء األمور في

السعي إلى إنجاح الخطة.
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 سبل التغلب على مشكالت ومعوقات التخطيط االستراتيجي المدرسي:
تتعدد مشاكل ومعوقات التخطيط االستراتيجي كما يتضح من العرض السابق لها ،ولذلك يتوجب

على المخططين والمدراء والقائمين على التخطيط االستراتيجي المدرسي معرفة سبل التغلب على تلك
المعوقات والمشكالت ،أو الحد منها قدر اإلمكان.

وفيما يلي عرض لبعض سبل وطرق التغلب على مشكالت ومعوقات التخطيط االستراتيجي:

 .1ضرورة تبني المنهج الكيفي الستكشاف بنية الخلل الثقافي في محيط االستراتيجية العربية في محاولة
لنزع الخمر التي يتشكل فيها هذا الخلل.

 .2ضرورة السعي نحو بلورة طرق علمية لرفع منسوب اإليمان بضرورة التنبؤ بالمستقبل واالستعداد
االستراتيجي له من خالل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للقيادات اإلدارية في مؤسسات

التعليم.

 .3إدخال مسألة استشراف المستقبل في العملية التعليمية في العالم العربي لتدريب الطفل العربي على
عملية االستشراف (القرني.)30 :2012،

 .4وضع آلية لترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي في مؤسساتنا التعليمية  ،ثم جعلها جزًءا من الثقافة
العامة لهذه المؤسسات.
 .5إنشاء قسم مستقل يتبع قسم اإلدارات المدرسية بو ازرة التربية والتعليم يتولى مهام التخطيط المدرسي
االستراتيجي.

 .6إعادة ترتيب دورات تدريبية خاصة بمديري المدارس حول برنامج التخطيط المدرسي االستراتيجي
يقودها مختصون أكفاء من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية.

 .7حصر المفاهيم المتعلقة بهذا النوع من التخطيط ووضعها في دليل خاص وتوزيعها على المدارس.
 .8تزويد مكتبات المدارس بنماذج خطط استراتيجية  ،ومصادر بيانات  ،ومراجع حديثة.

 .9التدريب على أهمية إتقان صياغة األهداف بوضوح وتسخير الخبرات لخدمة الهدف ،واختيار
الوسائل واألساليب المناسبة لتحقيق األهداف.

 .10تدريب مديري المدارس على المهارات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
 .11توفير اإلمكانات المادية والبشرية ومستلزمات التخطيط االستراتيجي في المدرسة.

 .12االهتمام بالتدريب التطبيقي العملي على إعداد الخطة االستراتيجية وعدم االقتصار على الجانب
األكاديمي (الحليمي.)24 :2017،

ويرى الباحث أن قدرة الخطة االستراتيجية المدرسية على مواجهة المعوقات والمشكالت التي تحوم

حولها تتمثل في حجم االهتمام بمرحلة تحليل البيئتين الداخلية والخارجية ،فمن خالل نتائح التحليل
االستراتيجي تتكشف المشكالت ومواطن الضعف وحجم الموارد المتاحة وبالتالي يمكن تفاديها قبل البدء
بتنفيذ الخطة ،ومن الضروري أيضا وضع الخطط البديلة والبرامج االحتياطية لتفادي مشكالت التغييرات
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المتسارعة نظ اًر للظروف غير المستقرة في محافظات غزة ،كما أن التطوير المهني واعداد الدورات
التدريبية حول التخطيط المدرسي االستراتيجي والتي يقودها المختصين األكفاء تعمل على الحد من
مشكالته وتقليصها قدر اإلمكان.

 التخطيط االستراتيجي المدرسي في مدارس وكالة الغوث الدولية:
تحرص دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية على تنمية وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة

لالجئين الفلسطينيين ،فهي تسعى لتطوير الخطط التعليمية والبرامج التربوية بشكل مستمر بهدف الوصول
إلى تعليم نوعي قادر على المنافسة في ظل ما تفرضه الساحات التربوية من مستجدات وتطورات.

وكان هناك العديد من اإلسهامات في مجال تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي المدرسي لدى

مديري مدارس وكالة الغوث ،فقد نجح برنامج المدرسة كوحدة تدريب في تنمية مهارات التخطيط لدى
مديري المدارس في امتالكهم لمهارات التخطيط التي انعكست على ممارساتهم في مجال اإلدارة المدرسية،
وأن البرنامج قد حقق أعلى درجات التنمية لمهارات التخطيط االستراتيجي المدرسي في مجال صياغة

الرؤية وتحديد األهداف (عياش.)74 :2015 ،

وفي ظل التوجه الحديث في التخطيط ونظام اإلدارة المرتكزة حول المدرسة ،بدأ التخطيط المدرسي

يمتد أفقياً ورأسياً متجاو اًز الحدود القائمة بين مستويات التخطيط التربوي ،وقد انعكس ذلك على مدارس

وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة ،حيث تبنت وكالة الغوث مشروع المدرسة كمركز للتطوير ،والذي
يستند إلى فكرة التخطيط االستراتيجي المدرسي حيث االرتكاز إلى رؤية ورسالة ،ومنظومة من األهداف

تعمل المدرسة على تحقيقها ،في إطار تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ،وبمشاركة كافة

المعنيين (أبو هاشم.)29 :2007،

وفي ضوء األهمية لبرنامج المدرسة كمركز للتطوير في تحسين العملية التعليمية فقد تم تبني هذا

البرنامج من قبل اإلدارة التعليمية لوكالة الغوث الدولية بغزة ابتداء من العام ( )2000ولمدة خمس
سنوات ،وهذا البرنامج عبارة عن مشروع يتواءم والتطورات التربوية الحديثة التي تعطي المدارس المزيد

من القيادة والريادة في تحمل المسؤوليات والقيام بدورها بأكثر فاعلية  ،وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى

زيادة تفعيل دور المدرسة ومساعدتها في تحمل المزيد من المسؤولية نحو القيام بتحسين نوعية التعليم
من خالل االستثمار األمثل لإلمكانات المادية والمعنوية المتوفرة ومن خالل التعاون المثمر مع البيئة

المحلية ،ويتكون المشروع من سبعة مجمعات تعليمية تدريبية تطويرية هي:

 .1المجمع األول :ويتعلق بالتخطيط االستراتيجي وبناء الخطة التطويرية المدرسية.
 .2المجمع الثاني  :ويتعلق بتنمية العاملين.

 .3المجمع الثالث  :ويتعلق بعملية التعليم والتعلم
 .4المجمع الرابع  :ويتعلق بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
 .5المجمع الخامس  :ويتعلق بإدارة الجودة الشاملة .
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 .6المجمع السادس  :ويتعلق بالموارد البشرية.

 .7المجمع السابع  :ويتعلق بالموارد المادية (العاجز ونشوان.)8 :2005 ،
وقد مارست دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية التخطيط االستراتيجي وقامت بتدريب

مديري المدارس على إعداد الخطط االستراتيجية ضمن مجموعات من الدورات ،وشكلت فرق مخصصة

في كل مدرسة تساند إدارة المدرسة في ذلك (شويدح.)36 :2015،

وهذا يقودنا إلى القول بأن التخطيط االستراتيجي المدرسي بمفهومه الحديث قد بدأ في وكالة

الغوث منذ أن أطلقت مشروعها (المدرسة كمركز تطوير) ضمن خطتها الخمسية (من يناير 2000
إلى ديسمبر  )2004حيث حصل هذا المشروع على دعم و ازرة التنمية الدولية البريطانية وكذلك دعم
من المجلس البريطاني ،وقد كان يتوقع لها المخرجات التالية:

 .1جودة أعلى للتعليم والتعلم للطالب.

 .2تعزيز وتطوير اتجاهات وقيم إيجابية.

 .3مدارس تستطيع إثبات فعالية أكبر في كل جوانب التطوير.

 .4مديرو مدارس قادرون على أخذ المبادرة ومسئولية أكبر نحو تطوير أنفسهم وتعلمهم.
 .5تالميذ مسئولون ومهتمون بأن يصبحوا مواطنين صالحين.

 .6مدارس قادرة على تلبية حاجات األطفال من ذوي القدرات المختلفة.
 .7مدارس ذات نظام أفضل.

 .8بيئة مدرسية تشجع تفاعالً وتعاوناً أفضل بين العاملين والطالب والمجتمع.
 .9العاملون والطالب والمجتمع يفتخرون باإلنجازات (أبو حطب.)33 :2015،

وفي ضوء مشروع المدرسة مركز للتطوير بدأت المدارس باعتماد التخطيط االستراتيجي منهجاً لها

وذلك من خالل تشكيل فريق للتطوير يقوده مدير المدرسة ويقع على عاتقه إعداد وتنفيذ وتقويم خطة
المدرسة التطويرية .ونظ اًر ألهمية هذا المشروع فقد بدأ معهد التربية يضمن برامجه التدريبية في أثناء

الخدمة مواد تدريبية ترتبط بالمجمعات التدريبية التي نفذت في إطار مشروع المدرسة مركز للتطوير.

ويأتي هذا النشاط كحلقة في نفس اإلطار تسعى من خالله إلى تحسين كفايات مديري المدارس في
التخطيط االستراتيجي ،وهو الموضوع الذي يتمحور حوله المجمع التدريبي األول في مشروع المدرسة

مركز للتطوير ،والتي كانت أهدافه:


تعرف مفهوم التخطيط ،والتخطيط االستراتيجي.



تعرف أنواع الخطط وتصنيفاتها.



التمييز بين التخطيط االستراتيجي ،والتخطيط اإلجرائي ،والتخطيط بعيد المدى.




تعرف فوائد التخطيط االستراتيجي وأهميته.

تعرف مراحل التخطيط االستراتيجي.
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توظيف التخطيط االستراتيجي في إعداد خطة تطويرية للمدرسة (ثابت.)2: 2006،



توجهات دائرة التربية والتعليم.

وشمل المشروع عدة مصادر يمكن الرجوع إليها أثناء التخطيط االستراتيجي لتطوير المدرسة ،منها:


المناهج الدراسية.



المستجدات التربوية.



البحوث والدراسات.



حاجات المجتمع المحلي.



الخطط السابقة.




حاجات الطلبة.

البيئة المادية للمدرسة (ثابت.)12: 2006،

وقد اتفق على اعتماد سبعة مجاالت رئيسة للعمل في خطة تطوير المدرسة وهي:

 .1مجال القيادة واإلدارة والتخطيط.
 .2مجال إدارة المصادر البشرية.
 .3مجال شئون الطلبة.

 .4مجال إثراء المنهاج.
 .5مجال إدارة التعليم والتعلم.

 .6مجال تحسين توظيف الموارد المالية.
 .7مجال تطوير الروابط مع المجتمع المحلي (أبو هاشم.)82: 2007،

وتتكون خطة تطوير المدرسة من الخطة المعلنة والخطة اإلجرائية وكل منهما تتكون من مجموعة

من العناصر ،نعرضها فيما يلي:

أوالً  :الخطة المعلنة :وتتكون الخطة المعلنة من العناصر التالية:
 الرؤية. -الرسالة.

 األهداف الكبرى . -وصف المدرسة.

 التدقيق (األدوات – النتائج). -تحليل بيئة التخطيط.

 وصف إنجازات المدرسة في العام المنصرم. -أولويات العام القادم.
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ثانياً  :الخطة اإلجرائية :وتتكون الخطة اإلجرائية من العناصر التالية:

 -األهداف العامة.

 األهداف الخاصة. -معايير النجاح.

 -إجراءات التنفيذ.

 قائد النشاط والمشاركون. -التوقيت.

 الموارد المطلوبة. -المراقبة والتقويم (الكحلوت.)50 :2015 ،

وفي ضوء ما سبق من عرض لتجربة التخطيط في مدارس وكالة الغوث والمتمثلة في مشروع

المدرسة كمركز للتطوير ،يتضح أن التخطيط االستراتيجي المدرسي يمثل لب وجوهر هذا البرنامج فقد
ابتداء بتحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة ومرو اًر
تجلت عناصر التخطيط االستراتيجي ومراحله المختلفة
ً
بالرسالة واألهداف الكبرى (االستراتيجية) وتعريجاً على التحليل االستراتيجي (تحليل البيئتين الداخلية
والخارجية) في الخطة المعلنة ،ثم يتم االنتقال إلى الجانب التنفيذي المتمثل بالخطة اإلجرائية المنتهية
بالمراقبة والتقويم.

 استراتيجية إصالح التعليم في وكالة الغوث الدولية:
تلتزم وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين منذ عقود بتقديم تعليم عالي الجودة
ألبناء الالجئين الفلسطينيين في المدارس ،وتسعى باستمرار لتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها لهم،
وتنمية العاملين في مؤسساتها التعليمية ،لذا فإنها تتبنى مشروعات تطويرية ،وبرامج تربوية تنسجم مع

المستجدات والتطورات التربوية ،إذ إن إصالح التعليم في األونروا يدور حول إحداث تغيير جذري على

مستوى السياسات ،وعلى المستوى التنظيمي ،وعلى مستوى تنمية القدرات  ،...واصالح التعليم في

األونروا متعدد األوجه ،ويسعى لتحويل النظام التعليمي على عدد من األصعدة ،ومع ذلك ،في جميع

المناطق تنفذ ق اررات هذه السياسة فقط على أساس األدلة المستندة إلى بيانات قوية ،فكي تكون عملية
اإلصالح فعالة؛ ال بد أن تكون السياسات التعليمية والتخطيط االستراتيجي والمراقبة قائمة على

األدلة (موسى.)90 :2017،

وفي عام  ،2007بدأت األونروا برنامجاً شامالً لإلصالح بهدف تعزيز قدرتها اإلدارية لتكون قادرة

على تقديم خدمات فاعلة وفعالة لمجتمع الالجئين الفلسطينيين .وقد ركز برنامج اإلصالح ذلك ،والذي
أصبح متعارفاً عليه بعبارة "التطوير التنظيمي" ،على بناء القدرات في أربعة مجاالت رئيسة هي:

 .1إدارة الموارد البشرية.
 .2إدارة البرامج.
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 .3العمليات التنظيمية.
 .4القيادة واإلدارة.

إن اإلصالح في تلك المجاالت األربعة ،والذي صاحبه تطوير وتنفيذ االستراتيجية متوسطة األجل ،كفيل
بإنتاج وكالة قادرة على توفير خدمات نوعية ومعايير تسيرها األمور التالية:



التميز في النتائج والمخرجات.



تخطيط مبني على الحقائق وتقديم خدمة تستند إلى االحتياجات.



الالمركزية والتمكين ،مع التركيز على تقديم الخدمة في األقاليم.



المشاركة الفاعلة مع الشركاء والتشاور معهم.



تكامل وتنسيق التخطيط الذي يؤدي إلى توجه شمولي حيال تقديم الخدمة.



االبتكار واالستجابة.



الشراكات الفاعلة مع المستفيدين والتنسيق مع مزودي الخدمة اآلخرين (األونروا ،د.ت).

وانتهت الفترة الرسمية للتطوير التنظيمي في عام ( ،)2010ولكن اإلصالح استمر في الوكالة،

وهناك بالفعل خطط يتم العمل بها لضمان أن الفوائد التي تم تحقيقها من خالل التطوير التنظيمي ستبقى

مستدامة في المستقبل ،ومن ثم تبنت األونروا استراتيجية إصالح التعليم ( )2015 - 2011من أجل
إحداث تغييرات جوهرية على أرض الواقع ،يعود أثرها على كل عناصر العملية التعليمية.

وتعتبر "مأسسة" التخطيط االستراتيجي في األونروا أحد اإلصالحات الرئيسية التي تحققت في

إطار مبادرة التطوير التنظيمي .كما تم القيام بمجموعة من التغييرات الكبيرة والطموحة بالنسبة للطرق
التي تستخدمها الوكالة في تخطيط وتحدي الموارد وتطبيق نشاطاتها .أصبحت عمليات التخطيط الجديدة
أكثر شموال ،وجزءا ال يتج أز من المنظمة  ،وأكثر انسجاما مع ممارسات االمم المتحدة األفضل بالنسبة

"إلدارة دورة البرنامج" مما كان عليه الحال سابقا في الوكالة (األونروا.)51 :2009،
وأصبح توجه عملية اإلصالح إلى األهداف التالية:



التعليم في مدارس األونروا ينبغي أن يعمل على إعداد مواطنين يتمتعون بالمرونة والقدرة على
التكيف.





إعداد مواطنين قادرين على مواصلة التعلم مدى الحياة.

إعداد مواطنين مهيئين للتعامل مع تحديات الحياة في القرن الحادي والعشرين.

إعداد متعلمين يعرفون كيف يتعلمون ،ويبادرون إلى إحداث التغيير ،ويتحملون مسؤولية أنفسهم
ومسؤولية أسرهم (صيام.)93 :2017،

وتتركز استراتيجية اإلصالح التربوي على برنامجين:



برنامج "تحويل وتطوير الممارسات الصفية" الخاص بتطوير المعلمين المرتكز على المدرسة
برنامج "القيادة من أجل المستقبل"
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ويشكل كل من هذين البرنامجين جزًءا من استراتيجية اإلصالح التربوي والتي تهدف لتعزيز برنامج

عمل التنمية البشرية واإلنسانية األوسع الذي تضطلع به األونروا .إن اإلصالح هام من أجل ضمان
استمرار األونروا تعزيز جودة التعليم المقدم لالجئين الفلسطينيين .ويعد المعلم ومدير المدرسة عناصر

مركزية في سبيل تحقيق تعليم نوعي في سبيل خدمة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي
يدعو لضمان تقديم تعليم جامع ونوعي للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة (األونروا.)2016 :

ويعتبر برنامج القيادة من أجل المستقبل من أكثر برامج األونروا اإلصالحية اهتماماً بالتخطيط

االستراتيجي المدرسي.

 برنامج القيادة من أجل المستقبل:

هو برنامج لتطوير القيادة لمديري مدارس األونروا ،يعمل على تطوير المهارات العملية للقيادة لكي

يتم تنفيذ استراتيجية األونروا لإلصالح بصورة ناجحة ،حيث يكتسب المديرون المشاركون في

البرنامج الكفاية والثقة والمناحي العلمية الالزمة لقيادة التغيير الدائم وارسائه على أسس راسخة في
مدارسهم (األونروا /أ.)2013 :

أهداف البرنامج وغاياته:


ربط مديري المدارس وتأمين انخراطهم برؤية إصالح التعليم ،وغايات اإلصالح ومتطلباته.



توجيه اهتمام مديري المدارس؛ للتركيز على المسئولية والمساءلة المتعلقة بهم ،باعتبارهم قادة



تطوير المعرفة والفهم والمهارات العملية الالزمة لتنفيذ التغيير الناجح لصالح الطلبة والعاملين في

تربويين.

المدرسة (موسى.)93 :2017،

ويشمل برنامج القيادة من أجل المستقبل أربعة مجمعات تدريبية وهي:
 .1المجمع األول( :كن قائداً) وقد تضمن الوحدات التدريبية التالية:



القيادة واإلدارة.

القيادة بهدف معنوي.



األخالق والقيم.



وضع رؤيتك وتعميمها.



دور مدير المدرسة  /قائد المدرسة.



التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية.



المعايير والكفايات.



القائد الذكي عاطفياً.

 .2المجمع الثاني( :قيادة الفريق) وقد شمل الوحدات التدريبية التالية:



أساليب القيادة واستراتيجياتها.
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تطوير فريق عالي األداء.

القيادة الموزعة.

 .3المجمع الثالث( :تحسين التعليم والتعلم) وقد شمل الوحدات التدريبية التالية:


مشاهدة وتحسين عملية التعليم والتعلم.



التعليم في الحاالت الطارئة.



قيادة وادارة تنفيذ برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة.



تطوير بيئة التعليم والتعلم.



تطوير المناخ من أجل التعليم والتعلم.




تقليص التباين الداخلي للمدرسة.

ترسيخ مبدأ التقويم التكويني.

 .4المجمع الرابع( :تقييم وادارة أداء الموظفين) وقد شمل الوحدات التدريبية التالية:


تقييم وادارة األداء.



مهارات التوجيه وطرح األسئلة.



مهارات المراجع(المقيم).



تحدى األشخاص ومساءلتهم.



توفير التطوير المهني المستمر لجميع العاملين.



تقييم المدرسة وتحسينها( .األونروا/أ)2013 :

ومن خالل استطالع المجمع التدريبي األول لبرنامج القيادة من أجل المستقبل يتضح أنه يعنى

بشكل كبير باإلدارة والتفكير والتخطيط االستراتيجي المدرسي ويتركز ذلك في الوحدة التدريبية السادسة

والموسومة بعنوان (التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية) ونظ اًر الرتباطها الوثيق بموضوع الدراسة قام

الباحث بتسليط الضوء عليها تحديداً.
الوحدة السادسة من المجمع التدريبي األول (التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية):

تستعرض الوحدة أهمية التفكير االستراتيجي في تمكينه المسؤولين عن توجيه المنظمة من االرتقاء

بمستوى العمليات اإلدارية والهموم اليومية ليتمكنوا من رؤية األمور من زوايا مختلفة ،وينبغي أن تكون

هذه الزوايا ذات منظور مستقبلي ،وفي الوقت ذاته مفهومة من حيث سياقها التاريخي ،وعلى المفكرين

االستراتيجيين امتالك مهارات التطلع إلى األمام مع معرفة الوضع الحالي لمنظمتهم ليتمكنوا من اتخاذ

ق اررات تنطوي على مجازفة محسوبة مع تجنب تكرار أخطاء الماضي ،كما أن التفكير والتخطيط بطريقة
استراتيجية مسألة ضرورية وتنطوي على نوع من اإلثارة ،وعلى قادة مدارس األونروا تطوير المهارات
والثقة التي تمكنهم من التفكير في المستقبل والتخطيط بإبداع بصورة تعاونية وبنظرة تفاؤلية من أجل
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تحسين فرص الحياة ألطفال الالجئين الفلسطينيين ،وينبغي أن تستند هذه الخطط إلى المعلومات المتوافرة

حول المقررات الحالية وتأثيرها على مخرجات الطلبة.


أهداف الوحدة:

 .1فهم أهمية التخطيط بطريقة استراتيجية.

 .2نشر وتعزيز التفكير والتخطيط االستراتيجي في مدرستك.

 .3استخدام أدوات وأساليب لتعزيز االنخراط في التخطيط االستراتيجي.
 .4مخرجات التعلم والممارسة:


النتاجات المتوقعة من الوحدة التدريبية:

 .1توظيف الرؤية في نشاط يتعلق بالتخطيط االستراتيجي.
 .2استخدام أدوات الجتذاب المعنيين لالنخراط في التفكير والتخطيط بصورة استراتيجية.

 .3إنتاج خطة استراتيجية بنوعية عالية لتطوير أحد عناصر مقررات مدرستك (األونروا /ب.)2013 :
ويتضح مما سبق أن األونروا تسير وفق استراتيجية منظمة وواضحة إلصالح التعليم ،من خالل

العديد من البرامج الفرعية كبرنامج القيادة من أجل المستقبل الذي يستهدف مدراء المدارس لرفع كفاياتهم
في التفكير وبناء الرؤية والتخطيط المدرسي االستراتيجي ،ويرى الباحث أن اهتمام األونروا بالتخطيط
االستراتيجي المدرسي مقترن بأهميته العظيمة في المجال التربوي التعليمي  ،حيث القدرة على مواجهة

التحديات والظروف المتغيرة ،ومعالجة العديد من القضايا في الساحة التربوية ،وأصبح التخطيط
االستراتيجي المدرسي جزءاً ال يتج أز من المدرسة.

وفي الفصل التالي سنتجول بين مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية..
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالً :الدراسات المتعلقة بمعايير التميز المؤسسي
 ثانياً :الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي
 ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

تمهيد:

يستعرض الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
الحالية ،وسيقوم بعرضها مقسمة إلى قسمين :حيث يتضمن القسم األول الدراسات ذات العالقة بمعايير
التميز المؤسسي ،والقسم الثاني يتناول الدراسات التي تتعلق بالتخطيط االستراتيجي؛ مبيناً أهم أهدافها،

ومجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،والمنهج المتبع ،واألداة المستخدمة ،والنتائج األكثر تعلقاً بموضوع

الدراسة ،وأهم ما أوصت به وما يرتبط بالموضوع قيد الدراسة ،حيث تم االستعانة ب ـ ( )25دراسة سابقة
ما بين دراسات عربية وأجنبية ،وفيما يلي عرض لهذه الدراسات حسب تسلسلها الزمني من األحدث إلى

األقل حداثة.

 أوالً :الدراسات المتعلقة بمعايير التميز المؤسسي:
 .1دراسة السوسي ( )2015بعنوان " :درجة ممارسة الكليات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميز
وعالقتها بالميزة التنافسية".

هدفت الكشف عن درجة ممارسة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميز من جهة وممارسة

استراتيجيات الميزة التنافسية من جهة أخرى ،والوقوف على طبيعة العالقة بينهما ،واتبع الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة

للعام الدراسي  2015 – 2014والبالغ عددهم ( ،)420وقام بجمع البيانات من خالل بناء وتطوير
استبانة مكونة من ( )58فقرة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 -أن درجة ممارسة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميز من وجهة نظر الهيئة اإلدارية

واألكاديمية فيها حصلت على وزن نسبي ( )%73.91في جميع العناصر ( القيادة بالتشارك ،إدارة
العمليات ،االهتمام بجودة الطلبة ،التركيز على البحث العلمي ).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 االهتمام بتطبيق عناصر إدارة التميز كركائز أساسية لتحقيق تميز المؤسسات التعليمية من قبلاإلدارة وهي العناصر (القيادة بالتشارك ،إدارة العمليات ،االهتمام بجودة الطلبة ،التركيز على البحث

العلمي).
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 .2دراسة الحية ( )2015بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية
وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري من وجهة نظرهم".

هدفت إلى قياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لإلدارة االستراتجية ،وتحديد

عالقتها بتحقيق التميز اإلداري من وجهة نظر المديرين ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
لمالءمته لموضوع الدراسة ،وقام الباحث ببناء استبانة مكونة من ( )66فقرة قسمت لمحورين ،األول
يقيس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لإلدارة االستراتيجية في المجاالت (التحليل

االستراتيجي ،صياغة االستراتيجية ،تنفيذ االستراتيجية ،التقييم والرقابة االستراتيجية) ،والمحور الثاني
يقيس درجة تحقيق مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتميز اإلداري في المجاالت (القيادة،

االستراتيجية ،الموارد البشرية ،الشراكات والموارد ،العمليات ،خدمة المستفيدين) ،وتكون مجتمع الدراسة

من جميع مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة البالغ عددهم ( )145مدي اًر ومديرة ،حيث
تم استرداد ما نسبته ( )%90من االستبانات الموزعة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 بلغت درجة موافقة أفراد العينة لممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لإلدارة االستراتيجية
درجة كبيرة جداً ،بنسبة ( .)87.26وبالنسبة للتميز اإلداري بلغت موافقتهم أيضاً درجة كبيرة جداً،
بنسبة (.)%85.78

 توجد عالقة طردية موجبة بدرجة كبيرة جداً عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية وبين متوسط تقديراتهم للتميز
اإلداري.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 بناء عالقة طيبة بين المدرسة والمجتمع المحلي ،لالستفادة من إمكانياته وخاصة العناصر الفاعلة
فيه ،والسماح باستخدام المرافق المدرسية والتجهيزات لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة بينهما.

 نشر ثقافة التميز لدى العاملين وجميع أفراد المدرسة ،وتحقيق التميز في جميع األنشطة المدرسية
من خالل ورش العمل ،والدورات التدريبية لتوضيح األداء المتميز.
 .3دراسة الزطمة ( )2015بعنوان " :واقع المناخ التنظيمي وعالقته بإدارة التميز لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة".

هدفت التعرف إلى واقع المناخ التنظيمي وعالقته بإدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية

بمحافظات غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع

الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددهم ( )4845معلماً ومعلمة ،وبلغت
عينة الدراسة ( )400معلماً ومعلمة ،وهي تعادل تقريباً ( )%8.25من مجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة
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طبقية عشوائية ،وقام الباحث بإعداد استبانتين ،األولى :لتحديد واقع المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة ،والثانية :لتحديد مستوى إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 أن درجة تقدير معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمستوى إدارة التميز لدى مديري المدارسجاءت بدرجة عالية حيث حصلت على وزن نسبي (.)%75

 توجد عالقة موجبة عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانويةبمحافظات غزة للعالقة بين واقع المناخ التنظيمي ومستوى إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 عقد دورات وورش عمل للمدراء لكي تساهم في تحفيز العمل واإلبداع وتحقيق التميز في المؤسساتالتربوية.

 ضرورة نشر فكر وأبعاد إدارة التميز في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لكي تتكيف مدارسنامع متغيرات العصر وتحقق مزايا تنافسية.

 .4دراسة المصري ( )2015بعنوان " :اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤسسي".
هدفت التعرف إلى مدى تطبيق اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر

المستويات اإلشرافية بالشق المدني لو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )228فرداً ووصلت نسبة االسترداد إلى
( ،)%83.34وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة من ( )58فقرة موزعة على مجالي الدراسة
(اإلدارة بالتجوال ،والتميز المؤسسي).

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 نسبة توافر التميز المؤسسي في الشق المدني بو ازرة الداخلية واألمن الوطني متوسطة (.)&72.4 -وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين تطبيق اإلدارة بالتجوال والتميز المؤسسي.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول التميز المؤسسيتعزى لبعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية (العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة،

المستوى اإلشرافي).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة اعتماد وممارسة المديرية اإلدارة بالتجوال كأسلوب رئيسي بالتوازن مع استخدام أنظمةالمتابعة عن بعد؛ بما يسهم في تعزيز مجاالت التميز المؤسسي.
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 .5دراسة المدهون ( )2014بعنوان" :عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي".
هدفت التعرف إلى عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في ضوء استخدام النموذج

األمريكي (مالكوم بالدريج) للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة ،حيث اعتمد الباحث
المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة والمتمثل بجميع العاملين في و ازرة
التربية والتعليم العالي وجميع المديريات على مستوى محافظات غزة والذين يشغلون مناصب إشرافية

(من رئيس قسم فما فوق) ،حيث استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات األولية الالزمة ،وتم توزيع
االستبانة على ( )259موظف  ،تم استرداد ( )240استبانة منها ،أي ما نسبته (.)%83.04
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 أن مستوى توافر معايير النموذج األمريكي للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي في محافظات غزةكان جيد حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%74.89وقد حصل على المرتبة األولى معيار

التخطيط االستراتيجي بوزن نسبي ( ،)%79.27تلى ذلك معيار القيادة بوزن نسبي (،)%78.33
وتاله معيار المعلومات وتحليلها بوزن نسبي (.)%77.62

 وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين عمليات إدارة المعرفة وتميزاألداء المؤسسي في و ازرة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 -العمل على خلق ثقافة محفزة ومشجعة وداعمة للتميز.

 .6دراسة البحيصي ( )2014بعنوان "دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي".
هدفت التعرف إلى دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية بالمحافظات

الجنوبية ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استخدم في جمع البيانات استبانة تكونت
من ( )62فقرة ،اشتملت محورين أساسيين أحدهما يقيس دور التمكين واآلخر يقيس درجة التميز المؤسسي
ويشمل (التميز القيادي ،التميز البشري ،التميز الخدماتي) ، ،وتكونت عينة الدراسة من ( )205فرداً من

موظفي الكليات التقنية في قطاع غزة وهي ( الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  -غزة ،كلية فلسطين
التقنية  -دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا  -خانيونس).
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 أفراد العينة المبحوثة في الكليات التقنية قيد الدراسة يوافقون على توفر التميز المؤسسي بجميعأبعاده (القيادي ،البشري ،والخدماتي) بدرجة كبيرة.

 وجود عالقة دالة إحصائياً بين الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلومات وفرقالعمل من جهة وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من جهة أخرى.
 وجود عالقة دالة إحصائياً في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي يعزي للمتغي ارت التالية(الكلية ،المستوى التعليمي ،سنوات الخدمة ،العمر).
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 وجود عالقة دالة إحصائياً بين التمكين في تحقيق التميز المؤسسي يعزى لمتغير الجنس لصالحالذكور.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة وجود الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلومات وفرق العمل لتحقيق التميزالمؤسسي.

 زيادة الدورات التي تهتم بتعريف الموظفين بمفهوم التميز وتبنيه كاستراتيجية. -زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامج التميز لدى الكليات.

 -العمل على ابتعاث العاملين المتميزين لدى الكليات في جميع المجاالت.

 .7دراسة أبو سعدة ( )2013بعنوان " :تطبيق معايير القيادة من نموذج التميز  EFQMفي
مؤسسات التعليم العالي  UCASكدراسة حالة .فلسطين".

هدفت التعرف إلى مدى تطبيق معايير القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للنموذج األوروبي

للتميز وقد تم دراسة حالة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقي كحالة علمية ،وذلك كونها المؤسسة الجامعية
الوحيدة التي حازت على شهادة اآليزو ( )2008:9001في قطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،وقد استخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة

من ( )64موظفاً من اإلداريين واألكاديميين في الكلية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 أن مستوى األداء القيادي في الكلية الجامعية لمعيار القيادة للنموذج األوروبي للتميز بلغ (.)%75.9-

جاء المعيار المتعلق بجهود القادة في إذكاء روح التنافس وتشجيع التغيير في المؤسسة

بنسبة ()%73.92

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 -ضرورة العمل الجاد على نشر ثقافة التميز بين قيادة الكلية والعاملين بها.

 ضرورة تدريب قيادة الكلية وموظفيها على مبادئ التميز وآليات التعامل مع هذه المبادئ وتطبيقاتهاالعملية.

 .8دراسة الدجني ( )2013بعنوان " واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة
في ضوء األ نموذج األوروبي للتميز و سبل تطويره".

هدفت التعرف إلى واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء األنموذج

األوروبي للتميز وسبل تطويره ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
تقديرات العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في ضوء األنموذج

األوروبي للتميز تعزى لمتغيرات ( الجنس ،التخصص األكاديمي ،المسمى الوظيفي ،الموارد البشرية،
الموارد المالية والمادية ،نطاق عمل المؤسسة ،الخدمات المقدمة للمجتمع) ،وقد اعتمد الباحث المنهج
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الوصفي ،واستخدم االستبانة كأداة للدراسة وتكونت من ( )66فقرة ،تم تطبيقها على مجتمع الدراسة

المتكون من جميع العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة ( أكاديمي  ،إداري ) والبالغ عددهم
( )178عضواً.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في ضوءاألنموذج األوروبي للتميز قد بلغت (.)%70.24

 توافرت المعايير على الترتيب كالتالي :معيار الموارد المالية والمادية ( ،)%78.67معيار نطاقعمل المؤسسة ( ،)%77.3معيار الخدمات المقدمة للمجتمع ( ،)%73.28معيار القيادة واإلدارة

( ،)%65.53معيار التخطيط المؤسسي ( ،)%62.71معيار الموارد البشرية (.)%59.73

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

ضرورة إعادة النظر في أنظمة وآليات تقييم األداء المتبعة في مدارس دار األرقم.

-

 -ضرورة إطالع العاملين على مستوى أدائهم بشكل دوري مع وضع خطط للتحسين المستمر.

 ضرورة اعتماد أسلوب التقييم الذاتي الدوري والمستمر للوقوف على مدى التطورات المتحققة بينفترة وأخرى واستخدام النتائج كتغذية راجعة في عمليات التخطيط المستقبلية.

 .9دراسة النسور ( )2010بعنوان" :أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي".
هدفت الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمة (التعلم المستمر ،الحوار ،فرق العمل ،التمكين،

االتصال والتواصل) في تحقيق التميز المؤسسي (القيادة ،الموارد البشرية ،العمليات ،المعرفة ،التميز

المالي) في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،حيث تكون مجتمع الدراسة من موظفي الو ازرة
حملة البكالوريوس فما فوق ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )194موظفاً ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات األولية من العينة وقد شملت االستبانة ()50

فقرة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية (التميزالقيادي ،التميز بالموارد البشرية ،التميز بالعمليات ،التميز المعرفي ،التميز المالي) متوسط.

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي بو ازرة التعليمالعالي والبحث العلمي األردنية عند مستوى داللة (.)0.05

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة التزام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية بتحقيق التميز وذلك من خالل االهتمامباإلبداع واالبتكار كوسيلة في إنجاز األعمال والعمل بشكل مستمر على تحديث الرؤية بما يتالءم

مع التطورات البيئية.
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 تحسين عمليات و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية وذلك من خالل تبني مفاهيم الجودةالشاملة واعادة هندسة األعمال ،ومدخل المنافسة المستند إلى العمليات.

 .10دراسة سانتوس فيجاند وألفيرز غونزلز( Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez:
 )2007بعنوان:
"TQM And Firms Performance: An EFQM Excellence Model Research
"Based Survey
هدفت التوصل إلى أداة لتقييم نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة باستخدام النموذج األوروبي للتميز،

من خالل تقديم األدلة التجريبية على العالقة بين الممارسات اإلدارية ومعايير أداء األعمال في هذا
النموذج ،وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة ،حيث تم توزيعها على مدراء المؤسسات
اإلسبانية الصناعية والخدماتية الحاصلة على اآليزو ( ،)9000والبالغة (.)451
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 اعتماد ممارسات إدارة الجودة الشاملة في ضوء النموذج األوروبي للتميز يسهم في تفوق الشركات
على منافسيها في معايير النتائج المدرجة في النموذج.

 .11دراسة كالفومو ار وآخرون ) )Calvo-Mora & others: 2006بعنوان:
"Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher
"education
هدفت الدراسة إلى تحليل العالقات الضمنية بين عوامل التمكين في نموذج التميز األوروبي،
والتي هي بمثابة إطار عمل وتحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،وقد اعتمد الباحث المنهج

الوصفي ،وقد استعمل الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن دعم العالقات االفتراضية واإلشارة إلى دور عوامل التمكين أساس لوضع نموذج لإلدارة التيتقود الجامعات نحو التميز.

 وجاءت المعايير على النحو التالي  :معيار القيادة ( ،)%76.9ومعيار الموارد البشرية (، )%58ومعيار السياسات واالستراتيجيات ( ،)%75.3ومعيار الشراكات والموارد ( ،)%48.4ومعيار

العمليات (.)%62.5

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة تطبيق كل ما يعمل على تحسين الجودة ،ومن الضروري وجود القيادة ،والتي تحدد السياسةواالست ارتيجية ،مع تعيين أشخاص في القيادة لمراقبة أدائها والعمل على تطويرها.
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 .12دراسة ألولبي ( )Ololube: 2006بعنوان:
"An Approach to Quality Improvement of Education in Nigeria through
"EFQM Excellence Model
هدفت الدراسة تقديم تصور مقترح لتحسين نوعية التعليم في نيجيريا من خالل نموذج التميز األوروبي
( )EFQMوذلك من خالل تقييم الممارسات اإلدارية ،واألساليب القيادية الحالية السائدة في البيئة
التعليمية في نيجيريا باستخدام معايير النموذج األوروبي للتميز ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي في دراسته ،حيث كانت االستبانة أداة جمع البيانات الالزمة لتحقيق األهداف.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 الممارسات اإلدارية وأساليب القيادة المستخدمة في و ازرة التعليم ال تفي باحتياجات التطور التعليمي
في المدارس النيجيرية ،وال ترحب بالتحديث.

 جاء معيار القيادة بنسبة ( ،)%49ومعيار الموارد البشرية ( ،)%47ومعيار السياسات
واالستراتيجيات ( ،)%55.5ومعيار الشراكات والموارد (.)%39.6

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 يجب على القيادة في و ازرة التعليم أن تساهم في تحسين نوعية التعليم من خالل إطار عمل محدد
نشر ثقافة التميز في التعليم النيجيري.

 ثاني ًا :الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي:

 .1دراسة الحليمي ( )2017بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
للتخطيط االستراتيجي وعالقتها بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي

وعالقتها بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدم استبانتين كأداتين للدراسة ،األولى لقياس درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية للتخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين واشتملت ( )46فقرة وزعت على ( )6مجاالت،
والثانية لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم في تنمية المهارات القيادية لدى معلميهم

من وجهة نظر المعلمين واشتملت ( )39فقرة وزعت على ( )5مجاالت ،حيث طبقت أداتا الدراسة على
عينة بلغت ( )450معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة البالغ ( )4446معلماً ومعلمة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن المتوسط الكلي لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي
من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة بوزن نسبي (.)%78.4
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 يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة
الدراسة من معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للتخطيط االستراتيجي
تعزى لمتغير (الجنس) لصالح اإلناث ،في حين ال توجد فروق تعزى لمتغيري (سنوات الخدمة،

المؤهل العلمي).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة عقد مديريات التربية والتعليم ورش عمل لمديري المدارس في مجال التخطيط االستراتيجي.
 تشجيع المعلمين على اكتساب كل ما هو جديد في مجال التخطيط االستراتيجي.

 إلحاق المعلمين بدورات تدريبية داخلية وخارجية في مجاالت التخطيط االستراتيجي.

 وجود لجنة للتخطيط االستراتيجي المدرسي على صعيد مديريات التربية والتعليم يكون أعضاؤها من
المدارس الثانوية لتعزيز المشاركة فيما بينها.

 .2دراسة مليحة ( )2016بعنوان " :واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات
االجتماعية في قطاع غزة".

هدفت التعرف إلى واقع التخطيط االستراتيجي في منظمات الخدمات االجتماعية في محافظات غزة،

ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية ،واختبار العالقة بين التخطيط االستراتيجي واستدامة
منظمات الخدمات االجتماعية في محافظات غزة ،وتكونت عينة الدراسة من مدراء منظمات الخدمات
االجتماعية في محافظات غزة والبالغ عددهم ( )209مدي اًر ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وقام بتصميم استبانة كأداة للدراسة حيث تكونت من ( )55فقرة وزعت على ( )7مجاالت هي
(الرؤية والرسالة ،األهداف ،التخطيط ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييم ،االستدامة).
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن واقع التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في محافظات غزة جاء بنسبة
مرضية بدرجة كبيرة بنسبة ( )%76على جميع عناصر التخطيط االستراتيجي للمنظمات.

 وجود عالقة طردية دالة إحصائياً بين التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الخدمات االجتماعية
واستدامة تلك المؤسسات.

 عدم وجود اختالفات بين الجنسين فيما يتعلق بواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في االستدامة في
المجاالت (األهداف ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييم ،االستدامة) ،بينما توجد اختالفات بين الجنسين في
مجاالت (الرؤية والرسالة ،التخطيط) لصالح اإلناث.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة نشر وتعزيز مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في محافظات
غزة من خالل التركيز على (الرؤية والرسالة ،األهداف ،التخطيط ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييم).
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 عقد دورات متخصصة في التخطيط االستراتيجي بهدف صقل خبرات المدراء ورفع درجة الوعي
لديهم.

 ضرورة إشراك العاملين وذوي االختصاص والمستفيدين في إعداد الخطط االستراتيجية للمنظمة.

 .3دراسة الثقفي ( )2016بعنوان" :دور التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطوير األداء من وجهة
نظر القيادات التربوية بمدينة مكة المكرمة".

هدفت التعرف إلى دور التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطوير األداء في مجاالت (العملية

اإلدارية ،البيئة التعليمية ،أداء العاملين بالمدرسة) من وجهة نظر القيادات التربوية بمدينة مكة المكرمة،
ومدى وجود فروق في تقدير هذا الدور تعزى لبعض المتغيرات ،حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي

المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )96قائداً من القيادات التربوية بإدارة التعليم ومكاتب التربية
والتعليم ومديري المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة ،وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة حيث
تكونت من ( )48فقرة وزعت على ثالثة محاور (تطوير العملية اإلدارية  ،تطوير البيئة التعليمية ،تطوير

أداء العاملين بالمدرسة).

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 تقدير القيادات التربوية لدور التخطيط االستراتيجي على مستوى المدرسة في تطوير األداء المدرسي
كان بدرجة عالية في الدرجة الكلية وفي المحاور الفرعية (تطوير العملية اإلدارية ،تطوير البيئة

التعليمية ،تطوير أداء العاملين).

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول دور التخطيط
االستراتيجي على مستوى المدرسة في تطوير األداء المدرسي ككل وفي تطوير العملية اإلدارية
والبيئة التعليمية وأداء العاملين كل على حدة ،تعزى لمتغير (الوظيفة الحالية) لصالح مديري

المدارس ،في حين لم توجد فروق تعزى لمتغيري (المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة في اإلدارة).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة وضع خطط استراتيجية إرشادية لقيادة المدارس لالسترشاد بها في التخطيط للعمل اإلداري
بالمدرسة.

 تعزيز المشاركة في اإلدارة المدرسية واتخاذ الق اررات.
 وضع آلية لرصد المشكالت المدرسية والتنبؤ بها من خالل فريق عمل مخصص لهذا الغرض.

 .4دراسة أبو حطب )2015( :بعنوان " :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
للتخطيط االستراتيجي المدرسي وعالقتها بمستوى إدارة المعرفة".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي

المدرسي وعالقتها بمستوى إدارة المعرفة ،ودراسة داللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة

تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجنس ،التخصص ،سنوات الخدمة) ،حيث تكون مجتمع الدراسة من ()8262
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معلماً ومعلمة ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )369معلماً ومعلمة من أفراد مجتمع الدراسة ،واستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث استبانتين كأداتين للدراسة تكونتا من ( )65فقرة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي المدرسي بلغت( )%82.8بدرجة تقدير كبيرة.

 كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسةمديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي المدرسي تعزى لمتغير الجنس،

-

لصالح اإلناث.

كما كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة

ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي المدرسي تعزى إلى
التخصص لصالح التخصص األدبي ولمتغير سنوات الخدمة لصالح األكثر من ( )10سنوات.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:
-

ضرورة منح دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الثقة والصالحيات الالزمة لمديري المدارس لممارسة

إدارة المعرفة بفاعلية أكثر لتدعيم عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي.

 إشراك مديري المدارس للمجتمع المحلي ومؤسساته بشكل أوسع واستثمار قدرات خبراء الجامعاتفي عملية التخطيط االستراتيجي المدرسي بشكل فعال.

 .5دراسة شويدح ( )2015بعنوان" :درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة
لإلدارة اإللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجي".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة اإللكترونية
وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجي ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته

لموضوع الدراسة ،وقد استخدم استبانتين كأداتين للدراسة ،تتعلق األولى بقياس درجة ممارسة دائرة التربية

والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس ،اشتملت ()47

فقرة وزعت على ( )5مجاالت ،والثانية لقياس درجة ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي ،اشتملت

( )37فقرة ووزعت على ( )4مجاالت ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس
وكالة الغوث في محافظات غزة للعام الدراسي (2015-2014م) والبالغ عددهم ( )252مدي اًر ومديرة،
وقد بلغت نسبة االسترداد ( )%88.88من أفراد مجتمع الدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 الدرجة الكلية الستبانة درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لعمليات
التخطيط االستراتيجي بلغت ( ،)3.82بوزن نسبي ( )%76.43وبدرجة عالية.
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 ترتبت مجاالت استبانة التخطيط االستراتيجي كما يلي( :صياغة االستراتيجية ،المتابعة والتقويم،
تنفيذ االستراتيجية ،تحليل البيئة الداخلية والخارجية) وأوزانها النسبية على التوالي هي،%79.63( :

 )%72.97 ،%75.98 ،%76.12أي بدرجة ممارسة كبيرة.

 التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة حول درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لعمليات التخطيط

االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،كما ال توجد فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة،
بينما كانت الفروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،ماجستير فأكثر) ولصالح حملة

البكالوريوس.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة إشراك جميع الموظفين في ورشات العمل الخاصة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية ،وكذلك
التنسيق بين دائرة التربية والتعليم والدوائر األخرى في عمليات التخطيط االستراتيجي.

 إبراز رؤية ورسالة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بشكل أوسع واطالع جميع العاملين
عليها.

 .6دراسة عياش ( )2015بعنوان " :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة للتقييم الذاتي وعالقته بالتخطيط االستراتيجي المدرسي".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للتقييم الذاتي

وعالقته بالتخطيط االستراتيجي المدرسي ،ودراسة الفروق في متوسطات تقديراتهم تبعاً لمتغيرات الدراسة

(نوع المدرسة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة) ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدمت استبانتين كأداتين للدراسة ،تتكون فقراتهما من ( )56فقرة ،وقد تكون
مجتمع الدراسة من جميع مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة والبالغ عددهم ( )252مدي اًر
ومديرة ،حيث استردت الباحثة ( )248استبانة .

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية يمارسون التخطيط االستراتيجي المدرسي من وجهة نظرهم
بدرجة كبيرة بنسبة (.)%82.05

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مدارس
وكالة الغوث الدولية للتقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي المدرسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
وكذلك سنوات الخدمة.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 وضع آليات ممنهجة لعملية التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي يتم العمل وفقها من قبل مديري
المدارس.
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 تدريب مديري المدارس على طرق وآليات القيادة الحديثة ،وكذلك قيادة التغيير واشراك العاملين في
اتخاذ الق اررات ،وتدريبهم على أساليب القيادة من خالل تفويضهم بعض الصالحيات.

 .7دراسة الحافي ( )2014بعنوان" :التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
وعالقته بالميزة التنافسية".

هدفت إلى تحديد ممارسة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي ،والكشف عن

داللة الفروق بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي تعزى إلى متغيرات

(الجامعة ،سنوات الخدمة ،الرتبة العلمية) ،والتعرف إلى الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة ،والكشف عن العالقة االرتباطية بين درجة تقدير أفراد العينة لممارسة التخطيط

االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة والميزة التنافسية الغالبة فيها .وقد استخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي للتحقق من فرضيات الدراسة ،كما اعتمدت االستبانة كأداة للد ارسة ،وقد اشتملت

( )81فقرة وزعت على مجالين رئيسين هما( :مجال التخطيط االستراتيجي واشتمل ( )51فقرة وزعت
على ستة محاور ،ومجال الميزة التنافسية واشتمل ( )30فقرة وزعت على أربعة محاور)  ،وتكون مجتمع

الدراسة من ( )224موظفاً ممكن يحملون المسميات الوظيفية التالية (أعضاء مجالس الجامعات ،نواب
العمداء ،رؤساء األقسام األكاديمية ،أعضاء وحدة الجودة في الجامعات الفلسطينية (األزهر ،اإلسالمية،
األقصى)) ،واستجاب منهم على أداة الدراسة ( )196موظفاً.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 المتوسط الحسابي ( )3.79لمحور صياغة الرؤية والرسالة ،وهذا يدل على مفهوم التخطيط
االستراتيجي لدى عينة الدراسة ،ويالحظ هنا أن أفراد العينة لديهم ميل بدرجة مرتفعة جداً نحو

المفهوم الذي يربط التخطيط االستراتيجي بالجودة.

قصور في بعض
 المتوسط الحسابي ( )3.46لمجال الميزة التنافسية وهي نسبة جيدة وأن هناك
اً
الجوانب مثل توفير البيئة المناسبة وتقديم خدمات منافسة للجامعات.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 مشاركة أكبر قطاع ممكن من العاملين في إعداد الخطة االستراتيجية ،والخطط التنفيذية.

 تطوير معايير ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصلح لقياس عملية التخطيط االستراتيجي في كافة
مراحلها وتنسجم ومعايير الجودة.

 .8دراسة الكحلوت ( )2014بعنوان " :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الوقت لديهم".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للتخطيط

االستراتيجي وعالقته بإدارة الوقت لديهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

حيث قام بتصميم استبانتين ،األولى تتعلق بالتخطيط االستراتيجي وتشمل ( )38فقرة موزعة على خمسة
- 125 -

مجاالت هي (تحليل البيئة الداخلية ،تحليل البيئة الخارجية ،تكوين االستراتيجية (الرؤية والرسالة) ،تنفيذ

األهداف االستراتيجية ،المتابعة والتقويم) ،وتتعلق االستبانة الثانية بإدارة الوقت وتشمل ( )23فقرة موزعة
على مجالين هما (مظاهر وأساليب إدارة الوقت لدى مدير المدرسة ،األعمال والمهام التي يقضي بها

مدير المدرسة وقته) ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة البالغ عددهم ( )7818في الفصل الثاني من العام الدراسي (2014-2013م) ،بينما
تكونت عينة الدراسة من ( )700معلماً ومعلمة أي ما نسبته ( )%9من مجموع مجتمع الدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي قد
بلغت (.)%74.37

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات معلمي
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي تعزى إلى متغير (الجنس) لصالح اإلناث

لمجالي (تنفيذ األهداف االستراتيجية ،المتابعة والتقويم) فقط ،كما توجد فروق تعزى إلى متغير
سنوات الخدمة لصالح الذين لديهم سنوات خدمة ( 10فأكثر) لمجال (المتابعة والتقويم) فقط ،وتوجد

فروق تعزى إلى متغير المرحلة التعليمية (ابتدائي ،إعدادي) لصالح المرحلة االبتدائية لمجالي
(المتابعة والتقويم ،وتنفيذ األهداف االستراتيجية) فقط.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات معلمي
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للتخطيط االستراتيجي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

(بكالوريوس فما دون ،ماجستير فأعلى).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 تبني دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث للتخطيط االستراتيجية بصورة جادة وعملية وتفعيل
استخدام الحاسوب في عملية التخطيط من خالل توفير قاعدة بيانات واضحة ومتطورة ،وتعميمها
على جميع المدارس ،لتسهيل تحليل البيئة الداخلية والخارجية ،ود ارسة الواقع ،واتخاذ الق اررات

المناسبة.

 اعتماد نماذج دولية لتحقيق المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط االستراتيجية.

 .9دراسة الدجني ( )2011بعنوان" :دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي".
هدفت التعرف إلى دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي ،وتطوير معايير ومؤشرات
لقياس جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج

البنائي التطويري لمالءمتهما لموضوع البحث ،وقد تألف مجتمع البحث من العمداء ،والمدراء ،ولجان
التخطيط والجودة في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وعددهم ( )100عضو ،استجاب منهم ()91
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فردا بنسبة استرداد ( )%19من مجتمع البحث ،ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث بتصميم أداة االستبانة
والمقابلة المقننة لتحقيق بعض أهداف الدراسة ،وقد تكونت االستبانة من ( )87فقرة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 -إن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مستوى دور التخطيط

االستراتيجي وجودة األداء المؤسسي للجامعات الفلسطينية حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي

لجميع فقرات المحور (.)%75.97

 أظهرت توافر أبعاد جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بنسبة كبيرة حيث بلغ المتوسطالحسابي النسبي لجميع فقرات أبعاد األداء المؤسسي (.)75.97

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

-

ضرورة وضع مؤشرات أداء محددة لألهداف واألنشطة تصف الشكل النهائي المراد الوصول إليه

من الهدف أو النشاط ،من خالل عبارات كمية أو وصفية محددة يمكن قياسها ،لضمان عملية

الرقابة على عمليات التخطيط.

 -ضرورة توفير موارد كافية لعملية التطوير المؤسسي.

 ضرورة اعتماد المعايير واألدوات المقترحة كأساس يمكن التطوير عليه ،وتكييفه للجامعاتالفلسطينية خاصة والعربية عامة إلجراء التقييم الذاتي المؤسسي.

 .10دراسة سكيك ( )2008بعنوان " :تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط
االستراتيجي في محافظات غزة".

هدفت تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة،

وتكون مجتمع الدراسة من ( )117مدي اًر ومديرة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت
أداة الدراسة استبانة مكونة من ( )58فقرة موزعة على أربعة مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن الوزن النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارة تحليل البيئة الداخلية من وجهة نظرالمستجيبين بلغ (  ،)%83.26أما بالنسبة لدرجة ممارستهم لمهارة تحليل البيئة الخارجية فقد بلغ

الوزن النسبي لدرجة الممارسة من وجهة نظر المستجيبين (.)%79.65

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المستجيبين في مجالي صياغة الرسالة والتحليلالبيئي تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المستجيبين المتعلقة بجميع مجاالت االستبانةتعزى لكل من متغير ( المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية).

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

-

تزويد المدارس باإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي.
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 -ضرورة قيام و ازرة التربية والتعليم العالي بإعادة النظر في األساليب والنظم اإلدارية التقليدية ،والبدء

باستخدام التخطيط االستراتيجي كأسلوب إداري يساعد المدارس على التأقلم مع بيئتها الداخلية

-

والخارجية.

أن تقوم و ازرة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية دورية في مجال التخطيط االستراتيجي والتفكير

االستراتيجي.

 .11دراسة ديفيفو ( )Devivo: 2008في الواليات المتحدة األمريكية بعنوان:
""The strategic planning process: An analysis at two small colleges
هدفت إلى تشخيص عملية التخطيط االستراتيجي ومعرفة دوره في بناء عالقة الثقة في عملية
صنع القرار ،والدور الذي يجب أن يلعبه رئيس الكلية في عملية التغيير المخطط ،ودور التخطيط
االستراتيجي في تنمية أداء المؤسسات ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث منهج دراسة الحالة،
واستخدم المقابالت الفردية وتحليل الوثائق والبريد اإللكتروني ،ومالحظات االجتماعات من أجل جمع

البيانات الالزمة للدراسة ،حيث شملت الدراسة ( )33مقابلة مع أعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء وكبار

الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في المؤسستين .ويتكون مجتمع الدراسة من ()4004
مؤسسة تعليم عالي في الواليات المتحدة األمريكية حسب تصنيف (كارنجي  )2005وحسب مواصفات
محددة وضعها الباحث ،حيث اختار الباحث مؤسستين هما (أوكينيا  ،وكوبر) لدراسة الحالة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن ممارسات صنع القرار اليومية للرئيس تؤثر بشكل كبير على الشرعية المتصورة لعمليات التخطيط
االستراتيجي.

 إن التخطيط االستراتيجي يساعد العاملين على الفهم المشترك للمؤسسة ومستقبلها ،وهذا يعتمد على
عدة عوامل منها (الثقة بين الرئيس ومجلس اإلدارة ،الثقة بين اإلدارة والعاملين).

 استخدام نمط اإلطار المتعدد للقيادة يؤهل لمستوى مرتفع من التكامل والتميز والمرونة ،ويوسع دائرة
المشاركة عبر المناقشات للقضايا والق اررات الصعبة.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة اإلشراف على أعضاء مجلس اإلدارة لضمان الحوكمة المشتركة.
 ضرورة فهم وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المبتدئين والكبار في اإلدارة قبل الشروع في عملية
التخطيط االستراتيجي.

 .12دراسة هاري ( )Harray: 2008في نيوزيلندا بعنوان:
"The challenge of strategic management and strategic leadership in the
"case of three New Zealand secondary schools
هدفت التعرف إلى مدى تطبيق الممارسات اإلدارية االستراتيجية في المدارس الثانوية في نيوزيلندا،
حيث تمحورت تساؤالت الدراسة حول طبيعة اإلدارة االستراتيجية والقيادة االستراتيجية ،والتوقعات في
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المدارس فيما يتعلق باإلدارة االستراتيجية والقيادة االستراتيجية ،وكيفية قيام المدارس الثانوية بممارسة
اإلدارة االستراتيجية ،وما أهمية القيادة في اإلدارة االستراتيجية ،وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة

لثالث مدارس ثانوية في نيوزيلندا لمناسبته لطبيعة الدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 مدير المدرسة هو الشخص الرئيس في قيادة وتحديد طبيعة اإلدارة االستراتيجية وتنسيق التوجه
االستراتيجي للمدرسة.

 المدارس تخصص وقتاً كبي اًر في استشارة أصحاب المصلحة الرئيسيين في صياغة ومراجعة األهداف
االستراتيجية.

 المدارس ال تمتلك الموارد الالزمة للتخطيط بنجاح لـ ( )5-3سنوات مقدماً ،كما أشار جميع مديري
المدارس إلى صعوبة التنبؤ بالبيئة التعليمية في المستقبل.

وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

 ضرورة تعزيز فرص التطوير المهني لكبار القادة وأعضاء مجالس اإلدارات.
 أن تقوم و ازرة التعليم بتعزيز جزء من نموذجها فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي لـ ( )5-3سنوات.
 تعميق القدرة على اتخاذ الق اررات االستراتيجية في الوقت المناسب.

 .13دراسة أبو هاشم ( )2007بعنوان " :واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في
قطاع غزة وسبل تطويره".

هدفت التعرف إلى واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث بغزة ،والتعرف إلى سبل

تطويره ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس التابعة لوكالة الغوث بغزة ،للعام

الدراسي  ،2007 – 2006وقد بلغ عددهم ( )193مدي اًر ومديرة ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )150مدي اًر
ومديرة من أفراد مجتمع الدراسة  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث أداتين

للدراسة وهما االستبانة و المقابلة الشخصية.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:

 إن نسبة منخفضة من المستجيبين لديهم فهم واضح للمفاهيم المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي.-

نسبة مرتفعة من المستجيبين لديهم اتجاهات إيجابية تجاه التخطيط االستراتيجي لمدارسهم.

-

نسبة متوسطة من المستجيبين أكدت على وجود صعوبات تعيق تطبيق التخطيط االستراتيجي وعلى

رأسها كثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق مدير المدرسة ،وعدم توفير الحوافز المادية والمعنوية

للقائمين على إعداد الخطط وتنفيذها.
وأهم ما أوصت به الدراسة ما يلي:

-

ضرورة تفعيل استخدام الحاسوب في عملية التخطيط.
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-

-

ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي ،والتأكيد على مفهومه الصحيح وأهميته وكل ما يتعلق به

من خالل وضع إطار نظري معتمد يناسب فلسفة وطريقة عمل دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث،
ومن ثم إدراجه ضمن دو ارت معهد التربية بجميع مستوياتها.

ضرورة تشجيع المدارس على التعمق في الدراسات المستقبلية ،وأساليب التنبؤ ،والتصدي لقضايا

استراتيجية هامة تعمل على إحداث طفرات في مستوى ونوعية الخدمات التعليمية ،وتشجيع التجارب
اإلبداعية ،وعدم االقتصار على القضايا الروتينية.

 ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة أن هناك اهتماماً واضحاً وايجابياً بمعايير

التميز المؤسسي في شتى المجاالت ،كما يدور االهتمام أيضاً حول التخطيط االستراتيجي ،وعلى الرغم
من وجود هذا العدد من الدراسات السابقة إال أن أي من الدراسات السابقة  -على حد علم الباحث -
تخصصت لدراسة العالقة بين معايير التميز المؤسسي والتخطيط االستراتيجي في المجال التربوي.

وفيما يلي رصد للعديد من جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة ،واشارة

إلى مدى تميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة.

أوالً :أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع في الدراسة ،حيث استخدمت
معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي ،مثل :دراسة السوسي ( ،)2015النسور(،)2010

البحيصي ( ،)2014الزطمة ( ،)2015ألولبي ( ،)2006أبو هاشم ( ،)2007شويدح (،)2015
عياش ( ،)2015الحافي (.)2014

 .2تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أداة الدراسة ،حيث استخدمت معظمها االستبانة
كأداة لجمع البيانات والمعلومات ،مثل :دراسة السوسي ( ،)2015الدجني ( ،)2013المصري

(،)2015

البحيصي ( ،)2014كالفومو ار وآخرون ( ،)2006الزطمة ( ،)2015الكحلوت

( ،)2014مليحة ( ،)2016الثقفي ( ،)2016وبشكل جزئي مع دراسة أبو هاشم (.)2007

 .3تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات في مجتمع الدراسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة في فئة
المعلمين ،مثل :الدجني ( ،)2013الزطمة ( ،)2015أبو حطب ( ،)2015الحليمي (،)2017
عياش ( ،)2015وبشكل جزئي مع دراسة أبو سعدة (.)2013

 .4تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في الموضوع حيث تناولت بعض الدراسات معايير
التميز المؤسسي ،مثل :دراسة أبو سعدة ( ،)2013ومع باقي دراسات المحور األول في موضوع
التميز المؤسسي .وكذلك اتفقت مع باقي الدراسات السابقة في تناولها لموضوع درجة ممارسة مدراء
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المدارس للتخطيط االستراتيجي ،مثل :دراسة أبو حطب ( ،)2015الحليمي ( ،)2017الكحلوت
( ،)2014ومع باقي دراسات المحور الثاني في موضوع التخطيط االستراتيجي.

ثانياً :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 .1اختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات من حيث منهجها البحثي ،حيث اعتمدت الدراسة
الحالية المنهج الوصفي التحليلي ،بينما استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي مثل :دراسة

الدجني ( ،)2013دراسة كالفومو ار وآخرون ( ،)2006وبعضها اعتمدت المنهج المسحي مثل:

دراسة الثقفي ( ،)2016وأخرى اعتمدت المنهج البنائي التطويري مثل :دراسة الدجني (،)2011
واستخدمت دراستي ديفيفو ( ،)2008وهاري ( )2008دراسة الحالة.

 .2اختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة من حيث األداة المستخدمة ،حيث اعتمدت
الدراسة الحالية على االستبانة كأداة لجمع البيانات ،بينما استخدمت بعض الدراسات لجمع بياناتها
أدوات مختلفة مثل :المقابلة الشخصية في دراسة الدجني ( )2011وأبو هاشم ( ،)2007وسجل

المالحظات وتحليل الوثائق والبريد اإللكتروني في دراسة ديفيفو (.)2008

 .3اختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة في المجتمع الذي تم تطبيق أدوات الدراسة
عليه ،حيث كان مجتمع الدراسة الحالية هو جميع المعلمين العاملين في مدارس وكالة الغوث في
محافظات غزة ،بينما طبقت بعض الدراسات أدواتها على مجتمع العاملين في الكليات التقنية في
محافظات غزة مثل دراسة السوسي ( ،)2015وعلى موظفي الكليات مثل دراسة ديفيفو (،)2008
وأبو سعدة ( ،)2013والبحيصي ( ،)2014وعلى مجتمع موظفي و ازرة التعليم العالي مثل دراسة

النسور ( )2010ودراسة المدهون ( ،)2014وعلى مدراء المؤسسات الصناعية والخدماتية مثل

دراسة سانتوس فيجاند وألفيرز غونزلز ( ،)2007وعلى مدراء منظمات الخدمات االجتماعية في
محافظات غزة مثل دراسة مليحة ( ،)2016وعلى القيادات التربوية بإدارة التعليم ومكاتب التربية
والتعليم مثل دراسة الثقفي ( ،)2016وعلى موظفي الجامعات الفلسطينية مثل دراسة الحافي

( ،)2014وعلى مدراء المدارس بمحافظات غزة مثل دراسة الحية ( ،)2015وسكيك (،)2008
وشويدح ( ،)2015وعياش (.)2015

 .4واختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في الموضوع حيث تناولت هذه الدراسة درجة
تحقق معايير التميز المؤسسي وعالقتها بدرجة ممارسة المدراء للتخطيط االستراتيجي في مدارس
وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ،فيما تناولت بعض الدراسات موضوع إدارة التميز مثل دراسة

السوسي ( ،)2015والزطمة ( )2015والحية ( ،)2015وتطبيق بعض معاييرالتميز في المؤسسات
مثل دراسة أبو سعدة ( ،)2013وواقع األدء المؤسسي في ضوء نموذج التميز األوروبي مثل دراسة

الدجني ( ،)2013وكيفية تحقيق التميز المؤسسي كما في دراسة المصري ( )2015والبحيصي
( ،)2014وواقع تطبيق نموذج التميز األوروبي مثل دراسة ألولبي ( ،)2006كما اهتمت بعض
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الدراسات بدور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي مثل دراسة الدجني (،)2011
وتنمية مهارات مديري المدارس في مجال التخطيط االستراتيجي كما في دراسة سكيك (،)2008

وواقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث مثل دراسة أبو هاشم ( ،)2007وعالقة

التخطيط االستراتيجي للمدراء بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم مثل دراسة الحليمي (،)2017
وعالقة اإلدارة اإللكترونية بعمليات التخطيط االستراتيجي مثل دراسة شويدح ( ،)2015وعالقة

التقييم الذاتي بالتخطيط االستراتيجي المدرسي مثل دراسة عياش ( ،)2015وعالقة التخطيط
االستراتيجي للمدراء بإدارة الوقت مثل دراسة الكحلوت (.)2014

ثالثاً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:



اختيار منهج الدراسة المستخدم وهو الوصفي التحليلي.

بناء أدوات الدراسة وهما استبانتان ،وتحديد أبعادهما ،وفقراتهما.



بناء وتدعيم اإلطار النظري.



تحديد مجتمع الدراسة.



اإلجراءات المناسبة لتنفيذ الدراسة.



تفسير النتائج ومقارنتها.



عرض التوصيات والمقترحات.



اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة.



توجيه الباحث لمراجع مختلفة عربية وأجنبية.



الربط بين نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة.

رابعاً :ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة:


إن نتائجها ستبين درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين



إ ن الدراسة تتناول موضوع درجة تحقق معايير التميز المؤسسي وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط

وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين للتخطيط االستراتيجي.

االستراتيجي في المجال التربوي (مدارس وكالة الغوث بفلسطين) ،وهذا ما لم تتناوله أي من

الدراسات بحسب علم الباحث.

وسينقلنا الفصل التالي إلى فهم الدراسة واجراءاتها..

- 132 -

الفصل الرابع
منهج الدراسة وإجراءاتها

 أوالً :منهج الدراسة
 ثانياً :مجتمع الدراسة
 ثالثاً :عينة الدراسة
 رابعاً :أداتا الدراسة
 خامساً :الخطوات اإلجرائية
 سادساً :األساليب االحصائية
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الفصل الرابع
منهج الدراسـة واجراءاتها

يتضــمن هذا الفصــل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من هذه الد ارســة من
حيث منهج الد ارسـ ـ ـ ــة ،ومجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة ،والعينة التي طبقت عليها ،واألدوات المسـ ـ ـ ــتخدمة ،والد ارس ـ ـ ـ ـة

االس ـ ــتطالعية التي هدفت التحقق من ص ـ ــدق وثبات األدوات ،والتوص ـ ــل إلى النتائج النهائية للد ارس ـ ــة،
وذلك على النحو التالي:

أوالً :منهج الدراسة:
اتبع الباحث المنهج الوصـ ــفي الذي يصـ ــف المشـ ــكلة وصـ ــفاً دقيقاً ويحلل ويقارن ويقيم أمالً في
التوص ــل إلى حقائق عن مش ــكلة الد ارس ــة يزيد بها رص ــيد العلم والمعرفة من خالل د ارس ــة ماض ــي هذه

المشكلة دون استغراق فيه بأخذ العظة والعبرة ،ودراسة حاضرها لتشخيص جوانب القوة والقصور لتدعيم
جوانب القوة ومواجهة وعالج جوانب القصــور ،ثم التنبؤ بما ســتؤول إليه هذه المشــكلة في المســتقبل ،إذ

تحدد الد ارس ـة الوصــفية الوضــع الحالي للظاهرة المراد د ارســتها وهو منهج يســتخدم االســتبانات في جمع

البيانات على أن تكون على درجة من الموضوعية والثبات (أبو عالم.)50 :2011 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من جميع معلمي وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة موزعين على
جميع المنــاطق التعليميــة والبــالغ عــددهم ( )8369معلمـاً ومعلمــة (دائرة التربيــة والتعليم بوكــالــة الغوث،

.)2017

ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تم اختيار عينة عش ـ ـ ـ ـ ـوائية اسـ ـ ـ ـ ــتطالعية قوامها ( )50من معلمي وكالة الغوث الدولية من كال
الجنس ــين من مجتمع الد ارس ــة ،وتم تطبيق األدوات المس ــتخدمة في هذه الد ارس ــة على هذه العينة بهدف

التحقق من صــالحية األدوات للتطبيق على أفراد العينة الكلية ،وذلك من خالل حســاب صــدقها وثباتها

بالطرق اإلحصائية المالئمة.
ب .العينة الميدانية:

اسـ ـ ـ ــتخدم الباحث العينة العش ـ ـ ـ ـوائية الطبقية ،حيث تم مراعاة تمثيل كل من :المنطقة التعليمية،

والجنس .ونظ اًر لطبيعة الد ارســة ،من حيث اشــتمالها على متغيرات وصــفية فباإلمكان تقدير حجم العينة
من القانون التالي:

z 2 pq
n0 
e2
()Bartlett, et al. 2001
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حيث:

 : zقيمة التوزيع الطبيعي المعياري وتساوي ( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05

 : pهي نسبة النجاح في التجربة العشوائية.

 : qهي نسبة الفشل في التجربة العشوائية ،حيث . q  1  p
 : eهي مقدار الخطأ في التقدير.

وحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات االســتبانة غير معروف في أي من الد ارســات الســابقة،

فإننا نفترض أن قيمة  pتسـ ـ ـ ــاوي  0.5وبالتالي تكون قيمة  qتسـ ـ ـ ــاوي  .0.5وباعتبار أن مقدار الخطأ

في التقدير يساوي  0.05فإن التقدير المبدئي لحجم العينة من كل المناطق يحسب كالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 

وحيث إن حجم مجتمع الدراسة الكلي ( )8369معلماً ومعلمة ،فباإلمكان تخفيض حجم العينة منها قليالً
بإستخدام القانون التالي:
n0
)(n  1
1 0
N

n

n
حيث  0الحجم المبدئي للعينة N ،حجم المجتمع ،وبالتالي فإن حجم العينة المخفض يحسب
كالتالي:

385
 368
)(385  1
1
8369

n

وعليــه يكون حجم العينــة الفعليــة المطلوب للتطبيق هو ( ،)368لــذا قرر البــاحــث توزيع عــدد
( )420استبانة أي أكبر من حجم العينة المطلوب وهو ما شكل ( )%5من مجتمع الدراسة ،وهي عينة
كافية إحصائياً للحصول على نتائح تمثل مجتمع الدراسة .والجدول ( )1التالي يوضح توزيع االستبانات
بناء على التوزيع الطبقي العشوائي مراعاة للمنطقة التعليمة وعامل الجنس:

جدول ( :)1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية
المنطقة

اإلناث

الذكور
العدد

%

العدد

%

جنوب رفح

15

10.6

19

6.8

شمال رفح

شرق خان يونس

11

7.8

23

8.2

16

11.3

26

9.3

غرب خان يونس

13

9.2

26

9.3

غرب الوسطى

17

12.1

38

13.6

11

7.8

20

7.2

شرق الوسطى

- 135 -

جنوب غزة

11

7.8

34

12.2

غرب غزة
شرق غزة

8

5.7

26

9.3

13

9.2

15

5.4

جباليا

بيت الهيا وبيت حانون

16

11.3

24

8.6

10

7.1

28

10.0

المجموع الكلي

141

33.6

279

66.4

والجــدول التــالي يبين التك اررات والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المئويــة لتوزيع أفراد العينــة تبعـاً لعــدد من المتغيرات

المستقلة التصنيفية ،وذلك كما يلي:

جدول ( :)2يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات التصنيفية

البيان

النوع االجتماعي
المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

%

المتغير

العدد

ذكور

141

33.6

إناث

279

66.4

بكالوريوس

368

87.6

دراسات عليا

52

12.4

أقل من  5سنوات

99

23.5

10 – 5

149

35.5

أكثر من  10سنوات

172

41.0

النوع االجتماعي :تبين أن ما نس ــبته من عينة الد ارس ــة ( )33.6%هم من معلمي وكالة الغوث الدولية
الذكور وما نسبته ( )66.4%هم من اإلناث .ويالحظ أن نسبة اإلناث ضعفا نسبة الذكور ،وذلك نظ اًر

لس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة وكالة الغوث الدولية في التعيينات ،إض ـ ـ ـ ــافة إلى إتاحة الفرص ـ ـ ـ ــة لإلناث للعمل في مدارس

الذكور.

المؤهل العلمي :تبين أن ما نسـ ـ ـ ــبته من عينة الد ارسـ ـ ـ ــة ( )87.6%هم من معلمي وكالة الغوث الدولية
حملة الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) وما نسبته ( )12.4%هم من حملة الدراسات العليا ومنها
الماجســتير ،وقد يعود الســبب في انخفاض نســبة حملة الد ارســات العليا إلى عدم توفر الحافز المادي أو
المعنوي باإلضافة لتكاليف الدراسة والظروف االقتصادية السيئة.

ســــنوات الخدمة :تبين أن ما نس ـ ــبته من عينة الد ارس ـ ــة ( )23.5%هم من معلمي وكالة الغوث الدولية
الذين س ــنوات خدمتهم أقل من ( )5س ــنوات وما نس ــبته ( )35.5%هم من الذين س ــنوات خدمتهم تتراوح

ما بين ( )10-5ســـنوات وما نســـبته ( )41.0%هم من الذين س ــنوات خدمتهم أكثر من (10ســـنوات(،

وقد يعود انخفاض نسبة من سنوات خدمتهم أقل من ( )5سنوات إلى اعتماد وكالة الغوث الدولية لنظام

المياومة وكذلك إلى س ــياس ــة التقليص ــات المتبعة في اآلونة األخيرة نظ اًر للظروف االقتص ــادية وض ــعف

الموارد المالية.
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رابعاً :أداتا الدراسة:

 .1استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي:
بعد االطالع على األطر النظرية والد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة ومنها د ارسـ ـ ــة الزطمة ( ،)2015والحية

( ،)2015وأبو س ـ ـ ـ ـ ــعدة ( ،)2013الدجني ( ،)2013قام الباحث بإعداد اس ـ ـ ـ ـ ــتبانة درجة تحقق معايير
التميز المؤس ـســي ،التي تكونت من ( )50فقرة وزعت على خمس ـة مجاالت ،والجدول التالي يبين توزيع
فقرات االستبانة على المجاالت:

جدول ( :)3توزيع الفقرات على مجاالت استبانة معايير التميز المؤسسي
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

القيادة والموارد

10

الموارد البشرية

10

خدمة المجتمع

10

السياسات واإلجراءات

10

العالقات والموارد

10

الدرجة الكلية لالستبانة

50

وتتم االســتجابة على الفقرات وفقاً لتدرج ليكرت الخماســي (كبيرة جداً  ،كبيرة  ،متوســطة ،قليلة،

قليلة جداً) وتصحح على التوالي بالدرجات ( ،)1، 2 ، 3 ، 4 ، 5وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

ويتم احتس ـ ــاب درجة المفحوص على االس ـ ــتبانة بجمع درجاته على كل مجال وجمع درجاته على

جميع المجاالت لحساب الدرجة الكلية لالستبانة ،وتتراوح الدرجة على االستبانة ككل بين (250 – 50

درجة) ،وتعبر الدرجة المنخفضـ ـ ــة عن تدني مسـ ـ ــتوى درجة تحقق معايير التميز المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي فيما تعبر
الدرجة المرتفعة عن درجة تحقق عالية لمعايير التميز المؤسسي.

صدق وثبات استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي:

صدق االستبانة:

أ .صدق المحكمين:
للتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق المحكمين ،قام الباحث بعرض الصورة األولية

لالستبانة على عدد من المحكمين من األساتذة المختصين (ملحق  ،)2وذلك بهدف معرفة آرائهم

ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت االستبانة وفقراتها ومدى وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها

ألهداف الدراسة ،وتم تفريغ المالحظات التي أبداها المحكمون وفي ضوئها قام الباحث بإعادة صياغة

بعض الفقرات وحذف واضافة بعض الفقرات ،وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية تتكون من ()50

فقرة.
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ب .صـدق االتساق الداخلي:
لحساب صدق استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة

كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين ذلك:

 .1مجال القيادة واإلدارة:

جدول ( :)4يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة

فقرات المجال األول (القيادة اإلدارة)

القيمة

معامل

مستوى

االحتمالية

االرتباط

الداللة

()sig

1

تمتلك المدرسة رؤية ورسالة واضحتين.

**0.687

0.000

دالة عند 0.01

2

توفر بيئة مشجعة لتحقيق التميز في كل جوانب المدرسة0.765** .

3

تشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

0.000

دالة عند 0.01

**0.783

0.000

دالة عند 0.01

4

تشرك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بالمدرسة.

**0.777

0.000

دالة عند 0.01

5

تحفز العاملين على تحقيق أهداف المدرسة المتميزة.

**0.795

0.000

دالة عند 0.01

6

توفر خطط إصالحية وتطويرية ،مع متابعة تنفيذها.

**0.828

0.000

دالة عند 0.01

7
8

تضع حلوالً مناسبة للمشكالت المتوقعة.

**0.660

0.000

دالة عند 0.01

تراعي ترتيب األولويات في العمل اإلداري.

**0.822

0.000

دالة عند 0.01

.9

توفر بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

**0.734

0.000

دالة عند 0.01

.10

تهتم بنشر وتعزيز ثقافة داعمة للتميز.

**0.641

0.000

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

 .2مجال الموارد البشرية (العاملين):
جدول (:)5يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكلية للمجال
رقم
الفقرة
1
2
3

فقرات المجال الثاني (الموارد البشرية  /العاملون)

ترتقي المدرسة بقدرات العاملين وتطور أداءهم من خالل عقد

معامل
االرتباط

القيمة

االحتمالية
()sig

مستوى
الداللة

**0.639

0.000

دالة عند 0.01

تتيح المجال للعاملين للمشاركة في صياغة الخطط التطويرية0.624** .

0.000

دالة عند 0.01

برامج تدريبية.
تفوض العاملين الصالحيات التي تمكنهم من إنجاز مهامهم

**0.690

0.000

دالة عند 0.01

4

تقيم العاملين وفق أسس ومعايير موضوعية محددة.

**0.780

0.000

دالة عند 0.01

5

طلع العاملين على نتائج تقييم أدائهم.
تْ

**0.792

0.000

دالة عند 0.01

على أكمل وجه.
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6

تسمح للعاملين بحق االعتراض على نتائج التقييم.

**0.771

0.000

دالة عند 0.01

7

تكافئ العاملين ذوي األداء المتميز.

**0.687

0.000

دالة عند 0.01

8

تشجع العاملين على تحقيق طموحاتهم المهنية.

**0.804

0.000

دالة عند 0.01

.9

تحرص على تنمية الحوار والتواصل الفعال بين العاملين.

**0.764

0.000

دالة عند 0.01

.10

تشيع بين العاملين روح التنافس كأساس للتقدم واإلنجاز.

**0.762

0.000

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

 .3مجال خدمة المجتمع:
جدول ( :)6يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الثالث (خدمة المجتمع)

الفقرة

معامل
االرتباط

القيمة

مستوى

االحتمالية

الداللة

()sig

1

تحرص المدرسة على بناء عالقات طيبة مع المجتمع المحلي.

**0.794

0.000

دالة عند 0.01

2

تتيح مرافقها لألنشطة المجتمعية.

**0.779

0.000

دالة عند 0.01

3

تركز على القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع.

**0.758

0.000

دالة عند 0.01

**0.799

0.000

دالة عند 0.01

**0.817

0.000

دالة عند 0.01

تستفيد من مقترحات المجتمع المحلي في تطوير العمل المدرسي0.790** .

0.000

دالة عند 0.01

**0.817

0.000

دالة عند 0.01

**0.765

0.000

دالة عند 0.01

**0.742

0.000

دالة عند 0.01

**0.808

0.000

دالة عند 0.01

4
5
6
7
8
.9
.10

تعقد لقاءات وبرامج (تثقيفية ،إرشادية) هادفة تفيد المجتمع
المحلي.
تحث العاملين على مشاركة المجتمع المحلي في المناسبات
المختلفة.
تقوم بمبادرات عملية لخدمة المجتمع (حمالت تطوعية ،حمالت

توعية...إلخ).

تتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على حل مشكالت
األبناء.

تسهم مع مؤسسات المجتمع المحلي في رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة.
تقدم استشارات تخصصية لإلسهام في حل بعض المشكالت
المجتمعية.
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 .4مجال السياسات واإلجراءات:
جدول (:)7يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الرابع (السياسات واإلجراءات)

الفقرة

معامل

االرتباط

القيمة

مستوى

االحتمالية

الداللة

()sig

1

تتبنى المدرسة سياسات تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية0.779** .

0.000

دالة عند 0.01

2

تنفذ برامج وأنشطة تتالءم مع خطتها االستراتيجية.

**0.745

0.000

دالة عند 0.01

3

تحدث وتطور السياسات واإلجراءات وفًقا لمعلومات دقيقة.
تضع بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر المحتملة.

**0.770

0.000

دالة عند 0.01

**0.832

0.000

دالة عند 0.01

5

متنور يتيح فرص استقطاب الكفاءات الالزمة لنجاح
ًا
فكر
تتبنى ًا
العمل المدرسي.

**0.899

0.000

دالة عند 0.01

6

تستثمر الوقت في إدارة عمليات األداء التربوي واجراءاته.

**0.817

0.000

دالة عند 0.01

7

تراعي الوضوح في تحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم.

**0.794

0.000

دالة عند 0.01

8

توفر أدلة إرشادية توجيهية للعاملين.

**0.814

0.000

دالة عند 0.01

.9

تستثمر المعلومات المتوفرة في تحسين بيئة العمل.

**0.788

0.000

دالة عند 0.01

.10

ت ْحدث تغييرات في بيئة العمل وهيكلياته بما ينسجم مع الخطة
االستراتيجية.

**0.803

0.000

دالة عند 0.01

4

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

 .5مجال العالقات والموارد:
جدول ( :)8يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الخامس مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الرابع (العالقات والموارد)

الفقرة
1

تقيم المدرسة عالقات خارجية مع مؤسسات المجتمع المحلي

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية
()sig

مستوى
الداللة

**0.659

0.000

دالة عند 0.01

**0.747

0.000

دالة عند 0.01

**0.758

0.000

دالة عند 0.01

4

تجري صيانة دورية للمباني والتجهيزات المدرسية.

**0.766

0.000

دالة عند 0.01

5

تحدد االحتياجات المالية باالعتماد على معلومات دقيقة.

**0.746

0.000

دالة عند 0.01

6

توظف التقنيات الحديثة في تسيير األعمال اإلدارية.

**0.804

0.000

دالة عند 0.01

7

تستخدم نظاماً مالياً واضحاً.

**0.720

0.000

دالة عند 0.01

2
3

المختلفة بما يعود بالنفع على المدرسة.
تتبادل الخبرات مع المدارس المختلفة.
تحتوي مباني وتجهيزات مدرسية كافية ومالئمة لطبيعة
األنشطة.
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توظف المختبرات والوسائل التقنية الحديثة في األنشطة

8

المدرسية.
توفر موارد مالية من مصادر غير رسمية (جمعيات خيرية،

.9

أولياء أمور ،شركات ،مصانع.)....

.10

تضع خطط طوارئ لضمان سالمة الطالب والعاملين والبيئة
المحيطة.

**0.713

0.000

دالة عند 0.01

**0.499

0.000

دالة عند 0.01

**0.734

0.000

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

يتبين من الجداول السـابقة أن جميع فقرات اسـتبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسـسـي ()50

فقرة حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه عند مسـ ـ ـ ــتوى داللة أقل من  ،0.01وتبقى
االس ـ ـ ــتبانة في ص ـ ـ ــورتها النهائية تتكون من ( )50فقرة ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على االس ـ ـ ــتبانة في

صورتها النهائية بين ( 250 – 50درجة)،
ت .الصدق البنائي:

لحسـ ـ ـ ـ ــاب الصـ ـ ـ ـ ــدق البنائي تم حسـ ـ ـ ـ ــاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية
لالستبانة ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)9يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانة معايير التميز المؤسسي مع الدرجة الكلية
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية ()sig

مستوى الداللة

القيادة واإلدارة

**0.858

0.000

دالة عند 0.01

الموارد البشرية

**0.901

0.000

دالة عند 0.01

خدمة المجتمع

**0.840

0.000

دالة عند 0.01

السياسات واإلجراءات

**0.909

0.000

دالة عند 0.01

العالقات والموارد

**0.817

0.000

دالة عند 0.01

المجاالت

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

يتبين من الجدول الس ـ ـ ــابق أن جميع مجاالت اس ـ ـ ــتبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي

حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالســتبانة عند مســتوى داللة ( ،)0.01مما يدلل أيض ـاً على أن

االس ـ ــتبانة في ص ـ ــورتها النهائية تتس ـ ــم بدرجة عالية من الص ـ ــدق .كما يش ـ ــير ذلك إلى أن جميع فقرات
ومجاالت االستبانة تشترك في قياس درجة تحقق معايير التميز المؤسسي لدى أفراد العينة.
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ثبات استبانة معايير التميز المؤسسي:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بحساب معامل االرتباط

بيرسون بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية

لكل بعد ،ثم استخدمت معادلة سبيرمان -براون لتعديل طول البعد ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)10يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانة معايير التميز المؤسسي
الرقم

عدد

مجاالت االستبانة

معامل

معامل

مستوى الداللة

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

القيادة واإلدارة

10

0.660

0.795

دالة عند 0.01

2

الموارد البشرية

10

0.736

0.848

دالة عند 0.01

3

خدمة المجتمع

10

0.755

0.860

دالة عند 0.01

4

السياسات واإلجراءات

10

0.728

0.843

دالة عند 0.01

5

العالقات والموارد

10

0.714

0.833

دالة عند 0.01

50

0.858

0.923

دالة عند 0.01

الدرجة الكلية لمعايير التميز المؤسسي

يتبين من الجدول السـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن معامالت الثبات تراوحت بين ( ،)0.860 – 0.795وهي دالة

عند مستوى ( ،)0.01مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االستبانة بمجاالته ودرجته الكلية ،والجدول
التالي يبين ذلك:
جدول ( :)11يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانة معايير التميز المؤسسي باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

الرقم

مجاالت االستبانة

1

القيادة واإلدارة

10

0.912

2

الموارد البشرية

10

0.900

3

خدمة المجتمع

10

0.931

4

السياسات واإلجراءات

10

0.938

5

العالقات والموارد

10

0.879

50

0.972

الدرجة الكلية لمعايير التميز المؤسسي
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يتض ــح من الجدول الس ــابق أن قيم ألفا تقع بين ( )0.938 – 0.879وهي مرتفعة ،وبش ــكل عام

لالستبانة ككل نجد أن قيمة معامل الثبات الكلي ( )0.972وتدلل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية
من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على أفراد العينة.

مما سبق اتضح للباحث أن استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي  -موضوع الدراسة -

تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية
للدراسة.
 .2استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي:

بعد االطالع على األطر النظرية والد ارسـ ــات السـ ــابقة منها :د ارسـ ــة الحليمي ( ،)2017والثقفي
( ،)2016وأبو حطب ( ،)2015والكحلوت ( ،)2014قام الباحث بإعداد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة درجة ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التخطيط االسـ ــتراتيجي ،وتتكون االسـ ــتبانة من ( )50فقرة وزعت على خمس ـ ـة مجاالت ،والجدول التالي
يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت:

جدول ( :)12توزيع الفقرات على مجاالت استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

الرؤية والرسالة

10

األهداف االستراتيجية

10

التحليل االستراتيجي

10

تنفيذ الخطة االستراتيجية

10

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

10

الدرجة الكلية لالستبانة

50

وتتم االستجابة على الفقرات وفقاً لتدرج ليكرت الخماسي (كبيرة جداً  ،كبيرة  ،متوسطة  ،قليلة

 ،قليلة جداً) وتصحح على التوالي بالدرجات ( ،)1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.
ويتم احتساب درجة المفحوص على االستبانة بجمع درجاته على كل مجال وجمع درجاته على

جميع المجاالت لحساب الدرجة الكلية لالستبانة ،وتتراوح الدرجة على االستبانة ككل بين (250 – 50

درجة) ،وتعبر الدرجة المنخفض ـ ـ ـ ــة عن تدني درجة ممارس ـ ـ ـ ــة التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي فيما تعبر الدرجة

المرتفعة عن درجة مرتفعة لممارسة التخطيط االستراتيجي.
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صدق وثبات استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي:

صدق االستبانة:

أ .صدق المحكمين:
للتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق المحكمين ،قام الباحث بعرض الصورة األولية

لالستبانة على عدد من المحكمين من األساتذة المختصين (ملحق رقم  ،)2وذلك بهدف معرفة آرائهم

ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت االستبانة وفقراتها ومدى وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها

ألهداف الدراسة ،وتم تفريغ المالحظات التي أبداها المحكمون وفي ضوئها قام الباحث بإعادة صياغة

بعض الفقرات وحذف واضافة بعض الفقرات ،وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية تتكون من ()50
فقرة.

ب .صـدق االتساق الداخلي:

لحساب صدق استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل
فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين ذلك:
 .1مجال الرؤية والرسالة
جدول ( :)13يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال األول (الرؤية والرسالة)

الفقرة

معامل
االرتباط

القيمة

االحتمالية

مستوى
الداللة

()sig

1

يصوغ مدير المدرسة الرؤية والرسالة بصورة واضحة ومحددة0.839** .

0.000

دالة عند 0.01

2

يضع رؤية ورسالة طموحتين تستشرفان المستقبل.

**0.824

0.000

دالة عند 0.01

3

يراعي المرونة في صياغة الرؤية والرسالة.

**0.918

0.000

دالة عند 0.01

4

يصوغ الرؤية والرسالة وفق اإلمكانات المتاحة ،وواقع المدرسة0.855** .

0.000

دالة عند 0.01

5

**0.868

0.000

دالة عند 0.01

**0.873

0.000

دالة عند 0.01

7

يصوغ الرؤية والرسالة بما يتناسب مع توجهات المدرسة.

**0.838

0.000

دالة عند 0.01

8

يبرز الموقع التنافسي للمدرسة من خالل الرسالة.

**0.776

0.000

دالة عند 0.01

.9

يشتق الرسالة من الرؤية المستقبلية للمدرسة.

**0.862

0.000

دالة عند 0.01

.10

يراعي قيم المجتمع وفلسفته عند صياغة الرؤية والرسالة.

**0.758

0.000

دالة عند 0.01

6

يشرك العاملين في صياغة الرؤية والرسالة.
يعلن عن رؤية المدرسة ورسالتها ،بحيث تكونان واضحتين
للجميع.
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 .2مجال األهداف االستراتيجية
جدول ( :)14يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة
1

فقرات المجال الثاني (األهداف االستراتيجية)
يراعي مدير المدرسة الدقة والوضوح عند صياغة األهداف

معامل

االرتباط

القيمة

مستوى

االحتمالية

الداللة

()sig

**0.868

0.000

دالة عند 0.01

يضع األهداف التكتيكية بحيث تكون قابلة للقياس.

**0.844

0.000

دالة عند 0.01

**0.876

0.000

دالة عند 0.01

يراعي شمولية األهداف االستراتيجية لكافة المجاالت.

يضع أهدافاً واقعي ًة بحيث تكون قابلة للتحقق في ضوء الموازنة
واإلمكانات المتاحة.

**0.895

0.000

دالة عند 0.01

**0.882

0.000

دالة عند 0.01

6
7

يضع أهدافاً مرن ًة قابلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.

**0.819

0.000

دالة عند 0.01

يراعي األولويات االستراتيجية عند صياغة األهداف.

**0.844

0.000

دالة عند 0.01

8

يضع جدوالً زمنياً لتنفيذ األهداف االستراتيجية.

**0.880

0.000

دالة عند 0.01

**0.858

0.000

دالة عند 0.01

**0.834

0.000

دالة عند 0.01

2
3
4
5

.9
.10

االستراتيجية.
يشرك العاملين في تحديد األهداف االستراتيجية للمدرسة.

يتبنى أهدافاً استراتيجي ًة تراعي التطور المهني للعاملين.

يصوغ أهداًفا تنبثق من رسالة المدرسة.
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 .3مجال التحليل االستراتيجي
جدول ( :)15يوضح ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة
1

فقرات المجال الثالث (التحليل االستراتيجي /تحليل البيئة
الداخلية والخارجية)

يرصد مدير المدرسة اإلمكانات المادية المتاحة للمدرسة عند

معامل

االرتباط

القيمة
االحتمالية
()sig

مستوى
الداللة

**0.732

0.000

دالة عند 0.01

2

يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الداخلية للمدرسة.

**0.670

0.000

دالة عند 0.01

3

يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الخارجية للمدرسة.

**0.811

0.000

دالة عند 0.01

4

يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة الداخلية.

**0.853

0.000

دالة عند 0.01

5

يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة الخارجية.

**0.807

0.000

دالة عند 0.01

**0.792

0.000

دالة عند 0.01

**0.851

0.000

دالة عند 0.01

6
7

تحليل البيئة الداخلية.

يراعي التطورات التقنية والعلمية والمعرفية عند تحليل البيئة
الخارجية.
ينسق مع الدوائر األخرى في وكالة الغوث لتحليل البيئة
الداخلية والخارجية.
- 145 -

8

يشرك العاملين في عملية التحليل البيئي.

**0.856

0.000

دالة عند 0.01

.9

يرصد الموارد والطاقات التي يمكن االستفادة منها.

**0.885

0.000

دالة عند 0.01

.10

يقيم كفاءة المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية.

**0.864

0.000

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

 .4مجال تنفيذ الخطة االستراتيجية
جدول ( :)16ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الرابع (تنفيذ الخطة االستراتيجية)

الفقرة

معامل

االرتباط

القيمة

مستوى

االحتمالية

الداللة

()sig

1
2

يضع مدير المدرسة خططاً تشغيلي ًة مناسب ًة لألهداف.

يوفر لقادة األنشطة الموارد الكافية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

**0.830

3

يشرك العاملين في وضع الخطط التنفيذية.

**0.778

0.000

**0.916

0.000

دالة عند 0.01

**0.881

0.000

دالة عند 0.01

يشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

**0.855

0.000

دالة عند 0.01

**0.913

0.000

دالة عند 0.01

8

يوضح التعليمات واإلرشادات الخاصة بعملية تنفيذ الخطة.

**0.913

0.000

دالة عند 0.01

.9

يوظف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ أنشطة الخطة.

**0.909

0.000

دالة عند 0.01

**0.846

0.000

دالة عند 0.01

4
5
6
7

.10

يوزع المهام واألدوار على العاملين حسب قدراتهم وطبيعة
عملهم.
يضع األنشطة واإلجراءات القابلة للتنفيذ وفق جدول زمني
محدد.
ينشر الخطط التنفيذية ويعلن عنها.

يستثمر أنشطة المدرسة المختلفة في تحقيق أهداف الخطة
االستراتيجية.

**0.846

0.000

دالة عند 0.01

0.000

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

 .5مجال متابعة وتنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها
جدول ( :)17ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الخامس مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الخامس (متابعة وتنفيذ الخطة االستراتيجية

معامل

الفقرة

وتقييمها)

االرتباط

1
2
3

يضع مدير المدرسة مؤشرات واضحة ومحددة للتأكد من تحقق
األهداف.
يتابع تنفيذ الخطط واألنشطة بشكل مستمر في ضوء مؤشرات
األداء.
يتابع تنفيذ الخطط من خالل أدوات التقييم المناسبة.
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القيمة

االحتمالية
()sig

مستوى
الداللة

**0.853

0.000

دالة عند 0.01

**0.884

0.000

دالة عند 0.01

**0.889

0.000

دالة عند 0.01

**0.884

0.000

دالة عند 0.01

يعدل في بنود الخطط لتتكيف مع الظروف الطارئة.

4

**0.919

0.000

دالة عند 0.01

6

يراعي االستم اررية في عملية المتابعة والتقييم.

**0.933

0.000

دالة عند 0.01

7

يطلع العاملين على إنجازات المدرسة المتحققة أوالً بأول.

**0.737

0.000

دالة عند 0.01

**0.865

0.000

دالة عند 0.01

.9

يعتمد مبدأ المساءلة المستند إلى مؤشرات اإلنجاز.

**0.838

0.000

دالة عند 0.01

.10

يقوم بعملية تقييم دوري للخطط التشغيلية.

**0.826

0.000

دالة عند 0.01

يستفيد من التغذية الراجعة في تلبية االحتياجات الحالية وتطوير

5

الخطط المستقبلية.

يصدر تقارير دوري ًة حول نتائج العملية التعليمية ومخرجاتها.

8

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

يتبين من الجداول الس ــابقة أن جميع فقرات اس ــتبانة درجة ممارس ــة التخطيط االس ــتراتيجي (50

فقرة) حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة أقل من .0.01

وتبقى االســتبانة في صــورتها النهائية تتكون من ( )50فقرة ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على االســتبانة

في صورتها النهائية بين ( 250 – 50درجة).
ت .الصدق البنائي:

لحسـ ـ ـ ـ ــاب الصـ ـ ـ ـ ــدق البنائي تم حسـ ـ ـ ـ ــاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية
لالستبانة ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)18يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي مع الدرجة الكلية
معامل

القيمة االحتمالية ()sig

مستوى الداللة

الرؤية والرسالة

**0.909

0.000

دالة عند 0.01

األهداف االستراتيجية

**0.922

0.000

دالة عند 0.01

التحليل االستراتيجي

**0.947

0.000

دالة عند 0.01

تنفيذ الخطة االستراتيجية

**0.949

0.000

دالة عند 0.01

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

**0.900

0.000

دالة عند 0.01

المجاالت

االرتباط

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )48عند مستوى داللة  ،0.273 =0.05وعند مستوى داللة 0.354 =0.01

يتبين من الجدول السابق أن جميع مجاالت استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي حققت

ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدلل أيضاً على أن االستبانة

في صورتها النهائية تتسم بدرجة عالية من الصدق .كما يشير ذلك إلى أن جميع فقرات ومجاالت
االستبانة تشترك في قياس درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى أفراد العينة.
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ثبات استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفيه ،وذلك بحساب معامل االرتباط

بيرسون بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية لكل
بعد ،ثم استخدمت معادلة سبيرمان -براون لتعديل طول البعد ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)19يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي
الرقم

عدد

مجاالت االستبانة

معامل

معامل

مستوى الداللة

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

الرؤية والرسالة:

10

0.889

0.941

دالة عند 0.01

2

األهداف االستراتيجية

10

0.833

0.909

دالة عند 0.01

3

التحليل االستراتيجي

10

0.751

0.858

دالة عند 0.01

4

تنفيذ الخطة االستراتيجية

10

0.933

0.966

دالة عند 0.01

5

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

10

0.890

0.942

دالة عند 0.01

50

0.868

0.929

دالة عند 0.01

الدرجة الكلية لممارسة التخطيط االستراتيجي

يتبين من الجــدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن معــامالت الثبــات تراوحــت بين ( ،)0.966 – 0.858وهي دالــة عنــد

مستوى  ،0.01مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االستبانة بمجاالته ودرجته الكلية،

والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)20يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

الرقم

مجاالت االستبانة

1

الرؤية والرسالة

10

0.953

2

األهداف االستراتيجية

10

0.961

3

التحليل االستراتيجي

10

0.943

4

تنفيذ الخطة االستراتيجية

10

0.963

5

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

10

0.960

50

0.987

الدرجة الكلية لممارسة التخطيط االستراتيجي
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يتض ــح من الجدول الس ــابق أن قيم ألفا تقع بين ( )0.963 – 0.943وهي مرتفعة ،وبش ــكل عام

لالستبانة ككل نجد أن قيمة معامل الثبات الكلي ( )0.987وتدلل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية
من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على أفراد العينة.

مما سبق اتضح للباحث أن استبانة درجة ممارسة التخطيط االست ارتيجي موضوع الدراسة تتسم

بدرجة عالية من الصدق والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.
خامساً :الخطوات اإلجرائية:

 .1اطالع الباحث على الدراسات السابقة والكتب ذات االختصاص في مجال الدراسة.
 .2بناء فقرات االستبانتين في صورتيهما األولية حيث بلغ عدد فقرات االستبانتين قبل عرضهما على
الخبراء ( )125فقرة موزعة ( )65على استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي ،و( )60فقرة
على استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي( ،ملحق .)1

 .3عرض االستبانتين على مشرفي الدراسة من أجل اختيار مدى مالءمتهما لجمع البيانات.

 .4عرض االستبانتين على عدد من المحكمين في الجامعة اإلسالمية ،واألزهر ،واألقصى ،والقدس
المفتوحة ،والخبراء غير المتفرغين في الجامعات الفلسطينية( ،ملحق .)2

 .5وبعد دراسة آراء الخبراء التي أوضحت مدى مالءمة الفقرات للمجاالت التي وضعت ضمنها ،ومدى
وضوحها تم األخذ برأيهم وتعديل االستبانتين ،حيث اشتملتا على ( )100فقرة موزعة ( )50فقرة

على استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي ،و( )50فقرة على استبانة درجة ممارسة التخطيط

االستراتيجي( ،ملحق .)3

 .6توجه الباحث إلى عمادة كلية التربية بجامعة األزهر لطلب كتاب تسهيل مهمة باحث ،ثم استلمه
وتوجه إلى دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث للموافقة على التطبيق( ،ملحق .)4

 .7قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينتين االستطالعية والميدانية.

 .8بعد االنتهاء من التطبيق قام الباحث بتفريغ البيانات ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة بهدف الحصول على النتائج المتعلقة بفروض الدراسة.

 .9قام الباحث بتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها.

 .10قام الباحث بتقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
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سادساً :األساليب اإلحصائية:

تم اس ـ ـ ــتخدام برنامج الرزم اإلحص ـ ـ ــائية للعلوم االجتماعية  SPSS-20لتفريغ البيانات وتص ـ ـ ــفيتها

وتصحيحها ومعالجتها كما يلي:

أ .األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:

 معامل ارتباط بيرسـ ـ ـ ـ ــون :للتحقق من صـ ـ ـ ـ ــدق االتسـ ـ ـ ـ ــاق الداخلي لالسـ ـ ـ ـ ــتبيان ،ولثبات التجزئةالنصفية ،من خالل قياس درجة االرتباط.

 معادلة سبيرمان براون ،ومعادلة جتمان :لتعديل طول االستبانة في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس معامل الثبات.

ب .األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي. -معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات.

 اختبار "ت"  T-Testللكش ــف عن داللة الفروق بين متوس ــطات درجات عينتين مس ــتقلتين منالبيانات ،وقد استخدم في متغيري (الجنس ،والمؤهل العلمي).

-

تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللكشـ ـ ـ ــف عن داللة الفروق بين متوسـ ـ ـ ــطات

درجات أكثر من عينتين مسـ ـ ــتقلتين ،و اختبار شـ ـ ــيفيه ( )Scheffeللكشـ ـ ــف عن اتجاه الفروق

الناتجة عن تحليل التباين األحادي ،وقد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم في متغيري (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمة ،والمنطقة
التعليمية).

وسينقلنا الفصل التالي إلى نتائج أسئلة الدراسة وتفسيراتها..
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الفصل الخامس
نتائـج الدراسـة

 أوالً :نتائج أسئلة الدراسة وتفسيرها
 ثانياً :ملخص نتائج الدراسة
 ثالثاً :توصيات الدراسة
 رابعاً :مقترحات الدراسة
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الفصل الخامس
نتائـج الدراسـة

مقدمة

يتض ـ ــمن هذا الفص ـ ــل النتائج التي تم التوص ـ ــل إليها في هذه الد ارس ـ ــة ،وذلك بعد اإلجابة عن
األس ـ ــئلة والتحقق من الفرض ـ ــيات باس ـ ــتخدام األس ـ ــاليب اإلحص ـ ــائية المناس ـ ــبة لكل منها ،كما تم تفسـ ــير

ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة:

المحك المعتمد في الحكم:

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من
خالل حساب المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس

للحصول على طول الخلية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس
(بداية المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا
كما هو موضح في الجدول التالي( :التميمي.)42 :2004،

جدول ( :)21يبين المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي

درجة التقدير

-1أقل من 1.8

من -20أقل من %36

 - 1.8أقل من 2.6

من  – 36أقل من %52

ضعيفة جداً
ضعيفة

 – 2.6أقل من 3.4

 – 52أقل من %68

متوسطة

 – 3.4أقل من 4.2

 – 68أقل من %84

كبيرة

 – 4.2أقل من 5

 – 84أقل من %100

كبيرة جداً

وذلك للحكم على نوع التقدير ودرجته.

أوالً :نتائج أسئلة الدراسة:
نتائج السؤال األول

وينص على :ما درجة تحقق معايير التميز المؤســــســــي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلســــطين
من وجهة نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـؤال تم اسـ ـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي واالنحراف المعياري والوزن النسـ ـ ـ ــبي

السـ ـ ــتجابات أفراد العينة على اسـ ـ ــتبانة درجة تحقق معايير التميز المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي بمجاالته ودرجته الكلية،

والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة
درجة تحقق معايير التميز المؤسسي

المتوسط االنحراف

الوزن

القيادة واإلدارة

10

4.24

0.665

84.80

1

الموارد البشرية (العاملين)

10

4.12

0.631

82.40

5

كبيرة

خدمة المجتمع

10

4.17

0.625

83.40

2

كبيرة

السياسات واإلجراءات

10

4.16

0.610

83.20

3

كبيرة

العالقات والموارد

10

4.15

0.592

83.00

4

كبيرة

الدرجة الكلية لمعايير التميز المؤسسي

50

4.17

0.502

83.40

مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب

الدرجة
كبيرة جداً

كبيرة

يتضـ ـ ـ ــح من الجدول السـ ـ ـ ــابق أن درجة التقدير الكلية لمعايير التميز المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي من وجهة نظر

المعلمين تقع عند مســتوى متوســط حســابي ( )4.17بوزن نســبي ( ،)%83.40ويدلل على أنها جاءت

بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث ذلك إلى حرص مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة على

تحقيق التميز ،واهتمامهم بتطوير األداء واالرتقاء به من خالل إعداد البرامج التدريبية للمعلمين وتطوير

قدراتهم اإلبداعية ،وتفهمهم للمناخ المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــي من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية ،وكذلك تبنيهم
للتقنية ومواكبة التطور ،ووجود المختبرات المجهزة والخاضــعة للصــيانة الدورية والتحديث المســتمر ،كما

تجدر اإلش ـ ـ ـ ــارة لما توفره إدارة وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من مباني وتجهيزات وامكانات على
درجــة عــاليــة من التطور والتحــديــث ممــا يجعلهــا داعمــة للتفوق والتميز .وهــذا يتفق إلى حــد مــا مع مــا

جاءت به د ارس ـ ـ ـ ــة الحية ( )2015حيث بلغت درجة موافقة أفراد العينة لتحقيق مديري المدارس الثانوية

بمحــافظــات غزة للتميز اإلداري درجــة كبيرة جــداً بنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة ( ،)%85.78ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزطمــة (،)2015

والبحيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( ،)2014في حين تختلف مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ألولوبي ( )2006حيــث جــاءت معــايير التميز

المؤسسي لديهم بنسب متدنية.

وترتبت مجاالت استبانة درجة تحقق معايير التميز المؤسسي كما يلي:

 جاء مجال (القيادة واإلدارة) في أعلى مراتب معايير التميز المؤسـ ـ ـس ـ ــي بوزن نس ـ ــبي ()%84.80وبدرجة كبيرة جداً ،ويعزو الباحث ذلك إلى امتالك المدارس لرؤية ورسـ ـ ــالة واضـ ـ ــحتين وتوفر بيئة
مشــجعة تحث على التعاون والعمل الفريقي ،ووجود خطط إصــالحية وتطويرية يتم متابعتها بشــكل

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر ،وكذلك مراعاة ترتيب األولوليات في العمل اإلداري ،وهذا ما يتفق جزئياً مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المدهون ( ،)2014حيث حصـ ــل فيها معيار القيادة على المرتبة الثانية بوزن نسـ ــبي ()%78.33
وبدرجة كبيرة ،بينما اختلفت مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدجني ( )2013حيث جاء فيها معيار القيادة واإلدارة
بوزن نسبي ( )%65.53أي بدرجة متوسطكة.

- 153 -

 ثم جاء مجال (خدمة المجتمع) في المرتبة الثانية بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( )%83.40وبدرجة كبيرة ويعزوالباحث ذلك إلى حرص المدرسـة على تقديم الخدمات للمجتمع المحلي من خالل األنشـطة الثقافية

واالجتماعية والتعليمية والمبادرات العملية ،ومش ـ ـ ـ ـ ــاركة المجتمع المحلي في المناس ـ ـ ـ ـ ــبات المختلفة.

وتتفق هذه النتيجة تماماً مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدجني ( )2013في الترتيب ،حيث جاء معيار الخدمات
المقدمة للمجتمع في د ارس ـ ـ ـ ــته في المرتبة الثانية حاصـ ـ ـ ـ ـالً على وزن نس ـ ـ ـ ــبي ( )%73.28وبدرجة

كبيرة.

 ثم جاء مجال (الســـياســـات واإلجراءات) في المرتبة الثالثة بوزن نسـ ــبي ( )%83.20وبدرجة كبيرةويعزو الباحث ذلك إلى وضـ ـ ــوح المهام للعاملين وتوفر األدلة اإلرشـ ـ ــادية التي توجههم في عملهم،

وكذلك مالءمة البرامج واألنش ـ ــطة للخطة االس ـ ــتراتيجية للمدرس ـ ــة .وتختلف هذه النتيجة مع د ارس ـ ــة

ألولوبي ( )2006حيث جاء هذا المعيار بوزن نسبي ( )%55.5أي بدرجة متوسطة.

 ثم جاء مجال (العالقات والموارد) في المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( )%83.00وبدرجة كبيرة ويعزوالباحث ذلك إلى اهتمام المدرسـ ـ ــة بإقامة عالقات خارجية مع مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات المجتمع المحلي وتبادل

الخبرات مع المدارس المختلفة ،باإلضــافة لتوفر مباني وتجهيزات مناســبة لطبيعة األنشــطة .وتتفق

هــذه النتيجــة مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كــالفومو ار وآخرون ( )2006في الترتيــب مع اختالفهــا معهــا في الوزن

النس ـ ــبي حيث حص ـ ــل معيار الشـ ـ ـراكات والموارد في د ارس ـ ــته على وزن نس ـ ــبي ( )%58أي بدرجة
متوسطة.

 ثم جاء مجال (الموارد البشرية) في المرتبة الخامسة بوزن نسبي ( )%82.40وبدرجة كبيرة ويعزوالباحث ذلك إلى اهتمام المدرســة بقدرات العاملين وحرصــها على تطوير أدائهم بشــكل مســتمر من

خالل إشراكهم في وضع الخطط ،وتنمية الحوار والتواصل الفعال بين العاملين .وتتفق هذه النتيجة

مع د ارس ـ ـ ـ ــة الدجني ( )2013في الترتيب ،ولكنها تختلف في الدرجة حيث حص ـ ـ ـ ــل معيار الموارد

البشرية في دراسته على وزن نسبي ( )%59.73أي بدرجة متوسطة ،وتختلف مع دراسة ألولوبي

( )2006التي جاء فيها معيار الموارد البشرية بوزن نسبي ( )%47أي بدرجة ضعيفة.
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والجداول التالية توضح مظاهر مجاالت استبانة معايير التميز المؤسسي على التوالي:

أوال :مجال القيادة واإلدارة:

جدول ( :)23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال القيادة
واإلدارة

المتوسط االنحراف

الوزن

 .1تمتلك المدرسة رؤية ورسالة واضحتين.

4.54

0.763

90.80

1

 .2توفر بيئة مشجعة لتحقيق التميز في كل جوانب المدرسة.

4.22

0.878

84.40

4

كبيرة جدا

 .3تشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

4.37

0.721

87.40

2

كبيرة جدا

 .4تشرك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بالمدرسة.

4.06

0.885

81.20

10

كبيرة

 .5تحفز العاملين على تحقيق أهداف المدرسة المتميزة.

4.24

0.761

84.80

3

كبيرة جدا

 .6توفر خطط إصالحية وتطويرية ،مع متابعة تنفيذها.

4.12

0.898

82.40

9

كبيرة

 .7تضع حلوالً مناسبة للمشكالت المتوقعة.

4.15

0.780

83.00

7

كبيرة

 .8تراعي ترتيب األولويات في العمل اإلداري.

4.20

0.842

84.00

5

كبيرة جدا

 .9توفر بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

4.13

0.881

82.60

8

كبيرة

 .10تهتم بنشر وتعزيز ثقافة داعمة للتميز.

4.19

0.890

83.80

6

كبيرة

م

فقرات مجال القيادة واإلدارة:

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب

الدرجة
كبيرة جدا

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال القيادة واإلدارة من استبانة درجة تحقق
معايير التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )90.80% –81.20%وبدرجات

كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1تمتلك المدرســــة رؤية ورســــالة واضــــحتين" في أعلى مراتب القيادة واإلدارةبوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( .)90.80%ويعزى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى وجود دورات في القيادة واإلدارة توحي
بض ــرورة وض ــوح الرؤية والرس ــالة كونهما أول العمل اإلداري كما أن إعالن الرؤية والرس ــالة لجميع

العاملين تعتبر مؤشـ ـ اًر مهماً للحكم على مدى تميز المؤسـ ـس ــة ،وهذا ما يتفق إلى حد ما مع د ارس ــة

السوسي ( ،)2015والحية (.)2015
في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 4تشــــــرك العاملين في صــــــنع الق اررات المتعلقة بالمدرســــــة " في أدنى المراتب بوزننس ــبي ( .)%81.20ويعزى الس ــبب في ذلك إلى اختالف مديري المدارس في إيالء معلميهم الثقة
حول قدراتهم وتخوف بعضـ ــهم من اتخاذهم لق اررات طائشـ ــة ،إلى جانب ص ـ ـرامة القوانين في وكالة
الغوث الدولية مما يلزم الكثير من مدراء المدارس بكل ما تتطلبه العملية اإلدارية حتى ال يقع في

دائرة المسـ ـ ـ ــئولية من قبل مرؤوسـ ـ ـ ــيه ،كذلك وجود ق اررات جاهزة من دائرة التربية والتعليم في وكالة
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الغوث نظ اًر لمركزية اإلدارة في وكالة الغوث الدولية ،وهذا ما يتفق إلى حد ما مع د ارس ـ ـ ـ ــة الدجني

( ،)2013ودراسة ألولبي (.)2006

ثانيا :مجال الموارد البشرية:

جدول ( :)24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الموارد
البشرية ( العاملون)

المتوسط االنحراف

الوزن

4.17

0.839

83.40

2

4.08

0.833

81.60

6

4.16

0.844

83.20

3

 .4تقيم العاملين وفق أسس ومعايير موضوعية محددة.

4.15

0.768

83.00

4

كبيرة

طلع العاملين على نتائج تقييم أدائهم.
 .5ت ْ

4.21

0.755

84.20

1

كبيرة جدا

 .6تسمح للعاملين بحق االعتراض على نتائج التقييم.

4.05

0.862

81.00

10

كبيرة

 .7تكافئ العاملين ذوي األداء المتميز.

4.08

0.878

81.60

7

كبيرة

 .8تشجع العاملين على تحقيق طموحاتهم المهنية.

4.07

0.854

81.40

9

كبيرة

 .9تحرص على تنمية الحوار والتواصل الفعال بين العاملين.

4.11

0.778

82.20

5

كبيرة

 .10تشيع بين العاملين روح التنافس كأساس للتقدم واإلنجاز.

4.07

0.853

81.40

8

كبيرة

م
.1
.2
.3

فقرات مجال الموارد البشرية ( العاملين)
ترتقي المدرسة بقدرات العاملين وتطور أداءهم من خالل
عقد برامج تدريبية.
تتيح المجال للعاملين للمشاركة في صياغة الخطط
التطويرية.
تفوض العاملين الصالحيات التي تمكنهم من إنجاز مهامهم
على أكمل وجه.

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال الموارد البشرية من استبانة معايير

التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )84.20% –81.00%وبدرجات كبيرة،

وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:
 جـاءت الفقرة رقم ُ " 5ت ْطلِّع العاملين على نتائج تقييم أدائهم" في أعلى م ارتـب الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريةبوزن نســبي ( .)84.20%ويعزى الســبب في ذلك وجود برنامج خاص بتقييم األداء ( )eperحيث

يقوم كل معلم بإدخال إنجازاته ومن ثم يقوم بالتوقيع على تقييم األداء الخاص به على نفس الموقع

اإللكتروني الخاص بتقييم األداء ،وهذا عائد إلى إيمان وكالة الغوث بضرورة إطالع العاملين على
نتــائج تقييم أدائهم لمــا لــذلــك من دور كبير في إظهــار الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــافيــة وتحفيز العـاملين نحو اإلنجــاز

وتطوير األداء وهذا ما يتفق مع دراسة الدجني (.)2013
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في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 -الفقرة رقم  " 6تســـمح للعاملين بحق االعتراض على نتائج التقييم " في أدنى المراتب بوزن نسـ ــبي

( .)%81.00ويعزى الس ـ ــبب في ذلك إلى وجود مجموعة من المؤشـ ـ ـرات الواض ـ ــحة والثابتة والتي
يتم الحكم على األداء من خاللها مما يعني أن التقييم يتس ـ ـ ــم إلى حد ما بالموض ـ ـ ــوعية ،كما يمكن

أن يكون الس ـ ــبب نابعاً من كثرة األعباء الواقعة على كاهل مدير المدرس ـ ــة وض ـ ــيق الوقت المتاح.
وهذا ما يتفق مع دراسة كالفومو ار وآخرون(.)2006

ثالثا :مجال خدمة المجتمع:

جدول ( :)25المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال خدمة
المجتمع

فقرات مجال خدمة المجتمع

م

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

تحرص المدرسة على بناء عالقات طيبة مع المجتمع

النسبي %

الترتيب الدرجة

4.35

0.771

87.00

1

كبيرة جدا

 .2تتيح مرافقها لألنشطة المجتمعية.

4.15

0.837

83.00

7

كبيرة

 .3تركز على القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع.

4.22

0.816

84.40

3

كبيرة جدا

4.24

0.805

84.80

2

كبيرة جدا

4.17

0.888

83.40

6

كبيرة

4.19

0.809

83.80

5

كبيرة

4.05

0.883

81.00

9

كبيرة

4.21

0.767

84.20

4

كبيرة جدا

4.09

0.806

81.80

8

كبيرة

3.95

0.999

79.00

10

كبيرة

.1

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

المحلي.

تعقد لقاءات وبرامج (تثقيفية ،إرشادية) هادفة تفيد المجتمع
المحلي.
تحث العاملين على مشاركة المجتمع المحلي في المناسبات
المختلفة.
تستفيد من مقترحات المجتمع المحلي في تطوير العمل

المدرسي.

تقوم بمبادرات عملية لخدمة المجتمع (حمالت تطوعية،
حمالت توعية...إلخ).

تتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على حل
مشكالت األبناء.
تسهم مع مؤسسات المجتمع المحلي في رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة.
تقدم استشارات تخصصية لإلسهام في حل بعض
المشكالت المجتمعية.

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال خدمة المجتمع من استبانة معايير
التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )87.00% –79.00%وبدرجات كبيرة،
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:
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 -جاءت الفقرة رقم  " 1تحرص المدرســـــــــة على بناء عالقات طيبة مع المجتمع المحلي" في أعلى

مراتب خدمة المجتمع بوزن نســبي ( .)87.00%ويعزى الســبب في ذلك إلى إدراك مدراء المدارس

ألهميــة توطيــد العالقــات مع المجتمع المحلي ،وحرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة من خبرات وقــد ارت

وامكــانــات المجتمع المحلي ،حيــث إن المجتمع المحلي مليء بــالخبراء في كــافــة المجــاالت والتي

يمكن للمدرس ـ ــة اس ـ ــتثمارها في االرتقاء بالعملية التعليمية .وهذا ما يتفق مع ما أوص ـ ــت به د ارسـ ـ ـة

الحية ( )2015في ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة بناء عالقة طيبة بين المدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمجتمع المحلي لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من
إمكانياته وخاص ــة العناص ــر الفاعلة فيه ،والس ــماح باس ــتخدام المرافق المدرس ــية والتجهيزات لخدمة

المجتمع وتبادل المنفعة بينهما.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 10تقدم اســـتشـــارات تخصـــصـــية لإلســـهام في حل بعض المشـــكالت المجتمعية" فيأدنى المراتب بوزن نسـ ـ ـ ــبي ( .)79.00%ويعزى السـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى كثرة األعباء على العاملين
في المدرس ـ ــة من تحض ـ ــير وتجهيز وس ـ ــائل وعقد ورش عمل واجتماعات مما قد يحول دون التفرغ
وايجاد الوقت الكافي للخوض في إيجاد حلول للمشــكالت المجتمعية ،كما أن ســياســة وكالة الغوث

الدولية تحد من تدخل المدرس ــة بمش ــكالت المجتمع خاص ــة وان كانت ذات أبعاد س ــياس ــية .إال أن
مــدراء المــدارس حريصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون على عقــد الــدورات وورش العمــل ألوليــاء األمور ومجــالس المجتمع

المحلي ما أمكنهم ذلك حول المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت التي يتعرض لها الطلبة في المحيط االجتماعي كتدني

مس ــتوى التعليم أو المش ــكالت الس ــلوكية غير المرغوبة والعمل على تعديل وتحس ــين الس ــلوك والتي
بدورها تعكس تحســين المســتوى التعليمي للطلبة وتميز المؤسـســة التعليمية عن نظيراتها وهذا ما ما

يختلف جزئياً مع دراسة البحيصي ( )2014حيث أكد على توفر التميز المؤسسي ببعده الخدماتي

بدرجة كبيرة.

رابعا :السياسات واإلجراءات

جدول ( :)26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال
السياسات واإلجراءات

م

المتوسط االنحراف

فقرات مجال السياسات واإلجراءات

الحسابي المعياري

تتبنى المدرسة سياسات تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة

الوزن

النسبي
%

الترتيب الدرجة

4.18

0.737

83.60

2

كبيرة

 .2تنفذ برامج وأنشطة تتالءم مع خطتها االستراتيجية.

4.17

0.804

83.40

5

كبيرة

وفقا لمعلومات دقيقة.
 .3تحدث وتطور السياسات واإلجراءات ً

4.17

0.740

83.40

4

كبيرة

.1

وفعالية.
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 .4تضع بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر المحتملة.

4.09

0.819

81.80

10

كبيرة

متنور يتيح فرص استقطاب الكفاءات الالزمة
ًا
فكر
تتبنى ًا
.5
لنجاح العمل المدرسي.

4.10

0.767

82.00

9

كبيرة

 .6تستثمر الوقت في إدارة عمليات األداء التربوي واجراءاته.

4.12

0.779

82.40

8

كبيرة

 .7تراعي الوضوح في تحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم.

4.17

0.730

83.40

3

كبيرة

 .8توفر أدلة إرشادية توجيهية للعاملين.

4.15

0.744

83.00

6

كبيرة

 .9تستثمر المعلومات المتوفرة في تحسين بيئة العمل.

4.19

0.692

83.80

1

كبيرة

ت ْحدث تغييرات في بيئة العمل وهيكلياته بما ينسجم مع
.10
الخطة االستراتيجية.

4.14

0.742

82.80

7

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال السياسات واإلجراءات من استبانة
معايير التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )83.80% –81.80%وبدرجات

كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 -جـاءت الفقرة رقم  " 9تســـــــــتثمر المعلومات المتوفرة في تحســـــــــين بيئة العمل" في أعلى م ارتـب

السـياسـات واإلجراءات بوزن نسـبي ( .)83.80%ويعزى السـبب في ذلك إلى انتهاج مدارس وكالة

الغوث الدولية مس ــا اًر تخطيطياً يحتوي على المعلومات مع بيان مجاالت االس ــتفادة منها من خالل
مؤش ـ ـ ـرات موضـ ـ ــحة في الخطط التشـ ـ ــغيلية لمديري المدارس ،يحاسـ ـ ــب مدير المدرسـ ـ ــة على درجة

اســتثمارها وعليه فإن مديري المدارس يبدون اهتماماً بالغاً الســتثمار تلك المعلومات لتحســين بيئات
عملهم .وهذا ما يتفق جزئياً مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة المدهون ( )2014حيث حصـ ـ ـ ـ ـ ــل فيها معيار المعلومات
وتحليلها على وزن نسبي (.)%77.62

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم  " 4تضـــع بدائل اســـتراتيجية لمواجهة المخاطر المحتملة" في أدنى المراتب بوزن نسـ ــبي( .)%81.80ويعزى السبب في ذلك إلى أن وكالة الغوث تتبع سياسة واضحة لمواجهة المخاطر
المحتملة نظ اًر لكون محافظات غزة تعيش واقعاً متقلباً س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــياً واقتصـ ـ ـ ـ ــادياً وخاصــ ـ ـ ــة في ظل

االحتالل اإلســ ـرائيلي وس ـ ــياس ـ ــة الدول المجحفة بحق الش ـ ــعب الفلس ـ ــطيني في تقليص الدعم لوكالة

الغوث الدولية مما يحتم الحفاظ على اس ـ ــتم اررية المس ـ ــيرة التعليمية من خالل وض ـ ــع خطط طوارئ

مثل إعداد مواد للتعلم الذاتي يتم اللجوء إليها في حاالت الحيلولة دون وصول الطلبة إلى المدرسة،

وكذلك االحتفاظ بالكتب القديمة السـ ـ ــتعمالها في الظروف االقتصـ ـ ــادية الصـ ـ ــعبة التي تمنع طباعة

كتب جديدة وهذا بدوره يؤدي إلى االرتقاء بالمسـ ـ ــتوى األدائي للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية التابعة لوكالة

الغوث بمحافظات غزة.
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خامسا :العالقات والموارد

جدول ( :)27المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال
العالقات والموارد

م

المتوسط االنحراف

فقرات مجال العالقات والموارد

الحسابي المعياري

تقيم المدرسة عالقات خارجية مع مؤسسات المجتمع

الوزن

النسبي

الترتيب الدرجة

%

4.18

0.740

83.60

4

كبيرة

4.13

0.780

82.60

7

كبيرة

4.07

0.876

81.40

9

كبيرة

 .4تجري صيانة دورية للمباني والتجهيزات المدرسية.

4.11

0.778

82.20

8

كبيرة

 .5تحدد االحتياجات المالية باالعتماد على معلومات دقيقة.

4.17

0.727

83.40

5

كبيرة

 .6توظف التقنيات الحديثة في تسيير األعمال اإلدارية.

4.27

0.757

85.40

1

كبيرة جدا

 .7تستخدم نظاماً مالياً واضحاً.

4.26

0.737

85.20

2

كبيرة جدا

4.16

0.830

83.20

6

كبيرة

3.82

0.987

76.40

10

كبيرة

4.25

0.726

85.00

3

كبيرة جدا

.1

المحلي المختلفة بما يعود بالنفع على المدرسة.

 .2تتبادل الخبرات مع المدارس المختلفة.
.3

.8
.9
.10

تحتوي مباني وتجهيزات مدرسية كافية ومالئمة لطبيعة
األنشطة.

توظف المختبرات والوسائل التقنية الحديثة في األنشطة
المدرسية.
توفر موارد مالية من مصادر غير رسمية (جمعيات خيرية،
أولياء أمور ،شركات ،مصانع.)....
تضع خطط طوارئ لضمان سالمة الطالب والعاملين
والبيئة المحيطة.

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال العالقات والموارد من استبانة معايير

التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )85.40% –76.40%وبدرجات كبيرة،
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جــاءت الفقرة رقم ُ " 6توظف التقنيات الحديثة في تســـــــــيير األعمال اإلدارية" في أعلى م ارتــبالعالقات والموارد بوزن نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( .)85.40%ويعزى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى مواكبة وكالة الغوث
الدولية للتطورات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تعمل على تس ــهيل العمل اإلداري ،حيث توفر

مواقع متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة بإدخال الدرجات ( ،)Emisوأخرى متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ببيانات الموظفين واجازاتهم

( ،)Etmكما تحرص على عقد دورات تدريبية للمعلمين حول كيفية التعامل مع تلك المس ـ ـ ــتحدثات

التكنولوجية ،وتوظف خاصـ ــية التواصـ ــل من خالل البريد االلكتروني فيما يتعلق بإرسـ ــال النش ـ ـ ارت

التربوية والتقارير الدورية وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الدعوات للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في ورش العمل والندوات بين المدارس
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المختلفة ،وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على تحس ــين العمل اإلداري وس ــرعة اإلنجاز ودقته ،مما يؤدي

للتميز ،وهذا ما يتفق مع ما أوصـ ــت به د ارسـ ــة عياش ( )2015في تدريب المديرين على توظيف
اآلليات الحديثة في القيادة.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

ارد مالية من مصادر غير رسمية (جمعيات خيرية ،أولياء أمور ،شركات،
 الفقرة رقم ُ " 9توفر مو َمصانع)" في أدنى المراتب بوزن نسبي ( .)76.40%ويعزى السبب في ذلك إلى القيود والمحاذير
التي تفرضـ ــها وكالة الغوث الدولية إزاء التعاطي مع أي من المصـ ــادر غير الرسـ ــمية ال سـ ــيما إذا
كانت موارد مالية ،عدا بعض المص ــادر التي تتس ــم بدرجة من الرس ــمية والمتمثلة في النواظم التي
تتبناها المجالس العليا ألولياء األمور ،إال أنها تسمح بالتعاطي مع المساعدات العينية المستهلكة،
وجلها تتعلق بالفقراء من الطلبة.
نتائج السؤال الثاني :

ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوي الداللة ) (α≤ 0.05بين

متوســـــــــطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية بفلســـــــــطين لدرجة تحقق معايير التميز

المؤســـــســـــي في مدارســـــهم تعزى إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وســـــنوات الخدمة،
والمنطقة التعليمية) ؟ ولإلجابة عن السؤال سيتم التحقق من الفرضيات التالية:

 1.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى لمتغير الجنس (ذكور -إناث).

لإلجابة عن هذا السـ ـ ـ ـؤال تمت المقارنة بين متوس ـ ـ ــط درجات معلمي وكالة الغوث (ن= )141

ومتوس ـ ـ ــط درجات المعلمات (ن=  )279على اس ـ ـ ــتبانة معايير التميز المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي موض ـ ـ ــوع الد ارس ـ ـ ــة
باســتخدام اختبار (ت) للفروق بين متوســطات درجات عينتين مســتقلتين ،واســتخدم الباحث هذا االختبار

اإلحصـ ـ ــائي البارامتري بسـ ـ ــبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق ،إضـ ـ ــافة إلى أن
عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فرداً (عالم ،)210 :2005 ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ( :)28اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية لدرجة تحقق معايير
التميز المؤسسي تعزى للجنس (ذكور إناث)

مجاالت االستبانة

القيادة واإلدارة
الموارد البشرية
خدمة المجتمع
السياسات واإلجراءات

العالقات والموارد
الدرجة الكلية لمعايير
التميز المؤسسي

المتوسط

االنحراف

المتغير

العدد

الذكور

141

4.03

اإلناث

279

4.35

0.665

الذكور

141

3.96

0.651

اإلناث

279

4.21

0.606

الذكور

141

4.04

0.600

اإلناث

279

4.23

0.629

الذكور

141

4.05

0.706

اإلناث

279

4.23

0.548

الذكور

141

3.99

0.610

اإلناث

279

4.24

0.567

الذكور

141

4.01

0.502

اإلناث

279

4.25

0.484

الحسابي

المعياري
0.618

القيمة
قيمة (ت)

االحتمالية

4.738

0.000

()sig

مستوى
الداللة
دالة عند 0.05

3.889

0.000

دالة عند 0.05

3.086

0.002

دالة عند 0.05

2.868

0.004

دالة عند 0.05

4.036

4.689

0.000

0.0000

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )418عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.587 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه:

 توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدوليةومتوســطات درجات تقدير معلمات وكالة الغوث الدولية ،في درجة تحقق معايير التميز المؤس ـســي

حيث كانت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لالسـ ـ ــتبانة تسـ ـ ــاوي ( )0.000أقل من مسـ ـ ــتوى الداللة

( ،)0.05وكذلك قيمة (ت) المحس ــوبة تس ــاوي ( )4.689وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية والتي

تسـ ـ ـ ــاوي ( .)1.96ومن خالل مقارنة المتوســ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية فتبين أنها لص ـ ـ ــالح اإلناث .ويعزى

السـ ـ ــبب في ذلك إلى طبيعة اإلناث لما تحمله من سـ ـ ــمات شـ ـ ــخصـ ـ ــية لها عالقة بارتفاع مسـ ـ ــتوى
التنافس وتحقيق التميز ،وهذه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بها مديرات المدارس والعامالت فيها إلى جانب

المعلمين الذين يتأثرون بهذا الجو التنافس ـ ــي نظ اًر لكون القائد التربوي في المدرس ـ ــة هو أنثى ،وهذا
ما يؤكد نظرية القائد المؤثر والذي يش ـ ــكل محور األداء في المؤسـ ـ ـس ـ ــة .وقد اس ـ ــتدل الباحث على
ممارسـ ــة المديرات اإلناث من خالل اسـ ــتجابات معلماتهن اإلناث ،وعلى ممارسـ ــة المديرين الذكور

من خالل اسـ ـ ـ ـ ــتجابات معلميهم الذكور .وهذا ما اختلفت عليه د ارسـ ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ــري ( )2015حيث
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أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية في متوسـطات اسـتجابات عينة الد ارسـة حول التميز

المؤس ـســي يعزى لمتغير الجنس ،وكذلك د ارســة البحيصــي ( )2014التي بينت أن الفروق لصــالح
الذكور.
 2.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية

بفلســــــــطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤســــــــســــــــي في مدارســــــــهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

(بكالوريوس -دراسات عليا).

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال تمت المقارنة بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ــط درجات حملة البكالوريوس (ن= )368
ومتوس ـ ــط حملة الد ارس ـ ــات العليا (ن=  )52على اس ـ ــتبانة معايير التميز المؤسـ ـ ـس ـ ــي موض ـ ــوع الد ارس ـ ــة
باستخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)29اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية لدرجة تحقق معايير
التميز المؤسسي تعزى للمؤهل العلمي (بكالوريوس_ دراسات عليا)

مجاالت االستبانة

القيادة واإلدارة
الموارد البشرية
خدمة المجتمع
السياسات واإلجراءات

العالقات والموارد
الدرجة الكلية لمعايير
التميز المؤسسي

المتوسط

االنحراف

المتغير

العدد

بكالوريوس

368

4.27

دراسات عليا

52

4.09

0.604

بكالوريوس

368

4.14

0.634

دراسات عليا

52

4.06

0.615

بكالوريوس

368

4.18

0.630

دراسات عليا

52

4.10

0.595

بكالوريوس

368

4.18

0.614

دراسات عليا

52

4.05

0.577

بكالوريوس

368

4.17

0.574

دراسات عليا

52

4.03

0.699

بكالوريوس

368

4.19

0.501

دراسات عليا

52

4.07

0.504

الحسابي

المعياري
0.672

قيمة (ت)

القيمة

االحتمالية
()sig

1.780

0.076

0.797

0.426

0.798

0.426

1.490

0.137

1.683

1.631

0.093

0.104

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )418عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.587 =0.01
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يتبين من الجدول السابق أنه:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات حملة درجة البكالوريوسومتوس ــطات درجات تقدير حملة الد ارس ــات العليا ،في درجة تحقق معايير التميز المؤسـ ـس ــي حيث

كانت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( )0.104أكبر من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة

( ،)0.05وكذلك قيمة (ت) المحس ـ ــوبة تس ـ ــاوي ( )1.631وهي أقل من قيمة (ت) الجدولية والتي

تس ــاوي ( .)1.96ويعزى الس ــبب في ذلك إلى وحدوية المعايير الناظمة لألداء المدرس ــي والموجهة

للمعلمين ومديري المدارس بص ـ ـ ــرف النظر عن مس ـ ـ ــتوى التأهيل العلمي لهم ،وهذا يبرهن على قوة
التأثير والتوجيه الذي تتصــف به الجهات اإلش ـرافية في وكالة الغوث الدولية .وهذا يتفق مع د ارســة

المصري ( ،)2015ويختلف مع دراسة البحيصي (.)2014

 3.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
بفلســطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤســســي في مدارســهم تعزى لمتغير ســنوات الخدمة (أقل من

 5سنوات – من  10-5سنوات – أكثر من  10سنوات).

لإلجابة عن هذا السـؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر ســنوات الخدمة (أقل من 5
سنوات –  10-5سنوات – أكثر من  10سنوات) على معايير التميز المؤسسي من وجهة نظر معلمي
وكالة الغوث الدولية ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)30يبين نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

المتغير

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

5.151

2

2.575

المجموعات

180.603

417

0.433

المجموع

185.754

419

بين المجموعات

1.185

2

0.593

المجموعات

166.101

417

0.398

المجموع

167.286

419

بين المجموعات

0.696

2

0.348

المجموعات

163.358

417

0.392

المجموع

164.053

419

مصدر التباين
بين المجموعات

القيادة واإلدارة

الموارد البشرية

خدمة المجتمع

داخل

داخل

داخل

مجموع

- 164 -

المربعات

قيمة ف

5.947

1.487

0.888

القيمة

االحتمالية
()sig

0.003

0.227

0.412

مستوى
الداللة

دالة عند
0.05

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

بين المجموعات
السياسات

واإلجراءات

العالقات
والموارد

الدرجة الكلية
لمعايير
التميز

المؤسسي

0.107

2

0.053

المجموعات

156.056

417

0.374

المجموع

156.163

419

بين المجموعات

0.259

2

0.130

المجموعات

146.664

417

0.352

المجموع

146.923

419

بين المجموعات

0.695

2

0.348

المجموعات

104.946

417

0.252

المجموع

105.641

419

داخل

داخل

داخل

0.143

0.369

1.381

0.867

0.692

0.252

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )417 ،2عند مستوى داللة  ،3.01 =0.05وعند مستوى داللة 4.65 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه:

 -ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ــطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية

لدرجة تحقق معايير التميز المؤس ـ ـسـ ــي تعزى لمتغير سـ ــنوات الخدمة حيث كانت القيمة االحتمالية

للدرجة الكلية لالسـ ـ ــتبانة تسـ ـ ــاوي ( )0.252أكبر من مسـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة (ف)

المحس ــوبة تس ــاوي ( )1.381وهي أقل من قيمة (ف) الجدولية والتي تس ــاوي ( .)3.01وذلك فيما

يتعلق بجميع مجاالت االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ما عدا مجال القيادة واإلدارة والذي أظهرت النتائج وجود فروق

في التقديرات إزاءه .ويعزى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه العاملين في المدارس في درجة التميز

الشترك جميع العاملين في فعاليات وأنشطة
ا
معلمين وادارة بغض النظر عن سنوات الخدمة وذلك
التميز بنفس القدر والدرجة وكذلك خضــوع الجميع لنفس مصــادر الرقابة داخلية كانت أو خارجية،

إلى جانب ذلك فإن المديرين والمعلمين الجدد يخضعون لدورات تنشيطية وتثقيفية وتطويرية تحدث

حالة من التس ــاوي في األداء مع من س ــبقوهم في س ــنوات الخدمة .وهذا كله باس ــتثناء مجال القيادة

واإلدارة والذي س ـ ــيتم تفس ـ ــيره الحقاً .وهذا يتفق جزئياً مع د ارس ـ ــة المص ـ ــري ( ،)2015حيث أكدت
الدراسة على عدم وجود فروق في أداء التميز المؤسسي في جميع مجاالت الدراسة بعكس الدراسة

الحالية التي أكدت على عدم وجود فروق عدا مجال القيادة واإلدارة.
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والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في المجال القيادة واإلدارة ذي الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة:
جدول ( :)31يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على المجال ذي الداللة تبعاً
لمتغير سنوات الخدمة

البيان

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

99

4.04

0.671

 10-5سنوات

149

4.28

0.692

ـأكثر من  10سنوات

172

4.32

0.618

المجال
القيادة واإلدارة

والجدول التالي يبين نتائج اختبار شــيفيه للكشــف عن اتجاه الفروق بين متوســطات معلمي وكالة الغوث

الدولية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة:

جدول ( :)32نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على المجال ذي الداللة تبعاً
لمتغير سنوات الخدمة

المتغير
القيادة واإلدارة

البيان

أقل من  5سنوات

 10-5سنوات

*-0.23306

ـأكثر من  10سنوات

*-0.27753

 10-5سنوات
0.04446

يتبين من الجدولين السابقين أنه:

 توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية على المجال ذي الداللة بين الذين س ـ ـ ـ ــنوات خدمتهم أقل من 5س ـ ـ ـ ــنوات من جهة ومجموعتي الذين س ـ ـ ـ ــنوات خدمتهم ما بين ( 10-5س ـ ـ ـ ــنوات) وكذلك مع الذين
ســنوات خدمتهم أكثر من ( 10ســنوات) حيث ظهرت (*) ،ولصــالح الذين ســنوات خدمتهم أعلى ،

وتبين عدم وجود فروق بين الذين ســنوات خدمتهم ما بين ( 10-5ســنوات) والذين ســنوات خدمتهم

(أكثر من  10سـ ـ ـ ـ ــنوات) .ويعزو الباحث ذلك إلى أن سـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمة األكثر تنعكس إيجاباً على
ســمات شــخصــيات المعلمين والمديرين بما يحقق مســتوى من النضــج والحكمة اللذين يشــكالن أبرز
مقومات الشــخصــية المتميزة .وهذا يتفق مع د ارســة البحيصــي ( )2014حيث أظهرت وجود فروق

لصالح سنوات الخدمة األكثر.

 4.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر المنطقة التعليمية على
معايير التميز المؤسسي من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ( :)33يبين نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

المتغير

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

19.462

10

1.946

المجموعات

166.292

409

0.407

المجموع

185.754

419

بين المجموعات

12.752

10

1.275

المجموعات

154.534

409

0.378

المجموع

167.286

419

بين المجموعات

18.668

10

1.867

المجموعات

145.386

409

0.355

المجموع

164.053

419

بين المجموعات

6.880

10

0.688

المجموعات

149.283

409

0.365

المجموع

156.163

419

بين المجموعات

7.063

10

0.706

المجموعات

139.860

409

0.342

المجموع

146.923

419

بين المجموعات

10.395

10

1.039

المجموعات

95.246

409

0.233

المجموع

105.641

419

مصدر التباين
بين المجموعات

القيادة واإلدارة

الموارد البشرية

خدمة المجتمع

السياسات

واإلجراءات

العالقات
والموارد

الدرجة الكلية
لمعايير
التميز

المؤسسي

داخل

داخل

داخل

داخل

داخل

داخل

متوسط

القيمة
قيمة ف

4.787

3.375

5.252

1.885

2.066

4.464

االحتمالية
()sig

0.000

0.000

0.000

0.046

0.026

0.000

مستوى
الداللة

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )409 ،10عند مستوى داللة  ،1.85 =0.05وعند مستوى داللة 2.36 =0.01
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يتبين من الجدول السابق أنه:

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية لدرجة

تحقق معايير التميز المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تعزى لمتغير المنطقة التعليمية حيث كانت القيمة االحتمالية

للدرجة الكلية لالســ ـ ــتبانة تسـ ـ ـ ــاوي ( )0.000أقل من مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة (ف)

المحسوبة تساوي ( )4.464وهي أكبر من قيمة (ف) الجدولية والتي تساوي (.)1.85

والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية:

جدول ( :)34يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على المجاالت ذات الداللة تبعاً
لمتغير المنطقة التعليمية

المتغير

القيادة واإلدارة

الموارد البشرية
خدمة المجتمع
السياسات واإلجراءات
العالقات والموارد
الدرجة الكلية لمعايير
التميز المؤسسي

شرق

غرب

غرب

خان يونس

خان يونس

الوسطى

العدد

42

39

55

34

المتوسط الحسابي

4.44

4.29

4.45

4.47

3.81

االنحراف المعياري

0.988

0.614

0.495

0.331

0.886

المتوسط الحسابي

4.09

4.17

4.30

3.77

االنحراف المعياري

0.606

0.651

0.346

0.779

المؤشرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

غرب غزة

جباليا
40

4.45

3.85

0.454

0.786

االنحراف المعياري

4.37

3.97

0.348

0.738

المتوسط الحسابي

4.40

4.02

0.458

0.667

4.17

4.19

4.34

4.38

3.88

0.452

0.613

0.444

0.246

0.626

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات معلمي وكالة

الغوث الدولية تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية:
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جدول ( :)35نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على المجال ذي الداللة تبعاً
لمتغير المنطقة التعليمية
شرق

غرب

غرب

المتغير

البيان

القيادة واإلدارة

جباليا

*0.63226

الموارد البشرية

جباليا

*0.31774

خدمة المجتمع

جباليا

السياسات واإلجراءات

جباليا

*0.40147

العالقات والموارد

جباليا

*0.37838

الدرجة الكلية لمعايير
التميز المؤسسي

جباليا

خان يونس

خان يونس

الوسطى

غرب غزة

*0.66355 *0.64818
*0.52544

*0.39942
*0.63226

*0.28486

*0.46000

*0.30379 *0.49200

يتبين من الجدولين السابقين أنه:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية على المجاالت ذات الداللة بين المناطق التعليمية ولصالح منطقةكل من (شـ ـ ــرق خان يونس ،غرب خان يونس ،غرب الوسـ ـ ــطى ،غرب غزة) مقارنة بمنطقة جباليا
التعليميـة حيـث ظهرت (*) في الفروق بين تلـك المنـاطق ولص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحهـا في تحقيق معـايير التميز
المؤسـ ـ ـس ـ ــي مقارنة مع منطقة جباليا التعليمية .ويعزو الباحث ذلك إلى أن منطقة جباليا تعتبر من
أكثر المناطق التعليمية التي تكتظ مدارسها بالطالب ،ناهيك عن كونها منطقة حدودية مما يجعلها

أكثر عرضـ ـ ـ ــة وتأث اًر بالظروف السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية المتوترة ،مما يعني أنها أقل اسـ ـ ـ ــتق ار اًر من نظيراتها في
المناطق الوسـ ـ ــطى والجنوبية وخاصـ ـ ــة المناطق الغربية ،وقد يكون السـ ـ ــبب عائداً إلى كثرة تنقالت

المديرين في تلك المنطقة مما ينعكس ســلباً على أدائهم وبالتالي ينعكس أيض ـاً على تحقيق معايير
التميز المؤسـ ـس ــي فيها .وهذا يتفق جزئياً مع ما جاءت به د ارس ــة البحيص ــي ( )2014حيث أكدت
وجود فروق تعزى لمتغير المنقطة الجغرافية ،ولكن كانت النتائج لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح منطقة غزة بعكس ما

جاءت به الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة الحالية ،وقد يرجع الس ـ ـ ـ ـ ــبب إلى اختالف مجتمع الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة حيث كان مجتمع
دراستها العاملين في الكليات التقنية والمهنية.

نتائج السؤال الثالث:

ينص على :ما درجة تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلســطين لدرجة ممارســة مديريهم التخطيط

االستراتيجي في مدارسهم ؟

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـؤال تم اسـ ـ ــتخدام المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي واالنحراف المعياري والوزن النسـ ـ ــبي

الس ــتجابات أفراد العينة على اس ــتبانة ممارس ــة التخطيط االس ــتراتيجي بمجاالته ودرجته الكلية ،والجدول

التالي يبين ذلك:
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جدول ( :)36المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة درجة
ممارسة التخطيط االستراتيجي

المتوسط االنحراف

الوزن

الرؤية والرسالة

10

4.32

0.592

86.40

2

األهداف االستراتيجية

10

4.35

0.619

87.00

1

كبيرة جدا

التحليل االستراتيجي

10

4.27

0.618

85.40

4

كبيرة جدا

تنفيذ الخطة االستراتيجية

10

4.29

0.591

85.80

3

كبيرة جدا

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

10

4.25

0.605

85.00

5

كبيرة جدا

الدرجة الكلية لممارسة التخطيط االستراتيجي

50

4.30

0.528

86.00

مجاالت االستبانة

عدد

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب

الدرجة
كبيرة جدا

كبيرة جدا

يتضح من الجدول السابق أن درجة التقدير الكلية لدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من

وجهة نظر المعلمين يقع عند مستوى متوسط حسابي ( )4.30بوزن نسبي ( ،)%86.00ويدلل على

أنها جاءت بدرجة كبيرة جدا ،ويعزى السبب في ذلك إلى اهتمام مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة بتطبيق التخطيط االستراتيجي في مدارسهم ،ويتجلى ذلك في حرصهم على وضوح رؤية

المدرسة ورسالتها وصياغتهما بمشاركة العاملين وفق ما يتوفر من إمكانات وحسب توجهات المدرسة

وقيم المجتمع ،وكذلك مراعاة دقة ووضوح صياغة األهداف االستراتيجية باالشتراك مع العاملين وانبثاقها

من رسالة المدرسة واشتقاق األهداف التكتيكية منها مع مراعاة شمولها لكافة المجاالت في المدرسة ،كما

يتم وضع األهداف بحيث تكون واقعية وقابلة للقياس ،وتتصف بالمرونة وقابلية التكيف مع المستجدات،

ويهتم مدراء المدارس أيضاً بمعرفة طبيعة البيئة المحيطة من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية
للتعرف إلى نقاط القوة ومواطن الضعف والفرص المتاحة والمخاطر المحتملة ،ويتم تنفيذ الخطة

االستراتيجية من خالل مجموعة من الخطط التشغيلية التي تتضمن أهدافاً تكتيكية يمكن قياسها من

خالل أنشطة مجدولة زمنياً ،ويتم متابعة تنفيذ تلك الخطط وتقييمها باستمرار وفق مؤشرات واضحة
ومحددة يضعها مدراء المدارس مستفيدين من التغذية الراجعة في تلبية االحتياجات الحالية وتطوير

الخطط المستقبلية واصدار التقارير الدورية حول نتائج العملية التعليمية ومخرجاتها .وهذا يتفق مع دراسة

الحليمي ( ،)2017ودراسة أبو حطب ( ،)2015وعياش ( ،)2015وشويدح ( ،)2015التي أجمعت
جميعها على أن درجة ممارسة مدراء المدارس للتخطيط االستراتيجي بلغت درجة كبيرة وكبيرة جداً.
وترتبت مجاالت استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي كما يلي:

 جاء مجال (األهداف االســـتراتيجية) في أعلى مراتب ممارسـ ــة التخطيط االسـ ــتراتيجي بوزن نسـ ــبي( )%87.00وبدرجة كبيرة جداً .ويعزو الباحث ذلك إلى مراعاة مدراء المدارس لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ودقة
صـياغة األهداف االسـتراتيجية واشـراك العاملين في صـياغتها ،بحيث تكون شـاملة لكافة المجاالت
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ومرنة بحيث يسـ ـ ــهل تكييفها حسـ ـ ــب المتغي ارت الجديدة ،وواقعية وقابلة للقياس ،ويتم وضـ ـ ــعها وفق

اإلمكانات المتاحة وحسب جدول زمني للتنفيذ.

 ثم جاء مجال (الرؤية والرســـــالة) في المرتبة الثانية بوزن نسـ ـ ـ ــبي ( )%86.40وبدرجة كبيرة جداًويعزو الباحث ذلك إلى وض ــوح ص ــياغة رؤية المدرس ــة ورس ــالتها وما تتص ــفان به من اس ــتشـ ـراف

للمســتقبل ،واشـراك العاملين في صــياغتهما بما يتناســب مع اإلمكانات المتاحة وواقع المدرســة وبما
ينســـجم مع فلسـ ــفة المجتمع .وهذا يتفق مع د ارســـتي مليحة ( ،)2016والحافي ( )2014التي جاء

الوزن النسبي فيهما لمجالي الرؤية والرسالة مرتفعاً وهذا يؤكد على أهمية هذا المجال في التخطيط
االستراتيجي.

 ثم جاء مجال (تنفيذ الخطة االســــــتراتيجية) في المرتبة الثالثة بوزن نس ـ ـ ـ ــبي ( )%85.80وبدرجةكبيرة جداً ويعزو الباحث ذلك إلى وض ــع مدير المدرس ــة لخطط تش ــغيلية واض ــحة المعالم ومناس ــبة
لألهداف االسـ ــتراتيجية ،وتوزيع المهام على العاملين وفق قدراتهم ،وتشـ ــجيع العاملين على التعاون
والعمل الفريقي ،واالهتمام بوضع التعليمات واإلرشادات الخاصة بعملية تنفيذ أنشطة الخطة .وهذه

النتيجة اتفقت مع د ارسـ ـ ــة شـ ـ ــويدح ( ،)2015حيث حصـ ـ ــل فيها مجال (تنفيذ االسـ ـ ــتراتيجية) على

المرتبة الثالثة بعد مجالي (صياغة االستراتيجية ،والمتابعة والتقويم) وجاء بوزن نسبي ()%75.98

أي بدرجة كبيرة.

 ثم جاء مجال (التحليل االســـــتراتيجي) في المرتبة الرابعة بوزن نس ـ ـ ــبي ( )%85.40وبدرجة كبيرةجــداً ويعزو البــاحــث ذلــك إلى إيالء مــدراء المــدارس اهتمــامـاً بــالغـاً لمعرفــة البيئــة المحيطــة بهم من

خالل رصـ ـ ــد اإلمكانات المتاحة وتحديد نقاط القوة ومواطن الضـ ـ ــعف في البيئة الداخلية بمشـ ـ ــاركة
العــاملين وكــذلــك تحــديــد الفرص المتــاحــة والمخــاطر المحتملــة في البيئــة الخــارجيــة ،وتقييم كفــاءة

المباني والتجهيزات المدرسية .وبذلك يتفق هذا الوزن النسبي مع دراسة سكيك ( )2008الذي وقع
بدرجة كبيرة مقارنة بما جاءت به الدراسة الحالية.

 ثم جاء مجال (متابعة تنفيذ الخطة االســــــتراتيجية وتقييمها) في المرتبة الخامس ـ ـ ـ ــة بوزن نس ـ ـ ـ ــبي( )%85.00وبدرجة كبيرة جداً ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المتابعة والتقييم للخطة

االس ـ ــتراتيجية حيث يتابع مدراء المدارس تنفيذ الخطط واألنش ـ ــطة بش ـ ــكل مس ـ ــتمر ويتم التقييم وفق

مؤش ـرات واضــحة ومحددة ،واصــدار تقارير دورية حول نتائج األداء واالعتماد على مبدأ المســاءلة

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــدة إلى مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات اإلنجــاز .وتتفق هــذه الــدرجــة الكبيرة في مجــال متــابعــة تنفيــذ الخطــة
االستراتيجية وتقييمها مع دراسة الكحلوت (.)2014
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والجداول التالية توضح مظاهر مجاالت استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي على التوالي:

أوال :مجال الرؤية والرسالة:

جدول ( :)37المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الرؤية
والرسالة:

المتوسط االنحراف

الوزن

4.46

0.674

89.20

1

 .2يضع رؤية ورسالة طموحتين تستشرفان المستقبل.

4.40

0.675

88.00

2

كبيرة جدا

 .3يراعي المرونة في صياغة الرؤية والرسالة.

4.35

0.707

87.00

4

كبيرة جدا

4.35

0.680

87.00

3

كبيرة جدا

4.17

0.843

83.40

10

كبيرة

4.32

0.745

86.40

6

كبيرة جدا

 .7يصوغ الرؤية والرسالة بما يتناسب مع توجهات المدرسة.

4.30

0.726

86.00

7

كبيرة جدا

 .8يبرز الموقع التنافسي للمدرسة من خالل الرسالة.

4.23

0.856

84.60

9

كبيرة جدا

 .9يشتق الرسالة من الرؤية المستقبلية للمدرسة.

4.25

0.732

85.00

8

كبيرة جدا

 .10يراعي قيم المجتمع وفلسفته عند صياغة الرؤية والرسالة.

4.34

0.713

86.80

5

كبيرة جدا

م
.1

.4

فقرات مجال الرؤية والرسالة

الحسابي المعياري النسبي %

يصوغ مدير المدرسة الرؤية والرسالة بصورة واضحة
ومحددة.

يصوغ الرؤية والرسالة وفق اإلمكانات المتاحة ،وواقع
المدرسة.

 .5يشرك العاملين في صياغة الرؤية والرسالة.
.6

يعلن عن رؤية المدرسة ورسالتها ،بحيث تكونان واضحتين
للجميع.

الترتيب

الدرجة
كبيرة جدا

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات الرؤية والرسالة من استبانة درجة ممارسة
التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )89.20% –83.40%وبدرجات كبيرة،
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 -جاءت الفقرة رقم  " 1يصـــود مدير المدرســـة الرؤية والرســـالة بصـــورة واضـــحة ومحددة" في أعلى

مراتب الرؤية والرســالة بوزن نســبي ( .)89.20%ويعزى الســبب في ذلك إلى اهتمام القائمين على

اإلدارات المدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية في وكالة الغوث الدولية بتزويد مديري المدارس بمهارات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة الخطط

االسـ ــتراتيجية من خالل دورات تخص ـ ـصـ ــية يخضـ ــع لها مدراء المدارس ،إضـ ــافة إلى وجود متابعة

إزاء أدائهم في صــ ــياغة الخطط .وهذا ما يتفق مع د ارس ـ ــة الحافي ( ،)2014حيث حصــ ــل محور
صياغة الرؤية والرسالة فيها على متوسط حسابي مرتفع بلغ (.)3.79

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 5يشـــرك العاملين في صـــياغة الرؤية والرســـالة " ورغم أنها جاءت في أدنى المراتبإال أنها جاءت بدرجة كبيرة وبوزن نســبي ( .)%83.40ويعزى الســبب في ذلك إلى تشــكيل مديري
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المدارس للجان تخطيطية يكلف فيها فريق بالمهام التخطيطية إلى جانب اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراك جميع معلمي

المدرسة في لجان فرعية تتناول الخطط صياغ ًة وتنفيذاً .وهذا اتفق مع ما أوصت به دراسة مليحة
( ،)2016وهي ض ـ ـ ــرورة إشـ ـ ـ ـراك العاملين وذوي االختص ـ ـ ــاص والمس ـ ـ ــتفيدين في ص ـ ـ ــياغة الرؤية
والرسالة واالشتراك بعملية التخطيط االستراتيجي.

ثانيا :مجال األهداف االستراتيجية:

جدول ( :)38المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال
األهداف االستراتيجية:

م

فقرات مجال األهداف االستراتيجية

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

يراعي مدير المدرسة الدقة والوضوح عند صياغة األهداف

الترتيب الدرجة

4.40

0.740

88.00

1

كبيرة جدا

 .2يشرك العاملين في تحديد األهداف االستراتيجية للمدرسة.

4.31

0.830

86.20

8

كبيرة جدا

 .3يضع األهداف التكتيكية بحيث تكون قابلة للقياس.

4.30

0.787

86.00

10

كبيرة جدا

 .4يراعي شمولية األهداف االستراتيجية لكافة المجاالت.

4.39

0.711

87.80

3

كبيرة جدا

يضع أهدافاً واقعي ًة بحيث تكون قابلة للتحقق في ضوء
.5
الموازنة واإلمكانات المتاحة.

4.38

0.767

87.60

4

كبيرة جدا

 .6يضع أهدافاً مرن ًة قابلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.

4.33

0.711

86.60

6

كبيرة جدا

 .7يراعي األولويات االستراتيجية عند صياغة األهداف.

4.30

0.703

86.00

9

كبيرة جدا

 .8يضع جدوالً زمنياً لتنفيذ األهداف االستراتيجية.

4.39

0.695

87.80

2

كبيرة جدا

 .9يتبنى أهدافاً استراتيجي ًة تراعي التطور المهني للعاملين.

4.32

0.759

86.40

7

كبيرة جدا

 .10يصوغ أهداًفا تنبثق من رسالة المدرسة.

4.37

0.709

87.40

5

كبيرة جدا

.1

االستراتيجية.

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال األهداف االستراتيجية من استبانة

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ()88.00% –86.00%
وبدرجات كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم ُ " 1يراعي مدير المدرســـة الدقة والوضـــوح عند صـــياغة األهداف االســـتراتيجية"في أعلى مراتب األهداف االس ـ ـ ـ ــتراتيجية بوزن نس ـ ـ ـ ــبي ( .)88.00%ويعزى الس ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى
حرص وكالة الغوث الدولية على عقد دورات متخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة لالرتقاء بمهارات مديري المدارس في

مجال صـ ــياغة الخطط االسـ ــتراتيجية بما يتضـ ــمن األهداف االسـ ــتراتيجية ،واعداد مجمعات تدريبية
تتناول جانب التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي كبرنامج القيادة من أجل المسـ ـ ــتقبل .وهذا ما يتفق إلى حد ما

مع دراسة شويدح ( )2015التي جاء فيها مجال (صياغة االستراتيجية) في المرتبة األولى وبوزن
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نس ـ ـ ــبي ( )%79.63أي بدرجة كبيرة ،وهذا ما يؤكد أهمية الص ـ ـ ــياغة الدقيقة والواض ـ ـ ــحة لألهداف

االستراتيجية.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 7يراعي األولويات االستراتيجية عند صياغة األهداف" في أدنى المراتب بوزن نسبيمتماثل ( .)%86.00ويعزى الســبب في ذلك إلى ظروف المجتمع الفلســطيني غير المســتقرة والتي
تنعكس س ـ ـ ـ ـ ــلباً على العمل اإلداري لذا فإن مديري المدارس يض ـ ـ ـ ـ ــطرون لتقديم األولويات لغموض
المس ـ ـ ــتقبل المتعلق بتنفيذ خططهم الموض ـ ـ ــوعة ،إلى جانب اعتبار األولويات في ص ـ ـ ــياغة الخطط

االستراتيجية والتشغيلية (الخطة المعلنة).
ثالثا :مجال التحليل االستراتيجي:

جدول ( :)39المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال
التحليل االستراتيجي

فقرات مجال التحليل االستراتيجي

م

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

يرصد مدير المدرسة اإلمكانات المادية المتاحة للمدرسة عند

الترتيب الدرجة

4.39

0.684

87.80

2

كبيرة جدا

4.43

0.675

88.60

1

كبيرة جدا

4.33

0.734

86.60

3

كبيرة جدا

4.24

0.751

84.80

7

كبيرة جدا

4.25

0.750

85.00

6

كبيرة جدا

4.26

0.757

85.20

5

كبيرة جدا

4.23

0.784

84.60

8

كبيرة جدا

 .8يشرك العاملين في عملية التحليل البيئي.

4.10

0.872

82.00

10

كبيرة

 .9يرصد الموارد والطاقات التي يمكن االستفادة منها.

4.21

0.784

84.20

9

كبيرة جدا

 .10يقيم كفاءة المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية.

4.31

0.734

86.20

4

كبيرة جدا

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تحليل البيئة الداخلية.

يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الداخلية
للمدرسة.
يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الخارجية
للمدرسة.
يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة
الداخلية.
يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة
الخارجية.

يراعي التطورات التقنية والعلمية والمعرفية عند تحليل البيئة
الخارجية.
ينسق مع الدوائر األخرى في وكالة الغوث لتحليل البيئة
الداخلية والخارجية.
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يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال التحليل االستراتيجي من استبانة درجة

ممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( )88.60% –82.00%وبدرجات
كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم ُ " 2يحدد نقاط القوة ومواطن الضــــــعف في البيئة الداخلية للمدرســــــة" في أعلىمراتب خدمة المجتمع بوزن نسـ ـ ـ ـ ــبي ( .)88.60%ويعزى السـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى انكشـ ـ ـ ـ ــافية العمل
اإلداري في المدارس وانفتاحه على المنظور المجتمعي مما يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مرآة للعمل داخل المدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بضـعفه وقوته ،ناهيك عن إعمال الرقابة الرسـمية في مجريات العمل المدرسـي بما يشـكل موجهات

دقيقة لألداء .وهذا ما اتفق مع دراسة الكحلوت ( )2014التي أوصت بأهمية تحليل البيئة الداخلية
والخارجية إلنجاح التخطيط االستراتيجي وتحقيق أهدافه بصورة سليمة.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 8يشـــــــــرك العــاملين في عمليــة التحليــل البيئي" في أدنى الم ارت ــب بوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي( .)82.00%ويعزى الســبب في ذلك إلى قيام مدراء المدارس بتكليف فريق للتخطيط والعمل على
د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البيئــة الــداخليــة والخــارجيــة نظ اًر النخراط العــاملين في هــذه البيئــة ووعيهم بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــداتهـا
ومتغيراتها المختلفة .وهذا اتفق مع د ارســة شــويدح ( )2015التي أكدت على ضــرورة إش ـراك جميع

الموظفين في ورشات العمل الخاصة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية.
رابعا :تنفيذ الخطة االستراتيجية

جدول ( :)40المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال تنفيذ
الخطة االستراتيجية

فقرات مجال تنفيذ الخطة االستراتيجية

م

 .1يضع مدير المدرسة خططاً تشغيلي ًة مناسب ًة لألهداف.

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي %

الترتيب الدرجة

4.37

0.664

87.40

1

كبيرة جدا

4.32

0.672

86.40

3

كبيرة جدا

4.23

0.785

84.60

10

كبيرة جدا

4.29

0.693

85.80

6

كبيرة جدا

4.34

0.668

86.80

2

كبيرة جدا

 .6ينشر الخطط التنفيذية ويعلن عنها.

4.28

0.726

85.60

7

كبيرة جدا

 .7يشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

4.30

0.712

86.00

5

كبيرة جدا

.2

يوفر لقادة األنشطة الموارد الكافية لتنفيذ المهام الموكلة
إليهم.

 .3يشرك العاملين في وضع الخطط التنفيذية.
.4
.5

يوزع المهام واألدوار على العاملين حسب قدراتهم وطبيعة
عملهم.
يضع األنشطة واإلجراءات القابلة للتنفيذ وفق جدول زمني

محدد.
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 .8يوضح التعليمات واإلرشادات الخاصة بعملية تنفيذ الخطة4.26 .

0.738

85.20

8

كبيرة جدا

4.25

0.753

85.00

9

كبيرة جدا

4.30

0.696

86.00

4

كبيرة جدا

.9
.10

يوظف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ أنشطة
الخطة.
يستثمر أنشطة المدرسة المختلفة في تحقيق أهداف الخطة
االستراتيجية.

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال تنفيذ الخطة االستراتيجية من استبانة

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ()87.40% –84.60%
وبدرجات كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1يضــــع مدير المدرســــة خططاً تشــــغيلي ًة مناســــب ًة لألهداف" في أعلى مراتبالس ــياس ــات واإلجراءات بوزن نس ــبي ( .)87.40%ويعزى الس ــبب في ذلك إلى أن مديري المدارس
يشـ ــتقون أهدافهم التشـ ــغيلية في ضـ ــوء احتياجاتهم بأسـ ــلوب علمي ،وهو ما تتضـ ــمنه آلية صـ ــياغة

الخطط علماً بأن معظم مديري المدارس قد حصــلوا على دورات بخصــوص هذا األمر ،ناهيك عن
المجمعات التدريبية المتعلقة بالتخطيط االس ـ ـ ــتراتيجي الواردة في برنامج القيادة من أجل المسـ ـ ـ ـتقبل

آنفة الذكر.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ُ " 3يشـــــــــرك العاملين في وضـــــــــع الخطط التنفيذية" في أدنى المراتب ومع ذلك جاءتبدرجة كبيرة جداً وبوزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي ( .)%84.60ويعزى الس ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى أن مخرجات الخطط
التنفيذية ال تنفصـ ـ ـ ـ ـ ــل عن أداء العاملين إلى جانب اإلعداد اإلداري الفائق والذي يتسـ ـ ـ ـ ـ ــم به معظم
العاملين في مدارس وكالة الغوث الدولية ،وكذلك امتالك الكثير منهم الرغبة والدافعية لالرتقاء في

السـ ـ ـ ـ ــلم اإلداري مما يدفعهم إلى إبداء مزيد من األداء اإلداري المتميز والمتعلق في ترجمة الخطط
التنفيذية واقعاً .وهذا يتفق مع ما أوص ـ ـ ـ ـ ــت به د ارس ـ ـ ـ ـ ــتي مليحة ( ،)2016وعياش ( )2015والتي
أكدتا على ضــرورة إشـراك العاملين وذوي االختصــاص والمســتفيدين في إعداد الخطط االســتراتيجية

للمنظمة.
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خامسا :متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

جدول ( :)41المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال متابعة
تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها

م

فقرات مجال متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها
يضع مدير المدرسة مؤشرات واضحة ومحددة للتأكد من

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي %

الترتيب الدرجة

4.35

0.640

87.00

1

كبيرة جدا

4.25

0.722

85.00

5

كبيرة جدا

 .3يتابع تنفيذ الخطط من خالل أدوات التقييم المناسبة.

4.29

0.713

85.80

2

كبيرة جدا

 .4يعدل في بنود الخطط لتتكيف مع الظروف الطارئة.

4.23

0.746

84.60

7

كبيرة جدا

4.28

0.730

85.60

3

كبيرة جدا

 .6يراعي االستم اررية في عملية المتابعة والتقييم.

4.26

0.697

85.20

4

كبيرة جدا

 .7يطلع العاملين على إنجازات المدرسة المتحققة أوالً بأول.

4.20

0.783

84.00

9

كبيرة جدا

يصدر تقارير دوري ًة حول نتائج العملية التعليمية
.8
ومخرجاتها.

4.15

0.799

83.00

10

كبيرة

 .9يعتمد مبدأ المساءلة المستند إلى مؤشرات اإلنجاز.

4.24

0.759

84.80

6

كبيرة جدا

 .10يقوم بعملية تقييم دوري للخطط التشغيلية.

4.21

0.730

84.20

8

كبيرة جدا

.1
.2

.5

تحقق األهداف.
يتابع تنفيذ الخطط واألنشطة بشكل مستمر في ضوء
مؤشرات األداء.

يستفيد من التغذية الراجعة في تلبية االحتياجات الحالية

وتطوير الخطط المستقبلية.

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لفقرات مجال متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية

وتقييمها من استبانة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين
( )87.00% –83.00%وبدرجات كبيرة ،وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1يضـــع مدير المدرســـة مؤشـــرات واضـــحة ومحددة للتأكد من تحقق األهداف"في أعلى مراتب العالقات والموارد بوزن نس ـ ـ ــبي ( .)87.00%ويعزى الس ـ ـ ــبب في ذلك إلى اهتمام

مديري المدارس بمؤش ـرات تحقق األهداف نظ اًر الزدياد توقعات المســتفيدين من الخطط س ـواء على
مس ـ ـ ــتوى المجتمع المحلي أو الكادر الداخلي إلى جانب القائمين على الرقابة المدرس ـ ـ ــية ،وهذا كله
بحس ـ ــب المديرين يخفف من ض ـ ــغوطات التوقع التي يقع مدير المدرس ـ ــة تحت طائلتها .وهذا اتفق

مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي الحــافي ( ،)2014والــدجني( ،)2011اللتـان أكــدتــا على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تطوير معــايير
ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصلح لقياس عملية التخطيط االستراتيجي في كافة مراحلها ،وأن

تكون قادرة على وصف الشكل النهائي المراد الوصول إليه.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:
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 الفقرة رقم  " 8يصـ ِّتقارير دوري ًة حول نتائج العملية التعليمية ومخرجاتها" في أدنى الم ارتب
ــــــــدر
ُ
َ
بوزن نســبي ( .)83.30%ويعزى الســبب في ذلك إلى خضــوع المؤس ـســات التعليمية التابعة لوكالة
الغوث إلى نظــام رقــابي على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى عــال يحتم على مــديري المــدارس االهتمــام بــإظهــار نتــائج

العملية التعليمية ومخرجاتها ،إضـ ــافة إلى أن هناك ثورة في مجال األرشـ ــفة واإلعالن لما لذلك من

ســمات يفضــلها مديري المدارس لما تعكســه من االهتمام والتميز من منظور المطلعين على األداء
المدرسي ،ناهيك عن سمة اإلعالن التي تتصف بها الخطط التنفيذية.

نتائج السؤال الرابع:

الذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوي الداللة ) (α≤ 0.05بين

متوســـــــــطات درجات تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلســـــــــطين لممارســـــــــة مديريهم التخطيط

االســـــتراتيجي في مدارســـــهم تعزى إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وســـــنوات الخدمة،
والمنطقة التعليمية) ؟ ولإلجابة عن السؤال سيتم التحقق من الفرضيات التالية:

 1.4ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية

بفلســطين لدرجة ممارســة مديريهم التخطيط االســتراتيجي في مدارســهم تعزى لمتغير الجنس (ذكور-

إناث).

لإلجابة عن هذا السـ ـ ـ ـؤال تمت المقارنة بين متوس ـ ـ ــط درجات معلمي وكالة الغوث (ن= )141

ومتوس ــط درجات المعلمات (ن=  )279على اس ــتبانة ممارس ــة مديريهم التخطيط االس ــتراتيجي موضــوع

الد ارسـ ــة باسـ ــتخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسـ ــطات درجات عينتين مسـ ــتقلتين ،والجدول التالي يبين

ذلك:

جدول ( :)42اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية لممارسة مديريهم
التخطيط االستراتيجي تعزى للجنس (ذكور -إناث)

مجاالت االستبانة

الرؤية والرسالة
األهداف االستراتيجية
التحليل االستراتيجي

المتوسط

االنحراف

المتغير

العدد

الذكور

141

4.11

اإلناث

279

4.42

0.563

الذكور

141

4.16

0.595

اإلناث

279

4.45

0.609

الذكور

141

4.06

0.582

اإلناث

279

4.38

0.609

الحسابي

المعياري
0.596
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قيمة (ت)

القيمة

االحتمالية
()sig

5.186

0.000

مستوى
الداللة
دالة عند 0.05

4.699

0.000

دالة عند 0.05

5.099

0.002

دالة عند 0.05

تنفيذ الخطة

الذكور

141

4.14

0.558

االستراتيجية

اإلناث

279

4.37

0592

متابعة تنفيذ الخطة

الذكور

141

4.13

0559

االستراتيجية وتقييمها

اإلناث

279

4.31

0618

الدرجة الكلية لممارسة

الذكور

141

4.12

0.489

التخطيط االستراتيجي

اإلناث

279

4.39

0.525

3.842

2.956

5.022

0.004

0.003

0.0000

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )418عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.587 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه:

 توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدوليةومتوسـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات معلمات وكالة الغوث الدولية ،في درجة ممارسـ ـ ـ ــة مديريهم التخطيط

االس ـ ـ ـ ــتراتيجي حيث كانت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لالس ـ ـ ـ ــتبانة تس ـ ـ ـ ــاوي ( )0.000أقل من

مســتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة (ت) المحســوبة تســاوي ( )5.022وهي أكبر من قيمة (ت)

الجدولية والتي تسـ ـ ـ ــاوي ( .)1.96ومن خالل مقارنة المتوسـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ــابية فتبين أنها لصـ ـ ـ ــالح

اإلناث .ويعزى الس ـ ـ ــبب في ذلك إلى طبيعة اإلناث حيث تتس ـ ـ ــم اإلناث بس ـ ـ ــمات التنافس والمثابرة
والتحــدي نظ اًر لطبيعــة التفــاعــل االجتمــاعي لــديهم والــذي يعتبر أعلى من الــذكور ،وهــذه الطبيعــة

التنافس ـ ـ ــية تؤثر بالوس ـ ـ ــط المحيط من العاملين إيجاباً فتدفعهم إلى المثابرة والمنافس ـ ـ ــة ،واألمر ذاته

ينطبق على مديرات المدارس ،فمنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهن ومثابرتهن تنعكس على من حولهن مما يؤدي لتجويد

عملية التخطيط االس ــتراتيجي بكافة مس ــتوياتها ،إض ــافة إلى تأثر المديرة (األنثى) بالجهات الرقابية
خوفاً واحتراماً مما يدفعها إلى تجويد عملها واألخذ بأس ـ ـ ـ ـ ــاليب التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،ومحدودية
بدائل العمل لدى المرأة يدفعها لتركيز طاقاتها اإلبداعية في مجاالت عملها التخطيطي .وقد استدل

الباحث على ممارس ـ ـ ـ ــة المديرات اإلناث من خالل اس ـ ـ ـ ــتجابات معلماتهن اإلناث ،وعلى ممارس ـ ـ ـ ــة

المديرين الذكور من خالل اسـ ـ ــتجابات معلميهم الذكور .وهذا يتفق مع د ارسـ ـ ــة الحليمي (،)2017

وأبو حطب ( ،)2015حيث كانت الفروق فيهما لص ـ ـ ـ ـ ــالح اإلناث ،بينما أس ـ ـ ـ ـ ــفرت د ارس ـ ـ ـ ـ ــة مليحة

( )2016عن عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في مجاالت االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء مجاالت

الرؤية والرسـ ـ ــالة والتخطيط حيث كانت الفروق لصـ ـ ــالح اإلناث ،وأسـ ـ ــفرت الكحلوت ( )2014عن
عــدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في جميع المجــاالت بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــاء مجــالي تنفيــذ األهــداف
والمتابعة والتقويم فكانت لصالح اإلناث.
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 2.4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية

بفلســـطين لدرجة ممارســـة مديريهم التخطيط االســـتراتيجي في مدارســـهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

(بكالوريوس -دراسات عليا).

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال تمت المقارنة بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ــط درجات حملة البكالوريوس (ن= )368

ومتوسط حملة الدراسات العليا (ن=  )52على استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي موضوع الدراسة
باستخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)43اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية لدرجة ممارسة
مديريهم التخطيط االستراتيجي تعزى للمؤهل العلمي (بكالوريوس_ دراسات عليا)

مجاالت االستبانة

المتوسط

االنحراف

المتغير

العدد

بكالوريوس

368

4.33

دراسات عليا

52

4.23

0.740

بكالوريوس

368

4.38

0.604

دراسات عليا

52

4.17

0.698

بكالوريوس

368

4.28

0.612

دراسات عليا

52

4.23

0.663

بكالوريوس

368

4.30

0.593

االستراتيجية

دراسات عليا

52

4.29

0.581

متابعة تنفيذ الخطة

بكالوريوس

368

4.23

0.607

االستراتيجية وتقييمها

دراسات عليا

52

4.39

0.580

الدرجة الكلية لممارسة

بكالوريوس

368

4.30

0.520

دراسات عليا

52

4.26

0.581

الرؤية والرسالة
األهداف االستراتيجية
التحليل االستراتيجي
تنفيذ الخطة

التخطيط االستراتيجي

الحسابي

المعياري
0.568

القيمة
قيمة (ت)

االحتمالية

1.142

0.254

()sig

2.252

0.025

0.601

0.548

0.100

0.920

1.691

0.558

0.092

0.577

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً
دالة عند
0.05
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )418عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.587 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات حملة درجة البكالوريوسومتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات حملة الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا ،في درجة ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مديريهم التخطيط

االسـ ـ ـ ــتراتيجي حيث كانت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لالسـ ـ ـ ــتبانة تسـ ـ ـ ــاوي ( )0.577أكبر من

مسـ ــتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة (ت) المحسـ ــوبة تسـ ــاوي ( )0.558وهي أقل من قيمة (ت)

الجدولية والتي تسـ ـ ـ ـ ــاوي ( .)1.96ويعزى السـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى مرور جميع العاملين (معلمين أو
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مديرين) سـ ـ ـواء كانوا من حملة البكالوريوس أو من حملة الد ارس ـ ــات العليا إلى نفس الدورات وورش

العمل الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتطوير مهاراتهم في مجال التخطيط االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ،أي إن هذه الدورات ترتقي

بقدرات حملة البكالوريوس إلى نفس المســتوى الذي يصــل إليه حملة الد ارســات العليا ،وهذا ما يدلل

على قوة تأثير تلك الدورات التي تعقدها الجهات المس ــؤولة في وكالة الغوث .وهذا ما أكدته د ارس ــة

الحليمي ( ،)2017ودراسة الثقفي ( ،)2016ودراسة عياش (.)2015

 توجــد فروق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة بين متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات درجــات تقــديرات حملــة درجــة البكــالوريوسومتوس ـ ــطات درجات تقديرات حملة الد ارس ـ ــات العليا في مجال األهداف االس ـ ــتراتيجية من مجاالت

استبانة ممارسة التخطيط االستراتيجي حيث كانت القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لالستبانة تساوي

( )0.025أقل من مس ــتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة (ت) المحس ــوبة تس ــاوي ( )2.252وهي
أكبر من قيمة (ت) الجدولية والتي تس ــاوي ( .)1.96وتبين أنها لص ــالح حملة درجة البكالوريوس.

ويعزى الســبب في ذلك إلى كون الحصــول على الدرجات العليا يتاح غالباً للمعلمين صــغار الســن
في حين أن كبار الس ـ ـ ــن الذين ال تتاح لهم فرص ـ ـ ــة الحص ـ ـ ــول على تلك الدرجات يمتلكون خبرات

عملية تحدث توازناً في القدرة على امتالك مهارات التخطيط االستراتيجي .وقد اختلفت هذه النتيجة
مع كل من د ارس ــة الثقفي ( ،)2016والحليمي ( ،)2017والكحلوت ( ،)2014وش ــويدح ()2015

التي نفت وجود فروق في ممارسة التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 3.4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية

بفلســطين لدرجة ممارســة مديريهم التخطيط االســتراتيجي في مدارســهم تعزى لمتغير ســنوات الخدمة

(أقل من  5سنوات –  10-5سنوات – أكثر من  10سنوات).

لإلجابة عن هذا السـؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر ســنوات الخدمة (أقل من 5
سنوات –  10-5سنوات – أكثر من  10سنوات) على درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة

نظر معلمي وكالة الغوث الدولية ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( :)44يبين نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

مجاالت

االستبانة

الرؤية والرسالة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.418

2

0.209

داخل المجموعات

146.652

417

0.352

المجموع

147.070

419

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ف

0.594

القيمة

االحتمالية
()sig

0.594

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

بين المجموعات

0.152

2

0.076

داخل المجموعات

160.666

417

0.385

المجموع

160.818

419

بين المجموعات

1.978

2

0.989

داخل المجموعات

158.278

417

0.380

المجموع

160.256

419

بين المجموعات

1.407

2

0.704

داخل المجموعات

145.031

417

0.348

المجموع

146.438

419

بين المجموعات

0.346

2

0.173

داخل المجموعات

153.138

417

0.367

المجموع

153.484

419

الدرجة الكلية

بين المجموعات

0.663

2

0.332

لممارسة

داخل المجموعات

116.179

417

0.279

المجموع

116.843

419

األهداف

االستراتيجية
التحليل

االستراتيجي
تنفيذ الخطة

االستراتيجية
متابعة تنفيذ
الخطة

االستراتيجية
وتقييمها

التخطيط

االستراتيجي

0.197

2.606

2.023

0.471

1.191

0.821

0.075

0.134

0.625

0.305

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )417 ،2عند مستوى داللة  ،3.01 =0.05وعند مستوى داللة 4.65 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه:

 ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدوليةلدرجة ممارس ـ ـ ـ ــة مديريهم التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتجي تعزى لمتغير س ـ ـ ـ ــنوات الخدمة حيث كانت القيمة
االحتمالية للدرجة الكلية لالسـ ـ ــتبانة تسـ ـ ــاوي ( )0.305أكبر من مسـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.05وكذلك

قيمة (ف) المحس ــوبة تس ــاوي ( )1.191وهي أقل من قيمة (ف) الجدولية والتي تس ــاوي (.)3.01
ويعزى السـ ـ ــبب في ذلك إلى أن جميع العاملين س ـ ـ ـواء كانوا معلمين أو مديرين يخضـ ـ ــعون لدورات

ومجمعــات تــدريبيــة موحــدة تعمــل على تجــاوز عــدد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخــدمــة محققــة نوعـاً من التوازن في
األداء ،كما أنهم يخض ـ ـ ـ ــعون لنفس مص ـ ـ ـ ــادر الرقابة الداخلية أو الخارجية ،ناهيك عن عقد دورات
خاصــة بالمعلمين أو المديرين الجدد تعمل على رفع مســتوياتهم التخطيطة وصـوالً إلى أقرانهم ذوي

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمة األكثر .وهذا يتفق مع العديد من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التربوية ومنها د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحليمي
( ،)2017والثقفي ( ،)2016وعياش ( ،)2015وشــويدح ( ،)2015بينما اختلفت هذه النتيجة مع

د ارســتي أبو حطب ( ،)2015والكحلوت ( )2014حيث بينتا أن هناك فروقاً تعزى لمتغير ســنوات
الخدمة ولصالح  10سنوات فأكثر.
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 4.4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
بفلســــــــطين لدرجة ممارســــــــة مديريهم التخطيط االســــــــتراتيجي في مدارســــــــهم تعزى لمتغير المنطقة

التعليمية.

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر المنطقة التعليمية على

درجة ممارس ــة التخطيط االس ــتراتيجي من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية ،والجدول التالي يبين
ذلك:

جدول ( :)45يبين نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية
لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجاالت

بين المجموعات

8.776

10

0.878

داخل المجموعات

138.294

409

0.338

المجموع

147.070

419

بين المجموعات

9.905

10

0.991

داخل المجموعات

150.913

409

0.369

المجموع

160.818

419

بين المجموعات

14.700

10

1.470

داخل المجموعات

145.556

409

0.356

المجموع

160.256

419

بين المجموعات

8.709

10

0.871

داخل المجموعات

137.729

409

0.337

المجموع

146.438

419

متابعة تنفيذ

بين المجموعات

11.004

10

1.100

الخطة

داخل المجموعات

142.480

409

0.348

المجموع

153.484

419

بين المجموعات

9.360

10

0.936

داخل المجموعات

107.483

409

0.263

المجموع

116.843

419

االستبانة

الرؤية والرسالة

األهداف
االستراتيجية
التحليل

االستراتيجي
تنفيذ الخطة

االستراتيجية

االستراتيجية
وتقييمها

الدرجة الكلية
لممارسة
التخطيط

االستراتيجي

مصدر التباين

مجموع

المربعات

القيمة
قيمة ف

2.595

2.685

4.131

2.586

3.159

3.562

االحتمالية
()sig

0.005

0.003

0.000

0.005

0.001

0.000

مستوى
الداللة

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )409 ،10عند مستوى داللة  ،1.85 =0.05وعند مستوى داللة 2.36 =0.01
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يتبين من الجدول السابق أنه:

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية لدرجة

ممــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــديريهم التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي تعزى لمتغير المنطقــة التعليميــة حيــث كــانــت القيمــة
االحتمالية للدرجة الكلية لالستبانة تساوي ( )0.000أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وكذلك قيمة

(ف) المحسوبة تساوي ( )3.562وهي أكبر من قيمة (ف) الجدولية والتي تساوي (.)1.85

والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية:

جدول ( :)46يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على المجاالت ذات الداللة تبعاً
لمتغير المنطقة التعليمية

مجاالت االستبانة

غرب

غرب

جنوب

غرب

خان يونس

الوسطى

غزة

غزة

55

45

34

40

4.46

4.09

0.457

0.673

4.46

4.08

المؤشرات

شمال رفح

العدد

34

39

المتوسط الحسابي

4.47

4.43

4.46

االنحراف المعياري

0.481

0.698

0.496

المتوسط الحسابي

4.43

4.58

4.47

االنحراف المعياري

0.649

0.507

0.303 0.653

0.707

المتوسط الحسابي

4.42

4.50

4.50

4.06

0.586

0.535

0.359

0.709

االستراتيجية

االنحراف المعياري

4.32

4.42

4.52

4.36

4.01

0.555

0.565

0.527

0.405

0.719

متابعة تنفيذ الخطة

المتوسط الحسابي

4.42

4.39

4.42

4.42

4.04

االنحراف المعياري

0.531

0.601

0.544

0.412

المتوسط الحسابي

4.36

4.42

االنحراف المعياري

0.421

0.572

الرؤية والرسالة

األهداف االستراتيجية
التحليل االستراتيجي
تنفيذ الخطة

االستراتيجية
وتقييمها

الدرجة الكلية

لممارسة التخطيط
االستراتيجي

االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي

4.44

4.50

4.36

0.465

0.217 0.564

جباليا

0.702
4.06
0.619

والجدول التالي يبين نتائج اختبار شــيفيه للكشــف عن اتجاه الفروق بين متوســطات معلمي وكالة

الغوث الدولية تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية:
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جدول ( :)47نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على المجال ذي الداللة تبعاً
لمتغير المنطقة التعليمية

غرب

مجاالت االستبانة

البيان

شمال رفح

غرب خانيونس

الرؤية والرسالة

جباليا

*0.38059

*0.34590

*0.37182

األهداف االستراتيجية

جباليا

*0.34329

*0.38015 *0.38361 *0.50159

التحليل االستراتيجي

جباليا

*0.36058

*0.44295

*0.44632

جباليا

*0.30309

*0.41071

*0.50614

*0.34721

جباليا

*0.37809

*0.35237

*0.38114

*0.37809

جباليا

*0.30529

*0.36256

*0.38588 *0.30711 *0.44073

تنفيذ الخطة

االستراتيجية
متابعة تنفيذ الخطة

االستراتيجية وتقييمها
الدرجة الكلية لممارسة
التخطيط االستراتيجي

الوسطى

جنوب غزة

غرب غزة
*0.37765

يتبين من الجدولين السابقين أنه:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية على المجاالت ذات الداللة بين المناطق التعليمية ولصالح منطقةكل من (ش ـ ــمال رفح ،غرب خان يونس ،غرب الوس ـ ــطى ،جنوب غزة ،غرب غزة ) مقارنة بمنطقة
جباليا التعليمية حيث ظهرت (*) في الفروق بين تلك المناطق ولصـ ـ ــالحها في ممارسـ ـ ــة التخطيط
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي مقارنة مع منطقة جباليا التعليمية .ويعزى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب في ذلك إلى تعرض المعلمين

والمديرين في مدارس منطقة جبالياً إلى تنقالت كثيرة ودائمة مما ينعكس س ـ ـ ــلباً على أداء المديرين

في عملية التخطيط االســتراتيجي ،كما قد يعود الســبب أيض ـاً إلى قلة عدد المعلمين نســبة إلى عدد
الطلبة مما يعني اكتظاظ الفصـ ـ ـ ـ ــول بالتالميذ األمر الذي يجعل العاملين في تلك المدارس س ـ ـ ـ ـ ـواء

كانوا مديرين أو معلمين منش ــغلين باس ــتمرار بمش ــكالت الطلبة ،كما يلعب الموقع الجغرافي لمنطقة

جباليا (كونها منطقة حدودية) دو اًر هاماً في إحباط عملية التخطيط االس ــتراتيجي نتيجة األوض ــاع
المتوترة فيها .وهذا ما يختلف مع مع د ارس ـ ــة س ـ ــكيك ( )2008التي أظهرت عدم وجود فروق دالة
إحصـ ـ ـ ــائياً في متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات المسـ ـ ـ ــتجيبين المتعلقة بجميع مجاالت اسـ ـ ـ ــتبانة التخطيط
االستراتيجي تعزى لمتغير المنطقة.
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إجابة السؤال الخامس:

ينص على " :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05

بين متوسطات درجات تقديرات معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز

المؤسسي في مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديراتهم لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي
في ذات المدارس؟" .ولإلجابة عن السؤال سيتم التحقق من الفرض التالي:

 1.5ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

درجات تقديرات معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي
في مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديراتهم لدرجة ممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في ذات

المدارس.

لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال ،تم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب معامالت االرتباط بين درجة كل من معايير التميز

المؤسـ ـ ـس ـ ــي بمجاالته ودرجته الكلية ،و درجة ممارس ـ ــة التخطيط االس ـ ــتراتيجي بمجاالته ودرجته الكلية،
والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)48يبين معامل االرتباط بين معايير التميز المؤسسي وممارسة التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر
المعلمين

ممارسة التخطيط االستراتيجي
معايير التميز

الخطة

االستراتيجية

تنفيذ الخطة
وتقييمها

لممارسة التخطيط

**0.390

**0.499
**0.561

األهداف

التحليل

القيادة واإلدارة

**0.450

**0.393

**0.478

**0.469

الموارد البشرية

**0.562

**0.515

**0.469

**0.502

**0.403

خدمة المجتمع

**0.581

**0.561

**0.541

**0.539

**0.411

**0.604

**0.653

**0.604

**0.628

**0.566

**0.530

**0.683

**0.680

**0.639

**0.673

**0.597

**0.555

**0.721

المؤسسي

السياسات

واإلجراءات
العالقات والموارد
الدرجة الكلية

لمعايير التميز

الرؤية

تنفيذ

متابعة

الدرجة الكلية

والرسالة

**0.725

االستراتيجية االستراتيجي

**0.671

**0.691

**0.663

**0.567

االستراتيجي

**0.760

المؤسسي
* ≤ 0.05

** ≤ 0.01

قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )418عند مستوى داللة  ،0.194 =0.05وعند مستوى داللة 0.254 =0.01
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يبين الجدول الســابق :وجود عالقة موجبة دالة إحصــائياً عند مســتوى  ،0.01بين جميع المجاالت

والدرجة الكلية السـ ـ ـ ــتبانة معايير التميز المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي من ناحية وبين ممارسـ ـ ـ ــة التخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي
بمجاالته ودرجته الكلية وقد بلغ معامل االرتباط بينهم ( )0.760مما يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى وجود عالقة طردية

قوية بينهم .ويفسـ ــر الباحث وجود العالقة بين المتغيرين (معايير التميز المؤس ـ ـسـ ــي وممارسـ ــة التخطيط
االستراتيجي) بأن كليهما يرتبطان ببعضهما البعض نظرياً ،إضافة إلى أن بعض الدراسات أكدت وجود

تلك العالقة ميدانياً ،إال أن الباحث أراد من خالل د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته الحالية التأكد من وجود تلك العالقة لكونه
وض ـ ـ ــع فرض ـ ـ ــية اس ـ ـ ــتقاها من مالحظاته الميدانية والتي تفيد بعدم وجود تلك العالقة العتبار أن بعض

مديري المدارس ومعلميهم يتخذون من التخطيط االس ـ ـ ـ ــتراتيجي وجهاً ش ـ ـ ـ ــكلياً لتحس ـ ـ ـ ــين ص ـ ـ ـ ــورتهم أمام
المســئولين ،وهذا بدوره يؤثر ســلباً على مســتوى التميز المؤس ـســي .وبالتالي اتضــح للباحث ميدانيا وجود
هذه العالقة نظ اًر للتكامل بين مفهومي التميز المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي والتخطيط االسـ ـ ـ ــتراتيجي .وهذا ما يتفق مع

د ارســة الحية ( )2015حيث أســفرت عن وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصــائية وبدرجة كبيرة
جداً بين متوس ــط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارس ــة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االس ــتراتيجية وبين
متوسـ ـ ـ ــط تقديراتهم للتميز اإلداري ،وتتفق جزئياً مع د ارسـ ـ ـ ــة مليحة ( )2016التي أظهرت وجود عالقة

طردية دالة إحصائياً بين التخطيط االستراتيجي واالستدامة باعتبار االستدامة نتيجة للتميز حيث يؤدي

التميز المؤسسي إلى البقاء في ظل المنافسة.
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ثاني ًا :ملخص نتائج الدراسة

فيما يلي ملخص نتائج الدراسة التي أجراها الباحث والتي تناولت درجة تحقق معايير التميز

المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين للتخطيط
االستراتيجي ،وبعد تحليل النتائج وتفسيرها ،قام الباحث بوضع خالصة النتائج التي توصل إليها من

خالل هذه الدراسة على النحو التالي:

.1

أن درجة التقدير الكلية لمعايير التميز المؤسسي من وجهة نظر المعلمين يقع عند مستوى متوسط

.2

توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ـ ــطات درجات تقديرات عينة الد ارس ـ ـ ـ ــة لدرجة تحقق

.3

ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات درجات تقديرات عينة الد ارس ـ ــة لدرجة تحقق

.4

ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات درجات تقديرات عينة الد ارس ـ ــة لدرجة تحقق

حسابي ( ،)4.17بوزن نسبي ( ،)%83.40وهي بدرجة كبيرة.

معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح اإلناث.
معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

معايير التميز المؤس ـســي في مدارســهم تعزى لمتغير ســنوات الخدمة ،فيما يتعلق بجميع مجاالت

االسـتبانة ما عدا مجال القيادة واإلدارة والذي أظهرت النتائج وجود فروق في التقديرات بين الذين

س ـ ــنوات خدمتهم أقل من  5س ـ ــنوات من جهة ومجموعتي الذين س ـ ــنوات خدمتهم ما بين 10- 5
سـ ــنوات وكذلك مع الذين سـ ــنوات خدمتهم أكثر من  10سـ ــنوات ،لصـ ــالح الذين سـ ــنوات خدمتهم

أعلى  ،وكذلك عدم وجود فروق بين الذين ســنوات خدمتهم ما بين  10-5ســنوات والذين ســنوات
.5

خدمتهم أكثر من  10سنوات.

توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية على المجاالت ذات الداللة بين المناطق التعليمية ولص ـ ـ ـ ـ ــالح

منطقة كل من (شـ ـ ـ ـ ــرق خان يونس ،غرب خان يونس ،غرب الوسـ ـ ـ ـ ــطى ،غرب غزة) في تحقيق
معايير التميز المؤسسي مقارنة مع منطقة جباليا التعليمية.

.6

إن درجة التقدير الكلية لدرجة ممارس ـ ــة التخطيط االس ـ ــتراتيجي من وجهة نظر المعلمين تقع عند

.7

توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات درجات تقديرات عينة الد ارس ـ ــة لدرجة ممارسـ ـ ـة

.8

ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات درجات تقديرات عينة الد ارســة لدرجة ممارســة

.9

مستوى متوسط حسابي ( ،)4.30بوزن نسبي ( ،)%86.00أي بدرجة كبيرة جدا.

مديريهم التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس ،حيث كانت الفروق لصالح اإلناث.

مديريهم التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ما عدا مجال األهداف االستراتيجية
حيث كانت الفروق لصالح حملة البكالوريوس.

ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارس ـ ــة

مديريهم التخطيط االستراتجي تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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 .10توجد فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية الستبانة التخطيط االستراتيجي بين المناطق
التعليمية العشر مقارنة بمنطقة جباليا ،وذلك لصالح المناطق العشر.

 .11وجود عالقة موجبة دالة إحصـ ـ ـ ــائياً عند مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.01بين جميع المجاالت والدرجة

الكلية السـتبانة معايير التميز المؤسـسـي من ناحية وبين ممارسـة التخطيط االسـتراتيجي بمجاالته
ودرجته الكلية وقد بلغ معامل االرتباط بينهم ( )0.760مما يشـ ـ ـ ــير إلى وجود عالقة طردية قوية

بينهم.
ثالثاً :توصيات الدراسة:

بناء على النتائج التي توصـ ــلت إليها الد ارسـ ــة ،يتقدم الباحث بمجموعة من التوصـ ــيات التي يأمل
ً
أن تساعد المهتمين بالتميز المؤسسي والتخطيط االستراتيجي في االرتقاء بمستوى أداء العاملين وصوالً

إلى درجة مناسبة من التميز في مدارسهم ،ويمكن تحديد هذه التوصيات فيما يلي:

.1
.2

ضرورة تعزيز ثقافة التميز لدى العاملين في المدرسة سواء كانوا معلمين أو مديرين ،وتحقيق

التميز في جميع األنشطة ،من خالل الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل.

االهتمام بتطوير مهارات الموظفين الجدد من معلمين ومديرين في تحقيق التميز المؤسسي من

خالل إخضاعهم لدورات تدريبية مناسبة.

.3

تقديم المكافآت والجوائز المادية والمعنوية لتحفيز المعلمين والمديرين الذكور للوصول إلى درجة

.4

تعزيز االهتمام بمعايير التميز المؤسسي في المناطق التعليمية المختلفة ،والتي تواجه الكثير من

مناسبة من التميز واإلبداع في العمل.

الصعوبات والتحديات ،لالرتقاء بمستوى التميز لديها وذلك من خالل ابتعاث المديرين والمعلمين

المتميزين ،إلى جانب نشر ثقافة التميز لدى المعنيين بالعمل المدرسي من أولياء أمور ومؤسسات
المجتمع المحلي ،لإلسهام في تحقيق التميز على مستوى المدرسة.

.5

تعزيز مشاركة العاملين في وضع الخطط االستراتيجية واتخاذ الق اررات المتعلقة بالمدرسة.

.6

نشر ثقافة تعمق المفاهيم اإليجابية للعاملين نحو التخطيط االستراتيجي في المدارس.

.8

عقد دورات تدريبية وورش عامل خاصة برفع كفايات العاملين في عمليات التخطيط االستراتيجي

.9

تحفيز العاملين الذكور لممارسة التخطيط االستراتيجي من خالل تعميق اتجاهات إيجابية نحوه

.7

استخدام النماذج الحديثة في التخطيط االستراتيجي كالتخطيط في ضوء نماذج التميز المؤسسي.
بمراحله المختلفة.

واستخدام أسلوب المكافآت والجوائز لتعزيز أدائهم.

 .10االستفادة من خبراء التخطيط االستراتيجي في إعداد دليل واضح لخطوات التخطيط االستراتيجي
الخاص بالمؤسسات التعليمية ووضعه بين أيدي جميع العاملين في هذا المجال.
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 .11تبادل الخبرات التخطيطية بين المناطق التعليمية لضمان رفع مستوى التخطيط االستراتيجي في
المناطق ذات األداء التخطيطي األقل.

 .12قيام الجهات المسؤولة في وكالة الغوث الدولية بتحفيز المدارس لتحقيق التميز المؤسسي والتخطيط
االستراتيجي الفعال من خالل تقديم جوائز ومكافآت سنوية للمدارس المتميزة.

رابعاً :مقترحات الدراسة

يقترح الباحث إجراء دراسات حول:

 .1درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للتخطيط االستراتيجي في ضوء النموذج األوروبي للتميز
(.)EFQM

 .2معوقات تحقيق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.

 .3دراسة مقارنة بين مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة والضفة الغربية حول درجة تحقق
معايير التميز المؤسسي وعالقتها بممارسة التخطيط االستراتيجي.

 .4تصور مقترح لمدرسة المستقبل في ضوء معايير التميز المؤسسي.

 .5معوقات تطبيق الخطط االستراتيجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر المديرين.
 .6درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في ضوء برنامج القيادة من أجل
المستقبل.
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المصادر والمراجع

 أوالً :المصادر
 ثانياً :المراجع العربية
 ثالثاً :المراجع األجنبية
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أوالً :المصادر:
 -القرآن الكريم

المصادر والمراجع

 -السنة النبوية

ثانياً :المراجع العربية:

 .1أبو النصر ،مدحت محمد ( :)2009مقومات التخطيط االستراتيجي المتميز ،المجموعة العربية
للتدريب والنشر ،القاهرة  ،مصر.

 .2أبو بكر ،مصطفى محمود ( :)2003المدير المعاصر و إدارة األعمال في بيئة العولمة المعاصرة،
الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 .3أبو حسنة ،أحمد جالل ( :)2014مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كليات التربية في
الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لها ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.

 .4أبو حطب ،أشرف سالم ( :)2015درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
للتخطيط االستراتيجي المدرسي وعالقتها بمستوى إدارة المعرفة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .5أبو ختلة ،ريم عابد ( :)2011درجة استخدام مديري مدارس وكالة الغوث الدولية للتخطيط
االستراتيجي في مواجهة الهدر التربوي في مدارسهم ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .6أبو ريا ،ماهر فرج ( :)2014دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية
على و ازرتي العمل والشئون االجتماعية ،دراسة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 .7أبو سعدة ،إسماعيل ( " :)2013تطبيق معايير القيادة من نموذج التميز  EFQMفي مؤسسات

التعليم العالي  UCASكدراسة حالة .فلسطين" ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

 .8أبو طاحون ،أمل ( :)2013التخطيط التربوي واعتباراته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .9أبو عالم ،رجاء ( :)2011مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،6دار النشر للجامعات،
القاهرة ،مصر.
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 .10أبو ناصر ،فتحي محمد ( :)2011اتجاهات مديري المدارس الثانوية في المنطقة الشرقية من
المملكة العربية السعودية نجو التخطيط االستراتيجي ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد
 ،11العدد  ،4الصفحات .255 - 231
 .11أبو هاشم ،محمد خليل ( :)2007واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في قطاع
غزة وسبل تطويره ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .12أحمد ،حافظ فرج ( :)2007الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ،دار عالم الكتب للنشر،
القاهرة ،مصر.

 .13األغا ،إحسان ( :)2002البحث التربوي وعناصره ،مناهجه وأدواته ،ط ،4الجامعة اإلسالمية،
غزة.

 .14آل جميلة ،ظفر ناصر ( :)2013الخيار االستراتيجي ،شبكة جامعة بابل ،تاريخ االسترداد
،5/8/2017

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&depid=2&lcid=34410

 .15األلباني ،ناصر الدين (  ،) 1995سلسلة األحاديث الصحيحة ،ط  ،1المجلد  ،3حديث
( ،)1113مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 .16أمبوسعيدي ،منى محمد ( :)2012تطوير إدارة مدارس التعليم األساسي في ضوء مدخل التخطيط
االستراتيجي بسلطنة عمان ،دراسة ماجستير ،جامعة نزوى ،عمان.

 .17األونروا ( :)2009االستراتيجية المتوسطة األجل للوكالة  ، 2015-2010دائرة الموارد ،
تاريخ االسترداد ،2017/8/7

https://www.unrwa.org/sites/default/files/20100226219_0.pdf

 .18األونروا ( :)2016نحو تعليم نوعي ومنصف وشامل :األونروا تحتفل باألثر االيجابي الستراتيجية
اإلصالح التربوي على أداء الطالب ،غرفة األخبار ،من الميدان ،تاريخ االسترداد ،2017/8/9

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features

 .19األونروا /أ ( :)2013القيادة من أجل المستقبل ،تاريخ االسترداد ،2017/8/9

https://www.unrwa.org/lftf

 .20األونروا/ب ( :)2013القيادة من أجل المستقبل ،تاريخ االسترداد ،2017/8/9

https://www.unrwa.org/Leading-for-the-Future/unit-16-thinking-and .21األونروا ،إصالح األونروا ،تاريخ االسترداد ،2017/8/8

planning-strategically

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/un-family
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 .22البحيصي ،عبد المعطي ( :)2014دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي دراسة ميدانية
على الكليات التقنية في محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة

األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .23بدح ،أحمد محمد ( :)2008تصور مقترح لتحسين نوعية اإلدارة المدرسية في األردن في ضوء
مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية النوعية
بالمنصورة لتطوير التعليم النوعي في مصر والوطن العربي لمواجهة متطلبات سوق العمل في

عصر العولمة رؤى استراتيجية 10-9 ،أبريل.2008 ،

 .24برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز ،تاريخ االسترداد ،2017/8/20
http://dgep.gov.ae

 .25البالل ،فاطمة عمر( :)2016التخطيط االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية بالبنوك،
دراسة ماجستير ،جامعة الرباط الوطني  ،السودان.

 .26بالل ،محمد اسماعيل ( :)2004مبادئ اإلدارة بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة الجديدة،
االسكندرية ،مصر.

 .27بني حمدان ،خالد وادريس ،وائل ( :)2007االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .28البوهي ،فاروق شوقي ( :)2001التخطيط التعليمي ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة

 .29بيرزكوب ،بنيلوب ( :)2008سيجما ستة للتميز في مجال األعمال ،ترجمة د.محمد يوسف،
مكتبة العبيكان ،الرياض ،السعودية.

 .30البيالوي ،حسن وطعيمة ،رشدي و سليمان ،سعيد وآخرون ( :)2006الجودة الشاملة في التعليم
بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 .31الترتوري ،محمد عوض وجويحان ،أغادير ( :)2009إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم
العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ،ط ،2دارة المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .32التميمي ،فواز ( :)2004فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (ايزو  )9001في تطوير أداء الوحدات
اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا

النظام ،دراسة دكتوراه ،جامعة عمان ،االردن.

 .33التميمي ،محمد ياسين ( :)2009العالقة بين الخيارات االستراتيجية والقيادة التحويلية وتأثيرهما
في النجاح التنظيمي ،دراسة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 .34ثابت ،زياد محمد ( :)2006تنظيم وتنفيذ وتقويم ورشة عمل لعشرين مدي اًر حول التخطيط
االستراتيجي ،مركز التطوير التربوي ،دائرة التربية والتعليم ،وكالة الغوث الدولية.
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 .35الثقفي ،مستور بن محمد ( :)2016دور التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطوير األداء من
وجهة نظر القيادات التربوية بمدينة مكة المكرمة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى،

السعودية.
 .36جابر ،عالء (  " : ) 2015واقع إدارة الموارد البشرية وفق النموذج االوروبي للتميز في القطاع
الحكومي الفلسطيني و سبل تطويره " ،رسالة ماجستير ،برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة ،
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا البرنامج المشترك مع جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 .37الجابري ،نايف ( :)2013اإلدارة االستراتيجية في المنشآت الصناعية ،دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .38جاد الرب ،سيد محمد ( :)2013إدارة اإلبداع والتميز التنافسي ،مطابع الدار الهندسية ،القاهرة،
مصر.

 .39جائزة الملك عبد العزيز للجودة ،نموذج التميز لجائزة الملك عب العزيز للجودة ،تاريخ االسترداد
.http://kaqa.org.sa ،2017/8/21

 .40جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،تاريخ االسترداد،
.http://www.kaa.jo ،2017/8/21

 .41جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع ،تاريخ االسترداد ،2017/8/21
http://pal-awards.ps

 .42الجبوري ،ميسر ابراهيم ( :)2009األدوار المرتقبة من جوائز الجودة العالمية في إدامة التميز
والتنافسية مع إشارة إلى جائزة الملك عبد هللا للتميز ،المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد

والعلوم اإلدارية في جامعة العلوم التطبيقية بعنوان إدارة منظمات األعمال التحديات العالمية

المعاصرة ،عمان  ،األردن 29-27 ،أبريل.2009 ،

 .43الجعبري ،تغريد (" :) 2009دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة
الغربية "  ،رسالة ماجستير ،جامعة الخليل ،فلسطين.

 .44جواد ،عباس و حسين،سحر ( :)2006أثر التخطيط االستراتيجي في رضا الزبون وفق فلسفة
إدارة الجودة الشاملة ،مجلة جامعة أهل البيت ،المجلد ،1العدد  ، 3ص ،84-54جامعة أهل

البيت ،العراق.
 .45جودة ،زكريا أحمد ( :)2015واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي EFQM
في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة ،دراسة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 .46الحاج محمد ،أحمد علي ( :)2011التخطيط التربوي االستراتيجي الفكر والتطبيق ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،األردن.
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 .47حافظ ،محمد صبري والسيد البحيري ( :)2006تخطيط المؤسـسات التعليميـة ،عـالم الكتب،
القاهرة.

 .48الحافي ،آالء حسين ( :)2014التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
وعالقته بالميزة التنافسية ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .49الحريري ،رافدة ( :)2007التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية ،ط ،1دار الفكر للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .50الحريري ،رافدة ( :)2011الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

 .51حسن ،عبد العزيز علي ( :)2009اإلدارة المتميزة للموارد البشرية تميز بال حدود ،المكتبة
العصرية للنشر والتوزيع ،المصنورة ،مصر.
 .52حسين  ،حسن (  :) 2002تصور مقترح لتطبيق التخطيط االستراتيجي في التعليم الجامعي
المصري ،مجلة التربية ،عدد خاص ،ص  ،210 - 160الجمعية المصرية للتربية المقارنة
واإلدارة التعليمية ،مصر.

 .53الحضرمي ،نوف خلف ( :)2012دور التخطيط االستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين
بإدارة التخطيط المدرسي من وجهة نظر مديري التخطيط المدرسي في المملكة العربية السعودية،

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،العدد  ،24المجلد .1

 .54حلو ،سناء حسن ( :)2009أثر البيئة التسويقية في التخطيط االستراتيجيي للتسويق ،بحث تطبيقي
في الشركة العاملة للصناعات الجلدية ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،76الصفحة ،119-97

الجامعة المستنصرية ،العراق.

 .55الحليمي ،محمد ابراهيم (:)2017درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتخطيط
االستراتيجي وعالقتها بتنمية المهارات القيادية لدى معلميهم ،دراسة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .56حمد ،منال خلف هللا (:)2015التخطيط االستراتيجي وأثره على أداء الموارد البشرية لقطاع النفط،
دراسة دكتوراه ،مركز الدراسات االستراتيجية ،جامعة الرباط الوطني ،السودان.

 .57حمود ،خضير كاظم ( :)2005إدارة الجودة الشاملة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .58حمودة ،خيري عمران ( :)2012مدى تطبيق الخطة االستراتيجية  2012-2008لنظام التعليم
األساسي بفلسطين في ضوء معايير الجودة الشاملة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر،
عزة.
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 .59الحية ،وليد نمر ( :)2015درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية وعالقتها
بتحقيق التميز اإلداري من وجهة نظرهم ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .60خطاب ،عايدة (" :)2001اإلدارة االستراتيجية :المدخل للقرن الحادي والعشرين" ،ط ،4مكتبة
األكاديمية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.

 .61الخطيب ،صالح ( :)2003التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي ،دراسة ماجستير ،الجامعة
األردنية ،عمان ،األردن.

 .62داود ،فضيلة سلمان ( :)2016ريادية التعليم الجامعي على وفق التخطيط االستراتيجي بحث
استطالعي لعينة من كليات جامعة بغداد ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،

المجلد ،8العدد ، 15كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 .63الدجني ،إياد علي ( :)2006واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير
الجودة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .64الدجني ،إياد علي ( :)2011دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي ،دراسة
دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.

 .65الدجني ،علي ( " : )2013واقع االداء المؤسسي في مدارس دار االرقم بمحافظات غزة في ضوء

االنموذج االوروبي للتميز و سبل تطويره" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،

غزة  ،فلسطين.

 .66دعمس ،مصطفى نمر ( :)2009إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم ،ط ،1دار غيداء
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .67الدهدار ،مروان حمودة ( :)2006العالقة بين التوجه االستراتيجي لدى اإلدارة العليا في الجامعات
الفلسطينية وميزتها التنافسية ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطن.

 .68الدوري ،زكريا مطلك ( :)2005اإلدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،دار
اليازوري العلمية للنشر ،عمان ،األردن.

 .69الرشيد ،صالح ( :)2009التميز في األداء ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات األعمال،
مجلة آفاق اقتصادية ،المجلد  ،29العدد  ،116مركز البحوث والتوثيق ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .70زايد ،عادل محمد ( :)2003األداء التنظيمي المتميز الطريق إلى منظمة المستقبل ،المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر.

 .71زريقات ،محمد نايف أبو الكشك ( :)2006التدريب على إعداد الخطـط التربويـة ،دار جرير
للنشر والتوزيع ،عمان.
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 .72الزطمة ،زياد محمد ( :)2015واقع المناخ التنظيمي وعالقته بإدارة التميز لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .73زعيبي ،رحمة ( :)2014أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعليم العالي الج ازئرية من
منظور بطاقة األداء المتوازن ،دراسة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

 .74الزنفلي ،أحمد محمود ( :)2013التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي ،ط ،1مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة ،مصر.

 .75الزواوي ،خالد محمد ( :)2003الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمل في الوطن العربي،
مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر.

 .76سالم ،بهاء الدين عمر ( :)2016متطلبات التمكين اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية
بغزة في ضوء إدارة التميز ،دراسة ماجستير ،قسم البحوث والدراسات التربوية ،جامعة الدول

العربية ،القاهرة ،مصر.

 .77السالم ،مؤيد سعيد ( :)2005أساسيات اإلدارة االستراتيجية ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 .78السكارنة ،بالل خلف ( :)2010القيادة اإلدارية الفعالة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن.

 .79السكارنة ،بالل خلف ( :)2011اإلبداع اإلداري ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
األردن.

 .80سكيك ،سامية اسماعيل ( :)2008تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط
االستراتيجي في محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .81سلمان ،زيد منير ( :)2012االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية ،ط ،1دار البداية ناشرون
وموزعون ،عمان ،األردن.

 .82السلمي ،علي ( :)2002إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .83سليمان ،حيدر خضر ( :)2010دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق اإلبداع دراسة ميدانية في
جامعة الموصل ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،2اإلصدار ،4

الصفحات  ، 272 - 248جامعة األنبار.

 .84سهمود ،إيهاب عبد ربه ( :)2013واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء
النموذج األوروبي للتميز  ،EFQMدراسة ماجستير ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى،غزة  ،فلسطين.
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 .85السوسي ،يوسف رزق ( :)2015درجة ممارسة الكليات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميز
وعالقتها بالميزة التنافسية ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .86السويدان ،طارق محمد و العدلوني ،محمد أكرم ( :)2005كيف تكتب خطة استراتيجية ،قرطبة
للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.

 .87السيد ،رضا ( :)2007عادات التميز لدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العالية ،الشركة العربية
المتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة ،مصر.

 .88السيد ،طارق ( :)2007أساسيات في علم االجتماع المدرسي ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر،
االسكندرية ،مصر.

 .89الشاعر ،عدلي داوود ( :)2007معوقات تطبيق التحطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس
الحكومية في محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .90شبالق ،وائل صبحي ( :)2006دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية مهارات التخطيط لدى
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .91شحادة ،حاتم ( :)2008واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة
في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية وسبل تطويرها ،دراسة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.

 .92الشمايلة ،نانسي عبد هللا ( :)2004تأثير سلوكيات الدور اإلضافي في التميز التنظيمي في أمانة
عمان الكبرى  ،دراسة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن.

 .93الشوا ،عفت ياسر ( :)2016درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة
إلدارة التميز في ضوء األنموذج األوروبي  EFQMوسبل تطويرها ،دراسة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .94الشويخ ،عاطف عثمان ( :)2007واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في
محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .95شويدح ،محمد ( :)2015درجة ممارسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة
اإللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجي ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
 .96صالح ،رشا مهدي ( :)2011أثر التخطيط االستراتيجي في التغيير التنظيمي ،مجلة د ارسات
البصرة ،المجلد  ،11ص ،122-81جامعة البصرة ،العراق.
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 .97الصانع ،خولة عبد العزيز ( :)2013درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في
محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم ،دراسة
ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 .98الصائغ ،نبيل : ( 2011 ) :اإلدارة مبادئ وأساسيات" ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،
إربد ،األردن.

 .99الصباب ،أحمد ودياب ،عبد الحميد وميمني ،خالد وحبيب ،شكيل ( " :) 2013أساسيات اإلدارة
الحديثة" ،ط  ،4خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية.

 .100صقر ،محمد عمر ( :)2016واقع إدارة التميز في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل
تطويره ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .101صيام ،آمال نمر ( :)2010تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية
النسوية في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة

 .102صيام ،رسالن إبراهيم ( :)2017فاعلية برنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقته بقيادة التغيير
لدى مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية في محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .103الصيرفي ،محمد ( :)2009التميز اإلداري للعاملين في قطاع التربية والتعليم ،مؤسسة حورس
الدولية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.

 .104ضحاوي ،بيومي محمد والمليجي ،رضا ابراهيم ( :)2011التخطيط االستراتيجي في التعليم
رؤى مستقبلية ونماذج تطبيقية  ،دار الفكر العربي للنشر ،القاهرة ،مصر.

 .105الضالعين ،علي ( :)2010أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمية دراسة ميدانية في شركة
االتصاالت األردنية ،مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،المجلد  ،37العدد  ،1الصفحات .92-64

 .106الضمور ،موفق محمد ( :)2008واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام
في األردن ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم المالية والمصرفية ،األكاديمية العربية للعلوم المالية
والمصرفية ،األردن.

 .107ظاهر ،رائد عبد الرحمن ( :)2016درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بتطوير التعليم
االلكتروني في الجامعات الفلسطينية ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .108الظاهر ،نعيم ابراهيم ( :)2009اإلدارة االستراتيجية المفهوم واألهمية والتحديات ،ط ،1عالم
الكتب الحديثة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 .109العاجز ،فؤاد ونشوان ،جميل ( :)2005تطوير أداء المعلمين في ضوء برنامج المدرسة كمركز
تطوير التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس بعنوان التنمية

المهنية المستدامة للمعلم العربي ،كلية التربية ،جامعة القاهرة ،مصر 24-23،أبريل.2005 ،
 .110العامودي ،علي ( :)2011دراجة توفر متطلبات التخطيط االستراتيجي المدرسي ودرجة أهميتها
من وجهة نظر الهيئة التعليمية في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ،دراسة ماجستير،
جامعة أم القرى ،السعودية.

 .111عايش ،شادي عطا ( :)2008أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي دراسة
تطبيقية على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية إدارة األعمال،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .112عباس ،محمود السيد ( :)2009التخطيط االستراتيجي كمدخل للحصول على الجودة واالعتماد
األكاديمي في التعليم الجامعي ،مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد  ،16العدد  ،58الصفحات

 ،380-319مصر.

 .113عبد العال ،رائد فؤاد ( :)2009أسايب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في
محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .114عبد الوهاب ،نادية لطفي وسليمان ،سناء ( :)2016استخدام نموذج التميز األوربي EFQM
في تقييم أداء المنظمات بحث تطبيقي في مستشفى النعمان العام ،مجلة الدنانير ،المجلد ،1

العدد  ،8الصفحات  ،288-236كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.

 .115العتيبي ،محمد زويد ( :)2007الطريق إلى اإلبداع والتميز اإلداري ،دار الفجر للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 .116العجمي ،محمد حسنين ( :)2008اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .117عدون ،ناصر( :)2001اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي" ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
عكنون ،الجزائر.

 .118العربي ،حسام ( :)2010التخطيط اإلداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .119عزت ،حسين نور الدين ( :)2016واقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية دراسة
ميدانية في معمل سمنت كركوك ،مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد  ،11العدد  ، 42الصفحات

 ، 94-42جامعة البصرة ،العراق.
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 .120العسكر ،عبد العزيز وفراج ،فؤاد واألختر ،محمد والجنوبي ،منصور والسعيد ،ماجد (:)2010

التخطيط االستراتيجي على مستوى المدرسة ،اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات ،المملكة
العربية السعودية.

 .121عطوي ،جودت عزت ( :)2009اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها
العملية ،ط ،3دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن.

 .122عالم ،صالح الدين ( :)2005األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث
النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،

القاهرة ،مصر.

 .123العلوي ،خلفان بن سالم ( :)2012تصور مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم
األساسي بسلطة عمان ،دراسة ماجستير ،معهد البحوث والدراسة العربية ،جامعة الدول العربية،

القاهرة.

 .124العلي ،عبد الستار ( :)2010تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة ،دار المسيرة للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.

 .125عمار ،منى محمد ( :)2010التخطيط االستراتيجي ،منتديات كلية االقتصاد المنزلي جامعة
المنوفية ،تاريخ االسترداد ،2017/8/2

http://homeeconomics.mountada.biz/t467-topic

 .126عمري ،سامي( :)2007فعالية تخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط االستراتيجي ،دراسة
ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة محمد بوضياف ،الجزائر.

 .127العوايشة ،أسماء ( :)2006اتجاهات العاملين في القطاع العام األردني نحو جائزة الملك عبد
هللا لتميز األداء الحكومي والشفافية ،دراسة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

 .128عوض ،محمد أحمد ( :)2000اإلدارة االستراتيجية األصول واألسس العلمية ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

 .129عياش ،دينا خليل ( :)2015درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
للتقييم الذاتي وعالقته بالتخطيط االستراتيجي المدرسي ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .130العيسوي ،طارق عوني ( :)2013مدى تطبيق معيار العمليات وفق النموذج األوروبي لتميز
األداء وتأثيره على مكافحة الجريمة قبل وقوعها في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .131الغالبي ،طاهر و إدريس ،وائل ( " :) 2007اإلدارة االستراتيجية (منظور منهجي متكامل)"،
دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
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 .132غريب ،جبر (  :) 2009التخطيط االستراتيجي لتطوير األداء ،دار السحاب للنشر والتوزيع،
القاهرة.

 .133غنيم ،عثمان محمد ( :)2001التخطيط أسس ومبادئ عامة ،ط ،2دار رضا للنشر والتوزيع،
عمان.

 .134غنيمة ،محمد متولي ( :)2005التخطيط التربوي ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .135فارس ،ندين خالد ( :)2016العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في البنوك
التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .136الفاروعي ،أسماء مروان ( :)2012أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تميز األداء
المؤسسي دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرى ،دراسة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط،
األردن.

 .137الفرا ،ماجد (  " :) 2005دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.

 .138فهمي ،محمد سيف الدين ( :)2000التخطيط التعليمي ،ط ،7مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 .139القاضي ،المكاشفي عثمان ( :)2010التخطيط االستراتيجي للتربية والتعليم ،العلم واإليمان
للنشر والتوزيع ،قطر.

 .140القحطاني ،فيصل الحنفري ( :)2010اإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للشركات وفقا
لمعايير األداء اإلستراتيجي وادارة الجودة الشاملة ،دراسة ماجستير،كلية إدارة األعمال ،الجامعة
الدولية البريطانية ،عمان ،األردن.
 .141قرموط ،عماد عبد الرحمن ( :)2014درجة ممارسة الجودة اإلدارية وعالقتها بفاعلية اإلداء
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .142القرني ،عبد الخالق محمد ( :)2012التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة
الطائف ،دراسة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.

 .143القطامين ،أحمد ( :)2002التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العام ،مجلة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،18العدد  ،2الصفحات  ، 75-37كلية االقتصاد والعلوم

اإلدارية ،جامعة مؤتة ،األردن.

 .144القطب ،محيي الدين ( :)2012الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية ،دار
الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 .145القططي ،محمد عبد الكريم ( :)2017درجة ممارسة المشرفين التربويين ألسلوب الصديق الناقد

في مدارس وكالة الغوث وعالقتها بمعايير جودة األداء ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .146القيسي ،فاضل والطائي ،علي ( :)2012اإلدارة االستراتيجية نظريات ومداخل وقضايا معاصرة،
دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .147القيسي ،فاضل ومحمود ،زيد ( :)2015المهارات القيادية وتأثيرها في التخطيط االستراتيجي
بحث تطبيقي في و ازرة التخطيط ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ، 21العدد ، 86

الصفحات  ، 226 - 169جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.

 .148الكبيسي ،عامر خضير( :)2006التخطيط االستراتيجي للقيادات التربوية ،جامعة نايف للعلوم
األمنية ،الرياض ،السعودية.

 .149الكحلوت ،علي حسن ( :)2014درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات
غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الوقت لديهم ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .150كحيل ،أمل عثمان ( :)2009دور اإلدارة المدرسية في تطوير جودة أداء المعلم الفعال لتحقيق
التميز ،المؤتمر العلمي الثاني دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي جامعة جرش،
األردن 9-7 ،أبريل.2009 ،

 .151الكرخي ،مجيد ( :)2014التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج ،و ازرة الثقافة و الفنون
والتراث ،قطر.

 .152اللوح ،عادل منصور ( :)2007معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية
في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .153اللوزي ،موسى )  :( 2002التنمية اإلدارية ،ط ، 2دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.
 .154الماضي ،محمد المحمدي ( :)2006إدارة االستراتيجية ،ط ،6القاهرة ،مصر.

 .155محمد ،محمد صديق( :)2009التخطيط االستراتيجي آلفاق ومستقبل التعليم العالي الدراسات

العليا في جامعة صالح الدين ،مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،16العدد ،8
جامعة تكريت ،العراق.

 .156المدهون ،عطا عمر ( :)2014عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي دراسة
تطبيقية على و ازرة التربية والتعليم العالي في محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،برنامج الدراسات

العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين

 .157مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ( :)2015دليل التخطيط اإلسـتراتيجي ،دليل تدريب،
غزة ،فلسطين ،تاريخ االسترداد .http://www.ndc.ps ،2017/8/6
- 204 -

 .158المزين ،إحسان والغامدي ،رافع ( :)2010األنموذج األوروبي للتميز فوائد ومعايير ،ورقة عمل
مقدمة إلى اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،جامعة

الملك سعود ،الرياض ،السعودية ،يناير .2010،

 .159مساعدة ،ماجد عبد المهدي ( :)2013اإلدارة االستراتيجية مفاهيم عمليات حاالت تطبيقية،
دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .160المشرفي ،سبيت بن سالم ( :)2014مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مدراء المدارس الثانوية،
مجلة القراءة والمعرفة ،المجلد  ،156الصفحات  ،65-41مصر.

 .161المصري ،إبراهيم عمر ( :)2015اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤسسي دراسة
تطبيقية على و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.

 .162المصري ،كمال مصطفى ( :)2011درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
للتخطيط االستراتيجي وعالقته بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهم ،دراسة ماجستير،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .163مصلح ،إيمان (" :)2011تطوير معايير اختيار المشرفين التربويين في ضوء تجارب بعض
الدول" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .164المعاني ،أحمد و عريقات ،أحمد والصالح ،أسماء وجرادات ،ناصر ( :)2011قضايا إدارية
معاصرة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

 .165معروف ،هوشيار ( :)2009التخطيط االستراتيجي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .166مليحة ،محمود فايز (" : )2016واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات
االجتماعية في قطاع غزة" ،دراسة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا البرنامج

المشترك مع جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.

 .167مملكة المعلم ( :)2011التميز في اإلدارة المدرسية ،تاريخ االسترداد ،2017/8/23

https://forum.nooor.com/t49868.html

 .168موسى ،سوزان حسين ( :)2017دور برنامج القيادة من أجل المستقبل في رفع كفايات الذكاء
العاطفي لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تطويره ،دراسة ماجستير ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .169الناصر ،ناصر بن فهد ( :)2003التخطيط االستراتيجي ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية ،دراسة
ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض  ،السعودية.
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العدد  ،3الصفحات .132-11
 .171النسور ،أسماء (" :)2010أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي  ،دراسة
تطبيقية في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية" ،دراسة ماجستير ،كلية األعمال ،جامعة

الشرق األوسط ،األردن.

 .172نور الدين ،مازن سليم ( :)2008دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية
بمحافظات غزة ،دراسة ماجسيتر ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .173هالل ،محمد عبد الغني ( :)2008مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي ،مركز تطوير األداء
والتنمية للنشر ،القاهرة ،مصر.

 .174الهاللي ،الهاللي الشربيني ( :)2006التخطيط االستراتيجي وديناميكية التغير في النظم
التعليمية ،المكتبة العصرية للنشر ،المنصورة ،مصر.

 .175الهاللي ،الهاللي وغبور ،أماني ( :)2013مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه في جامعة
المنصورة  ،مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد  ،20العدد  ،83الصفحات 142-11

 .176هنية ،محمد أنور ( :)2016مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي
لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.

 .177الهيشان ،محمد ( :)2004مدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم
من وجهة نظر مديري التربية والتعليم في إقليم الشمال ،دراسة ماجستير ،جامعة آل البيت،
األردن.

 .178ورغن ،جون ف ( :)2006االقسام الفاعلة بناء ثقافات التميز وتعزيزها في البرامج األكاديمية،
الطبعة العربية األولى ،ترجمة ثائر ديب ،العبيكان مكتبات ونشر ،الرياض ،السعودية.

 .179و ازرة التربية والتعليم العالي بفلسطين ( " :) 2007واقع التعليم العالي في فلسطين  -أرقام
واحصائيات" ،رام هللا  ،فلسطين.

 .180و ازرة التربية والتعليم العالي بفلسطين ( :)2014المعايير المهنية لمدير المدرسة ،إعداد هيئة
تطوير مهنة التعليم ،فلسطين.

 .181و ازرة التعليم السعودية ( :)2015الدليل التفسيري لمعايير التميز اإلداري ،جائزة التعليم للتميز،
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 .182يونس ،نزيه حسن ( :)2009توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في
محافظات غزة ،دراسة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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المالحــــــــق

 أوالً :أداتا الدراسة في صورتهما األولية
 ثانياً :قائمة المحكمين

 ثالثاً :أداتا الدراسة في صورتهما النهائية
 ربعاً :كتاب تسهيل مهمة الباحث
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ملحق رقم ()1
أداتا الدراسة في صورتيهما األولية

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة األزهر _ غـ ـ ـزة
عم ـادة الدراسات العليا

كلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الـتـربـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قسـ ـم أصول التربي ـ ـ ـة

أعضـ ـاء هيئ ـة التدري ـس بالجامع ـات الفلسطيني ـة،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الموضوع :تحكيم استبانة

يجري الباحث دراسة بعنوان" :درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث

الدولية بفلسطين وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر بغزة ،ولهذا الغرض قام الباحث ببناء وتطوير

استبانة مكونة من مجالين رئيسين :األول يقيس درجة تحقق معايير التميز المؤسسي ،أما الثاني فيقيس

درجة ممارسة مديري المدارس للتخطيط االستراتيجي ،ويتكون كل مجال من ستة محاور ،وهي على
النحو التالي:

المجال األول :معايير التميز المؤسسي

 .1القيادة واإلدارة.

المجال الثاني :درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي

 .1الرؤية.

 .2الموارد البشرية ( العاملين ).

 .2الرسالة.

 .3خدمة المجتمع.

 .3األهداف االستراتيجية.

 .4السياسات واالستراتيجيات.

 .4التحليل االستراتيجي (تحليل البيئة الداخلية والخارجية).

 .5العمليات واإلجراءات.

 .5تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 .6العالقات والموارد.

 .6متابعة الخطة االستراتيجية وتقييمها.

علماً بأن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في األسئلة التالية:

 .1ما درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين من وجهة نظر
المعلمين؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير
معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارسهم تعزى إلى

كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية)؟
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 .3ما درجة تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في
مدارسهم؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير

معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في مدارسهم تعزى

إلى كل من متغير( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية)؟

 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير معلمي وكالة الغوث الدولية بفلسطين لدرجة تحقق معايير التميز المؤسسي في
مدارسهم ،ومتوسطات درجات تقديرهم لممارسة مديريهم التخطيط االستراتيجي في ذات المدارس؟
ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال ،وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة أرجو من

سيادتكم إبداء آرائكم ومالحظاتكم في فقرات االستبانة ،وفي مدى توافقها مع المحاور المذكورة ،ومالءمتها

لقياس ما أعدت له ،وسالمة اللغة ،وتغطيتها للمحتوى ،وذلك بوضع إشارة ( )للفقرة المناسبة ،مع
جدا ،كبيرة،
إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة ،علماً بأن بدائل اإلجابة عن الشواهد هي :كبيرة ً
جدا.
متوسطة ،قليلة ،قليلة ً

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحث

عالء كمال حسني عبد اللطيف

ً
 أوال :البيانات األساسية:
(

 .1جنس مديرك:

 .2المؤهل العلمي لمديرك( :

) بكالوريوس

(

) ماجستير

(

) دكتوراه

) من 10-5

(

) أكثر من 10

) جنوب رفح

(

) شمال رفح

(

(

) غرب خانيونس
) جنوب غزة

(

) غرب الوسطى (

(

) جباليا

(

) بيت حانون وبيت الهيا

 .3سنوات خدمة مديرك( :
 .4المنطقة التعليمية:

) ذكر

(

) أنثى

(

(

) أقل من  5سنوات (
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(

) غرب غزة

(

) شرق خانيونس
) شرق الوسطى

) شرق غزة

ً
 ثانيا :مجاالت ومحاور االستبانة:
المجال األول :معايير التميز المؤسسي :
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها " :مجموعة من الشروط واألطر المرجعية في المجاالت( :القيادة واإلدارة،
الموارد البشرية ،خدمة المجتمع ،السياسات واالستراتيجيات ،العمليات واإلجراءات ،العالقات والموارد)

والتي تعبر عن حالة التفوق المؤسسي واإلداري في مدارس وكالة الغوث الدولية بفلسطين ،بما يضمن
بلوغ درجات التنافسية مقارنة بالمؤسسات النظيرة لها ،والتي يستدل على درجة تحققها من خالل استجابة

معلمي تلك المدارس باستخدام استبانة أعدت لهذا الغرض".
االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

المحور األول :القيادة واإلدارة:
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5
6 .6
7 .7

توفر رؤية ورسالة واضحتين للمدرسة.
توفر المدرسة بيئة مشجعة لتحقيق التميز في
كل جوانب المدرسة.

تشجع المدرسة العاملين على التعاون والعمل

الفريقي.
تشرك المدرسة العاملين في اتخاذ الق اررات المتعلقة
بالمدرسة.

تحفيز العاملين على تحقيق أهداف المدرسة
المتميزة.
توفر خططاً إصالحية وتطويرية ،مع متابعة
تنفيذها.

التنبؤ بالمشكالت واألزمات المستقبلية

ووضع الحلول المناسبة لها.

8 .8

مراعاة ترتيب األولويات في العمل اإلداري.

9 .9

توفر بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

 10االهتمام ببناء وتعزيز ثقافة داعمة للتميز.
 11تعزيز االنتماء الوظيفي لدى العاملين.
فقرات مقترحة:
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ال
ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديل
المقترح

االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

المحور الثاني :الموارد البشرية ( العاملون):
1 .1
2 .2

االرتقاء بقدرات العاملين وتطوير أدائهم.
إتاحة المجال للعاملين للمشاركة في صياغة
الخطط التطويرية.
منح العاملين الوسائل المناسبة والصالحيات

3 .3

4 .4
5 .5
6 .6
7 .7
8 .8
9 .9
10
11
12

التي تمكنهم من إنجاز مهامهم على أكمل

وجه.

تقييم العاملين وفق أسس ومعايير موضوعية

محددة.

طالع العاملين على نتائج تقييم أدائهم.
إْ

السماح للعاملين بحق االعتراض على نتائج

التقييم.
مكافأة العاملين ذوي األداء المتميز في
المدرسة.
تشجيع العاملين وافساح المجال لهم لتحقيق
طموحاتهم المهنية.
الحرص على تنمية الحوار والتواصل الفعال بين
العاملين.

تشجيع العاملين على التنافس كأساس للتقدم

واإلنجاز.

حث المعلمين على عمل دروس توضيحية

على مستوى المدرسة أو المنطقة.

التواصل مع المعلمين واالستماع إليهم بشكل

مستمر.

فقرات مقترحة:
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ال
ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديل
المقترح

االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

المحور الثالث :خدمة المجتمع:
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5
6 .6
7 .7

8 .8

9 .9
10

الحرص على بناء عالقات طيبة مع المجتمع

المحلي.

إتاحة مرافق المدرسة لألنشطة المجتمعية.
تعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع
المحلي.
عقد لقاءات وبرامج (تثقيفية ،إرشادية) هادفة
تفيد المجتمع المحلي.
األخذ بآراء المجتمع المحلي حول أداء المدرسة
وخدماتها.

حث العاملين على مشاركة المجتمع المحلي

في المناسبات المختلفة.

االستفادة من مقترحات المجتمع المحلي في

تطوير العمل المدرسي.

المساهمة في خدمة المجتمع المحلي ودعمه

من خالل مبادرات عملية (حمالت تطوعية،

حمالت توعية...إلخ)

التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للعمل
على حل مشكالت األبناء.

اإلسهام مع مؤسسات المجتمع المحلي في

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

فقرات مقترحة:
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ال
ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديل
المقترح

االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

المحور الرابع :السياسات واالستراتيجيات:
1 .1

وضع االستراتيجيات بحيث تمكن المدرسة

2 .2

الخطة

من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
تتالءم

البرامج

واألنشطة

مع

االستراتيجية للمدرسة.
3 .3

السياسات واالستراتيجات تستند إلى معلومات
دقيقة.

4 .4

تحديث وتطوير السياسات واالستراتيجيات بشكل
مستمر.

5 .5

مراجعة وتطوير أهداف المدرسة الرئيسية

6 .6

االستفادة من التحليل لقدرات المدرسة

باستمرار.

الداخلية ولبيئتها الخارجية في وضع
االستراتيجيات.

7 .7

تقييم االستراتيجيات للتحقق من مدى كفاءتها

8 .8

طالع جميع العاملين على الخطة السنوية
إْ

9 .9

إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في وضع

وفعاليتها.
للمدرسة.

الخطة السنوية للمدرسة.

 10وضع بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر
المحتملة.

 11تبني فكر متنور يتيح فرص استقطاب
الكفاءات الالزمة لنجاح العمل المدرسي.

فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

المحور الخامس :العمليات واإلجراءات:
1 .1

مساعدة العاملين في تحقيق اإلبداع.

2 .2

الحرص على استثمار طاقات

3 .3

استثمار الوقت في إدارة عمليات األداء

4 .4

تفويض بعض الصالحيات للعاملين بما

5 .5

مراعاة الوضوح في تحديد مهام العاملين

6 .6

العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين من

7 .7

ترقية العاملين وفقا ألسس تتسم بالعدالة

8 .8

استثمار المعلومات المتوفرة في تحسين بيئة

العاملين.

التربوي واجراءاته.

يتناسب مع قدراتهم.
ومسؤولياتهم.

خالل منحهم الدعم والتعزيز المناسبين.

والموضوعية.

العمل التربوي.
9 .9

اتباع أنجع الطرق والوسائل للمتابعة

المستمرة وتقييم األداء.
 10إحداث تغييرات في بيئة العمل وهيكلياته بما
ينسجم مع الخطة االستراتيجية.
فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

المحور السادس :العالقات والموارد:
1 .1

بناء عالقات خارجية بمؤسسات المجتمع
المحلي المختلفة بما يعود بالنفع على

المدرسة.
2 .2

تبادل الخبرات مع المدارس المختلفة.

3 .3

امتالك المدرسة مباني وتجهيزات مدرسية

4 .4

صيانة المباني والتجهيزات المدرسية بشكل

5 .5

تحديد االحتياجات المالية للمدرسة بدقة

6 .6

توظيف التقنيات الحديثة في األعمال

7 .7

امتالك المدرسة نظاماً مالياً واضحاً.

كافية ومالئمة لطبيعة األنشطة.

دوري.

باالعتماد على معلومات دقيقة.
اإلدارية.

8 .8

تشجيع العاملين على توظيف المختبرات والوسائل التقنية

9 .9

امتالك المدرسة قاعدة بيانات محدثة

الحديثة.

باستمرار.

 10توفير الموارد المالية للمدرسة من مصادر
غير رسمية (جمعيات خيرية ،أولياء أمور،

شركات ،مصانع.)....

 11وجود خطط طوارئ لضمان سالمة الطالب
والعاملين والبيئة

المحيطة.

فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

المجال الثاني :ممارسة المديرين للتخطيط االستراتيجي:
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها " :علمية شاملة يقوم بها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية

بفلسطين معتمدين على استشراف المستقبل وادراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة
وتحليلها ،وتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة وتحديد رؤية المدرسة

ورسالتها واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية ومتابعتها وتقييمها؛ من أجل االنتقال
من الوضع الحالي إلى الوضع الذي يفي بمتطلبات التميز المؤسسي ،ويمكن االستدالل على درجة
ممارسة هؤالء المديرين لتلك العملية من خالل استجابات معلميهم على استبانة أعدت لهذا الغرض "
م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

ال
ينتمي

المحور األول :الرؤية:
1 .1

يصوغ مدير المدرسة الرؤية بصورة واضحة

2 .2

يضع رؤية طموحة تستشرف المستقبل.

3 .3

يراعي المرونة في صياغة الرؤية.

4 .4

يصوغ الرؤية وفق اإلمكانات المتاحة ،وواقع

5 .5

يلتزم توقيتاً محدداً لتنفيذ الرؤية.

6 .6

ومحددة.

المدرسة.

يشرك العاملين في المدرسة وأولياء األمور

في صياغة الرؤية.
7 .7

يعلن عن رؤية المدرسة ،بحيث تكون واضحة

للجميع.
8 .8

يضع الرؤية بما يتناسب مع توجهات
المدرسة.

9 .9

يسعى من خالل الرؤية إلى تحفيز العاملين
واالرتقاء بمستويات أدائهم.

فقرات مقترحة:
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صالحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديل
المقترح

م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

المحور الثاني :الرسالة:
1 .1

يصوغ الرسالة بصورة واضحة ومحددة.

2 .2

يربط الرسالة مع الرؤية المستقبلية للمدرسة.

3 .3

يراعي قيم وفلسفة المجتمع عند صياغة
الرسالة.

4 .4

يشرك العاملين في صياغة الرسالة.

5 .5

يراعي الواقعية وقابلية التطبيق عند صياغة

6 .6

يبرز في الرسالة جوانب التميز للمدرسة.

7 .7

يبرز الموقع التنافسي للمدرسة من خالل

الرسالة.

الرسالة.
8 .8

يراعي تحديد المهمة التي وجدت من أجلها
المدرسة عند صياغة الرسالة.

9 .9

يراعي المرونة عند صياغة رسالة المدرسة.

فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

المحور الثالث :األهداف االستراتيجية:
1 .1

يراعي الدقة والوضوح عند صياغة األهداف

2 .2

األهداف

االستراتيجية.
يشرك

العاملين

في

تحديد

االستراتيجية للمدرسة.
3 .3

يضع األهداف االستراتيجية بحيث تكون قابلة

للقياس.
4 .4

يراعي شمولية األهداف االستراتيجية لكافة
المجاالت.

5 .5

يضع أهدافاً واقعية بحيث تكون قابلة للتحقق

6 .6

يضع أهدافاً مرنة قابلة للتكيف مع المتغيرات

7 .7

يراعي األولويات االستراتيجية عند صياغة

في ضوء اإلمكانات المتاحة.
الجديدة.

األهداف.
8 .8
9 .9

يضع األهداف االستراتيجية بحيث تكون

مجدولة زمنياً.

يتبنى أهدافاً استراتيجية تراعي التطور المهني

للعاملين.

فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

االنتماء للمجال
الشاهد

م

ينتمي

ال

ينتمي

المحور الرابع :التحليل االستراتيجي (تحليل البيئة الداخلية والخارجية).
1 .1

يرصد اإلمكانات المادية المتاحة للمدرسة

2 .2

يحدد نقاط القوة في البيئة الداخلية للمدرسة.

3 .3

يحدد مواطن الضعف في البيئة الداخلية

4 .4

يحدد الموارد والطاقات التي يمكن االستفادة

5 .5

يقيم كفاءة المباني والمرافق والتجهيزات

6 .6

يحدد الفرص المتاحة في البيئة الخارجية.

7 .7

يحدد التحديات والمخاطر المحتملة التي قد

8 .8

يراعي القيم واالتجاهات السائدة في المجتمع

عند تحليل البيئة الداخلية.

للمدرسة.
منها.

المدرسية.

تعترض عمل المدرسة.

عند تحليل البيئة الخارجية.
9 .9

يحدد احتياجات المجتمع عند تحليل البيئة
الخارجية.

 10يراعي التطورات التقنية والعلمية والمعرفية عند
تحليل البيئة الخارجية.

 11ينسق مع الدوائر األخرى في وكالة الغوث
لتحليل البيئة الداخلية والخارجية.
 12يشرك العاملين في عملية التحليل البيئي.
فقرات مقترحة:
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صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

المحور الخامس :تنفيذ الخطة االستراتيجية:
1 .1

يضع خططاً تشغيلية مناسبة لألهداف.

2 .2

يوفر لقادة األنشطة الموارد الكافية لتنفيذ

3 .3

يشرك العاملين في وضع الخطط التنفيذية.

4 .4

يوزع المهام واألدوار على العاملين حسب

المهام الموكلة إليهم .

قدراتهم وطبيعة عملهم.
5 .5

يضع األنشطة واإلجراءات القابلة للتنفيذ وفق
جدول زمني محدد.

6 .6
7 .7
8 .8
9 .9

ينشر الخطط التنفيذية ويعلن عنها.

يشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.
يوضح التعليمات واإلرشادات الخاصة بعملية
تنفيذ الخطة.

يوظف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ

أنشطة الخطة.

 10يقدم اإلرشادات الالزمة أثناء تنفيذ أنشطة
الخطة.

 11يستثمر أنشطة المدرسة المختلفة في تحقيق
أهداف الخطة االستراتيجية.

فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

م

االنتماء للمجال

الشاهد

ينتمي

المحور السادس :متابعة الخطة االستراتيجية وتقييمها:
1 .1

يضع معايير واضحة ومحددة للحكم على

2 .2

يتابع تنفيذ الخطط واألنشطة بشكل مستمر

3 .3

يتابع تنفيذ الخطة من خالل أدوات التقييم

4 .4

يعدل في بنود الخطة لتتكيف مع الظروف

5 .5

يستفيد من التغذية الراجعة في تلبية

مدى تحقق األهداف

في ضوء مؤشرات األداء.
المناسبة.
الطارئة.

االحتياجات

الحالية

وتطوير

الخطط

المستقبلية.
6 .6

يرصد نقاط القوة ومواطن الضعف أثناء
التقييم.

7 .7

يراعي االستم اررية في عملية المتابعة
والتقييم.

8 .8
9 .9

يطلع العاملين على إنجا ازت المدرسة
المتحققة أوالً بأول.

يصدر تقارير دورية حول نتائج ومخرجات

العملية التعليمية.
 10يعتمد مبدأ المساءلة المستند إلى معايير
اإلنجاز.
 11يقوم بعملية تقييم دوري للخطط التشغيلية.
فقرات مقترحة:
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ال

ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب غير

مناسب

التعديل
المقترح

ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين حسب جهة العمل
م

االســـــــم

التخصص

الدرجة

جهة العمل

العلمية
1

أ.د .محـمـــد محــمـــد عليان

علم نفس

أستاذ دكتور

جامعة األزهر

2

د .محــمــــــــد هـاشــــم أغـــــــا

أصول تربية

أستاذ مشارك

جامعة األزهر

3

د .إيـــــــــاد عـلــي الدجــــنـــي

إدارة تربوية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

4

د .حمدان عبد هللا الصوفي

أصول تربية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

5

أ.د .سليمان حسين المزين

أصول تربية

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

6

د .فـايـــــــــــز كامــــل شلـــدان

إدارة تربوية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

7

أ.د .فـــــــؤاد عــلــي العـاجـــز

أصول تربية

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسالمية

8

د .محـــمـــد عـثمــان األغـــــا

إدارة تربوية

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية

9

د .رائــــد حســــيـن الحـجــــار

إدارة تربوية

أستاذ مشارك

جامعة األقصى

 10د .رنـــــــدة عــيـــــد شـــريـــــــر

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

 11د .عـــدلــي داوود الشـاعـــر

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

 12د .نـــاجـــي رجــــــب ســـكـــــر

إدارة تربوية

أستاذ مشارك

جامعة األقصى

 13أ.د زيــــاد عـلي الجرجـــاوي

أصول تربية

أستاذ دكتور

جامعة القدس المفتوحة

14

د .مــروان وليــــد المـصــري

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة

15

د .لـيـنـــــا زيــــــاد صـبـيـــــــح

أصول تربية

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة ـ ـ

16

د .زكــــي رمــــزي مــرتــجـــى

أصول تربية

أستاذ مساعد

و ازرة التربية والتعليم العالي

17

د .مـنـــيـر حــســن شقـــــورة

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

و ازرة التربية والتعليم العالي
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غير متفرغ

ملحق رقم ()3
أداتا الدراسة في صورتيهما النهائية

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة األزهر _ غـ ـ ـزة
عمادة الدراسات العليـا

كلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الـتـربـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قسـ ـم أصول التربي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أخي المعلم  /أختي المعلمة:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛؛؛ وبعد

يجري الباحث دراسة بعنوان" :درجة تحقق معايير التميز المؤسسي في مدارس وكالة الغوث

الدولية بفلسطين وعالقتها بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر بغزة ،ولهذا الغرض قام الباحث ببناء وتطوير

استبانتين ،حيث تقيس االستبانة األولى درجة تحقق معايير التميز المؤسسي ،أما الثانية فتقيس درجة

ممارسة مديري المدارس للتخطيط االستراتيجي ،وتتكون كل استبانة من خمسة محاور ،كما يلي:
االستبانة األولى :درجة تحقق معايير التميز

االستبانة الثانية :درجة ممارسة التخطيط

المؤسسي

االستراتيجي

 .1القيادة واإلدارة.

 .1الرؤية والرسالة.

 .2الموارد البشرية ( العاملين ).

 .2األهداف االستراتيجية.

 .3خدمة المجتمع.

 .3التحليل االستراتيجي (تحليل البيئة الداخلية والخارجية).

 .4السياسات واإلجراءات.

 .4تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 .5العالقات والموارد.

 .5متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها.

لذا يرجى التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة ،وذلك بوضع إشارة ( )أمام الدرجة

المناسبة للفقرة،

جدا ).
جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة ً
علماً بأن بدائل اإلجابة عن الفقرات هي ( :كبيرة ً
 مع العلم بأن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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ً
 أوال :البيانات األساسية:
 .1الجنس:

 .2المؤهل العلمي:

 .3سنوات الخدمة:
 .4جنس مديرك:

(

) ذكر

(

) أنثى.

(

) بكالوريوس

(

) دراسات عليا.

(

) أقل من  5سنوات

(

) من ( 10-5

(

) ذكر

(

) أنثى.

) بكالوريوس

(

) دراسات عليا.

) أقل من  5سنوات

(

) من 10-5

 .5المؤهل العلمي لمديرك( :

 .6سنوات خدمة مديرك( :
 .7المنطقة التعليمية:

(

(

) جنوب رفح

) شمال رفح

(

) أكثر من 10

(
(

) أكثر من 10

) شرق خانيونس.
) شرق الوسطى.

(

) غرب خانيونس

) جنوب غزة

(

) غرب الوسطى (

(

) جباليا

(

) بيت حانون وبيت الهيا.

 .8اجتاز مديرك دورات في التخطيط االستراتيجي:

(

(

) غرب غزة
) نعم

(

(

) شرق غزة.

) ال.

االستبانة األولى :معايير التميز المؤسسي:
درجة التقدير
الفـقــــــــــرة

م

كبيرة
جدا

المحور األول :القيادة واإلدارة:
1 .1
2 .2

تمتلك المدرسة رؤية ورسالة واضحتين.
توفر بيئة مشجعة لتحقيق التميز في كل جوانب
المدرسة.

3 .3

تشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

4 .4

تشرك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بالمدرسة.

5 .5

تحفز العاملين على تحقيق أهداف المدرسة المتميزة.

6 .6

توفر خططاً إصالحية وتطويرية ،مع متابعة تنفيذها.

7 .7
8 .8

تضع حلوالً مناسبة للمشكالت المتوقعة.

تراعي ترتيب األولويات في العمل اإلداري.

9 .9

توفر بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار.

 10تهتم بنشر وتعزيز ثقافة داعمة للتميز.
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كبيرة متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

المحور الثاني :الموارد البشرية ( العاملين):
1
2
3

ترتقي المدرسة بقدرات العاملين وتطور أداءهم من
خالل عقد برامج تدريبية.
تتيح المجال للعاملين للمشاركة في صياغة الخطط
التطويرية.
تفوض العاملين الصالحيات التي تمكنهم من إنجاز
مهامهم على أكمل وجه.

4

تقيم العاملين وفق أسس ومعايير موضوعية محددة.

5
6

طلع العاملين على نتائج تقييم أدائهم.
تْ

تسمح للعاملين بحق االعتراض على نتائج التقييم.

7

تكافئ العاملين ذوي األداء المتميز.

8

تشجع العاملين على تحقيق طموحاتهم المهنية.

9
10

تحرص على تنمية الحوار والتواصل الفعال بين

العاملين.

تشيع بين العاملين روح التنافس كأساس للتقدم
واإلنجاز.

المحور الثالث :خدمة المجتمع:
1

تحرص المدرسة على بناء عالقات طيبة مع المجتمع

المحلي.

2

تتيح مرافقها لألنشطة المجتمعية.

3

تركز على القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع.

4
5
6
7
8

تعقد لقاءات وبرامج (تثقيفية ،إرشادية) هادفة تفيد

المجتمع المحلي.

تحث العاملين على مشاركة المجتمع المحلي في
المناسبات المختلفة.
تستفيد من مقترحات المجتمع المحلي في تطوير العمل
المدرسي.
تقوم بمبادرات عملية لخدمة المجتمع (حمالت

تطوعية ،حمالت توعية...إلخ).

تتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على حل
مشكالت األبناء.
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9
10

تسهم مع مؤسسات المجتمع المحلي في رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة.
تقدم استشارات تخصصية لإلسهام في حل بعض
المشكالت المجتمعية.

المحور الرابع :السياسات واإلجراءات:
1

تتبنى المدرسة سياسات تمكنها من تحقيق أهدافها

بكفاءة وفعالية.

2

تنفذ برامج وأنشطة تتالءم مع خطتها االستراتيجية.

3

تحدث وتطور السياسات واإلجراءات وفًقا لمعلومات
دقيقة.

4

تضع بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر المحتملة.

5

متنور يتيح فرص استقطاب الكفاءات الالزمة
ًا
فكر
تتبنى ًا
لنجاح العمل المدرسي.

6
7

تستثمر الوقت في إدارة عمليات األداء التربوي
واجراءاته.

تراعي الوضوح في تحديد مهام العاملين
ومسؤولياتهم.

8

توفر أدلة إرشادية توجيهية للعاملين.

9

تستثمر المعلومات المتوفرة في تحسين بيئة العمل.

ت ْحدث تغييرات في بيئة العمل وهيكلياته بما ينسجم
10
مع الخطة االستراتيجية.

المحور الخامس :العالقات والموارد:
تقيم المدرسة عالقات خارجية مع مؤسسات
1

المجتمع المحلي المختلفة بما يعود بالنفع على

2

تتبادل الخبرات مع المدارس المختلفة.

المدرسة.

3
4
5

تحتوي مباني وتجهيزات مدرسية كافية ومالئمة
لطبيعة األنشطة.
تجري صيانة دورية للمباني والتجهيزات المدرسية.
تحدد االحتياجات المالية باالعتماد على معلومات

دقيقة.
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6
7
8

توظف التقنيات الحديثة في تسيير األعمال

اإلدارية.

تستخدم نظاماً مالياً واضحاً.

توظف المختبرات والوسائل التقنية الحديثة في

األنشطة المدرسية.

توفر موارد مالية من مصادر غير رسمية
9

(جمعيات

خيرية،

مصانع.)....
10

أولياء

أمور،

شركات،

تضع خطط طوارئ لضمان سالمة الطالب
والعاملين والبيئة

المحيطة.

االستبانة الثانية :ممارسة المديرين للتخطيط االستراتيجي:
درجة التقدير
الفـقــــــــــرة

م

كبيرة
جدا

المحور األول :الرؤية والرسالة:
1 .1

يصوغ مدير المدرسة الرؤية والرسالة بصورة واضحة

2 .2

يضع رؤية ورسالة طموحتان تستشرفان المستقبل.

3 .3

يراعي المرونة في صياغة الرؤية والرسالة.

4 .4

يصوغ الرؤية والرسالة وفق اإلمكانات المتاحة ،وواقع

ومحددة.

المدرسة.
5 .5

يشرك العاملين في صياغة الرؤية والرسالة.

6 .6

يعلن عن رؤية المدرسة ورسالتها ،بحيث تكونان

7 .7

يصوغ الرؤية والرسالة بما يتناسب مع توجهات

واضحتين للجميع.

المدرسة.
8 .8

يبرز الموقع التنافسي للمدرسة من خالل الرسالة.

9 .9

يشتق الرسالة من الرؤية المستقبلية للمدرسة.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

 10يراعي قيم المجتمع وفلسفته عند صياغة الرؤية
والرسالة.

المحور الثاني :األهداف االستراتيجية:
1 .1

يراعي مدير المدرسة الدقة والوضوح عند صياغة
األهداف االستراتيجية.

2 .2

يشرك العاملين في تحديد األهداف االستراتيجية

3 .3

يضع األهداف التكتيكية بحيث تكون قابلة للقياس.

4 .4

يراعي شمولية األهداف االستراتيجية لكافة المجاالت.

5 .5

للمدرسة.

يضع أهدافاً واقعي ًة بحيث تكون قابلة للتحقق في ضوء
الموازنة واإلمكانات المتاحة.

6 .6
7 .7

يضع أهدافاً مرن ًة قابلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.

يراعي األولويات االستراتيجية عند صياغة األهداف.

8 .8

يضع جدوالً زمنياً لتنفيذ األهداف االستراتيجية.

9 .9

يتبنى أهداف ًا استراتيجي ًة تراعي التطور المهني
للعاملين.

 10يصوغ أهدا ًفا تنبثق من رسالة المدرسة.

المحور الثالث :التحليل االستراتيجي (تحليل البيئة الداخلية والخارجية).
1

يرصد مدير المدرسة اإلمكانات المادية المتاحة
للمدرسة عند تحليل البيئة الداخلية.

2

يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الداخلية

3

يحدد نقاط القوة ومواطن الضعف في البيئة الخارجية

للمدرسة.
للمدرسة.

4

يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة
الداخلية.

5

يحدد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة في البيئة

6

يراعي التطورات التقنية والعلمية والمعرفية عند تحليل

الخارجية.

البيئة الخارجية.
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7

ينسق مع الدوائر األخرى في وكالة الغوث لتحليل
البيئة الداخلية والخارجية.

8

يشرك العاملين في عملية التحليل البيئي.

9

يرصد الموارد والطاقات التي يمكن االستفادة منها.

 10يقيم كفاءة المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية.

المحور الرابع :تنفيذ الخطة االستراتيجية:
1
2

يضع مدير المدرسة خططاً تشغيلي ًة مناسب ًة لألهداف.

يوفر لقادة األنشطة الموارد الكافية لتنفيذ المهام
الموكلة إليهم.

3

يشرك العاملين في وضع الخطط التنفيذية.

4

يوزع المهام واألدوار على العاملين حسب قدراتهم

5

يضع األنشطة واإلجراءات القابلة للتنفيذ وفق جدول

6

ينشر الخطط التنفيذية ويعلن عنها.

7

وطبيعة عملهم.

زمني محدد.

يشجع العاملين على التعاون والعمل الفريقي.

8

يوضح التعليمات واإلرشادات الخاصة بعملية تنفيذ

9

ي وظف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ أنشطة

الخطة.
الخطة.

 10يستثمر أنشطة المدرسة المختلفة في تحقيق أهداف
الخطة االستراتيجية.

المحور الخامس :متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتقييمها:
1

يضع مدير المدرسة مؤشرات واضحة ومحددة للتأكد
من تحقق األهداف.

2

يتابع تنفيذ الخطط واألنشطة بشكل مستمر في ضوء
مؤشرات األداء.

3

يتابع تنفيذ الخطط من خالل أدوات التقييم المناسبة.

4

يعدل في بنود الخطط لتتكيف مع الظروف الطارئة.

5

يستفيد من التغذية الراجعة في تلبية االحتياجات
الحالية وتطوير الخطط المستقبلية.
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6

يراعي االستم اررية في عملية المتابعة والتقييم.

7

يطلع العاملين على إنجازات المدرسة المتحققة أوالً

8

يصدر تقارير دوري ًة حول نتائج العملية التعليمية
ومخرجاتها.

9

يعتمد مبدأ المساءلة المستند إلى مؤشرات اإلنجاز.

بأول.

 10يقوم بعملية تقييم دوري للخطط التشغيلية.

أشكر لكم حسن تعاونكم

الباحث

عالء كمال حسني عبد اللطيف
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ملحق رقم ()4
كتاب تسهيل مهمة الباحث
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