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تقديــــــــم 

يحظى املستقبل مبساحة مهمة في الفكر التربوي منذ أن عرفت البشرية طريقها إلى التربية والتعليم، حتى   
أضحت هذه الكلمة اآلن »املستقبل« تسيطر على الفكر التربوي املعاصر، وذلك بحكم ما تقوم به التربية من وظائف 

اإلعداد للمستقبل والتهيئة للتعامل مع مستجداته املتسارعة، والتعايش مع متغيراته املتعددة.
وإذا كان الفكر التربوي في املستقبل يبدو اآلن أنه يشغل التربية بصورة لم حتدث من ذي قبل، إال أن املتأمل   
في جوانب التربية اإلسالمية وميادينها يتيقن أن العمل من أجل املستقبل ميثل جوهرًا من جواهر التربية اإلسالمية، 
فالتفكير في املستقبل لديها ليس رجمًا بالغيب، بل هو استشراف مبكر ملا يجب أن يكون عليه عمل املسلم وسلوكه اليوم 
من أجل الغد، وأن نعمل لآلخرة كأننا منوت غدًا، كما يحثنا على أال نفقد األمل في املستقبل األفضل حتى وإن رأينا 
أهوال الساعة، فنحن مدعوون إلى أن نغرس اخلير ونحسن السلوك، ولعل التوجيه احلكيم هو ما يدفعنا إلى أن نحسن 
واقع التربية إذا أردنا أن نحسن صورة املستقبل، فالتربية هي األساس في تنشئة األجيال وإعدادها لهذا املستقبل 

الذي نريده، والذي تتحدد صورته اليوم من معطيات الواقع وطموحاتنا في غد أفضل.
وملا كانت املدرسة هي املؤسسة التي يستند إليها املجتمع ــ بصورة أساسية ــ في تربية أبنائه وإعدادهم   
رؤية  ضوء  في  ذلك  يتم  وأن  تكون،  أن  يجب  وكيف  املستقبل،  مدرسة  في  بجدية  نفكر  أن  أحرانا  فما  للمستقبل، 
استراتيجية واضحة املعالم في فلسفتها وسياساتها، ويتوافر لها من املرونة ما يسمح بأن تتحقق أهداف املدرسة 
بدرجة أفضل من الكفاية والفعالية واإلتقان، سعيًا لتحقيق أهداف املجتمع الذي عهد إليها بتربية أبنائه.  كما يجب 
التفكير في مدرسة املستقبل وفق آلية دائمة للتطوير والتحسني تتجاوب مع طبيعة املستقبل وما يحمله من معطيات 
جديدة في العلوم والتقانة والثقافة، ويجب أن يضع له من اآلليات ما ال يعرف السكون إال فيما يتعلق بالثوابت العقيدية 

والشرعية التي نعتز بأن الله ارتضاها لنا.
التربية،  التربية العربي لدول اخلليج، وامتدادًا جلهوده في استشراف مستقبل  وانطالقًا من أهداف مكتب   
مبدرسة  للمهتمني  والتعليم، وبخاصة  التربية  لساحة  تقدميه  يسعدني  والذي  اجلديدة  في صورته  العمل  هذا  يجيء 
املستقبل، وهو ميثل سلسلة متكاملة حولها. تنطلق من القيادة التربوية والتخطيط االستراتيجي لتصل إلى التنمية املهنية 
في املدرسة لتحسني العمل فيها، ثم تصل السلسلة إلى الطالب الذي هو محور العملية التعليمية وهو املستفيد املباشر 

من كافة اجلهود التي تبذلها املدرسة وما يقدمه من أجلها القائمون على العملية التعليمية.
مدرسة  ميدان  إلثراء   املكتب،  من  التربية  في  املمكن  فن  قبيل  من  أعّدها  التي  السلسلة،  هذه  جاءت  وقد   
مشكورًا  قام  الذي  احلر،  عبدالعزيز  الدكتور  لسعادة  اجلزيل  الشكر  أسجل  أن  يسعدني  املناسبة  وبهذه  املستقبل، 
بالتجاوب مع رغبة املكتب في تطوير هذا العمل وإعادة نشره بأفكار وأدوات جديدة، كما أشكر سعادة األستاذ الدكتور 
أحمد عمر الروبي، الذي شاركه في إجناز هذه السلسلة، وأرجو أن يكون في هذا العمل ما يثري املكتبة العربية، وأن 

تستفيد منه ساحة العمل التربوي املشترك في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج.
والله املوفق.. وهو الهادي إلى سواء السبيل

7

TakhteetFinalH.indd   5 09/11/2009   11:34



7

مقــــــدمة

التعليم ميثل اإلسهامات احلقيقية التي تقدمها األجيال لبعضها البعض، والتعليم اجليد عملية مكلفة، يجب   
النظر إليها كاستثمار وليس كخدمة مجانية؛ ومن هذا املنطلق جند أن الدول املتقدمة ترصد للتعليم موازنات كبيرة، 
وتوفر له إمكانات كثيرة، وتتعامل معه على أعلى املستويات. فبناء أجيال متعلمة مفكرة ومنتجة ومتقنة ومؤمنة عمل 
جبار يحتاج جلهود كبيرة. وتخطيط علمي وتطبيق سليم ومتابعة مستمرة ومتويل سخي، ولعل من أهم املنهجيات التي 
تساعد في إجناز مثل هذه األعمال التخطيط االستراتيجي، فقد أصبح التخطيط االستراتيجي في الوقت احلالي من 

أهم األدوات التي تساعد على حتقيق الرؤى واألحالم.

وال تكاد تخلو اليوم مؤسسة عاملية أو منظمة من خطة استراتيجية واألمر انسحب على املنظمات واملؤسسات   
التربوية في الدول املتقدمة. فنجد أن لكل دولة خطتها االستراتيجية في مجال التعليم، ولكل منطقة تعليمية استراتيجية 
جزئية، ولكل مدرسة خطة استراتيجية على مستواها، وال بد من أن تكون مشتقة من استراتيجية التعليم في الدولة أو 

املنطقة.
في  والعاملني  للمتعلمني  أفضل  مستقبل  تأمني  إلى  املدرسة  مستوى  على  االستراتيجي  التخطيط  ويهدف   
املدرسة، وإلى حتقيق األهداف املنشودة وتأدية األدوار املطلوبة، إذ يحدد التخطيط الغاية ويعطي املبررات ويوضح 

املسار، كما يوفر املعايير األساسية التي تتيح إجراء التقومي عند بلوغ الغاية وتقيس مدى التقدم الذي مت إحرازه.

لألفراد  التخطيط االستراتيجي يسعى إليجاد مستقبل أفضل  يقول كوفمان وآخرون إن  السياق  وفي هذا   
واملجموعات واملنظمات واملجتمعات، فهو يحدد الغاية ويبرر الوسيلة ويوضح أساليب الوصول. والتخطيط االستراتيجي 

كما يقول الباحثون أصبح من أبجديات عمل املنظمات بشكل عام واملؤسسات التربوية بشكل خاص.

ويأتي هذا الدليل في سياق اهتمام مكتب التربية العربي لدول اخلليج مبساعدة األنظمة التعليمية واملدارس   
بالشكر اجلزيل لسعادة  أتقدم  أن  إال  املقام  إلى ممارسات عملية. وال يسعني في هذا  النظرية  األفكار  على حتويل 
الدكتور علي القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول اخلليج على دعمه املتواصل للعمل اخلليجي املشترك ولتشجيعه 
يساندون ويدعمون  بدورهم  املكتب والذين  في  املجهولني  للجنود  موصول  أفضل. والشكر  لتعليم  الهادفة  للمبادرات 

اجلهود الراقية لترجمة مشاريع املكتب  إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.

والله املوفق،،

المؤلـــــــف
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التخطيط االستراتيجي 

1.1  ما المشكلة؟
كثيرًا ما نتحدث عن النظرة للتعليم كاستثمار وليس كخدمة، ويصدق ذلك املوازنات الكبيرة املرصودة للتعليم   
خصوصًا في الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج وذلك طمعًا في أن يحقق التعليم أهدافه وينتج 
اجليل املرجو لبناء مستقبل أفضل. ولكن السؤال يبقى هل حتقق ذلك؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال ليست بحاجة لبحوث 
ودراسات فاجلواب موجود لدى كل ولي أمر ومسؤول ومعلم وتربوي. في احلقيقة ومن خالل زياراتي ولقاءاتي بالعديد 
من األفراد من مختلف املستويات أجد أن القلق على مستوى التعليم يكاد أن يكون القاسم املشترك بني اجلميع. ويتعدى 
األمر ذلك بتعّرف كثير من الناس مواطن اخللل. ولكن لألسف الشديد لم يؤِد هذا الشعور إلى اآلن إلى املبادرة بتقدمي 
احللول أو اإلسهام فيها على األقل. وهذا األمر قد يعود لسببني رئيسني أولهما ضعف روح املبادرة وحتمل املسؤولية 
لدى كثير من الناس وقبولهم بالواقع حتى وإن لم يكن مرضيًا. والسبب الثاني يكمن في املدرسة التي لم تعمل على 
تفعيل دور أولياء األمور واملجتمع ومشاركتهم في حتمل مسؤولية التعليم.الكل يهدف لتعليم أفضل، والسؤال يبقى هنا 
ما معيار األفضلية؟ ومن يحدد هذه األفضلية؟ وعلى من تقع مسؤولية حتقيقها؟ وكيف نعرف بأن تعليمنا أفضل؟ هذه 
األسئلة وغيرها باتت من األسئلة األكثر تكرارًا في العديد من األنظمة التعليمية. وتبقى اإلجابة تائهة بني كثير من 
األطراف. إننا في زمن كل يدعي الوصل بـ »ليلى« دون وجود رؤية واضحة وممارسة مدروسة ومنهجية علمية. لذلك 
يهدف هذا الدليل للتخطيط االستراتيجي ملساعدة املدارس على تبني دور فاعل في العملية التعليمية وأخذ زمام املبادرة 
في حتقيق تعليم أفضل. ويهدف التخطيط االستراتيجي بشكل عام لتفعيل دور الشركاء الداخليني واخلارجيني في أي 
مؤسسة من املؤسسات وصواًل به إلى أقصاه. وهذا التفعيل يأتي في سياق تعاون اجلميع من أجل مستقبل أفضل. 
ويعد التخطيط االستراتيجي بال منازع أحد أهم أدوات اجلودة الشاملة التي تساعد املؤسسة أو املدرسة على اإلجابة 
عن التساؤالت السابقة. كما يساعد املدرسة على حتقيق أهداف محددة وتبني برامج مدروسة وااللتزام بقيم متفق عليها 

وبناء يقابله عمل مؤسسي.

1.2  هل التخطيط االستراتيجي حل سحري؟
من خالل زياراتي للعديد من املدارس واألنظمة التعليمية أجد أن معظمها لديه رؤية ورسالة وأهداف وبرامج   
وخطط تنفيذية. ولكن هل هذا هو التخطيط االستراتيجي؟ هل كون املدارس لديها وثائق تسمى خططًا استراتيجية 

يعني أنها تخطط وتعمل استراتيجيًا، كنت أمتنى لو كان األمر بهذه السهولة.
في احلقيقة كثير من هذه اخلطط ال تتجاوز كونها حبرًا على ورق وبعضها يعد من متطلبات اإلدارة املدرسية   
والبعض اآلخر تبعًا ملوضة التخطيط االستراتيجي بدون فهم صحيح ملا يعنيه التخطيط االستراتيجي وبدون اتباع 
لقواعده وعملياته. لذلك يتساءل بعض املدارس عند عدم حتقيقها ألهداف: ما اخللل في خطتنا االستراتيجية؟ وتتساءل 
عند عدم قناعة الهيئة التدريسية واإلدارية باخلطة ما اخللل في رؤيتنا؟ إن اخللل احلقيقي الذي وجدته في كثير من 

املدارس هو اختيار الطرق املختصرة لبناء االستراتيجيات وهي:

1 ــ تنزيل خطة جاهزة من اإلنترنت.
2 ــ تكليف خبير خارجي بكتابة خطة للمدرسة.

3 ــ تكليف فريق عمل خاص لكتابة االستراتيجية.
4 ــ قيام مدير املدرسة وبعض املقربني إليه بكتابة االستراتيجية.

5 ــ استيراد استراتيجية من مدارس أخرى.
6 ــ جتميع استراتيجيات واخلروج باستراتيجية توفيقية.
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للنتائج  الرئيس في عدم حتقيقها  السبب  املدارس وهي  كثير من  املمارسات موجودة وسائدة في  كل هذه   
املرجوة. فالقليل من املدارس التي أعرفها اتبعت خطوات التخطيط االستراتيجي ومرت من خالل عملياته. إن التخطيط 
االستراتيجي كالدواء ال يؤتي مفعوله إال إذا مت أخذه بالطريقة الصحيحة. وهذا الدليل سيساعد املدارس اجلادة على 
تعّرف التخطيط االستراتيجي وخطواته وعملياته وأصوله ومراحله وصواًل لصناعة استراتيجية حقيقية توثق احللم الذي 
يراود املدرسة، وتوضح الطريق الذي يجب أن تسلكه وتبني النتائج التي يجب أن حتققها املدرسة والقيم التي يجب أن 
تلتزم بها. وتكون هذه اخلطة مبثابة ميثاق عمل حقيقي يؤمن به جميع املنتسبني للمدرسة ويعملون مبقتضاه ويحاسبون 
أنفسهم مبرجعيته. إنه في هذه احلالة فقط ميكن أن يكون التخطيط االستراتيجي استجابة لكثير من التحديات التي 
تواجهها املدرسة وأماًل لكثير من الطموحات التي تسعى املدرسة لتحقيقها. ونؤكد هنا أن التخطيط االستراتيجي ليس 

أداة لصناعة الرؤية وإمنا أداة لتوثيقها كما سيتبني لنا ذلك الحقًا.

1.3   ما التخطيط؟
قبل الولوج في تعاريف التخطيط االستراتيجي سنتطرق لتعريف التخطيط كعملية والذي ميثل نصف تعريف   

التخطيط االستراتيجي. وعلى سبيل اختيار املعلومات السابقة فلتحاول كتابة التعريف من قاموسك اخلاص:

ال حتاول استعجال قراءة التعاريف وحاول دائمًا التوقف عند املفاهيم وماذا تعني سواء لنفسك أو ملن يعمل   
معك. فكما يقول الفقهاء احلكم على الشيء فرع من تصوره. وكثير من اختالف وجهات النظر واستراتيجيات العمل 

مرتبطة بفهم الفقهاء لهذه األمور والظواهر واملفاهيم.

التخطيط  هما  أساسيني  مصطلحني  من  مركب  مصطلح  فهو  االستراتيجي  للتخطيط  تعاريف  عدة  هناك   
ثم  ومن  عام  بشكل  التخطيط  مفهوم  تعّرف  من  بد  ال  االستراتيجي  التخطيط  ملفهوم  دقيق  ولفهم  واالستراتيجية، 

االستراتيجية وصواًل لتعريف التخطيط االستراتيجي.
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ما التخطيط؟

الشكل )1.1(

هناك عدة تعاريف لعملية التخطيط نذكر بعضها كما وردت لدى حسني )1996م( ثم نحاول تبني تعريف   
إجرائي للتخطيط نصطحبه معنا في هذا الدليل:

:H.Fayol تعريف فايول -
»إن التخطيط في الواقع يشمل التوقع مبا سيكون عليه املستقبل، مع االستعداد لهذا املستقبل«.  

:Terry تعريف تيري -
»التخطيط هو االختيار املرتبط باحلقائق، ووضع واستخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور وتكوين   

األنشطة املقترحة التي تعتمد بضرورتها لتحقيق النتائج املنشودة«.

:Gibson & Donnely تعريف دونلي وجيبسون -
»التخطيط هو جميع األنشطة اإلدارية التي تؤدي إلى حتديد األهداف، والتي حتدد الوسائل املناسبة لتحقيق   

هذه األهداف«.

:Hodgetts تعريف هودجي -
»التوقع باألحداث املستقبلية بناءً على توقعات، وعمل البرامج التنفيذية لها، وهي إحدى أهم الوظائف اإلدارية«.  

ما التخطيط؟

أين نحن اآلن؟

عملية اتخاذ القرار

أين نريد الوصول؟

كيف نصل إلى ما نريد؟
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

:Drucker تعريف دراكر -
»عرف دراكر التخطيط وذلك بربط وظيفة التخطيط بكل من القرار االستراتيجي واخلطة االستراتيجية واإلدارية   
ال اختيار لها، ولكن عليها التوقع وتوقع املستقبل، لكي حتاول أن تصوغ وتشكل هذا املستقبل في ضوء اإلمكانات 

املتاحة لها«.

- تعريف دياب:
»التوقع مبا سيكون في املستقبل حول عناصر العمل الالزمة لتحقيق الهدف املطلوب، واالستعداد ملواجهة   
معوقات األداء والعمل على حلها واالستفادة من اإليجابيات املتوقعة في املستقبل في إطار زمني محدد، ومتابعة هذا 

األمر وقت التنفيذ«.

وبنظرة حتليلية لهذه التعريفات جند أنها تركز على مجموعة من املفاهيم ميكن عّدها قلب عملية التخطيط وهي:  
1 ــ اتخاذ القرارات.
2 ــ حتديد األهداف.

3 ــ استخدام احلاضر للتعامل مع املستقبل.
4 ــ حتديد الوسائل واالستراتيجيات.

ومن خالل توظيف هذه املفاهيم تستطيع صياغة تعريفنا اإلجرائي للتخطيط كما يلي: »التخطيط هو عملية   
اتخاذ مجموعة من القرارات تساعد املنظمة على استغالل مواردها املتاحة اليوم بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أهدافها 

املستقبلية )انظر الشكل 1 ، 1(«.
أما مصطلح »استراتيجية« »strategy« فهو إجنليزي األصل واملنشأ ويعني بالعربية »السراط« وقد أطلق   
ابتداًء على أسلوب التحرك العسكري املخطط بإحكام أثناء احلرب، فإذا كان الهدف النهائي حلملة عسكرية ما هو 
احتالل منطقة محددة، فإن الوصول إلى الهدف يتطلب أن تتضمن اخلطة »نقالت« محددة ومحسوبة، ووضع بدائل 
متعددة لكل نقلة، بحيث يختار أفضلها من حيث الوصول إلى الهدف بنجاح تام وبأقل خسارة ممكنة في األرواح 
على  تطلق  االستراتيجية  أصبحت  ثم  »االستراتيجية«،  بـ  عنها ويغذيها  يتفرع  النقالت وما  هذه  واملعدات، وسميت 
»التخطيط املتكامل«، أما التحركات التي تتم في إطاره فتسمى تكتيكًا، وجد املختصون في مجاالت احلياة األخرى، 
سواء في مجال التنمية املالية كاالقتصاد، أو التنمية البشرية كالتربية - أنهم بحاجة لهذا املفهوم في حتقيق خطوات 
االنتقال من الواقع إلى املستوى املأمول فاستخدموا الكلمة ذاتها »استراتيجية« التي أصبحت تعرف بأنها علم »براعة 

التخطيط« أو علم »براعة التدبير« )األسمر، 1996م(.
و»االستراتيجية«، هي االجتاه العام أو خط السير الذي تتخذه املؤسسة وصواًل إلى غايتها. وتتعدد طرق   
الوصول عادة إلى غاية من الغايات، ومن هنا تأتي تشكيلة من البدائل االستراتيجية لكل غاية، وتأتي املفاضلة واالختيار 
من بني هذه البدائل وفق معايير: منها اإلمكانات والظروف املتاحة، والعوائق احملتملة، والكلفة، وسرعة الوصول إلى 
الغاية، والعوائد املتوقعة، وقد تكون االستراتيجية املفضلة مزيجًا من مجموعة متسلسلة أو متتابعة من االستراتيجيات.

وفي تعريف آخر لالستراتيجية هي »القدرة على االستجابة للواقع الديناميكي واملتقلب الذي نعيشه لتحقيق   
األهداف التي تنشدها املنظمة«.

وفي مجال اإلدارة االستراتيجية هي »طريقة دراسة جوانب القوة في منظمتك في ظل الواقع املتغير للوصول   
ألفضل البدائل لتحقيق رضا العميل«.
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1.4  أهمية التخطيط:
عندما نتساءل عن أهمية أو جدوى التخطيط.. يأتي اجلواب كما يقول العالقي )1985م( صارمًا وواضحًا أنه   
بدون تعّرف ماذا نريد ال ميكن أن نصل إلى ما نريد.. فالتخطيط هو اجلسر الذي يحقق لنا األهداف املرجوة. ولذلك 
فهو ضرورة حتمية ألي  منظمة تسعى للبقاء واالستمرار والنمو. والتخطيط يجعل املؤسسة أقدر على استثمار مواردها 

والتعامل مع مشكالتها واالستعداد ملستقبلها وحتسني إدارتها.
ويؤكد العالقي )1985م( على أن التخطيط اجليد هو الذي يوجه كل الوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم   

وتوجيه ورقابة.
فتخطيط التنظيم يتطلب توزيع العمل وتقسيمه.. ويتطلب حتديد العالقات بني األقسام، وتوزيع السلطة أو   
تفويضها، وكذلك تنسيق اجلهود بني جميع األقسام واألفراد. كذلك احلال في التوجيه والقيادة ـ فإن إعداد اخلطط البد 

من أن يرتبط بإصدار األوامر، وحتفّيز األفراد، وتطوير نظم فعالة لالتصاالت.
وعلى مستوى الرقابة فإنه ميكن القول إنه ال رقابة من غير خطة، ذلك أن الرقابة تعني وضع املعايير ومقارنة   

النتائج وتقوميها ضوء ما هو مرسوم في اخلطة.
ويؤكد »السلمي« في أن التخطيط يأتي أواًل فهو يسبق كافة الوظائف اإلدارية األخرى ويعد القاعدة األساسية   
التي ترتكز عليها هذه الوظائف )انظر الشكل( وال نبالغ في القول إن التخطيط يجب أن تكون له السيادة في املنظمة 
ألن اإلجناز النوعي للمنظمات مرتبط إلى درجة كبيرة بجودة التخطيط وااللتزام به عند التنفيذ لتحقيق أهداف املنظمة.

شكل )1،2( مبدأ 
سيادة التخطيط 

)العدلوني واحلر، 1999م(

حتديد  إلى  تسعى  اإلدارات  وظائف  من  حيوية  وظيفة  )1987م(  هاشم  يقول  كما  التخطيط  ميثل  وهكذا   
أفضل الطرق واألساليب لتوجيه وتنسيق استخدام املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية وحتقيق التوافق بني اجلهود املختلفة 
حتقيق  بغرض  جميعها  اجلزئيات  لتلك  املتناسق  األداء  لضمان  متكاملة  منظومة  في  املتعددة وجتميعها  واجلزئيات 

األهداف املنشودة.
والتخطيط كعملية يتضمن مجموعة من العمليات املنهجية واملرتبة ترتيبًا منطقيًا يستعرضها »السلمي« في   
الشكل )1،3( ويقول: إن عملية التخطيط متاثل متامًا عملية رسم خريطة يسير وفقها قائد الطائرة مثاًل. فهي تبدأ 
بتحديد ا لهدف )محطة الوصول بالنسبة لقائد الطائرة(، ثم حتيط بنظرة شاملة بالظروف احمليطة باملنشأة )الظروف 
اجلوية واملناخية في حالة الطائرة(، ثم تراجع الظروف وإمكانات املنشأة من أفراد وأموال ومعدات، وما قد تعانيه من 
مشاكل أو متاعب )نفس الشيء بالنسبة للطائرة إذ يجب فحصها فنيًا بشكل دقيق والتأكد من توافر ما حتتاجه الرحلة 

من وقود ومهمات وأغذية..(.

تحقيق 
أهداف المؤسسة

التخطيط

سيادةمبدأ
التخطيط الرؤيةالتوجيهالتنظيم
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شكل )1،3( العمليات املنهجية املتضمنة في عملية التخطيط )عند السلمي(

تقويم الظروف
الخارجية المحيطة

بالمنظمة

تقويم ومراجعة
إمكانات المنظمة

ومواردها

تحديد
مجال
نشاط

المنظمة

تحديد
األهداف
العامة

بحث
وتقويم
البدائل

اختيار
االستراتيجية

الرئيسة

األهداف
االستراتيجية

السياسات
العامة

اإلطار التنظيمي
العام

تقدير اإليرادات
والنفقات

األهداف
التشغيلية

اإلجراءات

اجلداول

املوازنات

تقويم
ومراجعة
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وعلى ذلك فإن عملية التخطيط تساعد على اختيار أفضل طريق تسير فيه املنظمة للوصول إلى هدفها )قائد   
الطائرة يفعل نفس الشيء إذ يختار الطريق واالرتفاع والسرعة املناسبة لضمان الوصول بسالم إلى نقطة النهاية(. 

كذلك تتضمن عملية التخطيط حتديد نقاط املراعاة والتقومي التي يعتمد عليها املدير لكي يتبني دقة التنفيذ )كما   
يراجع قائد الطائرات قياسات الضغط واالرتفاع ومؤشرات السرعة.. إلخ(.

والنموذج السابق قد يكون أكثر صالحية للمنظمات التجارية والربحية أما بالنسبة للمنظمات غير الربحية   
واملؤسسات التعليمية فهناك منوذج آخر قد يكون أكثر صالحية )انظر الشكل 1،4(.

الشكل )1.4( منظومة التخطيط للمؤسسات التعليمية

مدخالت وعمليات  أقسام رئيسة:  ثالثة  إلى  ينقسم  فنجده  بنائه  في  العمليات  مدخل  يتبّنى  النموذج  فهذا   
ومخرجات.. واملدخالت تنقسم لثالثة أنواع ففي حالة املدرسة هناك مدخالت بشرية )طالب.. معلم.. إداري( ومدخالت 
مادية )موازنات -تبرعات - متويل ذاتي( ومدخالت غير مادية )مباني - قاعات - جتهيزات - أثاث( أما العمليات فهي 

العملية التي يتم فيها استغالل هذه املوارد املتاحة لتحقيق أهداف املنظمة وحتقيق الطموحات املطلوبة.
ترتبط  املتاحة، واالستراتيجية عملية  املوارد  املرجوة في ظل  بتحقيق األهداف  ترتبط  إذن عملية  فالتخطيط   
باختيار أفضل البدائل بعد دراسة جميع املعطيات والفرص واملخاطر. واآلن املطلوب كتابة تعريفك اخلاص للتخطيط 

االستراتيجي بعد أن تعّرفت على املصطلحات املكونة له.

العمليات

حتديد األهداف ووسائل تنفيذها
املدخالت

مواد
املؤسسة

خطط
املؤسسة

املخرجات

التغذية الراجعة

حتديد الوسائل واختيار األفضل

اإلعالن عن اخلطة

جمع البيانات واإلحصاءات

إعداد اخلطة التنفيذية

متابعة اخلطة وتقوميها

TakhteetFinalH.indd   19 09/11/2009   11:34



20

أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي هو:

1.5    تعريف التخطيط االستراتيجي:
بعد استعراض تعريفات التخطيط وأهميته وتعريف االستراتيجية نصل لتعريف التخطيط االستراتيجي والذي   

يفترض أن يجمع بني التعاريف السابقة للتخطيط واالستراتيجية.

الشكل )1.5( املصدر )العدلوني، 2001م(

مفهوم التخطيط االستراتيجي

حتديد 
األهداف بعيدة 

األجل

تصميم 
مستقبل

مرغوب فيه

اخلطط
التنفيذية

املوارد البشرية
املوارد املالية

املعدات

البيئة الداخلية
البيئة اخلارجية

رسم اخلطط 
الكفيلة 
بالوصول

تخصيص 
املوارد
 املتاحة

في إطار الفرص 
واملخاطر في 

املنظمة

التخطيط االستراتيجي: قرارات ذات أثر مستقبلي وعملية مستمرة ومتغيرة
ذات فلسفة إدارية ونظام متكامل )هياكل،موازنات،نظم،برامج تنفيذية+إجراءات ...(
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يعرف »دراكر« كما ورد في ترجمة عبدالكرمي والهادي )1995م( التخطيط االستراتيجي بأنه كافة العمليات   
املستمرة لصنع قرارات تنظيم العمل )اتخاذ املخاطر في الوقت احلاضر بطريقة منهجية مع معرفة كبيرة مبستقبل هذه 
القرارات، وتنظيم اجلهود املطلوبة لتنفيذ هذه القرارات بطريقة منهجية، وقياس نتائج هذه القرارات بالتوقعات عن طريق 

التغذية املرتدة املنهجية املنظمة(.
وفي تعريف آخر للعدلوني )2001م( يعرفه بأنه ملكة حتديد الرؤى بعيدة املدى، واألهداف الكلية للمؤسسة،   

وكيفية حتقيقها.
ويعرفه بوزير )1999م( بأنه العملية التي يتصور من خاللها املنظرون واملوجهون للمنظمة مستقبلها وتطوير   

إجراءاتها واخلطوات الالزمة للوصول لذلك املستقبل.
إذن فالتخطيط االستراتيجي عبارة عن مجموعة من العمليات تبدأ برسم الصورة التي تريد املؤسسة أن تكون   
عليها في املستقبل، ثم حتديد األهداف االستراتيجية التي تساعد على حتقيق هذه الصورة، ومن ثم حتديد الوسائل 
واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق هذه األهداف بعد دراسة معطيات وحتديات البيئة الداخلية واخلارجية )انظر الشكل 1،5(.

ما ليس من التخطيط االستراتيجي:
من املهم أن يعرف القائد أو املدير كما يقول دراكر عند عبدالكرمي والهادي )1995م(.. ما ليس من التخطيط   

االستراتيجي فاألمور تعرف بأضدادها ومن بني هذه األمور:
1 ــ إن التخطيط االستراتيجي ليس بصندوق مليء باحليل أو مجموعة من األساليب الفنية. إنه تفكير حتليلي 
والتزام بتوظيف املوارد بأفضل صورة ممكنة. فالتخطيط االستراتيجي عمل منهجي يقوم على التفكير العلمي 

والتحليل الكمي والكيفي والتوظيف األمثل للموارد املتاحة لصنع مستقبل أفضل.
2 ــ التخطيط االستراتيجي ليس توقعًا وال عقاًل مسيطرًا على املستقبل، فالتوقع يحاول إيجاد أكثر السبل احتمااًل 
جلري األحداث أو إيجاد سلسلة من االحتماالت في أحسن احلاالت، بينما التخطيط االستراتيجي يساعدنا 

على حتديد شكل أو صورة املستقبل الذي نريد ومن ثم محاولة الوصول إلى حتقيق هذه الصورة.
ـ التخطيط االستراتيجي ال يتعامل مع قرارات املستقبل وإمنا يتعامل مع مستقبل قرارات احلاضر. فالقرارات ال  3ـ 
توجد إال في احلاضر. والسؤال الذي يحاول صانع القرار االستراتيجي اإلجابة عنه هو ماذا ميكن أن نفعل 

اليوم لنكون مستعدين للغد املجهول؟ واإلجابة عن هذا السؤال جزء مما نسميه التخطيط االستراتيجي.
4 ــ التخطيط االستراتيجي ليس محاولة الستبعاد املخاطر أو محاولة لتقليلها؛ فالتخطيط االستراتيجي يجب أن 
يساعدنا في تنمية قدراتنا على اتخاذ مخاطر أعظم ألنه الطريق الوحيد لتحسني األداء التنظيمي للعمل. 

آخذين في االعتبار أن يكون اخلوض في املخاطر واختيارها أمرًا مدروسًا وليس عشوائيًا.
5 ــ التخطيط االستراتيجي أداة مساعدة وليس أداة قيادية مبعنى أن التخطيط االستراتيجي يساعد القائد على 
اتخاذ القرارات االستراتيجية وال يعوض القائد. ال ميكن لهذه األداة أن تكون فاعلة إال في وجود قيادة فاعلة 

تستطيع توظيف هذه األداة للوصول إلى أقصى نتائج ممكنة.
6 ــ التخطيط االستراتيجي ليست عملية أحادية املسار تبدأ من اخلطوة رقم واحد وتنتهي باخلطوة رقم عشرة، 
وإمنا تسير في مسارات متوازية أحيانًا، وعكسية أحيانًا وخطية أحيانًا أخرى، وهذا أمر طبيعي يشعر به كل 

من جرب التخطيط االستراتيجي احلقيقي وليس الشكلي والذي يحدث في قاعات التدريب.
7 ــ إن التخطيط االستراتيجي ال يستبدل احلقائق باحلصافة وال يستبدل العلم باملدير. وال يقلل حتى من شأن

تقلل  لم  كما  لديها،  الباطني  فراستها، وال حتى احلس  أو  أو خبرتها  أو شجاعتها  اإلدارية  اخلبرة  دور    
البيولوجية العلمية والطب اجلهازي من أهمية هذه الصفات في الطبيب الفرد. وعلى العكس.. فإن التنظيم 
)دراكر،  ورؤيته  قيادته  احلكيمة وحسن  املدير  قرارات  يقوي  باملعرفة  التخطيط وإمدادها  لوظيفة  املنهجي 

1995م(.
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ونخلص مما تقدم إلى أن التخطيط االستراتيجي عبارة عن: عمليات منظمة تقود لتحديد الرؤية املستقبلية   
للمنظمة. وأهدافها االستراتيجية، وكيفية حتقيق هذه األهداف.

وقد يبدو هذا التعريف بسيطًا في بنائه وشكله ولكنه في احلقيقة عميق في مضامينه فهو يتحدث عن:  
1 ــ عمليات منظمة ومستمرة: وليست جهودًا عشوائية منقطعة.. فالتخطيط االستراتيجي ليس حدثًا عارضَاً وإمنا 

عمليات منهجية مستمرة في املنظمة والتي ال ميكن أن تكون هناك خطة استراتيجية بدونها.
ــ اخلطة املستقبلية: هي محط تركيز التخطيط االستراتيجي، والتفكير في املستقبل يجعلنا أكثر قدرة على   2
استغالل مواردنا املتاحة حاليًا بشكل أفضل ويجعلنا أكثر مرونة في توجيهها الوجهة السليمة. كما تساعد 

على إيجاد أرضية مشتركة بني الشركاء في املنظمة حول الوجه واحللم املستقبلي.
 3 ــ األهداف االستراتيجية: وهي الترجمة اإلجرائية للرؤية والتي تساعد املنظمة على حتقيق حلمها فكلما كانت 

الرؤية واضحة كانت األهداف االستراتيجية كذلك.
4 ــ كيفية الوصول: وميكن أن نطلق عليها الوسائل االستراتيجية لتحقيق األهداف وهي متثل اجلسر أو الطريق 

الذي ستسلكه املنظمة للوصول إلى حتقيق األهداف ومن ثم حتقيق الرؤية الكلية.

1.6   أهمية التخطيط االستراتيجي:
نحن نعيش في عالم متغير متسارع احلركة، فهو مختلف عن العالم الذي عشنا فيه عندما كنا متعلمني أو   
طلبة، وما هو قادم سيكون مختلفًا عّما نحن عليه اآلن. ومن هنا تأتي صعوبة مهمة التعليم املتجلية في إعداد جيل لزمن 
مجهول املعطيات والتحديات، فأبناؤنا خلقوا لزمان غير زماننا. وهو األمر الذي يدعونا وبشكل ملح للتفكير في املستقبل 
ومحاولة تهيئة األجيال للتعامل معه. وهذا األمر يحتاج ملنهجية علمية قادرة على توظيف احلاضر مبعطياته ومعلوماته 

ليس فقط لالستجابة للمستقبل الذي نريده.

»التربية مسؤولية اجلميع«.. شعارنا نرفعه دائمًا، ولكن قلما نطبقه في مدارسنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا..   
فالتعليم مطالب بتحقيق التنمية املجتمعية والوطنية، ومطالب بتلبية حاجات سوق العمل، ومطالب برفع كفاءة املخرجات 
ومطالب بنقل الذات، ومطالب بغرس القيم واألخالق..( وتطول قائمة املتطلبات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هل بإمكان التعليم حتقيق كل هذه التوقعات واملتطلبات؟ هل التعليم تلك العصا السحرية التي متلك صنع املعجزات؟ 
بالطبع ال، وإمنا يجب على جميع الشركاء في املجتمع من نخب ومهتمني ومختصني وسياسيني وتربويني أن تتضافر 
جهودهم لتحقيق الصورة التي يحلمون بها، والتخطيط االستراتيجي أداة تساعد الشركاء على تكوين قواسم مشتركة 

حول الرؤية واألهداف والقيم والوسائل االستراتيجية لتحقيق األهداف.

وفي كثير من الدول يتم التعامل مع التعليم مبعزل عن الصورة الكلية للمجتمع املنشود. بينما يجب التفكير في   
التعليم كجزء من املنظومة الكلية للمجتمع، وكأداة مساعدة لتحقيق آماله وطموحاته. ويسهم التخطيط االستراتيجي في 
ربط التعليم باملجتمع وفي حتديد أفضل البدائل املتاحة والوسائل االستراتيجية لتحقيق أهداف التعليم. ومن ثم يأتي 
دور اخلطط التنفيذية والتطبيق العملي للخطط كما هو مبني في الشكل )1،6( وعندما تبدأ النتائج في الظهور يستفيد 

منها الفرد واملجتمع إلى أقصى درجة ممكنة.
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الشكل )1،6( يبني دور التخطيط في ربط التعليم باملجتمع

كما تؤكد الدراسات على أن إجنازات املنظمات التي متتلك خططًا استراتيجية أكبر بكثير من املنظمات التي   
متتلك خططًا متوسطة أو طويلة املدى.. والفرق يكون ابتداء من اختالف سقف األهداف للمنظمتني، فسقف األهداف 
يكون دائمًا أعلى في املنظمات التي متلك رؤى وأحالمًا مستقبلية من املنظمات التي لديها أهداف بعيدة املدى. والفرق 
اآلخر يأتي في حجم ونوع اجلهد املبذول لتحقيق هذه األهداف والرؤى. فاملنظمات التي لديها رؤى مشتركة أكثر دافعية 
لتحقيق تلك الرؤى، وعادة ما تكون هذه املنظمات »مبادرًة« في تخطيطها وتفكيرها وإدارتها وتنفيذها بينما املنظمات 

التقليدية تكون »رد فعلية« في تفكيرها وتخطيطها وإدارتها وتنفيذها.

الشكل )1،7( الفرق بني املنظمات التي لديها رؤى والتي لديها أهداف طويلة املدى )فورد وبني، 1999م(

حاجات ومصالح املجتمع
دور التعليم في حتقيق مصالح املجتمع

التخطيط االستراتيجي
اخلطط التنفيذية

التطبيق

النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
النتائج

املنظمات التي لديها رؤية

النتائج 
املقاسة

الزمن بالسنوات

منظمات
مبادرية

منظمات
رد فعلية

النتائج احلقيقية للمنظمة

النتائج احلقيقية للمنظمة

املنظمات التي لديها خطط
طويلة املدى
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واإلجناز في املنظمات صاحبة اخلطط االستراتيجية ال يأتي مبجرد وجود خطط استراتيجية مكتوبة، وإمنا   
وأن حتقق  تنجز  أن  للمنظمات  ميكن  إذاك  االستراتيجية؛  واإلدارة  االستراتيجي  والتخطيط  االستراتيجي  بالتفكير 

األحالم والطموحات التي تريدها.

1.7   فوائد التخطيط االستراتيجي:
هناك العديد من الكتابات حاولت أن تعدد فوائد وإيجابيات التخطيط االستراتيجي إما إميانًا به أو تسويقًا   
له أو تأكيدًا على أهميته، وميكن تلخيص هذه الفوائد في عشر نقاط أساسية نذكرها إيجازًا كما خلصها العدلوني 

)2001م( في الشكل )1،8(.
1 ــ التخطيط االستراتيجي يساعد املنظمة على حتديد رؤيتها املستقبلية واإلجابة عن السؤال االستراتيجي إلى 
أين نحن ذاهبون؟.. وحتديد الصورة النهائية أو املستقبلية للمنظمة أمر في غاية األهمية فهو يساعد جميع 
العاملني واملستفيدين من املنظمة على تعّرف ما تصبو لتحقيقه املنظمة، وبالتالي تعّرف األدوار املتوقعة منهم 
لتحقيق هذه الصورة أو حتقيق هذا احللم. وبطبيعة احلال ال ميكن ملنظمة ما حتقيق أحالمها وطموحاتها 
مبعزل عن واقعها، فالواقع هو نقطة االنطالقة واحللم هو نقطة الوصول، وحتليل الواقع وتعّرف إيجابياته 

وسلبياته أمر في غاية األهمية في طريق الوصول للحلم.
التنفيذية  الكلية وبني اخلطط  الغايات واألهداف  بني  منطقية ومنهجية  يوجد عالقة  االستراتيجي  التخطيط  ـ   2

التفصيلية كما سيتبني معنا في فصل مناذج التخطيط االستراتيجي.
3 ــ التخطيط االستراتيجي يساعد على حتديد اجتاه ومسار املنظمة، فبداًل من اتباع سياسة »طبق اليوم« كما 
يحدث في املطاعم فلكل يوم طبق يسمى بـ »طبق اليوم« يساعد  التخطيط االستراتيجي املنظمة على تبني 
مسارات استراتيجية مرتبطة برؤيتها املستقبلية ومستندة ألهدافها االستراتيجية وملتزمة بخططها التنفيذية.
4 ــ التخطيط االستراتيجي يلغي النجومية الفردية ويتبنى بالضرورة النجومية اجلماعية، ويرفع شعار نسبح أو 
نغرق جميعًا. حيث إنه من أبجديات التخطيط االستراتيجي العمل اجلماعي لكل الشركاء في املنظمة فالكل 
مسؤول والكل له دور معني في بناء االستراتيجية، فاالستراتيجية مسؤولية اجلميع، وهي غير مرتبطة بشخص 

معني أو مستويات وظيفية معينة وإمنا هي عمل مؤسسي خلدمة املؤسسة يشارك في بنائها اجلميع.
الوضع  بإيجابياته وسلبياته وتعّرف  الداخل  من  البيت  تعّرف  على  املنظمة  يساعد  االسترتيجي  التخطيط  ــ   5
اخلارجي سواء املجتمع احمليط أو سوق العمل أو املنافسني، وبذلك ميكن للمنظمة املوازنة بني التركيز على 

البناء الداخلي واخلارجي للمنظمة.
6 ــ التخطيط االستراتيجي يساعد على االستعداد للمستقبل ومحاولة تشكيله بداًل  من االنتظار والتأثر به دون 
حراك، وهذه تعد من أصعب العمليات وهي اتخاذ قرارات في احلاضر تساعدنا على التعامل مع املستقبل.

7 ــ التخطيط االستراتيجي يساعد املنظمة على االستفادة من خبراتها التراكمية عبر السنوات واستخالص أهم 
املستقبل  الستشراف  ذلك  وتوظيف  ومتغيراته،  مبعطياته  احلاضر  واستيعاب  والسلبية،  اإليجابية  النتائج 

بالوسائل العلمية املنهجية.
التفكير اإليجابي؛ وذلك بالنظر للمشكالت كتحديات وللموارد  ــ التخطيط االستراتيجي يساعد املنظمة على   8

املتوافرة واملطلوبة كمعطيات ومن ثم التوظيف واالستخدام األمثل لها لتحقيق األهداف املطلوبة.
9 ــ التخطيط االستراتيجي يساعد على حتديد األولويات وفق احتياجات األفراد واملنظمة واملجتمع احمليط وسوق 

العمل، فتحديد األولويات يجب أن يتم بطريقة علمية منهجية متوازنة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
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ــ التخطيط االستراتيجي يساعد املنظمة وقيادتها على التفكير في عملية التطوير كعملية مستمرة وليست   10
ظرفية أو آنية وأن تكون مبادرة وليست رد فعلية خلسارة معينة ومشكلة كبيرة. فعملية التطوير يجب أن تكون 

همًا متواصاًل تسعى من خالله املنظمة إلى اجلودة والتحسني املستمر.

شكل )1،8( فوائد التخطيط االستراتيجي

موانع التخطيط
على الرغم من أهمية التخطيط بشكل عام والتخطيط االستراتيجي بشكل خاص إال أنه كغيره من األدوات   

واألفكار له معارضوه ومقاوموه ألسباب عديدة.. وميكن تلخيص هذه املوانع في الشكل التالي )1،9(

فوائد التخطيط
االستراتيجي

يتعامل مع املعطيات والتحديات بطريقة منهجية

يؤكد على البناء املؤسسي والعمل اجلماعي وتوحيد اجلهود

يحيط اخلطة التفصيلية بإطار شامل

يساعد على استباق األحداث والتأثير فيها قبل التأثر بها

يجعل من التطوير والتفكير فيه عملية مستمرة وليست آنية

يحدد رؤية مستقبلية للمنظمة آخذًا في االعتبار الواقع

يوازن بني احتياجات البناء الداخلي للمنظمة

يحدد األولويات ويركز على حتقيقها

يحدد اجتاه سير املنظمة وحركتها

يستلهم املاضي ويستوعب احلاضر ويستشرف املستقبل

يسهل عملية التحكم والتقومي ألنشطة املنظمة )احملاسبية(
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شكل )1،9( موانع التخطيط االستراتيجي

1.8    موانع التخطيط االستراتيجي
1 ــ يعتقد البعض أن التخطيط االستراتيجي مضيعة للوقت واجلهد واملال ويأخذ هؤالء مببدأ اعمل ثم فكر.. بينما 
يؤكد العديد من الدراسات على أن العائد من التخطيط على االستثمار عال جدًا. فكل ساعة تخطيط توفر 
أربع ساعات عمل، وبلغة التجارة يعد هذا رقمًا كبيرًا واستثمارًا رابحًا، والتخطيط يضع وقتًا محددًا لبدء 

وانتهاء األعمال فكيف يكون مضيعًا للوقت؟
2 ــ يختار البعض االكتفاء مبا حقق من جناحات ويتبنى شعار ليس باإلمكان أفضل مما كان، ويظل متمسكًا 
بهذه النجاحات حتى يتعداها الزمن فيخسر خسارة مضاعفة. ولذلك ال بد للمنظمة الواعية من استثمار 

جناحاتها لتحقيق جناحات إضافية، ال أن توقف عقارب الزمن عند النجاحات احلالية.
3 ــ هناك بعض املنظمات أو املؤسسات ليس لديها القدرة على التفكير االستراتيجي واملستقبلي كما هو احلال 
في كثير من املؤسسات احلكومية فهي تعيش يومها وتخطط لسنتها وال تعلم ما سيأتي في السنة الالحقة. 

وهذا األمر يفقد املؤسسة خاصية القدرة على املنافسة والتطور.
ـ تعمد بعض املؤسسات إلى التقليل من شأن املنافسة اخلارجية إما عمدًا أو جهاًل، ومن أمن املنافسة قل جهده  4ـ 
وعطاؤه. فاملنظمات أو املؤسسات التي ال تطمح أن تكون في الصدارة من حيث جودة املدخالت والعمليات 

واملخرجات ال تهتم بعمليات التخطيط والتطوير والتقومي وإمنا تهتم بتسيير العمل الروتيني اليومي فقط.
5 ــ إن التخطيط االستراتيجي أداة يعرف قيمتها القائد الفعال الذي ميتلك مهارات إدارية وقيادية عالية. ومن 
ال ميتلك هذه املهارات غالبًا ما ال يهتم مبثل هذه األدوات. فهناك ارتباط بني املهارات القيادية والتخطيط 

االستراتيجي، فكلما ضعفت املهارات قل الوعي بأهمية التخطيط االستراتيجي.

موانع التخطيط
االستراتيجي

التخطيط مضيعة للوقت واجلهد

ضعف املهارات القيادية في املنظمة

ضعف القدرة على التفكير املستقبلي

اخلوف من املخاطرة وضعف روح املجازفة

االكتفاء بالنجاحات احلالية

انخفاض سقف األهداف في املنظمة

التقليل من شأن املنافسة اخلارجية
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6 ــ تعاني بعض املؤسسات أو املنظمات من انخفاض سقف األهداف لديها، فتضع لنفسها أهدافا محدودة ال 
متثل حتديات أو طموحات حقيقية مما ال يساعد املنظمة على تبني استراتيجيات تخطيطية متقدمة لتساعدها 

على حتقيق هذه األهداف، فاألهداف احملدودة تتطلب جهودًا وإمكانات وأوقاتًا محدودة أيضًا.
7 ــ إن حتقيق النجاحات املتميزة يحتاج إلى روح املخاطرة واملجازفة املدروسة. ومن ال ميلك هذه الروح ال ميكن 
أن يحقق جناحات كبيرة في حياته، ودراسة املخاطر جزء ال يتجزأ من التخطيط االستراتيجي لذلك نرى كثيرًا 

من القيادات التقليدية ترفض املخاطرة بل وترفض التفكير فيها.

1.9   مواصفات التخطيط االستراتيجي الفعال
إن التخطيط االستراتيجي وسيلة وليس غاية، وهذه الوسيلة إما أن تساعدنا في حتقيق أهدافنا أو أنها تكون   
عدمية الفائدة أو اجلدوى. لذلك يجب أن نكون حريصني كل احلرص على تفعيل مثل هذه األداة واالستفادة منها إلى 

أقصى حد ممكن.
ولقد تناول العديد من الدراسات موضوع فاعلية التخطيط االستراتيجي وحتديد بعض املؤشرات التي إن   

وجدت يكون التخطيط االستراتيجي نافعًا وفعااًل. ومن هذه املؤشرات أو املواصفات )الشكل 1.10( أنها:
للحفظ وال وثيقة شكلية  مكتبية  ليس وثيقة  االستراتيجي  فالتخطيط  إجراءات.  قرارات وتبنى  تقود التخاذ  ــ   1
للعروض وإمنا وثيقة ترسم مسار املنظمة وتنبني عليها أعمال وإجراءات. فإذا فقدت هذا العنصر فقدت 

اخلطة قيمتها.
2 ــ مبنية على رؤية مشتركة ومستندة ملنظومة قيمية محددة. ورؤية املنظمة ال ميكن أن تكون شخصية متثل رؤية 
صاحب أو مدير املنظمة فقط، وإمنا يجب أن متثل جميع الشركاء وأن تستند ملنظومة قيمية تؤمن بها وتعمل 

مبقتضاها املنظمة.
3 ــ تولد الشعور باالنتماء جلميع الشركاء والعاملني في املنظمة حيث يجب أن يشعر كل فرد باالنتماء للخطة ومن 

ثم العمل على حتقيق أهدافها.
4 ــ تقبل مببدأ احملاسبية بحيث ميكن للشركاء واملستفيدين من املنظمة محاسبة املنظمة على أدائها وإجنازها 

بناًء على ما ورد في اخلطة من أهداف ووسائل استراتيجية.
5 ــ مزدوجة التركيز للداخل واخلارج بحيث تسعى لتحسني استغالل املوارد وتطوير العمليات وبالتالي جتويد 

املخرجات.
6 ــ مبنية على بيانات وإحصاءات كمية ونوعية موثقة. فدقة املعلومات وصدقها سر جناح االستراتيجيات.

7 ــ متثل جزءًا أساسيًا من اإلدارة الفاعلة فال ميكن إلدارة أن تكون فاعلة وحتقق إجنازات مميزة من دون رؤية 
وخطة استراتيجية.

الشكل )1،10( 
خصائصخصائص التخطيط االستراتيجي

 التخطيط
االستراتيجي

الفعال

مبني علىمزدوج التركيز
بيانات صادقة

يقود التخاذ
قرارات

مبني على
رؤية مشتركة

يولد الشعور
باالنتماء

يقبل
احملاسبية

جزء من
اإلدارة
 الفاعلة
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ويضيف حسني )1996م( مجموعة أخرى من خصائص التخطيط االستراتيجي الفعال التي من شأنها جتويد   
اخلطة االستراتيجية وزيادة فاعليتها. وهذه اخلصائص هي:

1 ــ اإلسهام في حتقيق الهدف:
ويقصد بذلك أنه يجب أن يكون هناك هدف ذو قيمة للمنظمة، وأن يحقق هذا التخطيط أو يسهم في حتقيق 

ذلك الهدف بصورة فعالة سواء أكانت خطة رئيسية أم خطة فرعية.
2 ــ الشمول:

ويقصد به أن يتم التخطيط بصورة تضم جميع النقاط التي يجب أن يشملها هذا التخطيط واملنوطة بهذه 
اخلطة، وأال يترك منها جزء أو يهمش حجمه في عملية التخطيط، وأن يشمل هذا التخطيط أيضًا مختلف 

مستويات املنظمة وإدارتها وسائر جوانبها.
3 ــ الكفاءة والدقة:

ويقصد به أنه يجب أن حتقق اخلطة النتائج واألهداف بالصورة املستهدفة وفق املعايير املوضوعة في اخلطة. 
وبقدر حتقيقها لذلك تكون كفاءتها.. ويتطلب ذلك الدقة التامة في إعداد اخلطة والسير بها.

4 ــ الواقعية:
ويقصد بذلك أنه عند وضع اخلطة وحتديد األهداف يجب أن تكون طموحة، ويجب أن تكون واقعية حتى 
تتمكن املنظمة من حتقيقها وال نفاجأ بالنتائج غير املقبولة في نهاية اخلطة، كما يجب أن تتسم سائر عناصر 
اخلطة بهذه الواقعية في وسائلها وإجراءاتها واملوارد املطلوبة، انطالقًا من الواقع املوجود؛ وذلك حتى يتحقق 

الهدف املنشود من اخلطة.
5 ــ التدرج:

بالوسائل واإلجراءات وكذلك في  السير  التدرج في  التدرج في حتقيق بعض األهداف. وكذلك  به  ويقصد 
املستويات اإلدارية املختلفة وأدوار كل مستوى من هذه املستويات في اخلطة الرئيسة، كما يتطلب التدرج 

االختيار املناسب للمدة الزمنية للخطة وتوزيعها إلى مراحل بصورة مناسبة.
6 ــ املرونة:

يتعامل التخطيط مع املستقبل مبا ينطوي عليه من عوامل عدم التأكد والتغيير، ولهذا السبب تقوم اإلدارة 
التنفيذ مستقباًل. وقد ال تتحقق بعض هذه  بوضع الفروض اخلاصة بالظروف املتوقعة. والتي سيتم فيها 
الفروض مما يتطلب إعادة النظر في اخلطط في ضوء ما يستجد من أمور أثناء التنفيذ وإدخال التعديالت 

املناسبة على التخطيط األصلي.
7 ــ الوضوح والبساطة:

ومن خصائص التخطيط الفعال أن يكون واضحًا في جميع عناصره فتكون أهدافه واضحة وكذلك السياسات 
واإلجراءات واملوارد املتاحة واملطلوبة والبرمجة الزمنية وفي معايير جناحه حتى ميكن للجميع فهمه واملشاركة 

الفعالة في حتقيق أهدافه.
8 ــ االقتصادية:

كلما كان التخطيط اقتصاديا وموفرًا للجهد واملال والوقت كان أكثر فعالية ويصلح للمنظمة.

هذه بعض خصائص التخطيط الفعال وبقدر وجوده في عملية التخطيط تكون فاعليته.  
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المفاهيم  من  مجموعة  على  األول  الفصل  ركز  لقد   
فوائد  على  عالوة  االستراتيجي،  بالتخطيط  العالقة  ذات  الرئيسة 
إن  الفعال.  االستراتيجي  التخطيط  ومواصفات  وموانع  ومبررات 
هذه السياحة واالطاللة المفاهيمية في غاية األهمية قبل تعّرف 

نماذج التخطيط االستراتيجي وعملياته وخطواته.

قاعدة  بناء  في  سيسهم  وتحديدها  المفاهيم  فتثبيت   
فهم  في  ستساعدنا  بدورها  والتي  لدينا  مشتركة  مفاهيمية 
التخطيط االستراتيجي وعملياته وخطواته بشكل أفضل.  نماذج 
أهم  من  بقوة  به  واإليمان  بدقة  االستراتيجي  التخطيط  تعّرف  إن 
عوامل نجاح بناء االستراتيجيات وتطبيقها. وهذا يقودنا إلى الفصل 
المنتمية  االستراتيجي  التخطيط  نماذج  على  سيركز  والذي  الثاني 
للمدرستين التقليدية والحديثة من باب تعّرف المدرستين وأهم 

نقاط االتفاق واالختالف بين المدرستين.
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نماذج التخطيط االستراتيجي

تنتمي مناذج التخطيط االستراتيجي ملدرستني أساسيتني هما املدرسة التقليدية واملدرسة احلديثة. وعندما   
نقول املدرسة التقليدية ال نعني بها املدرسة القدمية التي مضى عليها الزمن ولم تعد صاحلة لالستخدام وإمنا هو تفريق 
علمي مرتبط مبجموعة من القناعات واملمارسات في التخطيط االستراتيجي. والفارق اجلوهري بني املدرستني يكمن في 
حتديد من أين نبدأ؟ وأين ننتهي؟ حيث إن املدرسة التقليدية عادة ما تبدأ بعملية حتليل الواقع بإيجابياته وسلبياته، 
بعوامله الداخلية واخلارجية، بالفرص واملهددات، وصواًل لبناء الرؤية والرسالة وصياغة األهداف االستراتيجية واخلطة 
التنفيذية. أما املدرسة احلديثة فتبدأ برسم الصورة املستقبلية التي تود املؤسسة الوصول إليها، وهو ما يسمى بالرؤية 
والرسالة ثم حتدد األهداف االستراتيجية، ثم بعد ذلك تبدأ بتحليل الواقع لتعّرف جوانب القوة والضعف واملخاطر 
الفرص املتاحة وحتليل العوامل الداخلية واخلارجية وصواًل للخطة التنفيذية. والسؤال اآلن أيهما تفضل منهجية املدرسة 

التقليدية أم احلديثة؟ ضع عالمة )3 (:
- املدرسة التقليدية.
- املدرسة احلديثة.

واآلن سنناقش مبررات كل مدرسة من هذه املدارس وسبب اتباعها ملنهجيتها حيث تقول املدرسة التقليدية    
بأنه ال ميكن ملؤسسة ما أن ترسم صورة املستقبل إذا لم تكن تعرف حاضرها وأين تقف اآلن؟، وتؤمن بأنه كلما كان 

الواقع واضحًا كانت الرؤية للمستقبل أوضح لذلك ال بد من البدء بالواقع.
بينما تقول املدرسة احلديثة أن االنشغال بتحليل تفاصيله يؤثر سلبًا في طموح املؤسسة والصورة التي تريد   
أن تكون عليها في املستقبل، وكثيرًا ما يؤدي حتليل الواقع إلى تنزيل سقف األهداف االستراتيجية التي تطمح إليها 

املدرسة أو املؤسسة.
بينما تبدأ املدرسة بالرؤية واحللم ثم تنظر للوراء لتعّرف الواقع ثم حتدد الفجوة بني احللم واحلقيقة وتعمل على   

دراسة كيفية ردم الهوة. واآلن وبعد  تعّرف املبررات أي املدارس تؤيد؟
ـ املدرسة التقليدية.
- املدرسة احلديثة.

النماذج  هذه  من  االستراتيجي، ولكل منوذج  للتخطيط  النماذج  من  العديد  املدرستني  هاتني  ويندرج حتت   
الذي سنتبناه  النموذج  نطور  ثم  النماذج  هذه  من  ملجموعة  الدليل سنعرض  هذا  ووظائفه. وفي  إيجابياته وسلبياته 

ألغراض الدليل.

2.1   نموذج كوفمان )1996م(
يتبنــى كوفمان منوذجًا يطلــق عليه النموذج الشامل والذي ينقسم إلى ثالثة مستويات تخطيطية تبدأ بالنظــرة   
 )Planning(  ثم التطبيق والتطوير )Implementation and Improvement(   ثم التخطيط )Scoping( الكلية
ثم التخطيط،  وفي املرحلة األولى حتدد الرؤية الكلية للمنظمة وهي التي حتدد إلى أين تريد املنظمة الذهاب؟ أو بلغة 
أخرى ما محطة الوصول؟ ومن خالل هذه الرؤية الكلية يتم صياغة الرسالة وهي عبارة عن شرح أكثر تفصياًل وحتديدًا 
ملضمون الرؤية، وحتمل في محتواها العناصر الرئيسة التي من شأنها حتقيق الرؤية. ويتم حتديد الرؤية والرسالة في 

ضوء حتديد احتياجات وفجوات املنظمة. 
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واخلطوة األخيرة في هذا املستوى التخطيطي »مستوى النظرة الكلية«. يتم حتديد أهداف الرسالة أو ما ميكن   
تعريفه باألهداف االستراتيجية بحيث تعدُّ بشكل دقيق وبصيغة إجرائية ما ينبغي الوصول إليه لتحقيق الرسالة ومن ثم 

الرؤية، وبهذا يبدأ املستوى التخطيطي الثاني وهو ما يعرف بـ »التخطيط«.

وفي هذا املستوى يتم إجراء حتليل الواقع وتشخيصه باستخدام األسلوب املشهور )SWOT( والذي يحدد   
جوانب القوة والضعف واملخاطر والفرص املتاحة للمنظمة، ثم تأتي عملية حتديد األهداف والذي يحدد جوانب القوة: 

األهداف بعيدة املدى واألهداف اإلجرائية قريبة املدى مقسمة على سنوات اخلطة.

عند هذه اخلطوة تكون الرؤية أو اخلطة االستراتيجية قد اكتملت أو أصبحت جاهزة لتحويلها للمرحلة التي   
تليها وهي مرحلة التنفيذ والتي يتم فيها بناء وصياغة اخلطة التنفيذية والتي حتدد األهداف والوسائل وتاريخ البدء 
واالنتهاء والكلفة التقديرية ومسؤوليات التنفيذ واملتابعة. ثم تأتي حسب النموذج خطوة تأمني مستلزمات تنفيذ اخلطة 
من مواد ومتطلبات. ثم تبدأ عملية التطبيق والتقومي والتطوير وحتديد مدى الفاعلية واإلتقان ثم إذا احتاج األمر إعادة 

التخطيط  والتطوير انظر الشكل )2،1(.

وهناك العديد من املنظمات غير الربحية واملؤسسات التربوية التي تستخدم هذا النموذج والذي ميتاز بربط   
املنظمة باملجتمع اخلارجي ويركز على هذا اجلانب ويعُد أحد أهم عوامل جناح التخطيط االستراتيجي.

والسؤال الختبار معلوماتك، ألي املدارس ينتمي هذا النموذج؟  
- املدرسة التقليدية.
- املدرسة احلديثة. 

وملاذا؟
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الشكل )2.1( منوذج كوفمان 1996م

الرؤية

الرسالة
الرؤية 
الكلية

التخطيط

التطبيق 
والتطوير

التقومي والتطوير املستمر

حتديد الفاعلية واإلتقان

االحتياجات

التطبيق

االستراتيجي              الشمولي التنفيذي     

األهداف االستراتيجية

حتليل الواقع

حتديد األهداف
البعيدة والقريبة

صياغة اخلطة

إعداد اخلطة
التنفيذية إعادة التقومي

وإعادة التخطيط
حتديد املوارد وتوقيتها
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

2.2   نموذج فورد وبين )1999م(
يعُد هذا النموذج من النماذج املباشرة في التخطيط االستراتيجي، ويتكون هذا النموذج من ستة عناصر   

أساسية هي الرؤية والقيم، وحتليل الواقع، ثم حتديد الرسالة فاالسترتيجيات أو الوسائل االستراتيجية.

شكل )2،2( منوذج فورد
وتتلخص اخلطوات الست فيما يلي:  

1 ــ حتليل الواقع: أي انطالقة نحو املستقبل مهما كانت قوتها يجب أن تستند إلى الواقع فال حاضر بال     
     ماض وال مستقبل بال حاضر.

2 ــ القيم: وهي متثل القوة الدافعة في املنظمة كما متثل املرجعية احلاكمة ألنشطة وبرامج املنظمة.
3 ــ الرسالة: متثل الصورة التفصيلية ملا ستقوم به املنظمة للوصول لرؤيتها وحلمها األساسي، وهي ترتكز   

     على املدى احلالي والقريب وصواًل للمستقبل.
4 ــ األهداف االستراتيجية: وهي مجموعة األهداف االستراتيجية التي ستحققها املؤسسة أو املدرسة.
5 ــ االستراتيجيات: ومتثل مجموعة القرارات واإلجراءات والنشاطات التي من شأنها حتقيق الرسالة 

     واألهداف االستراتيجية وبالتالي الرؤية النهائية.
6 ـ الرؤية: وهي التي تقود املنظمة لألمام مع وجود تصور ملا تريد املنظمة أن تكون عليه في املستقبل.

والسؤال ألي املدارس ينتمي هذا النموذج؟  
- التقليدية.
- احلديثة.
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الزمن

الرسالة
واألهداف 

االستراتيجية
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وملاذا ؟ 

2.3   نموذج جودستين  وآخرون )1993م(
يعد هذا النموذج من وجهة نظر أصحابه مثاليًا للمنظمات املتوسطة والصغيرة بخاصة احلكومية منها وغير   

الربحية.
القيم  عنصر  على  لتركيزه  إضافة  للتطبيق والتنفيذ.  القابلية  على  بتركيزه  غيره  عن  النموذج  هذا  ويختلف   

باعتباره امليثاق األخالقي للمنظمة وعلى رسم الصورة املستقبلية للمنظمة.
يتكون النموذج من تسع مراحل متعاقبة، تركز اثنتان منها على حتليل األداء وحتليل الفجوات وهناك عمليتان   
مستمرتان هما مراقبة البيئة واعتبارات التطبيق. وتدخل هاتان العمليتان في جميع مراحل التخطيط االستراتيجي من 

التفكير إلى التنفيذ.

وصياغة  القيم  للتخطيط وحتديد  التخطيط  في  وتتمثل  النموذج  يقترحها  استراتيجية  عمليات  أربع  وهناك   
الرسالة ومن ثم بناء النموذج االستراتيجي، وينتهي النموذج بإعداد اخلطة التنفيذية وإعداد خطة الطوارىء ثم التطبيق 

أو التنفيذ.. انظر الشكل )2،3(.

ألي املدارس ينتمي هذا النموذج :
- التقليدية.
- احلديثة.

وملاذا؟
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

شكل )3 ، 2( منوذج جودستني وآخرين )1993م(

وضع الخطة العملية

وضع الخطط البديلة

التنفيذ

مراقبة األداءحتليل الفجوات

التخطيط للتخطيط

تحديد القيم

بلورة الرسالة

بناء النموذج االستراتيجي
اعتبارات
التطبيق

مراقبة 
البيئة
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2.4   نموذج ستينر )1979م(
على  )2،3(، ويطلق ستينر  الشكل  االستراتيجي  التخطيط  لعناصر وعمليات  يطرح ستينر منوذجًا شاماًل   
للتخطيط  األساسية  املكونات والعمليات  يشمل  يقول  كما  فهو  االستراتيجي،  للتخطيط  الوظيفي«  »النموذج  منوذجه 
االستراتيجي وهو قابل للتعديل والتغيير حسب ظروف املنظمة، وقابل لالستخدام في املنظمات واملؤسسات الربحية 
وغير الربحية مع ضرورة إحداث بعض التغييرات.. جلميع هذه األسباب يعد هذا النموذج كما يقول صاحبه »النموذج 

الوظيفي«.
ينقسم هذا النموذج إلى ثالث مراحل رئيسة هي: مرحلة املقدمة املنطقية، ومرحلة بناء اخلطة، ومرحلة التطبيق   

والتقومي، وميكن تلخيص هذه املراحل كما يلي:
1 ــ مرحلة املقدمة املنطقية:

وفي هذه املرحلة يتم التعامل مع مكونني أساسيني هما التخطيط للتخطيط؛ وهو معني بفهم ما تريده اإلدارة 
العليا في املنظمة من التخطيط االستراتيجي واستيعاب ما لديها من أفكار وتوجهات، والتحقق من الكيفية 

التي ستسير عليها عمليات التخطيط،  ومن ثم يأتي املكون الثاني في هذه املرحلة والذي يتم فيه:
أ ــ تعّرف ماذا تريد األطراف اخلارجية مثل الشركاء واملجتمع والزبائن واملجتمع احمليط واملوردين من 

املنظمة.
ب ــ تعّرف مواصفات األطراف الداخلية في املنظمة منها اإلدارة العليا والوسيطة والدنيا والعمال.

ج ــ تعّرف بيانات حول أداء املنظمة في املاضي واحلاضر وتوقعاتها املستقبلية.
لها واملخاطر  املتاحة  فيها والفرص  القوة والضعف  للمنظمة من حيث جوانب  التقوميي  الوضع  ــ  د 

املتوقعة.

2 ــ مرحلة بناء اخلطة:
وفي هذه املرحلة يتم حتديد الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية واألهداف اإلجرائية ووضع السياسات 
ووضع اخلطة التنفيذية الشاملة، ثم يتم بناء خطة تنفيذية متوسطة املدى وتكون غالبًا خطة خمسية، ويتم 

إعداد خطة أخرى قصيرة املدى وتكون غالبًا سنوية ومتثلها خطة تشغيلية تفصيلية جاهزة للتطبيق.

3 ــ مرحلة التطبيق والتقومي:
وفي هذه املرحلة يتم تطبيق اخلطط قصيرة املدى وصواًل للمتوسطة، ومن ثم حتقق األهداف االستراتيجية 
وصواًل لتحقيق الرؤية املستقبلية. ويصاحب عملية التطبيق عملية التقومي املستمر واستخدام نتائجه كتغذية 

راجعة لتعديل اخلطة.

4 ــ تدفق املعلومات ومنهجية القرارات:
للنموذج ويقول إنه ال بد من ضمان تدفق وانسيابية املعلومات من بداية  يضيف ستينر هذين العنصرين 

التفكير في التخطيط االستراتيجي، ويظل مستمرًا ومصاحبًا جلميع العمليات الالحقة.

فاملعلومات تعد من أهم مدخالت التخطيط االستراتيجي السليم.. وكما ورد سابقًا فإن التخطيط االستراتيجي   
االستراتيجي، ولكنها موجودة ومصاحبة جلميع  التخطيط  باختالف مرحلة  تختلف  القرارات  عبارة عن مجموعة من 

املراحل لذلك يجب مراعاة العلمية واملنهجية في اتخاذها.

TakhteetFinalH.indd   39 09/11/2009   11:34



40
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شكل )2،4( منوذج ستينر للتخطيط االستراتيجي )1979م(

التخطيط التكتيكي: 

التخطيط
للتخطيط

اخلطة
متوسطة
املدى

قرارات
منهجية

تدفق
املعلومات

اخلطة
قصيرة
املدى

التطبيق
التقومي

واملراجعة

توقعات األطراف اخلارجية
املجتمع

املجتمع احمليط
الشركاء
الزبائن

املوردون

بيانات األداء
املاضي
احلاضر
املستقبل

توقعات اإلدارة الداخلية
اإلدارة العليا

اإلدارة الوسيطة
العمال

بناء اخلطة
الرسالة

األهداف االستراتيجية
األهداف اإلجرائية

السياسات
اخلطة التنفيذية

التقومي
جوانب القوة

جوانب الضعف
املخاطر املتوقعة
الفرص املتاحة
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ألي املدارس ينتمي هذا النموذج؟ 
- التقليدية.
- احلديثة.

وملاذا؟
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

النموذج االستراتيجي المختار

في  تتمثل  مشتركة  قواسم  توجد  أنه  إال  النماذج  تعدد  من  الرغم  على   

)الرؤية والقيم واألهداف وحتليل الواقع والوسائل واخلطة التنفيذية(، وكما أسلفنا 

فإن هناك العديد من النماذج للتخطيط االستراتيجي ولكل منها سلبياته وإيجابياته 

ليتناسب مع  تطويره  )الشكل 2،4( مت  يتبنى منوذجًا  الدليل  واستخداماته. وهذا 

مؤسسة مدرسية سواء أكانت حكومية أم خاصة. ويحافظ النموذج على هذه القواسم 

املشتركة ويعاجلها معاجلة خاصة، كما يتبنى النموذج بعض األفكار املميزة لبعض 

النماذج مثل التخطيط للتخطيط عند فيفر وتقسيم التخطيط االستراتيجي إلى ثالثة 

مستويات )مستوى الرؤى، ومستوى التخطيط، ومستوى التنفيذ( كما لدى كوفمان 

للمدرسة وهي  التخطيط األساسية  النموذج مجاالت  وآخرين )1996م(. ويضيف 

مجال الطالب واملعلم واإلدارة واملنهج والبيئة املدرسية والعالقات اإلنسانية، فهذه 
اجلوانب متثل مجاالت »العجلة التربوية االستراتيجية«.

عناصر  خمسة  حتديد  فيه  يتم  والذي  الكلي  باملستوى  النموذج  ويبدأ   

والقيم  املستقبلية  الرؤية  أو  الذهنية  الصورة  للتخطيط  التخطيط  وهي  أساسية 

احلاكمة واملبادىء املعلنة وأخيرًا رسالة املنظمة أو املؤسسة.

ثم يبدأ املستوى الثاني والذي يركز على حتليل الواقع بجوانب قوته وضعفه   

الرؤية  بني  الفجوة  لتحديد  ذلك  توظيف  يتم  ثم  املتوقعة.  املتاحة واملخاطر  وفرصه 

املستقبلية والواقع احلالي، وبناًء عليه تصاغ األهداف االستراتيجية وحتدد الوسائل 

املناسبة لتحقيق األهداف وتتم عملية حتديد األهداف وحتليل الواقع بشكل متواز 

بحيث يتم ربط التحليل باألهداف كما سيتم توضيحه الحقًا. ثم حتدد  مؤشرات 
األداء لكل هدف من األهداف.

وتترجم هذه العمليات في خطة تنفيذية تغطي املجاالت الستة لـ »العجلة   

التقديرية  والكلفة  والزمن  املسؤوليات  اخلطة  هذه  وحتدد  االستراتيجية«  التربوية 
ومسؤولية املتابعة.

كتغذية  التقومي  نتائج  املستمرة واستخدام  التقومي واملراقبة  بد من  ثم ال   

النموذج ومراحله  هذا  تفعيل  املستمر وسيتم  التطوير والتحسني  ألغراض  راجعة 
وخطواته في الفصل الثالث.
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2.5   نموذج الحر 2005م:

شكل )2.5( 
منوذج احلر 2005م

التخطيط للتخطيط

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف االستراتيجيةجوانب القوة والضعف
الوسائل االستراتيجية

مؤشرات األداء

المبادئ المعلنة

الفرص المتاحة 
والمخاطر المتوقعة

اخلطة التنفيذية

التقومي واملتابعة

عناصر اخلطة مجاالت اخلطة

األنشطة الطالب

البداية املعلم

النهاية اإلدارة

مسؤولية التنفيذ املنهج

مسؤولية املتابعة البيئة املدرسية

مالحظات العالقات اإلنسانية

تطوير
 مستمر
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

ألي املدارس ينتمي هذا النموذج؟ 
- التقليدية.
- احلديثة.

وملاذا؟

دوائر العمل االستراتيجية
ال ميكن للتخطيط االستراتيجي وحده مهما كان فعااًل ومتقنًا أن يؤدي إلى جناح املنظمات واملؤسسات فهو   

ال يعمل في فراغ وال يأتي من فراغ.
فنجاح املنظمات واملؤسسات مرهون بوجود ما اسميه ثالثية النجاح بعد توفيق الله عز وجل وهذه الثالثية هي:  

1 ــ التفكير االستراتيجي.
2 ــ التخطيط االستراتيجي.

3 ــ اإلدارة االستراتيجية.
ولكل من هذه العناصر دور أساسي في جناح وإجناز املنظمات ومحصلة التفاعل االنسجامي والتفاعلي بني   

هذه العناصر ودرجته هو املسؤول عن حتديد مستوى النجاح الذي ميكن أن حتققه املنظمة )انظر الشكل 2،6(

شكل )2.6( دوائر العمل االستراتيجية )العدلوني، 2001م(

االستراتيجية

التخطيطالتفكير

اإلدارة

العقلية 
االستراتيجية

العمل
االستراتيجي

التخطيط
االستراتيجي

اإلدارة االستراتيجية
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االستراتيجي  التفكير  أي  لتعريفها  بحاجة  فإننا  العناصر  هذه  بني  املطلوبة  التعامل  لطبيعة  أفضل  ولفهم   
والتخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية.

فالتفكير االستراتيجي هو ذلك النوع من التفكير الذي يساعدنا على إجابة السؤال: هل نقوم بفعل الشيء   
الصحيح؟

وهو يحتاج لثالثة أمور ليكون تفكيرًا استراتيجيًا وهي أن يكون:
1 ــ قادرًا على اخليال املستقبلي.

2 ــ مستوعبًا للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة وبخاصة املنافسني وعالقتهم بتحقيق أهداف املنظمة.
3 ــ مبدعًا في إيجاد االستجابات املناسبة للتعامل مع القوى الداخلية واخلارجية في املنظمة.

إن التفكير االستراتيجي هو ذلك التفكير املتسلسل في خطواته واملنظم في إجراءاته للوصول إلى الهدف   
املنشود في إطار من التراكمية وبعد دراسة جميع اخليارات املمكنة والتفكير في جميع السيناريوهات احملتملة. والتفكير 
االستراتيجي يعد أرقى أنواع التفكير وأكثرها إنتاجية ويعد من سمات املبدع، ومؤشرًا  من املؤشرات التي تنمي قدرة 

املنظمة على مواجهة أي تطورات قد تطرأ عليها ويركز التفكير االستراتيجي على اخليار املستقبلي املدروس.
واإلدارة االستراتيجية ُتعد تطبيقًا للتفكير االستراتيجي وترجمة له بصيغة عملية، فهي ميدان اختبار »هل نقوم   
بفعل الشيء الصحيح؟« واإلدارة االستراتيجية تركز على املستقبل في إطار الواقع. وهي عبارة عن اتخاذ القرارات 
الرئيسة ذات التأثير على مستقبل املنظمة والتي تعمل على حتقيق االستخدام األفضل ملوارد املنظمة في ظل بيئتها 
املتغيرة )غراب، 1997م( كما أنها تركز على حتليل املشكالت وحتديد الفرص التي تواجه األفراد واإلدارة في املنظمة. 

ومن أهم أدوار اإلدارة االستراتيجية:  
1 ــ التحديد الدقيق ملسار املنظمة.

2 ــ تطوير االستراتيجيات في ظل التغيرات امليدانية.
3 ــ تطوير الهياكل وترشيد استخدام املوارد في املنظمة.

أما التخطيط االستراتيجي كما مت تعريفه سابقًا فهو:عمليات منظمة تقود لتحديد الرؤية املستقبلية للمنظمة   
وأهدافها االستراتيجية وكيفية حتقيق هذه األهداف.

وميثل التخطيط االستراتيجي األداة األفضل لتحقيق كفاءة املنظمة وفاعليتها وبالتالي استمرارها واستمرار   
عطائها، والتخطيط االستراتيجي هو حلقة الوصل بني التفكير االستراتيجي  واإلدارة االستراتيجية فهو الذي يحول 
األفكار إلى مشاريع وبرامج ونشاطات وسياسات، وهو الذي يحدد جوانب القوة والضعف والفرص املتاحة واملخاطر 

املتوقعة، وهو الذي يجعل من القيم واملبادىء املعلنة الدستور األخالقي واملرجعية احلاكمة في املنظمة.

مما سبق تتضح ضرورة بل حتمية التكامل بني التفكير االستراتيجي كقوة دافعة والتخطيط االستراتيجي   
كأداة فاعلة واإلدارة االستراتيجية كوسيلة عملية لترجمة األفكار واخلطط إلى واقع عملي ملموس. يبني الشكل )2،7( 

العالقة بني هذه اجلوانب الثالثة بطريقة أخرى.
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شكل )2.7( يوضح العالقة بني التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية

اختبار في مهارات التخطيط
قبل البدء في مراحل وخطوات التخطيط االستراتيجي يفضل اإلجابة عن أسئلة االختبار )العدلوني، 2001م(   
والذي يهدف لقياس مدى إملامك مبفهوم وعمليات التخطيط، واالختبار يعطي مؤشرات عامة وال يعطي أحكامًا قطعية، 
لذلك تستطيع اإلجابة عن هذا االختبار بشكل فردي، ونقّوم االختبار في ضوء مفتاح ودليل اإلجابات، وتقسم نتائج 
االختبار إلى أربع فئات أساسية هي: )املخطط احملترف واملخطط اجليد، واملخطط الضعيف، واملخطط املبتدىء(.. 

حاول اإلجابة عن األسئلة بصدق وموضوعية واإلجابة مبا هو كائن وليس ما ينبغي أن يكون.

تقويم النتائج
إذا ما أجبت، بصراحة عن كافة األسئلة الواردة في االختبار احسب مجموع العالمات التي حصلت عليها   

وانظر ما يقابلها في جدول العالمات:
<   ما بني 85 و100 عالمة، يشير إلى أن لديك مهارة خارقة في التخطيط فأنت موضوعي وواقعي جدًا في 
دراستك وحتليلك وتقوميك لوضعك احلالي والعوامل املؤثرة فيه، وتضع عادة أهدافًا واضحة ومحددة غالبًا ما 
تتحقق من خالل اخلطط الفعالة التي تضعها وتتابع تنفيذها مع مرؤوسيك، والتي تعدلها باستمرار لتواكب 

األوضاع والظروف املستجدة.

التخطيط االستراتيجيالتفكير االستراتيجي

تطبيق االستراتيجيةالتخطيط االستراتيجي

مراجعة النتائج

التقويم
والرقابة

األداء

اإلدارة االستراتيجية

سبة
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ت ا
ابا

تج
الس

ا
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الو
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ف

بلي
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<   ما بني 60 و84 عالمة، يشير إلى أن تخطيطك هو أقل جناحًا مما يجب أن يكون عليه. وأن هنالك مجاالت 
غير  تكون  املستقبلية  الكافي، وتقديراتك وتوقعاتك  بالقدر  فأنت لست موضوعيًا  لتحسينه وتطويره،  عديدة 

واقعية في بعض األحيان، األمر الذي يؤدي إلى قيامك بوضع خطط غير محكمة وغير فعالة بالقدر الالزم.
<   ما بني 30 و59 عالمة، يشير إلى أنك غير موضوعي في توقعاتك وتقديراتك املستقبلية، باإلضافة إلى أن 
اخلطط التي تضعها ضعيفة وغير واقعية على اإلطالق، األمر الذي يؤدي، في غالب األحيان، إلى انحرافك 

عنها وعدم التزامك بها.
 <   أقل من 30 عالمة، يشير إلى أنك مازلت شخصًا مبتدئًا في مجال التخطيط، فأنت تكتفي فقط بالتفاعل، بشكل 
ارجتالي، مع الظروف احمليطة بك،  ومع ما يجري حولك من أحداث وما يحصل من متغيرات، وتعمل فقط 
على اتخاذ ردات فعل عكسية جتاهها، دون أن يكون لديك أي تصور مسبق حول ما يجب عليك أن تقوم به.

نتائج االختبار

جدول العالمات

رقم السؤال

1126

2521

30310

4831

5137

6027

7137

8432

9147

10246

11346

12364

13135

14147

15951

مجموع العالمات
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مترين )1( اختبار مهاراتك في التخطيط

ًرقم                                                                              السؤال دائماًأحباناًأبدا

اعتمد مبوضوعية على دراسة وحتليل وتقومي الوضع احلالي للنشاطات التي . 1
أتولى مسؤولياتها.

أتغاضى عن دراسة العوامل املؤثرة في الوضع احلالي لنشاطاتي ألن ذلك . 2
سيضيع وقتي.

أضع أهدافًا واضحة ومحددة وواقعية للنشاطات التي أتولى مسؤولياتها.. 3

أقوم بتحديد أهدافي بغض النظر عن توافقها أو عدم توافقها مع األهداف . 4
العامة للمدرسة.

املتاحة . 5 املوارد  وتقومي  دراسة  من  انطالقًا  أهدافي  لبلوغ  اخلطط  أضع 
للمدرسة.

أتأكد من توافق خططي مع االستراتيجيات العامة للوزارة.. 6

أحرص على وضع اخلطط في األوقات احملددة.. 7

اإلجرائية . 8 اخلطوات  كافة  تشمل  بحيث  جدًا  مفصل  بشكل  اخلطط  أضع 
والتنفيذية حتى أدنى املستويات.

أضمن خططي معايير ومقاييس تساعدني على حتديد مدى االلتزام بها أو . 9
االنحراف عنها.

أتأكد من فهم املرؤوسني لألهداف واخلطط التي أضعها حتى يأتي أداؤهم . 10
متناسبًا معها.

أترك وضع البرامج واإلجراءات التفصيلية لتنفيذ خططي للعاملني معي.. 11

أحتقق بنفسي من التزام العاملني معي بدقة باخلطط التفصيلية املوضوعة.. 12

أستطيع أن أحكم مبوضوعية وجترد على مقدرة مرؤوسي على تنفيذ اخلطط . 13
والبرامج التفصيلية املوضوعة.

أمتتع بالقدرة على استشراف املتغيرات في األوضاع والظروف التي تؤثر . 14
في خططي.

ألتزم بشكل كامل ودقيق، باخلطط التي أضعها، وال أقبل بتعديلها حتى ولو . 15
أثبتت التجارب فشلها.
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االستراتيجي

وعملياته
وخطواته

الفصل الثالث
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مراحل التخطيط االستراتيجي وعملياته وخطواته

دراسة حالة
قبل البدء مبراحل التخطيط االستراتيجي وعملياته وخطواته سندرس سويًا »حالة عملية« حقيقية للتخطيط    

االستراتيجي مرت بها إحدى املدن األمريكية عند بنائها خلطتها االستراتيجية.
يهدف هذا النشاط إلى:  

1 ــ االطالع على خطة استراتيجية تعليمية واقعية.
2 ــ حتليل اخلطة والوقوف على عناصرها ومكوناتها.

3 ــ تقومي اخلطة في ضوء مواصفات التخطيط االستراتيجي الفعالة.
4 ــ دراسة منهجية العمل وآلية التنفيذ.

وبنهاية دراسة هذه احلالة والتي متثل مرحلة متكاملة للتخطيط االستراتيجي ستكون لدينا صورة واضحة ملا   
يجب أن تكون عليه اخلطط االستراتيجية.

3.1 مراحل التخطيط االستراتيجي

  الخطوة األولى:

اقرأ احلالة التي أمامك والتي ستستغرق 30 دقيقة تقريبًا. وعند قراءة احلالة حاول أن تركز على النقاط التالية:
1 ــ ما العناصر الرئيسة املكونة خلطة مدارس مدينة ممفيس؟

2 ــ ما املخطط العام الذي اتبع لبناء االستراتيجية؟
3 ــ ما الرسالة؟ ومتى بدئ في صياغتها؟
4 ــ من املشاركون في بناء االستراتيجية؟

5 ــ ما منهجية العمل التي مت اتباعها.
6 ــ ما آلية التنفيذ؟ وكيف متت إدارة املبادرة؟

مع متنياتي لكم بالتوفيق
نموذج مفرغ للمساعدة

1

7 6 5 4

2 3
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الخطوة الثانية  
قارن الرسم التخطيطي الذي قمت بإعداده باملخطط التالي:

الخطوة الثالثة  
هل ميكنكم بناء منوذج التخطيط االستراتيجي املتبع من قبل فريق التخطيط؟

نموذج للمساعدة

1

7 6 5 4

2 3
حتديد الرسالة

حتديد املبادئ 
املعلنة

حتديد األهداف
االستراتيجية

االتفاق على مجموعة
املبادئ قبل التنفيذ

بدء التطبيق

التدريب املنح املعاييرالهيكلة
والتقومي

جتميع 
املدارس

اإلدارة
الذاتية

مجالس
قيادة

املدارس

بناء الصورة الذهنية منهجية وضع األهداف
االستراتيجية
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بأي  التزامه  االستراتيجي وعدم  للتخطيط  املشتركة  القواسم  على  احتواءه  هنا  املتبع  النموذج  من  ويتضح   
منوذج بعينه وهذا من األمور املهمة التي يجب أن تعرفها املدارس وهو أنه ليس بالضرورة أن تلتزم بنموذج معني تتبعه 
بحذافيره وإمنا النماذج تساعدنا في منهجية العمل وضمان تكامل العناصر وانسيابيتها وتطبيقها بأفضل الطرق. 
لكن املهم أن تكون املدرسة على دراية تامة بالتخطيط االستراتيجي ومدارسه ومناذجه ومكوناته وعندما تختار يكون 
االختيار علميًا ومنهجيًا. وعندما تقرر أال تختار يكون ذلك قرارًا مدروسًا مع وجود البديل املناسب. وهذا البديل يجب 
حتديده بدقة كنموذج ومراحل وخطوات وآليات قبل بدء رحلة التخطيط االستراتيجي فيكون مبثابة خارطة الطريق وال 

بد من أن يكون عليه إجماع من قبل الشركاء الداخليني واخلارجيني.

الخطوة الرابعة
من شارك في بناء األهداف االستراتيجية؟ أي من الشركاء الداخليني واخلارجيني الذين أسهموا في   

حتديد األهداف واملشاركة في بقية عمليات التخطيط االستراتيجي؟ انتبه للعدد والتنوع.

منهجية وضع األهداف:
1 ــ تعّرف قيم ومبادىء املدرسة.

2 ــ مراجعة التقارير املسابقة وفهم الواقع.
3 ــ مراجعة اخلطة اخلمسية.

4 ــ التركيز على الكليات وعدم االنشغال باجلزئيات والتفاصيل واألهداف اخلاصة.

الصورة الذهنية

املبادئ املعلنةالرسالة

حتليل الواقع

األهداف االستراتيجية

اخلطة التنفيذية

التقومي واملراجعة
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ستجد اإلجابة واضحة حتت عنوان اخلطة االستراتيجية وتالحظ كيف بدأ العدد بقاعدة عريضة مكونة من   
»64« عضوًا ميثلون شرائح مختلفة من قيادات املجتمع ورجال األعمال وأولياء األمور والقيادات الدينية والتعليمية، 

وهذه العملية في غاية األهمية فهذا العدد وهذا التنوع يضمن لنا عدة أمور أساسية منها:
1 ــ التأكيد على مبدأ التعليم مسؤولية اجلميع.

2 ــ تفعيل دور املجتمع احمليط في العملية التعليمية.
3 ــ الوصول لنتائج أكثر عمقًا وواقعية وشمواًل.

4 ــ بناء روح االنتماء للنتائج التي سيتم التوصل إليها.
5 ــ ربط املدرسة بسوق العمل بطريقة منهجية وعملية.

إننا في العالم العربي في أشد احلاجة لتعزيز وتشجيع مثل هذه املمارسات والشراكات والتفاعل اإليجابي   
بني املدرسة واملجتمع احمليط بها. ولكن ال بد من التأكد من دقة اختبار األعضاء والقدرة على إدارتهم لضمان الوصول 

لنتائج إيجابية وإال كانت النتائج عكسية متامًا.

الخطوة الخامسة
لقد مت االتفاق على التركيز على عدة قضايا أساسية وجوهرية هل ميكنكم حتديدها:

لقد ركزت هذه االستراتيجية على عدة قضايا تعد في غاية األهمية ملدارس املاضي واحلاضر واملستقبل، فهي   
قضايا كانت ومازالت محور اهتمام التربويني وجميع املعنيني بقضايا التعليم إضافة ملجموعة من القضايا اجلديدة 

والتي بدأت حتظى باهتمام متزايد في اآلونة األخيرة وملخص هذه القضايا:
1 ــ تطوير املوارد البشرية.

2 ــ املشاركة في اتخاذ القرار.

3 ــ التعامل مع الطالب كزبون.
4 ــ تعدد وتنوع معايير قياس النجاح.

5 ــ التوجه لإلدارة الذاتية.

6 ــ تعزيز مبدأ احملاسبية.
7 ــ حتمل املسؤولية.

8 ــ ربط املدرسة باحلياة املجتمعية.
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واملالحظ في هذه القضايا وجود بعض األمور التقليدية والتي توجد بشكل مستمر في االستراتيجيات، وتكاد   
تكون قاسمًا مشتركًا بينها مثل تطوير املوارد البشرية وربط املدرسة باحلياة املجتمعية. هناك بعض القضايا اجلديدة 
التي بدأت تزحف نحو االستراتيجيات اجلديدة وتأخذ حيزًا ال بأس به مثل اإلدارة الذاتية واحملاسبية وتنوع معايير 
وأدوات القياس. إن مثل هذه املبادرات واملبادىء هي التي تعزز من قوة املدرسة وجتعلها وحدة تطوير ووحدة اتخاذ 

قرار ووحدة تأثير في العملية التعليمية، وكل مبدأ من هذه املبادىء بحاجة إلى:
1 ــ حتديد وتعريف واضح.

2 ــ سياسات ولوائح.
3 ــ أنظمة وأدوات.
4 ــ متابعة وتقومي.

وغياب مثل هذه األمور يسيء ملثل هذه املبادىء ويقلل من تأثيرها.

الخطوة السادسة
ما العناصر األساسية في رسالة املدارس؟

العناصر األساسية في هذه الرسالة عبارة عن ستة عناصر وهي:
1 ــ أعداد جميع األطفال.

2 ــ املواطنة.
3 ــ العمل املنتج والناجح.

4 ــ املهارات األساسية.
5 ــ التفكير الناقد.

6 ــ استخدام املعلومات حلل املشكالت.

إننا عندما نحلل هذه العبارات التي تسمى بالرسالة إليصال رسالة بأن الرؤية أو الرسالة ليست عبارات فنية   
وصياغات لغوية مجردة وإمنا مبادىء معلنة وأهداف راسخة وقيم ملتزم بها وقضايا أساسية، هي الهيكل العظمي 
لالستراتيجية. فكل كلمة في الرسالة موزونة ومدروسة بعناية. لذلك نحن دائمًا نرفض منهجية القص واللصق عند بناء 

الرؤية والرسالة وأن تكون محصلة ما يجمع عليه جميع الشركاء الداخليني واخلارجيني.
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الخطوة السابعة
ما أهم اجلوانب التي ركزت عليها املبادىء املعلنة؟

لقد ركزت المبادىء المعلنة على:
1 ــ الطالب كمحور للعملية التعليمية.

2 ــ القيم احلاكمة للعمل.
3 ــ اخليال في احللم والواقعية في التخطيط.

4 ــ فتح أسوار وأبواب املدرسة للمجتمع لتكون منه وإليه.

ويالحظ هنا انسجامية هذه املبادىء مع ما سبق من رسالة وصورة ذهنية وتوجهات استراتيجية للمدارس.    
وبتحليلي واطالعي على العديد من االستراتيجيات أجد جليًا انعدام هذه االنسجامية بني عناصر اخلطة االستراتيجية. 
فتبدو االستراتيجية وكأن كل جزء  منها كتب من قبل أناس مختلفني. وهذا أمر يضر باالستراتيجية إلى حد كبير ويجعل 

منها جزرًا منفصلة.

الخطوة الثامنة
ما أهم القضايا التي ركزت عليها األهداف االستراتيجية؟

نالحظ ثانية انسجامية األهداف االستراتيجية مع الرسالة واملبادىء املعلنة فنجدها تركز على بناء البشر   
واالستثمار في اإلنسان واملشاركة األسرية وتنمية روح االنتماء ودعم الطالب وتوفير البيئة املناسبة لنجاحه، كما يالحظ 

تنوع األهداف وتغطيتها لعدة مجاالت وجوانب أساسية تعد من صميم اهتمام املدارس.
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الخطوة التاسعة
ما أهم املبادرات التي مت اتخاذها لتحقيق رؤية وأهداف االستراتيجية؟

عادة عند تبني استراتيجيات ذات رؤى وأهداف طموحة ترتبط بها عدة تغييرات بنيوية وإدارية وبشرية ومالية   
أما إذا لم تكن الرؤية جريئة وذات سقف عاٍل ال تتطلب تغييرات حقيقية وبالتالي ال تأتي بنتائج استثنائية.

واالستراتيجية قيد الدراسة هي من النوع األول والتي تستدعي تغييرات كبيرة؛ ولذلك وضعت حتت عنوان   
»مبادرات ينبغي اتخاذها« وهي مبادرات عديدة نركز منها على مبادرة التحول إلى اإلدارة الذاتية، وذلك لتوجه العديد 
من الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج ملثل هذا النوع من اإلدارات خصوصًا في دولة قطر ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة وقريبًا ستلحق بها دول أخرى. وما ينبغي االهتمام به والتركيز عليه هنا عدة أمور وهي:
ثم حتديد  الواقع، ومن  الرؤية واألهداف وحتليل  فقد مت حتديد  كلي واضح،  التوجه في سياق  تبني هذا  ــ   1

املبادرات. أما في كثير من دولنا فيتم حتديد املبادرات ثم نحدد االستراتيجية.
2 ــ دراسة هذه املبادرات بشكل تفصيلي فال نترك للعشوائية واالرجتال مجااًل، فعلى سبيل املثال جند في مبادرة 

املنح التشجيعية إن مت حتديد:
• ماهية املنحة؟	
• ملن تقدم؟	
• كيف يتم التقدم إليها؟	
• معايير تقومي الطلبات.	
• طبيعة املشاريع املقدمة.	
• مكونات املشروع وعناصره.	

ولكل عنصر من هذه العناصر مجموعة من التفاصيل اخلاصة بها. ومثل هذه الدراسة املتأنية تقلل من الهدوء   
واالرجتالية إلى حد كبير. فقد شاهدت في كثير من دولنا العديد من املبادرات االرجتالية على مستوى الوزارات أو على 
مستوى املناطق التعليمية أو على مستوى املدارس. وسرعان ما تبث هذه املبادرات التوتر والقلق في امليدان التربوي، 
والعشوائية واالرجتالية لدى القائمني على العمل فتنتهي هذه املبادرات إلى الفشل الذريع، وتبدأ ثقة امليدان التربوي 
التي  الفاشلة  املشاريع  أمثلة  املدروسة. ومن  غير  املبادرات  هذه  مثل  تكرار  عند  التربوية خصوصًا  باإلدارات  تهتز 
شهدتها مشاريع مثل جوائز التمّيز ومنح األنشطة الالصفية ومنح املشاريع املدرسية الرائدة ومنح البحث اإلجرائي.. 
جميع هذه املبادرات رائعة كمسميات ولكن إذا لم يتم خدمتها بالطريقة الصحيحة فإنها تفقد معناها وقيمتها لذلك ال 

بد للمدارس من االنتباه لهذا األمر بشكل كبير.
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3 ــ تبني عدد محدود من املبادرات حتى ميكن التخطيط لها بشكل جيد ومن ثم تطبيقها ومتابعتها وتطويرها إذا 
لزم األمر. فاإلكثار من املبادرات واملشاريع ليس عالقة صحية أو دلياًل على قوة االستراتيجية وإمنا في غالب 
األحيان يدل على غياب األولويات وتشتت األفكار. إن االستراتيجية املتينة هي التي حتسن اختيار مبادراتها 

وإذا اختارتها حتسن التخطيط لها وإذا خططتها أحسنت تنفيذها وتقوميها.

هذه بعض الدروس املستفادة من احلالة الدراسية التي أمامنا فيما يتعلق باملبادرات والتي يجب علينا كأنظمة   
تعليمية أو مدارس االستفادة منها بأفضل ما ميكن.

مشاهداتي  أيضًا  من خالل  األمر.  لزم  إذا  قبل جتريبها وتقوميها وتطويرها  نطاق واسع  على  واملبادرات   
ملشاريع تطوير التعليم في بعض الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج يالحظ الكثير من الستعجال 
والقليل من التفكير والتخطيط واالستعداد. لذلك فقد تعثر العديد من هذه التجارب واملشاريع والتي كانت ترفض فيها 

مرحلة التجريب ويتم البدء بالتطبيق والوصول للتقومي قبل املراجعة.
واألدهى من ذلك تغييب رأي امليدان وجتاهل آرائه بطريقة غريبة، وما النتيجة؟ التعثر الواضح في العديد من   
هذه املشاريع على الرغم من التسويق اإلعالمي لنجاحها والتغطية الكبيرة جلوانب ضعفها والتي كشفتها االختبارات 

العاملية وملن يرغب في تعّرف هذه اإلخفاقات ميكن له زيارة موقع اختبارات البيزا والبيرل.
أما في احلالة الدراسية التي أمامنا فاحلالة مختلفة متامًا، إذ إن هناك تخطيطًا واضحًا وجتريبًا وهناك تقومي   

دقيق ثم تعميم مدروس وهو األمر الذي يجب علينا أن نتعلمه.

الخطوة العاشرة
لقد مت حتديد أو اإلجابة عن سؤال ماذا بعد ذلك؟ فمن قراءتكم لالستراتيجية ما اخلطوات الالحقة التي حددت 

بعد تقومي جناح استراتيجية مدارس ممفيس؟

من املهم مبكان أن تعرف أن االستراتيجية ليست نهاية املطاف وجناحها في مكان ال يضمن لها النجاح في   
كل مكان، وعملية التطوير  ال ميكن أن حتدث بني يوم وليلة وال ميكن تقومي األفكار اجلديدة.
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3.2   الرؤية االستراتيجية لمدارس مدينة ممفيس
إن املوضوع السائد على نطاق املناطق التعليمية في مدارس مدينة ممفيس لهذا العام هو )بناء الغد اليوم(    
Building Tomorrow Today  ويتم هذا الشعار على ضرورة وأهمية إعداد شباب اليوم ليكونوا مواطنني وأولياء أمور 

وقادة على مستوى املدينة واألمة في القرن الواحد والعشرين، وال ميكننا أن نقود أطفالنا إلى عالم الغد دون أن ندرك 
ما نريد أن يكونوا عليه اليوم. إن التصور القائم يتلخص ببساطة في املقدرة على رؤية األمور ال كما هي عليه اآلن ولكن 
كما ميكن أن تكون عليه. وهذا التصور هو الذي نعمل من أجله حاليًا في مدارس مدينة ممفيس. إننا نود أن تكون كل 

  .Promise Street School  مدرسة شبيهة مبدرسة شارع الوعد املتخيلة

إن شارع الوعد عبارة عن مدرسة كبيرة في املدينة تشبه إلى حد كبير كثيرًا من مدارسنا. ثمانون في املائة   
من طالبها من الشباب امللونني، ومعدل دخل العائلة يتجاوز قلياًل خط الفقر. نسبة التسرب فيها أقل من واحد في املائة 
ومشاركة أولياء األمور فيها من األفضل في املنطقة واجلامعات في كافة أنحاء البالد تتحمس لقبول طالبها وتقدم لهم 
املنح الدراسية والدعم املالي. اثنان وتسعون في املائة ممن أنهوا دراستهم فيها يتابعون تعليمهم العالي، ونسبة دوام 

الطالب فيها في أي  يوم دراسي ثمان وتسعون باملائة. بناء املدرسة قدمي ولكنه آمن ونظيف ومعتني به جيدًا.

واملجتمع  اإلجنليزية  واللغة  الرياضيات  إلى  باإلضافة  وتشتمل  ومتوازنة  شمولية  املدرسة  هذه  في  املناهج   
والعلوم على اآلداب والفنون واللغات األخرى. كذلك فإن احلواجز التي كانت تفصل قدميًا بني املواد تخف فيها بشكل 
متزايد وتفسح املجال ملدخل متكامل أكثر في التعلم. كل مدرس في هذه املدرسة يتمتع بخلفية متينة في اختصاصه 
وتتوافر لديه الفرصة على الدوام لتجديد وزيادة املعارف التي يشتمل عليها املنهج. يشكل كافة العاملني في املدرسة 
نظامًا موحدًا من اخلدمات  املدرسة  غيره، وتوفر  الصفي معزواًل عن  التعليم  يكون  بحيث ال  متألفًا  تعليميًا  مجتمعًا 
االجتماعية يكفل تلبية احتياجات الطالب اجلسدية واالجتماعية والعاطفية والصحية. البرامج في هذه املدرسة تتصف 
باملرونة حيث يكون لدى الطالب الوقت الكافي للتعلم الفعال وحل املشاكل واألنشطة العملية والتعلم القائم على املصادر 

.Resource-based Learning

يستبدل فرز ومتابعة الطالب في هذه املدرسة القائم على القدرة Ability Grouping and Tracking بالفرز القائم   
على التباين Heterogenous Grouping ويقضي الطالب معظم الوقت في الصف بالعمل القائم على املشاركة والتعاون. 
ويقضي املدرسون قلياًل من الوقت في مدرسة شارع امليعاد في اإللقاء، وكثيرًا من الوقت في إشغال الطالب باملناقشة 
النشطة للمادة. كما يتاح املجال للطالب الستخدام تقنيات التعليم املتقدمة )مبا فيها الكمبيوتر الشخصي، والبرامج 

املناسبة، والشبكات اإللكترونية، ووسائل البحث، واآلالت احلاسبة(.

كذلك تتوافر في املدرسة مكتبة غنية بالكتب وأشرطة الفيديو واألشرطة العادية وغيرها من مصادر املعلومات   
ومختبرات علمية مجهزة بشكل جيد، ويتولى العمل فيها أشخاص أكفاء مشهود لهم باملعرفة.

يكتسب ويستخدم طالب مدرسة شارع امليعاد على الدوام مهارات التقصي املستقل والبحث األصيل، فهم   
يقرأون باستمرار ويكتبون وميارسون األداء والتعبير الفني، كما يستخدمون الرياضيات لتعّرف األشكال وحل املشاكل 
التي يزخر بها عالم الواقع. ويقوم فريق من اإلداريني واألساتذة ومختص في الوسائط املكتبية وغيرهم بتشجيع وتسهيل 
العمل املنظم املشترك. كما يهدف تقومي الطالب إلى زيادة تعلمهم وليس إلى حجبهم عن التجارب التعليمية التي تشكل 

حتديًا أكبر لهم.
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وقد وضع املدرسون في هذه املدرسة أساليب مختلفة للتقومي الصفي يستخدمونها دائمًا، كما يعتمدون على   
حقائب ومشاريع وأداءات الطالب وغيرها من االستراتيجيات لرسم صورة مناسبة ودقيقة عن مدى استيعاب الطالب. 
يحترم املنهج خلفية الطالب العنصرية واملعرفية واللغوية وينظر إلى هذا التنوع كمصدر للقوة في البرنامج التعليمي. إن 

املهمة امللقاة علينا في مدارس مدينة ممفيس هي نقل هذه البشرى أو الوعد إلى أطفالنا.

الخطة االستراتيجية:
لقد متت عملية وضع األهداف االستراتيجية ملدارس مدينة ممفيس بني شهري يناير ومايو من عام 1993م،   
وطلب من قاعدة عريضة من األعضاء بلغ عدد أفرادها )64( عضوًا ميثلون قطاعًا عريضًا للمجتمع من القيادات الدينية 
والتعليمية ورجال العمل وأولياء األمور أن يعملوا ضمن اللجنة التحضيرية، وقسم املشاركون إلى سبع مجموعات عمل 
و كان موضوع الدراسة لهذه املجموعات متوازيًا مع إعالن املعتقدات Statement of Beliefs  الذي وضع ومت تبنيه من 
قبل املجلس في سبتمبر 1992م. وضمت كل مجموعة عمل أعضاًء جددًا ممن تتوافر فيهم اخلبرة والتجربة. ولهذا بلغ 
عدد املشاركني في اللجنة التحضيرية ومجموعات العمل في النهاية )106( أعضاء وتولى مدير تنفيذي معار من إدارة 

املياه والغاز واإلنارة في ممفيس مهمة القيام بتنسيق عملية التخطيط االستراتيجي.

وعندما بلغت مجموعات العمل مرحلة إعالن األهداف استخدمت كل مجموعة عددًا من اخلطوات اشتملت   
على مراجعة إلعالن املعتقدات اخلاصة بها للتأكد من فهم كافة األعضاء له بشكل كامل وتقدمي املقترحات لتحقيق هذه 
 Memphis 2000 and املعتقدات ومراجعة التقارير القائمة التي وضعت من قبل ممفيس 2000م واحتاد مقاطعة شلبي
Shel by County Interfaith ومراجعة اخلطة اخلمسية الراهنة ملدارس مدينة ممفيس، وقد مت التأكيد في النهاية على 
أن تقوم كل مجموعة بوضع إعالن لألهداف العامة وليس لألهداف اخلاصة، حيث يتم وضع هذه األهداف اخلاصة من 

قبل املراقب العام وهيئة مدارس مدينة ممفيس وفي ضوء األهداف العامة التي وضعتها مجموعات العمل.

كان التأكيد على مواضيع مثل تطوير املصادر البشرية والتدريب واملشاركة في اتخاذ القرار، والتركيز على   
التالميذ كعمالء،  وموضوع املسؤولية ووضع معايير متعددة لقياس جناح الطالب من أكثر األمور التي برزت وورد 

ذكرها مرارًا في توصيات مجموعات العمل.

 School - based إضافة إلى ذلك فإن املفاهيم التي وردت في تقرير احتاد مقاطعة شلبي مثل اإلدارة الذاتية  
Governance واحملاسبية Accountability واعتبار املدارس مراكز للحياة املجتمعية قد وردت أيضًا  ومرارًا في إعالنات 
األهداف التي وضعت من قبل مجموعات عمل التخطيط االستراتيجي. وميكننا بالتالي أن نحدد ما نتج عن هذا بأنه 
إجماع على نطاق املجتمع على توصيات وتوجيهات استراتيجية ميكن للمراقب العام واملجلس أن يرسما في ضوئها 
املسار الالزم اتباعه لتحقيق املهمة امللقاة على مدارس مدينة ممفيس. وفيما يلي ملخص موجز عن اخلطة االستراتيجية 

للمنطقة:

المهمة )الرسالة(:
إن مهمة مدارس مدينة ممفيس هي إعداد كافة األطفال ليكونوا مواطنني وعاملني ناجحني في القرن الواحد   
واستخدام  الناقد،  والتفكير  بدقة،  واحلساب  الواضحة  والكتابة  الواعية،  القراءة  تعليمهم  يتضمن  وهذا  والعشرين. 

املعلومات حلل املشكالت.
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المرتكزات األساسية: المبادىء المعلنة:
1 ــ تركيز االهتمام في كافة القرارات التي تتخذ في املنطقة التعليمية في حق الطالب ونوع العمل الذي سيقدم 

لهم واحتياجاتهم.
2 ــ العدالة واألمانة والتجاوب والصراحة هي القيم األساسية في املنطقة.

3 ــ ينبغي أن تكون القرارات التي تتخذ قابلة للتطبيق إلى أكبر قدر ممكن.
4 ــ تنتمي املدارس للمجتمع كما أن آراء ومشاركة املجتمع ضرورية جدًا لتلبية احتياجات التالميذ بشكل فعلي.

األهداف االستراتيجية:
- الهدف األول:

تكوين بيئة تعليمية إيجابية ومساندة تؤدي إلى االرتقاء مبستوى اإلجناز لدى كافة الطالب.
- الهدف الثاني:

توفير القيادة للهيئات التي تعمل خلدمة الشباب والعائالت بحيث يتوافر لهذه العائالت الدعم الالزم حتى 
تتمكن من مساعدة األطفال على النجاح في الدراسة.

- الهدف الثالث:
املراحل،  كل  في  جيدة  قيادة  توفير  عن  مسؤولني  تربويني  قادة  يصبحوا  أن  على  العاملني  كافة  مساعدة 

ومساعدة كافة الشركاء كي ينال الطالب تعليمًا متميزًا.
- الهدف الرابع:

اعتبار كل فرد في املؤسسة مسؤواًل عن إسهاماته في حتقيق القاعدة التعليمية أي )إجناز الطالب(.
- الهدف اخلامس:

إيجاد ثقافة في املؤسسة تعامل الناس باعتبارهم أثمن مصدر وتستثمر في منائهم وتقدمهم كما حتث على 
املجازفة مبا ينسجم مع معتقدات ومهمة املؤسسة.

- الهدف السادس:
إيجاد شعور  باالنتماء للمدارس لدى كافة أفراد املجتمع وزرع االعتقاد بأن نظام املدارس العامة اجليد 

عبارة عن استثمار يهدف إلى استمرار تقدم املدينة وازدهارها.

المبادرات التي ينبغي اتخاذها إلعادة الهيكلة:
تنظيم اإلدارة المركزية:

لقد جرى إعادة تقومي مدارس مدينة ممفيس على نطاق واسع وذلك بهدف حتسني تعليم طالب املنطقة الذين   
يتجاوز عددهم )106000( طالب. وقد ركزت اجلهود أول ما ركزت على إعادة تنظيم اإلدارة املركزية. وكان الهدف 
الرئيس من إعادة تنظيم اإلدارة املركزية هو حتسني وتعزيز فرص التعليم بالنسبة للطالب وإلغاء مركزية السلطة واتخاذ 

القرارات.

وكان الهدف في املقام األول من إعادة الهيكلة حتقيق أهداف املؤسسة التالية:  
1 ــ جعل التعليم والتعلم في مركز اهتمام الهيكل التنظيمي.

2 ــ تقريب املراقب العام من املدارس عن طريق إلغاء الشرائح التي تفصله عن مديري املدارس.
3 ــ تبسيط التعليم عن طريق إلغاء الشرائح البيروقراطية حتى ميكن لألفكار أن تنساب بسهولة عبر املؤسسة.

4 ــ تعزيز مجموعات العمل األفقية في األقسام حتى يسهل حل املشاكل.
5 ــ ضم أعمال املؤسسة املهمة والتي تتوافق منطقيًا مع بعضها البعض بحيث يتم تنسيق اخلدمات التي تقدمها 
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املؤسسة بشكل أفضل.
6 ــ تغيير مهمة اإلداريني من التبليغ التقليدي واملراقبة واإلشراف ومترير املعامالت إلى تقدمي اخلدمات مباشرة 

للمدارس بناء على احتياجات الطالب.
7 ــ توضيح اجلهة املسؤولة عن كل عمل والتأكد من احملاسبة.

8 ــ إقامة هيكل تنظيمي ديناميكي يعزز ويدعم إعادة الهيكلة الذاتية في كل مدرسة، والتقدم املهني واملعايير 
اجلديدة لقياس تعلم الطالب وحتسني أشكال التقومي.

من األهداف املهمة إلعادة الهيكلة التركيز أكثر على املعايير اخلاصة مبا ينبغي على الطالب أن يلم به وما   
ميكن أن يقوم به، ووضع اإلطار واخلطوط العريضة لربط املناهج باملعايير اجلديدة وتطوير أساليب تقومي مرتبطة بهذه 

املعايير وتعزيز املناهج.

إن من أولويات التنظيم أيضًا تطوير كفاءة العاملني، ولهذا فقد مت إنشاء قسم ملساعدة األساتذة واملديرين على   
فهم متطلبات إعادة الهيكلة وتطوير قدراتهم على التعليم واإلدارة بأساليب جديدة يجري قياسها مبعايير جديدة أيضًا.

 The Devision of School Redesign and Training يتولى قسم إعادة التخطيط والتدريب والتطوير املدرسي  
 Developmentمسؤولية الدعم املباشر إلعادة الهيكلة الذاتية في املدارس ودعم التدريب والتطوير الذي سيجري فيها. 
باإلضافة إلى ذلك يجري إقامة أكادميية للتعليم والتعلم تقوم مبهمة مركز تنسيق لكافة أعمال التدريب والتطوير في 

املنطقة.

يعمل الهيكل اجلديد على إلغاء بعض الشرائح بني املراقب العام واملدارس. يقوم اثنا عشر قائد مجموعة من   
املديرين ممن ميارسون اإلدارة بالعمل في فرق للقيادة التابعة للمراقب العام. ولقد أدى إلغاء بعض الوظائف اإلدارية 
وحتديث بعضها اآلخر إلى نقل كثير من القرارات التي تؤثر في عمل املدرس على مستوى املدرسة. كما أدى تبسيط 

الهيكل التنظيمي إلى القضاء على املدرسني البيروقراطيني الذين طاملا تذمر منهم املديرون.
تعدُّ االتصاالت والعالقات العامة من العناصر املهمة جدًا في أي نظام مدرسي وبخاصة في املناطق الكبيرة   
واعتبارًا لهذا فقد مت في التنظيم اجلديد إيجاد قسم لهذه املهمة يرأسه مدير على اتصال مباشر مع املراقب العام. 
وتنضوي حتت هذا القسم الوظائف األخرى التي لها صلة باالتصاالت واالئتالفات املدرسية والتجارية واملعلومات العامة.

Site- based Management  التحول إلى اإلدارة الذاتية
املنطقة على استعداد ملباشرة  التخطيط والتدريب أصبحت املجموعة األولى من املدارس في  بعد سنة من   
منوذج اتخاذ القرار الذاتي الرامي إلى إصالح املدرسة وقيادتها. وقام قادة املجموعات املدرسية بإعداد برنامج تدريب 

استغرق أسبوعًا بتحديد األهداف السبعة التالية لعملية اتخاذ القرار ذاتيًا:
• التركيز على رفع مستوى املدرسة.	
• تطوير االنتماء في املدرسة.	
• جعل أولياء األمور على وعي بقيمة إسهاماتهم عن طريق إشراكهم في القرارات املهمة اخلاصة برفع مستوى 	

املدرسة.
• إشراك فئات أكبر من املجتمع وبخاصة أعضاء احتاد رجال األعمال في تقدمي الدعم للمدرسة.	
• حتسني تسويق برنامج املدرسة عن طريق زيادة عدد األشخاص الذين يعرفون املدرسة.	
• البرهنة على جناح عملية املشاركة باتخاذ القرارات.	
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• حتسني نوعية القرارات التي تتخذ واخلاصة برفع مستوى املدرسة.	
• اشتمال املرحلة األولى لإلدارة املدرسية الذاتية على ست وعشرين مدرسة.	

مجالس قيادة المدارس:
شكلت كل مدرسة مشاركة في اإلدارة الذاتية مجلس قيادة للمدرسة مؤلفًا من أولياء األمور، وهيئة املدرسة   
من األساتذة وغيرهم، واملدير وبعض أفراد املجتمع وطالب املرحلة الثانوية. ومت انتخاب أولياء األمور من قبل أولياء 
األمور كما مت انتخاب األساتذة وممثلي هيئة املدرسة والطالب من نظرائهم ومت تعيني األعضاء الذين ميثلون فئات 
املجتمع من قبل املجلس، وكان عدد أولياء األمور مساويًا لعدد أعضاء هيئة املدرسة باستثناء املدير. كما اشترط أن 
يكون ملمثلي أولياء األمور أبناء في املدرسة. ومت حتديد حجم املجلس األول من قبل املدير وممثل عن فئة أولياء األمور 

عضو من هيئة املدرسة.
وبعد انتخاب املجلس األول قام هذا املجلس بتحديد حجم املجالس التالية. وقد مت عقد اجتماعات تثقيفية   
قبل عملية االنتخاب لشرح الغرض واألهداف من املجلس وغاياته واألدوار و املسؤوليات واملؤهالت. وعملية االختيار 
حضرها كل من توافرت لديه الرغبة في العمل في املجلس. وكان التدريب إلزاميًا لكافة أعضاء املجلس وقد جرى تدريب 

أعضاء املجالس األولى ملدة عشر ساعات وذلك خالل أيام السبت وسيبقى هذا التدريب مستمرًا لفائدتهم.

عملية اختيار الممثلين:
تولت هيئة أولياء األمور التي مت تشكيلها في املدرسة مسؤولية وضع اإلجراءات اخلاصة بانتخاب أولياء األمور   

طبقًا للقواعد األساسية التالية:
- إتاحة الفرصة أمام كافة أولياء األمور للمشاركة في العملية.

التنوع في املدرسة )العضوي والعرقي واجلغرافي..   - وضع الشروط الكفيلة بانتخاب مجموعة متنوعة تعكس 
إلخ(.

- إجراء االنتخابات بطريقة عادلة ال غبار عليها. وقد حددت مجموعة أولياء األمور عملية االقتراع ومكانها وتاريخها 
واملسؤولني عن فرز األصوات. والنتخاب ممثلي هيئة املدرسة والطالب جرت عمليات على نفس املنوال.

تجميع المدارس:
لقد مت تقسيم مدارس املنطقة البالغ عددها )155( مدرسة إلى اثنتي عشرة مجموعة، وذلك ضمن خطة شاملة   
مدتها ثالث سنوات تهدف إلى رفع مستوى اخلدمات التي تتلقاها املدارس وتقليص البيروقراطية فيها. كما مت اختيار 
بعض مديري املدارس ممن هم على رأس العمل ليعملوا كقادة لهذه املجموعات، ومن املتوقع أن يقوم هؤالء القادة 
بالعمل على النظام املدرسي، في نفس الوقت الذي يعملون على إعادة هيكلة مدارسهم حتى تشكل منوذج يحتذى ويتبع 
من قبل زمالئهم في املدارس األخرى. كما يتوقع منهم أن يعملوا مع الهيئة التنفيذية التابعة للمراقب العام على حتديد 
السياسات واإلجراءات واملمارسات التي تعوق إجراء التغيير. يجتمع قادة املجموعات مع أعضاء الهيئة التنفيذية هذه 
مرتني في الشهر بهدف عرض وبحث املشاكل التي تعترضهم وإيجاد احللول لها. إن األهداف التي ترمي إليها خطة 

املجموعات هي:

- زيادة االتصال بني املراقب العام ومديري املدارس.
- زيادة التعاون والتآزر بني املديرين أنفسهم.

- املساعدة على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
- إقامة نظام محاسبة ومسؤولية اقتداء بنظرائهم.
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لقد مت تعريف قادة املجموعات بأنهم األوائل بني نظرائهم First Among Equals كما مت تكليفهم باملهمات   
التالية:

- متابعة تنفيذ املهمات املوكلة ملديري األبنية التي عينوا عليها مبا يتفق مع املهمات املوكلة للمديرين.
اتخاذ  في  املشاركة  يعزز  بينهم مما  اجلماعي  العمل  روح  املجموعة وإيجاد  في  املديرين  بقية  بقيادة  القيام   -

القرارات ويحث املجموعات على العمل كفرق عمل مستقلة ومتآلفة.
- اتباع طريقة عمل منهجية بحيث تتمثل في البناء الذي يرأسه قائد املجموعات امليزات التي تصبو إليها كافة 

مدارس ممفيس.

ينبغي أن تشتمل املعايير اجلديدة على األسس اجلديدة

سيشارك عدد كبير من قطاعات املجتمع في وضع املعايير اخلاصة بهم

حتدد فرق الدراسة مستويات مضامني التعليم بناًء على املعايير التي يرسمها املجتمع

• التفكير املبدع.	
• حل املشاكل.	
• املهارات املشتركة.	
• وضع األهداف.	
• العمل اجلماعي.	
• التعليم مدى احلياة.	
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- العمل مع املراقب العام وبقية العاملني معه على تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج واإلجراءات واملمارسات التي 
تتمحور بشكل جلي حول احتياجات الطالب.

ينبغي أن ينبثق عن مجموعات املدارس اثنا عشر منوذجًا متثل املدارس وجتسد معتقدات ورؤية وأهداف   
مدارس مدينة ممفيس.

المنح الدراسية التشجيعية:
يحصل األساتذة واملديرون ممن يرغبون في جتربة أساليب وطرق جديدة تساعد على رفع مستوى الطالب   
وجناحهم على دعم تشجيعي من برنامج املنح التشجيعية  Incentive Grant Program  الذي مت استخدامه في املنطقة 
وقد تلقت عشرون مدرسة في السنة األولى  منحة بقيمة )5000( دوالر بهدف تشجيع ودعم التجديد واإلبداع والتعاضد 

في املدرسة. وال ميكن استخدام هذه األموال لشراء املعدات واملواد ما لم تكن لها صلة مباشرة باملشروع.

قامت مجموعة من األساتذة واإلداريني مبراجعة وتقومي كافة التطبيقات بناء على املعايير التالية:  
- أن يكون املشروع متصاًل بأهداف وغايات خطة رفع مستوى املدرسة على املدى الطويل، أو أن يشكل خطوة 

جتديد ترمي إلى إعادة هيكلة املدرسة.
- أن يكون املشروع مبدعًا ومستحدثًا وال عالقة له بصيانة أعمال قائمة أو أن يكون عبارة عن مبادرة ثبت فشلها 

سابقًا.
- أن يعتمد املشروع على املدرسة ويتم من خالل تعاون األساتذة واإلداريني،  وقد فضلت املبادرات التي كانت 

على نطاق املدرسة على مبادرات األساتذة الفردية في تقدمي املنح للمدارس.

وقد اشترط أن تشتمل التطبيقات على املعلومات التالية:
- وصف تفصيلي للمشروع.

- األسباب املوجبة التي توضح كيف يخدم املشروع هدفًا من أهداف رفع مستوى املدرسة على املدى الطويل 
واألسباب الداعية العتباره خطوة مبدعة تؤدي إلى إعادة هيكلة املدرسة.

- اجلدول الزمني لتنفيذ املشروع.
- بيان يوضح املشاركني في املشروع والطريقة التي متت بها العملية.

- موازنة تفصيلية.
- بيان يوضح الطريقة التي سيتم بها تقومي املشروع.

- بيان يوضح الطريقة التي ستكفل استمرار املشروع في حال جناحه.
بالطبع فإن هذه املهمة فيها مجازفة ويحتاج األساتذة واإلداريون إلى املؤازرة في مساعيهم لدراسة الطرق   

القدمية وجتربة الطرق احلديثة.

المعايير والتقويم:
ال بد لنا في الوقت الذي تتقدم فيه مدارس مدينة ممفيس في املهمة امللقاة عليها في إعداد الطالب للقرن   
الواحد والعشرين أن نلقي نظرة متأنية جدًا على الصف املدرسي وماذا ندرس؟ والطريقة التي ندرس بها. علينا أن 

نسأل أنفسنا: هل سيوفر هذا لطالبنا مقومات النجاح في السنني القادمة؟
لقد أدى توفير املعايير التربوية إلى ظهور نظرة منهجية ومتأنية للتعليم والتعلم. إن التعليم في الصف اليوم   
غالبًا ما يقوم على مهارات مجزأة ال رابط بينها ومعلومات مقتطعة ال انسجام بينها، ولهذا تقوم مدارس مدينة ممفيس 
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اآلن بإرساء األسس التي ترمي إلى رفع مستوى التعليم عن طريق وضع معايير لألداء ال تقيس معلومات الطالب فقط 
بقدر ما تقيس ما ميكن أن يقوم به من أعمال. 

ولكن ما هذه املعايير أو باألحرى ما عالقة هذه املعايير بتعليم طالب املنطقة الذين يبلغ عددهم )106000(   
طالب؟

يتم التركيز في مدارس مدينة ممفيس حاليًا على األهداف التي حددها املنهج وليس على مستويات األداء ولكن   
بداًل من تعليم الطالب مجرد مهارات ال صلة بينها، ومعلومات من هنا وهناك، ال بد من يتعلم الطالب كيفية االستفادة 
من هذه املعلومات كلها بحيث ميكنهم القيام بالبحث وتبادل اآلراء املقنعة أو وضع خطط املشاريع وتنفيذها أو رمبا 

استنباط النتائج من مصادر شتى للمعلومات والقدرة على التفكير بشكل سديد.

ما المطلوب لوضع معايير األداء وتنفيذها على صعيد المنطقة؟
أواًل كان من الضروري جدًا أثناء وضع معايير ملدارس مدينة ممفيس أخذ مدخالت املجتمع في االعتبار. ولقد   
شكلت جلنة حتضيرية مؤلفة من قطاع عرضي لفئات املجتمع مهمتها حتديد اآلمال التي يعقدها املجتمع على طالب 
مدارس املدينة وحتديد ما ينبغي اإلملام به من قبل الطالب وما ينبغي أن يكون في مقدورهم القيام به في عالم الواقع. 
وتشتمل اللجنة التحضيرية على موظفني، من املنطقة ورؤساء القبول في اجلامعات ورجال تربية وأولياء أمور وطالب 
وهيئات وموظفني حكوميني وممثلني عن مجلس التربية. ستتم دراسة البيانات التي جتمعها اللجنة التحضيرية التي 
متثل املجتمع من قبل الهيئة املدرسية كما ستستخدم هذه البيانات من قبل فرق دراسة على مستوى الفصول لتحديد 

مضمون املناهج ومعايير األداء، وتتألف هذه الفرق من مدرسني وخبراء مناهج ومديرين إداريني.
وال بد أيضًا من تطوير املناهج ونظام التقومي بحيث تتاح الفرصة للمدرسني لقياس معلومات الطالب بدقة   
واألعمال التي ميكنهم القيام بها. إن معايير األداء التعليمي ستؤدي إلى إعداد الطالب للشدائد التي ستواجههم في 
احلياة، كما سيقوم املدرسون بالتعليم على هدي هذه املعايير، ويقوم املديرون باستخدام هذه املعايير لوضع اخلطط 

لرفع مستوى مدارسهم، كما ستساعد أولياء األمور على فهم مضمون العمل املدرسي ألطفالهم والغاية منه.

التدريب أثناء الخدمة وأكاديمية التدريب:
لقد وافق مجلس أمناء مؤسسة بالو )احملراث( The Plough Foundation Board of Trustees على تقدمي   
منحة بقيمة )1،25( مليون دوالر أميركي لتوفير املال الالزم للمباشرة بإقامة أكادميية للتعليم والتعلم يتلقى فيها املوظفون 
التدريب الراقي والعون الفني واملشورة. وتتاح لهم الفرصة للتطور والتقدم في اختصاصاتهم كما وعد الشركاء في 
مؤسسة التعليم العام أيضًا The Partners in Public Education Foundation بتقدمي أكثر من مليون دوالر من أجل 
جتديد مبنى أكادميية التدريب الذي مت شراؤه مؤخرًا. إن من أهم أهداف األكادميية توفير مناخ يساعد على إيجاد 
شعور لدى املدرسني بأنهم خبراء في مجالهم وال يقلون أهمية عن غيرهم في الوقت الذي بقي تدريب املدرسني ملدة 
طويلة ينظر إليه على أنه عمل من الدرجة الثالثة يتم في أجواء محبطة ومذلة أحيانًا.  إذا كنا نتوقع أن يعامل املدرسون 
األطفال على أنهم على قدر كبير من األهمية كما هم في الواقع فال بد أيضًا من أن يعامل املدرسون باعتبارهم ذوي 
مقام وشأن كبير. ولهذا فإن ما ترمي إليه األكادميية هو تلبية احتياجات املدرسني في مجال النمو املهني. ولهذا فسوف 

يشاركون إلى جانب املديرين وبقية العاملني في الفريق االستشاري املكلف برفع مستوى األكادميية واستمرارها.
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التدريب  وخدمات  واالستشارة  والتجهيزات  واملواد  الكتب  ثمن  لدفع  بالو  مؤسسة  أموال  استخدمت  وقد   
واإلجازات والرواتب واملؤمترات والسفر.

إن اجلهود التي تبذلها املنطقة إلعادة الهيكلة الشاملة ستؤدي إلى حتديد الوظائف الالزمة لألكادميية. وبعض   
املوظفني البارزين ممن قاموا مبهمة التطوير في املدارس سيكونون ضمن العاملني في األكادميية. وعالوة على ذلك فمن 
املتوقع أيضًا أن تقوم املنطقة التعليمية باملساعدة في تغطية نفقات التدريب. يتوافر لدى املنطقة حاليا مبلغ )400،000( 
دوالر مخصصة للموظفني، كما أن هناك مبالغ قليلة أخرى لهذا الغرض أيضًا في املوازنة سيتم التصرف فيها عند 
نهاية املطاف من قبل األكادميية. ومن شروط منحة مؤسسة بالو توفير مقر لألكادميية، وقد بوشر باخلطط الرامية إلى 
  Partners in Public حتديد املكان املناسب وجتهيزه مبساعدة مؤسسة التعليم العام التي مت تشكيلها مؤخرًا حتت اسم

Education وستصبح األكادميية جاهزة للعمل بشكل كامل خالل سنتني أو ثالث.

مبادرة منظومة المدن:
متثل مدارس مدينة ممفيس منطقة واحدة فقط من خمس وعشرين منطقة مدن تعليمية ممن لهم احلق في مبلغ   
الـ 15 مليون دوالر قيمة املنحة التي ستقدمها مؤسسة العلوم الوطنية National Science Foundation ملبادرة منظومة 
املدن Urban Systemic Initiative في العلوم والرياضيات وتعليم التقنيات. لقد أنشأت مؤسسة العلوم الوطنية هذه 
املبادرة لدفع املناطق التعليمية للمدن إلى االلتزام مبواصلة اإلصالح املدرسي. ويقتصر احلق في هذه املنحة على املدن 
اخلمس والعشرين التي يوجد فيها أكبر عدد من األطفال ممن هم في سن التعليم ويعيشون في حالة الفقر االقتصادي 

كما جرى حتديد ذلك في إحصاء 1990م.

لقد مت منح مدارس مدينة ممفيس منحة قدرها )100,000( دوالر لوضع تصورات لتوزيع املنح التي تبلغ )15(   
مليون دوالر خالل فترة خمس سنوات.

ترمي مبادرة منظومة املدن إلى حتقيق األهداف التالية:  
- رفع مستوى الطالب في الرياضيات والعلوم لدى مجتمعات املدينة.

- توفير املبادىء األساسية في الرياضيات والعلوم التي تتيح مشاركة الطالب بشكل كامل في مجتمع قائم على 
التكنولوجيا.

والهندسة  والعلوم  الرياضيات  مجاالت  في  العملية  حياتهم  متابعة  من  الطالب  من  عدد  أكبر  متكني   -
والتكنولوجيا.

إننا نعمل حاليًا بالتعاون مع مؤسسة العلوم الوطنية لتحقيق هذه األهداف ووضع تصور لدراسة وحتليل   
وإعادة تخطيط النظام التعليمي القائم بحيث تتاح لألطفال فرص متكافئة لتحصيل تعليم راق في العلوم والرياضيات 
والتكنولوجيا وبحيث ال يكون هذا إضافة إلى ما نقوم به حاليًا. إننا نخطط الستخدام هذه املبادرة كأساس لعملية 

اإلصالح.
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النجاح لكافة األطفال:
إن مدارس مدينة ممفيس هي واحدة من ضمن ثمانية مناطق تعليمية في البالد مشاركة في برنامج السنوات   
  Danforth دانفورث  مؤسسة  رعاية  حتت  يتم  الطالب( Success for all Children الذي  لكافة  )النجاح  اخلمس 
أن  فيه  ال شك  للتعليم. ومما  مهيؤون  املدرسة وهم  إلى  الصغار  األطفال  يصل  أن  إلى  يرمي  Foundation والذي 
احتياجات األطفال الصغار ينبغي أن تكون من أولويات املجتمع إذا أردنا أن نزيد من جناح األطفال التعليمي كافة. 
لقد دخلت مدارس مدينة ممفيس في املشرروع بعد أن مت اختيار املراقب العام »جيري هاوس« للمشاركة في ندوة 
 The  التي دارت حول موضوع مراقب التعليم العام األميركي  Danforth Foundation's Forumمؤسسة دانفورث
American School Super Intendent لقد متت دعوة خمسني منطقة تعليمية للمشاركة في هذه الندوة ولم تقبل سوى 

ثمانية مناطق من أصل إحدى وعشرين منطقة أرسل املراقبون العامون فيها طلبات للمشاركة.

إن الهدف األساسي من الندوة هو تطوير كفاءة املراقبني العاملني عن طريق توفير الفرص لهم لتحديد ودراسة   
املشاكل املشتركة التي تعترضهم واالستماع إلى آراء بعض اخلبراء املعروفني حول القضايا التي تهمهم ووضع اخلطط 
ملعاجلة هذه املشاكل وإقامة شبكات مختصة. كما هدفت هذه الندوة أيضًا إلى توفير الدعم واملوارد للمناطق التعليمية 
من أجل حتديد ومعاجلة القضايا التي تؤثر في جناح األطفال التعليمي. إن برنامج النجاح لكافة الطالب هو أول 

مشروع باشرت به الندوة لتحقيق هذا الهدف.

لقد حددت مؤسسة دانفورث أهداف البرنامج وتتلخص في مساعدة املراقبني العاملني على:  
- وضع مبادرات خاصة باملرحلة األولى من الطفولة حلث املجتمع بأكمله على دعم التعليم.

- تولي قضايا األطفال بقوة أكثر.
- وضع وتعزيز البرامج الرامية إلى وصول األطفال إلى املدرسة وهم مهيؤون للتعلم.

تتضمن إسهامات املؤسسة األخرى دفع مبلغ يصل إلى )2000( دوالر سنويًا لتغطية نفقات كاتب املشروع   
وتأمني مساعدة أحد أعضاء املجلس االستشاري للمشروع لوضع خطة تنفيذ البرنامج اخلاص مبرحلة الطفولة املبكرة 

ووضع دليل للخبراء بحيث ميكن االتصال بهم عند احلاجة طلبًا للمشورة.
املبادرات  الدعم حاصل من خالل  الواضح ان هذا  للمشروع، ولكن من  املجتمع  ومن األهمية مبكان دعم   
كمبادرة ممفيس Memphis 2000 2000 التي تهدف إلى تلبية احتياجات األطفال التعليمية والصحية في املرحلة التي 
تسبق املدرسة. إن من أهداف مجلس التربية أن يوفر القيادة للهيئات التي تعمل في مجال خدمة الشباب والعائالت 
وتهدف إلى تقدمي الدعم الالزم للعائالت لتمكينهم من العمل على حتقيق تفوق أطفالهم في الدراسة. وتفترض هذه 

األهداف إدراك املجتمع خلطورة املشكلة والتزامه بتلبية االحتياجات احملددة.

وأخيرًا تقوم املؤسسة بتقدمي مبلغ يصل إلى )5000( دوالر خالل السنة األولى إلى كل مدرسة من مدارس   
املنطقة التعليمية الثمانية املشاركة، وذلك لدعم األنشطة اخلاصة بالتخطيط كما ستتيح الفرصة للمناطق التعليمية لطلب 

منحة من املؤسسة من أجل تطبيق خطة الفريق التنفيذية اخلاصة ببرنامج الطفولة املبكرة لفئات املجتمع في املنطقة.
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3.3  مراحل وخطوات التخطيط االستراتيجي:
حسب النموذج الذي مت تطويره وتبنيه الشكل )2،5( فإن هناك مجموعة من املستويات واملراحل التخطيطية،   

كما أن هناك مجموعة من اخلطوات في كل مستوى من هذه املستويات وتتلخص هذه اخلطوات كما يلي:
التخطيط للتخطيط.1. 
بلورة الرؤية املستقبلية.2. 
حتديد قيم املنظمة.3. 
اختيار املبادىء املعلنة للمنظمة.4. 
تشكيل الرسالة.5. 
حتديد األهداف االستراتيجية.6. 
اختيار الوسائل االستراتيجية.7. 
حتليل الواقع.8. 
حتديد مؤشرات األداء.9. 
وضع اخلطة التنفيذية.01. 
تغطية مجاالت العجلة التربوية االستراتيجية.11. 
التقومي واملتابعة.21. 
التطوير املستمر.31. 

املبدأ  هذا  فتبنى  للتخطيط.  التخطيط  مبدأ  على  التأكيد  احلديث  نافلة  من  احلاضر  الوقت  في  أصبح  لقد   
يساعد املنظمة على اختبار مدى جديتها في تبني التخطيط االستراتيجي كخيار حتمي، كما يساعدها على تعّرف 
مدى جاهزيتها للتخطيط االستراتيجي، إضافة إلى اإلجابة عن األسئلة األساسية مثل: ما متطلبات وخطوات التخطيط 
االستراتيجي؟ وسيركز هذا اجلزء من الدليل على احلديث عن املؤسسات التربوية بشكل عام واملؤسسة املدرسية بشكل 

خاص.

العناصر  لهذه  موجز  عرض  يلي  للتخطيط وفيما  التخطيط  مرحلة  عناصر ومكونات   )3،1( الشكل  يوضح   
واملكونات:

1 ــ حتديد االجتاه: على املدرسة قبل البدء في اخلطوات اإلجرائية لصياغة االسترايجية أن تقضي بعض الوقت 
في حتديد املشكالت واملوضوعات واألزمات األساسية التي تعاني منها أو حتديد ما يعرف اصطالحًا بـ 
»امللفات الساخنة«. فعلى سبيل املثال هل هناك مشكلة في نسبة التسرب والرسوب في املدرسة؟ هل تعاني 
املدرسة من انخفاض في مستوى التحصيل الدراسي بشكل عام أو انخفاض مستوى التحصيل الدراسي 
لصف من الصفوف؟ وهل تعاني املدرسة من ضعف البنية التحتية؟ وهل هناك مشكلة في الكفايات املهنية 

للمعلمني في املدرسة؟ وهل تعاني املدرسة من ضعف الصلة بني األسرة واملدرسة؟
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الشكل )3،1( عناصر عملية التخطيط للتخطيط

كل هذه القضايا واملوضوعات واملشكالت يجب أن تعزز وتناقش قبل البدء في عملية التخطيط االستراتيجي   
مع  مناقشة هذه امللفات ال بد من التفكير في إجابة السؤال ماذا نريد؟ ما احللم الذي نسعى لتحقيقه. وليس من املطلوب 
إجابات دقيقة في هذه املرحلة وإمنا حتديد مالمح ما نريد فقط، كما يتم في هذه املرحلة إجراء تقومي غير رسمي للبيئة 

الداخلية واخلارجية لتعّرف بعض جوانب القوة والضعف في املدرسة.
2 ــ حتديد اجلاهزية: قبل االنطالق في مشوار التخطيط االستراتيجي ال بد من التأكد من جاهزية املدرسة لهذا 
الكافي  لديها االلتزام  لبناء استراتيجية؟ وهل  لديها رغبة صادقة  إدارة املدرسة  النشاط.. فهل  النوع من 
للتخطيط االستراتيجي؟ وهل ستتقبل إدارة املدرسة التغيير الذي سيفرضه هذا التخطيط؟ وهل اإلدارة لديها 
االنفتاح لتقبل اآلراء واألفكار اجلديدة في املدرسة؟ وهل هناك وعي لدى كافة املنتسبني للمدرسة مباهية 
التخطيط االستراتيجي وماذا يتوقع منه؟.. ال بد من اإلجابة عن جميع هذه األسئلة قبل الشروع في التخطيط 
االستراتيجي، فال يكفي مثاًل اقتناع مدير املدرسة باملوضوع دون باقي اإلدارة املدرسية، وال يكفي أن نقول 
دعنا نرى ماذا ستفرز هذه اخلطة دون التزام مسبق بقبول نتائج اخلطة مهما كانت متفقة أو متعارضة 
التخطيط  وفوائد  ماهية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  وبعض  املدير  يعرف  أن  يكفي  وال  الشخصية،  آرائنا  مع 
االستراتيجي، وإمنا يجب أن يكون هناك وعي جماعي في املدرسة بهذا املوضوع، فالتخطيط االستراتيجي 

ثقافة مؤسسة وليس ثقافة نخبة.
3 ــ خطوات التخطيط للتخطيط: هناك مجموعة من اخلطوات اجلزئية حتت هذا البند وهي:

• ما القضايا واألزمات 	

األساسية 

للمنظمة؟

• ما األهداف التي تسعى 	

لتحقيقها المنظمة؟

• ما تحليلها للبيئة 	

الداخلية والخارجية؟

• مدى جاهزية 	
المنظمة.

• التزام القيادة للتغيير.	
• تقبل القيادة للتغيير.	
• وعي المنظمة 	

بثقافة التغيير.
• انفتاح القيادة على 	

األفكار  الجديدة.
• ماذا تتوقع المنظمة 	

من االستراتيجية؟

اختيار فريق العمل

حتديد الشركاء

حتديد األدوار واملسؤوليات

حتديد املعلومات ومصادرها

تأمني املوارد املطلوبة

حتديد املدة الزمنية

تحديد الجاهزيةالتخطيط للتخطيطتحديد االتجاه
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أواًل: تحديد فريق التخطيط:
ال يقوم هذا الفريق بصناعة االستراتيجية وإمنا مهمته التأكد من أنها تصنع. فهو يقوم بالتصميم   
املبدئي للخطة وحتديد من سيشارك في بنائها وكيف ومتى؟ وهو الذي يحدد األولويات ويسهل احلصول على 
املعلومات ويكون حلقة الوصل بني جميع األطراف في املدرسة، فاملهمة األساسية للفريق هي االطمئنان على 

كفاءة سير عمليات التخطيط، وينصح بـ:
1 ــ أال يتجاوز عدد أعضاء الفريق من 5 ــ 7 أعضاء.

2 ــ أن يكون من بينهم أناس منظرون قادرون على اخليال وتصور املستقبل، وآخرون إجرائيون وهم الذين 
يركزون على إجناز املهام وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة في ضوء املوارد املتاحة.

3 ــ أن تكون لديهم السلطة والقابلية واالحترام في املدرسة كأن يكون مدير املدرسة معهم إضافة لبعض 
املعلمني املتميزين وبعض أولياء األمور أصحاب املكانة املتميزة.

4 ــ ميثل الفريق جميع املستويات اإلدارية والتعليمية في املدرسة إضافة ملجلس املدرسة إن وجد.
كما أنه من الضروري تدريب فريق التخطيط االستراتيجي وذلك لتكوين قاعدة ثقافية وعلمية      

   مشتركة بني أعضاء الفريق، ولتعريف الفريق مبهمته بدقة، وسبب اختيار أعضائه لهذه املهمة، إضافة  
   لشرح اخلطوات التي سيسير عليها الفريق وحتديد ما هو متوقع منهم.

ثانيًا: تحديد الشركاء:
ال بد من مشاركة جميع الشركاء في صناعة االستراتيجية ويتفاوت كم ونوع املشاركة حسب املرحلة   
التخطيطية، واملقصود بالشركاء هنا هم مجموعة األفراد الذين لهم عالقة بنجاح أو فشل املدرسة، ويشمل 

هؤالء األفراد الذين ميكنهم مساعدة املدرسة على حتقيق رؤيتها؟

ومن أمثلة الشركاء:  
1 ــ أعضاء مجلس اإلدارة:

عادة يتمثل دور مجالس اإلدارات في وضع السياسات العامة وإقرار اخلطط واملوازنات وحتديد   
مسار املنظمات.

وفي هذا اإلطار فإن مشاركة مجلس إدارة املدرسة في صناعة االستراتيجية يتركز في مستوى   
الرؤى حيث يشارك املجلس بجميع أعضائه في تقومي البيئة الداخلية واخلارجية للمدرسة وفي بلورة رؤيتها 
وحتديد قيمها ومبادئها املعلنة، كما يتدخل املجلس في إقرار اإلطار العام لعملية التخطيط االستراتيجي 

وحتديد مسارات وأولويات العمل.

2 ــ الهيئة اإلدارية والتدريسية:
ومتثل هذه الفئة حلقة الوصل بني الرؤى واألحالم وامليدان بنجاحاته وإخفاقاته وواقعه، ومشاركة   
هذه الفئة في التخطيط االستراتيجي تساعد على حتديد العوامل احلرجة للنجاح والتي يجب اعتبارها عند 
التخطيط، وتساعد هذه الفئة كثيرًا في عمليات التحليل والتقومي وفهم الواقع. كما أنها ترفع من فرص تبني 

االستراتيجية من قبل أعضاء املدرسة إذا ما أحسن اختيارهم.
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وباختصار فإن مشاركة الهيئة اإلدارية والتدريسية في صناعة اخلطة:  
ــ تؤكد واقعية اخلطة.

ــ تزيد من انتماء جميع املنتسبني للمدرسة للخطة.
ــ توجد رؤى القيادة والعاملني فيما يخص مستقبل املدرسة.
ــ جتعل من النجاح مسؤولية مشتركة بني جميع املستويات.

3 ــ املتعلمون:
نادرًا ما يتم إشراك املتعلمني في صناعة االستراتيجيات التربوية، على الرغم من أنهم ميثلون بلغة   
اإلدارة »الزبائن« إال أن كثيرًا من اخلطط االستراتيجية وفرقها تخلو من مشاركة هذه الفئة، وتغفل هذه 
االستراتيجيات. حقيقة أن املتعلم هو املستفيد األول وأن حاجاته ورغباته يجب أن تكون محط تركيز واهتمام، 

ــ مصداقية اخلطة االستراتيجية. لذلك فإن مشاركة املتعلمني تزيد من: 
ــ االستجابة حلاجات املتعلمني.      

ــ قدرة اخلطة على حتقيق أهدافها.      

4 ــ الشركاء اخلارجيون:
البيئة  على حتليل  املدرسة  الفئة  هذه  تساعد  األهمية حيث  غاية  في  اخلارجيني  الشركاء  دور  إن   
اخلارجية وتعّرف احتياجات سوق العمل، وقياس الكفاءة اخلارجية للمدرسة، وربط املدرسة باحلياة العملية 

وجلب مزيد من الدعم املعنوي واملادي للمدرسة.
ومن أمثلة الشركاء اخلارجيني )أولياء األمور، وقادة املجتمع احمليط، واملتطوعني، والنخب املجتمعية(.  

ثالثًا: تحديد األدوار والمسؤوليات
ال ميكن البدء في التخطيط االستراتيجي مبشاركة جميع هذه الفئات بشكل فعال من غير حتديد   
دقيق ملا هو متوقع من كل فئة من هذه الفئات في كل مرحلة من املراحل. فال بد من حتديد واضح لألدوار 
وتوزيع عادل للمسؤوليات، فال يتوقع من فريق التخطيط أن يقوم بكل العمل من األلف إلى الياء، وال يتوقع من 
أعضاء مجلس اإلدارة أن يتدخلوا في اخلطط واإلجرادات التفصيلية، لذلك ال بد في هذه املرحلة من نعرف 

من سيقوم مباذا؟

رابعًا: تحديد المعلومات ومصادرها:
قد يكون توافر املعلومات وتدفقها بشكل سليم من أهم أسباب جناح العديد من املؤسسات مبا فيها   

املؤسسات املدرسية.
فاملعلومات سر التخطيط السليم. لذلك ال بد من تأمني سالسة تدفق املعلومات وحتديد مصادرها   

األساسية وحتديد من سيقوم بجمع هذه املعلومات وكيف؟

خامسًا: تأمين الموارد المطلوبة:
إذا كانت املدرسة جادة في تبني التخطيط االستراتيجي فال بد لها من تأمني املوارد املادية والبشرية   
التخطيط  يكن  لم  املراحل، وإن  من  مرحلة  أي  في  التخطيط  عمليات  تتعثر  ال  بحيث  املطلوبة  واللوجستية 
االستراتيجي من أهم أولويات املدرسة. وأن هناك استعدادًا حقيقيًا لدعمه ومتويله فال داعي للبدء به أصاًل.
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سادسًا: تحديد المدة الزمنية:
حتديد املدة الزمنية التقريبية يساعد املدرسة واملشاركني في عمليات التخطيط على التركيز واإلجناز   
والعمل وفق خطط زمنية محددة مسبقًا. واملدة الزمنية تتفاوت بتفاوت حجم املدرسة ونوع مواردها املتاحة.

بذاتها ومهارة اإلدارة وانسجامها وتعاون  الزمنية مبدى جناح املدرسة ومعرفتها  املدة  تتأثر  كما   
األطراف الداخلية واخلارجية، ولكن ال مناص من حتديد زمن تقريبي لالنتهاء من صناعة االستراتيجية.

مناذج مقترحة ملرحلة التخطيط للتخطيط

تعليمات: استخدم هذه النموذج لبدء املرحلة األولى من مراحل التخطيط االستراتيجي في مدرستك وقم بتحديد:

أواًل: من المسؤول عن التخطيط في المدرسة؟

• ما القضايا واألزمات 	

األساسية 

للمنظمة؟

• ما األهداف التي تسعى 	

لتحقيقها المنظمة؟

• ما تحليلها للبيئة 	

الداخلية والخارجية؟

• مدى جاهزية 	
المنظمة.

• التزام القيادة للتغيير.	
• تقبل القيادة للتغيير.	
• وعي المنظمة 	

بثقافة التغيير.
• انفتاح القيادة لألفكار 	

الجديدة.
• ماذا تتوقع المنظمة 	

من االستراتيجية؟

اختيار فريق العمل

حتديد الشركاء

حتديد األدوار واملسؤوليات

حتديد املعلومات ومصادرها

تأمني املوارد املطلوبة

حتديد املدة الزمنية

تحديد الجاهزيةالتخطيط للتخطيطتحديد االتجاه
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ثانيًا: من  أعضاء فريق التخطيط؟

ثالثًا: من  األطراف الخارجية المشاركة؟

رابعًا: ما  مهام ومسؤوليات فريق التخطيط؟

جهة العملاالسم

TakhteetFinalH.indd   76 09/11/2009   11:34



77

خامسًا: ما المعلومات التي نحتاجها مسبقًا؟

نوع المعلومات:  
1 ــ دراسات وبحوث.

2 ــ تقارير وإحصاءات.
3 ــ آراء وتوجيهات.

4 ــ حتليالت كمية وكيفية.
5 ــ نتائج اختبارات.
6 ــ احتياجات أفراد.

7 ــ احتياجات سوق العمل.
8 ــ توجهات عاملية جديدة.

9 ــ ممارسات تربوية ناجحة.

سادسًا: ما الجدول الزمني المتوقع؟

المصادر: 
1 ــ اجلامعات.

2 ــ اجلهات الرسمية.
3 ــ الكتب واملراجع.
4 ــ أصحاب اخلبرة.
5 ــ مراكز التدريب.

6 ــ األفالم واألشرطة.
7 ــ االستبانات املسحية.
8 ــ املقابالت الشخصية.

9 ــ اإلنترنت.
10 ــ الزيارات واملالحظة.

األسابيع  وقت
النهاية

 وقت
البداية

بيان نوع العمل م
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ثامنًا: ما النموذج االستراتيجي المختار؟

تاسعًا: ما متطلبات واحتياجات بناء الخطة؟

سابعًا: ما البرامج التدريبية التي يحتاجها فريق العمل؟

TakhteetFinalH.indd   78 09/11/2009   11:34



79

3.4  بلورة الرؤية والصورة الذهنية

3.4.1    مرحلة التخطيط للتخطيط
بلورة الرؤية تعد العملية االستراتيجية األولى في بناء وصياغة االستراتيجيات وفي بعض النماذج جند أن   
حتديد القيم واملبادىء املعلنة يأتي قبل بلورة الرؤية، وفي بعض النماذج ال جند مصطلح الرؤية إطالقًا وإمنا جند 

مصطلح الرسالة بداًل  منه، والسبب في ذلك يعود لتعريف الرؤية والرسالة واستخداماتها.
تتضمن  التي  واالستراتيجيات  بالكيفيات  تختص  والرسالة  باملاهيات،  تختص  الرؤية  فإن  بسيط  وبتعبير   
إحداهما فقط عامة ما جتدها تشمل املاهيات والكيفيات، أي ماذا نريد أن نحقق وكيف سنحقق ذلك؟ أما النماذج التي 

حتتوي على كليهما فنجد أن الرؤية جتيب عن سؤال ماذا نريد أن نحقق؟، والرسالة جتيب عن كيفية حتقيق ذلك.

1- ما المقصود بالرؤية؟
• عليها، 	 تكون  أن  ما  مدرسة  تريد  التي  النهائية  الصورة  هي  الرؤية:  )1999م(:  العدلوني واحلر  يقول 

وهي احللم واألمل الذي ترجوه وتسعى إليه، وهي اإلحساس الذي يعبر عن شخصية املدرسة واجتاهها 
وهويتها. وتوصف الرؤية بأنها جيدة إذا كانت واضحة، وشفافة، وهادية، وملهمة، ومكتوبة بشكل مختصر 

ومركز.
• يقول والت ديزني: »إذا كنت تستطيع احللم، فإنك تستطيع التنفيذ« أما بيتر دراكر فيقول: »إذا كنت ال 	

تستطيع التوقع باملستقبل، حاول أن تصنعه«. إن »استشراف املستقبل يعني استقراء املاضي، والربط 
بني مكونات أحداثه وانعكاساتها في احلاضر. والوصول منها إلى أحداث املستقبل.

• وقد قيل »احلاضر غرس املاضي، واملستقبل جني احلاضر«. وكما قيل: »إن حقائق اليوم هي أحالم 	
األمس، وأحالم اليوم هي حقائق الغد«. فالرؤية متثل الغاية الكبرى التي تسعى املدرسة لتحقيقها، ويؤكد 
العدلوني واحلر )1999م( أن: الرؤية الواضحة احملددة للمؤسسة تلهم العقل، وتطلق اخليال، وتشجع 
على التطور، وتنمي روح املبادرة واإلبداع والتفكير اخلالق. إن املدرسة بدون رؤية مستقبلية كقبطان 

سفينة متخر عباب البحر بال بوصلة وبال هدف وبال خارطة توصله إلى ما يرجوه.
• لبلورة 	 ويعرف جودستني وآخرون )1993م( الرؤية على أنها العملية التي يقوم بها أفراد أو جماعات 

رؤية أو حلم مستقبلي ألنفسهم أو ملؤسساتهم شريطة أن تكون الرؤية واضحة ومتثل قوة دفع للمؤسسة 
لتحقيقها.

2 ــ ما أهمية الرؤية؟
الرؤية تساعد املنظمة أو املدرسة على التقدم لألمام، كما أنها تساعد في توحيد جهود األفراد أو العاملني   
في املدرسة نحو غاية كبرى أو صورة مستقبلية متفق عليها، وتؤكد الدراسات والبحوث أهمية الرؤية ودورها في جناح 

املؤسسات.
قائدًا ومديرًا  لتسعني  املقابلة الشخصية  نتائج دراسة استخدمت أسلوب  بينز ونانز )1985م(  فقد نشرت   
لشركات ومؤسسات وجامعات وفرق رياضية وجرائد ومجالت لتعّرف القواسم املشتركة لنجاح مؤسساتهم وشركاتهم، 
وكانت النتيجة أن أجمع الكل على أن وجود رؤية وحلم واضح مت تبنيه والعمل اجلاد لتحقيقه والتركيز عليه هو العامل 
رقم واحد في جناح هذه املؤسسات والشركات على اختالف نشاطاتها واهتماماتها. وتقول الدراسة إن هؤالء القادة 
استطاعوا أن يجعلوا مؤسساتهم وشركاتهم تعيش احللم وتشاهد اخلطوات العملية لتحقيقه، األمر الذي جعل اجلميع 

يؤمن بهذا احللم ويسعى جاهدًا لتحقيقه كل في مجال عمله وبقدر استطاعته.
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ويقول جودستني وآخرون )1993م( إنه بغض النظر عن املسميات للرؤية سواء أكانت حلمًا أم رؤية أم غاية   
كبرى أم صورة مستقبلية أم صورة نهائية، فإن املهم هو حتمية وجودها فهي بال شك تساعد أفراد املؤسسة في:

1 ــ تبني رؤية مشتركة يتقاسمها اجلميع.
2 ــ وضوح مسار واجتاه املنظمة املستقبلي.

3 ــ ترشيد استخدام املوارد وحتسني توظيف الطاقات.
4 ــ وجود شعور بأن املنظمة منشغلة في أمر مهم للغاية وهو صناعة مستقبلها.

5 ــ زيادة الشعور باالنتماء والفخر باملؤسسة.

ومثل هذه النقاط تنطبق جميعها على املدارس فشعور العاملني في املدرسة بوجود رؤية مستقبلية ملدرستهم   
يجعلهم أكثر فخرًا وانتماًء للمدرسة، كما يوضح لهم اجلوانب ذات األولوية لتوجيه جهودهم وطاقاتهم إليها. كما يزيد 

من مساحة اللغة املشتركة بني جميع العاملني في املدرسة من إداريني ومعلمني وعاملني ومتعلمني ومستفيدين.
وفي دراسة لزيجو وآخرين )1990م( توصلت الدراسة بعد مسح عدد كبير من املؤسسات والشركات الربحية   
وغير الربحية التجارية والتعليمية واإلدارية إلى وجود سبعة دوافع أساسية وراء تبني هذه املؤسسات والشركات لرؤى 

أو أحالم محددة وهذه الدوافع هي:
1 ــ الرغبة في وجود حلم مشترك وعمل جماعي منظم لتحقيقه.

2 ــ الرغبة في التحكم في اجتاه سير املنظمة وحتديد الوجهة النهائية.
3 ــ الرغبة في احلصول على موارد إضافية للخطط التنفيذية.

4 ــ املعرفة اليقينية أن النجاح احلالي للمؤسسة ال ميكن أن يستمر دون نظرة مستقبلية.
5 ــ الرغبة في تفادي املشكالت احملتملة.

6 ــ القدرة على التعامل مع املخاطر املتوقعة واقتناص الفرص املتاحة.
7 ــ احلاجة لشمعة تضيء طريق املستقبل املجهول.

جميع هذه الدوافع أو بعضها كاف ألي مؤسسة من املؤسسات ألن تكون لديها رؤية استراتيجية مستقبلية   
تعدها للنجاحات التي تصبو إليها.

3.4.2    كيفية بلورة رؤية للمدرسة
إن رؤية األشياء ليست كما هي وإمنا كما يجب أن تكون ليست باألمر الهني وال باجلهد البسيط، وهذه القدرة   
عادة ما يتميز بها القادة الكرزماتيون والذين يرون ما ال يراه الناس العاديون، ولكن هل هناك خطوات عملية ميكن من 
خاللها بلورة رؤية مستقبلية صاحلة لقيادة مدرسة لتحقيق جناحات قيمة؟ اإلجابة نعم.. ولقد قام العديد من املؤسسات  

واملدارس ببناء رؤيتها بطريقة منهجية. وقد قادتها هذه الرؤى إلى حتقيق إجنازات ونتائج مباشرة وغير مباشرة.
وال بد أن تتوافر في الرؤية مجموعة من اخلصائص األساسية وهي أنها:  

1 ــ تركز على املستقبل.
2 ــ تركز على حتقيق نتائج ملموسة.
3 ــ تعكس األمل والطاقة  والوجهة.

4 ــ تركز على اإلجابة عن السؤال ماذا؟ وليس كيف؟
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كما أنها ال بد من أن جتيب عن األسئلة التالية:  
1 ــ من نحن؟

2 ــ إلى أين نحن ذاهبون؟
3 ــ ما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها مدرستي في املستقبل؟

4 ــ مباذا سنتميز عن غيرنا؟

اإلجابة عن هذه األسئلة األساسية ستساعد املدرسة على صياغة رؤيتها املستقبلية. وكما ذكرنا سابقًا ال   
بد من مشاركة جميع الشركاء واملهتمني من األطراف الداخلية واخلارجية في املدرسة في هذه املرحلة، وهي مرحلة أو 
خطوة صياغة الرؤية. ويتفاوت بناء الرؤية من عدة كلمات إلى ما يزيد على أربعني كلمة. ويالحظ أنها تكون قليلة الكلمات 

ومركزة لدى املؤسسات التجارية، أما في املؤسسات غير الربحية فنجد أن عدد كلماتها أكثر ومجال تغطيتها أكبر.

خطط  ببناء  قامت  ملدارس  احلقيقية  األمثلة  من  مجموعة  هنا  نورد  وصياغتها  الرؤية  موضوع  ولتوضيح   
استراتيجية، وقد اختارت أن تكون رؤاها كما يلي:

1 ــ املدرسة األولى
اختارت هذه املدرسة كلمة واحدة لتعبر فيها عن رؤيتها وهي كلمة  ACHIEVE اإلجناز ثم اشتقت مجموعة   

من الكلمات من حروف هذه الكلمة كما هو مبني أعاله. فهذه طريقة إبداعية في صياغة الرؤية تبنتها هذه املدرسة.
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2 ــ املدرسة الثانية: تقول رؤيتها:
نحن ملتزمون بالتميز، وسنكون روادًا وقادة في ميدان التعليم.

3 ــ املدرسة الثالثة: تنص رؤيتها على أن:
غايتنا األساسية حتسني نوعية تعليم أطفالنا من خالل تقدمي منهج تعليمي بكفاءة وفاعلية.

4 ــ املدرسة الرابعة: تقول رؤيتها إنه:
سيكون لدينا توقعات عالية لطالبنا بشكل مستمر وسنعمل على تقدمي استراتيجيات وبرامج نوعية استجابة 

لهذه التوقعات.
5 ــ املدرسة اخلامسة: تقول رؤيتها إننا:

سنوفر فرصا لكل فرد في املدرسة ليصل إلى أقصى ما ميكنه الوصول إليه.
6 ــ املدرسة السادسة: تقول رؤيتها إننا:

نقدم برنامجًا تربويًا يركز على جميع جوانب الطفل. وسنعمل على توفير خبرات تعليمية متميزة في جو من 
الرعاية والدعم واحلب.

بغض النظر عن مدى اتفاقنا واختالفنا مـــع هذه الروى ومدى سالمة فنيات صياغتــــها إال أنها تقدم أمـــثلة
 واقعية ملجموعة كبيرة من املدارس اختارت أن تكون لديها خطة استراتيجية ورؤية مستقبلية حتدد فيها هويتها ومناطق 

متيّزها ومكانتها في املستقبل.

مقدمة لبناء الرؤية
قبل بناء الرؤية ينصح برسم صورة ذهنية متكاملة للمدرسة وهو األمر الذي سيساند كثيرًا في بناء الرؤية   
والصورة الذهنية هي باختصار صورة تفصيلية تتناول جميع جوانب املدرسة التعليمية واإلدارية والفنية وتغطي مجاالت 
الطالب واملعلم واإلدارة والبيئة التحتية والعالقات الداخلية واخلارجية. واملثال الواضح لبناء الصورة الذهنية هو مثال 

مدارس شارع العد وقد كانت الصورة الذهنية التي مت بناؤها بتصرف كالتالي:
مدارس املستقبل عبارة عن مدارس كبيرة وجاذبة. تتنافس جامعات املنظمة على مخرجاتها وتقدم لهم املنح   
الدراسية والدعم املالي. تسعون باملائة ممن أنهوا دراستهم الثانوية يتابعون تعليمهم العالي. ونسبة دوام الطالب %98. 

مبنى املدارس نظيف وآمن وتتم صيانته واالعتناء به بشكل مستمر.

املناهج الدراسية شاملة ومتوازنة تشتمل على املواد األساسية واملساعدة واللغات. وتتبنى املدخل التكاملي   
وتكسر احلواجز بني املواد الدراسية أفقيًا ورأسيًا. املعلمون أقوياء في تخصصاتهم وتتوافر لديهم الفرص على الدوام 
لتجديد املعارف وصقل املهارات، ويتمتعون مبكانة عالية وسمعة طيبة تؤهلهم ليكونوا قدوة حسنة للتالميذ، يشكل كافة 
العاملني في املدرسة مجتمعًا تعليميا متألقًا بحيث ال يكون التعليم الصفي معزواًل عن غيره وتوفر املدرسة مجموعة  
من األنشطة التي تلبي احتياجات الطلبة البدنية والنفسية واالجتماعية والصحية والعقلية، البرامج في املدرسة تتصف 

باملرونة حيث يكون لدى الطالب الوقت الكافي للتعلم الفعال وممارسة األنشطة الداعمة.

التعلم التعاوني القائم على املشاركة والتعاضد اإليجابي وحتمل املسؤولية وتوزيع األدوار هو الشكل السائد   
في طرائق التدريس في مدارسنا، يقضي املعلمون وقتًا قلياًل في اإللقاء وكثيرًا من الوقت في املشاركة والتعلم النشط، 
باستخداماتها  يتعلق  فيما  املدرسة كثيرة ومتعددة خصوصًا  املتقدمة في  التعليم  تقنيات  كما أن مجاالت استخدام 

للوصول للمعلومات أو حل املشكالت.
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وكذلك تتوافر في املدارس مراكز مصادر معلومات غنية ومفتوحة على العالم، ويتولى العمل فيها أشخاص   
أكفاء مشهود لهم باملعرفة.

ا فهم الداعم الرئيس لنجاح مدارسنا. أساليب التقومي لدينا متعددة  مشاركة أولياء األمور في املدرسة عالية جّدً  
ومتنوعة وال تقيس املعارف فقط وإمنا تقيس إجنازات الطلبة طول العام. ولدينا شراكات استراتيجية مع املجتمع احمليط 

بنا تساعدنا على حتقيق أهدافنا.

كما أن لدينا توأمة مع مدارس عاملية من شتى بقاع األرض نتبادل معها األفكار ونعمل معها على إجناز   
مشاريع مشتركة ويساعدنا ذلك على َفهم ثقافات العالم وتقريب املسافات وحتقيق مبدأ التعايش. مدارسنا واضحة 
الهوية في شكلها وجوهرها وراسخة القيم في ممارساتها. تقوم على إدارة مدارسنا كوادر قيادية متلك الرؤية واإلرادة 

واالستراتيجية واإلدارة وبروح عمل الفريق الواحد نقود املدارس لتحقيق الريادة.

أبواب املدرسة مفتوحة على مدار الساعة ملن أراد أن يبحث أو يلعب أو يراجع أو يستمتع، مهارات البحث   
العلمي والتقصي واالتصال وحل املشكالت والتفكير اإلبداعي من أهم ما تركز عليه مدارسنا، طالبنا يقرأون باستمرار 

ويعبرون شفاهة وكتابة عما قرأوه وتعلموه ألقرانهم ومعلميهم.

3.4.3  بناء الرؤية والصورة الذهنية

الخطوات العلمية
إن عملية بناء الصورة الذهنية والرؤية ليست عمليات تأليف جديدة وإمنا عملية توثيق ألحالم الشركاء في   

حتديد محطة الوصول وبناء مؤسسة أو مدرسة أفضل.
لذلك ال بد من املشاركة الداخلية واخلارجية لبناء الرؤية ورسم الصورة الداخلية وهو األمر الذي يعد حاسمًا   
في مدى متثيل الرؤية ألحالم وطموحات الشركاء. وعلى الرغم من محاولة العديد من املؤسسات بناء رؤى مشتركة فإن 
كثيرًا منها ينتهي بأفكار فئة دون أخرى، أو أحيانًا أفكار لشخص معني ذي ثقل في املؤسسة. ولكن للجادين في بناء 

الرؤى واألفكار املشتركة نقدم هذه اخلطوات العملية.
)1( أدع شريحة ممثلة للشركاء الداخليني واخلارجيني ومنهم:

- أعضاء مجالس اإلدارات أو األمناء.
- أولياء األمور.

- املجتمع احمليط.
- النخب املجتمعية.

- الهيئة التدريسية واإلدارية.
- املعلمون.
- املتعلمون.

- اجلهات الرسمية.
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)2( حدد هدف الدعوة واطلب منهم التفكير املسبق لإلجابة عن:
- من نحن؟

- ما شكل املخرج الذي نسعى لتحقيقه؟
- ما النطاق الذي ننافس فيه؟

- مباذا سنتمّيز عن غيرنا؟
- ما القضايا األساسية التي يجب أن نركز عليها؟

)3( جهز مكانًا مناسبًا للتفاعل والتواصل.
)4( قم بإدارة اجللسة أو كلف من لديه خبرة في التخطيط االستراتيجي للقيام بذلك.

)5( اشرح هدف اللقاء والنتائج املتوقعة منه. واحرص على إثارة روح احلماس.
)6( قسم احلضور ملجموعات متجانسة.

)7( اطلب من املجموعات القيام مبحاولة رسم صورة ذهنية للمدرسة التي يتمنونها بأكبر قدر من التفاصيل 
املمكنة واعطهم مثااًل على ذلك، وليكن مثال مدارس شارع الوعد وليكن ذلك على شكل عصف ذهني  

وذكر املجموعات بقواعد العصف الذهني وهي:

قواعد العصف الذهني

)8( بعد جتميع األفكار تتم صياغتها صياغة نصية مترابطة بحيث تقرأ وكأنها سيناريو.
)9( يتم عرض السيناريوهات املكتوبة جلميع املجموعات ويتم التصويت عليها فرديًا، بحيث يقوم كل فرد 
بإعطاء صوتني ألفضل سيناريوهني من حيث احملتوى والشمولية والصياغة بشريطة أال يصوب الفرد 
ملجموعته. جتمع األصوات ويعلن السيناريو الفائز، وفي حال تقارب النتائج يعاد التصويت ولكن هذه 
املرة يكون بالصوت الذهبي بحيث يكون لكل فرد صوت واحد فقط. وتعلن النتيجة بعد ذلك. وينصح 
جوانب  من  وتخلصًا  سيناريو،  لكل  القوة  جوانب  من  استفادة  املتقاربة  السيناريوهات  بدمج  أحيانًا 
وبناء  االستراتيجية  بناء  عند  اجلميع  أمام  حاضرة  تكون  أن  يجب  الذهنية  الصورة  الضعف. وهذه 
مكوناتها األساسية.  وميكن أن يتم تطعيم السيناريو من قبل فريق التخطيط االستراتيجي مبجموعة 
من األفكار التي يجدونها ضرورية احلضور في السيناريو. املهم أن تتأكد من طموح وشمولية وتنوع 

وتفاصيل السيناريو.

بناء الرؤية
لبناء الرؤية املستقبلية للمدرسة ميكن اتباع اخلطوات التالية:  

)1( اطلب من املجموعات القيام بعملية عصف ذهني إلعداد قائمة بجميع األفكار الرئيسة التي يجب أن تتضمنها الرؤية 
وذكر املجموعات بقواعد العصف الذهني وهي:

رحب باألفكار الطموحاكتب كل األفكار

ال بأس من التكرار

شجع كمية األفكار

ال تقّوم أو حتاكم

ال تستعجل االنتهاء

ال تناقش .. وضح فقط
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        قواعد العصف الذهني
شكل )3.2( 

قواعد 
العصف
الذهني

• اطلب من كل مجموعة تعليق قائمتها في مكان واضح.	
• انتقل من التفكير اجلماعي إلى التصويت الفردي، بحيث تعطي كل فرد )5( أصوات يعطيها ألقوى العناصر التي 	

يرى ضرورة أن تتضمنها الرؤية.
على سبيل املثال إذا كانت القائمة لديك بعد العصف الذهني بهذا الشكل:

العناصر

التميز
اإلبداع

البرامج التربوية املميزة
التحصيل العلمي املتميز

الكفاءة الفعالة
التوقعات العالية للطالب

التنمية املستمرة
الوصول إلى أقصى ما  ميكن الوصول إليه

التركيز على جميع جوانب املتعلم
البيئة التعليمية اإليجابية

القيم الثابتة
املواطنة

العمل املنتج

رحب باألفكار الطموحةاكتب كل األفكار

ال بأس من التكرار

شجع كمية األفكار

ال تقّوم أو حتاكم

ال تستعجل االنتهاء

ال تناقش .. وضح فقط

عدد األصوات
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إن األصوات تعطي للعناصر، كما هو موضح في اجلدول، وهذا اجلدول يوضح القواسم املشتركة بني الشركاء    
الداخليني واخلارجيني فيما يتعلق بالعناصر الواجب توافرها في الرؤية للمدرسة.

• يتم استخالص العناصر التي حصلت على أعلى عدد من األصوات لتكون املادة اخلام الرئيسة التي تتمحور 	
حولها الرؤية، وهي في مثالنا السابق:

1 ــ التميز.
2 ــ التوقعات العالية.

3 ــ الوصول ألقصى النتائج.
4 ــ التركيز على جميع جوانب املتعلم.

5 ــ البيئة التعليمية اإليجابية.
6 ــ القيم الثابتة.

7 ــ املواطنة.

• يطلب من كل مجموعة صياغة رؤية تتضمن هذه العناصر.	
• يتم تعليق الرؤى في أماكن بارزة، ويتم التصويت الفردي على أفضل الصياغات بواقع صوتني لكل مشارك.	
• يتم حتديد الرؤية ذات األصوات األعلى، ولنفترض أنها بالصيغة التالية:	

ومتكاماًل،  شاماًل  بناًء  المتعلمين  بناء  إلى  المدرسة  تسعى 
العالية  والمهارات  العميقة  المعرفة  يملكون  وهم  وتخريجهم 
والقيم اإليجابية التي تتيح لهم الفرصة، ليكونوا مواطنين فاعلين 

وقادرين على النجاح في القرن الجديد.

• اللغوية 	 السابقة والسالمة  العناصر  الرؤية جلميع  ليتأكد من تضمني  للصياغة  فريق  إلى  الرؤية  إحالة  تتم 
والفنية.

• في االجتماع الالحق تعرض الرؤية املعدلة على فريق العمل املشارك وأخذ املوافقة عليها واعتمادها، لتكون 	
املنطلق لبناء الرسالة واألهداف االستراتيجية، وحتديد القيم أو املبادىء والبرامج واملشروعات الحقًا.

تأكد عزيزي القائد بأن تكون الرؤية نصب عينيك وأنت:  
- تعد برامج املدرسة الفنية واملهنية.

- تخاطب أولياء األمور والشركاء اآلخرين.
- تقّوم أداء العاملني باملدرسة.

- تعتمد البرامج التربوية للمدرسة.
- تعد النشرات والكتيبات التعريفية باملدرسة.

- تزين أركان املدرسة.
- تقّوم املدرسة تقّوميًا ذاتيًا.

- تعد موازنة املدرسة اجلديدة.
- ترفع التقارير السنوية حول املدرسة.

- تتحدث للطلبة في أي حفل من احملافل.
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باختصار في كل مناسبة ومن غير مناسبة يجب أن تكون الرؤية حاضرة حتى تصبح رؤية حقيقية وليست   
عبارات لغوية.

القوة احملركة، والعمل بها هو األطراف  القيادة، واإلميان بها هو  الرؤية هي قلب  القائد أن  وتذكر عزيزي   
الفاعلة، وحتقيقها هو الثمرة املنشودة، وقد يقول قائد ما هذه الكلمات إال شعارات رنانة وغير واقعية. لكنني أقول هذه 
حقيقة جميع من صنعوا التاريخ ولم يصنعهم التاريخ في جميع املجاالت واألطر، فاختر لنفسك أن تكون صانعًا أم 

مصنوعًا فأيهما تختار؟

3.4.4  صياغة الرسالة
كما أسلفنا سابقًا فإن الرؤية  حتدد املاهيات أي ماذا نريد أن نحقق؟ أو أين نريد أن نصل؟ بينما الرسالة   

جتيب عن سؤال كيف سنحقق؟ أو كيف سنصل إلى ما نريد الوصول إليه؟
أما في حال عدم وجود رؤية في النموذج الذي نتبناه فال بد من احتواء الرسالة على األمرين: املاهيات والكيفيات.  

خطوات صياغة الرسالة
تبدأ عملية صياغة الرسالة بعد االنتهاء من حسم الرؤية بشكلها النهائي، ومن ثم تقوم املجموعات مبا يلي:  

1 ــ حتليل الرؤية لعناصرها األساسية بغرض حتديد األفكار الرئيسة التي تركز عليها الرؤية. فعلى سبيل املثال 
قد جند أن رؤية معينة تركز على احملاور التالية:

1 ــ املنافسة العاملية.
2 ــ الريادة.
3 ــ الوطنية.
4 ــ الهوية.

5 ــ اإلبداع.
ال بد للرسالة من أن تأخذ بعني االعتبار مثل هذه العناصر وتضمينها في الرسالة إضافة ملجموعة أخرى من 

الكيفيات التي ميكن أن تسهم في حتقيق الرؤية.
2 ــ الطلب من املجموعات القيام مبحاولة ميدانية لصياغة رسالة في ضوء الرؤية املتفق عليها.

3 ــ يتم عرض احملاوالت على احلائط للتصويت على أفضل اخليارات.
4 ــ في حال تقارب التصويت يتم الدمج بني أفضل خيارين لصياغة الرسالة.

وعلى سبيل التوضيح ميكن عرض منوذج الرسالتني ملدارس حقيقية على سبيل االستفادة.  

الرسالة األولى
تلتزم مدرستنا بتزويد طالبات التعليم االبتدائي »سن 6 ــ 11 سنة« باملستوى التعليمي الذي يؤهلهن للعمل   
بنجاح في القرن الواحد والعشرين. كما نلتزم بتقدمي برنامج تعليمي ثنائي اللغة متميز وغني جلميع الطالبات بالشكل 
املالئم لقدراتهن وألساليبهن في التعليم. نحن نسعى إلى مساعدة الطالبات على تنمية الشعور بقيمة الذات واملسؤولية 

الشخصية والتطور الشخصي.
صممت كافة برامجنا بحيث تعد الطالبات الستخدام استراتيجيات وتقنيات متعددة في بيئة سريعة التغّير.   
وندرك أن البيئة التعليمية تتضمن املنزل واملدرسة واملجتمع، لذلك فإننا نسعى إلى أن ندمج كل هذه العوامل في عالقة 
ديناميكية وتعاونية من خالل بيئة مدرسية إيجابية. جميع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور يعملون معًا 
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لتطوير الفرص القائمة حيث التوقعات العالية والتأني األكادميي والتعليم الذاتي.تطبق مدرستنا منهجًا دراسيًا ممتدًا 
قائمًا على التكامل بني تعلم اللغات والرياضيات والعلوم والتقنية واملهارات احلياتية، الدراما، الدراسات االجتماعية، 

الدراسات اإلسالمية، واألنشطة التعليمية املتنوعة بنهاية املرحلة التعليمية، طلبة مدرستنا سوف:
1 ــ يستمتعون بخبرة النجاح في الوقت الذي يسعون فيه، جاهدين لتحقيق أهداف أعلى.

2 ــ يعملون بشكل جدي لتحقيق أهدافهم الشخصية مع احلفاظ على التوازن بني اجلوانب األكادميية والبدنية 
والوجدانية.

3 ــ يكتسبون املعرفة ويتعلمون تقدير واحترام االختالفات بني الناس.
4 ــ يتعلمون مهارات التفكير وحل املشكالت واتخاذ القرارات استجابة لهذا العامل املتغير.

5 ــ يطورون مهارات العمل اجلماعي والقدرة على العمل مع جميع الناس.

الرسالة الثانية
أن تلتزم املدرسة بتقدمي برامج نوعية إلعداد املتعلمني للتعلم مدى احلياة. ويتضمن ذلك التركيز على املهارات   
التكنولوجيا  الكمبيوتر، واستخدام  العصرية، وتشمل  واملهارات  والعلوم  والكتابة واحلساب  القراءة  األساسية، وهي 
للوصول للمعلومات واملهارات العقلية وهي التفكير ومهارات توظيف املعلومات حلل املشكالت وإنتاج املعرفة. ومن خالل 
البيت في املدرسة، واالنفتاح على املجتمع احمليط، يكتسب املتعلم اخلبرات واملهارات  التدريس، وتفعيل دور  جتويد 

املختلفة ويضعها موضع التطبيق.

3.4.5  تحديد القيم
القيمة في اللغة هي مفرد القيم وهي ثمن الشيء بالتقّومي، ومعنويًا تعني الفضل والفضيلة، أما اصطالحًا فهي   
مجموعة املعتقدات التي تدفع األفراد أو املنظمات أو اجلماعات إلى أن تختار بدياًلم معينًا وبصورة متكررة من ضمن 

بدائل أخرى متاحة وتدافع عن هذا البديل وتتبناه )عبداحلليم، 1993م(.
وبعبارة أخرى هي مجموعة املعتقدات التي تكون مبثابة امليثاق األخالقي لألفراد واجلماعات واملنظمات التي   
حتكم سلوكهم وتوجهاتهم وقراراتهم.. ويؤكد ستينر )1979م( على هذا املعنى فيقول إن قيم الفرد أو املنظمة تكون 
مبثابة مرتكز يوجه اتخاذ القرار ويوجه اختيار الوسائل كما يؤكد على أن القيم تتفاوت في أهميتها وأولوياتها لدى 

األفراد واملنظمات، وهذه القيم باختالف أنواعها وأهميتها متثل املنظومة القيمية التي يرتكز عليها الفرد أو املنظمة.

الشكل )3.3( أنواع القيم ) جودستني وآخرون 1993م(

تحليل الواقع

التعاون + االلتزام.قيم األفراد

اجلودة + اإلتقان + السرعة + الفريق + اإلبداع.

الشراكة + اجلودة + الشفافية.
القيم الفردية + قيم املنظمة + قيم الشراكة.

أساليب العمل + نوع العاملني + قرارات املنظمة.

قيم املنظمة

قيم الشركاء

ثقافة املنظمة
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وهناك تقسيمات كثيرة للقيم فعلى سبيل املثال يقسمها جودستني وآخرون )1993م( إلى أربعة أنواع تتفاعل   
مع بعضها البعض وتؤثر بشكل مباشر في سلوك وأداء املنظمة. )الشكل 3.3(.

ويضيف جودستني وآخرون ُبعدًا خامسًا يسميه فلسفة العمل وهو يقابل في منوذجنا إلى حد ما املبادىء   
املعلنة وسنتحدث عن هذا العنصر في اجلزء الالحق.

ويؤكد جودستني وآخرون على ضرورة حتديد القيم الفردية التي يؤمن بها فريق التخطيط االستراتيجي قبل   
البدء في حتديد القيم التي يجب أن تتبناها املنظمة، وهذا التحديد يساعد فريق التخطيط على الوصول إلى قاعدة 
مشتركة من القيم ميكن اعتبارها في نهاية املطاف جزءًا من قيم املنظمة. وإذا لم يتم االتفاق من البداية على مجموعة 
القيم هذه سيكون من الصعب على فريق التخطيط االستراتيجي االستمرار في عمله واإلجناز. فعلى سبيل املثال إذا 
كان بعض أفراد الفريق ال يؤمن باملغامرة املدروسة كقيمة فإنه لن يستطيع أن يتعامل مع القرارات املستقبلية وستكون 
اجتاهاته معاكسة ومضادة لهذا التوجه بشكل مستمر، إذن ال بد من حتديد قيم األفراد وخاصة أفراد فريق التخطيط 

ومن ثم حتديد القواسم املشتركة أو ما يعرف بـ »القيم املشتركة« لألفراد.

بعد حتديد قيم األفراد يتم االنتقال لتحديد قيم املنظمة وهي مجموعة القيم احلاكمة لسلوك وأداء املنظمة. ولعل   
من أسهل الطرق لتحديد هذه القيم هي بالنظر للقرارات السابقة التي اتخذتها املنظمة وأدت إلى إجنازات حقيقية يفخر 
بها اجلميع والنظر إلى القرارات السابقة التي اتخذتها املنظمة وأدت إلى أزمات ومشاكل سببت األلم واخلسارة، ومن 
هذه القرارات ميكن لفريق التخطيط أن يصل إلى مجموعة من القيم إضافة للقيم املشتركة لألفراد التي مت الوصول 

إليها سابقًا لتكون في مجموعها قيم املنظمة.

فكما أن ألفراد التخطيط قيمًا وللمنظمة قيمًا فإن للشركاء أيضًا وهي عادة ما تكون األصعب واألشد تفاوتًا   
واختالفًا وذلك لتباين خلفياتهم وشرائحهم ومنطلقاتهم، ولكن ميكن الوصول إلى قواسم مشتركة لهذه الفئة مبعرفة 
الوصول  املستقبلية ميكن  التوجهات واألفكار  للمنظمة.. وبتحليل هذه  يتمنونها  التي  املستقبلية وأحالمهم  توجهاتهم 
ثقافة  لتكون اجلزء األساسي من  القيم  السابقة من  للمجموعات  الفئة وعندها تضاف  لهذه  املشتركة  القيم  ملجموعة 

املنظمة.

ومتثل ثقافة املنظمة اإلطار االجتماعي الذي تؤدي من خالله املؤسسة أو املنظمة أدوارها وأعمالها، وهي التي   
توجه وتقود قرارات املنظمة.

اخلدمات  تقدمي  وطريقة  ومواصفاتهم  املنظمة  في  العاملني  ونوع  واالستثمار  العمل  أولويات  مثل  قرارات   
والتعامل مع اآلخرين وغيرها من األمور. فثقافة املنظمة بهذا املفهوم إما أن تكون قوة دافعة تساعد املنظمة على حتقيق 
أهدافها وإما أن تكون قوة معطلة تقاوم التغيير وتوجه املنظمة عكس الرؤية التي حتملها وثيقة التخطيط االستراتيجي. 
وتنمية  التغيير  والتبشير مبشروع  األطراف  جميع  مع  املستقبل  ومناقشة  الفجوات  حتليل  أسلوب  باستخدام  ولكن 

االنتماء لهذا التغيير كل ذلك يساعد على بناء ثقافة إيجابية في املنظمة تساعدها في الوصول إلى األهداف املرجوة.
)الشكل 3.4(  القيم  أنواع من  أربعة  إلى  القيم  يقسم احلر وآخرون )1999م(  إجرائية  أكثر  تقسيم  وفي   
مع إيراد أمثلة لهذه األنواع املختلفة، وهو تصنيف يصلح للمنظمات واملؤسسات التربوية )وزارات، قطاعات تعليمية، 

مدارس(.
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1ــ القيم اجلوهرية: وهي القيم التي تنطلق منها وتعتمد عليها بقية القيم ومتثل عناصر أساسية في املؤسسة وغالباً 
     ما تأخذ الطابع الفلسفي األخالقي كالصدق والعدل واالحترام املتبادل، وفي احلقيقة، فإن هذه القيم   

     مطلوبة قبل أن تبدأ املؤسسة عملها ووضع خططها.

الشكل )3.4( أنواع القيم عند احلر وآخرين )1999م(

    2 ــ القيم األساسية: متثل خصائص وصفات املؤسسة وخدماتها وبرامجها ومنتجاتها. تعمل هذه القيم على    
         حتقيق رؤية ورسالة املنظمة وأهدافها. وإذا جنحت املؤسسة في احلفاظ على هذه القيم وااللتزام بها فإنها  

         تسبب ظهور القيم في املستوى التالي.
   3 ــ القيم البنائية: نتيجة اللتزام املؤسسة بالقيم السابقة والعمل من أجل تعضيدها وانتشارها تظهر هذه القيم    

        فهي مخرجات أو نتائج للقيم السابقة.
    4 ــ القيم املميزة: وهي القيم التي تنشأ وتتكون مبرور الوقت نتيجة اللتزام املؤسسة وعملها وثباتها وحفاظها  
         على القيم  في املستويات الثالثة السابقة، وتعد هذه القيم غايات بعيدة املدى تسعى املؤسسة أن تتمّيز  

         وتشتهر بها.

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن حتديد القيم ليس عملية شكلية أو فنية وإمنا عملية أساسية يجب أن تترجم    
قواًل وعماًل في أداء وسلوك املنظمة واألفراد املنتسبني إليها.

وقامت اليونسكو )2000م( ومجموعة من اجلمعيات العاملية بدراسة وبناء دليل عملي للقيم الفردية التي يجب   
أن تكون لدى األفراد بغض النظر عن اعتقاداتهم وخلفياتهم وجنسياتهم، وسميت هذه القيم بـ »القيم العاملية« وقد 

توصلت الدراسة لتحديد اثنتي عشرة قيمة أساسية جلعل حياة األفراد وبالتالي املؤسسات واملجتمعات أفضل. 

تصنيف القيم

القيم اجلوهرية
اإلنسان أفضل استثمار + التطوير املستمر.
الدعم املتواصل + التدريب خيار استراتيجي.

اجلودة + الشمولية + التخصص.

الفعالية + الكفاءة + اإلنتاجية + املسؤولية + االلتزام.
التعليم مدى احلياة + التجديد.

التطوير+ اإلجناز.

القيم اإلنسانية

القيم البنائية

القيم املميزة
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وقد قامت الدراسة ببناء دليل عملي يعرف هذه القيم ويصمم متارين عملية تساعد على اكتساب هذه القيم   
وأدلة إرشادية للمعلمني وأولياء األمور بكيفية استخدام هذه األدلة. وهذه القيم هي:

وتطالب اليونسكو بأن تكون هذه القيم السائدة في مدارس العالم وهي القيم احلاكمة التي توجه سلوك األفراد   
في املجتمعات.

وتوصي اليونسكو بتعزيز هذه القيم من مراحل مبكرة جدًا حتى تكون جزءًا من كيان األفراد.  

خطوات تحديد القيم
1 ــ اطلب من املجموعات القيام بعصف ذهني إلعداد قائمة القيم التي يجب أن تتبناها املدرسة، وهي عبارة عن 

خليط من القيم الفردية واملؤسسية وقيم الشركاء.
2 ــ بعد انتهاء جميع املجموعات من حصر القيم األساسية ال بد للمدرسة من أن تتبناها، ويتم إجراء تصويت 

داخلي في كل مجموعة للوصول ألهم خمس قيم.
3 ــ تتم كتابة القيم لكل مجموعة وتعليقها في مكان بارز للتصويت اجلماعي.

4 ــ عادة ما يتم تبني القيم التي حصلت على أعلى عدد األصوات وينصح أن تكون من 5 ــ 7 قيم.
5 ــ تتم كتابة القيم، وميكن القيام بذلك بعدة طرق وهي:

1 ــ طريقة القائمة: وهي باختصار كتابة القيم على شكل قائمة كالتالي:

االنتشار  في  بدأت  طريقة  مترابط وهي  نصي  سياق  في  القيم  كتابة  باختصار  النص: وهي  طريقة  ــ   2
ويستخدمها العديد من املؤسسات في استراتيجياتها ومن و جهة نظري فهي صاحلة للمدارس بشكل 

كبير ومثال على هذه الطريقة من كتابة القيم:

املثال األول: تؤمن املدرسة بالقيم التالية:
نعمل جميعًا خلدمة أجيال املستقبل واستثمار طاقاتهم في جو من التعاون والتكامل واحلرص على اجلودة   
واالتقان في كل ما يقدم للطلبة من برامج ومشروعات. كما نؤمن باإلبداع واالبتكار كأدوات جلعل برامجنا أكثر جاذبية.

االحترام

االحترامالمسؤوليةاالتقانالتعاون

فريق العمل الشراكة العدل

الحريةالمسؤوليةالسعادة

الوحدةالتواضعالصدقالتعاون

السالمالتحملالبساطةالحب
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املثال الثاني:
نحن نقدر النماذج و التمّيز والتنوع في طلبتنا،  كما نهتم ببناء الشخصية من خالل قيم حتمل  املسؤولية   

واالحترام والشجاعة والكرامة وااللتزام إضافة لقيم التعاون وروح الفريق الواحد مع جميع الشركاء.
واملدرسة لها اخليار في تبني الطريقة األنسب لكتابة قيمها التي تؤمن بها وتعمل على تبنيها وحتويلها لثقافة   

عمل وممارسة يومية على جميع املستويات في جميع املجاالت.

3.4.6  تحديد المبادىء المعلنة
لكل منظمة من املنظمات مجموعة من املبادىء املعلنة تتبناها وتؤمن بها، ومتثل مرتكزات للعمل لديها، وتعد   
جزءًا من ثقافة املنظمة، وتؤخذ باالعتبار عند تصميم برامجها وأنشطتها. ووجود هذه املبادىء يساعد املنظمة على 
حتقيق أهدافها وأداء رسالتها بشكل أفضل، وقد تأتي هذه املبادىء على شكل قناعات فكرية وتربوية وإدارية وتنموية 

تعمل في مجموعها كموجهات عامة للمنظمة.

بإيراد  قوله في هذه اخلطوة فهي خطوة واضحة ومباشرة وميكن تعميق فهمها  وال يوجد كثير مما ميكن   
مجموعة  من األمثلة الواقعية ملبادىء معلنة لبعض املؤسسات التربوية واإلدارية. ومن هذه األمثلة:

1 ــ  جميع املتعلمني ميكن لهم أن ينجحوا إذا ما عملت املدرسة واألسرة معًا.
2 ــ جميع املتعلمني لديهم قيم بغض النظر عن جنسياتهم وخلفياتهم.

3 ــ جميع املعلمني لديهم القدرة وعليهم املسؤولية أن يكونوا فاعلني في أدائهم.
4 ــ تعلم املهارات األساسية يجب أن يكون األولوية األولى للمدرسة.

5 ــ ال بد من جناح كافة املتعلمني في املدرسة.
6 ــ النمو املهني يجب أن يشمل جميع املنتسبني للمدرسة.

7 ــ تنتمي املدرسة للمجتمع لذلك فإن مشاركة املجتمع أمر أساسي لنجاح املدرسة في أداء دورها.
8 ــ ال تعليم بال قيم، وال قيم بال سلوك يترجم تلك القيم إلى ممارسة.

9 ــ تعمل املدرسة كوحدة متكاملة تتعاضد جميع أجزائها لتحقيق األهداف املرجوة.
10 ــ التوقعات فيما يتعلق مبردودات التعليم كبيرة ومستويات األداء كبيرة، وال بد من العمل على حتقيقها.

11 ــ املعلم شريك أساسي في عملية اتخاذ القرارات املدرسية.

من خالل استعراض هذه األمثلة العملية  ملجموعة من املبادىء املعلنة ملدارس وقطاعات تعليم ميكن للمدرسة   
أن تختار وتعتمد لنفسها مجموعة من املبادىء املشتركة لتكون مبثابة املوجهات العامة للمدرسة.

خطوات تحديد المبادىء المعلنة
ــ اطلب من كل مجموعة حتديد مجموعة املبادىء املعلنة التي يرون تبنيها على مستوى املدرسة باستخدام   1

العصف الذهني أواًل.
2 ــ تقوم كل مجموعة بالتصويت الداخلي على املبادىء واختيار أهم خمسة مبادىء حاكمة، ويفضل أن يتحقق 

فيها التنوع بحيث تكون هناك مبادىء لإلدارة واملعلمني والشركاء  والطلبة.
3 ــ يتم تعليق احملصلة النهائية لكل مجموعة استعدادًا للتصويت اجلماعي.
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4 ــ يتم التصويت الفردي جلميع املشاركني الختيار املبادىء املعلنة بحيث يكون لكل فرد خمسة أصوات تعطى 
للعبارات وليس للمجموعات )أي يختار املشارك أفضل خمس عبارات من اللوحات املعلقة وليس بالضرورة 

تبني  مجمل املبادىء ملجموعة ما(.
5 ــ تكتب املبادىء املعلنة التي حصلت على أعلى أصوات وفي حالة التقارب بني بعض العبارات ينصح بالدمج 

بني العبارات للوصول لعبارة أفضل.
6 ــ تقوم جلنة الصياغة بدراسة املبادىء املعلنة وحتسني صياغتها بدون اإلخالل مبعناها.

3.4.7   تحديد األهداف  والوسائل االستراتيجية
يعرف العدلوني  واحلر )1999م( األهداف االستراتيجية للمدرسة بأنها املقاصد أو املواقع أو األوضاع التي   
ترغب املدرسة في الوصول إليها في املستقبل، وتأتي عادة في حدود املهمة وترجمة لها بصورة أكثر تفصياًل وحتديدًا 
في ألفاظ وأرقام من غير ربط لها مبدى زمني معني، لكنها في الوقت نفسه ال تكون بدرجة من التفصيل أو التحديد 

التي تظهر في األهداف اإلجرائية.

ويستعرض العدلوني واحلر )1999م( خطوات عملية لتحديد األهداف االستراتيجية للمدرسة كما  يلي:  

تحديد األهداف االستراتيجية للمدرسة:
في هذه اخلطوة يكون فريق التخطيط على جاهزية تامة لإلقالع في طائرة التخطيط االستراتيجي بعد أن   
استكمل مهمته في بناء »قاعدة املعلومات االستراتيجية« Strategical Information Base ومن ثم يقوم فريق التخطيط 
السابقتني،. وميارس مترينًا  ممتعًا  في  التي مت احلصول عليها في احملطتني  املعلومات والبيانات  مبراجعة جميع 
التفكير االستراتيجي، مع قدر كبير من اإلبداع واحلرية والشعور باملسؤولية نحو بناء اخلطة االستراتيجية للمدرسة. 
وهنا يقوم فريق التخطيط بفرز املعلومات وتصنيفها وتبويبها ومن ثم إعادة صياغتها على شكل أهداف كبرى للمدرسة 
على املدى البعيد، ولكي تتم هذه اخلطوة ضمن إطار محدد ميكن اتباع نفس التصنيف الذي اتبعناه سابقًا والذي جاء 

في املجاالت أو املناطق االستراتيجية الست للمدرسة كما يلي:
أوال: أهداف استرتيجية متعلقة بالطالب:

1 ــ أهداف متعلقة مبستوى التحصيل الدراسي.
2 ــ أهداف متعلقة بسلوك واجتاهات الطالب

3 ــ أهداف متعلقة بالنمو الثقافي واالجتماعي واألخالقي.
4 ــ أهداف متعلقة باالنتظام واالنضباط العام.

ثانيًا: أهداف استراتيجية متعلقة باملعلم:
1 ــ أهداف متعلقة بالكفاءة املهنية للمعلم.

2 ــ أهداف متعلقة بالسلوك املهني واألخالقي.
3 ــ أهداف متعلقة بالرضا الوظيفي للمعلم.

4 ــ أهداف متعلقة مبهارات اإلدارة الصفية.

ثالثًا: أهداف استراتيجية متعلقة باملناهج:
1 ــ أهداف متعلقة بالكتب الدراسية.
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2 ــ أهداف متعلقة بالتقنيات التربوية.
3 ــ أهداف متعلقة بالتقومي واالختبارات.

4 ــ أهداف متعلقة باملكتبة املدرسية.

رابعًا: أهداف استراتيجية متعلقة باإلدارة املدرسية:
1 ــ أهداف متعلقة بالتخطيط واملتابعة.
2 ــ أهداف متعلقة بالتنظيم واجلدولة.
3 ــ أهداف متعلقة بالتوجيه والتنسيق.

4 ــ أهداف متعلقة بالرقابة والتقومي.

خامسًا: أهداف استراتيجية متعلقة بالبيئة املدرسية:
1 ــ أهداف متعلقة باملبنى املدرسي.

2 ــ أهداف متعلقة باألنشطة املدرسية.
3 ــ أهداف متعلقة بخصائص املدرسة.

سادسًا: أهداف استراتيجية متعلقة بالعالقات املدرسية:
1 ــ أهداف متعلقة بعالقة املدرسة مع أولياء األمور.

2 ــ أهداف متعلقة بعالقة اإلدارة مع الطالب.
3 ــ أهداف متعلقة بعالقة املعلمني مع الطالب.

4 ــ أهداف متعلقة بعالقة املدرسة مع مؤسسات املجتمع.

وهذه املجاالت والنقاط الفرعية املندرجة حتتها هي على سبيل املساعدة لتعّرف اجلوانب املختلفة في املدرسة   
والتي ميكن أن تصاغ لها أهداف استراتيجية.

وبعد صياغة األهداف االستراتيجية تأتي عملية صياغة الوسائل االستراتيجية، وهي عملية حتديد الوسائل   
العامة التي ستحقق األهداف االستراتيجية لكل مجال من املجاالت الستة، ونورد هنا أمثلة عملية ألهداف استراتيجية 

لبعض املدارس:

أهداف استراتيجية لمدرسة ابتدائية:
1 ــ رفع مستوى حتصيل جميع الطالب في الرياضيات، مع التركيز على اجلوانب التطبيقية في احلياة العملية 

للرياضيات.
2 ــ تقوية عالقة األسرة باملدرسة وتوسيع نطاق العالقة التشاركية لتشمل جميع برامج املدرسة.

3 ــ دعم استخدام التكنولوجيا في تدريس جميع املواد لتكون التكنولوجيا جزءًا ال يتجزأ من املمارسات اليومية 
للمعلمني.

أهداف استراتيجية لمدرسة متوسطة /  إعدادية:
1 ــ حتسني مستوى التحصيل العلمي للطالب خصوصًا في الرياضيات والعلوم واللغات.

2 ــ إيجاد فرص للمتعلمني متكنهم من اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم الذاتية.
3 ــ زيادة استخدام التكنولوجيا في تدريس جميع املواد الدراسية.
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أهداف استراتيجية لمدرسة ثانوية:
1 ــ تقوية العالقة بني الطالب واإلداريني و املعلمني وأولياء األمور واملجتمع احمليط باملدرسة.

2 ــ تطوير مهارات الطالب في اتخاذ القرارات.
3 ــ تنمية املهارات احلياتية لدى  املتعلمني ليكونوا متعلمني دائمي التعلم.

مرتبطة  جميعًا  مستوياتها وهي  باختالف  املدارس  لبعض  استراتيجية  ألهداف  الفعلية  األمثلة  بعض  هذه   
ارتباطًا عضويًا برؤية ورسالة هذه املدارس، ونورد هنا أمثلة أخرى ألهداف استراتيجية مع وسائلها االستراتيجية 

املقترحة على سبيل التوضيح:

يحدد العدلوني واحلر )1999م( مفهوم اخلطة التنفيذية واشتمالها على:  

الوسائل االستراتيجيةاألهداف االستراتيجية

توفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة تؤدي إلى رفع 
مستوى األداء لدى املتعلمني والعاملني.

• االهتمام باملبنى املدرسي وجتهيزاته.	
• توفير أنظمة ولوائح واضحة للتيسير 	

والتطوير.
• اعتماد مبدأ الثواب والعقاب.	
• تشجيع اإلجنازات الصغيرة.	

تشجيع اإلبداع واملبادرات من كافة املتعلمني 
والعاملني باملدرسة.

• وضع آلية تشجع اإلبداع واملبادرة.	
• تكوين فرق العصف الذهني أو فرق التفكير 	

في املدرسة.
• وضع سياسة واضحة آللية وضع األفكار 	

موضع التنفيذ.

تنويع فرص التعلّم والنمو للمتعلمني والعاملني 
باملدرسة.

• تنويع طرائق التدريس.	
• تعزيز مهارات التعلّم الذاتي.	
• تشجيع برامج النمو املهني ودعمها.	

حتميل جميع الشركاء مسؤولياتهم عن الدور 
األساسي للمدرسة والتحصيل العلمي.

• جتديد طرائق التدريس.	
• تنويع أدوات القياس والتقومي.	
• تطوير نظام متابعة منو املتعلمني.	
• توفير جو إيجابي في املدرسة للمتعلمني.	
• توفير برامج عالجية وإثرائية لالستجابة 	

للحاجات املختلفة للمتعلمني.
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خطوات عملية لتحديد األهداف االستراتيجية
1 ــ ذكر جميع املشاركني برؤية ورسالة ومبادىء وقيم املدرسة.

2 ــ اعرض لهم باختصار أهم نتائج حتليل الواقع الكمي والكيفي.
3 ــ اطلب منهم التركيز على األهداف االستراتيجية وليس اإلجرائية أو اخلاصة.

4 ــ نبه املجموعات على ضرورة تنوع وشمولية األهداف االستراتيجية وعدم تركيزها على جانب دون اجلوانب أخرى.
5 ــ بنّي للمجموعات مفهوم األهداف االستراتيجية وقدم لهم بعض األمثلة العملية.

ـ اطلب منهم القيام بعملية  عصف ذهني على شكل مجموعات بحيث تكتب األهداف بحسب مجاالت يتم االتفاق  6ـ 
عليها.. وميكن االستعانة باملجاالت املذكورة سابقًا أو  غيرها من املجاالت.

7 ــ عند انتهاء املجموعات من حتديد القائمة املبدئية لألهداف اطلب من كل مجموعة التصويت الداخلي الختيار 
أهم سبعة أهداف.

8 ــ اطلب من كل مجموعة تعليق األهداف االستراتيجية التي مت التوصل إليها.
9 ــ اطلب من أحد أفراد فريق التخطيط جتميع األهداف االستراتيجية باملجال.

01 ــ اطلب من املشاركني التصويت الفردي بإعطاء صوت ألفضل هدف استراتيجي في كل مجال من املجاالت.
11 ــ يتم استخالص األهداف االستراتيجية التي حصلت على أعلى نسبة أهداف.

21 ــ حتلل األهداف االستراتيجية لفريق الصياغة لصيغتها بصورتها النهائية.

خطوات تحديد الوسائل االستراتيجية
االستراتيجية؛ وذلك  األهداف  عن حتديد  متامًا  مختلفة  بطريقة  سيكون  االستراتيجية  الوسائل  إن حتديد   
خلصوصية هذا البند وتفصيالته الفنية لذلك سيقوم فريق التخطيط االستراتيجي مع املشاركني الداخليني من املدرسة 
بتحديد الوسائل االستراتيجية املناسبة لتحقيق األهداف. وعادة ما تكون هذه الوسائل فيها نوع من العمومية. أو ميكن 

أن تكون تفصيلية حتمل مسميات وأرقام وعندها تسمى الوسائل.
وفيما يلي خطوات حتديد الوسائل االستراتيجية أو الوسائل.  
1 ــ ذكر جميع املشاركني برؤية ورسالة وقيم ومبادىء املدرسة .

2 ــ استحضر قائمة األهداف املتفق عليها واجعلها أمام املشاركني.
3 ــ ناقش األهداف االستراتيجية ومضامينها للتأكد من الفهم املشترك لألهداف.
4 ــ اطلب من املشاركني القيام بالعصف الذهني للوسائل املناسبة للهدف األول.

5 ــ اعرض جميع الوسائل املقترحة للهدف األول.
6 ــ قم بإجراء تصويت فردي الختيار أفضل الوسائل لتحقيق الهدف األول وعادة ما تتراوح من 3 ــ 5 وسائل.

7 ــ تقوم جلنة الصياغة بصياغة الوسائل بصورتها النهائية.
8 ــ كرر اخلطوات من 4 ــ 7 جلميع األهداف االستراتيجية األخرى.

3.4.8  الصورة النهائية لألهداف والوسائل
يتم عرض الصورة النهائية لألهداف والوسائل االستراتيجية جلميع املشاركني للحصول على الدعم واملوافقة.  

3.4.9   مؤشرات األداء
بدون الدخول في متاهة التعاريف العلمية املتباينة حول مفهوم مؤشرات األداء وكعادتنا نتبنى تعريفًا إجرائيًا  
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يساعدنا على استخدام هدف األداة بشكل جيد وصحيح. إن مؤشرات األداء هي في العادة عبارات كمية تتحقق فيها 
نفس مواصفات الهدف الذكي أي أنها:

وكلما حتقق وجود هذه املعايير ساعدنا ذلك على إمكانية قياس أدائنا ومعرفتنا مبدى قربنا وبعدنا عن حتقيق   
أهدافنا. وكما نقول دائمًا باملثال يتضح املثال. وفيم يلي مثال ألحد مؤشرات األداء مع استخدام املعايير السابقة 

كمسطرة لقياس ذكاء املؤشر.

املثال األول
ارتفاع نسبة حتصيل طلبة الصف السابع في مادة العلوم بـ 10% بنهاية الفصل الدراسي األول للعام احلالي.  

هل هذا املؤشر؟  

محدد  )ارتفاع نسبة حتصيل طلبة السابع في مادة العلوم(. ❏
قابل للقياس )حتقيق نسبة %10(. ❏
قابل للتحقيق )نعم(. ❏
واقعي )نعم( ❏
محدد بزمن )نهاية الفصل الدراسي الثاني(. ❏

بالنسبة للقابلية للتحقيق هو مواصفة لالبتعاد عن املبالغة في حتديد املؤشرات كأن تقول »رفع نسبة التحصيل   
العلمي جلميع طالب املدرسة وفي جميع املواد نسبة 50% في نهاية الفصل الدراسي األول« هذا املؤشر وقبل احلديث 

عن الواقعية فيه قدر كبير من املبالغة ليس كمدرسة معينة وإمنا جلميع املدارس بغض النظر عن قدراتها ومواردها.
أما بالنسبة ملؤشر خاصية الواقعية فهو مرتبط بإمكانات وموارد املدرسة فقد يكون املؤشر قاباًل للتحقيق في   
مدرسة ما ولكن بالنظر ملواردنا وإمكاناتنا في املدرسة يعد هذا املؤشر غير واقعي. واملدرسة هي األقدر على تعريف 

وحتديد هذا اجلانب بشكل دقيق.

Specific

Measurable

Atfainable

Reializtic

Timed

محددة 

قابلة للقياس 

قابلة للتحقيق 

واقعية 

محددة بزمن 
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

املثال الثاني:
اكتساب 30% من معلمي املدرسة مهارات اإلدارة الصفية بنهاية الفصل الدراسي األول للعام احلالي.

هل هذا املؤشر؟

محدد )اكتساب علمي املدرسة ملهارات اإلدارة الصفية(. ❏
قابل للقياس )%30(. ❏
قابل للتحقيق )نعم(. ❏
واقعي )نعم(. ❏
محدد بزمن )نهاية الفصل األول من العام احلالي(. ❏

واآلن وعلى سبيل اكتساب املهارة إليكم بعض األمثلة بعضها تتحقق فيه جميع اخلصائص وبعضها ناقص     
فعليكم إكمال هذا التمرين للتمكن من املهارة بشكل أفضل.

اإلجابات الصحيحة: 

قابل محددالمؤشر
للقياس

قابل 
محدد واقعيللتحقيق

بزمن

حصول 51 طالبًا من املدرسة على املراكز العشرة األولى.

تراجع نسبة الرسوب في نتائج التحصيل الدراسي إلى %4.

ارتفاع نسبة املستفيدين من برامج التقوية إلى %80.

تطبيق 3 برامج إثرائية للطلبة املوهوبني بنهاية العام الدراسي احلالي.

قابل محددالمؤشر
للقياس

قابل 
محدد واقعيللتحقيق

بزمن

838
؟ يعتمد على 

8املدرسة

833
؟ يعتمد على 

8املدرسة

333
؟ يعتمد على 

8املدرسة

33333
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واآلن فلنحاول معاجلة املؤشرات السابقة وإعادة صياغتها لتتحقق فيها معايير املؤشرات الذكية. احملاولة األولى لكم.  

الصياغة القيمية:

قابل محددالمؤشر
للقياس

قابل 
محدد واقعيللتحقيق

بزمن

قابل محددالمؤشر
للقياس

قابل 
محدد واقعيللتحقيق

بزمن

حصول خمسة طالب من الصف الثاني عشر على املراكز العشرة 
األولى في اختبارات نهاية العام الدراسي احلالي.

تراجع نسبة الرسوب لطالب الصف العاشر في مادة اللغة اإلجنليزية 
إلى %5.

بنهاية  التاسع  للصف  التقوية  برامج  من  املستفيدين  نسبة  ارتفاع 
الفصل الدراسي الثاني إلى 80% ممن تنطبق عليهم الشروط.
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

األداة  هذه  استخدام  في  الراغبة  للمدارس  معاييرها  وهذه  بنائها،  طريقة  وهذه  املؤشرات،  هي  هذه  إذن   
واألسلوب. وأحد أكثر الطرق شيوعًا لربط مؤشرات األداء واألسلوب. وأحد أكثر الطرق شيوعًا لربط مؤشرات األداء 

باالستراتيجية هي ربط األهداف بالوسائل باملؤشرات على النحو التالي:

وهكذا ميكن حتديد مؤشرات األداء جلميع األهداف والوسائل االستراتيجية، والتمرين السابق مجرد مثال إذ   
ميكن ان يكون لدينا العديد من املؤشرات لكل هدف استراتيجي تصل إلى سبعة مؤشرات وتزيد بزيادة عدد الوسائل 

االستراتيجية.

تحليل الواقع.. تحديد الفجوات
التقومي الشامل لبيئة املدرسة هو أحد أهم خطوات وعناصر التخطيط االستراتيجي، فالتخطيط االستراتيجي   
يركز على املستقبل في إطار احلاضر أو الواقع. لذلك فإن َفهم هذا احلاضر أو الواقع في غاية األهمية وربط ذلك 

باملستقبل. 
وهنا يأتي مفهوم حتليل الواقع والذي يعني باختصار حتليل معلومات وبيانات املنظمة في املاضي واحلاضر   
واملستقبل لتوفير أرضية قوية لبناء استراتيجية مستقبلية. هذه العملية تساعد املنظمة على أن تكون مبادرة فهي تدرس 

ماضيها وحتلل حاضرها وترسم مستقبلها وتعمل جاهدة للوصول لذلك املستقبل. وحتليل الواقع يتضمن:
1 ــ مسح آراء األطراف الداخلية واخلارجية )الشركاء( حول املنظمة وأدائها.

2 ــ دراسة تأثير البرامج التي تقدمها املدرسة للمستفيدين.
3 ــ تقومي جدوى البرامج التي تقدمها املنظمة )الكلفة والعائد(.

4 ــ تقومي برامج املنظمة في ضوء املدارس املنافسة.
5 ــ دراسة التقارير والنتائج السابقة للمدرسة.

المؤشراتالوسائلالهدف

تنويع فرص التعلم 
والنمو للمتعلمني 

والعاملني باملدرسة.

• تنويع طرائق التدريب.	
• تعزيز مهارات التعلم الذاتي.	
• تشجيع برامج النمو املهني.	

• التعلّم 	 مهارات  املعلمني  من   %30 إكساب 
الفصل  بنهاية  املشكالت  وحل  التعاوني 

الدراسي األول للعام احلالي.
• لطالب 	 الذاتية  التعلّم  ملهارات  منهج  إعداد 

الصف العاشر بنهاية الفصل الدراسي الثاني 
لهذا العام.

• للمعلمني 	 املهنية  التنمية  لتشجيع  الئحة  إعداد 
بنهاية الفصل الدراسي األول لهذا العام.

• اإلعالن عن جائزة املعلم املتميز في بداية العام 	
الدراسي احلالي.
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االستراتيجي  التخطيط  فريق  لدى  سيكون  للمدرسة  االستراتيجي  التحليل  انتهاء  وبعد  املطاف  نهاية  في   
مجموعة من املعلومات والبيانات الكمية والكيفية التي  تساعد على اتخاذ مجموعة من القرارات اخلاصة باخليارات 

املتاحة لالستجابة حلاجات املدرسة والوصول لتحقيق طموحاتها.

1 ــ مسح اآلراء حول املدرسة
إن مسح آراء األطراف الداخلية واخلارجية في املدرسة يعد من أهم مصادر املعلومات التي ميكن أن 

تساعد املدرسة على تعّرف العديد في جوانب القوة والضعف لديها.
ومن أشهر األساليب املستخدمة ملسح آراء هذه األطراف هي االستبانات وذلك لسهولة بنائها وتوزيعها 
وحتليلها وإمكانية تغطيتها ألعداد كبيرة من الفئة املستهدفة إضافة إلمكانية توظيف نتائجها بسرعة كبيرة 
وميكن تصميم االستبانات لتغطي جميع جوانب املدرسة اإلدارية والتدريسية والبنية التحتية ويعرض اجلزء 
التالي منوذجًا من هذه األدوات وجتدون قائمة شاملة لهذه األدوات في دليل التقومي الذاتي وصوت الطالب 

من هذه السلسة.
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3.5  مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس

الطالب العزيز: .......................................................................................  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من اإلجابة عن عبارات هذا املقياس هو تعّرف رأيك بدقة وأمانة في تدريس أحد 
املعلمني الذين يقومون في املدرسة لك باملدرسة. واعلم أن إجاباتك تخضع للسرية التامة. 
وإلعطائك احلرية في إبداء رأيك بصراحة ميكنك عدم كتابة اسمك إذا أردت ذلك، فاملهم 

هو تعّرف رأيك بكل صراحة وصدق.

طريقة اإلجابة عن عبارات املقياس:
توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

m  أحيانًا    m  نادرًا m دائمًا   

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام   
العبارة في اخلانة التي تعبر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواحدة، وال 

تترك أي عبارة بدون إجابة وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:  
االسم )اختياري(: ...........................................................................................
اجلنسية: .......................................................................................................

النوع:  m ذكر    m أنثى
اسم املدرسة: .................................................................................................

الصف الدراسي:  m األول       m الثاني          m الثالث
التخصص الدراسي:      m علمي          m أدبي          m فني

العام الدراسي: ..............................................................................................

   من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة 
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

يتكلم بأسلوب واضح ومفهوم. . 1
يوضح لنا أهداف وخطوات الدرس.. 2

يثير انتباهنا في بداية الدرس.. 3
يحفزنا بطريقة مشوقة لالستماع للدرس.. 4
يقوم مبراجعة ما سبق تدريسه.. 5
يتخاطب مع جميع الطالب.. 6
يحاول التبسيط في شرح الدرس.. 7
يشرح الدرس بطريقة مشوقة.. 8
يشرح الدرس بتتابع يساعدنا على الفهم.. 9

يتيح لنا فرصة املنافسة لفهم الدرس.. 10
يركز على النقاط األساسية في الدرس.. 11
يتيح لنا وقتًا للتفكير واالستيعاب.. 12
يتجنب استخدام العبارات الغامضة.. 13
يعطي أمثلة توضح الدرس.. 14
ال يتعجل أثناء شرح الدرس.. 15
يحرص على النظام في الصف.. 16
يكثر من األسئلة ليتأكد من فهمنا للدرس.. 17
يستخدم النوادر والقصص أثناء الدرس.. 18
يتنقل في أرجاء الصف.. 19
يحرص على أن يشارك جميع الطالب في مناقشة الدرس.. 20
يحرص على أن يشارك جميع الطالب في اإلجابة عن األسئلة.. 21
يستخدم أساليب متنوعة في التدريس.. 22
تعليماته واضحة ومفصلة.. 23
يسمح باستراحات قصيرة أثناء الدرس.. 24
ميتدح األداء اجليد للطالب.. 25
يحرص على أن نصيغ اإلجابات بأسلوبنا.. 26
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

يعيد صياغة األسئلة غير الواضحة.. 27
يراعي الفروق بيننا في الفهم واالستيعاب.. 28

يجيد التعامل مع الطالب املشاكسني.. 29
يستخدم وقت احلصة بفاعلية.. 30
يراعي التطبيقات العملية للدرس.. 31
يحدد لنا األداء املتوقع منا.. 32
يتيح لنا فرصة املمارسة والتطبيق أثناء الدرس.. 33
يشجع التالميذ الضعفاء على الفهم والتعلم.. 34
يتجنب العقاب بقدر اإلمكان.. 35
يستخدم الوسائل التعليمية املطلوبة للدرس.. 36
يستخدم األنشطة التي تساعد على فهم الدرس.. 37
يساعدنا على التفكير باألسلوب العلمي.. 38
يربط احلقائق العلمية بعضها ببعض.. 39
يترك لنا فرصة استكشاف احلقائق واملفاهيم العلمية بأنفسنا.. 40
يوضح لنا األساليب التي تساعدنا على الفهم واالستيعاب.. 41
يتيح لنا فرصة حل املشكالت العلمية بأنفسنا.. 42
يحرص على فهم جميع التالميذ للدرس.. 43
يقوم باختبارنا في نهاية الدرس.. 44
يوجهنا إلى االعتماد على أنفسنا في التعلم.. 45
يساعدنا على الثقة بأنفسنا.. 46
ينهي املنهج في الوقت املناسب.. 47
يحرص على التواصل معنا خارج الصف.. 48
يتابع ما يكلفنا به من واجبات منزلية.. 49
يوجهنا إلى األساليب الصحيحة للمذاكرة.. 50

TakhteetFinalH.indd   104 09/11/2009   11:34



105

1 ــ تقومي أثر البرامج
إن أحد أهم مفاتيح حتليل الواقع في أي مدرسة من املدارس هو تقومي مدى كفاءة فاعلية البرامج املقدمة   
من املدرسة، ومثل هذا التقومي يعطي املدرسة معلومات أساسية تساعدها على اتخاذ قرارات مثل االستمرار أو عدم 
االستمرار في تقدمي برنامج معني، التوسع أو عدم التوسع، تغيير بعض اجلوانب في البرنامج أو االستمرار بنفس 

الوضعية وهكذا. وهذا التحليل يشمل شكل ومحتوى البرنامج كما يطال مقدمي البرنامج والزمان واملكان والكلفة.

جميع هذه اجلوانب الكيفية والكمية تدخل في تقومي البرامج.  

2 ــ تقومي جدوى البرامج
هذه العملية تركز على اإلجابة عن السؤال االستراتيجي هل العائد من البرنامج يعادل الكلفة أم أعلى أم أقل؟   

ولإلجابة عن هذا السؤال األساسي ال بد من اإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعية مثل:
1 ـــ ما كلفة البرنامج املباشرة وغير املباشرة؟
2 ــ ما العائد املباشر وغير املباشر للبرنامج؟

3 ــ كم عدد املستفيدين من البرنامج وما نوعهم؟
4 ــ هل توجد أولويات أهم من هذا البرنامج؟

5 ــ هل يحقق البرنامج األهداف التي وضعت له؟

اإلجابة عن جميع هذه األسئلة تساعد على تقومي جدوى البرنامج الذي تقدمه املدرسة، وبالتالي اتخاذ القرار املناسب.  

3 ــ تقومي برامج املدرسة في ضوء املنافسني
وهو يعني هل البرنامج الذي تقدمه املنظمة تقدمه كذلك منظمات أخرى؟ وهل املدرسة هي أفضل من يقدم   

هذا البرنامج؟
في  التفكير  محاولة  إن  املنافسني؟  لدى  واالستفادة  اإلقبال  يوازي  البرنامج  من  واالستفادة  اإلقبال  وهل   

التنافس تساعد املدرسة على جتديد وحتسني برامجها وأدائها بشكل كبير.
وإلسقاط أفكار وأدوات هذه اخلطوة على البيئة املدرسية قام العدلوني واحلر )1999م( ببناء بعض األدوات   
التي ميكن أن تساعد املدرسة على تشخيص واقعها، وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هذه األدوات عبارة عن أمثلة لفهم 
العملية وليست مناذج علمية مكتملة مقننة. وللحصول على النماذج العلمية للتقومي الذاتي للمدرسة يجب الرجوع إلى 

دليل التقومي الذاتي ملدرسة املستقبل.

 3.6   مفهوم وتقويم الواقع المدرسي
يتم في هذه اخلطوة إجراء دراسة مستفيضة حول تقومي وضع املدرسة الداخلي وموقفها اخلارجي ويطلق على   
هذه اخلطوة »اجلرد االستراتيجي للمدرسة«، وجتيب عن السؤال االستراتيجي األول وهو »أين نحن اآلن؟«، والتقومي 
هنا على نوعني: األول، تقومي كيفي )يعتمد على كتابة انطباعات وصفية لواقع املدرسة(، والثاني تقومي كمي )يعتمد على 
أرقام إحصائية وقياسية تدل على واقع املدرسة(، وينصح املشتغلون في التخطيط االستراتيجي باستخدام كال النوعني 

من التقومي قبل البدء في أية خطوة من خطوات التخطيط. وجتري عملية التقومي كما يلي:
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)أ( التقومي النوعي:
يقوم املشاركون في التقومي مبلء استبانة رقم )1( إما مبفردهم أو عن طريق مقابلة شخصية معهم،    
يجيبون خاللها عن التساؤالت املطروحة، وقد مت تصميم استبانة حتوي أربعة وعشرين سؤااًل متثل هذه األسئلة 

مبجموعها أهم ستة مجاالت استراتيجية في أي مدرسة من املدارس.

)ب( التقومي الكمي:
يقوم املشارك في التقومي مبلء استبانة رقم )2( مبفرده، حتوي االستبانة نفس األسئلة ولكن بشكل    

تفصيلي أكثر ومصاغة صياغة ميكن قياسها. إذ إن أمام كل سؤال درجة تبدأ من )1 ــ 5(.

مجاالت التقومي  األساسية الستة
يشتمل تقومي واقع املدرسة على ستة مجاالت أو مناطق أساسية. يتفرع عنها أربعة وعشرون جانبًا من جوانب   
املدرسة. متثل خالصة معظم الدراسات واألدبيات التي تتحدث عن استراتيجية املدرسة وترتبط فيما بينها ارتباطًا 

 R.E.A.C.T.S :منطقيًا وهذه املجاالت مختصرة بكلمة وهي

)1( مجال الطالب :
- مستوى التحصيل الدراسي.

- سلوك واجتاهات الطالب.
- النمو الثقافي واالجتماعي واألخالقي.

- االنتظام واالنضباط العام.

  
 

 الشكل )3.5(
 العجلة االستراتيجية

 للمدرسة

:Teacher 2 ــ مجال املعلم     
- الكفاءة املهنية للمعلم.

- السلوك املهني واألخالقي.
- الرضا الوظيفي للمعلم.

- مهارات اإلدارة الصفية.

:Curriculum 3 ــ مجال املناهج الدراسية         
- الكتب الدراسية.

- التقنيات التربوية.
- التقومي واالختبارات.

- املكتبة املدرسية.
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:Adminstration 4 ــ مجال اإلدارة املدرسية   
- التخطيط واملتابعة.
- التنظيم واجلدولة.
- التوجيه والتنسيق.

- الرقابة والتقومي.
 

:Enviromment 5 ــ مجال البيئة املدرسية   
- املبنى املدرسي بشكل عام.

- املختبرات والتجهيزات.
- األنشطة املدرسية.

- البنية التحتية لتقنية املعلومات.

:Relationships 6 ــ مجال العالقات املدرسية   
- عالقة املدرسة مع أولياء األمور.

- عالقة اإلدارة مع الطالب.
- عالقة املعلمني مع الطالب.

- عالقة املدرسة مع مؤسسات املجتمع.

3.7   التحليل االستراتيجي لواقع المدرسة:
أو  قوتها  مدى  املدرسة وتقدير  أداء  تقومي  في  أساسيًا  عنصرًا  للمدرسة ميثل  الداخلي  الوضع  إن حتليل   
ضعفها. ولقد سبق احلديث عن أهم املجاالت أو املناطق االستراتيجية التي تهم املدرسة داخليًا وهي: مجال الطالب، 
ومجال املعلم، ومجال املناهج، ومجال اإلدارة، ومجال البيئة الدراسية، ومجال العالقات املدرسية، وإلجراء هذا النوع 

)SWOT( من التحليل ال بد من النظر إلى اجلوانب الستة التالية، املختصرة بكلمة
1 ــ نقاط القوة في املدرسة.

2 ــ نقاط الضعف في املدرسة.
3 ــ الفرص املتاحة للمدرسة.

4 ـــ التحديات احمليطة باملدرسة.

وهناك العديد من النماذج التي ميكن استخدامها إلجراء التحليل االستراتيجي، ولكن من املهم مبكان تعّرف   
اجلوانب األساسية التي يجب أن يشملها هذا التحليل، إذ إن إهمال أي جزء أو جانب من اجلوانب قد يؤثر في عملية 
التطوير واإلصالح املتوخاة من التخطيط  االستراتيجي، ونستعرض هنا قائمة بأهم اجلوانب التي يجب مراعاتها عند 
التحليل لواقع املدرسة، مع األخذ بعني االعتبار ضرورة وجود أداة تفصيلية لكل جانب من هذه اجلوانب وهو ما جتده 

في دليل التقومي الذاتي ضمن سلسلة أدوات مدرسة املستقبل.
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التقويم الكمي للمدرسة

العناصر 
مرض العناصر التفصيليةاألساسية

مرٍض إلى مرٍضتمامًا
حد ما

غير 
مرٍض

غير 
مرٍض 
تمامًا

مجال الطالب

مستوى التحصيل الدراسي

سلوك واجتاهات الطالب

النمو الثقافي واالجتماعي واألخالقي

االنتظام واالنضباط العام

مجال املعلم

الكفاءة املهنية للمعلم

السلوك املهني واألخالقي

الرضا الوظيفي للمعلم

مهارات اإلدارة الصفية

مجال املناهج

الكتب املدرسية

التقنيات التربوية

التقومي واالختبارات

املكتبة املدرسية

مجال اإلدارة

التخطيط واملتابعة

التنظيم واجلدول

التوجيه والتنسيق

الرقابة والتقومي

مجال البيئة

البيئة التحتية لتقنية املعلومات

اخملتبرات والتجهيزات

املبنى املدرسي

مجال العالقات

األنشطة املدرسية

عالقة املدرسة باجملتمع

عالقة املعلمني بالطالب

عالقة اإلدارة بالطالب

عالقة املدرسة بأولياء األمور
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وهذه القوائم تفيد فقط في إعطاء مؤشرات عامة ملا هو مرٍض  أو  غير مرٍض  في املدرسة لغرض تعّرف   
املجاالت التي يجب أن نأخذ أو نحصل على أولوية ومعظم هذه النماذج ميكن تعبئتها من قبل فريق التخطيط وأيضًا 

ميكن جتاوزها واستخدام األساليب األكثر دقة والتي تعطي نتائج أكثر عملية. 

التحليل الكيفي
ألغراض التحليل الكيفي ميكن استخدام العديد من األساليب الفاعلة والتي تخدم بشكل كبير تعّرف وحتليل   
العديد من اجلوانب في املدرسة، وسيتم تناول مجموعة من األدوات الكيفية مع عرض أمثلة عملية لكل أسلوب من هذه 

األساليب.

SWOT 1 ــ أسلوب     

 ويعد أسلوب SWOT  من أهم  وأشهر األساليب الكيفية لتحليل الواقع وهذه األحرف باللغة اإلجنليزية هي اختصار 
للكلمات التالية:

وهناك عدة طرق الستخدام هذا النوع من التحليل وهي:  
طريق القائمة العامة: وهي باختصار كتابة جميع جوانب القوة والضعف واملخاطر والفرص على شكل قوائم   

بحسب املجاالت.

المخاطر أو 
المهددات

الفرص 
المتاحة

نقاط
الضعف

نقاط
 القوة

الفرصالمخاطرجوانب الضعفجوانب القوةالمجال

طرق التدريس

طرق التقويم

األنشطة المدرسية

عالقة المدرسة بأولياء األمور
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طريقة التشخيص الهدف: وهي الطريقة التي يتم من خاللها ربط حتليل الواقع باألهداف االستراتيجية بحيث   
يتم حتديد الهدف ومن ثم اإلجابة عن األسئلة التالية:

س 1 ــ ما جوانب القوة لدينا لتحقيق هذا الهدف؟
س 2 ــ ما جوانب الضعف لدينا والتي متنعنا من حتقيق هذا الهدف؟

س 3 ــ ما الفرص املتاحة لدينا لتحقيق هذا الهدف؟
س 4 ــ ما املخاطر احملدقة والتي حتد من حتقيقنا لهذا الهدف وميكن استخدام النموذج التالي للقيام بالتحليل 

باستخدام هذا األسلوب.

وهذا التحليل يساعدنا  على اإلجابة عن السؤال التالي: وهو ما أهم الستراتيجيات التي ميكن اتباعها لتحقيق   
هذا الهدف في ضوء نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر؟

ومن خالل التجارب واالستشارات والتدريب جند أن هذا األسلوب من أكثر األساليب فاعلية وذا معنى بحيث   
يجعل من حتليل الواقع عملية ذات هدف واضح وتساعد على حتقيق األهداف االستراتيجية للمدرسة بشكل مباشر.

هذا ال يعني ان الطرق األخرى ال تؤدي إلى الهدف وإمنا يعني أنه بات لدى املدارس طريقة أخرى الستخدام   
SWOT غير الطريقة التقليدية املعتادة.  

2 ــ أسلوب حلقات األلم وحلقات األمل
لقد قمت باستحداث هذه الطريقة استفادة من أسلوب »سلسلة األلم« املستخدمة في حتليل املشكالت في   
مجال برمجيات احلاسوب، وهي تعنى باختصار حتليل الواقع من خالل حتديد أهم املشكالت الرئيسة التي تعاني منها 
املدرسة واملشكالت الفرعية املترتبة عليها مع حتديد أسلوب كل مشكلة، وهذه هي حلقات األلم. أما حلقات األمل فهي 
احللول املقترحة حللقات األلم. فأمام كل حلقة ألم ميكن أن يكون لدينا حلقة أو أكثر من حلقات األمل وهي احللول 
الناجحة؟ والعكس صحيح فبعض حلقات األمل أو احللول ميكن أن تسهم في حل أكثر من مشكلة أو أكثر من حلقة 

ألم. واملثال التالي سيوضح هذه الفكرة بشكل جيد:

الهدف 
االستراتيجي

المخاطر المحدقة الفرص المتاحة لناجوانب الضعف لديناجوانب القوة لدينا
بنا

رفع مستوى 
التحصيل 

العلمي 
للطلبة

احلصول على منحة قلة الوقت وكثافة املنهج.وجود معلمني أكفاء.
لتقدمي دروس إثرائية.

تسرب الطالب املتفوقني 
ملدارس أخرى.

ضعف تعاون أولوياء 
األمور في املدرسة.

احلصول على رعاية 
لتقدمي دروس تقوية عبر 

اإلنترنت.

اهتزاز الثقة بني 
املدرسة وأولياء األمور.

فقدان جزء من الدعم 
املادي للمدرسة.
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

املستقبل وجتعل  لتحديد املشكالت وإيجاد احللول في  الطريقة طريقة مسؤولة  أن هذه  التجارب أجد  ومن   
املدرسة أكثر تركيزًا وأكثر قدرة على حتديد املشكالت الرئيسة والفرعية املترتبة عليها وحتديد أماكن املرض فعندما 

نعالج ال نعالج العرض وإمنا نعالج املرض.

3 ــ أسلوب تحليل الفجوات
وهذا األسلوب يعني حتديد الواقع بدقة وبشكل كمي مت حتديد النتيجة املنشودة بشكل دقيق وكمي أيضًا،   

ومن ثم ميكن حتديد الفجوة بني الواقع واملنشود وباملثال يتضح املثال.
واجلدول التالي يوضح آلية حتديد الفجوات باستخدام النسب أو وحدات أخرى حسب احلاجة.  

أرقام  فيها على  لنا أن نحصل  للتحكيم والتي ميكن  القابلة  باستخدام هذا األسلوب في اجلوانب  وينصح   
واضحة للوضع احلالي، وبالتالي ميكن حتديد املنشود وقياس الفجوة بشيء من الدقة.

هناك  ستكون  والكيفي  الكمي  التحليل  نهاية  فاعلية وفي  أقل  األسلوب  هذا  فإن  الكيفية  اجلوانب  في  أما   
مؤشرات قوية وواضحة لإلجابة عن األسئلة التالية:

1 ــ ما اجلوانب ذات األولوية في التغيير؟
2 ــ ما اجلوانب املهمة للتغير؟

3 ــ ما اجلوانب األقل أهمية في التغيير؟

الفجوةالمستوى المنشودالمستوى الحاليالهدف

رفع مستوى حتصيل طلبة الصف 
السابع في مادة الرياضيات.

65% هو املتوسط 
العام

%80%15

150.000 ريال250.000 ريال100.000 ريالزيادة إيرادات املدرسة غير التقليدية.

رفع نسبة مشاركة أولوياء األمور في 
املناسبات املدرسية.

20% هو متوسط نسبة 
حضور أولوياء األمور 

%30%10
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الخطة التنفيذية
يتوقع ضرورة  الزمان واملكان واملسؤولية والتي  التدابير واإلجراءات احملددة في  إنها منظومة متكاملة من   
للمدرسة.  أو جتاوزه من أجل ضمان حتقيق هدف معني من األهداف االستراتيجية  الواقع  اتخاذها بقصد تطويع 
واخلطة كمفهوم هي املسار العملي الذي ينقل املدرسة من واقعها احلالي إلى املستقبل املرغوب، طبقًا للمعلومات الفعلية 

لواقع العملية التعليمية والتربوية في املدرسة.

كيف يتم إعداد الخطة التنفيذية؟
التخطيط االستراتيجي  إلى مرحلة مهمة من مراحل رحلة  التخطيط قد وصل  في هذه احملطة يكون فريق   
وهي مرحلة »العمل والتشغيل« أو »البرامج والعمليات«، وعادة ما يهمل كثير من املدارس هذه املرحلة في خططها 

االستراتيجية.
إن تركيز فريق التخطيط في هذه املرحلة يقوم على استعراض قائمة األولويات والعمل على وضعها بالصيغة   
التنفيذية للعمل للسنة األولى من اخلطة االستراتيجية العامة، واملدارس هنا لديها خياران أساسيان إما حتويل األهداف 
االستراتيجية إلى أهداف إجرائية والوسائل االستراتيجية إلى مشاريع وبرامج وأنشطة محددة بزمن وقابلية للقياس أو 

تسجيل جميع األنشطة بشكل تفصيلي جلميع املشاريع.

ما خصائص الخطة التنفيذية الفعالة )الذكية(؟
اخلطة التنفيذية هي اخلطة التي تنتقل باملدرسة من املبادىء العامة إلى البرامج احملددة، ومن النظرية إلى   
التطبيق، ومن العموميات إلى اخلصوصيات، و من »عمل اخلطة« إلى »خطة العمل«، ولكي نحكم على أي خطة تنفيذية 

أنها فعالة ال بد من التحقق من وجود مجموعة من اخلصائص األساسية وهي:
1 ــ صياغة محددة لألنشطة والفعاليات.

2 ــ حتديد مسؤولية التنفيذ.
3 ــ حتديد مسؤولية املتابعة.

4 ــ حتديد املراحل غير احلرجة واحلرجة.
5 ــ حتديد زمن بداية ونهاية التنفيذ.

وهناك العديد من النماذج املساعدة التي ميكن للمدرسة أن تستخدمها إلعداد اخلطة التنفيذية.. ونعرض هنا   
لبعض هذه النماذج.

إن عملية التقومي و املتابعة تعد من العمليات األساسية واملهمة.  
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي
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ج
طة والبرام

ش
ألن

صيلي ل
نموذج تف

البيان
سؤول

الم
ت البداية

وق
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

صفات
ادخل موا

املرحلة الرئيسة 
ص

ادخل اسم الشخ
املسؤول عن العمل

أيام من غير عمل
مثال: العطل املدرسية

املرحلة الرئيسة
)غير احلرجة(

جدول العمل األسبوعي
 مجموع أوقات املشروع في

أسبوع

ضافي
الوقت اإل

املسموح به
تاريخ بداية املرحلة

ضافة
الرئيسة، وميكن إ

تاريخ النهاية إذا كان مطلوبًا
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي
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التقويم والمتابعة
في بناء وتنفيذ االستراتيجيات وهي متثل املقياس الذي ميكن من خالله احلكم على إجنازية املدرسة بالنسبة   
ألهدافها ووسائلها احملددة مسبقًا، لذلك ال بد من آليات محددة ومتفق عليها إلجراء مثل هذا التقومي وهذه املتابعة 

للحصول على التغذية الراجعة وعادة ما يتم استخدام:
1 ــ االجتماعات الدورية، والتي تهدف لعرض ما مت إجنازه من اخلطط ومناقشة املشكالت امليدانية وطرح احللول 

واتخاذ القرارات املناسبة واستالم التغذية الراجعة.
2 ــ التقارير الدورية؛ وهي التي توثق مراحل العمل ونتائج البرامج واملشاريع واألنشطة املنظمة بشكل دوري إما 

الستخدامها في عمليات التقومي الشاملة أو عمليات التخطيط املستقبلية.
3 ــ املتابعة امليدانية؛ إما بالزيارات أو االتصاالت بحيث يشعر امليدانيون باهتمام اإلدارة باألنشطة والبرامج 

والفعاليات املختلفة للخطة، إضافة إلى الوقوف على املشكالت واملعيقات التي قد تعطل أو تعيق األعمال.
4 ــ التقومي املرحلي؛ وهو تقومي علمي يعتمد على بيانات ومعلومات كمية وكيفية يتم من خاللها تعّرف ما مت إجنازه 
وكفاءة اإلجناز وما لم ينجز وأسباب عدم اإلجناز، ومن ثم اتخاذ القرارات املناسبة وتعديل اخلطة إذا لزم 

األمر.

ضمانات تنفيذ الخطة
يورد العدلوني واحلر )1999م( مجموعة الضمانات لنجاح تنفيذ اخلطة، والتي يعدونها احملطة األخيرة من   
مرحلة التخطيط االستراتيجي، والتي يكون فريق التخطيط قد وصل فيها إلى مرحلة وضع برنامج عملي للتنفيذ، وهنا 
يطرح السؤال االستراتيجي املهم وهو: كيف نضمن جناح التنفيذ أو كيف ننتقل من »عمل اخلطة« إلى »خطة العمل«؟
إن ثمرة التخطيط االستراتيجي تكمن في »التنفيذ« وال يتحقق شيء يذكر إذا ما ظلت اخلطة االستراتيجية   
بدون تطبيق »حبيسة األدراج« وسيضيع الوقت الذي عمل فيه الفريق سدى. لقد أكد العديد من الدراسات والبحوث 
حول مدارس التفكير والتخطيط االستراتيجي أن معظم املدارس واملؤسسات ال تركز كثيرًا على مسألة »التنفيذ« على 

الرغم من أنها الثمرة الطبيعية لكل ما سبق.

ما أهم الضمانات الالزمة؟
من أجل أن تضمن املدرسة جناح تنفيذ خطتها ال بد من توفير مستلزمات ذلك النجاح، ونقدر أن من أهم   

ضماناته ما يلي:
أ ــ التزام إدارة املدرسة باالستراتيجية.

ب ــ توفير الدعم املادي واملعنوي.
ج ــ وجود نظام فعال للرقابة واملتابعة.

د ــ حتديد معايير لألداء العالي ومؤشرات للنجاح.
هـ ــ حتقيق النمو املهني جلميع العاملني في املدرسة.

و ــ املرونة في التعامل مع املتغيرات.

)أ( التزام إدارة المدرسة باالستراتيجية:
1 ــ إصدار قرار داخلي باملوافقة على االستراتيجية.

2 ــ عرض االستراتيجية على املدرسني.
3 ــ عرض االستراتيجية على أولياء األمور.
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

)ب( توفير الدعم المادي والمعنوي:
1 ــ احلصول على الدعم املالي من الوزارة.

2 ــ احلصول على الدعم املالي من مؤسسات املجتمع والقطاع اخلاص.
3 ــ احلصول على الدعم املعنوي من الوزارة وأولياء األمور.

)ج( وجود نظام فعال للرقابة والمتابعة:
1 ــ يجب أن يعكس النظام طبيعة النشاط واحتياجاته.

2 ــ يجب أن تكون الرقابة واملتابعة موضوعية تراعي جانب العدل واإلنصاف:
)أ( االبتعاد عن تصيد األخطاء.

)ب( االبتعاد عن األحكام املسبقة بسبب العالقات الشخصية.
)ج( االبتعاد عن التهوين والتهويل.

3 ــ يجب أن تكون الرقابة واملتابعة مرنة أي تستوعب املتغيرات.

)د( تحديد معايير لألداء العالي ومؤشرات للنجاح:
إن حتديد معايير ومقاييس النجاح يساعدنا في اإلجابة عن األسئلة املهمة التالية:

- كيف نعرف أننا جنحنا؟
- كيف نعرف أننا نواجه عقبات؟

- ما اإلجراءات التصحيحية  الواجب اتخاذها؟

)هـ( التنمية المهنية لجميع العاملين في المدرسة:
1 ــ تعدُّ برامج التنمية املهنية مصدرًا مهما من مصادر إعداد التربويني املهنيني.

2 ــ تؤّطر الكفاءات وزيادة اإلنتاجية.
3 ــ يعدُّ التدريب إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا يسهم في تلبية االحتياجات.

4 ـ التدريب حاجة ماسة تقتضيها طبيعة تطور العملية التربوية.
5 ــ التنمية املهنية من عوامل االرتقاء مبهنة التعليم وزيادة كفاءتها ومنوها منوًا مهنيًا.

)و( المرونة في التعامل مع المتغيرات:
)1( اعتبارات البيئة:

تستلزم إثارة مجموعة من التساؤالت املصاحبة لهذه العملية منها:
أ ــ هل هناك تغييرات رئيسة داخل املدرسة تؤثر في التخطيط االستراتيجي؟

ب ــ هل هناك تغييرات رئيسة خارج املدرسة تؤثر في التخطيط االستراتيجي؟
جـ ــ هل هناك تغييرات في القيم العامة للمدرسة؟

د ــ هل حصلت ردات فعل إيجابية أو سلبية للتغيرات املتوقعة بناء على اخلطة االستراتيجية؟
هـ ــ هل هناك تغييرات في مستوى األداء سلبًا أو إيجابًا تؤثر في حجم »الفجوات«؟

و ــ هل هناك ردات فعل  إيجابية أو سلبية لدى املجتمع املدرسي جتاه اخلطة االستراتيجية؟
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)2( اعتبارات التنفيذ:
من أهم اعتبارات التنفيذ )التطبيق( التي ينبغي التعامل معها ما يلي:
أ ــ ما األمور امللحة في التطبيق، وما األمور القابلة لالنتظار؟ وملاذا؟

ب ــ ما اخلسائر املترتبة على املدرسة لو لم تنفذ األمور العاجلة قبل انتهاء اخلطة؟
جـ ــ هل ميكن تطبيق بعض األمور غير القابلة لالنتظار تطبيقًا جزئيًا؟

أثناء  فعاًل  نفذت  التي  األمور  في  لتعديالت  هناك حاجة  أن  االستراتيجية  انتهاء اخلطة  بعد  تبني  لو  ماذا  ــ  د 
التخطيط، هل هناك خط رجعة وهل ميكن تقليل حجم اخلسائر؟

ـ ما الفرص التي تفرض نفسها وكيف  سنتعامل معها؟ هل سنستغلها فورًا، وملا كانت خارج اخلطة؟ هل ميكن  هــ 
أن حترفنا عن مسارنا االستراتيجي؟ هل ميكن تأجيلها حلني انتهاء اخلطة؟
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نموذج 
مفـرغ

للتخطيط االستراتيجي
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

الخطة االستراتيجية

الفترة الزمنية
1430-1435هـ / 2010-2015م

اسم وشعار
 املدرسة
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افتتاحية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

عدد الطلبةعدد الفصولالصفالمراحل الدراسية

المجموع الكلي

إحصائية بأعداد الفصول والطلبة
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إحصائية بالهيئة اإلدارية والفنية والخدمية

اإلدارية

العدد

الفنية

العدد

الخدمية

العدد
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

إحصائية بالهيئة اإلدارية

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المادة

العدد

المادة

العدد

المادة

العدد

TakhteetFinalH.indd   128 09/11/2009   11:35



129

إحصائية بالهيئة التعليمية

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المرحلة: ..........................................................................................................................................................................

المادة

العدد

المادة

العدد

المادة

العدد
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

مالحظاتاالسممالحظاتاالسم

أسماء الهيئة اإلدارية والفنية
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مالحظاتاالسممالحظاتاالسم

أسماء الهيئة التدريسية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

مالحظاتاالسممالحظاتاالسم

تابع أسماء الهيئة التدريسية
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مالحظاتاالسممالحظاتاالسم

تابع أسماء الهيئة التدريسية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

الرؤية ..
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الرسالة ..
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

األهداف االستراتيجية ..
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الهدف االستراتيجي:الهدف االستراتيجي:

المشاريع المقترحةالوسائل االستراتيجيةالمشاريع المقترحةالوسائل االستراتيجية

الهدف االستراتيجي:الهدف االستراتيجي:

المشاريع المقترحةالوسائل االستراتيجيةالمشاريع المقترحةالوسائل االستراتيجية

األهداف والوسائل االستراتيجية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي
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سنوية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

المالحظاتالشهرآلية التنفيذالمشروع

الخطة التنفيذية الشهرية

المعوقاتما تم إنجازه
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االجتماعات
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الساعةاليوماالجتماعات

جدول االجتماعات
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

التاريخاليومرقم االجتماع

التاريخاليومرقم االجتماع

اجتماع الهيئة اإلدارية والتدريسية

اجتماع مجلس اإلدارة
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التاريخاليومرقم االجتماع

التاريخاليومرقم االجتماع

اجتماع مجلس النشاط

اجتماع الهيئة اإلدارية

TakhteetFinalH.indd   145 09/11/2009   11:35



146

أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

التاريخاليومرقم االجتماع

التاريخاليومرقم االجتماع

اجتماع مادة التربية اإلسالمية

اجتماع مادة اللغة العربية
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التاريخاليومرقم االجتماع

التاريخاليومرقم االجتماع

اجتماع مادة اللغة اإلنجليزية

اجتماع مادة الرياضيات
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

التاريخاليومرقم االجتماع

التاريخاليومرقم االجتماع

اجتماع مادة الدراسات اإلسالمية

اجتماع مادة العلوم
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الدروس 
التوضيحية
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الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

مادة التربية اإلسالمية

مادة اللغة العربية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

مادة الدراسات اإلسالمية

مادة اللغة اإلنجليزية
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الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

الحصةالفصلالتاريخاليوماسم المعلم

مادة العلوم

مادة الرياضيات
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المجالس
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المسؤولية في المجلسالوظيفة األصليةاألعضاء

مجلس اإلدارة
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

المسؤولية في المجلسالوظيفة األصليةاألعضاء

مجلس النشاط
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المسؤولية في المجلسالوظيفة األصليةاألعضاء

مجلس أولياء األمور
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

التاريخاليومالفئة المستهدفةعنوان المحاضرة

المحاضرات والدورات وورش العمل

TakhteetFinalH.indd   160 09/11/2009   11:35



161

العجزالوفرالمصاريف الفعليةالميزانية التقديريةالبند

الموازنة المالية
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أدوات مدرسة المستقبل - التخطيط االستراتيجي

ط
شا

الن
سبتمبر

أكتوبر
نوفمبر

سمبر
دي

يناير
فبراير

س
مار

ل
أبري

مايو
 يونيو

يوليو
س

ط
س

أغ
سبتمبر

ط
شا

طة الن
خ

TakhteetFinalH.indd   162 09/11/2009   11:35



163

المشاريع
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تعريف المشروع:

أهداف المشروع:

برامج المشروع:

الفئات المستهدفة:

آلية التنفيذ:

كلفة المشروع

البرنامج الزمني:

تقويم المشروع:
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التقويم النهائي 
للخطة
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التقويم الوصفينسبة اإلنجازرقم الهدفالمجال

التقويم النهائي للخطة
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يحدد األدوار األساسية للقائد التربوي املتميز وهي اثنى عشر دورًا أساسيًا.

تعطي شرحًا عمليًا ومباشرًا لألدوار اجلديدة للقائد التربوي والتي تساعده على 

تبنيها والعمل بها.

يحدد املعايير األساسية للقائد التربوي الفعال واملستمدة من أحدث الدراسات.

يوف����ر مجموع����ة م����ن األف����كار واألدوات العلمية والعملي����ة والتي ميكن أن تس����اعد 

القائد على أداء دوره بفعالية واتقان.

يفي����د الدلي����ل القي����ادات التربوية العليا والوس����طى كم����ا يفيد القيادات املدرس����ية 

والقائمون على تدريبهم.
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