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The study aimed at understanding the impact of the implementation of strategic 

planning in the basic education schools in the Sultanate of Oman on the quality of 

school performance. The implementation of the concept of strategic planning is 

one of the modern applications in the Sultanate's schools, which still requires 

increasing attention by senior management in the Ministry of Education. Previous 

studies, which dealt with the practices of strategic planning by school principals, 
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but the interest is still weak in the direction of development and development of 

strategic planning skills, and this study is the first of its kind _ within the science 

of the researcher _ which touched on the concept of strategic planning And its 

impact on the quality of school performance in the basic education schools in the 

Sultanate of Oman Which aims to highlight the importance of strategic planning 

and its role in improving and developing school performance to increase the 

conviction of decision makers in the Ministry of Education to take care to spread 

the culture of strategic planning among the school administrations in the 

Sultanate. The study assumed the impact of strategic planning on the quality of 

school performance, Analytical (applied study) to achieve the objectives of the 

study and answer its questions, and the results of the study reached: 

1 - The results of the study indicate that the estimates of the sample of the 

contribution of strategic planning in the quality of school performance came at a 

relative weight of (82.9), which is a high indicator of the degree of contribution. 

2-The correlation between the two variables (strategic planning and the quality of 

school performance) reached (0.892), which is a very high correlation strength, 

while the coefficient of selection (R2) (81.2%) of the level of variation in the 

quality of school performance, the results indicate that there is a statistically 

significant effect of the strategic planning variable on the quality of school 

performance and that the correlation between them was very high. 

Keywords: strategic planning, basic education, quality of performance. 

 امللخص : 

هدفت الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة 

سي، حيث يعد تطبيق مفهوم التخطيط االسرتاتيجي من التطبيقات احلديثة يف مدارس السلطنة واليت األداء املدر 
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مازالت حتتاج اىل زايدة اهتمام من قبل اإلدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم، رغم وجود عدد من الدراسات السابقة 

طوير دارس إال أن االهتمام مازال ضعيفا يف اجتاه تاليت تناولت ممارسات التخطيط االسرتاتيجي من قبل مدراء امل

وتنمية مهارات التخطيط االسرتاتيجي، وتعد هذه الدراسة هي األوىل من نوعها _ يف حدود علم الباحث _ اليت 

لطنة عمان يف مدارس التعليم األساسي بستطرقت ملفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأثره على جودة األداء املدرسي 

ى اىل ابراز أمهية التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف حتسني وتطوير األداء املدرسي لزايدة قناعة صناع القرار واليت تسع

يف وزارة الرتبية والتعليم بضرورة االهتمام بنشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي بني إدارات املدارس يف السلطنة، وقد 

باحث املنهج م الاستخدى جودة األداء املدرسي ،حيث ي علافرتضت الدراسة وجود أتثري للتخطيط االسرتاتيج

 تائج الدراسةؤالهتا، وقد توصلت نلتحقيق اهداف الدراسة واالجابة عن تسا )دراسة تطبيقية(الوصفي التحليلي

 اىل:

 اشارت نتائج الدراسة اىل أن تقديرات افراد العينة إلسهام التخطيط االسرتاتيجي يف جودة األداء املدرسي جاءت-1

 ( وهو يعترب مؤشرا عايل يف درجة االسهام.82.9بوزن نسيب وقدره )

بينت نتائج الدراسة وجود أتثري يف االجتاه اإلجيايب للتخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي، حيث أن -2

( وهي قوة 0.892قوة العالقة )الرتابط( بني املتغريين )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي، R2( )81.2%ترابط عالية جدا، فيما يوضح معامل التحديد )

عليه فإن النتائج تشري اىل وجود أتثري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي وأن 

 .عاليةمقدار الرتابط بينهما كان 

 : التخطيط االسرتاتيجي، التعليم األساسي، جودة األداء.تاحيةالكلمات املف
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 الفصل األول:

 منهجية الدراسة والدراسات السابقة 

 املقدمة

إن إدارة املدرسة تتطلب جهدا مضاعفا من قبل مدير املدرسة، وخاصة عند العمل على ختطيط األهداف وترمجتها 

رسة ناجحة يف حتقيقها، فمدير املدرسة بوصفه قائدا تربواي يف املدعلى أرض الواقع، من خالل اختيار األساليب ال

 فهو من املفرتض أن يؤثر يف مجيع العاملني ابملدرسة.

إن االدارة تعرب عن جمموعة من العمليات واإلجراءات اليت يتم من خالهلا توظيف اإلمكاانت املادية والبشرية ابلشكل 

 1وهي يف مفهومها " جمموعة من التأثريات يف سلوك االفراد"املناسب الذي حيقق األهداف املرسومة، 

 ويف سبيل .األفضل إىل وقيادهتا اجملتمعات وتطور وتقدم لبناء احملور الرئيسي والركيزة االوىل الرتبوية وتعد العملية

  .ولوايهتاأوىل أ من أصبح إنه بل .والنامية املتقدمة الدول مجيع يف ابلتعليم االهتمام زاد فقد ذلك حتقيق

 الكثري أنظار حمط اليت أصبحت اجملاالت أهم ومن .والتطوير للدراسة ومهًما خصًبا اجملال هذا أضحى فقد وهلذا

 وهو اإلدارة، وظائف من وظيفة أول التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد البشرية. ويُعد التخطيط هو الرتبوي اجملال يف

 .جدوى دون القرارات وتصبح ارجتالياً، العمل يصبح ختطيط وبدون ،عناصر العمليات االدارية من فعال عنصر

 والتنبؤ الصحيح، على الوجه العمل استمرارية ضمان على يساعد كونه الرتبوي، العمل يف التخطيط أمهية وتتجلى

 واالقتصادية ةالرتبوي التنمية الرابط بني وحتقيق التعليمي، والفاقد اهلدر نسب من والتقليل ومواجهته، ابملستقبل

                                                           
 اجلامعية. ر، اإلسكندرية، مصر، الدا2ط(. املدير )وظائفاإلدارية  ة(. العملي2002)علي. اوي، الشرق 1



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

5 
 

 ضمان على يساعد كونه الرتبوي، العمل يف التخطيط أمهية وتتجلى 2للعاملني. النفسي األمن وتوفري واالجتماعية،

 التعليمي، والفاقد اهلدر نسب من والتقليل ومواجهته، ابملستقبل والتنبؤ الصحيح، على الوجه العمل استمرارية

 1للعاملني. النفسي األمن وتوفري واالجتماعية، االقتصاديةو  الرتبوية التنمية الرابط بني وحتقيق

 اهلامة الوظائف أحد التخطيط املدرسي ألن وذلك ، املدرسي التخطيط أهداف لتحقيق الفعلي امليدان املدرسة تعد

 تقانوإ ،احلديثة املدرسي التخطيط إجراء عمليات يف كبرية مسؤولية املدارس مديري على وتقع ، لإلدارة املدرسية

 من العديد ويتفق. العمل جماالت شىت يف التخطيط وممارسة عملية شاملة مدرسية خطة إبعداد املتصلة املهارات

 املدرسة ألن ، للتعليم العامة حتقيق األهداف يف املؤثر ودوره ، املدرسي التخطيط أمهية على والرتبية االدارة خرباء

 2فشله. أو التخطيط جناح مدى وهي تعكس ، والتعليمية الرتبوية اخلطط لتنفيذ احلقيقي امليدان هي

 من االستفادة مع املؤسسة التعليمية، لبيئة واخلارجي، الداخلي التحليل على يؤكد االسرتاتيجي، التخطيط أن كما

 ميكن عديدة، وخيارات بدائل بطرح عمل برانمج وضرورة تواجد هبا، احمليطة التهديدات من للتقليل املتاحة الفرص

 البيئة مع املؤسسي والتكيف املنشود ملستقبلها طبًقا التميز، مرحلة إىل تصل ابملؤسسة اليت الوسائل اتباع خالهلا من

 املتغريات، استشراف هذه من متكن علمية، وبطريقة مستمرة، بصفة وتقوميها متغريات، من تشمله اخلارجية، وما

 3ابملؤسسة. احمليطة للمتغريات الشاملة تنظيمها، والنظرة وإعادة لتنفيذ،ل القابلة املالئمة االسرتاتيجيات بناء ميكن حىت

 

 

                                                           
 .18-15(."التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم ختطيط معاصر يف عامل متجدد" الدار العربية للعلوم. بريوت. ص 2010اجلبوري، حسني، ) 2
 (.2010نفس املرجع السابق )اجلبوري ، ....أنظر  1
 .18-14ص:"التخطيط الرتبوي" (.2015ربيع، هادي مشعان، والغول، طاهر حمسن منصور. ) 2
 22-13("مدخل اىل التخطيط" ص:1999مخيس، موسى يوسف. ) 3
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 منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسة:-1-1-1

تسعى هذه الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق التخطيط االسرتاتيجي مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة 

 األداء املدرسي.

 ة على النحو التايل:ومن هذا املنطلق جاءت مشكلة الدراس

هل هناك أي أثر لتطبيق مدراء املدارس للتخطيط االسرتاتيجي مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة " 

 األداء املدرسي؟"

 وتندرج حتت هذه املشكلة األسئلة الفرعية التالية:

افراد  ان من وجهة نظرهل يؤثر التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي يف مدارس سلطنة عم -1

 عينة الدراسة؟

 ماهي طبيعة العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي؟ -2

 :الدراسة أمهية-1-1-2

يتمتع التخطيط االسرتاتيجي أبمهية كبرية يف خمتلف املؤسسات على اختالف خدماهتا املقدمة، وتعد جودة ما    

جي، على التخطيط اجليد املسبق وخاصة فيما يتعلق ابلتخطيط االسرتاتي تقدمه هذه املؤسسات من خدمات مقياسا

االمر الذي حدا هبذه املؤسسات اىل ضرورة تطوير اداراهتا يف خمتلف مستوايهتم من خالل تنمية مهارات التخطيط 

 االسرتاتيجي لديهم.

الرغم من وجود  سرتاتيجي، فعلىومن هنا يرى الباحث أمهية تطبيق مثل هذه الدراسات اليت تتناول التخطيط اال

عدد من الدراسات بشكل بسيط تطرقت اىل مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأن اغلبها ركز على قياس مدى امتالك 
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هذه املهارات لدى فئة من مدراء املدارس، إال أن املوضوع حباجة اىل مزيد من البحث والدراسة والتقصي، حلداثة 

اثنيا حداثة املوضوع _ يف حدود علم الباحث_ الذي يربط التخطيط االسرتاتيجي جبودة املوضوع أوال يف مدارسنا، و 

 من خالل معرفة أثر التخطيط االسرتاتيجي كمهارات األداء املدرسي، وهذا ما سيقوم به الباحث يف دراسته هذه

 على مستوايت جودة األداء املدرسي.

عمليات  عطيات للمسؤولني بوزارة الرتبية والتعليم حول أمهية تطبيقكما أيمل الباحث يف أن توفر الدراسة الرؤى وامل

التخطيط االسرتاتيجي ابملدارس، كون أن الوزارة قد تبنت مشروع اجلودة من عدة سنوات، وهو مرهون مبستوايت 

ل تناولنا األداء يف مؤسساهتا التعليمية، حيث ستولد نتائج هذه الدراسة الوعي لدى املسئولني أبمهية ذلك من خال

 آلثر التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي.

 . أهداف الدراسة:1-1-3

 هتدف الدراسة احلالية اىل:

 إجياد العالقة االرتباطية بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي.-*

 التأكيد على أمهية ودور التخطيط االسرتاتيجي يف حتسني جودة األداء املدرسي.-*
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 . التعريفات اإلجرائية للدراسة:1-1-4

"ويعرف على أنه جمموعة من العمليات املنظمة لتحديد وضع واجتاه مؤسسة ما هبدف  .التخطيط االسرتاتيجي:1

 1إنتاج قرارات وأفعال تشكل ماهية املنظمة، وماذا تفعل، وكيف تفعل ما تريد فعله"

الدولة جلميع الطالب ممن هم يف سن املدرسة، مدته عشر هو نظام تعليمي موحد توفره  .التعليم األساسي:2

سنوات دراسية، يهدف اىل توفري االحتياجات التعليمية األساسية من العلوم واملعارف واملفاهيم واملهارات املختلفة 

عليم األساسي تاليت متكن الطالب من االستمرار يف التعليم والتدريب وفقا مليوهلم واستعداداهتم وقدراهتم واليت يسعى ال

 2اىل تطويرها وتنميتها، خالل مراحله واليت تقسم اىل مرحلتني:

وتكون  4-1املرحلة األوىل: وتبدأ من الصف األول وحىت الصف الرابع ويطلق عليها مرحلة التعليم األساسي من 

 هذه املرحلة خمتلطة بني اجلنسني.

ذكور الصف العاشر األساسي وتكون هذه املرحلة مستقلة للاملرحلة الثانية: وتبدأ من الصف اخلامس األساسي وحىت 

 واالانث.

او كما يطلق عليها اخرون )النوعية( هي مقياس للتمييز بني اخلدمة املقدمة ونوعيتها حبيث تكون هذه .اجلودة: 3

عتماد عليها اخلدمة خالية من العيوب او أي نقص، وذلك من خالل التزام املؤسسة او املنظمة مبعايري اليت يتم اال

                                                           
، اجلزء األول، ص 3دد حبوث ومقاالت. الع-(. التخطيط االسرتاتيجي: معناه وفحواه، وجدواه. اجمللة العربية للعلوم االجتماعية2013)عبد اجلواد، حممد عزت.  1

24. 
 http:forum.ramsat.net (.2017) مفهوم التعليم األساسي، املنتدى الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم، 2
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وقياسها، على أن تكون قابلة للتحقيق واالجناز، ويكون ذلك بناء على مدى رضى املستهلك عن نوع اخلدمة 

 املقدمة له.

وتعــرف اجلــوة حسب معيار )آيزو( أبهنا جمـــموعة من الســـمات اليت يتمـــيز هبا أي منتـج او خدمة مقدمة للمستفيد، 

 1على تلبية متطلباتــه واحتياجــاته بشكل مــرضي ومضمون.علــى ان تكـــون قادرة 

كلمة األداء أبهنا ما يشري اىل التزام العاملني ابلواجبات واملهام الوظيفية اليت حددهتا املؤسسة او   .األداء: وتعرف4

ظف، وضوابط ومواعيد ملو املنظمة وفق معايري حمددة ومنظمة لسري العمل، وااللتزام أبخالقيات املهنة اليت ينتمي اليها ا

 2العمل الرمسية يف احلضور واالنصراف داخل املؤسسة.

هي جمموع األنشطة واملهام اليت يقوم هبا مدير املدرسة والعاملني هبا بنجاح، هبدف حتقيق .األداء املدرسي: 5

ددة لسري عد املتبعة واحملاهداف املدرسة بقدرة وكفاءة عالية وفقا لألنظمة والتشريعات اإلدارية واإلجراءات والقوا

 3العمل يف املدرسة.

 الدراسة: ت. فرضيا1-1-5

بناء على مشكلة الدراسة وامهيتها، ومتاشيا مع أراء الباحثني والكتاب حول وجود تباين بني عمليات التخطيط 

 االسرتاتيجي "جمتمعة" وأداء املؤسسات، فقد مت وضع فرضيتني الختبار منوذجها.

                                                           
  http:forum.ramsat.ne(. مفهوم معايري االيزو وامهيتها. منتدى املوارد البشرية.2011)إمساعيل، حممد أمحد.  1
 www.hrdiscussion.comلوظيفي، منتدى املوارد البشرية.(. تعاريف األداء ا2016خبري. ) 2
 نفس املرجع السابق. 3
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يف درجة تقدير مديري مدارس التعليم األساسي ملمارسة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند  هل توجد فروق ذات -

 مهارات التخطيط االسرتاتيجي، من وجهة نظر مديري هذه املدارس وأثرها على جودة األداء املدرسي.

 هل يوجد أي ارتباط بني ابعاد التخطيط االسرتاتيجي )جمتمعة( وجودة األداء املدرسي؟ -

 البحث ددو . ح1-1-6

 تشتمل الدراسة احلالية على احلدود التالية:

 االسرتاتيجي، وسبل التخطيط مدارس التعليم األساسي ملهارات متكن مديري درجة حتديد :النظري احلد -1

 املهارات وأثر ذلك على جودة األداء. هذه تنمية

رتبية والتعليم التابعة لوزارة ال : وسيتم تطبيق الدراسة على مدارس التعليم األساسي احلكوميةاحلد املؤسسي -2

 (.2019-2018مبحافظات مسقط والظاهرة والداخلية للعام الدراسي )

سيشمل مجيع مديري ومديرات مدارس التعليم األساسي مبحافظات الداخلية ومسقط  احلد البشري: -3

 والظاهرة.

اسي ات مدارس التعليم األسالباحث جبمع البياانت من خالل عينة الدراسة املتمثلة يف مديري ومدير  قام -4

( من خالل 2019-2018الدراسي )لعام الفصل الدراسي األول من ا مبحافظات الظاهرة ومسقط والداخلية

 تطبيق االستبانة املعدة للدراسة.
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 جمتمع الدراسة والعينة. 7.1.1

اردة من وزارة ت الو على البياانت واإلحصاءا أعتمدالباحث يف هذه املرحلة بتحديد جمتمع الدراسة حيث  قام

الرتبية والتعليم بشكل عام وقاعدة البياانت اخلاصة مبديري مدارس التعليم األساسي يف حمافظات مسقط 

 والظاهرة والداخلية وحتديد أعداد املدراء من اجلنسني يف هذه املدارس.

مسقط  اتحافظية والتعليم مبقواعد البياانت يف املديرية العامة للرتب إىلوبعد الرجوع عينة الدراسة:  8.1.1

فقد بلغ عدد مدارس التعليم األساسي حسب اجلدول  2018/2019للعام الدراسي  والظاهرة والداخلية

 :7التايل

بياانت بعدد مدارس التعليم االساسي يف حمافظات مسقط والظاهرة والداخلية للعام ( يوضح 1اجلدول رقم )

 2018/2019الدراسي 

حمافظة 

 مسقط

دارس عدد امل

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 مسقط

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 مسقط

146 41 105 

                                                           
 م.2018أعداد املدارس يف حمافظات السلطنة، البوابة التعليمية، سلطنة عمان، ةوزارة الرتبية والتعليم. إحصائي ينظر: 7



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

12 
 

حمافظة 

 الداخلية

عدد املدارس 

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 ليةالداخ

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 الداخلية

134 39 95 

حمافظة 

 الظاهرة

عدد املدارس 

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 الظاهرة

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 الظاهرة

75 24 51 

 مديرا ومديرة 355 وع جمتمع الدراسةجمم

  
للوصول اىل نتائج الدراسة، استخدم الباحث االستبانة كأداة مناسبة جلمع البياانت  أدوات الدراسة: 9.1.1

وحتليلها ومبا يتناسب ومشكلة الدراسة وأهدافها، حيث مت اختيارها من خالل الرجوع اىل االدبيات السابقة اليت 

 ة التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس وقام بتطويرها وفق اخلطوات التالية:تناولت موضوع ممارس

 حتديد جماالت االستبانة ومبا ينسجم مع اهداف الدراسة.-

 حتديد الفقرات اليت تتناسب وكل جمال من جماالت االستبانة.-

 فقرة. 69جماالت و 7إعداد االستبانة يف وضعها االويل واليت مشلت على -

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

13 
 

 االستبانة. ق. صد10.1.1

قام الباحث ابلتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على جمموعة من املختصني يف جمال 

التنمية البشرية واإلدارة الرتبوية، وطلب منهم ابدأ مالحظاهتم وأراءهم حول مناسبة الفقرات جملاالت الدراسة، 

ون لدراسة، ويف ضوء التعديالت اليت أوصى هبا املختصووضوح الصياغة اللغوية، وتطابق اجملاالت مع اهداف ا

( 53فقد مت االستغناء عن جمالني من جماالت الدراسة، ليصبح جمموع اجملاالت مخس جماالت، وعدد الفقرات )

 فقرة. 65يف صورهتا النهائية بدال من  ةفقر 

 االستبانة. ت. ثبا11.1.1

ية مكونة لة )الفاكرونباخ( بعد تطبيق االستبانة على عينة عشوائقام الباحث بقياس معامل الثبات ابستخدام معاد

(، وهو ما يدل على أن 0.891( مديرا ومديره من خارج عينة الدراسة، وكانت نسبة معامل الفا )30من )

 االستبانة تتمتع بنسبة ثبات عالية.

 اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة. ب. االسالي12.1.1

 على أسئلة الدراسة، وفرضياهتا، األسلوب الوصفي التحليلي من خالل تطبيق برانمج احلزم استخدم الباحث لإلجابة

 .SPSSاإلحصائية 

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب الستجاابت االفراد حول أثر التخطيط -1

 االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي.
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 " حتليل االحندار ملعرفة درجة الرتابط بني املتغري املستقل Regression مت تطبيق اختبار "-2

  )التخطيط االسرتاتيجي( واملتغري التابع )جودة األداء املدرسي(. ونوع االرتباط.

 اإلطار النظري للدراسة

 أوال: التخطيط

 التخطيط: ممفهو  1.1.2

وم برزها حسب راي الباحث تلك اليت تناولت مفهلقد ظهرت الكثري من التعريفات ملفهوم التخطيط ولكن أ

 التخطيط يف احلقبة األخرية من القرن العشرين واحلادي والعشرين واليت تناولت التخطيط كمفهوم اويل للتنمية مبختلف

 أنواعها وخاصة تلك املتعلقة ابلتنمية البشرية واالقتصادية.

طالحي  اولت التخطيط أن بداايت ظهور التخطيط كمفهوم اصوتكشف اجلذور التارخيية واملؤلفات األدبية اليت تن

من قبل االقتصادي النمساوي )كريستيان شويندر( يف مقال كتبه عن النشاط االقتصادي  1910كانت يف العام 

يف ذلك الوقت، مع العلم أبنه مل يكتسب أي شهرة يف ذلك الوقت إىل ان بدء الرسول ابلعمل مبشروع التخطيط 

 1.1928ام الشامل يف ع

 

 

                                                           
 /Article/1978/47https://sst5.com(. نشأة ومفهوم التخطيط الرتبوي. 2017غنيمة، حممد متويل) 1
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 التخطيط: . مفهوم2.1.2

لى التنبؤ ابملستقبل واالستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى يف القدرة ع ”أن مفهوم التخطيط هوفايول  يرى

 “.التنبؤ ابملستقبل والتحضري له إبعداد اخلطة املناسبة 

ذلك من خالل توظيف التنبؤ به و من خالل هذا التعريف يتبني ان تعريف التخطيط يستند على تقدير املستقبل و 

 2عمليات التفكري من خالل رؤية البعد الزمين.

 التخطيط: ع. دواف3-1-2

 ملاذا خنطط؟

سؤال قد يرتدد على السنة الكثريين من العاملني يف هيئات اجملتمع املختلفة، ورمبا قد يصل هذا التساؤل ليكون على 

ددة  شىت اجملاالت ال ميكن أن يتأتى اىل من خالل رسم اهداف حمالسنة القائمني بعملية التخطيط، فالتخطيط يف

يسعى لتحقيقها، فمثال اجليوش املتحاربة تضع اخلطط لكي تفوز ابحلرب، ومجيع املؤسسات املدنية منها واخلاصة ال 

ليت تسعى اتقوم إبعداد خطط تنموية سواء خطط ذات مشولية أو إقليمية اال ويف مضموهنا مجلة كبرية من األهداف 

 1اىل حتقيقها.

وتربز دوافع التخطيط يف ضمان وسالمة وتطور خمتلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية اليت تعمل يف جماالت 

اإلنتاج واخلدمات، إذ أن وجود خطة واضحة ومعلنة تسري وفق نسق حمدد وأبهداف معينة وخمططة ومدروسة 

                                                           
 .1999مخيس، موسى يوسف، خمل اىل التخطيط، الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق، 2
 .23(. خمل اىل التخطيط، الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق، ص 1999مخيس، موسى يوسف ) 1
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ة سواء ابإلعداد او التنفيذ، كما أن اخلطط النامجة عن تنسيق ذو سيؤدي اىل عدم االحنراف عن القواعد الصحيح

مستوى عال من االحكام والواقعية تعمل على حتقيق اهداف كثرية من ابرزها التقليل من تبديد الوقت واجلهد واملال 

قة عشوائية ييف مشاريع وبرامج مكررة ال فائدة منها، وهذا ما حيدث يف كثري من املؤسسات اليت تبىن خططها بطر 

 2غري مدروسة وخاصة يف تلك املؤسسات اليت تكون حمدودة اإلمكاانت واملوارد. ارجتالية

 التخطيط ع. أنوا 3.1.2

كما أشران سابقا فإن التخطيط ميثل بشكل عام أمهية كبرية ابلنسبة ملختلف املؤسسات املدنية واخلاصة يف جناحها 

من التخطيط يبقى هو التخطيط يف أي زمان ومكان اال أنه جرت العادة وجودة اخلدمات اليت تقدمها، وعلى الرغم 

على تقسيمه اىل أنواع وإعطاء كل نوع مسمى خاص حسب األهداف املرسومة واحملددة واملقصودة من عملية 

التخطيط، فالغرض أو اهلدف هو من حيدد نوعية التخطيط الذي تبىن عليه التسمية الحقا، فقد يكون الغرض من 

 1تخطيط معرفة مدى مشولية التخطيط أو مدى امتداده الزمين.ال

 وهنا يستعرض الباحث أنواع التخطيط حسب التقسيمات احلديثة للموارد البشرية.

 أوال: التخطيط حسب الفرتة الزمنية اليت يغطيها ويشمل ثالثة أنواع رئيسية وهي:

خطط طويلة والذي تضعه معظم احلكومات كوهو التخطيط الذي يغطي فرتات زمنية  التخطيط طويل االمد: -1

 التنمية واليت تستمر من مخس اىل عشر سنوات.

                                                           
 األردن.(. التخطيط يف التجربة األردنية، دراسة غري منشورة، عمان، 1997)اجلامودي، مجيل.  2
 (. االدارة والتخطيط االسرتاتيجي، بن عكنون اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلزائرية.2001عدون، انصر دادي. ) 1
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 ويقصد به التخطيط الذي يغطي فرتات قصرية والذي تضعه بعض الشركات التجارية التخطيط متوسط األمد: -2

عند رغبتها يف طرح منتج معني او أي مؤسسة حكومية عند طرحها خدمة معينة للمجتمع وترتاوح مدته ما بني 

 سنة اىل ثالث سنوات.

اوز مدته السنة لزمنية واليت ال تتجوهو النوع األقل مدة زمنية يف التخطيط حسب املدة ا التخطيط قصري األمد: -3

واليت قد ترتاوح ما بني شهر اىل سنه فقط وهذا عادة ما تستخدمه الدول عند وضع امليزانية العامة للدولة ضمن 

 اخلطة طويلة األمد.

 اثنيا: التخطيط الرتبوي

 التخطيط الرتبوي التعليمي.. 4.1.2

مرحلة القرن العشرين االمر الذي أدى هبذه الدول اىل  حظي التخطيط الرتبوي ابهتمام احلكومات وخاصة يف

احداث نقلة نوعية يف جماالت التعليم أثر على سري عجلة التنمية يف هذه البلدان، وما زالت الدول النامية تسعى 

ية يف فجاهدة اىل تطبيق اسرتاتيجيات خمتلفة هبدف حتديث منظوماهتا التعليمية ومواكبة التقدم العلمي والثورة املعر 

 خمتلف اجملاالت.

لقد توجهت الكثري من ادبيات التخطيط العريب اىل دعوة القائمني على األنظمة التعليمية بضرورة تطبيق مفاهيم 

التخطيط الرتبوي يف جمال التعليم، وقد اولت هذه االدبيات اهتماما كبريا أبمهية التخطيط الرتبوي ودوره الفعال يف 

ل االبعاد قرارات علمية سليمة تنهض ابلتعليم يف البلدان العربية، ملا له من أمهية يف تشكي استكشاف املستقبل، وبناء

 الرتبوية االجتماعية والثقافية واملادية والبشرية اليت تعترب مؤثرا قواي على النظم الرتبوية وتطورها.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

18 
 

تصادي العام للمجتمع، كالنظام االقوحيث ان النظام الرتبوي والتعليمي واحدا من النظم الفرعية يف إطار النظام 

والنظام اإلعالمي والسياسي، وكما أشران سابقا أبن النظام الرتبوي التعليمي يتأثر هبذه املنظومة ويؤثر فيها االمر 

 الذي حيتم إجياد خطط تربوية مدروسة لتطوير وحتسني املنظومة الرتبوية التعليمية.

تقليل الفجوة  اسية واحلساسة يف العملية الرتبوية التعليمية، فهو يعمل علىإن التخطيط الرتبوي يعترب الوظيفة األس

بني ما هو قائم حاليا وبني ما تسعى املنظومة الرتبوية التعليمية الوصول اليه يف زمن حمدد، فكان لزاما على هذه 

حسني، االمر الذي لتطوير والتاملنظومة تطوير اساليبها اإلدارية وحتسني أنظمتها اإلدارية لتكون فاعلة يف عملية ا

 1يتطلب استبدال العمليات العشوائية واالرجتالية بعمليات منظمة يف عملية التطوير واختاذ القرارات.

وقد وردت العديد من التعريفات للتخطيط الرتبوي يف االدبيات العربية سيقوم الباحث إبعطاء نبذة عنها حسب 

 التسلسل الزمين هلذه التعريفات.

ابنه نشاط إداري يقوم على حتديد األهداف واألعمال واألنشطة الواجب القيام هبا امحد خمدوم "تعريف  منها

ابإلمكانيات املتاحة ويف وقت زمين حمدد لتحقيق تلك األهداف، وهو طريقة تتخذ الستغالل املوارد املتاحة النادرة 

 2و اجلماعة.يف اجملتمع لتحقيق أقصى طلب على التعليم على مستوى الفرد أ

أن التخطيط هو عملية منظمة ذات إدراك واعي يف عملية اختيار احللول املناسبة املتاحة للوصول اىل "يرى بستان 

 2."اهداف حمددة او هي حماكاة لعملية ترتيب أولوايت العمل الرتبوي ضوء اإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة

                                                           
 العربية السعودية. ة، اململك1(. مقدمة يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي، مكتبة الرشد، ط2012مصطفى، صالح، وفاروق، فدوى ) 1
  http://al3loom.com/?cat=2574&paged=2بوي، موقع افاق علمية وتربوية،(. التخطيط الرت 2011قاسم، امحد ) 2
 .الكويت القلم، دار ،1ط الرتبوية، اإلدارة إىل مدخل (.1984) طه مجيل وحسن الباقي، عبد أمحد بستان، 2
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 . مربرات التخطيط الرتبوي:4.1.2

العديد من املربرات واألسباب اليت تستدعي وجود التخطيط الرتبوي ضمن منظومة التعليم أبي دولة ومن  لقد برزت

 تلك املربرات:

النمو السكاين املتالحق، حيث أن الزايدة يف اعداد املواليد يؤدي اىل ضرورة تنفيذ اخلطط الرتبوية اليت تعىن -*

 ه املشكلة وإجياد احللول املناسبة هلا.ابستيعاب هذه االعداد يف املدارس والتصدي هلذ

ارتفاع نسبة االمية، وانتشار ظاهرة التسرب من املدارس، وظهور بعض اجلوانب السلوكية الغري مرغوب هبا يف -*

 اجملتمع. 

 موجود عالقة طردية بني النمو االقتصادي ألي جمتمع بتطور التعليم وجودته واعتبار الرتبية املنطلق األساسي للتقد-*

 االقتصادي.

 اثلثا: التخطيط االسرتاتيجي املدرسي:

هوجز أبن على مدير املدرسة ان يقدم شيئا جديدا يف مدرسته عاما اندى العامل والباحث  28قبل حوايل اكثر من 

وان حيدث تغريا يف خمتلف اجلوانب داخل هذه املؤسسة، لكون ان املدير هو القائد التعليمي والرتبوي يف املدرسة 

ذا ما هو سائد لدى معظم الباحثني واجملتمعات وما جيب ان يكون عليه املدير، لكونه مضطلع ابملهام احليوية وه

داخل هذه املؤسسة واليت متثل اختاذ القرارات واإلجراءات ، والقدرة على التعامل مع صراعات العمل وادارهتا والتكيف 

تحة.  صة وحنن يف خضم ثورة معرفية عاملية او ما ميسى ابملدرسة املنفمعها ، واالخذ مبفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة خا

كذلك من ضمن املهام احليوية اليت تعترب من اختصاصات مدير املدرسة هو تنظيم االتصال والتواصل بني العاملني 
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خطيط تيف املؤسسة وبني اجملتمع اخلارجي بكافة اطيافه، ومن هنا فإن احلاجة أصبحت ماسة اىل استدعاء ال

االسرتاتيجي داخل املدرسة وضمن أولوايت مدير املدرسة، هبدف حل املشكالت املختلفة والقدرة على حتسني 

جودة العملية التعليمية التعلمية وكذلك التماشي مع متطلبات املعرفة احلديثة واستخدام احدث الوسائل والطرق 

ملدرسة واجملتمع لمدرسة والقدرة على إجياد التفاعل البناء بني ااملستخدمة يف جمال التدريس ، وحتسني البيئة الداخلية ل

فيما خيدم اجلانبني، وكما بينا سابقا ابن التخطيط  االسرتاتيجي الناجح هو اإلدارة الناجحة يف احداث التغيري 

 1لة.ياإلجيايب خاصة داخل املدرسة ، والتخلص من العمل التقليدي الروتيين الذي عاشته املدارس لفرتة طو 

إن التخطيط االسرتاتيجي املدرسي كمفهوم حديث يعين التخطيط بعيد األمد الذي حيوي يف جوهره االستعداد 

واجلاهزية ملواجهة احتماالت ممكنة لكنها الزالت غري مؤكدة، أي مبفهوم اخر هو إضافة بعض النمذجة اىل على 

طط أكثر واقعية أكثر منطقية وابلتايل يكون بناء اخلخمتلف املتغريات حبيث يكون التنبؤ ابملستقبل شيء ممكنا و 

تتماشى مع البيئة غري املستقرة اليت تنشط ضمنها املدرسة، إذن فهو تلك العملية اليت يقوم هبا مدير املدرسة وفريق 

العمل املدرسي املشكل من قبله يف عملية التخطيط من خالل وضع تصور مستقبلي عام للمدرسة، واملتمثل يف 

ري وتطوير خمتلف العمليات واإلجراءات والوسائل الضرورية لتفعيل ذلك التصور املستقبلي، واحلد من املشاكل تغي

والعقبات ومواجهة التحدايت وتذليل الصعوابت يف البيئتني الداخلية واخلارجية اليت تؤثر عل العمل املدرسي، من 

 2ة وتوظيفها بطريقة صحيحة.خالل توظيف كافة اإلمكاانت وتسخري كافة املوارد املتاح

 

                                                           
 امعية للنشر والتوزيع.، اإلسكندرية، مصر، الدار اجل1طاالسرتاتيجي، املديرين اىل التخطيط  ل(. دلي2009)امحد. ماهر،  1
2 Haines S( .2006“ .)Becoming a Strategic thinking on a daily basis ” ,Centre for ,  Strategic Management

p:1. 
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 نتائج الدراسة

 

 اإلجابة على السؤال االول من أسئلة الدراسة ج. نتائ1.1.3

يف درجة تقدير مديري مدارس التعليم األساسي ملمارسة  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

 جودة األداء املدرسي؟لى مهارات التخطيط االسرتاتيجي، من وجهة نظر مديري هذه املدارس وأثرها ع

مت حساب املتوسطات احلسابية والوزن النسيب للمجال السادس من جماالت االستبانة " التخطيط لإلجابة على السؤال  

 االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي " 

االسرتاتيجي  ط( يوضح املتوسطات احلسابية واالوزان النسبية لفقرات احملور السادس )التخطي12.4واجلدول التايل )

 وجودة األداء املدرسي(.

 )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( 
املتوسط 

 احلسايب

الوزن 

 النسيب
 الرتتيب

 تعتمد مدرسيت التخطيط االسرتاتيجي وتعتربه أمراً ضرورايً من
 أجل جتويد أداء العاملني.

4.28 85.6% 
3 

بداعية ب اإلأوظف التخطيط االسرتاتيجي يف تعزيز اجلوان
 لدى العاملني ابملدرسة.

4.12 82.4% 
9 

يزيد التخطيط االسرتاتيجي من دافعية اإلجناز لدى العاملني 
 مبدرسيت.

4.31 86.2% 
2 

عند تطبيقي للتخطيط االسرتاتيجي زاد ذلك من تفاعل 
 العاملني مع خطة املدرسة وحماورها وسهولة تطبيقها.

3.96 79.2% 
10 
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ها بشكل اسرتاتيجي زاد من الرضا وضوح اخلطط وبنائ
 الوظيفي لدى العاملني ابملدرسة.

3.89 77.8% 
12 

حتسن أداء الطالب بسبب تنوع أساليب التدريس املعتمدة 
على توظيف التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التعليم 

 والتعلم.

4.15 83% 
8 

التخطيط االسرتاتيجي اوجد تنافسا بني العاملني يف مدرسيت 
 ل املبادرة واالبتكار.من خال

4.37 87.4% 
1 

التخطيط االسرتاتيجي عمل على توفري املناخ التنظيمي 
 املالئم للعمل.

4.21 84.2% 
5 

التخطيط االسرتاتيجي زاد من توظيف التقييم املستمر لنتائج 
 الطالب.

4.26 85.2% 
4 

التخطيط االسرتاتيجي عمل على تطوير وحتسني البيئة 
 ني جودة اخلدمات.التعليمية وحتس

3.91 78.2% 
11 

التخطيط االسرتاتيجي زاد من حرص املعلمني على تبين 
 أفكار ومبادرات خاصة ابلتدريس.

4.10 82% 
10 

التخطيط االسرتاتيجي اوجد تفاعال كبريا مع البيئة احمليطة 
 ابملدرسة

4.18 83.6% 
6 

  %82.9 4.14 الدرجة الكلية

 

( اىل وجود قناعة من خالل تقديرات افراد عينة الدراسة اىل أن التخطيط 12.4سابق )توضح النتائج يف اجلدول ال

التخطيط )االسرتاتيجي يسهم بدرجة كبرية يف جودة األداء املدرسي، حيث جاءت إجاابت افراد العينة يف احملور السادس 

(، %82.9)بوزن نسيب وقدره (، و 5( من أصل )4.14ككل مبتوسط حسايب )  االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي(

 بناء على التصنيف الذي مت اعتماده العتماد مستوايت املتوسطات احلسابية. وهو متوسط حسايب يعترب عايل
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واليت أظهرت أن التخطيط االسرتاتيجي يسهم بدرجة كبرية يف حتسني  1(2018وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )العتييب،

واليت بينت أن التخطيط االسرتاتيجي يسهم  2(Moxley,2003وية، وأيضا دراسة )األداء املدرسي يف املدارس الثان

 يف حتسني األداء بصورة عالية جدا.

 

 .الثايناإلجابة على السؤال  ج. نتائ2.1.3

 هل توجد عالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي من خالل تقديرات أفراد العينة؟

لتوضيح أثر املتغري املستقل "  Regression" حتليل االحندار املتعددجراء اختبار "مت الإلجابة عن السؤال 

 ومقدار العالقة بينهما. األداء املدرسي"" على متغري " التخطيط االسرتاتيجي

( يوضح حتليل االحندار لتأثري جماالت التخطيط االسرتاتيجي على األداء املدرسي ونوع العالقة 13.4اجلدول التايل)

 ينهما. ب

 Bقيمة  املتغري املستقل
اخلطأ 

 املعياري

 قيمة

 بيتا

ت قيمة 

 احملسوبة

مستوى 

الداللة 

 "ت"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

R2 

 0.546 0.758 *0.000 3.791 0.128 0.081 0.126 الرؤية

 0.624 0.724 *0.000 4.231 0.167 0.082 0.161 الرسالة

                                                           
جملة كلية الرتبية،  ية،مدخل التخطيط االسرتاتيجي وانعكاسه على حتسني املدارس الثانوية بدولة الكويت: دراسة حتليل ق(. تطبي2018العتييب، تركي احلميدي ) 1

 .45-40، جامعة بنها، ص 114ع، 29مج
2 Moxley, S. (2003).Strategic Planning process  used in school Districts in the Southeastern United 

States: University of Central Florida Vol.64-02A,Dissartaion Abstract International, p.359 
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 0.582 0.838 *0.000 3.869 0.286 0.089 0.286 البيئة الداخلية

األهداف 

 االسرتاتيجية
0.321 0.72 0.326 3.789 0.000* 0.816 0.712 

 0.432 0.831 *0.000 4.123 0.094 0.079 0.092 البيئة اخلارجية

التخطيط 

 االسرتاتيجي ككل
0.948 0.052 0.872 19.254 0.000* 0.892 0.812 

 (α=0.05اللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى الد-*

(، يتضح لنا هناك أتثري ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 13.4من خالل قراءة النتائج يف اجلدول رقم )

( T( للمتغري املستقل )التخطيط االسرتاتيجي ( ككل على جودة األداء املدرسي، حيث بلغت قيمة )0.005)

( إىل أن قوة العالقة ) الرتابط ( بني Rامل االرتباط )(، فيما تشري قيمة مع0.005( مبستوى داللة )19.254)

( وهي قوة ترابط عالية جدا، فيما 0.892املتغريين ) التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي ( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي ، عليه فإن النتائج تشري R2( )81.2%يوضح معامل التحديد )

د أتثري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي وأن مقدار الرتابط بينهما كان اىل وجو 

واليت أظهرت وجود أتثري كلي  1(2014وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة )زعييب، عاليا جدا.

 للتخطيط االسرتاتيجي كمتغري مستقل على أداء جامعة بسكرة.

                                                           
جامعة  ،(. أثر التخطيط االسرتاتيجي يف أداء مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية )من منظور بطاقة األداء املتوازن(، شهادة ماجستري غري منشورة2014رمحة)زعييب،  1

 .109-107حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، ص
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 اخلالصة: .3-1-3

اشارت نتائج الدراسة اىل أن تقديرات افراد العينة إلسهام التخطيط االسرتاتيجي يف جودة األداء املدرسي جاءت -۩

 ( وهو يعترب مؤشرا عايل يف درجة االسهام.82.9بوزن نسيب وقدره )

ألداء املدرسي، حيث أن ا بينت نتائج الدراسة وجود أتثري يف االجتاه اإلجيايب للتخطيط االسرتاتيجي على جودة-۩

( وهي قوة 0.892قوة العالقة )الرتابط( بني املتغريين )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي، R2( )81.2%ترابط عالية جدا، فيما يوضح معامل التحديد )

وأن  ري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسيعليه فإن النتائج تشري اىل وجود أتث

 مقدار الرتابط بينهما كان عاليا جدا.

 

  ت. التوصيا3-1-4

نظرا حلداثة املوضوع يف مدارسة السلطنة وكذلك حداثة تناول موضوع التخطيط االسرتاتيجي وربطه مع جودة -*

 ث _ يوصي الباحث تبين دراسات أخرى تتناول التخطيط االسرتاتيجي وأثرهاألداء املدرسي _ يف حدود علم الباح

 على جودة األداء املدرسي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني اإلداريني.

زايدة تفويض الصالحيات ملدراء املدارس واليت بدروها تتيح ملدير ملدير املدرسة تطبيق عمليات التخطيط -*

 خيدمه يف تطوير وحتسني مدرسته.  االسرتاتيجي بشكل جيد، ومبا
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زايدة تفعيل برامج التواصل بني املدرسة واجملتمع، مبا ميكن للمدرسة من حتليل البيئة اخلارجية ومعرفة احتياجاهتا -*

  ومتطلباهتا، ومبا حيقق وينمي هذه االجتاهات والرغبات ابجتاه إجيايب حنو املدرسة.

 

 قائمة املراجع

 لعربية. املراجع ا5-1-1

الدار  "التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم ختطيط معاصر يف عامل متجدد(."2010اجلبوري، حسني، ) -1

 .18-15العربية للعلوم. بريوت. ص 

 ، دراسة غري منشورة، عمان، األردن.التخطيط يف التجربة األردنية(. 1997اجلامودي، مجيل. ) -2

 ، اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية.2ط ف املدير(.العملية اإلدارية )وظائ(. 2002الشرقاوي، علي. ) -4

تطبيق مدخل التخطيط االسرتاتيجي وانعكاسه على حتسني املدارس (. 2018العتييب، تركي احلميدي ) -5

 .45-40، جامعة بنها، ص 114، ع29: دراسة حتليلية، جملة كلية الرتبية، مجالثانوية بدولة الكويت

 ، دار القلم، الكويت.1، طمدخل إىل اإلدارة الرتبوية(. 1984يل طه )بستان، أمحد عبد الباقي، وحسن مج -6

من منظور ) أثر التخطيط االسرتاتيجي يف أداء مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية(. 2014زعييب، رمحة) -7

، ةبطاقة األداء املتوازن(، شهادة ماجستري غري منشورة، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجاري

 .109-107ص

 .23الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق، ص  اىل التخطيط، مدخل(. 1999مخيس، موسى يوسف ) -8
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