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 *بسم اهللا الرحمن الرحيم * 
 
 الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً يأيها"

 واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة  فأما الذين آمنوا باهللا،مبيناً 
  "منه وفضلٍ ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً

 ) ١٧٥،١٧٤: النساء(                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
 ...إلى والدتي الكريمة أدام اهللا عليها ثوب الصحة والهناء 

 ... ذات مساءإلى مالك الفرح التي أهدتني دمع عينيها 

 ....إلى كل من لم يبخل علي بخالص الدعاء 

 ...والشرفاء جميعاً بال استثناء... إلى الحريصين على الوطن  

  ...  والعطاءإلى أصحاب الفضل  

  

  

إليهم أهدي هذا الجهد المتواضع، سائالً المولى عز وجل أن يوفقني والمؤمنين لما 

 .فيه الخير والبناء
  

                                              

  الباحث                                                                

  محمود عبد المجيد عساف

  

  

  



  

 أعانني فبلغت، ووفقني فأنجزت، له الحمد كل الحمد من قبل ومن بعد، وبدًأ وفي الحمد هللا الذي

  ...الختام، أما بعد

هذا العمل المتواضع وما كان لهذا العمل أن يتم إال بفضل اهللا وتوفيقه، فقد شرفت على إنهاء 

  .وفضل أصحاب الفضل الذين لهم أدين، وكنت بهم بعد اهللا أستعين

فمن هذا المقام أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى جميع أساتذتي األفاضل، خاصة أستاذي 

ة، وغمرني بفيض علمه، وكثير نصحه،  الذي أشرف على هذه الرسالمحمد عثمان األغا/ الدكتور

  . وحسن معاملته، وجميل صبره

 فؤاد علي العاجز/ كما أتقدم بالتقدير العميق والعرفان إلى أستاذي الكريمين، األستاذ الدكتور

 لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، فإنني بحمد اهللا محظوظ بهما ومستأنس هيفاء األغا/ ة والدكتور

  .، وآرائهما السديدة، إلصالح جوانب القصور في هذا العملبمالحظتهما القيمة

كما أقدم شكري الجزيل إلى أساتذتنا األفاضل، الذين بذلوا جهداً في تحكيم أداة الدراسة، كما 

وأسجل شكري وامتناني لمديري ومديرات مدارس محافظة غزة الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في 

  . ضوعيةاإلجابة عن بنود االستبانة بكل مو

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمركز القطان للبحث والتطوير التربوي والعاملين فيه لما 

  .قدموه لي من مساعدة ودعم معنوي إلنجاز هذا العمل

أما أفراد أسرتي، أمي التي كان لها عظيم األثر في دعمي معنوياً بالحفز والدعاء المستمر، فلها 

 زوجتي التي تحملت ازدواجيتي وقلقي واضطرابي فلها مني عظيم الود  ومني عظيم التقدير،

  .وألبنائي محمد وسهام، فلهما مني كل الحب لما تحماله من مشقة انشغالي عنهم لبعض الوقت

وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في إتمام 

  .الوجه األكملهذا العمل، وإخراجه على 

                               وجزاهم اهللا عني خير الجزاء،،،،

  

                                                                                   الباحث



                                                                         محمود عبد المجيد عساف

  *قائمة المحتويات* 



وعــــــــــــــالموض الصفحة  
 

٢ 
  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 المقدمة                                                                                  
   مشكلة الدراسة   ٥  

   فروض الدراسة ٦

  ة أهداف الدراس ٧
   أهمية الدراسة ٧
   مصطلحات الدراسة ٨
   حدود الدراسة ٩
 

 
١١ 

  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

  نشأة اإلدارة المدرسية وتطورها/  أوالً
   مفهوم اإلدارة المدرسية ١١
   أهمية اإلدارة المدرسية ووظيفتها ١٣
   أهداف اإلدارة المدرسية وأسس نجاحها ١٥
   وظائف ومهام اإلدارة المدرسية  ١٨
  planning التخطيط -١  ١٩
     Organizing      التنظيم -٢  ٢٢
  Directing & Clinical Supervision التوجيه واإلشراف - ٣  ٢٤
    Communication االتصال -٤ ٣٠
  Decision Making اتخاذ القرار -٥ ٣٤
 Evaluation التقويم  -٦ ٣٨
  :  أنماط اإلدارة المدرسية   ٤٠
  Autocratic Administrationاألوتوقراطية  اإلدارة -١ ٤٠
   Democratic  Administration اإلدارة الديمقراطية  -٢ ٤٢
    Laissez-faire Administration اإلدارة التساهلية  -٣ ٤٤
  ) لمحة تاريخية(  اإلدارة المدرسية في مدارس محافظة غزة   ٤٦
    مهام اإلدارة المدرسية في محافظة غزة ٤٨



    صعوبات ومعوقات تواجه اإلدارة المدرسية في فلسطين ٥١
  النشأة والتطور: اإلدارة االستراتيجية/   ثانياً  ٥٣
    جذور اإلدارة االستراتيجية وتطور مفهومها  ٥٥
    تعريف اإلدارة االستراتيجية ومفهوم االستراتيجية ٥٦
    أهداف اإلدارة االستراتيجية ٦٠
  )المدرسي( دارة االستراتيجية في المجال التعليمي   تطبيقات اإل ٦١
    أهمية اإلدارة االستراتيجية بالنسبة للمدرسة ٦٢
    التحديات والقيود على عملية اإلدارة االستراتيجية المدرسية ٦٤
    عمليات اإلدارة االستراتيجية ٦٥
   صياغة الرؤية الحالية ورسالة المدرسة - ١   ٦٧
  األهداف االستراتيجية للمدرسة تحديد - ٢   ٦٨
  ) الداخلية والخارجية(  مسح وتحليل البيئتين - ٣   ٧١
   على التنفيذة التقويم والرقابة االستراتيجي- ٤   ٧٨
   تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة- ٥   ٨٢
    عناصر اإلدارة االستراتيجية ٨٤
     مخاطر اإلدارة االستراتيجية ٨٧

 
 
٨٩ 

  الدراسات السابقة: الثالثالفصل  

   الدراسات العربية المتعلقة باإلدارة المدرسية /   أوالً 
           الدراسات العربية المتعلقة باإلدارة االستراتيجية ١٠٣
   الدراسات األجنبية المتعلقة باإلدارة المدرسية/   ثانياً  ١١٢
  الستراتيجية          الدراسات األجنبية المتعلقة باإلدارة ا ١١٦
    التعليق على الدراسات السابقة ١٢٣

 
 

١٢٧ 

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع  

  منهج الدراسة/ أوالً  
  مجتمع الدراسة وعينتها/  ثانياً  ١٢٧
  أداة الدراسة/  ثالثاً  ١٢٨
  صدق االستبانة/  رابعاً  ١٢٩



  

  

  

  

  

  

  
* قائمة الجـــــداول*  

  ثبات االستبانة /  خامساً  ١٣٤
  تطبيق أداة االستبانة/  سادساً ١٣٦
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة/  سابعاً ١٣٦

 
 

١٣٨ 

  نتائج الدراسة وتفسيراتها: الفصل الخامس

   إجابة السؤال األول
   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ١٣٩
   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ١٥٧
  ابع النتائج المتعلقة بالسؤال الر ١٦٤
   التوصيات والمقترحات ١٧٢
    قائمة المراجع  ١٧٤
  قائمة المراجع والدوريات العربية/   أوالً ١٧٥
  قائمة المراجع والدوريات األجنبية/  ثانياً  ١٨٢
  قائمة المالحق  ١٨٤

 الرقم عنوان الجــــــدول الصفحة



 

 

  

  

  
 

   *قائمة المــــالحق* 

-١ سة حسب الجنسعينة الدرا) ١(جدول رقم  ١٢٧  

 -٢ عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي)  ٢(جدول رقم  ١٢٨

-٣ عينة الدراسة حسب المرحلة التعليمية) ٣(جدول رقم  ١٢٨  

-٤ عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة) ٤( جدول  رقم  ١٢٨  

  -٥  فقرات االستبانة حسب كل بعد من أبعادها) ٥(جدول رقم  ١٢٩

  -٦  عامالت ارتباط فقرات البعد األول مع الدرجة الكلية للبعد األولم) ٦(جدول رقم  ١٣٠

-٧  معامالت ارتباط فقرات البعد الثاني مع الدرجة الكلية للبعد الثاني) ٧(جدول رقم  ١٣١  

-٨  معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث مع الدرجة الكلية للبعد الثالث ) ٨(جدول رقم  ١٣٢  

-٩  مالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة مع الدرجة الكليةمعا) ٩(جدول رقم  ١٣٤  

-١٠  معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل) ١٠(جدول رقم  ١٣٥  

-١١  معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل) ١١(جدول رقم  ١٣٥  

-١٢  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال األول) ١٢ (جدول رقم ١٤٠  

-١٣  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثاني) ١٣(جدول رقم  ١٤٥  
-١٤  المجال الثالثلفقراتالنسبي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن ) ١٤(جدول رقم ١٥٠  

-١٥ بعاد االستبانةألالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ) ١٥(جدول رقم ١٥٥  

-١٦ لالستبانة تبعاً لمتغير الجنس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة ) ١٦ (جدول رقم ١٥٧  
-١٧  المؤهل العلميلالستبانة تبعاً لمتغير" ت"نحرافات المعيارية  وقيمة المتوسطات واال) ١٧(جدول رقم  ١٥٩  

-١٨  المرحلة التعليميةلالستبانة تبعاً لمتغير" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة ) ١٨(جدول رقم  ١٦١  

الرقم وان الملحقـــعن الصفحة



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  *قائمة األشكــــال *

-١ ستبانة في صورتها األولى قبل التحكيماال)  ١( ملحق رقم ١٨٥  

-٢ االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم) ٢( ملحق رقم  ١٩٠  

-٣ قائمة بأسماء السادة المحكمين) ٣( ملحق رقم  ١٩٦  

-٤ تسهيل مهمة الباحث موجه لوكيل وزارة التربية والتعليم) ٤( ملحق رقم  ١٩٧  

-٥  الباحث موجه لمدير التربية والتعليمتسهيل مهمة) ٥( ملحق رقم ١٩٨  

-٦ )٢٠٠٥-٢٠٠٤(كشف بأسماء جميع مدارس محافظة غزة ) ٦( ملحق رقم ١٩٩  

-٧ نشرة وزارة التربية والتعليم حول مهام اإلدارة المدرسية) ٧(ملحق رقم ٢٠٠  

-٨ نموذج األربعة عوامل لإلدارة االستراتيجية ) ٨(ملحق رقم ٢١٢  

-٩ نموذج اإلدارة االستراتيجية لكويك) ٩(ملحق رقم ٢١٣  

-١٠ Wheelen & hunger اإلدارة االستراتيجية لـ جنموذ) ١٠(ملحق رقم ٢١٤

-١١ Donald F. Harveyنموذج  اإلدارة االستراتيجية لـ ) ١١(ملحق رقم ٢١٥

-١٢ Fred Dauidنموذج اإلدارة االستراتيجية لـ ) ١٢(ملحق رقم ٢١٦

-١٣  Minichiell & Curranنموذج اإلدارة االستراتيجية لـ ) ١٣(ملحق رقم  ٢١٧



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ملخص الدراسة
، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع اإلدارة المدرسية في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية

ورصد مدى تطبيق هذا النمط اإلداري في مدارس محافظة غزة،وكذلك التعرف هذا النمط، 

 الرقم عنوان الشكـــــــــل الصفحة

-١ عملية اتخاذ القرارات وجوهر العملية اإلدارية) ١(الشكل رقم ٣٥  

ةالعوامل المؤثرة في صياغة االستراتيجي) ٢(الشكل رقم  ٦٠  ٢-  

-٣ ةالمبادئ التي تقوم عليها اإلدارة االستراتيجي) ٣(الشكل رقم  ١٣٩  



ه على اإلصالح في ظل التغير الكمي والنوعي في البيئة، كما هدفت إلى اإلجابة عن وقدرت

  :السؤال التالي

هل هناك اختالف بين مديري مدارس محافظة غزة في درجة ممارساتهم اإلدارية في ضوء 

   ؟معايير اإلدارة االستراتيجية باختالف الجنس، المؤهل العلمي، المرحلة التعليمية، سنوات الخدمة

  :ويتفرع من هذا السؤال الفروض التالية التي حاولت الدراسة التحقق منها، وهي

في الممارسات اإلدارية لدى مديري α ≤ 0.05     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -١

 ). ، أنثىذكر(المدارس في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى متغير الجنس 

في الممارسات اإلدارية لدى مديري  α ≤ 0.05  إحصائية عند  ال توجد فروق ذات داللة  -٢

بكالوريوس ، (العلمي  إلى متغير المؤهل االستراتيجية تعزىالمدارس في ضوء معايير اإلدارة 

 .)ماجستير

في الممارسات اإلدارية لدى مديري  α ≤ 0.05  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   -٣

 ، أساسي( إلى متغير المرحلة التعليمية االستراتيجية تعزىارة المدارس في ضوء معايير اإلد

 .)ثانوي

  في الممارسات اإلدارية لدى  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   -٤

 ٥-١ (مديري المدارس في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة

 .)فوق فما ١٠، ١٠- ٥، 

ث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات، في وصف واستخدم الباح

  . الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها، وبيان العالقة بين مكوناتها

وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية بمحافظة غزة وعددهم 

  ).م٢٠٠٥- ٢٠٠٤(في العام الدراسي) ١٢٨(

فقرة موزعة ) ٦٥(يق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لهذا الغرض اشتملت على ولتحق

 اتجاهات مدير -  مبادئ اإلدارة االستراتيجيةنمفاهيم مدير المدرسة ع: ( مجاالت هي) ٣(على 

  ).ة ممارسة مدير المدرسة لإلدارة االستراتيجي-  نحو اإلدارة االستراتيجيةةالمدرس

 من صدق االستبانة بعرضها على مجموعة من المحكمين، كما استخدم الباحث وقد تم التأكد

معادلة بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل 

  .مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لها



لنصفية حيث بلغ معامل الثبات كما قام الباحث بحساب ثبات االستبانة باستخدام طريق التجزئة ا

، كما استخدم طريقة ألفا كرونباخ كطريقة أخرى لحساب الثبات ووجد أن معامل )٠,٨٦(الكلي 

  .وهي نسبة كافية لتطبيق األداة) ٠,٩٦(الثبات الكلي 

، وتحليل التباين Tوتم تحليل إجابات أفراد العينة باستخدام النسب المئوية والتكرارات واختبار

  .ياألحاد

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مديري المدارس لديهم مفاهيم واضحة لمبادئ اإلدارة 

االستراتيجية، واتجاهات ايجابية نحو تطبيقها في اإلدارة المدرسية، إال أنهم يمارسوها بنسبة 

في حين كان واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة %. ٨٢,٨

  %.٨٤,٤ية بنسبة االستراتيج

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في الممارسات اإلدارية لدى   

مديري المدارس في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية تعزى لعامل الجنس، المؤهل العلمي، 

مية سنوات الخدمة، ولكن توجد فروق دالة إحصائيا في هذه الممارسات تعزى إلى المرحلة التعلي

  . وذلك لصالح المرحلة الثانوية

  :وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي

 كنشاط يحاجة المدارس إلى تبني ممارسة اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيج •

  .طبيعي واعتيادي داخل المدرسة

ة ضرورة صياغة إستراتجية واضحة للمدرسة تتكامل مع االستراتيجية العامة متضمن •

 .الغايات التي تريد اإلدارة االستراتيجية تحقيقها والرؤية المستقبلية لدورها

ضرورة إعداد دورات تدريبية للمديرين حول مبادئ اإلدارة االستراتيجية والتخطيط  •

 .االستراتيجي

 .ضرورة التنسيق بين كل من اإلدارة المركزية، واإلدارات المدرسية •

المدير وخاصة المدارس الكبيرة، والحد من أعماله تخفيف المهام الملقاة على عاتق  •

 .الكتابية الروتينية

العمل على خلق قاعدة بيانات ونظم معلومات متطورة لدى المدارس وهي عبارة عن  •

 .شبكة من المعلومات تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

Abstract  
 

This study aimed at studying the reality of school management in the light of 
strategic management measures and to check how for this administrative 



type is being applied at Gaza governorate schools as well as recognizing this 
type and its ability to make a reform within the qualitative and quantities 
change in the environment. It also aimed at answering the following 
question : 
Is there a difference among the headmaster of  Gaza governorate schools in 
the quality of their administrative practices in the light of administrative 
strategic measure differ according to sex, study qualifications, educational 
stage and years of experience ? 
 
In addition, the study tried to verify the following hypothesis: 

1- there is no statistically significant differences at the significance level 
(0.05≥α ) of administrative practices for school headmasters, within 
the light of administrative strategic measures due to the sex factor. 
(male – female). 

2- there is no statistically significant differences at the significance level 
(0.05≥α ) of administrative practices for school headmasters, within 
the light of administrative strategic measures due to the study 
qualification. (bachelor – master). 

3- there is no statistically significant differences at the significance level 
(0.05≥α ) of administrative practices for school headmasters, within 
the light of administrative strategic measures due to the educational 
stage (primary- secondary). 

4- there is no statistically significant differences at the significance level 
(0.05≥α ) of administrative practices for school headmasters, within 
the light of administrative strategic measures due to the years of 
experience (1-5, 5-10, 10 and more). 

 
The researcher has used the analytical descriptive method to suit this kind of 
studies in describing the phenomenon related to study subject and 
diagnosing its data and showing the relation between its components. 
Study sample is formed of all governmental schools headmasters and 
headmistresses in Gaza governorate, whose number was (128) in the school 
year (2004-2005). 
To achieve the aims of this study, the researcher has prepared questionnaire 
for this purpose which included (65) item distributed on three fields: 
(concepts of school headmaster concerning the administrative strategic 
principles – attitudes of school headmaster towards  strategic  management - 
school headmaster practice of  strategic  management ). 



The questionnaire has been verified by group of referees and the researcher 
used person’s equation to calculate the internal consistency each domain and 
the total score of the questionnaire . 
The researcher also used split-half technique to insure the reliability of the 
questionnaire in which the total rightness equation (0.86). 
Moreover, responses of the sample members have been analyzed by using 
percentage, frequencies, T- test, and One- Way ANOVA. 
 
The study results showed that school headmasters have clear concepts of 
strategic principles of management and positive attitudes to apply them 
within school management but they practice them at (82.8 %) while the 
reality of school management in Gaza governorate within the  administrative 
strategic management measures is about (84.4%). 
The study results also revealed that there were no statistically significant 
differences of administrative practices for school headmasters, within the 
light of administrative strategic measures due to the sex factor, study 
qualification and years of experience. but there are  statistically significant 
differences in these practices due to educational stage for the sake of 
secondary stage. 
 
In light of the study results, the researcher suggested the following 
recommendations: 

1- the schools need to adopt the practice of strategic management and 
strategic planning as natural and ordinary activity inside the school. 

2- The necessity of having a clear strategy for school coping with the 
general strategy including the purposes that the strategic management 
to be achieved and the future method of its role .  

3- The necessity of preparing training courses for headmasters 
concerning the administrative   management  and strategic planning.. 

4- The necessity of coordinating between each central management and 
school administrations. 

5- Reducing the jobs assigned for the headmaster especially big schools 
and minimizing his routine written work. 

6- Making a data base and advanced information systems for schools as 
a net of information related to the inside and out side environment of 
school.         
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  الفصل األول  
  اإلطار العام للدراسة

  
  المقدمة •

 مشكلة الدراسة •

 فروض الدراسة •

 أهداف الدراسة •

 أهمية الدراسة •

 حدود الدراسة •

 مصطلحات الدراسة •

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  "واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية " 

  

  :اسة مقدمة الدر

يشهد العالم اآلن سلسلة من التغيرات االقتصادية والتكنولوجية والسياسية واالجتماعية والثقافية، 

وكل شئ حولنا اآلن أصبح على غير ما تعودنا . جعلته عالماً مختلفاً تماماً عما كان عليه منذ سنوات قليلة

  .في األيام الماضية

الم، وتوفر قدرات هائلة لتقديم خدمات جديدة ومتطورة لم فالتطورات العلمية تتسابق لتحل مشكالت الع

 تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية في مواجهة إقليميةالدول ذاتها تتحالف في تكتالت  .يكن اإلنسان يحلم بها

فالقاسم المشترك م والتكنولوجيا، واإلدارة الجيدة، الكل في سباق خطير سالحه العلفتكتالت أخرى، 

اسم في التنافس الشديد وغير المسبوق بين المنظمات هو اإلدارة الحديثة والمبنية على العلم والعامل الح

  .والبحث الموضوعي عن سبل استخدام الموارد لتحقيق األهداف

إن السعي لتحقيق التنمية للمجتمع واالرتفاع بكفاءة األفراد، إنما يتوقف على كفاءة اإلدارة ومدى أخذها 

  . المتطورة في حل المشكالت وتخطيط وتنظيم األداءباألساليب العلمية

فاإلدارة تعتبر أداة تطوير للمجتمع، تعمل على تقدمه ورفاهيته باستغالل الطاقات المتوافرة في االتجاه 

المرغوب فيه إلى أقصى مدى ممكن، فما حدث في التاريخ من ثورات وانقالبات، كاالنقالب الصناعي، 

وجي إنما يعود في معظمه إلى إعادة النظر في أساليب اإلدارة في البلدان التي وما صاحبه من تقدم تكنول

  .حدثت فيها

فاإلدارة هي العنصر الحاسم اآلن في تقدم األمم، والمدير هو العقل المدبر والفكر المستنير لتوجيه األنشطة                

 وظيفـة اإلدارة حيويـة   بما يعود على مؤسسته والمجتمع ككل بالخير والتقدم ، ففي العصر الحالي تصبح      

وهامة في مواكبة التطورات، والمتغيرات، واستثمارها بتوظيف التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيـق             

   )١٨:١٩٩٨الدويك، (  .رغبات المجتمع

والنظام التربوي التعليمي كغيره من األنظمة الحياتية المختلفة يحتاج إلى إدارة، ولكي تحقق التربية 

تحتاج إلى إدارة فاعلة تنظم نشاطاتها وتنسق جهود أفرادها من أجل تحقيق األهداف ثمارها، فإنها 

  .المرجوة

وعلى ذلك فإن اإلدارة التعليمية هي مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها سواء في داخل 

  )٢٠:١٩٨٧الخطيب، وآخرون،(.المنظمة أو بينها وبين نفسها لتحقيق األغراض التربوية



 ٣

أما اإلدارة المدرسية فهي ما يبذله مدير المدرسة من جهود بناءة ، وتعاون مثمر لتهيئة  المناخ المناسب 

لرفع كفاءة المعلمين وتوجيه نشاطهم بما يمكنهم من تربية الطالب ودفع العملية التعليمية إلى األمام ، 

وم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين، من أي أنها تلك الجهود المنسقة التي يق. لتحقيق أهداف المدرسة

معلمين وإداريين وغيرهم بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه 

  .األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة ، وعلى أساس سليم
/ www.gurayatedu.gov.sa/eshraf_managment  

مل العبء األكبر في تنفيذ العملية التعليمية بجميع جوانبها فنياً وإدارياً وهي كما أن اإلدارة المدرسية تتح

  .تمثل الميدان الفعلي لتضافر جهود العاملين فيها من معلمين وإداريين في تسيير دفة اإلدارة

ة ولقد شهدت السنوات األخيرة اتجاهاً جديداً في اإلدارة المدرسية ، فلم تعد مجرد تسيير شئون المدرس

تسييراً روتينياً ، ولم يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام في مدرسته والتأكد من سير 

الدراسة وفق الجدول الموضوع ، وحصر التالميذ والعمل على إتقانهم للمواد الدراسية ، بل أصبح محور 

يات التي تساعد على توجيه العمل في هذه اإلدارة يدور حول التلميذ وحول توفير كل الظروف واإلمكان

نموه العقلي والبدني والروحي والتي تعمل على تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو ، كما أصبح 

  )٢٤:٢٠٠٢أحمد، (  .يدور أيضا حول تحقيق األهداف االجتماعية التي يدين بها المجتمع

 وترجمة مخلصة للفلسفة التي  نقياً تعبيراً ينبغي أن تكونالتعليمية،لما كانت اإلدارة  ويرى الباحث أنه 

 المدرسة بالتالي ينبغي إن تكون بيئة منتقاة بالقياس إلى البيئات والمؤسسات األخرى نالمجتمع، فاينشدها 

 وهي لن تكون بيئة منتقاة إال إذا كانت إدارتها نقية، ومعنى هذا أن يكون كل من المجتمع،الموجودة في 

 وفي سير العمل، وفي التعاون إلدارة المدرسية نموذجا صالحا في العالقات اإلنسانية،اإلدارة التعليمية وا

  .الديمقراطيةوإتباع أساليب 

واإلدارة المدرسية شأنها شأن أي عمل يقوم به اإلنسان، ال يخلو من وجود صعوبات تعترضه أثناء 

ور التي تمثل صعوبات في طريق القيام  من بعض األم- أحياناً–  بل نجد أنها تعاني به،ممارسته أو القيام 

على أن هذه الصعوبات تختلف من إدارة إلى أخرى ومن مرحلة تعليمية إلى . بوظائفها على الوجه األكمل

  . تبعاً لظروف المدارس، وطبيعة القائمين عليهاأخرى،

 وتبدع وتضيف لذلك أصبح مدير المدرسة بحاجة ماسة إلى رؤية إدارية جديدة تحرك وتنمي وتبني وتجدد

 وتعطي الفرد رؤية واضحة حول ما ينبغي أن تكون عليه زاهراً، رؤية تحقق للمدرسة مستقبالً وتستثمر،

  . رؤية حقيقية تعيش في القلوب والعقول والسلوك واألداء اليومي في المدرسةالمستقبل،مدرسته في 

 تتميز بوجود وواقعية،اجتماعية وإنسانية فاإلدارة المدرسية الناجحة والفاعلة يجب أن تكون إدارة هادفة و

نظام جيد لالتصال بالعالقات الداخلية للمدرسة وهي التي ترتبط بالسلوك اإلنساني الذي يساعد في إنجاز 

  .أغراضها المتغيرة باستمرار



 ٤

تعاني من أزمات مزعجة وقد الحظ الباحث من خالل عمله مع اإلدارات المدرسية أن اإلدارة المدرسية 

 التي ما زالت تمثل ظاهرة من ظواهر السلوك اإلنساني التي أقلقت المجتمعات البشرية والحكومات تلك

   - : فيما يليتمنذ أقدم العصور حتى اآلن ، ويمكن بيان أهم معالم تلك األزما

ومرادفة لركوب السلطة ) نشاط فوق العمل(اإلدارة المدرسية مازالت واقعة تحت تأثير تصور  -١

الء، وما زال التركيز في العمل اإلداري على النواحي الميكانيكية المتعلقة بحرفية واألمر واإلم

القواعد واللوائح، أكثر من النواحي اإلنسانية المتعلقة بحفز األفراد ومراعاة المتغيرات المحيطة 

  .بالبيئة المدرسية

 القرارات واللوائح  بمعنى أنها تضع بمفردهاالحقيقية،األجهزة العليا ما زالت بيدها السلطة  -٢

 . حرياتها في التصرف والحركة محدودةالتنفيذ، واإلدارة المدرسية ال تملك إال العمل،وقواعد 

 لم تنشا تنظيمات فعالة تفي بهذا الغرض، بل بالمجتمع،وعلى الرغم من ظهور أهمية ربط التعليم 

  . منطوية ال تكاد تستفيد مما يجري حولها- اإلدارة المدرسية- ظلت

 وانعدام مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات   واستخدام ،والمأمولجود فجوات شاسعة بين الواقع و -٣

وكذلك تذبذب هذه اإلدارة وعدم .  واالعتماد عليه في تقويم العمل وحساب العائدالتقليدي،النمط 

م وجود  وعدالمحددة،تحقيقها لكامل أهدافها نتيجة عدم تكافؤ السلطة الممارسة مع المسئولية 

 .إمكانيات تتناسب مع مسئوليات مدير المدرسة

  

من هنا وفي ضوء تعدد أنماط اإلدارة المدرسية في المدرسة الواحدة ، ومن مدرسة ألخرى ، نتيجة 

لعملية تغير مديري المدارس باستمرار الناتجة عن كثرة التنقالت والترقيات ، ومن خالل ما سبق 

اخترت نمطا حديثا  من األنماط . دارة المدرسية في محافظة غزةذكره من بعض أوجه القصور في اإل

 منها في اإلدارة المدرسية ةوذلك إلبداء مقترحات يمكن االستفاد) اإلدارة االستراتيجية(اإلدارية  وهو 

بعد دراسة الواقع اإلداري، وذلك لما اظهر هذا النمط من أهمية في تحليل التحديات التي تواجه 

  -:تلفة فهي تساعد مدير المدرسة علىاإلدارات المخ
www.moe.gov.om/moe/bulletin/04.htm-101k                     ٢٠/١٢/٢٠٠٣ السبت  

تحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل المدرسي وتؤثر في العمل المدرسي وعلى اتخاذ  -١

  .قرارات تتناسب مع القضايا المطروحة في العمل المدرسي 

 .أهداف إجرائية للمواد الدراسية والوظائف والمسئوليات المحددة لكل عضو في المدرسةتحديد  -٢

 .وضع تصور لمستقبل المدرسة من خالل الكشف عن واقع إمكانيات المدرسة ومواردها المتاحة -٣

التوصل إلى قرارات استراتيجية في األوقات التي تتعرض لها المدرسة لتحديات داخلية أو  -٤

 .في المستقبلخارجية محتملة 



 ٥

وضع المدرسة في موقف نشط ومتميز يتالءم مع التغيرات البيئية بشكل دائم، وتطوير الواقع  -٥

 .النجاحالمدرسي لمواجهة الصعوبات التي تعترض 

  

 وهي تطور لمفهوم التخطيط والتطبيق،حيث تعتبر اإلدارة االستراتيجية هي قمة الهرم اإلداري في الفكر 

 أي نظرة داخلية إلى الخارج تهدف إلى اإلبداع واحد،م بالحاضر والمستقبل في آن  حيث تهتاالستراتيجي،

غراب، (  . كما أنها تساعد على توقع أي تغير محتمل في البيئة المحيطة بالمدرسةالتشغيلية،ورفع الكفاءة 

٥: ١٩٩٤(   

، التصميم، والتطبيق(  المتكاملة فهي طريقة في التفكير وأسلوب في اإلدارة تمثل منظومة من العمليات

 .المدرسةوهي ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحليل اثر المتغيرات المهمة على ) والتقييم 

وبذلك تتحدد وظيفة المدير اإلستراتيجي باتخاذ القرارات التي تعمل على تحقيق االستخدام األفضل لموارد 

  )١٥: ١٩٩٨ياسين ، ( .المدرسة في ظل ظروف بيئتها المتغيرة

وقد أفرزت الدراسات الكثير من تصنيفات أنماط اإلدارة التربوية التي يتبعها المدير في إدارة مؤسسته 

اإلدارة " اإلدارية وهو التربوية، وسيتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى نمط حديث من األنماط 

وذلك لما أظهر هذا ) المدارس ( التعليمية من خالل دراسة للواقع اإلداري في المؤسسات " جية االستراتي

النمط من أهمية في العمل اإلداري وفي تحليل التحديات التي تواجه اإلدارات المختلفة بما فيها اإلدارة 

  .التعليمية

وألن فكرته تقوم على وجود منظومة من العمليات المتكاملة ذات العالقة بالبيئة الداخلية والخارجية بحيث 

  . للمتابعة المستمرة، وتقييم األداء أثناء التنفيذتتخذ كأساس

  

  :مشكلة الدراسة

من يتأمل الواقع اإلداري التربوي في مجتمعنا يلمح غياب ممارسة مثل هذا النوع من أنماط 

ومن يطلع على . اإلدارة،  أال وهو اإلدارة االستراتيجية، بل يكاد بعض المديرين لم يسمع عنه بعد

ولت هذا حول النظام اإلداري المدرسي يجد القليل من البحوث العربية التي تناالدراسات المتاحة 

 اإلنجازات وحتى إن تناولته فبدون تتبع لمسيرته أو رصد لدوره أو تفسير - حسب علم الباحث-الموضوع

  .بسببه في النظام اإلداري

. ات على هذا النمط وممارستهإن نمو وتطور اإلدارة في كثير من المنظمات كان نتيجة لسلسلة من التطبيق

  .مما أوضحت النتائج أن هذا النمط يؤدي إلى الفعالية والجودة في اإلنتاج

عام ) Thune & Houseثيون وهاوس (فقد أظهرت الدراسات وأولها الدراسة التي قام بها كل من 

ي أخذت باإلدارة  والتي أجريت على قطاع صناعات األدوية والصناعات الكيميائية أن الشركات الت١٩٧٠
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 والتخطيط االستراتيجي كانت ذات أداء أفضل من تلك المنظمات التي لم تأخذ بهذا النمط ةاإلستراتيجي

 & Karger كارجر وماليك (كما أظهرت الدراسة التي أجراها كل من ). اإلدارة االستراتيجية( اإلداري 

Malik , 1975 (في اإلدارة قد فاقت غيرها في ثالثة عشر أن المنظمات التي تأخذ بالنمط االستراتيجي 

   )١٣:  ١٩٩٠السيد، ( .  من مؤشرات األداء العاممؤشراً

األمر الذي رأيت أن من واجبي كباحث دراسة الواقع اإلداري المدرسي في مجتمعنا من خالل رصد 

إلبداء  في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية،  وذلك ات مديري المدارس في محافظة غزة ممارس

وذلك باعتبار أن المعايير هي المبادئ والعناصر التي تقوم  . المدرسيمقترحات لتطوير العمل اإلداري

  .عليها االدارة االستراتيجية في هذه الدراسة

  :وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي

  إلدارة االستراتيجية؟ما هو واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير ا" 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 ما المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة االستراتيجية؟ -١

ما واقع الممارسات اإلدارية الحالية لدى مديري المدارس في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية  -٢

  محافظة غزة؟نظرهم فيمن وجهة 

 -: التاليةإلى المتغيراتإحصائية في هذه الممارسات تعزى هل توجد فروق ذات داللة  -٣

  ؟.)العلمي المؤهل -  سنوات الخدمة- الجنس-المرحلة التعليمية( 

  كيف يمكن االستفادة من مبادئ اإلدارة االستراتيجية في تطوير الممارسات اإلدارية لدى-      4 

 مديري المدارس في محافظة غزة؟          

  

  :فروض الدراسة

في الممارسات اإلدارية لدى مديري  α ≤ 0.05   عند إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -١

ذكر،  (الجنس إلى متغير  تعزى من وجهة نظرهماالستراتيجيةالمدارس في ضوء معايير اإلدارة 

 .)أنثى

 في الممارسات اإلدارية لدى مديري  α ≤ 0.05   عندإحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -٢

 مؤهل العلميتعزى إلى متغير المن وجهة نظرهم  في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية المدارس

  )بكالوريوس، ماجستير(

  في الممارسات اإلدارية لدى مديري  α ≤ 0.05 عند إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -٣

لة  المرحتعزى إلى متغيرمن وجهة نظرهم  المدارس في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية

 )أساسي، ثانوي(التعليمية 



 ٧

في الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس  α ≤ 0.05  عندإحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -٤

، ٥-١(سنوات الخدمة  إلى متغير تعزى من وجهة نظرهماالستراتيجية في ضوء معايير اإلدارة 

  .)فوق فما ١٠، ١٠-٥

  

  :أهداف الدراسة
  :إلىتهدف هذه الدراسة 

  . فيها في محافظة غزةةة واقع اإلدارة المدرسية، ورصد مدى تطبيق نمط اإلدارة اإلستراتيجيدراس -١

، وما قدرته على اإلصالح خاصة في ظل التغير ) اإلدارة االستراتيجية (التعرف على هذا النمط  -٢

الكمي والنوعي في البيئة، وزيادة حدة المنافسة إلنتاج العنصر البشري األفضل ، والتغير 

 .لتكنولوجي ، ونقص الموارد في بعض األحيانا

الكشف عما إذا كان هناك فروق بين مديري المدارس في ممارساتهم اإلدارية تعزى إلى المتغيرات   -٣

 ).الجنس، المؤهل العلمي، المرحلة التعليمية، سنوات الخدمة(

 العملية اإلدارية الكشف عن إمكانية تطبيق هذا النمط في اإلدارة المدرسية من خالل النظر إلى -٤

 .كنظام شامل متكامل يحث على التفكير ويدعو إلى المنهجية في اتخاذ القرارات

  

  :الدراسةأهمية 

  :األهمية الموضوعية

األهمية الكبرى التي توليها األبحاث والمنظمات العالمية لهذا النمط من اإلدارة ودوره في مواجهة  -١

نتيجة لتعقد وتداخل العوامل الفاعلة، أو نتيجة لمواقف تزيد المواقف التي تتسم بصعوبة تحقيق األهداف 

فيها القيود وتتشابك، وتتصاعد فيها المتغيرات وتتفاعل وتتسارع عوامل التغير وتتعدد مصادره بحيث 

 .تتميع صورة الحاضر، وتقل القدرة على استكشاف المستقبل

وكيفية االستفادة من مبادئ هذا النمط وأسسه فانه تتضح أهمية التعرف على هذا النمط من أنماط اإلدارة 

  .في تطوير الممارسات اإلدارية السائدة

وكذلك حاجة المجتمع الفلسطيني إلى هذا النمط في إدارة مؤسساته خاصة التربوية، وذلك لتشابك 

يئية المتغيرات من جهة، ولما له من عالقة بصياغة األهداف وتنفيذ الخطط الخاصة وتحليل المتغيرات الب

  .الداخلية من جهة أخرى

، وتعزيز روح المنافسة وربط اإلنتاجية رفع كفاءتها إلىكما تبرز أهمية هذه الدراسة في حاجة المدرسة 

  .التفكير بالتنفيذ



 ٨

ندرة الدراسات العربية التي تناولت هذا النمط، وقلة تطبيقات اإلدارة االستراتيجية في البيئة  -٢

ل هذا النمط في الجامعات العربية والفلسطينية، مع أنها كانت في الفلسطينية، وحداثة تدريس مث

  .١٩٥٩الجامعات الغربية منذ ظهور دراسة حول إدارة األعمال في أمريكا عام 

  :قد يستفيد من هذه الدراسة كل من  -٣

  . مديري المدارس بشكل عام-أ 

  .لتعليم القائمين على متابعة ممارسات مديري المدارس في وزارة التربية وا-ب

  . القائمين على اختيار وتدريب مديري المدارس -ج

  . واضعي برامج التطوير في اإلدارة المدرسية، وكذلك الدارسين في شئون اإلدارة المدرسية-د

  

  -:مصطلحات الدراسة

  :اإلدارة المدرسية/  أوالً 

 عن آخرينبواسطة جملة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام "  :بأنها) صالح مصطفى( يعرفها 

  )٢٣: ١٩٩٩ مصطفى،(". لتحقيق أهداف المدرسة وداتهمهمجطريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة 

تخطيط، وتنظيم، ومتابعة، (جميع الجهود واألنشطة والعمليات من"  :بأنها) محمد العجمي ( ويعرفها 

، بحيث لميذ من جميع نواحيهغرض بناء التالتي يقوم بها المدير مع العاملين معه ب) وتوجيه، ورقابة

   )٣٠:٢٠٠٠ العجمي،(  "نجاح مع المجتمع ويساهم في تقدمهيستطيع أ ن يتكيف ب

  :ومن خالل التعريفات السابقة يعرف الباحث اإلدارة المدرسية إجرائيا بما يلي

درسة  داخل الممناسب،هي مجموعة العمليات التي يقوم كل العاملين في المدرسة في تفاعل ضمن مناخ "

 النشء رغبة في إعداد الدولة، والفلسفة التربوية الموضوعة من قبل والسياسات، لألسس وخارجها وفقاً

  ". واالرتقاء بمستوى العاملين فيها للمدرسة، ورفع الكفاية اإلنتاجية المجتمع،بما يتوافق مع 

  

  :االستراتيجيةاإلدارة / ثانياً 

داري المتميز الذي ينظر إلى المؤسسة بكليتها نظرة شاملة بأنها األسلوب اإل" ):علي السلمي(يعرفها

Comprehensive وجودتها اإلنتاجية في محاولة تعظيم الميزة التنافسية التي تسمح بالتفوق وكفاءة ." 

   )١٣١:١٩٩٥السلمي، (  

تي تعمل فيها بأنها عملية تنمية وصيانة العالقة بين المنظمة والبيئة ال :  )kotler كوتلرفيري ( يعرفها 

من خالل تنمية أو تحديد غايات وأهداف لجدول األعمال واألولويات لكل العمليات التي تمارسها هذه 

  .المنظمة



 ٩

عملية إدارية يتم خاللها تحديد التوجهات طويلة المدى، وكذلك : " بأنها) عبد السالم أبو قحف( ويعرفها 

 المحيطة،ييم المستمر مع األخذ في االعتبار التهديدات األداء من خالل التصميم الدقيق في التنفيذ والتق

  )٦٤: ١٩٩٧قحف، أبو  (".والموارد واإلمكانيات الحالية 

 بأنها العملية اإلدارية التي تستهدف إنجاز رسالة المنظمة من خالل إدارة وتوجيه :(Higgins)ويعرفها 

  )١٨: ١٩٩٨ ياسين،(  .بيئتهاعالقات المنظمة مع 

  : إجرائيا بما يليةعريفات السابقة يعرف الباحث اإلدارة اإلستراتيجيومن خالل الت

عملية ديناميكية عقالنية التحليل تسعى إلى تحقيق رسالة المدرسة من خالل إدارة وتوجيه مواردها " 

 ".الحاضر والقدرة على مواجهة تحديات البيئة المتغيرة انطالقاً من نقطة ارتكاز أساسية في فعالة،بطريقة 

المدير الذي : " وفي ضوء تعريف اإلدارة االستراتيجية يمكن تعريف المدير االستراتيجي إجرائياً بأنه

 ".يتبنى نمط اإلدارة االستراتيجية في عملياته اإلدارية وتسيير أمور مؤسسته

  :حدود الدراسة
  :تشتمل هذه الدراسة على حدين رئيسين وهما

درسية وعوامل نجاحها، ونشأتها وتطورها وأنماطها، ويشمل مفهوم اإلدارة الم: الحد النظري •

، إضافة إلى تطبيقات اإلدارة كما يشمل مفهوم اإلدارة االستراتيجية وعملياتها وتطور فكرها

  .االستراتيجية في اإلدارة المدرسية

 :ويتفرع منه اآلتي: الحد الميداني •

 اإلدارية لمدير المدرسة ترسية، والممارساويشمل وصفاً تحليلياً لواقع اإلدارة المد:  الموضوعي الحد-١

 .في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية

ويشمل جميع المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظة غزة  : الحد المؤسسي-٢

  .كلها

جميع وتشمل جميع مديري ومديرات المدارس في جميع مراحل التعليم في محافظة :  الحد البشري-٣

  .أنحاء محافظة غزة

 الجانب الميداني في هذه الدراسة المتمثل في األداة الرئيسة لها وهي استبانة تم تطبيقها : الحد الزماني-٤

    .٢٠٠٥في فبراير من العام 

  



 ١٠

  الفصل الثاني
    * اإلطار النظري* 

  :تناول الباحث في هذا الفصل الموضوعات التالية

  ية وتطورها اإلدارة المدرسنشأة/ أوال
  .مفهوم اإلدارة المدرسية -١

 .أهمية اإلدارة المدرسية ووظيفتها -٢
 .أهداف اإلدارة المدرسية وأسس نجاحها -٣
التخطيط، التنظيم، التوجيه واإلشراف، االتصال، اتخاذ : ( وظائف ومهام اإلدارة المدرسية -٤

 ).القرار، التقويم
 ).ديموقراطية، التساهلية الترسلية األوتوقراطية التسلطية، ال: ( أنماط اإلدارة المدرسية -٥
 )لمحة تاريخية( اإلدارة المدرسية في محافظة غزة  -٦
 .مهام اإلدارة المدرسية في مدارس محافظة غزة -٧
 .صعوبات ومعوقات تواجه اإلدارة المدرسية في فلسطين -٨

  )النشأة والتطور( االستراتيجية اإلدارة/ ثانياً
  .ومجذور اإلدارة االستراتيجية وتطور المفه -١

 .تعريف اإلدارة االستراتيجية ومفهوم االستراتيجية -٢

 .أهداف اإلدارة االستراتيجية -٣

 .تطبيقات اإلدارة االستراتيجية في المجال المدرسي -٤

 .التحديات والقيود على عمليات اإلدارة االستراتيجية -٥

داف صياغة الرؤية الحالية ورسالة المدرسة، تحديد األه: ( عمليات اإلدارة االستراتيجية -٦

 التقويم والرقابة االستراتيجية، االستراتيجية للمدرسة، مسح وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية،

 ).تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة

 .ةعناصر اإلدارة االستراتيجي -٧

  .مخاطر اإلدارة االستراتيجية -٨
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 :مقدمة
ث بالمعلومات الالزمة ليكـون فكـرة       وتزود الباح يمثل اإلطار النظري قاعدة من المعلومات التي تساعد         

شاملة وكاملة عن موضوع دراسته، وكذلك تساعده في الحصول على جميع مفـردات الموضـوع التـي                 

   .تساعده في بناء أداة الدراسة
  

 :رسية وتطورهانشأة اإلدارة المد
) لصناعية والتجارية اإلدارة ا( تظهر كعلم مستقل عن علم اإلدارة العامة أو ) اإلدارة المدرسية (لم تبدأ 

وذلك بعد انعقاد أول اجتماع لرجال اإلدارة التعليمية على . إال مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين 

المؤتمر القومي "  في نيويورك تحت عنوان ١٩٤٦المستوى القومي بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 اللحظة بدأت اإلدارة المدرسية تفرض نفسها على ومنذ تلك" للمتخصصين في مجال اإلدارة التعليمية 

   )٢١ :١٩٩٩مصطفى، (   .علوم التربية وتتخذ لنفسها صفة بينها ، شأنها في ذلك شأن العلوم األخرى 

ومن العوامل التي ساعدت على سرعة تطور اإلدارة المدرسية بالواليات المتحدة، االهتمام بإقامة مؤسسة 

ولقد أنجزت هذه المؤسسة العديد من . Kellog foundation) كلوج(سسة علمية لهذا الغرض تسمى مؤ

ولتنفيذ هذه البرامج تم . البرامج الحديثة والناجحة في مجاال اإلدارة التعليمية والمدرسية بأمريكا وكندا

  .إنشاء تسعة مراكز تابعة للمؤسسة بمناطق مختلفة بالواليات المتحدة 

ت أيضاً على تطور اإلدارة المدرسية االهتمام ، تكوين رابطة رجال ومن العوامل المهمة التي ساعد

وفي . ١٩٥٥ عام  American Association of school Administrationاإلدارة المدرسية 

 تم تشكيل لجنة متخصصة على مستوى علمي متميز من الناحية النظرية والتطبيقية في مجال ١٩٥٦عام 

   )٢٢ : ٢٠٠١دياب ، ( ) . مجلس الجامعات لإلدارة التعليمية (اإلدارة التعليمية تحت اسم 

وبهذا بدأ تطور ميدان اإلدارة المدرسية كحقل دراسي ، أو كعلم من العلوم التربوية المهمة، وبدأ االهتمام  

  .بإنشاء أقسام علمية متخصصة في هذا المجال بالعديد من الجامعات األجنبية والعربية

ن إتقال علم اإلدارة من المؤسسات الصناعية والتجارية إلى مجاالت التربية والتعليم فوعلى اعتبار أن ان  

تعريف اإلدارة المدرسية كعلم له صلة بتعريف علم اإلدارة بمعناه العام ، إال أن اإلدارة المدرسية بما لها 

        . من سمات مميزة جعلت تعريفها يختلف في بعض تفصيالته عن التعريف العام لإلدارة

  :المدرسية مفهوم اإلدارة *
هما صلة واإلدارة التربوية، إذ أن صلتها بتشكل اإلدارة المدرسية جزءا من اإلدارة التعليمية 

الخاص بالعام وهي ال تشكل كيانا مستقال قائما بذاته، بل أنها وحدة مسئولة عن تنفيذ سياسات اإلدارة 



 ١٢

القائمة على تحقيق رسالة المدرسة  يث إن اإلدارة المدرسية هيوح. التربوية واإلدارة التعليمية وأهدافها

من خالل صلتها المباشرة بالطلبة، فإنها تتمتع بحرية اكبر في التصرف والقيام باألدوار المنوطة بها 

واتخاذ القرارات وبخاصة في البلدان األجنبية المتقدمة، مما يجعلها أهم وحدة إدارية في حلقة اإلدارة 

  )٥٤: ٢٠٠١عـابدين، .  (  ويعطيها مكانة كبيرة من الناحية اإلدارية،التربوية

ومنذ ذلك الوقت بدأت . ١٩٤٦عن علم اإلدارة إال منذ عام  المدرسية تظهر كعلم مستقل ولم تبدأ اإلدارة

 شانها في ذلك شان علوم بينها، التربية وتتخذ لنفسها صفة ماإلدارة المدرسية تفرض نفسها على علو

 إال أن العام، ويعتبر تعريف اإلدارة المدرسية كعلم له صلة بتعريف علم اإلدارة بمعناه .األخرىية الترب

 جعلت تعريفها يختلف في بعض تفصيالته عن ةمميزة، ومستقلاإلدارة المدرسية بما لها من سمات 

  )٢١: ١٩٩٩مصطفى ، (  .لإلدارةالتعريف العام 

ء على تعريفات اإلدارة المدرسية ومجاالتها وغير ذلك، ضرورة  وانطالقا من هذا نرى أن إلقاء الضو

  .نتخذها مسارا صحيحا وسليما للحديث عن اإلدارة المدرسية، لما لذلك من أهمية متعلقة بالموضوع

وظيفية تتفاعل ) تخطيط، وتنسيق، وتوجيه(مجموعة عمليات : " بأنها) محمد حسن العمايرة( فيعرفها 

اسب، داخل المدرسة وخارجها، وفقاً لسياسة عامة، وفلسفة تربوية تضعها الدولة بايجابية ضمن مناخ من

  )١٨: ٢٠٠٢العمايرة، (   " رغبةً في إعداد النشء بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة 

مجموعة العمليات المقصودة التي يقوم بها األفراد بفعالية وكفاءة من : " بأنها) نادرة بسيسو ( وتعرفها 

نسيق جهود العاملين في المدرسة وتوجيههم وإرشادهم لتحسين وتطوير العملية التعليمية والتربوية خالل ت

   )١٠٢: ٢٠٠٣بسيسو، (  ".لتحقيق األهداف التربوية 
جميع الجهود واألنشطة والعمليات من تخطيط وتنظيم ومتابعة : " بأنها) محمد حسنين العجمي( ويعرفها 

بها المدير مع العاملين معه من مدرسين وإداريين بغرض بناء وإعداد التلميذ وتوجيه ورقابة، التي يقوم 

بحيث يستطيع أن يتكيف بنجاح مع ) عقليا، أخالقيا، اجتماعيا، وجدانيا، وجسميا ( من جميع النواحي 

  )٣٠: ٢٠٠٠العجمي، (  . "المجتمع ويحافظ على بيئته المحيطة ويساهم في تقدم مجتمعه
مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام : " فيعرفها بأنها) الحميد مصطفى صالح عبد ( أما 

 وتقويمها، وتؤدى هذه م آخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهودا تهةمدرسية بواسط

  " من خالل التأثير في سلوك األفراد وتحقيق أهداف المدرسةةالوظيف

على أصول علمية تسهم في تحقيق الفعالية في األعمال المدرسية كما يرى أن اإلدارة المدرسية تقوم 

  )٣٨: ١٩٩٩مصطفى ، .( وتوجيهها الوجهة الصحيح

أداة لتحقيق أهداف المدرسة التي ترمي إلى تنشئة جيل من :" بأنها ) منى عماد الدين ( وتعرفها  

ٍ  ومنظم في البيئة المواطنين القادرين على التفكير السليم والعمل، كما تهدف إلى إحداث  تغيير واع

وترى أنها تختلف  ."المحلية، من خالل فرق المعلمين، واإلداريين التي يشرف على تشكيلها مدير المدرسة
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من مدرسة ألخرى، حتى في أكثر نظم التعليم مركزية وتوحداً، وذلك ألنها تتوقف على البيئة التي تعمل 

   )١٢: ٢٠٠٣عماد الدين، (   .فيها المدرسة

بأنها الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة ): " أحمد إبراهيم أحمد ( ويعرفها 

إداريين وفنيين بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من 

  . "تربية صحيحة ألبنائها تربية صحيحة على أسس علمية

 يدلوجياتهاألر بها المدرسة بمجتمع ما وفقاً الكيفية التي تدا: " بأنها) محمد الصغير( كما ويعرفها 

 واالجتماعية والسياسية من القوى الثقافية وذلك لتحقيق أهدافها في إطار مناخ تتوافر ةوظروفها االقتصادي

ية للحصول على أفضل فيه العالقات اإلنسانية السليمة والمفاهيم واألدوات واألساليب العصرية في الترب

  )١٦: ٢٠٠٢أحمد، (  ."النتائج بأقل جهد وتكلفة

، ويقوم ه األغراض التربوية تحقيقا فعاالًكل نشاط تتحقق من ورائ: " بأنها) ١٩٩٤الفقي، (ويعرفها 

  ".بتنسيق وتوجيه الخبرات المدرسية وفق نماذج مختارة ومحددة من قبل الهيئات العليا 
  ) ٢٢: ١٩٩٤الفقي، ( 

مجموعة العمليات واألعمال التي :" ويمكن القول بناءاً على ما سبق من تعريفات أن اإلدارة المدرسية هي 

يقوم بها كل العاملين في المدرسة في تفاعل ضمن مناخ مناسب داخل أسوار المدرسة وخارجها ووفقاً 

بة في أعداد النشء بما لألسس والسياسات المرسومة، والفلسفة التربوية الموضوعة من قبل الدولة، رغ

  ".يتوافق وحاجات المجتمع ورفع الكفاية اإلنتاجية للمدرسة، واالرتقاء بمستوى العاملين فيها 

 ليست مجرد الواجبات التي يقوم -  اإلدارة المدرسية- وفي ضوء ذلك وتطور مفهوم اإلدارة المدرسية فإنها

 وما يقومون به من جهد في التخطيط ووضع بها مدير المدرسة ونوابه بل تضم كل العاملين بالمدرسة

األهداف وتنفيذها ومراقبة العمل وتقويمه، وطرق تنفيذ المنهاج، والتمويل، وتعزيز العالقة بين المدرسة 

  .     المتاحة المادية منها والبشريةتوالمؤسسات األخرى ليتم استثمار كل اإلمكانيا

يقتها جهاز متكامل من العاملين في المدرسة، وفريق متعاون وبناءاً على ذلك فان اإلدارة المدرسية في حق

  . يسهم كل من فيه بدوره، تجمعهم وحدة عضوية من روابط العمل والمشاركة وتحمل المسئولية

  

  :أهمية اإلدارة المدرسية ووظيفتها* 
 تربوية،الالمدرسة كوحدة تنفيذية فعلية لجميع العمليات  ترجع أهمية علم اإلدارة المدرسية لدور

سس علمية وإنسانية يتطلب في من يقوم بإدارتها أبناء المبني على في مجال العمل التربوي الهادف ال

  .المجتمعمواصفات وخبرات وإعداد خاص للقيام بهذا العمل القيادي بكفاءة عالية لتحقيق أهداف 

   )٢٤: ١٩٩٤ الفقي،(                                                                           
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 الطالب، ال يؤدي إلى إتمام إعداد هؤالء المال، وقدر من والطالب،فوجود عدد من المدرسين والموظفين 

 ورفع بينهم، وتنسيق التعاون وإرشادهم، وتوجيههم العمل،فال بد من وجود من يقرر ويقوم بتوزيع أجزاء 

  .المعنويةروحهم 

 فهي وسيلة وليست المستوى،سية الزمة لكل جهد جماعي مهما كان هذا وعلى ذلك فان اإلدارة المدر

  .فردية وهي مسؤولية جماعية وليست المدرسة، وسيلة لتطوير غاية،

كما أن المبرر من وجود اإلدارة المدرسية هو االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية من طالب 

يق حاجات التالميذ وتنمية شخصياتهم إلى أقصى ما ومدرسين وموظفين وأدوات تعليمية وأموال لتحق

 ولهذا يجب أن تكون تصرفات وقرارات مدير المدرسة قادرة على واستعداداتهم،تعينهم عليه قدراتهم 

   .ومفيدةتحويل الموارد المادية والبشرية المتاحة إلى مشاريع وبرامج تربوية وتعليمية 

  )٤٠ :١٩٩٩ مصطفى،( 

التعليمية، فمن خاللها تحقق رائي الفعلي لإلدارة رة المدرسية هي المستوى اإلجمن هنا نرى أن اإلدا

أهداف لمجتمع وآماله وتطلعاته، حيث تقوم ببناء الشخصية السليمة في كافة الجوانب العقلية، والجسمية، 

ارة المدرسية فلم تعد وظيفة اإلد .واالجتماعية، واالنفعالية، وإعداد القوى البشرية القادرة على اإلنتاج

تسييراً روتينياً ألمور المدرسة، ولم يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام في المدرسة 

والتأكد من سير الدراسة وفق الجدول الموضوع، بل أصبح محور العمل في هذه الدراسة يدور حول 

موه العقلي والبدني والروحي التلميذ، وحول توفير كل اإلمكانيات والظروف التي تساعد على توجيه ن

  . واألخالقي

فالوظيفة الرئيسية لإلدارة المدرسية، هي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد على تربية التالميذ 

  )٢٤: ٢٠٠٢أحمد، (  .وتعليمهم رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم، وذلك لنفع أنفسهم ومجتمعاتهم

 اآلخر بما يحقق أهداف ويخدم كل منهما) إداري، وفني ( نبين فلإلدارة المدرسية وظائف ذات جا

ال أن المدارس العربية تعطي كل االهتمام للجوانب اإلدارية وتغفل الجوانب الفنية على الرغم المدرسة، إ

  .من أهميتها وضرورتها

ية وهي وظائف اإلدارة المدرسية في أربع نقاط أساس ) ٥٦: ١٩٩٩العمايرة، ( ومن جهة أخرى أورد 

  :على النحو التالي

  .دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافه، والعمل على حل مشكالته وتحقيق أهدافه •

العمل على تزويد المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية بخبرات متنوعة ومتجددة  •

 .يستطيع من خاللها وبواسطتها مواجهة ما يعترضه من مشكالت

الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية الطالب، وتعليمهم، وتحقيق تهيئة الظروف وتقديم  •

 .النمو المتكامل لشخصياتهم
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 ن ممقررة لتحقيق األهداف الموضوعة،االرتقاء بمستوى أداء المعلمين للقيام بتنفيذ المناهج ال •

 .خالل إطالعهم على ما يستجد من معلومات ومعارف ووسائل وعقد ندوات ودورات لهم
  

  :داف اإلدارة المدرسية وأسس نجاحهاأه* 
تتأثر أهداف اإلدارة المدرسية بأهداف المدرسة كوحدة متكاملة متغيرة من عصر إلى آخر، ومن بلد إلى 

كما تتأثر بعدة  .آخر، وبطبيعة النظام التربوي في المجتمع والدولة، وعالقته بالنظم السياسية واالقتصادية

مدرسة، ونوعية المرحلة التعليمية، ونوعية العاملين ومؤهالتهم حجم ال: عوامل ومتغيرات، أهمها

  .الشخصية وسماتهم، وطبيعة البيئة الجغرافية، ونوعية اإلدارة السائدة نفسها، وشخصية المدير وسماته

فلم تعد اإلدارة المدرسية تهدف إلى مجرد تسيير شؤون المدرسة والمحافظة على النظام وضبط الطلبة 

 األبنية، عملية تلقين الطلبة وحشو أذهانهم بالمعارف والمعلومات أو المحافظة على  أو دفعفيها،

 بل أصبحت أهدافها تتمحور حول تهيئة الظروف وتوفير اإلمكانيات التي تساعد المدرسية،والتجهيزات 

وفي تحقيق  النمو، وحول المساعدة في تحسين العملية التعليمية لتحقيق ذلك المتكامل،المتعلم على النمو 

األهداف االجتماعية بما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق مثمر بين كل أطراف العمل في المدرسة 

   )٦١: ٢٠٠١عابدين، (  .والمجتمع

  :إلى أهداف اإلدارة المدرسية بأنها ) ٢٧: ١٩٩١أحمد، (  ويشير 

  .توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة المدرسة •

 . الجو المالئم الصالح للعملية التعليميةتوفير •

 .تحقيق التكامل بين اإلدارة اإلدارية واإلشراف الفني للعملية التربوية •
 .العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاملين في المدرسة لتوفير جو داعم للتعليم والتعلم •
 .توفير قدوة حسنة للتالميذ •

حدد ألهداف اإلدارة المدرسية يمكن أن يحظى باتفاق من قبل رجال وبصفة عامة ال يوجد تصنيف م

ولذا تختلف أسس تصنيف األهداف المدرسية، وأساليب صياغتها من مفكر آلخر تبعاً . اإلدارة التعليمية

  .الختالف آراءهم والهتماماتهم وإحساسهم بمدى أهمية كل هدف من أهداف اإلدارة المدرسية

) إجرائية ( اك بصورة عملية  تلك التي تساعد مدير المدرسة على الفهم واإلدرولكن من أهم التصنيفات

  :ما يليوهي 

التأكد من أن جميع الجهود واألنشطة والسلوكيات واألفعال التي تصدر من قبل أعضاء اإلدارة  •

 ال بد أن تعمل على المساعدة في بناء التلميذ من – بصورة مقصودة أو غير مقصودة –المدرسية 

  .أي تتم من أجل تعليم التلميذ لالتجاهات اإليجابية. ميع النواحيج
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داخل المدرسة . االهتمام بإنجاز جميع عمليات اإلدارة من تخطيط وتنظيم ومتابعة وإشراف •

بصورة جيدة وفعالة، فالكفاية اإلدارية للمؤسسات التعليمية تتطلب االهتمام بجميع هذه العمليات 

 .ستمرةبصورة متكاملة وشاملة وم

االهتمام بمراعاة الفروق الفردية في توزيع المهام والمسئوليات بين أفراد الجهاز المدرسي بما  •

 .يتناسب وقدرات واستعدادات وميول واهتمامات كل فرد من أفراد الجماعة

العمل على توفير النموذج المثالي والمصغر للمجتمع داخل المدرسة ويرجع السبب في ذلك إلى  •

 . ال بد أن يمثلوا القدوة الصالحة) خاصة المدير والمعلمين ( جميع أفراد جهاز المدرسة اعتبار أن 
 ويتطلب ذلك المهارة المرتفعة في االتصاالت المدرسية توفير نظام اتصاالت جيد داخل الفصول، •

 .مع حسن التصرف في األمور المختلفة
ذا الربط تمكنت المدرسة من حسن أداء  وكلما وجد االهتمام به،العمل على ربط المدرسة بالمجتمع •

 .دورها في إعداد التلميذ الذي يستطيع أن يتكيف مع مجتمعه بنجاح

توقع أفراد جهاز اإلدارة المدرسية للمشكالت المختلفة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها مقدماً  •

   )٣٣-٣٢: ٢٠٠٠العجمي، (  ).الستشعار عن بعد ا(

 بشكل فعال - التي تم اإلشارة إليها- ة بمهامها، ولتحقق األهداف المنشودة ولكي تقوم اإلدارة المدرسي

  :ومتسق يجب أن تتوفر فيها األسس الالزمة لنجاحها وهي 

القدرة على قيادة العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف التربوية والسياسات التعليمية الموكلة إليها  .١

 .بفعالية
، وبأهداف )بشكل عام(لعامة للنظام التربوي ون ملماً باألهداف اوهذا يتطلب من مدير المدرسة أن يك 

، كما يتطلب الموضوع منه ثقافة تربوية واسعة )بشكل خاص(والمرحلة التي يديرها المدرسة 

  .المدرسية وديمقراطية يشرك من خاللها العاملين في وضع األهداف ورسم السياسات ومتجددة،

 اإلنسانية والعمل على رفع الروح المعنوية لجميع العاملين القدرة على إضفاء جو من العالقات .٢

 . بالمدرسة

فلإلدارة المدرسية دوراً هاماً في إيجاد الظروف النفسية المريحة والمرضية والحافزة على العمل 

لجميع العناصر المشتركة في العمل المدرسي من خالل فتح قنوات االتصال بين العاملين واإلدارة 

 .لتالميذالمدرسية وا

 .القدرة على تنظيم العمل والجهود البشرية وخلق روح العمل الجماعي .٣
فمدير المدرسة يجب أن يكون على درجة عالية من الوعي والمعرفة بحيث يستطيع أن يساعد  

 كما أن قدرة المدير على توزيع العمل داخل المجموعة توزيعاً لجماعة على تحليل وتقويم األهداف،ا
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 من الدالئل الهامة على توفر المهارة اإلدارية التي تساعد في تحديد مستوى العمل عادالً تعتبر

 . المدرسي التعاوني مع المجتمع المحلي

 .القدرة على استخدام االستراتيجيات المناسبة عند اتخاذ القرار .٤
لناجح هو  حيث أن عملية اإلدارة المدرسية ال تخرج من كونها عملية اتخاذ قرار، حيث أن اإلداري ا

 االختيار من بين استراتيجيات اتخاذ القرار ما يناسب الموقف، وذلك بعد إجراء التقويم ىالقادر عل

والتحليل ودراسة الجوانب المختلفة للقرار، ومدى تأثيره في األفراد، وإمكانية مشاركة المجموعة في 

 .اتخاذ القرار، وما هي النتائج المترتبة على هذا القرار
 . لتغيير والقدرة على استخدام التكنولوجيات اإلداريةمواكبة ا .٥

 حيث يقاس نجاح المؤسسات وتطورها بتقدمها اإلداري وقدرة إدارتها على التغيير والتجديد المستمر، 

ولذلك فان سر نجاح المدرسة يكمن في قدرة إدارتها على األخذ بأساليب التطور بما يحقق التوازن 

ما يسود في المجتمع من تطورات، وذلك باستخدام التكنولوجيا اإلدارية التي بين ما تقوم به المدرسة و

  : تنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسية
  
متمثلة في طرق تحليل النظم واإلدارة باألهداف واإلدارة االستراتيجية،  :تكنولوجيا إدارية عقلية •

العمل المدرسي أكثر وأسلوب بيرت، وطرق البحث اإلجرائي، وغيرها من األساليب التي تجعل 

  .فعالية وكفاية

 متمثلة في ديمقراطية اإلدارة والمشاركة الجماعية، وتوسيع فرص :تكنولوجيا إدارية اجتماعية •

 .الحوار وتنمية العالقات األفقية

متمثلة في استخدام أحدث التقنيات مثل الحواسب اآللية في حفظ : تكنولوجيا إدارية آلية •

 .المعلومات واإلحصاءات

المعايير التي ويم الخطط ومراجعتها ووضع وذلك من حيث تق/  القدرة على القيام بعملية التقويم -٦ 

  . يمكن من خاللها القيام بعملية القياس والتقويم في ضوء األهداف

وبهذا يحتاج مدير المدرسة إلى تقويم اآلراء واألفكار المقدمة من الجماعة قبل اتخاذ القرار، ومساعدة 

 كما أن من أهم واجباته قيادة عملية تقويم التالميذ والعملية يئة التدريس على تقويم أداءهم،ء هأعضا

   )٩٨ - ٩٠: ٢٠٠١البوهي، (   .التعليمية بشكل عام
مما سبق يتبين أهمية الدور الذي تقوم به اإلدارة المدرسية وما هي إسهاماتها في توفير كل الظروف 

ولذلك فان النظرة الحديثة إلى العملية التعليمية أصبحت  يه نمو التالميذ،تي تساعد على توجواإلمكانيات ال
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تؤكد على ضرورة االهتمام باختيار مدير المدرسة وذلك لما له من دور فعال في تحقيق األهداف 

  .والسياسات العامة، وكذلك لما له من دور في عملية التغيير االجتماعي كقائد

  

   :سيةوظائف ومهام اإلدارة المدر* 

 كما هو معلوم أن اإلدارة المدرسية مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف المدرسة 

والتي يقوم بها مدير المدرسة ومعاونوه، وتختلف من مدرسة ألخرى تبعاً لتقاليد المدرسة، ونوع اإلدارة 

دقة : ( مدرسي وذلك من خاللفإن اإلدارة الجيدة تستطيع أن تحقق نتائج طيبة بالنسبة للعمل ال. فيها

  .)توزيع األعمال على موظفي المدرسة، ومواظبة العاملين، وعالقة المدرسة بالبيئة

فاإلدارة أداة للسيطرة على العملية التعليمية لتنظيمها وحسن توجيهها وتقويمها، وتوفير المناخ التنظيمي 

وهي تتمثل في التنظيمات التي تكفل التربية الذي يستجيب للتطور الذي يطرأ عليها نتيجة لتطور المجتمع 

    .لها ترجمة نظرياتها وفلسفتها التي تبناها المجتمع إلى نظم وأشكال وأساليب، وأوجه نشاط يمارسها الفرد

   )٣٧: ١٩٨٦حمودة، ( 

وعلى ذلك فإن هناك مجموعة من الوظائف التي تعتبر ضرورية لنجاح مدير المدرسة في القيام بها 

وتحت كل وظيفة من هذه الوظائف )  التقويم – المتابعة – التوجيه – التنظيم –التخطيط : ( ة فيوالمتمثل

  . يدخل العديد من المهام واألنشطة التي ال بد أن يقوم المدير بها لتأدية الوظيفة على الوجه األكمل

ات فرعية ال بد ويجمع المتخصصون في اإلدارة على أن العملية اإلدارية تتألف من عناصر أو عملي

للمدير من القيام بها، إال أنهم يختلفون في عدد هذه العناصر أو العمليات وتطبيقاتها، فقد قام نيومان وسمر 

Newman & Summer)(يلية اإلدارية إلى أربعة عناصر ه بتقسيم العم ) والتنظيم –التخطيط – 

ناصر أو فإنهما يقسمان الع (Koontz & O'Donnell ) أما كونتز وأودونل ).  والرقابة –والقيادة 

 أن Fayolوأوضح فايول ).  الرقابة -  التوظيف – التنسيق – التنظيم –التخطيط (العمليات اإلدارية إلى 

بينما يرى ).  الرقابة -  التنسيق– القيادة -  التنظيم–التخطيط ( :لإلدارة خمسة عناصر أو وظائف هي

 – رقابة – اتخاذ القرار-  اتصال– توظيف – تنظيم - طتخطي (:منير مرسي أن الوظائف الهامة هيمحمد 

  )١٠٥: ٢٠٠٣بسيسو، ( .)توجيه 

ويرى االتحاد األمريكي لإلداريين التربويين أن اإلدارة هي طريقة للتعامل مع األفراد لتحقيق أهداف 

 Gregg جريج بينما يرى. التخطيط، والتوظيف، والتحفيز، والتنسيق، والتقويم: المؤسسة وتتم عن طريق

   .اتخاذ القرار، والتخطيط، واالتصال، والتأثير والتنسيق، والتقويم: أن اإلدارة التربوية تشتمل على
   )٣٩: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، (  
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ولكن ورغم تعدد هذه الوظائف وتباين دارسي اإلدارة على عددها، سأتناول بشيء من التفصيل من كل 

 توجيه تنظيم، تخطيط،: مل مديري ومديرات محافظة غزة وهيع عهذه التصنيفات ست وظائف تتناسب م

  .وتقويم قرار، اتخاذ اتصال، فني،وإشراف 

ويجدر اإلشارة إلى أن هذه الوظائف متداخلة مع بعضها البعض وتتأثر كل منها باألخرى، وما جاء 

  .التقسيم لها إال كعملية شكلية ألغراض الدراسة
  

  Planning:التخطـــيط / أوالً 
     يعد التخطيط الوظيفة اإلدارية األساسية التي تسبق أية عملية إدارية مهما بلغت أهميتها، حيث أنه  

يمثل العملية الفكرية التي ترسم مسبقاً الطريق الذي سوف يسلكه المؤولون عند اتخاذهم للقرارات 

  .المختلفة، وتنفيذهم لها بمساعدة الوظائف والعمليات اإلدارية األخرى

ولضرورة التمييز بين التخطيط وبعض المفاهيم األخرى يتوجب للتبسيط في فهم معنى التخطيط ذكر 

  -:مجموعة من التعاريف

التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لمواجهة : " التخطيط بأنهH.Fayolفيعرف هنري فايول 

   )٥٩: ٢٠٠٠الجيوسي، (   ".هذا المستقبل 

اختيار في جوهره، تظهر الحاجة إليه عندما يتم العثور على : "  بأنهBilly Goetz ويعرفه بيلي جوتز

هو االختيار :" فيقول أن التخطيطGeorge Terry)(أما جورج تيري ". دائل من التصرفات الممكنة الب

ة الذي يستند على الحقائق، واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوين األنشطة المقترح

   )٥٥: ١٩٩٦ بربر،  ("والتي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة 

تحديد األعمال أو األنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل : " أن التخطيط هو) علي السلمي ( ويرى 

األفضل الستخدامها من أجل تحقيق األهداف، وبالتالي هي عملية مستمرة ومستقبلية في طبيعتها نتيجة إلى 

  " إلعداد الكامل للوصول إلى نتائج وإنجازات مستهدفة ا

والبشرية المتاحة  عملية ترتيب األولويات في ضوء اإلمكانيات المادية:"بأنها) محمد منير مرسي(رفها ويع

   ) ١٠٧: ٢٠٠٣ بسيسو، (."

د الغايات والوسائل العملية األساسية لإلدارة التي يتم خاللها تحدي: " فيعرفه بأنه) ضياء الدين زاهر ( أما 

 ورسم السياسات، ووضع البرامج والميزانيات التي تساعد على الموازنة بين تعن طريق إصدار القرارا

   )١٦: ١٩٩٥زاهر، ( .األهداف من جهة والموارد من جهة أخرى وذلك خالل سياق زمن وبيئي محدد

دراً واضحاً من العلم والمعرفة عملية ذهنية تحليلية تتطلب ق: "يطوبالتالي يمكن القول بأن التخط

والمعلومات الدقيقة والحديثة لتحديد األولويات في ضوء اإلمكانيات المتاحة للوصول إلى األهداف 

  ".المنشودة 
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  :كما يتضح من خالل التعريفات المختلفة للتخطيط أنه يقوم على عنصرين أساسيين هما

يرات التي يتوقع تحققها في المستقبل، اعتماداً على حيث تعتمد الخطط على التقد / التنبؤ بالمستقبل -١

المعلومات الدقيقة والموضوعية والشاملة مع األخذ بعين االعتبار احتمالية الخطأ واالستعداد لتقليل 

  .احتمالية الوقوع فيه

وهذا يعتمد على مدى توفر المعلومات واإلحصاءات والتقديرات لإلمكانيات /  االستعداد للمستقبل -٢

لبشرية والمادية التي تساهم في مواجهة الظروف المستقبلية والمحافظة على االستمرار في الخطة حتى ا

   )٤٣: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، (    .تحقيق األهداف

 عملية هاوعلى الرغم من االختالفات وعدم وجود اتفاق جماعي على تعريف التخطيط إال أنها تتفق على أن

   :بغي تحديدها لضمان نجاحها وهذه االستراتيجية تشتمل على ما يليتتطلب استراتيجية معينة ين

    )٢٥٧: ١٩٨٨مرسي، ( 

  .تحديد األهداف بوضوح عند تبني الخطة •

 . ترتيب األولويات حسب األهمية •
 .التنبؤ باحتماالت المستقبل •
ئية  المادية والبشرية والظروف البيتالشمول الذي يعني تقدير الجوانب المختلفة لإلمكانيا •

 .واالجتماعية
 .الواقعية التي يقصد منها مراعاة الظروف والواقع •
  .التقييم والتقويم، بمعنى تحديد نقاط القوة والضعف •

  :أن العوامل التي تجعل للتخطيط أهمية هي على النحو التالي) Miner(ويقول ماينر 

   )٤٦: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، (                                                                      

  .يساعد التخطيط على تقليل الغموض والتناقض عند العاملين ويجعل إمكانية التنبؤ بسلوكهم أكبر** 

 لقرارات اعتباطية شخصية فيها إضرار بمصالح ط الجيد من إمكانية إصدار المديرينيقلل التخطي** 

  .المدرسة

 التعامل مع العوامل المفاجئة وغير المتوقعة بكفاءة أكبر، سواء يساعد التخطيط اإلدارة المدرسية على** 

  .كانت من داخل المدرسة أم من البيئة الخارجية مما يقلل مخاطر المفاجآت والمعاناة الناتجة عنها

تؤدي عملية التخطيط إلى قرارات تأخذ بعين االعتبار عدة متغيرات، وهو أمر يعني عدم إهمال عدة ** 

  .بدائل مهمة

  .يساهم التخطيط الجيد في تحقيق الوظائف اإلدارية بشكل أفضل** 



 ٢١

يساهم التخطيط في منع االرتجال واللجوء للتجربة والخطأ، مما يؤدي إلى تقليل اإلسراف في الوقت ** 

  .والنفقات

   )١٢: ١٩٩٤األغبري، (   :وتتمثل عملية التخطيط في اإلدارة المدرسية فيما يلي

دراسي الجديد، وتشكيل اللجان الخاصة والتأكد من تجهيزات المبنى المدرسي  اإلعداد للعام ال-١

  .وصالحيته

  . تحديد أنواع األنشطة واألعمال التي ينبغي تنفيذها لتحقيق األهداف-٢

  . اإلدارة الجيدة للوقت وتنظيمه لتنفيذ الخطط-٣

  . وضع برامج عمل زمنية لتنفيذها على مدار العام الدراسي-٤

  .وائح النظام المدرسي مدعمة بوسائل التنفيذ السليمة وضع ل-٥

  . التخطيط لالمتحانات الشهرية والفصلية التي تجري داخل المدرسة-٦

  ).صحياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً ( عمل خطة متكاملة للخدمات الطالبية -٧

  . التخطيط لتوزيع المناهج الدراسية على شهور السنة-٨

  .ة الطالب والمدرسين داخل الفصول ورعاية الطالب ذوي اإلعاقات إعداد خطة لمتابع-٩

  . التنبؤ بالصعوبات والعقبات والمشكالت المحتمل حدوثها داخل المدرسة- ١٠

  . عمل الجدول المدرسي في بداية كل عام دراسي- ١١

  :ضاًأن من مجاالت التخطيط التي يقوم بها المدير أي ) ٣٩ :٢٠٠١أحمد إبراهيم أحمد، ( ويضيف 

  . دعم صالت المدرسة بخريجيها وبالمدارس الواقعة في محيطها من خالل الزيارات المتبادلة-١

 إشراك المدرسين في وضع خطة تجريبية لتنفيذ بعض االتجاهات الحديثة في السياسة التعليمية -٢

  .الجديدة

  . توزيع الميزانية وتحديد احتياجات المدرسة من السلف للتمويل-٣

ن التخطيط عبارة عن المدخل الرئيس لإلدارة المدرسية، وهي عملية توقع للمستقبل واتخاذ وبذلك يكو

ومن خالله يتم العمل على االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة على اعتبار أنه .  متعلقة بالخططتقرارا

ماضي والحاضر منهج متعدد األبعاد، ويسعى دائماً لتحقيق التكامل، ويتعاطى في بعده الزمني مع ال

  .والمستقبل، ويقيم جسوراً بينها

وبالتالي فإن التخطيط الجيد يرفع من شأن المدرسة ويعمل على تسيير العملية التعليمية بشكل منظم 

  .وتحسين المستوى التعليمي ورفع كفاءة العاملين وتحسين أداءهم
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     Organizing :التنظيــم/ ثانياً
 المصطلحات عرضة أكثر أنه التنظيم، إال الذي القاه موضوع بالرغم من االهتمام المتزايد

مضمونه، لذلك نرى من األفضل في ظل هذا التضارب أن نلجأ إلى أكثر للتضارب في تحديد أو شرح 

  . من تعريف للتنظيم، حتى يمكننا االستدالل إلى مفاهيم واضحة

ه توزيع العمل بين العاملين فيها على فالمدرسة كنظام اجتماعي تحتاج إلى هيكل تنظيمي يمكن من خالل

   .نحو يوضح طبيعة العالقات بينهم ويحدد مسئوليات كل واحد منهم وصالحياته

الشكل الذي تبدو فيه أي جماعة " : عبارة عنبأنه Mooney & Reily) ( موني ورايلي حيث يعرف

  ".إنسانية لغرض تحقيق هدف مشترك 

نظام يعمل على التحديد اإلداري : " يعرف التنظيم بأنه فChester Barnardأما شيستر برنارد 

  ". لألنشطة أو القوى الشخصية المنسقة بين شخصين أو أكثر

إمداد المنظمة بكل ما يساعدها على تأدية : " هو (Henry Fayol) هنري فايول والتنظيم كما يعرفه

إقامة نوع من العالقات بين األفراد المواد األولية واآلالت واألفراد، ويتوجب على المدير : مهامها من

   )٨٣: ١٩٩٦بربر، (   ".بعضهم ببعض وبين األشياء بعضها ببعض أيضا 

تقسيم العمل إلى عناصر ومهمات ووظائف : " التنظيم بأنه (George Terry)ولقد عرف جورج تيري 

  ."سياسات المنظمة وترتيبها في عالقات سليمة وإسنادها إلى أفراد بمسئوليات وسلطات تسمح بتنفيذ 
تقسيم أوجه النشاط الالزم لتحقيق الخطط واألهداف : "  التنظيم بأنهKoontzويصف هارولد كونتز 

   ".وتجميع كل نشاط في إدارة مناسبة بحيث يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتنسيق

   )١٠٩: ٢٠٠٣بسيسو، (

، حيث يتم التمييز بين األفراد طبقاً هيكل من العالقات الشخصية: " بأنه) ١٩٨٧السلمي، ( ويعرفه 

للسلطة، المركز، أو الدور الذي يقوم به كل منهم، ونتيجة ذلك تتحدد العالقات الشخصية حيث تميل 

  ". بالتالي تقل المفاجأة والغموضالتصرفات السلوكية لألفراد إلى االلتزام باألنماط المتوقعة، و

  )٢١٧: ١٩٨٧السلمي، (

وضع الترتيبات الالزمة، والوسائل التي يتم بها تنفيذ العمل المدرسي، : " بأنه ) ٢٠٠١سليمان، (ويعرفه 

وتحقيق األهداف، وهو عملية تتضمن تقسيم العمل، وتوزيعه بين وحدات النشاط في المدرسة، وتحديد 

مة سلطات واختصاصات كل العاملين بها، وذلك لتفادي الخلط والتكرار والتداخل بينها، كما تتضمن إقا

   )٣٩١: ٢٠٠١سليمان، (".هيكل أو بناء تنظيمي بين العالقات 



 ٢٣

عملية إدارية هامة للمدرسة بغرض تحديد األعمال الالزمة لتحقيق : " فتعرفه بأنه) ٢٠٠٣بسيسو، ( أما 

أهداف المؤسسة وذلك بتكليف األفراد مهام ومسئوليات وتحديد العالقة التنظيمية بينهم وتنسيق الجهود 

   ".ظمة لضمان سير العملية اإلدارية للحصول على أفضل النتائج بأقل تكلفة وأقل جهد ووقت بطريقة من

   )١١٠: ٢٠٠٣بسيسو، (

الشكل الذي : " ومن خالل هذه التعريفات ووجهات النظر المتعددة حول مفهوم التنظيم، فان التنظيم هو 

المسئوليات وتنسيق الجهود بغرض تحقيق تبدو عليه جماعة العاملين في المدرسة وذلك بعد تحديد وتوزيع 

ولضمان نجاح عملية  ". األهداف ويقوم على شبكة من االتصاالت تكفل ترابط هذا الشكل وانسجامه

   :التنظيم المدرسي فان هناك مقتضيات يجب أخذها بعين االعتبار وهي تتلخص فيما يلي

   )٣٩١: ٢٠٠١سليمان، (

  .درسة، ومتطلبات العمل داخلها وخارجها دراسة شاملة لألوضاع الراهنة للم-١

التعليمية  وبالمرحلة  الخاصة بالتعليم عامة،ت معرفة ما تتضمنه القوانين واللوائح والنشرات والقرارا-٢

  .التابعة لها المدرسة بصفة خاصة

العتمادات  إعداد مستلزمات العمل، واتخاذ الرتيبات الالزمة لتنفيذه سواء ما يتعلق بالقوى البشرية أو ا-٣

  الخ... المالية، أو ما يتعلق بالفصول واألثاث واألدوات والعهد، أو ما يتعلق بالتجهيزات والمالعب

دراسة خطط المواد الدراسية المختلفة لكل الصفوف ، ثم معرفة األعداد الالزمة من المدرسين ،  -٤

عداد وبالتالي تخطيط الجدول وتوزيع األنصبة من الحصص والوقوف على مدى النقص أو الزيادة في األ

  .المدرسي

   )٨٥: ١٩٩٦بربر، :    ( وبناءاً على ما تقدم تبرز أهمية التنظيم في النقاط التالية

إن التنظيم وظيفة من وظائف اإلدارة تحكمه مجموعة من المبادئ والقواعد واألصول تؤثر  •

  .مباشرة على تكوينه وديناميكيته

عالقات لكافة أفراد التنظيم مع تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات يرسم التنظيم األدوار ويحدد ال •

 .وأيضاً لقنوات االتصال الرسمية

التنظيم ليس مجرد هيكالً ميكانيكياً بل هو تنظيم اجتماعي يراعي التغيرات والظواهر  •

 .واالحتياجات ويتفاعل معها لخدمة أهداف المدرسة
  :أن أهمية التنظيم تظهر في ) ٩٠: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، ( ويضيف كالً من 

  .تنمي المهارات اإلدارية وتسهم في توفيرها من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية •

 .يساعد على االستفادة من األساليب المتطورة في أداء العمل بما يرفع من كفاءة اإلدارة المدرسية •

  )٤٠-٣٩: ٢٠٠٠ أحمد،( :لممارسات التاليةوتتمثل عملية التنظيم في اإلدارة المدرسية في ا



 ٢٤

 تقدير حجم األعمال الالزمة لتحقيق رسالة المدرسة من النواحي الدراسية، والنشاط، واإلشراف -١

  .والريادة والمجالس المدرسية والشئون اإلدارية والمالية وتقدير ما يلزمها من القوى البشرية

جهزة المدرسة، وإسناد األعمال المناسبة إلى العاملين  تحديد المسئوليات المنوطة بكل جهاز من أ-٢

  .بالمدرسة في كافة المجاالت

 إعداد الجدول المدرسي العام مع مراعاة األسس والشروط المناسبة لكل من الطالب والمعلم، وترابط -٣

  .المواد ومواعيد حصص التربية الرياضية والدروس العملية بالمعامل

من حيث اختيار المشرفين عليها وأعضائها من الطالب طبقاً لرغباتهم وميولهم  تنظيم جماعات النشاط -٤

  .واستعداداتهم مع تحديد المواعيد واألماكن وتجهيز الخامات والمواد الالزمة لممارسة النشاط

  . إعداد جداول زمنية بمواعيد اجتماعات المدرسين ومجلس إدارة المدرسة ومجلس اآلباء-٥

 الملفات والسجالت والدفاتر المالية واالمتحانات، حتى يسهل متابعتها ومراجعتها  وضع خطة لتنظيم-٦

  .بصورة ميسرة

  :أن من الممارسات التي تمثل عملية التنظيم في المدرسة ما يلي ) ١١١: ٢٠٠٣بسيسو، ( وتضيف 

لتربية تنظيم الفصول وترتيبها بحيث يسهل توزيع التالميذ عليها بما يتفق واألسس السليمة في ا •

  .وعلم النفس

تنظيم وتنفيذ سياسة القبول في المدرسة والتحويالت منها أو إليها أو إعادة الراسبين والنظر في  •

 .أحوالهم

تنظيم وتنفيذ برامج خدمة البيئة وما يمكن أن تقدمه المدرسة لها، وما يمكن أن تقدمه المؤسسات  •

 .ينها لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية، وكيفية التعاون ب)للمدرسة(المختلفة بالبيئة إليها
ولهذا تكون عملية التنظيم من مهام المدير الناجح التي يجب أن يعطيها الوقت والجهد الالزم والضروري 

ويجدر اإلشارة هنا إلى أن التنظيم يجب أن يحقق اإلشباع النفسي . لضمان سير العمل دون مشاكل

 وقدراتهم مع موإمكانياتهلى اعتبار أنهم بشراً يختلفون في حاجاتهم واالجتماعي قدر اإلمكان ألعضائه، ع

  . الالزمة لذلكتتوفير اإلمكانيا
   

  :التوجيـه واإلشراف الفني/ ثالثاً 

   )Directing: (التوجيــه) أ** (
كما هو معلوم أن اإلدارة ضرورية لكل جهد جماعي في إتمام األعمال بواسطة اآلخرين، فان 

نظيم في ذاتهما ال يؤديان إلى إتمام األعمال إال إذا تولى المسئولين بحكم سلطاتهم توجيه التخطيط والت



 ٢٥

أي إصدار التعليمات إليهم وإرشادهم ورفع روحهم المعنوية بقصد الحصول : مرؤوسيهم إلتمام األعمال

  .على تعاونهم االختياري، ويكونون لهم بمثابة القادة في أفعالهم وتصرفاتهم

شارة هنا إلى طبيعة العالقة بين التخطيط والتنظيم من جهة وبين التوجيه من جهة أخرى، حيث ويجدر اإل

يستند التوجيه بعالقته بالوظيفة التخطيطية على الدقة في تحديد األهداف واإلجراءات لكافة أفراد التنظيم، 

قابل يحكم التوجيه تحديد وبالم. كما يستند على دقة السياسات واإلجراءات والبرامج في تنفيذ العمليات

المسؤوليات، ورسم العالقات بين األفراد والوظائف عند بناء الهيكل التنظيمي، كما يحكمه أيضاً التوصيف 

   ) ١٢٣: ١٩٩٦بربر، (  .الواضح لكافة الوظائف

 بمدى وضوح األهداف في ذهن العاملين واقتناعهم بها وميلهم إلي الوصول إليها، كما يرتبط التوجيه

كذلك يتوقف على فهم العاملين للسياسات واإلجراءات واتفاقها مع الظروف المحيطة واالمكانات المتاحة، و

وقدرات العاملين واستعداداتهم، كما أن تحديد المسئوليات والسلطات التي تفوض إلى المرءوسين وفهمهم 

  ) ١٥١: ١٩٩٨حجي،( .لهل ولحدودها يساعد على كفاءة التوجيه

  : نوعين والتوجيه على

  . يقوم به المشرفون التربويون ومدير المدرسة بالنسبة للمعلمين:فني •

 .يقوم به المدير بالنسبة لمرؤوسيه في مستويات اإلدارة التربوية كافة: إداري •

فقد كان ينظر إليه . ولقد تطورت وظيفة التوجيه في العملية التربوية، وتعددت أساليبه وتغيرت النظرة إليه

لى أنه نوع من أنواع التحكم والسيطرة وفرض الرأي الشخصي االرتجالي على العاملين، في السابق ع

وتحديد أساليب العمل لهم، األمر الذي يؤدي إلى إضعاف االبتكار واإلبداع، وخنق روح المبادرة لدى 

  .العاملين

ي، فقد أصبح ينظر إليه أما اليوم، ونتيجة للتطورات الكبيرة التي حدثت في ميداني العمل اإلداري والتربو

على أنه عمل يؤكد التعاون، وخلق المواقف التعليمية واإلدارية األفضل، ويقوم على التفاهم بين العاملين 

  . ويهدف إلى تحسين العملية اإلدارية التربوية بما يضمن بلوغها ألهدافها المقررة) قادة ومرؤوسين ( كافة 
   )٤٧: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، (  

  
إرشاد المرؤوسين وترغيبهم بالعمل للوصول إلى األهداف، : " التوجيه بأنه) كامل بربر( رفولقد ع

   )١٢٣: ١٩٩٦بربر، (  "فالتوجيه ليس تنفيذ لألعمال إنما توجيه اآلخرين في تنفيذهم لألعمال 

، حيث أنه عملية الحفز والتأثير واإلرشاد للعاملين لتحقيق أهداف المدرسة: " بأنه) علي شريف( ويعرفه 

   )٩: ١٩٨٧شريف،  ( ".عملية تدور حول العوامل اإلنسانية 



 ٢٦

 الثالثة من وظائف اإلدارة ومن أكثرها حساسية، ةهي الوظيفة الرئيس: " بأنه) إبراهيم المنيف (ويعرفه 

حيث يرى البعض أن التوجيه . خاصة وان هناك ارتباط وثيقاً بين عملية التوجيه ومهارات المدير القيادية

  ) " ليس إال عملية اتصال وأسلوب قيادة (

العمل أثناء التنفيذ ذاته لمواجهة أية مشكالت ولضمان سير العمل بالمستوى : " بأنه) احمد رشيد ( ويعرفه 

  :   وهو في نظره يشتمل على ما يلي" المطلوب الذي يضمن دوماً التحقيق المتكافئ لألهداف 

ج من االحتكاك اليومي بين المدير والعاملين على كافة  النتائ القدرة على استخالص أفضل-١ 

  .  المستويات

 القدرة على إثارة اهتمام المرؤوسين بأهداف العمل وخلق الترابط الالزم بين األهداف الفردية -٢

  . واألهداف الجماعية

  . القدرة على تركيز كافة الجهود في اتجاهات تضمن تحقيق األهداف المشتركة- ٣

   ) ١٢١ :١٩٩١السلطان،  (                                                                              

  

عملية االتصال بالموظفين والمعلمين عن طريق رؤسائهم وإرشادهم إلى : " فتعرفه بأنه) نهضة األغا (أما 

ومات الفنية الالزمة لإلدارة العليا تحقيق األهداف العامة أي توجيه اآلخرين في تنفيذ أعمالهم وتأمين المعل

   ) ٥: ١٩٩٤االغا، (    ".إلعادة النظر في الخطط واإلجراءات ورسم السياسات الجديدة 

ليس قيام مدير المدرسة بتنفيذ األعمال وإنما توجيه اآلخرين لتنفيذ األعمال، :" بأنه) نادرة بسيسو ( وتعرفه

في المدرسة وذلك بهدف مساعدتهم على النمو المهني عن طريق النصح و اإلرشاد لجميع العاملين 

  ".وتحسين مستوى أدائهم ومعالجة نقاط الضعف وذلك لتحقيق األهداف المنشودة بطريقة ديموقراطية 

   )١١٤: ٢٠٠٣بسيسو، ( 

ستطيع خاللها المدير عملية مهارية ي " :ومن خالل وجهات النظر المختلفة يمكن تعريف التوجيه بأنه

بالعاملين في المدرسة بطريقة ديموقراطية من خالل اإلرشاد والتحفيز لتحقيق األهداف المنشودة االتصال 

  ".وضمان سير العمل بيسر وسهولة 

فاألفراد في . حيث تظهر أهمية التوجيه في اإلدارة الحديثة باعتباره عمالً يتناول العنصر البشري

واستعداداتهم في األدوار التي يؤدونها، ولذلك تتمركز مؤسسات العمل ومنها المدرسة يختلفون في قدراتهم 

وظيفة التوجيه حول الكيفية التي تتمكن بها اإلدارة من مواجهة هذه الفروق في بيئة العمل وتحقيق التعاون 

  .    بين العاملين

ة ويتم التوجيه السليم عادة بروح إنسانية كريمة تبرز المحاسن ثم تعالج الضعف برفق وحكمة ورؤي 

  )٤٠: ٢٠٠٢أحمد، (: وتتلخص عملية التوجيه في اإلدارة المدرسية فيما يلي. واضحة



 ٢٧

 توجيه هيئات التدريس بزيارات الفصول والمقابالت الفردية واجتماعات المعلمين والحلقات التعليمية -١

  .التي تقوم بها المدرسة أو الجهات المتخصصة التربوية

مدرسة وذلك بتعريفهم اختصاصاتهم طبقاً للنشرات والقرارات مع توجيه الموظفين اإلداريين في ال -٢

  . تزويدهم بالنصائح والتوجيهات الالزمة لحسن سير العمل من حين آلخر

 توجيه الطالب من خالل البطاقات و السجالت المدرسية التي يستعان بها في معاملتهم المعاملة -٣

عي مع االستعانة بأولياء األمور باإلضافة إلى اإلذاعة الناجحة، وكذلك بحل مشكالتهم بشكل فردي أو جما

  .  وذلك بإلقاء كلمات النصح واإلرشاد) الصباحية( المدرسية 

 الندوات لبث روح التعاون بين البيت والمدرسة المدرسة من خالل توجيه اآلباء نحو خارج  التوجيه-٤

بيئة، ومدى الخدمات والجهود التي تبذلها وتوعيتهم بأهمية المدرسة ودورها في بناء المجتمع وخدمة ال

  .الهيئة التدريسية في سبيل تربية وتعليم وتثقيف األبناء 

  :       أن من األمور التي تلخص عملية التوجيه داخل المدرسة  ) ١١٥ :٢٠٠٣بسيسو، (  وتضيف 

م أسرة واحدة مع  توجيه المعلمين والعاملين وإرشادهم إلى احترام بعضهم بعض وان يعتبرون أنفسه-٥

  . مراعاة الفروق بين التالميذ وإتاحة الفرص

 االستفادة من الموجهين التربويين الذين يقومون بزيارة المعلمين من وقت آلخر بهدف اإلطالع على -٦

سير العملية التربوية وكيفية تحسينها وتطويرها إلى األفضل باعتبارها مسئولية مشتركة بين مدير 

  . التربوي والعمل على تذليل الصعوبات أمامهالمدرسة والموجه
  

 Clinical Supervision  : اإلشراف الفني ) ب** (
ن كان إ ف.وعملياته من كفاءة التدريس للتأكدالمدرسين أنشطة  توجيه :الفني اإلشرافيعني مفهوم 

لمتبادلة بينه وبين  مدير المدرسة تعاونياً في سبيل المصلحة العامة اإشراف المدرسين عالياً كان إعداد

 ومساعدة كل منهم لآلخر أكثر من أن تكون عملية إشرافية عليا أو مؤقتة لتحسين التدريس المدرسين

  .ورفع كفاءة المدرسين

ولقد أشار فوكس وزمياله إلى أن واجبات المدير في اإلشراف تهتم أوالً بالموظفين بتحسين حالة كل هيئة 

 خالل عقد االجتماعات، وتنظيم برنامج لتدريب المدرسين أثناء المدرسة عن طريق التعلم وذلك من

  .الخدمة، وتقويم المدرسين الجدد

واإلشراف الفني هو عملية أساسية من وظائف اإلدارة المدرسية ولكن قبل الخوض في واجبات المدير 

  .اإلشرافية وأهداف هذه الوظيفة ال بد من تحديد مفهوم اإلشراف الفني



 ٢٨

المجهود الذي يبذل الستثارة وتنسيق وتوجيه النمو المستمر للمعلمين في : " بأنه) ان بوردم( يعرفه 

المدرسة فرادى وجماعات، وذلك ليفهموا وظائف التعليم فهماً أفضل، ويؤدوها بصورة أكثر فعالية حتى 

  ."توجيه النمو المستمر لكل تلميذ يصبحوا أكثر قدرة على استثارة و

جهود مبذولة لمساعدة المعلمين على النمو مهنياً وعلمياً، وفهم : " بأنه) فروة إبراهيم أبو ( ويعرفه 

وظيفتهم، واستيعاب األهداف التربوية، واختيار المادة التعليمية واألساليب والطرق التي تكفل تعلم 

  ".التالميذ، وتضمن نموهم نمواً مطرداً وفق أهداف المجتمع 

عملية اتصال إنساني مركبة ومتعددة األغراض بين أشخاص " : بأنه) محمد زياد حمدان ( ويصفه 

  ". وتطويرها وظيفياً توذلك من أجل المتابعة وتوجيه اإلنجازا) علماً وخبرة وميوالً (مؤهلين 

  )١٨٩- ١٨٧: ٢٠٠١عابدين، (

لم من عملية إنسانية تتعلق بتحسين عملية التعليم والتع: "وعليه يمكن تعريف عملية اإلشراف الفني بأنها

خالل مساعدة المعلم على النمو المهني وتزويده بالمعلومات والخبرات الالزمة لتعليم التالميذ وتضمن 

  ".اطراداً فعاالً لهذا التعليم لديهم 

 ضرورة الحاجة إلى اإلشراف الفني من قبل المدير ألن كثير من المدرسين ليس  وبذلك يرى الباحث

هم في التدريس في الفصل، والذي ينتج عنه عدم مقدرتهم على تغيير لديهم معيار حقيقي لتقدير كفاءات

وعلى ذلك يجب أن يتوفر لكل مدرس التقويم المفيد لسلوكه في التدريس . أسلوب تدريسهم إلى األحسن

على أال تقدم له هذه المعلومات بطريقة فيها نوع من التهديد لمقدرته، ألن ذلك يسبب لهم الخوف من 

  .االبتكار في طرق تدريسهمالتغيير وقلة 

وال يهدف اإلشراف الفني لتقييم المدرس إلى أن يكون وسيلة لترقيته أو كتابة تقرير عنه يوضع في ملفه 

  .بقدر ما هو وسيلة أكثر فعالية لتحسين أداء المدرس والعملية التعليمية

صالً متحداً، وهما اتجاهان وعلى ذلك تكون اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني لمدير المدرسة عمالً مت

  .يسيران نحو هدف واحد في انسجام وتوافق

ولكن هناك بعض الصعوبات بال شك ستقابل مدير المدرسة عندما يزاول وظيفته اإلشرافية مع المدرسين، 

فالمدرسون قد يقبلون في بعض األحيان تصرفات المدير فيما يتعلق بإدارة المدرسة في شيء من عدم 

ل، ولكن عندما يحاول االشتراك معهم في تطوير أساليب التدريس في الفصل فإنهم يعتبرونه الرضا الكام

  .بذلك قد دخل إلى منطقة محرمة خطرة تؤدي نتائجها لدى بعض المدرسين إلى الصراعات والتوترات

خضاع  على إةوحتى لو وافقوا مختارين أو مجبرين بإشرافه عليهم في الفصول، فإنهم لن يوافقوا بسهول

معتقداتهم التربوية وسلوكياتهم التعليمية لرغبات مدير المدرسة كمشرف فني له حق النصح وتبادل الرأي 

  .التربوي وتعاون المدرسين الالمحدود في هذا الخصوص
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والجانب اإلشرافي لمدير المدرسة ال يتطلب تخصصاً وتعمقاً في كل المواد الدراسية بقدر ما يتطلب دراية 

   )٤٠٧ – ٤٠٣: ١٩٩٤الفقي، (   :حي المتعلقة بالتدريس مثلببعض النوا

  .معرفة خصائص تالميذ المرحلة الدراسية •

 .معرفة حاجات التالميذ وحاجات المدرسين وظروفهم •
 .اإللمام بسيكولوجية التعليم ونظرياته •

 .اإللمام بطرق التدريس الحديثة •
   .  اإللمام بطرق ووسائل تقويم التحصيل العلمي للتالميذ •

  )١٨٩: ٢٠٠١عابدين، ( : كما وتهدف عملية اإلشراف الفني على المعلمين من قبل مدير المدرسة إلى

 تحسين عملية التدريس من خالل مساعدة المعلم على دراسة المناهج والكتب المقررة وتحليلها، -١

تهم، وتكييف ونقدها، والمشاركة في تطويرها، وعلى فهم خصائص المتعلمين، واكتشاف ميولهم وحاجا

  . مادته العلمية وفقاً لخصائصهم المختلفة، وعلى حل ما يعترضهم من مشكالت مهنية وشخصية

، ة تشجيع النمو المهني للمعلم من خالل تشجيع اشتراكه في الحلقات الدراسية والدورات التدريبي-٢

  .واللجان، والندوات وتذليل الصعوبات أمام ذلك

 أن جهودهم تسير في إلى في مجال عملهم والعمل على توفيرها، واالطمئنان  تقدير احتياجات المعلمين-٣

  .االتجاه الصحيح

  .  التعرف على الصعوبات التي يواجهها التالميذ، وتشخيصها وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها-٤

حلية، واالستفادة منها  األمثل لإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في المدرسة والبيئة المر االستثما-٥

  .في تحسين العملية التربوية وتطويرها

  . تنسيق الجهود والمحاوالت المدرسية واالجتماعية النتظام التربية وإدارة وتوجيه عملية التغيير-٦

وعلى اعتبار أن مدير المدرسة قائداً تربوياً وليس مجرد رجل إدارة يضطلع بمسئوليات إدارية تقليدية، بل 

لى التنسيق بين كافة الجهود في المدرسة، وتوفير أقصى ما يمكن من تسهيالت وامكانات مادية إنه يتو

وبشرية لتحقيق األهداف، ومساعدة معلميه وحفزهم على العمل الجاد لتحقيق تلك األهداف، واألخذ بأيديهم 

  .لتطوير أنفسهم وأساليبهم وتنمية خبراتهم

   :ير اإلشرافية في المجاالت التاليةفانه يمكن تصنيف مهام ومسئوليات المد

  )١٤٤-١٣٨: ٢٠٠٢العمايرة، (

يقوم المدير بتسهيل تعرف المعلم على األهداف التربوية العامة، وأهداف المرحلة  /مجال المعلم * 

التدريسية، والمادة الدراسية وأساليب تدريسها، وطرق إشباع حاجات التالميذ وتلبية ميولهم واتجاهاتهم، 

  .ة الفروق الفردية بينهم، ودراسة مشكالتهم ومعالجتهاومراعا
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كما يقوم بتوفير سبل قيام المعلم باألنشطة غير الصفية، وبتنمية اتجاهات المعلمين االيجابية ومبادراتهم 

  .اإلبداعية، وبمساعدة المعلم ذو الحاجة الخاصة والمعلم المنقول

مساعدتهم في فهم مهنتهم، وتعزيز انتمائهم لها وإيمانهم وكذلك تنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين و

  .بفضلها، والتواصل المستمر معهم لتوعيتهم باألنظمة والقوانين والتغيرات

يقوم المدير بتوضيح األهداف وتحديدها مع المعلمين وكتابة  / مجال إثراء المنهج وتقويمه* 

راسية إلثراء النهج وتقويمه، واقتراح التعديالت اإلرشادات لتطبيق المنهاج، وبتحليل بعض الوحدات الد

في األهداف واألساليب، وذلك في ضوء االتجاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع من 

 أخرى، وبالحكم على مدى مناسبة المواد التعليمية ء التطبيق وحاجات التالميذ من ناحيةناحية، وفي ضو

ي، وبتهيئة الفرص لتفاعل المدرسة بالبيئة المحلية، واستغالل مواردها في المختلفة للبرنامج التعليم

  .األنشطة غير الصفية

 يقوم المدير بالوقوف على حاجات التالميذ والفروق الفردية بينهم والتخطيط / مجال المتعلم* 

فادة من لمراعاتها، ودراسة مشكالت المتعلم وتقصي أسبابها والعمل على عالجها، والتخطيط لالست

  .قدراتهم واستعداداتهم وميولهم وهواياتهم، وبتوفير الظروف واألجواء المساعدة على التعلم

 ويجب أن يوليه المدير الوقت الالزم والكافي من جداً،وبناءاً على ما سبق فإن عمل المدير اإلشرافي مهم 

 ةوقوف عليها في جو من األلف وتحديد احتياجاتهم والالسلوكية،أجل رفع كفاءة المعلمين من الناحية 

  .المجتمعوالحرص على المصلحة العامة وإعداد التلميذ اإلعداد الذي يتناسب وتغيرات العصر وأهداف 
  

  :(Communication)االتصال / رابعاً 
 ويتعرض اإلداري وسائل،يتميز اإلداري عن غيره من الناس بقدرته على االتصال بعدة طرق أو 

تصال بمجرد بدء حياته اليومية ، وتزداد وتتنوع عمليات االتصال بمجرد خروجه للمزيد من عمليات اال

من منزله ، حيث يتلقى المزيد من الرسائل طوال اليوم ، وال يستطيع اإلداري مهما كان أن يجد بديال 

  .لالتصال ، حتى انه ليصعب عليه تصور العالم بدون وسائل االتصال 

واضحة وفاصلة، فهو جزء من حياة اإلنسان يتغير كلما تغيرت بيئة اإلنسان وليس لالتصال بداية أو نهاية 

والواقع أن اإلنسان دائم االتصال مع األفراد الذين يعيشون معه . وكلما تغير من حوله ممن يتفاعل معهم

في المجتمع يتصل بهم ويتصلون به للتعلم واإلفادة والمعلومات والتـأثير وما إلى ذلك من األهداف، 

   )١٢٣: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، ( .ومعنى ذلك أن االتصال نشاط إنساني له معناً وهدف
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الوصول إلى الشيء أو بلوغه "  تشير المعاجم يعني افي اللغة العربية، كم) االتصال(أما مصطلح 

 commuins      اإلنجليزية فمشتقة من األصل الالتيني communicationأما كلمة ". واالنتهاء إليه 

  .معناها عام أو شائع، وتعني تبادل المعلومات والمشاركةو

ولقد ظهرت تعريفات عديدة ال يمكن حصرها لمفهوم االتصال من قبل الباحثين والمتخصصين في علوم 

اإلعالم واإلدارة، عكست في معظمها أهميته ودوره في الحياة اإلنسانية، ومن هذه التعريفات على سبيل 

  :المثال ال الحصر

كونتز ( أما ". تبادل المعلومات وإرسال المعاني : " بأنه ) Katz & Kahn كاتز وكان ( ه فعرف

Konntz  (  إرسال وتحويل المعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهم : " فعرفه بأنه

ف عملية تفاعلية ذات هد: " بأنه ) Macfralandماكفرالند ( وعرفه " . المعلومات من قبل المستقبل 

   )١٣٩: ١٩٩٩مصطفى، (  ".ومعنى بين األفراد 

عملية نقل المعلومات والتعليمات  " :بأنهاالتصال داخل المدرسة ) صالح عبد الحميد مصطفى ( ويعرف 

اإلداريين _ المعلمين (الى مستوى التنفيذ ) ر المدرسة مدي( واألوامر والقرارات من مستوى اإلدارة العليا 

اء بالطريقة غير اللفظية أو الشفهية أو الكتابية وذلك بهدف إحداث تأثير في والعكس سو) الطالب _ 

   )١٤٠ - ١٣٩: ١٩٩٩، مصطفى( .أهدافهاسلوك أفراد أسرة المدرسة بما يخدم مصلحة المدرسة ويحقق 

تلك العملية الديناميكية التي يؤثر فيها شخص سواء عن قصد : " بأنه) محمد حسنين العجمي ( ويعرفه 

و غير قصد على مدركات شخص آخر أو آخرين من خالل مواد ووسائل مستخدمة بشكل وطرق منه أ

   )١١٥: ٢٠٠٠العجمي، (   ".رمزية 

إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات أو المعلومات الضرورية الستمرار : " بأنه) مصطفى حجازي ( ويعرفه 

كن للفرد أو الجماعة إحاطة غيره بأمور أو معلومات العملية اإلدارية ونقلها أو تبادلها أو إذاعتها بحيث يم

جديدة، أو التأثير في سلوك األفراد والجماعة أو التغيير أو التعديل في هذا السلوك أو التوجيه نحو وجهة 

  )           ٢٠- ١٩: ١٩٨٢حجازي، ( ".معينة 

 بين المدرسة والمجتمع المحلي االحتكاك المباشر وغير المباشر: " بأنه) تيسير الدويك وآخرون ( ويعرفه 

    )٢٧٤ :١٩٩٨الدويك، وآخرون، (  "الذي توجد فيه، وإقامة عالقة ايجابية معه 

نشاط يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو تبادل األفكار أو اآلراء : " بأنه) صالح أبو إصبع ( ويعرفه 

ى موحد ومفهوم بنفس الدرجة من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معن

   )٨: ١٩٩٦أبو إصبع، (  ".لدى كل من الطرفين 

عملية إدارية ظاهرياً لكنها اجتماعية : " وفي ضوء هذه التعريفات المختلفة يمكن القول بأن االتصال هو

ملية ضمنياً يتم خاللها نقل وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات والتوجيهات في المدرسة بين أطراف الع

  " التعليمية واإلدارية بغرض تحقيق األهداف الموضوعة مسبقاً 
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فاالتصال داخل المدرسة عملية مشتركة تسعى نحو نقل المعلومات وتبادل الخبرات واآلراء، وهي على 

  .درجة عالية من األهمية فهي بمثابة الدم الدافق عبر الشرايين الحياتية للمؤسسة

  : ي الجهاز اإلداري المدرسي فيما يليويمكن إبراز أهمية االتصال ف

   )١٢٩: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، (،  )١١٦: ٢٠٠٠العجمي،                              ( 

 اإلدارية ت يتم من خالل االتصال نقل المعلومات والبيانات، مما يسهم بشكل أو بآخر في اتخاذ القرارا-١

  .وحل المشكالت المدرسية

لة في إحداث التأثير المطلوب على أفراد األجهزة التنفيذية من أجل إنجاز األهداف  االتصال وسيلة فعا-٢

  .المطلوبة

 يمثل االتصال جزءاً رئيسياً من مهام المسئولين في الجهاز اإلداري داخل المدرسة، فهو يساهم في -٣

  .إحكام المتابعة والسيطرة على األعمال التي يمارسها أعضاء المدرسة

 االتصال بين األفراد ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي للعاملين  تعد عملية-٤

  .في المدرسة، كما تعد أحد العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم وتوحيد جهودهم المختلفة

 االتصال وسيلة هامة إلبالغ القيادات العليا، بما تم إنجازه من أهداف، وما هي المشكالت التي ظهرت -٥

  .ثناء تنفيذ الخطط اإلدارية والتعليمية واالقتراحات الالزمة لعالج تلك المشكالتأ

 عملية االتصال داخل المدرسة تحتوي على جانب انفعالي وآخر نفسي مما يكون له أكبر األثر على -٦

  .المناخ األكاديمي واإلداري في النظام المدرسي

   )١١٩ :٢٠٠٠ العجمي، ( :كما وتتمثل أهداف االتصال المدرسي فيما يلي

  . نقل األوامر والتعليمات من القادة إلى المرءوسين-١

لى القادة كي يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرشيدة ت والبيانات والتقارير المطلوبة إ توصيل المعلوما-٢

  .على ضوئها

  .ى اإلدارة العليا نقل آراء وأفكار ووجهات نظر المرءوسين وردود فعلهم تجاه التعليمات الصادرة إل-٣

  . التنسيق بين جهود العاملين في المدرسة بشكل يمكنهم من القيام بأعمالهم ووظائفهم بكفاءة عالية-٤

 تعريف العاملين في المدرسة بما يدور حولهم من أحداث بشكل يمكنهم من مراعاة الظروف الداخلية -٥

  .والخارجية عند قيامهم بوظائفهم

لمرءوسين ومتابعة أوجه نشاطهم المختلفة، والتأكد من أن كل تصرف تم أداءه  إحكام األشراف على ا-٦

  .في الوقت واألسلوب المحددين له

 رفع الروح المعنوية بين العاملين نتيجة لتوضيح األهداف والغايات التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها -٧

  .وبيان الخطط والسياسات الالزمة لبلوغ تلك األهداف

  )١١٩ :٢٠٠٣بسيسو، (  : االتصال داخل المدرسة ال بد من استراتيجية محددة تشمل علىولضمان نجاح
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تحديد الهدف من االتصال وهذا يساعد على تحديد الوقت والجهد المطلوبين إلنجاح عملية  •

  .االتصال ويتحدد الهدف االتصالي بتحديد محتوى الرسالة االتصالية وشكلها وتركيبها وأسلوبها

 .ب االتصال المناسب للموقفاختيار أسلو •

تحسين عملية االتصال عن طريق بث الرسالة بلغة واضحة وبسيطة مما يجعل تحليلها من قبل  •

 .مستقبلها أسهل وبالتالي تقارب في المعاني واألغراض وفهم المقصود دون مشاكل

ة حاجات وهذا يتطلب من المرسل المعلومات معرف.تقديم المعلومات في شكل يتفق ورغبات الفرد •

ورغبات المعنيين بالمعلومات ألن اإلنسان يقبل أو يعرض عن المعلومات المرسلة إليه على قدر 

 . حاجته ورغبته إليها

تمكين مستقبل الرسالة من التعبير عن وجهة نظره في المعلومات المرسلة إليه، حيث يساعد ذلك  •

 .داركه في المرات التاليةعلى معرفة درجة فعالية االتصال وأوجه القصور فيه وكيفية ت
 .التكرار غير الممل لعملية االتصال وذلك حتى يتم التأكد من فهم تلك العملية •
  

  : وتتمثل عملية االتصال الفاعل في اإلدارة المدرسية وخارجها بالممارسات التالية

  )١٤٥: ١٩٩٩مصطفى، (                                                                  

االتصال المباشر بين مدير المدرسة والمعلمين واإلداريين والتالميذ وأولياء األمور، وذلك  •

  . المدرسيةسباستخدام الندوات والمحاضرات واللجان والمجال

 .التعميمات والنشرات التي يصدرها مدير المدرسة للمعلمين واإلداريين والتالميذ •

اإلدارة المدرسية نشر ما تود نشره فيها من توجيهات المجالت والصحف المدرسية التي تستطيع  •

 .وتعليمات

التقارير التي يرفعها المعلمون إلى اإلدارة المدرسية والتي تتصل بمشكلة تعليمية أو مدرسية  •

 .معينة

 .الزيارات الصفية التي يقوم بها المدير للمعلمين داخل الفصول المدرسية •

هتمام مدير المدرسة بأهداف هذه العملية والتي تنتهي إلى يتضح مما سبق أهمية االتصال وضرورة ا

تحسين العملية التعليمية ورفع الروح المعنوية للعاملين والتالميذ ومساعدتهم على النمو وتزويدهم 

  .بالخبرات والمعلومات والبيانات وتعريفهم بحقيقة ما يجري في المدرسة 

التجاهات والمعارف الكافية التي تساعده على صياغة كما أنه يجب أن تتوفر لدى المدير المهارات وا

الرسالة مثل مهارة الحديث والكتابة والقراءة والتفكير وإدارة االجتماعات ، كذلك عليه إرسال واستقبال 

  .معلومات ومشاعر واتجاهات تساعده على رسم الخطط واتخاذ القرارات المناسبة
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  ): ( Decision Making اتخاذ القرار/ خامساً 
تعتبر عملية اتخاذ القرارات في األساس جوهر العملية اإلدارية ومحورها، فالممارسة اإلدارية 

تتطلب مواجهة مجموعة كبيرة من المواقف اليومية مما يستدعي معها االختيار المستمر للبدائل المختلفة 

  .لما يجب عمله

 وتنظيم وتوجيه وإشراف واتصال، وال فهو عملية مستمرة وترجمة واقعية للوظائف اإلدارية من تخطيط

  .يوجد للممارسة من دون اتخاذ قرارات، بل تستمد وجودها في المدرسة من هذه العملية بدون نزاع

ولذلك يرى البعض أن السبيل إلى التميز بين المدير وغيره من العاملين هو ما إذا كان الفرد يمتلك حق 

  . اتخاذ القرارات أم ال

د إزاء العمل اليومي نفسه محتاجاً إلى اتخاذ عدة قرارات تتعلق بالتالميذ والمدرسين فمدير المدرسة يج

وكل قرار له خلفياته ومدى مشاركة اآلخرين فيه، وهناك بعض القرارات التي تتطلب االستشارة من 

 اآلخرين، وبالتالي فانه من الضروري أن تكون هناك عالقة بين الوقت الالزم وجدية القرار وسرعة

   )٢٢٧: ١٩٩٤الفقي ،(  .الحاجة إلى إصداره

أو هو عبارة عن البديل األفضل الذي يتم اختياره من بين ) اختيار بين بدائل مختلفة ( فالقرار يقصد به 

وبالتالي فإن مقدار النجاح الذي تحققه . عدد من البدائل الممكنة للتنفيذ في كل وظيفة من وظائف اإلدارة

  .د كبير على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات المناسبةأي منظمة يتوقف إلى ح

 والموضح في الصفحة التالية يوضح أن عملية اتخاذ القرارات هي جوهر العملية اإلدارية )١(والشكل رقم

         . وأنها تتأثر بباقي عمليات اإلدارة المختلفة
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   )١( شكل رقم 
  

  )عملية اإلدارية عملية اتخاذ القرارات جوهر ال( 

  :ولقد تعددت آراء المتخصصين في العلوم اإلدارية حول مفهوم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال

خطة أو مرحلة من عملية مستمرة تتضمن تصميم عدة بدائل : "بأنها) Harrisonهارسون ( يعرفها 

 طرق لحل معين، والتزام يوجهه ترتبط بهدف أو أهداف تدفع توقعات إنسان ما في هذه الخطة إلى تحديد

  ) ١٦٣: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، (  .إلى بذل قواه العقلية وجهوده لتحقيق الهدف أو األهداف

االختيار الحذر والدقيق ألحد البدائل بين اثنين أو أكثر : " فيعرفها بأنها)  Tannenbaumتانباوم (أما 

   ." من مجموعات البدائل السلوكية

  ".االختيار المدرك الواعي بين البدائل المتاحة في موقف معين : " بأنها ) Nigroنيجرو ( ويعرفها 

  )٨٣: ١٩٩٢كنعان، (  

 
 التقويم

 
التوجيه
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عمل فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل األنسب لحل مشكلة : " بأنها) عمر همشري (ويعرفها 

ينها باستخدام معايير معينة من بين مجموعة من البدائل المتاحة أمام متخذ القرار، وذلك بالمفاضلة ب

  " مجددة، وبما يتماشى مع الظروف الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار

   )   ٢٥١: ٢٠٠٠همشري، (

عملية ذهنية عقلية بالدرجة األولى، تتطلب قدراً كبيراً : " فبقول بأنها) صالح عبد الحميد مصطفى ( أما 

 من المنطقية والبعد عن التحيز أو التعصب أو الرأي من التصور والمبادأة واإلبداع، ودرجة كبيرة

   ."الشخصي، بما يمكن معه اختيار بدائل متاحة تحقق الهدف في أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة 
   )١٥٦: ١٩٩٩مصطفى، (

هو ذلك االختيار الذي يقرب المدير بعد تحليل وتقييم دقيق لبدائل مختلفة : " فيقول) كامل بربر ( ويعرفها 

    )١٦٤: ١٩٩٦بربر، ( ". علق بموقف معين تت

هو الحل الحقيقي لمقدرة القادة اإلداريين على القيادة، ولمقدرة :" فيقول بأنها) حافظ فرج أحمد ( ويعرفها 

  ) ١٤٤: ١٩٩٩أحمد، ( ".الرؤساء على اإلدارة والتوجيه 

ر المدرسة وهي عبارة عن عملية هو من أهم المهام التي يواجهها مدي:" بأنها) نادرة بسيسو ( وتعرفها 

ذهنية معقدة تتطلب منه قدر أكبر من اإلبداع الشخصي الختيار بديل من ضمن بدائل مطروحة و تحليل 

    ".كافة البيانات و المعلومات الستخالص القرار المناسب لمواجهة المواقف اإلدارية داخل المدرسة 

   )١٢٢: ٢٠٠٣بسيسو، ( 
  

عملية : "  ووجهات النظر يمكن أن نخلص إلى أن عملية اتخاذ القرار هيومن خالل هذه التعريفات

منهجية عقالنية بعيدة عن العواطف تصدر نتاج بهدف حل مشكلة معينة في ضوء عدة بدائل مع مراعاة 

  ".البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة 

ت كاملة، حيث يتحمل المدير وبالتالي فانه في حالة اتخاذ قرار ما، ال بد أن يصدر على ضوء معلوما

  .مسئولية القرار الذي يتخذه

فهي عملية ضرورية لكي تكون اإلدارة فعالة، على اعتبار أن القرارات الرشيدة هي أفضل الوسائل 

ولكن القرارات اإلدارية في مجال اإلدارة المدرسية معقدة للغاية، كما أن .للوصول إلى األهداف المنشودة

 صدر قرار معين فانه ال يمكن ايد يتوقف على عدد من األسباب أو الشروط، فإذالوصول إلى قرار رش

التنبؤ بالنتائج التي تترتب عليه الن نتائج فعل معين أو سلسلة من األفعال لن تظهر إال في المستقبل، 

  . األمر الذي يجعل تقييم القرار تقييماً واقعياً مسألة صعبة قد يكتنفها كثير من األخطاء

  )١٤٢: ٢٠٠٢مد، أح( 
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           :وللوصول إلى قرارات رشيدة قدر اإلمكان في اإلدارة المدرسية البد من استراتيجية محددة تشمل على

   )١٥١: ٢٠٠١عطيوي، ( ،  )١٨٠: ٢٠٠٢عليان، وسالمة، (

  . التعرف على المشكلة وفهمها وتحديد أبعادها على نحو تام-١

  .لتي يتم على أساسها تقويم حل المشكلة تحليل المشكلة ووضع المعايير ا-٢

نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلة واالستفادة من ( جمع المعلومات والبيانات والتي تشمل -٣

  ).أخطاء الماضي وتجنب الوقوع فيها

  : المفاضلة بين بدائل الحلول واختيار أنسبها في ضوء المعايير الموضوعة وذلك في ضوء-٤

ملين في عملية االختيار، مما يساعد على زيادة فهمهم للقرار ودعمهم له، وعدم إشراك العا •

 .معارضته
 .تجنب العواطف واألهواء الشخصية، مما يزيد من الموضوعية •
تجنب مأزق الحصول على قرارات مثالية، ألن اإلنسان قدراته محدودة وبالتالي يجب السعي  •

 ).مبتكرة، وإبداعية، لم يسبق تبنيها ( ية للوصول إلى قرارات مرضية قريبة من المثال
 .متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتين الداخلية والخارجية للمدرسة •
تبني مبدأ المرونة عند اختيار أنسب البدائل، بمعنى إمكانية تعديل القرار عندما تستجد أمور  •

 .تقتضي ذلك
 . لهنقرار على العاملين المنفذيالتروي واألخذ بعين االعتبار درجة تأثير ال •

 تطبيق الحل الذي استقر عليه الرأي ووضعه موضع التنفيذ ويكون ذلك ببرمجة الحل وتوجيه األنشطة -٥

المتضمنة وتقويم العمليات والنتائج، واالستفادة من هذا التقويم في التحسين والتطوير للحل من خالل 

  .التغذية الراجعة

ر واتخاذه على المستوى اإلجرائي عملية معقدة ولها آثار خطيرة على المؤسسة وعلى ذلك فإن صنع القرا

وإذا كانت هذه المؤسسة مؤسسة تربوية تضم عناصر بشرية مختلفة، فإن عملية اتخاذ . التي سيطبق فيها

  .القرار وتنفيذه تصبح أكثر تعقيداً

 إليه من السلطات األعلى، فإن عملية وإذا كان مدير المدرسة يعتبر المنفذ األول للقرارات التي تصدر

التنفيذ تعتبر في حد ذاتها عملية صنع واتخاذ قرار على المستوى اإلجرائي من جديد، أي إعادة صياغة 

القرار الفوقي في إطار تنفيذي جديد، يتفق مع طبيعة المؤسسة ليمكن تطبيقه في حدود اإلمكانيات المتاحة 

   .عوامل والقوى المؤثرة على عملية التنفيذ داخل المدرسةوالمتغيرات الموقفية الطارئة وال

   )٦٢: ٢٠٠٠العجمي، (
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إذاً القرار اإلداري الرشيد يتطلب قائداً تربوياً يكون على جانب كبير من العلم والخبرة والدراية المتصلة 

 باألساليب والطرائق بالمبادئ واألسس التربوية والسيكولوجية المتصلة بالعملية التربوية ، وأن يكون ملماً

  .المختلفة لحل المشكالت ، ويراعي القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع
  

  ): ( Evaluationالتقويم / سادساً 
 المدخالت التي نكما هو معلوم أن النظام المدرسي، كأي نظام آخر يتكون من مجموعة كبيرة م   

  . إنتاج أفضل مخرجاتتتفاعل مع بعضها البعض بصورة سليمة من أجل

ومن ثم فالتقويم هو العملية اإلدارية المنظمة التي تهتم بتحليل جميع الظواهر والمعلومات واإلجراءات 

  . ونواتج األداء من أجل التعرف على مدى قدرة هذا النظام على تحقيق أهدافهتواإلمكانيا

 العاملين على مختلف مستوياتهم في العمل كما وينظر إليه على أنه إحدى العمليات الهامة المرتبطة بأداء

وهو بمثابة أداة تدريبية تساعد العاملين .يقوم على أساس الفحص الدقيق والتحليل الموضوعي لنتائج العمل

على رفع كفايتهم اإلنتاجية وتحسينها كماً وكيفاً ومعرفة مدى التقدم الذي حققه األفراد في بلوغ األهداف 

   )٤٧: ١٩٩٦هدي، العرفي، وم(  .المرجوة

  :وللتقويم في مجال التربية معانٍ متعددة منها على سبيل المثال

عملية منظمة ينتج عنها معلومات تفيد في اتخاذ قرار أو إصدار حكم على : " بأنه) عمر الشيخ ( تعريف 

  ".قيمة معينة 

ـ         ":بـأنه) حلمي الوكيل   ( وتعريف   ي تحقيـق األهـداف     عملية ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل ف

  )١٣: ١٩٩٨الزيود، وعليان، (  .العامة

 التي يتم بها تحديد مـدى مـا تحقـق مـن األهـداف               العملية :"بأنه) R.Tylorرالف تيلور   (  وتعريف

  ".الموضوعة 

جمع المعلومات والبيانات التي يكـون علـى أساسـها إصـدار األحكـام        :"بأنه) منير مرسي   ( وتعريف  

  )١١٧: ١٩٩٨مرسي، (  والقرارات 

تقدير الجهود التي تبذل لتحقيق األهداف، بغرض الكشف عن مدى : " بأنه) فاروق البوهي ( وتعريف 

   )٥٤: ٢٠٠١البوهي، (  ".القرب والبعد عن هذه األهداف 

 توبالتالي فإن عملية التقويم هي عملية يتم التوصل خاللها إلى بيانات ومعلومات صحيحة التخاذ قرارا

  .تالي اقتراح ما يلزم تحقيقه، فهي عملية تعكس مدى النجاح في تحقيق األهدافسليمة، وبال

ويعد مجال التقويم المدرسي مجاالً متسعاً جداً ألنه يشمل تقويم كل ما يتم في المدرسة من أعمال وجهود 

  .وغيرها من جوانب مدخالت ومخرجات العملية التعليمية التربوية.. وأنشطة ومواقف وسلوكيات
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م ما يمثل عملية التقويم في اإلدارة المدرسية تقدير كفاءة كل معلم وموظف ومدى تنفيذه لكل ما وكل وأه

إليه من عمل وأثر ذلك على التالميذ، شريطة أن يبنى هذا التقويم على أسس موضوعية ودون أدنى تميز 

   )٤٤٤: ٢٠٠١دياب، (  .من المدير لبعض العاملين وتحامله على اآلخرين

 عملية التقويم من العمليات األساسية لمدير المدرسة، فبعد تنفيذ الخطة الموضوعة وتحقيقها وتعتبر

لألهداف يجب أن يعرف كل المشتركين فيها، لما يجلبه من الراحة في نفوسهم ومن االطمئنان إلى قلوبهم 

 يعرف ذلك كل حين يعملون أن عملهم قد أتى ثماره وحقق غاياته، وإن لم تتحقق األهداف فال بد أن

  .السلبيات في الخطة الجديدةنب هذه المشتركين فيها حتى يمكن تغيير ما يحتاج إلى التغيير وتج
   )٦٦: ١٩٩٩مصطفى، (  

وبصفة عامة يعد المدير مسئوالً عن فغالية التقويم الشاملة بجميع جوانب العمل التربوي واإلداري 

  : والمتعلقة بما يلي

املين والمعلمين في المدرسة، تقويم الخطط، تقويم المباني واالمكانات، تقويم تقويم الطالب، تقويم الع

الوسائل التعليمية، تقويم المناهج الدراسية، تقويم العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، تقويم األداء العام 

 التنظيمية داخل والمناخ المدرسي، تقويم االتصاالت المدرسية بين الفئات المختلفة، تقويم السلوكيات

  .المدرسة

ويتم ذلك من قبل المدير أثناء اإلشراف والتوجيه أوالً بأول وعند نهاية تنفيذ كل خطة، أي أن عملية 

  . نهاية العام الدراسيىالتقويم عملية التقويم عملية مستمرة طوال أداء العمل المدرسي، وحت
   )٤٤٥: ٢٠٠١دياب، (  

  

   )٣٠٥- ٣٠٤: ٢٠٠١عطيوي، (  :رة المدرسية وفي الجوانب التاليةوتتمثل أهداف التقويم في اإلدا

  . الوقوف على مدى تحقيق البرامج التربوية ألهدافها المحددة ومعرفة مواضع الضعف والقوة-١

وذلك عن .أن التقويم يساعد على اختيار أفضل البدائل الممكنةاعدة على اتخاذ القرارات باعتبار  المس-٢

  .ات والمعلومات المطلوبةطريق توفير البيان

 تحديد حاجات العاملين من تدريب وتطوير ، فالتقويم يبرز المهارات والكفايات التي تتطلب تطويراً -٣

  .وعالجاً كما يمكن االستفادة من التقويم كمعيار يتم في ضوئه تبرير اختيار برامج النظام وتطويرها

  .ء ما يكشف عنه التقويم من نتائج مساءلة القائمين على البرامج التربوية في ضو-٤

  . التنبؤ بمستوى األداء مستقبالً وخلق جو من االهتمام والتفاعل بين المدير والعاملين معه-٥

  : يعتبر التقويم فاعالً بالنسبة للطلبة في المجاالت التالية-٦

 .التشخيص والعالج عن طريق تحديد مواطن القوة والضعف ورسم خطة لمعالجة الضعف •
 .من حيث الحصول على معلومات متنوعة عن النواحي المختلفة المتعلقة بالطلبة /سحالم •



 ٤٠

 .أي توزيع الطلبة على أنواع التعليم المختلفة / التصنيف والتشعيب •

 .إثارة الدافعية عن طريق التأكد من استعداد التالميذ لتعلم مواضيع معينة •
 .يمية في إحداث نتائج التعلم المرغوب فيهتمكين المعلمين من اكتشاف مدى فعالية جهودهم التعل •

 .تزويد أولياء األمور بمعلومات دقيقة عن مدى تقدم أبناءهم وعن الصعوبات التي يواجهونها •
 يساعد في ضبط االحكم على مدى فعالية التجارب التربوية قبل تطبيقها على نطاق واسع، مم •

  دون إهدار الوقت والجهدةالتكلفة، والحيلول

  : اإلدارة المدرسيةأنماط** 
لقد بدأت اإلدارة التربوية بتطوير نظام العمل وتحسينه في ضوء متطلبات التغير التي تحدث في 

 تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير المتعلم وتنميته بشكل متكامل تمجاالت الحياة المختلفة، وأخذ

لك من خالل قيامها بمهمة توجيه العملية في الجوانب الجسمية والعقلية واألخالقية واالجتماعية، وذ

التربوية توجيهاً سليماً يضمن تحقيق هذا النمو، وركزت على أهمية األهداف التربوية، وعملت على تنظيم 

  .العديد من النشاطات والممارسات التي تؤدى في المؤسسات التربوية بما يكفل اإلنجاز األفضل لها

لتربوية أوجدت أساليب متعددة وأنماطاً إدارية مختلفة، فيعض المديرين ولكن المفاهيم المتعددة لإلدارة ا

يؤمنون بفلسفة إدارية تقوم على أساس االنفراد بالسلطة وإصدار األوامر، بينما يتمتع بعض المديرين 

بوعي إداري وإيمان واضح بضرورة مشاركة جميع العاملين في إصدار القرارات، وهناك نمط من 

  .الحرية الكاملة للمدرسين وتسيير المدرسة وفق ما يراه المدرسون أثناء قيامهم بعملهمالمديرين يعطي 

وبذلك تختلف اإلدارة المدرسية وطريقة أداء العمل المدرسي باختالف شخصية مدير المدرسة، فهو قمة 

خاصة، الجهاز اإلداري ويسير كل التنظيمات والنشاطات، ويتخذ القرارات بطريقة تتفق مع فلسفته ال

  .ومعتقداته التي يرى أنها تحقق أهداف المدرسة

ومدراء المدارس ال يديرون مدارسهم كل الوقت وفق نمط واحد من هذه األنماط العامة وهو ما يطلق 

، ولكن قد يتبعون نمطاً أخرا لبعض الوقت وطبقاً للظروف المحيطة به، وهو ما يطلق  األساسيعليه النمط

أن كل منهم يميل إلى إتباع نمط معين من هذه األنماط أغلب األوقات أكثر من أي .الثانويعليه النمط 

  )٢٣- ٢٢: ٢٠٠١عطيوي، (.سواه، وتتصف إدارته للمدرسة بهذا النمط
  

  :وسوف نتناول كل من هذه األنماط على حدة بشيء من التفصيل وهي 
  :Autocratic Administration)التسلطية (  اإلدارة األوتوقراطية - ١

  خضوعأي.  في األصل كلمة التينية، حكم الفرد الواحدي، وهAutocraticعني كلمة أوتوقراطي  ت

  .العاملين في المنظمة ألوامر وآراء ونفوذ واستبداد وسلطة شخص واحد داخل المنظمة



 ٤١

ويتميز هذا النمط من اإلدارة بصفات وخصائص تعكس سلوك اإلداري إزاء المواقف التي يواجهها في 

فالمدير التسلطي يحصر جميع السلطات والصالحيات بيده دون تخويل أي منها ألحد .مله اليوميأثناء ع

 أن يحدد دإذ يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بعمل المؤسسة ويصدر األوامر لتنفيذها، بع. من مرؤوسيه

ويتولى . املين معهالطرق والوسائل واإلجراءات التي ينبغي إتباعها عند التنفيذ دون استشارة أي من الع

 من رويفرض عليهم طاعته، وطاعة ما يصد، بنفسه توجيه العاملين وفقاً لرغباته وأهوائه حسب قناعاته

أوامر وال يفسح المجال أمام العاملين لمناقشة أوامره ويقوم بمحاسبة من يعرضها، فما على المرؤوسين 

   )٧٥: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، ( . سوى التنفيذ

اري التسلطي أن اإلدارة ما هي سوى عملية اتخاذ قرارات، وإصدار تعليمات ومتابعة تنفيذها، ويعتقد اإلد

ويكون اهتمامه منصباً على العمل ويبذل أقصى ما لديه من طاقة لتسيير شئون المدرسة بشكل منتظم، 

كل صغيرة ويعمل على تهيئة جميع الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق ذلك، ويقوم بالرقابة والتفتيش عن 

  .وكبيرة داخل المدرسة

   )٤٢-  ٤١: ٢٠٠٠العجمي، :  ( وفي ظل هذا النمط اإلداري يعمل المدير على

 تركيز معظم السلطات في يده والتي تشمل جميع األمور صغيرها وكبيرها ومن ثم يلعب المدير الدور -١

  .الرئيس، بينما يكون دور المعمين ثانوياً

  .ين ألوامره وقراراته بدون مناقشة أو تردد ضرورية طاعة جميع العامل-٢

التخطيط والتنظيم :  وعدم مشاركة المعلمين في العمليات اإلدارية المختلفةت االنفراد في اتخاذ القرارا-٣

  .واإلشراف والتقويم

مشاعر العاملين، ومتطلباتهم، ظروفهم، (  االهتمام يرفع اإلنتاجية دون مراعاة للعوامل اإلنسانية -٤

وقد يؤدي هذا النمط إلى دفع العاملين على االهتمام بالعمل وزيادة اإلنتاجية، ولكن هذا ال ) راتهم وقد

  . يمكن أن يستمر لفترة طويلة

 رفض المدير لمبدأ التفويض، حيث يعتقد أن هذا التفويض يمك أن يقلل من مركزه وهيبته في -٥

  . المنظمة

ل المنظمة وخاصة االجتماعات المدرسية واتي يمكن أن تعقد  عدم االهتمام باالتصاالت اإلدارية داخ-٦

  .      أو إعطاء التعليمات أو العلم ببعض القرارات التي يصدرهااألوامربصورة مفاجئة بهدف إصدار 

.  عدم مراعاة الفروق بين المعلمين والتالميذ، وبالتالي عدم االهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل المدرسة-٧

  .    ال يعمل على احترام شخصية المعلم والتالميذ كأفراد لهم آراء وميول وقدرات داخل المدرسةولذا فانه

 التطبيق الحرفي للوائح والقوانين بعد تسيرها من وجهة نظره بدون مراعاة ألية آراء أخرى، بل ال -٨

  .ل أي تفسيرات غير تفسيره الشخصي للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمليقب



 ٤٢

 محاولة إيجاد بعض عوامل الفرقة والشقاق بين العاملين بعضهم بعضاً ظناً منه أن هذا يمكن أن -٩

  .يساعده على ظهور أخطاء كل فريق منهم من خالل اتهامات كل فريق لآلخر
  

وعلى هذا األساس يتحمل المدير التسلطي المسؤولية كاملة عن نجاح العمل في مؤسسته أو إخفاقه، ألنه 

  .خص الوحيد الذي يتولى اإلدارة معتمداً على آرائه وتصوراته األمر الذي يسبب كثير من الضعفالش

   )١٣٥: ٢٠٠٣بسيسو، (  :  ومن المآخذ التي تؤخذ على هذا النمط

  .تركيز المدير االتوقراطي السلطات في يده وانفراده في اتخاذ القرارات •

 .ف عليهمعدم تفويض السلطات لمرءوسيه وتزمته في اإلشرا •
 .توليد القلق واالضطراب النفسي الذي ينعكس سلباً على أداء المرءوسين للعمل •
يحدث نوع من الفراغ والفوضى بين المرءوسين ويفقدهم الفرصة لكي يكونوا قادة ومدراء في  •

 .المستقبل
 .يضعف روح اإلبداع والمبادرة لدى الجماعة •

داري يقوم على نزعة الزعامة والسياسة المعتمدة هي سياسة ومما تجدر اإلشارة إليه إلى أن هذا النمط اإل

وهذا ما يرفضه . األبواب المغلقة، األمر الذي يؤدي إلى غلبة الطابع الرسمي على العالقات اإلنسانية

الفكر اإلداري المعاصر، والتربية المعاصرة، ألنه ال يهتم بشخصية العاملين ويعوق نموهم وتطورهم 

  . بينهمويعدم روح التعاون
  
  :Democratic Administration اإلدارة الديمقراطية - ٢
إن المبدأ األساسي الذي تعتمده اإلدارة الديموقراطية هو مبدأ احترام شخصيات األفراد والمشاركة      

أن تعدد العقول السوية أقدر على تقديم : الجماعية في اتخاذ القرار وتنفيذه، انطالقاً من فكرة أساسية هي

  .فكار الصائبة من العقل الواحد السوياأل

 هي مهمة مشتركة ل حصراً على اإلداري األعلى، ب– في ضوء هذا المفهوم –فال تكون مهمة اإلدارة 

ويتولى اإلداري األعلى الدور القيادي في تنفيذ هذه المهمة الذي ينبغي أن . يسهم في أدائها جميع العاملين

ة، تنم عن التعاون الفعال، وتثير المبادرة والحماس، وتدعو إلى األلفة تكون عالقاته مع العاملين ايجابي

   )٧٩: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، (   .واالحترام المتبادل
   )٣٠٤: ٢٠٠١دياب، ( :  وتقوم اإلدارة الديمقراطية على العديد من األمور منها

  .ح المعنوية االهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل العمل، مما يساعد على رفع الرو-١

  . تشجيع األفراد على المشاركة االيجابية طبقاً لمبدأ اإلدارة الجماعية-٢



 ٤٣

 االهتمام بجميع عناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم، بشكل جيد وفعال من خالل العمل -٣

  .الجماعي

 كل جديد في مجال تشجيعهم على اإلطالع على:  لنمو المهني للمعلمين وذلك من خال االهتمام بال-٤

عملهم، االهتمام بحضور الدورات، وعقد اللقاءات الدورية بين المعلمين من ذوي التخصص الواحد وبين 

  . وخاصة المعلمين الجددعالمشرف التربوي لكي يستفيد الجمي

فة  مراعاة الفروق الفردية عند توزيع الواجبات والمسئوليات وبما يساعد على اكتشاف المواهب المختل-٥

  .وتنميتها من أجل استغاللها بما يعود بالفائدة على المدرسة والعاملين

 تأكيد المصلحة العامة على المصلحة العامة على المصالح الشخصية، حيث يكون الوالء للجماعة -٦

  .وليس لألفراد

 إداريةل  االهتمام بمبدأ التفويض في العمل اإلداري ويتم ذلك من خالل تفويض بعض العاملين بأعما-٧

  .معينة نتيجة لشعوره بكفاءتهم في العمل

  .  االهتمام بتوفير االتصاالت الجيدة داخل المدرسة وتهيئة المناخ المدرسي السليم-٨

  . توثيق العالقة بين المدرسة والبيئة المحيطة واالهتمام بالعوامل اإلنسانية-٩

  
 الترغيب والحث واالستمالة، بعيداً عن كما يمارس المدير نشاطه في اإلدارة الديمقراطية من خالل

التخويف وفرض السلطة كما هو الحال في اإلدارة التسلطية، حيث ينطلق المدير هنا من أنه عضو في 

فريق، ومن أن األفراد في مؤسسته يعملون معه وال يعملون عنده، فهو يتلقى أفكارهم ومقترحاتهم، بل 

بأمورهم، كما يهتم كثيراً بما لديهم من حاجات أساسية من ويشجعهم على المشاركة خصوصاً فيما يتصل 

  .أجل زيادة رضاهم لرفع روحهم المعنوية
  :و إتباع النمط الديمقراطي في اإلدارة المدرسية نتيجة لعدة عوامل منهاحوقد زاد االتجاه ن

   )٥٠: ١٩٩٩مصطفى، (

  .انتشار الفلسفة التربوية الديمقراطية وتطبيقاتها في المدارس •

قدم البحوث وتعددها في مجال علم النفس االجتماعي والتي توصلت نتائجها إلى أن األفراد ت •

 .يعملون بطريقة أفضل وبفعالية عندما يشتركون في وضع القرار وفي طريقة تنفيذه
 من أن اإلدارة  Dynamic Groupsما أظهرته نتائج الدراسات في مجال ديناميات الجماعة  •

 . من الخارج تؤدي دائماً إلى تكوين اتجاهات مضادة في هذه الجماعةالمفروضة على الجماعة
   ولكن ال يخلو أي نمط من المآخذ عليه، فيؤخذ على النمــط الديمقراطي في اإلدارة ما      

    )١٤٢ : ٢٠٠٣بسيسو ، ( :  يلي        



 ٤٤

ل مظهراً لتنازل  من أنها تشك- كركيزة أساسية لإلدارة الديمقراطية–ما يؤخذ على المشاركة  •

 .المدير عن بعض مهامه اإلدارية
ما يؤخذ على أسلوب الديمقراطية كأسلوب استشاري قائم على استرشاد المدير التربوي بآراء  •

 .من أنه غير علمي. مرؤوسيه
قد يوجد بين العاملين في المدرسة من ال يحب تحمل المسئولية، وبخاصة فيما يتعلق بإصدار  •

 . واألوامر من المدراءتن تصدر إليه القراراالقرار، حيث يفضل أ
قد يترتب على هذا النمط بعض الظواهر السلبية، مثل عدم االنضباط في العمل بين العاملين  •

 .وتأخرهم في األداء، وانخفاض كمية اإلنتاج في بعض الحاالت

 من قدراتهم ويعاملهم ويتضح مما سبق أن هذا النمط اإلداري يشجع العاملين على اقتراح الحلول وال يقلل

ولكن نجاح . على أساس أنهم وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة ويسهم في الكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم

هذا النمط يتوقف على وعي العاملين وإيمانهم بأهمية المشاركة في العمل واالنتماء إلى المدرسة وتحمل 

  .المسئولية

 أسلوب حياة للمجتمع مرغوب فيه بوصفه أفضل – الحالي  في عصرنا–ولما كانت اإلدارة الديمقراطية 

األساليب اإلدارية التي سادت فترة من الزمن، وما زال قائماً وزاد الميل لألخذ به في العديد من 

فال بد أن . المجتمعات وذلك لما يوفر من إطالق قدرات أفراد هيئة المدرسة ويظهر مواهبهم واستعداداتهم

ا النمط جميع المدارس بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع التي تحقق أهدافه وألنها يسود المدارس مثل هذ

  .  الذي يحتذى به من حيث أسلوب التعامل فيها أثناء التفاعالت اليومية المستمرةجالنموذ

   )٨٤: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، ( 

  

  : Laissez-Faire Administration) الترسلية ( اإلدارة التساهلية -٣
ن في نهاية بها التجار واالقتصاديون األوروبيي هذه اإلدارة إلى حركة عدم التدخل التي قام يعود أصل

القرون الوسطى لمقاومة التدخل الحكومي في الشئون االقتصادية إال بمقدار ما يكون ذلك التدخل 

وأصبح ثم انتقلت الفكرة إلى المؤسسات الخاصة، . ضرورياً لصيانة األمن وحقوق الملكية الشخصية

  )١٣٦: ٢٠٠٣بسيسو،. ( العاملين معه في اتخاذ القراراتالمدير يتصف بالسلبية والتسامح والتودد تجاه

ويستند هذا النمط من اإلدارة إلى مبدأ إطالق الحريات للعاملين في تنفيذ ما يريدون، وباألسلوب الذي 

ساعدة للعاملين معه إال لمن يطلبها منهم، فاإلداري المتساهل ال يقوم بتقديم الم. يعتقدونه مناسباً وصحيحاً

وال يحاول تعريف العاملين بوجهة نظره لعدم رغبته في تقييد حريتهم في التصرف أو فرض أسلوب 

   )٨١: ١٩٩٦العرفي، ومهدي، ( .  معين عليهم



 ٤٥

تعلق وعادة ما يتميز اإلداري المتساهل بشخصيته المرحة، وتواضعه ومعلوماته الغنية في األمور التي ت

بمهنته، ويغالي بقصد أو بدون قصد في استخدام الديمقراطية ويعتمد في أساليبه على عدم التدخل من 

 لو كان هذا العمل في غاية األهمية،فيترك كل شيء للمعلمين تطبيقاً للديمقراطية، ىجانبه في أي عمل، حت

 عدم معرفته بكل ما يحيط بالمشكلة أو بدافع.  يكون مرد ذلك عدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمةدوق

مثار البحث، وعليه يعتبر هذا النوع من اإلدارة أسوأ األنواع، األمر الذي يترك تحقيق أهداف المدرسة 

   )٩٩: ١٩٩١ ،نشوان(   .للحظ فقط

   )٢٩ - ٢٨ :٢٠٠١عطيوي، (  :من مساويء استخدام هذا النمط اإلداريو

مدير موقفهم منه أو موقفه منهم فهو يستمع لكل منهم ال يعرف المدرسون الذين يعملون مع ال •

  .وهو يتجنب إصدار حكمه في األمور التي يعرضها عليه المدرسون. بصبر وأناة

 إعداد أو جدول  غير محددة وبدونديدعو المدير المدرسين إلى اجتماعات كثيرة في ومواعي •

 .نةأعمال، وعادة ما تنفض هذه االجتماعات دون اتخاذ قرارات معي
ال يحاول مدير المدرسة في هذا النوع أن يضبط حضور المدرسين وانصرافهم مردداً دائماً أن  •

 .المدرسة تسير بنفسها
ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وإشراف وتقويم، مما يسبب  •

 .االضطراب والفوضى

ات جديدة وال يرتفع بمستوى أدائهم ال يكسب هذا النمط من اإلدارة العاملين خبرات ومهار •

 .المهني، ويشعرون بالضياع وعدم القدرة على التصرف أحياناً
 .تكون نتائج العمل متدنية في الكم والنوع •

أن المدير الترسلي مدير سلبي ال يخطط وال ينظم وال يوجه باألسلوب : وعلى العموم نستطيع القول

  .ينقل التعليمات ويحمل رؤسائه مسئولية كل شيءالمطلوب، أو هو بمثابة ساعي للبريد فقط 

وفي النهاية فان اإلدارة في ظل هذا النمط تعجز عن توزيع األدوار بنوع من العدالة، مما يسبب الخلل 

  .الدائم في األداء المدرسي والقرارات المتخذة

ألسلوب الذي يمارس ومن خالل هذا االستعراض ألنماط اإلدارة التربوية، يتبين لنا وجود اختالف في ا

في أداء المهمات اإلدارية، والطريقة التي تتخذ بموجبها القرارات، وفي األسلوب الذي يستخدم في التعامل 

 العديد من األسباب، فقد يكون اختالف الفلسفات التي يؤمن بها فويكمن وراء هذا االختال. مع العاملين

يب لإلداريين سبباً ثانياً، وقد تكون الخبرة والتجربة سبباً المديرون أحد األسباب، وقد يكون اإلعداد والتدر

  .ثالثاً
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ولكن نستطيع القول أن المدير ال يستخدم نمطاً إداريا واحداً باستمرار، فالمدير الناجح هو الذي يلم 

 اإلدارية كافة، ويتمكن من تكييف أسلوبه اإلداري في ضوء طبيعة الموقف الذي يواجهه طباألنما

  .المحيطة بالعملوالظروف 

  

  :اإلدارة المدرسية في محافظات غزة** 

  :لمحة تاريخية* 
 في محافظات غزة ارتباطاً وثيقاً باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ترتبط إدارة التعليم  

طين حيث أن المتفحص لتاريخ فلس. وهذا ما ينعكس علي اإلدارة المدرسية تماماً منهجاً وسلوكاًفي المجتمع

التربوي التعليمي يدرك مدى التذبذب في العملية التربوية صعوداً وهبوطاً وانتعاشاً وتردياً وذلك نتيجة 

 بعد ارتباطها بكل من النظام ىلتعاقب الحكم على فلسطين وغياب حكم فلسطيني مستقل ومستقر، حت

  .المصري واألردني واالحتالل اإلسرائيلي الذي تميز بالمركزية التامة

ي فترة الحكم العثماني لم يشهد التعليم تطوراً ملموساً واقتصر على الكتاتيب إلى أن تم إنشاء أول فف

م ومع أن العثمانيين أرسوا قواعد التعليم النظامي في غزة إال أنه قد شابها ١٨٨٧مدرسة نظامية عام 

  )١٣٦: ١٩٩٦العاجز، ( . بعض جوانب النقص

نتداب البريطاني نظاماً تعليمياً خاصاً صمم وفق سياسة وفلسفة االنتداب كما كان نظام التعليم في فترة اال

 فلسطين، فلم يكن ملبياً لحاجات الواقع يالبريطاني ووفق ما يتفق وااللتزامات بإنشاء وطن قومي لليهود ف

ليم كما اتصف التع. الفلسطيني، واتسمت إدارته بالشدة والصرامة والمركزية في وضع القرارات وتنفيذها

 انعكس ذلك سلباً على اإلدارة ابالقصور من حيث المناهج وعدد المدارس وقلة الميزانيات المخصصة، مم

   )٥٩: ٢٠٠٣بسيسو، (. المدرسية

م وحلت النكبة الكبرى وتحول معظم الشعب ١٩٤٨وبعد جالء االنتداب البريطاني عن فلسطين في أيار 

وتقسمت فلسطين إلى ) االونروا( شاء وكالة دولية إلغاثتهم الفلسطيني إلى الجئين يسكنون الخيام، تم إن

  :ثالث مناطق اعتبارية

 منطقة خضعت لالحتالل اإلسرائيلي، وأصبح الفلسطينيون داخل ما عرف بالخط األخضر  يخضعون - أ

  .للنظام التعليمي اإلسرائيلي

  . منطقة الضفة الغربية التي اتبع أهلها نظام التعليم األردني- ب

   )٤٩ :٢٠٠٢الهباش،( .  طقة قطاع غزة واتبع أهلها النظام التعليمي السائد في مصر من- ج

وقد عملت اإلدارة المصرية بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية على تحسين أوضاع قطاع غزة التعليمية،  

عليم تحقيق األهداف العامة التي رسمتها للتعليم وشمل الت ) ١٩٦٧ - ١٩٤٩( واستطاعت خالل الفترة 
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 ١٩٤٨عام % ٤,٦ وارتفعت نسبة عدد الطلبة من بصورة عامة جميع األطفال الذين هم في سن الدراسة،

 ، ولقد لعبت األوضاع االقتصادية واالجتماعية و السياسية دوراً فعاال في ١٩٦٧في نهاية % ٢١,٦إلى 

   ) ٨٠: ٢٠٠٠العاجز، (  . سرعة انتشار التعليم بين أبناء قطاع غزة 

كانت فترة اإلدارة المصرية فترة نهضة تعليمية شاملة فقد عمات اإلدارة المصرية بالتعاون مع وكالة ولقد 

  . اهتمت بتعليم اإلناثوالغوث الدولية على شمولية التعليم ومجانيته، وعملت على تأهيل المعلمين 

   )٥٢-٤٩: ١٩٨٣سكيك، (

عداد المناهج و الكتب المدرسية صر من حيث إ بما يحدث في ماًوبذلك كان التعليم في قطاع غزة مرتبط

وكذلك تأهيل المعلمين بعقد الدورات التأهيلية التطويرية .  حتى أنماط اإلدارة المدرسيةتاالمتحاناو

 .  المستمرة
 ووقوع باقي فلسطين في قبضة االحتالل اإلسرائيلية من خالل ١٩٦٧أما المرحلة التي أعقبت حرب عام 

ع كامل الصالحيات بأن يمارس مهمات وزير التربية والتعليم وإدخال ما يراه مناسباً ضابط ركن التعليم م

مسئوال أمام الضابط اإلسرائيلي عن تنفيذ األوامر والخطط من التعديالت في وجود موظف عربي يكون 

   .الموضوعة

   )٥٠: ٢٠٠٢الهباش، ( : حتالل القمع في ثالث اتجاهاتولقد مارست سلطات اال

الل حذف واستبدال نصوص الكتب المدرسية أي حذف كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني وما  من خ-١

  . ينمي لدى الفلسطيني ارتباطه باألرض والوطن

 توقيف وسجن المعلمين والطالب وضربهم ونفيهم خارج البالد وقتلهم أحياناً، وحرمان من أدين بتهم -٢

  . أمنية من التدريس أو الدراسة

  .  دارس لفترة طويلة خالل العام الدراسي، وإتالف الوسائل وخفض الرواتب إغالق الم-٣

تحكم في العملية    على ما سبق نخلص إلى أن االحتالل حاول التحكم باإلنسان الفلسطيني من خالل ال              اوبناء

. منهجية مبرمجة ومقصودة كان الهدف منها إعاقة وتغريب وتجهيل اإلنـسان الفلـسطيني            التعليمية وفق   

دارة التعليميـة   انعدام الشخـصية الفلـسطينية فـي اإل        مؤلمة من الحرمان التعليمي و     اًخلف وراءه آثار  و

 انتقلت الصالحيات الخاصة بالنظام التعليمي من السلطة االحتالل إلى السلطة           ١٩٩٤وفي عام    .والمدرسية

 في العـام    ما يسمى بإسرائيل  الوطنية بموجب اتفاقية اوسلو، والتي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية و          

وتم إنشاء وزارتي التربية والتعليم العالي وأصدرت قرارات تؤكد على مبدأ مركزية التخطـيط ال               .١٩٩٣

مركزية التنفيذ وإنشاء مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة التي قامت بمقتضى قانون الحكـم               

  ) ٧٣: ١٩٩٦األغا، واألغا، .( المحلي الفلسطيني

تها، حيث تسلمت امنذ ذلك الوقت والوزارة عاكفة على إحداث تغير جوهري على العملية التعليمية وإدار

رة  كاإلداإداراة) ١٤(نظاماً تربويا على وشك االنهيار، ويعاني من التردي في جميع المجاالت فأنشأت 
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لمهني بأقسامه المختلفة واإلدارة العامة دارة التعليم العام والتعليم االعامة للتعليم العام المنبثق عنها إ

واإلدارة العامة طالب،للتخطيط والدراسات والتطوير التربوي بأقسامه المختلفة،  واإلدارة العامة لشئون ال

دارة العامة للمناهج والتقنيات واإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل والتدريب واإلللشئون اإلدارية والمالية 

 واإلدارة العامة للمناطق التعليمية المسئولة عن واإلداريين،م دورات تدريب المعلمين والمسئولة عن تنظي

 عن بنية والمسئولة واإلدارة العامة للمشاريع واألات غزة األربعة ، محافظرياتمديمديريات التعليم ومنها 

 العالقات العامة، ارةالتجهيزات المدرسية والصيانة، وإدارة اللوازم، واإلدارة العامة لالمتحانات، وإد

  )٥٢: ٢٠٠٢الهباش،( .وإدارة التطوير الميداني

 على تطوير اإلدارة المدرسية من حيث إخضاع المديرين لدورات متنوعة تساهم في ولقد عملت الوزارة

 التعليم والتعلم، العالقة مع (:تحديد مهامهم بدقة وحسن تدابير شئون مدارسهم في المجاالت المتنوعة

  . )المحلي، المصادر المادية والبشريةالمجتمع 

  : كما أدخلت خطوات تهدف إلى تطوير مستوى اإلدارة التربوية وذلك من خالل

  .  تحديث وتقوية نظم اإلدارة المدرسية والتربوية-١

  . ءاألدا تقوية الطاقات التخطيطية وآليات مراقبة -٢

  . وفرة التقليل من الهدر والتبديد عن استخدام المصادر المت-٣

   ) ٣: ١٩٩٩ والتعليم العالي، ةوزارة التربي                                               ( 

 فعملت على وتطويره،وفي ضوء ذلك فقد عملت الوزارة في شتى المجاالت إلعادة إعمار التعليم 

 للتخطيط ةيبناء المدارس، وتطوير المناهج، وتأهيل وتدريب الكوادر، وتطوير قاعدة معلومات

  .ام خاصة تطلب منها وتحاسب عليهاوالتطوير اإلداري، وجعلت لكل إدارة وهيئة وظائف ومه

  

  : المدرسية في مدارس محافظات غزةاإلدارةمهام * 
تكون المهمة األساسية لإلدارة المدرسية تنفيذ العملية اإلدارية بفعالية وكفاءة، من خالل   

وتوجيههم وإرشادهم لتمكين المعلم من قيامه بأداء مهمته تنسيق جهود العاملين في المدرسة 

األساسية على أكمل وجه ممكن والقيام بواجباته لتحقيق أهداف العملية التعليمية باعتبار المدير 

ولكن تقتضي النظرة الشاملة إلى مهام اإلدارة المدرسية إدراك جوانبها . مشرفاً مقيماً في المدرسة

، وهناك جوانب ثالثة تمثل اإلطار العام لمهام اإلدارة الكلي ببعضها البعضالحقيقية في ارتباطها 

   )٨٣: ١٩٩٨العاجز، ( :المدرسية
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يتعلق بالهدف الذي يحاول مدير المدرسة من خالل وظيفته وإيمانه بهدفه : الجانب األول •

هم تحقيقه من تربية النشء حتى يكونوا مواطنين صالحين لديهم اتجاهات صحيحة نحو أنفس

  .ونحو مجتمعهم

 . يتعلق بالواجبات التي ينبغي أن يؤديها المدير من أجل الوصول للهدف:الجانب الثاني •

 . متعلق بالطريقة التي تؤدى بها هذه الواجبات:الجانب الثالث •

ولكي يضمن مدير المدرسة سالمة إدارته البد وان يكون العمل مخططاً له بدقة قبل بداية العام 

بإعداد خطة عمل تغطي األنشطة اإلدارية كافة التي يقوم بها في أثناء العام الدراسي  فيقوم الدراسي

من بدايته حتى نهايته، بحيث يكون هذا التخطيط مبنياً على حاجات حقيقية وأن تكون أسلوب عمل 

  .لجميع القوى البشرية التي تعمل في المدرسة وتأخذ بعين االعتبار األولويات

هنا إلى أن هذه المهمات والواجبات تختلف تبعاً للمرحلة الدراسية وحجم ولكن يجدر اإلشارة 

المدرسة، ومناهجها الدراسية وموقعها الن المدير يقف كوسيط بين اإلدارة العليا وبين المدرسين في 

  )١٩٤: ١٩٩٤الفقى،( .مدرسته وبين المجتمع المحلي

المدرسية ومجاالت عمله ولكن أغلبهم وهناك دراسات متعددة ومختلفة حول تحديد مهام اإلدارة 

  )١٠٢ :٢٠٠١عابدين،: ( صنفها ضمن المحاور التالية

من خالل تحديد البرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة، والتخطيط  / تحسين البرامج التعليمية -١

  :لتطويرها وتقويمها،وذلك من خالل

وأنشطتها وطرق تقويمها،وعقد التعرف على الناهج الدراسية من حيث أهدافها وأساليبها  •

 .الندوات واالجتماعات للمعلمين لتدريسها
  .دراسة خطط المواد الدراسية ووضع الخطط العامة لتحقيق أهدافها •

ويشمل هذا المحور مهام توجيه هيئة التدريس بالمدرسة، وتقويمهم /  خدمات هيئة التدريس-٢

  :وذلك من خالل.وإتاحة فرص النمو المهني لهم

رات االستطالعية للصفوف لمتابعة عمليات التنفيذ وتوجيه المعلمين الستخدام الزيا •

 .اإلمكانيات المدرسية المتوفرة بشكل أفضل
التعرف على مستوى أداء المعلمين ومنجزاتهم وإبراز النواحي االيجابية منها في التقارير  •

 .السنوية

من خالل توفير فرص التدريب التعرف على حاجات المعلمين المهنية والعمل على تلبيتها  •

  .والتعاون مع المشرفين التربويين من أجل معالجة جوانب الضعف

 وتوجيههم،ويشمل هذا المحور مهام اإلرشاد النفسي للطالب / خدمات شؤون الطالب -٣

  : وذلك من خاللتواجههم،ومساعدتهم في التصدي للمشكالت التي 
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سية بالتعاون مع المعلمين والمرشدين التعرف على حاجات الطلبة ومشكالتهم الدرا •

 .االجتماعيين في المدارس وغيرهم من المختصين
التعرف على الحالة الصحية للطلبة وأحوالهم العامة باإلطالع المستمر على بطاقاتهم  •

 . الترتيبات الوقائية لضمان سالمتهمذوسجالتهم التراكمية والتقارير، واتخا
 لمختلف األنشطة المدرسية واألسر الصفية واإلشراف على المساهمة في تكوين لجان الطلبة •

  .سير أعمالها

ويشمل هذا المحور مهام اإلشراف على الموارد المالية وإدارة المبنى / الموارد المالية والمادية -٤

  :وذلك من خالل. المدرسي وتجهيزاته

ألثاث والمتطلبات التعرف على إمكانيات المدرسة وأبنيتها المختلفة وتجهيزاتها وتوفير ا •

 .الالزمة
وبث ) المباحث في ضوء التخصصات(  والمسئوليات اإلدارية والتعليميةتتوزيع المهما •

 .روح التعاون واالنسجام بين العاملين
اإلشراف على صيانة المبنى المدرسي ، ومرافقه ، والمختبرات وغرف التدريس لتصبح  •

 .أكثر فائدة

شؤون المالية للمدرسة والعمل على االستفادة من إمكانيات القيام بالمسئولية الكاملة عن ال •

 .المدرسة المالية على أكمل وجه ممكن

دراسة التعليمات الصادرة عن المديرية وإبالغها للعاملين وإصدار التعليمات الداخلية لتسيير  •

  .  أمور المدرسة

مع واالستفادة من موارده ويشمل هذا المحور مهام االتصال بالمجت/ عالقة المدرسة بالمجتمع -٥ 

  :وذلك من خالل. في تحسين العمل المدرسي

التعرف على إمكانيات البيئة المحلية للمدرسة وحاجاتها واهتماماتها وإمكانية اإلفادة منها في  •

 .تحقيق أهداف المدرسة

العمل على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته بالمدرسة وزيادة مشاركته المادية  •

 . في تطويرها وتحسين ظروفهاوالمعنوية
تنظيم برامج لخدمة البيئة وتحديد ما يمكن أن تقدمه المدرسة لخدمة المجتمع المحلي وما  •

 .يمكن أن يقدمه المجتمع للمدرسة
 .توثيق الصالت بين اآلباء والمعلمين من برنامج منظم للمشاركة في األنشطة •

نية وإدارية ومالية وأمنية، وهي أعمال ليست وبالتالي يعتبر مدير المدرسة مسئوالً عن أعمال ف

بالسهلة والبسيطة ولكنها عمليات ديناميكية متشابكة، وكفاية مدير المدرسة اإلدارية تنحصر إلى حد 
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بعيد في مدى قدرته على إنابة من يستطيع االضطالع ببعض هذه األمور في أسرة المدرسة وسواء 

  .ها فهو يعد مسئوال عنها مسئولية مباشرةقام بهذه األعمال أو فوض غيره للقيام ب

  : المدرسية في فلسطيناإلدارة تواجه صعوبات ومعوقات* 
إدارة المدارس على مختلف مستوياتها عملية ليست باألمر اليسير، والمعايش لواقع اإلدارة   

 كفؤ المدرسية في فلسطين يجد أنها تواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تحتاج إلى مدير

   :يتصف بها أكثر من غيره من مديري المؤسسات غير التعليمية فتتمثل الصعوبات فيما يلي
  )٢٥١: ٢٠٠١عابدين، (

حاجة اإلدارة المدرسية إلى اإلعداد والتأهيل وارتباطها بميادين واسعة يحتاج المدير إلى  -١

شراف، والتقويم وما تتضمنه التخطيط، والتدريس، والتعلم، واإل: التعرف عليها واإللمام بها، نحو

  .هذه العمليات من مهارات وكفايات

 اتساع توقعات المجتمع والسلطات التعليمية من دور المدير، فهو القدوة، والقائد التربوي، -٢

وهذه التوقعات ترفع من مستوى مساءلة المدير، وتضعه موضع انتقاد . والمرشد األمين، والوسيط

  . لتعليمية وأولياء األمور مسؤولية نجاح المدرسة أو فشلهادائم، إذ تحمله السلطات ا

 حاجتها إلى التوفيق بين المهام اإلدارية والفنية وما يتطلبه ذلك من مهارات دقيقة في التنظيم و -٣

  . التفويض وإدارة الوقت

دير،  ضرورة متابعة الدراسات واألبحاث النفسية والتربوية لتحقيق النمو الشخصي والمهني للم-٤

 تولتوجيه المرؤوسين ومساعدتهم على النمو الشخصي والمهني أيضا وان كثرة تلك الدراسا

واألبحاث من جهة، وسرعة التغيرات المجتمعية من جهة أخرى تزيدان من صعوبة األمر وتعقيده 

  . أمام المدير

إلى إن يقضي  حاجتها إلى الوقت الطويل أكثر مما يتيحه اليوم المدرسي، وبالتالي حاجتها -٥

 به بأعلى درجة من الدقة والمسؤولية ةألداء األمانة المنوطير جزءا من فراغه أو وقته الخاص المد

  . والتقوى

 حاجتها إلى كثير من سعة الصدر والحلم والحزم في معالجة أمور التالميذ والمرؤوسين، وفي -٦

  . التعامل مع أفراد المجتمع

خارجية التي تواجه المدرسة، بل التربية عموماً، وإشكالية تحديد  كثرة التحديات الداخلية و ال-٧

  . أولويات حلها، وما يتطلبه ذلك من تعاون مع المؤسسات غير التعليمية ونظم المجتمع األخرى

ولقد اختلف التربويون في تصنيف هذه الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية فمنهم من صنفها 

)  ١٩٧ : ١٩٩٤الفقي ، ( و ) ٢٠٠١عابدين، (و  ) ٢٠٠١حمد، راهيم أأحمد اب( إلى ثالث فئات 



 ٥٢

يلي تصنيف ثالثي لهذه وفيما  ).٢٠٠٣بسيسو، ( ومنهم من صنفها إلى خمس أو ست فئات 

   )٢٥٤-٢٥٢ :٢٠٠١ عابدين،( :  الصعوبات
 
  ):ترتبط بالعملية التعليمية ( فنية صعوبات **  

باب مهنية أو شخصية أو نفسية، مما يؤثر على انخفاض مستوى أداء بعض المعلمين ألس •

فعالية المدرسة ومخرجاتها مما يجر اللوم من المجتمع والمسئولين كما يعيق القيام باألنشطة 

  .التعليمية

 .عداد المعلمين وفي مستوى تأهيلهم، وتباين سلوكياتهم المهنيةالنقص في إ •
 .و اإلرشاد والصحةغياب أو عدم كفاية الخدمات الطالبية في المدرسة نح •
  ):ترتبط بالعمل اإلداري ( صعوبات إدارية ** 

عدم توفر اإلمكانيات واألموال الالزمة للقيام بمجمل المهام والمسئوليات المتوقعة من  •

  .المدير

 .األبنية والمرافق الالزمةبعض صالحية اكتظاظ الصفوف وعدم  •
 .المدرسيةسوء توزيع الوقت المتاح للمدير على األعمال والمهام  •
  ):ترتبط بالنظام التربوي ( صعوبات تنظيمية ** 

المركزية في اإلدارة التعليمية وفي اتخاذ القرار وسيادة الروتين والتشدد في البيروقراطية  •

  .في العمل

غياب الدعم والحوافز لمديري المدارس من قبل السلطات التعليمية، وبخاصة حين يخشى  •

 .ور قيادات شابة جديدة تحد من نفوذهمبعض المسئولين والزمالء من ظه

مجانية التعليم وإلزاميته مما يدفع بعض الطلبة وأولياء األمور إلى سوء استغالل هذا المبدأ  •

 .والتقاعس عن التعاون مع اإلدارة المدرسية

كما يمكن تتبع انعكاسات ما تعانيه اإلدارة المدرسية من أزمات على واقعها المعاصر وذلك من 

  )١١٩: ١٩٩٨الصالحي، :( لمعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها والتي أهمهاخالل ا

   عدم وجود خطة قومية شاملة لتطوير النظام التعليمي في ضوء خطط التنمية الشاملة-١

  .     التي تلبي حاجات الفرد والمجتمع في المستقبل

  . االقتصادية نقص االمكانات المادية بسبب الظروف السياسية واالجتماعية و-٢

  .  ضعف العالقة بين اإلدارة التربوية والمجتمع المحلي-٣

  .  االهتمام بالكم وإهمال الكيف في معظم الجامعات الفلسطينية-٤

  .  إتباع أسلوب المركزية في اإلدارة بشكل عام-٥
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  .  التدخل السياسي في سياسة القبول في بعض الجامعات الفلسطينية-٦

  . للطالب في مراحل التعليم األساسي) الترفع اآللي ( ح  فرض سياسة التنجي-٧

  .  زيادة الطلب على التعليم الجامعي األكاديمي بشكل عام-٨

  .  مقاومة بعض المديرين للتغير والتطوير اإلداري والتعصب بالرأي-٩

   عدم كفاية بعض اإلداريين التربويين في إنجاز مهام اإلدارية بفاعلية وبأسلوب- ١٠

  . علمي يعتمد على التأهيل األكاديمي والخبرة      

 استخدام األساليب اإلدارية الحديثة التي تعتمد على ربويين فياإلداريين الت ضعف بعض - ١١

  . التخطيط بأسلوب علمي وإدخال التكنولوجيات اإلدارية

  .  عدم توفر أجهزة للتقويم والرقابة لإلدارات التربوية و التعليمية والمدرسية- ١٢

  . سرعة التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي في هذا العصر- ١٣

  

وبذلك نخلص إلى أن هذه الصعوبات والمعوقات تتطلب مديراً متفهماً مؤهالً للتفاعل مع المتغيرات، 

كما تحتاج إلى منهج إداري يقوم بدراسة الواقع والتخطيط للمستقبل والنظر إلى األمور نظرة داخلية 

تحقيق الهدف التربوي لهم ) مديرها ومدرسوها وتالميذها ( تستطيع المدرسة خارجية، وذلك ل

  .   جميعاً كجماعة منظمة في ظل التغيرات والتقدم التكنولوجي المتسارع

  

  -:) النشأة والتطور (  اإلدارة االستراتيجية*
بالعملية اإلدارية على إن التحدي األساسي الذي يواجه المنظمات في العالم هو التحدي اإلداري لمن يقوم 

جميع المستويات، خاصة تلك الموجودة في مستوى القيادات اإلدارية العليا، التي يجب أن تتسلح بالعلم 

والمعرفة واالعتقاد بأهمية إتباع المنهج العلمي في ممارسة عملية اإلدارة بالطريقة السليمة والصحيحة، 

وعدم ) المادية والبشرية(ستخدام موارد المجتمع التي تمنع من خاللها أي نزف قد ينتج عن سوء ا

تخصيصها عبر المسارات السليمة، والتي تمكنها من التعامل مع المنظمة ككل والتركيز على مسؤولياتها 

االجتماعية واألخالقية، مع األخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية وضرورة التكيف معها، كذلك تحديد 

  . مجال عملهاينها من التفوق والنجاح فقدرتها المتميزة التي تمك

هذه المعرفة الخاصة  ومن خالل اإلطالع على الكتابات المتعلقة باإلدارة االستراتيجية نستطيع القول أن 

تمثل فلسفة جديدة لمدخل عام وشامل لإلدارة، يتمثل في اإلدارة االستراتيجية التي ترتبط بمفاهيم اتخاذ 

داء المرغوب تحقيقه في المنظمة، ووضع االستراتيجيات ية التي تحدد األوالتصرفات اإلدارالقرارات 

 . لذلك وتطبيقها وتقويمها للوصول إلى األداء بالكفاءة والفاعلية المطلوبةةالالزم
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إن المجتمعات كافة تشتمل على أنواع مختلفة من منظمات األعمال، فمنها منظمات تنمو في حجمها 

 للمجتمع من خدمات، وتقوم باستخدام موارد بشرية كبيرة ، وهناك من وسمعتها وتتوسع فيما تقدمه

المنظمات التي تواجه مشكالت ومحددات كبيرة في مجال استمرارها وبقائها، وبالتالي فإنها تتعرض 

ما هو سر االختالف في معدل النجاح واالستمرار : ولذلك يثار السؤال التالي. للخروج من ميدان األعمال

آت والمنظمات ؟ واإلجابة العلمية المحددة هي أن نجاح أو فشل منظمة إنما يعتمد على طبيعة بين المنش

  . وأنواع االستراتيجيات التي تتبعها هذه المنظمات

فاإلدارة االستراتيجية هي محاولة لخلق درجة عالية من التكامل بين مختلف األنشطة والفعاليات اإلدارية 

مة، وعليه فإنها تحقق الرؤيا الشمولية لكل المجاالت الوظيفية، فضالً عن والتشغيلية على مستوى المنظ

دراسة العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها، حيث تهتم بشكل جوهري في تحليل المشكالت 

 كما تهتم لألداء، وتحليل نقاط القوة والضعف الناجمة عن المجاالت الرئيسية اإلدارة،والفرص التي تواجه 

  )١٥: ١٩٩٤بدر، . ( وهي قرارات حاسمة تحدد مستقبل وجوهر المنظمةاالستراتيجية،اتخاذ القرارات ب

ومن أجل بلورة اتجاهات مستقبلية ناجحة ومتميزة، ولضمان إنجاز األهداف فانه ال بد من اعتماد مدخل 

 إلى فشل بعض التفكير االستراتيجي من قبل المنظمات، وهذا ما يبرر األسباب والظروف التي أدت

  .متميزاً في حين حققت المنظمات األخرى وجوداً وتعثرها،المنظمات 

وتتركز أبعاد ومضامين اإلدارة االستراتيجية على دراسة وتحليل مستقبل منظمات األعمال، والصيغة أو 

 إثارة راآللية التي يتم من خاللها الوصول إلى المركز المرغوب فيه وبأفضل وسيلة، وهذا يتطلب باستمرا

  :األسئلة االستراتيجية اآلتية

 أين تقف منظمة األعمال اآلن، أي ما هو الموقف والمركز االستراتيجي لها ضمن إطار القطاع الذي -١

  تعمل فيه؟

 إذا لم يتم إجراء أي تعديالت، فأين ستكون المنظمة، بعد سنة أو خمسة أو عشرة سنوات؟ وهل أن -٢

  اإلجابة مقبولة؟ 

ت اإلجابة غير مقبولة، فما هي اإلجراءات المحددة التي ينبغي على المنظمة أن تتخذها ؟  إذا كان-٣

  وبالتالي فما هو حجم العوائد والمخاطر المتحققة؟

وعليه فإن العديد من الباحثين يرون أن اإلدارة االستراتيجية فكراً ومضموناً وسلوكاً وتوجهاً هي الوسيلة 

حاالت الفشل واالنهيار، وهذا يتطلب منا أن نتبنى المدخل االستراتيجي وفهم الفعالة إلنقاذ المنظمات من 

واستيعاب أن الفرق بين اإلدارة االستراتيجية وكون المنظمة لديها استراتيجية معينة، هو كالفرق بين 

 الداخلية النجاح والفشل ، فممارسة اإلدارة االستراتيجية تسمح بالتقييم المستمر للتغير في الظروف البيئية

عشانا " فهي إدارة التفكير في المستقبل والمبادرة وليس إدارة . والخارجية، وتحديد اإلمكانيات المالئمة

  ) ١٣- ١٢: ٢٠٠٠الحسيني، ". ( عليك يا رب
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  :جذور اإلدارة االستراتيجية وتطور مفهومها* 
يونانية قديمة مشتقة من لمة استخدم لفظ االستراتيجية منذ عدة قرون في العمليات الحربية وهي ك

 المحيطة به لضمان النصر في  أو كيف يستخدم الجنرال القوى)فن القيادة(يعني  Strategiesكلمة

  : الحرب، وتفيد االستخدامات المحددة لهذه الكلمة في تلك الفترة التاريخية ثالثة أبعاد

   )١٤-١٢: ١٩٩٦القطامين، ( 

 بصورة حازمة، حيث أن الوصف الوظيفي لدوره هو  أن الجنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف-١

  .تأي الربط بين الهدف وإمكانيات الجنرال االستراتيجية في عملية اتخاذ القرارا. اختيار الطريق األنسب

 أن الجنرال هو ذلك الشخص الذي يدرك جيداً مراقبة المشهد بكافة تفاصيله ويقترب منه أو يبتعد دون -٢

  .الخطرةالسقوط في أحد حوافه 

 هو ذلك الشخص الذي يمتلك حسا عميقا بالزمن وبمتى يجب أن يتصرف فهو يدرس خططه بعمق -٣

  .وينفذها في أوقاتها المناسبة

مفهوم  وسع نابليون دوق، )علم وفن مواجهة العدو(حتى حرب نابليون كان يقصد بها االستراتيجية 

 ليس يوبالتال، التي تحسن الفرصة للنصر العسكري الجوانب االقتصادية و السياسية االستراتيجية لتشمل

 قد يكون من المفضل تحت لب، من الضروري أن يدخل القائد معارك طاحنة لتحطيم جيوش أعدائه

 ه مركز اتصاالتبوضر، ظروف معينة استخدام استراتيجية تقوم على تعطيل العدو وتحطيم معنوياته

  .وتحويله

ى مجال األعمال في الستينات ومنذ بدأت التطبيقات األولى لنظام التخطيط  إلةولقد انتقل مفهوم اإلستراتيجي

في وزارة الدفاع بالواليات المتحدة األمريكية وقد اثبت هذا النظام ) ١٩٦٥- ١٩٦١(االستراتيجي بين 

 ١٩٦٥ إلى إصدار توجيهاته في شهر أغسطس ليندون جونسوننجاحا كبيرا مما دعا الرئيس األمريكي 

نظام التخطيط ام التخطيط االستراتيجي في كل من األجهزة الفيدرالية للحكومة تحت اسم بتطبيق نظ

   )٤: ٢٠٠١خطاب، .(والبرامج الموازنة

  : في اإلدارة إلى شخصين هماةويعود الفضل في تطوير هذا المفهوم وفي تطبيقاته الالحق

  .Chester Barnardموظف كبير في شركة التلفون والتلغراف األمريكية / األول

، Alfred Chandlerأستاذ جامعي في كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد األمريكية يدعى / الثاني

 الهياكل التنظيمية للشركات الكبرى في أمريكا وخرج ١٩٦٢ استعرض في كتابه الذي أصدره عام احينم

 في المؤسسة تختلف تلقراراوتوصل إلى أن عملية اتخاذ ا. بأربع استراتيجيات تتعلق بالنمو والتطور

   )١٥: ١٩٩٦القطامين، (  .بطبيعتها وتوجهاتها باختالف االستراتجيات المتبعة فيها
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بحثاً ربطت فيه التغيرات ) جوان ودورد( أعدت أستاذة اإلدارة في جامعة اشتون ١٩٦٥وفي عام 

 لإلدارة امفهوميهم) هنجروهلن و( عرض ١٩٧٦وفي عام . التنظيمية مع التقنية واالستراتيجية المعتمدة

كبنر (  فيه إلى نموذج شامل لإلدارة االستراتيجية، ثم جاء العالمان توصالاالستراتيجية من خالل بحث 

ليخوضا في مضمار االستراتيجية من خالل القول بأن قوة الدفع التي تمثل مجال المنتجات أو ) وتريجو 

ركة تشكل اإلطار العام لالستراتيجية حيث أن تحديد قوة األسواق أو القدرات التي تعتبر مصدر القوة للش

الدفع يساهم في صياغة األهداف الشاملة وأهداف الوحدات المكونة في ظل أن األهداف الشاملة تعتبر 

  .الجسر ما بين االستراتيجية الشاملة وبين استراتيجيات الوحدات المكونة لها

بعنوان العقل ) أومايا ( ي مجموعة مكتري األستاذ  للمستشار ف١٩٨٥ولعل الكتاب الصادر في عام 

االستراتيجي يمثل ذروة األبحاث المقدمة في هذا الميدان، وقد كان له أكبر األثر في نمو وتطور المنهج 

  .االستراتيجي المعاصر في اإلدارة

شخيص حول تطوير الوعي االستراتيجي انطالقاً من ت) جون ثومبسون (  جاءت نظرية ١٩٩١وفي عام 

التغيير الشامل للمنظمة المرتبط بالصياغة االستراتيجية التي تتمحور حول تحديد المسار وطريقة الوصول 

ويؤكد في هذا المجال على أن المنافسة وتميز األداء المقرون باإلبداع واالبتكار تشكل األبعاد .إلى الهدف

  .الثالثية المترابطة

كتاباً انتقد فيه الشركات متعددة ) جورج يب ( اليفورنيا  أصدر األستاذ في جامعة ك١٩٩٢وفي عام 

الجنسيات من خالل أنها لم تبدل مفاهيمها نحو العالمية وال تمتلك استراتيجية عالمية شاملة حيث توصل 

من خالل دراسة طويلة إلى ضرورة قيام هذه الشركات بتغير مفاهيمها ونهجها من أجل مواكبة التغيرات 

  )٣/٤/٢٠٠٤  (htm.caseidea/economy/com.albaath.www   .في العالم
  

  : االستراتيجية ومفهوم االستراتيجيةاإلدارةتعرف 
في ظل المنافسة الديناميكية السريعة والمتنوعة، ونظراً للكم الهائل من المتغيرات الحاكمة ذات   

 بينها بالغة التعقيد، والتي تتطلب قدرة على إحداث التوازن بينها في نسق متكامل يحقق التناغمالعالقات 

ومن هذه . لتحقيق األهداف بكفاءة، كان التفاوت وعدم اإلجماع على تعريف لإلدارة االستراتيجية

  :التعريفات

 وتطبيق بعض التصرفات قيام اإلدارة في المؤسسة بإعداد وتعديل:" بأنها) إسماعيل السيد( تعريف 

  )٣: ١٩٩٠السيد، " (الالزمة لتحقيق النتائج المرغوبة على مستوى المؤسسة ككل

عملية اتخاذ القرارات واألعمال اإلدارية التي تحدد أداء المنظمة على : " بأنها) باسم شمس الدين(ويعرفها

  "المدى الطويل وتشمل المسح البيئي ووضع االستراتيجيات وتنفيذها 
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فن وعلم وضع وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية المتداخلة والتي : " بأنها(FredR.David)عرفها وي

   )٥: ٢٠٠٣شمس الدين، ( ".تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها بعيدة المدى ولتدعيم المزايا التنافسية

نظمة وبيان رسم االتجاه المستقبلي للم:"  أن اإلدارة االستراتيجية هيThompsonويرى ثومبسون 

غاياتها على المدى البعيد، واختيار النمط االستراتيجي المالئم في ضوء العوامل والمتغيرات البيئية 

  "داخلياً وخارجياً 

:"  الذي يعد أحد رواد الفكر اإلداري االستراتيجي فيعرف اإلدارة االستراتيجية بأنهاAnsoffأما أنسوف 

ها وبين بيئتها بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي تصور المنظمة عن العالقة المتوقعة بين

   ) ٣٣: ١٩٩٩المغربي، (". المنظمةيجب القيام بها على المدى البعيد، والمدى الذي يجب أن تذهب إليه 

عملية تنمية وصياغة العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها من : " بأنها)  Kotlerكوتلر(ويعرفها 

أو تحديد غايات وأهداف لجدول األعمال واألولويات لكل العمليات التي تمارسها هذه خالل تنمية 

  ".المنظمة

عملية يتم خاللها تحديد التوجيهات طويلة المدى واألداء من : " بأنها) عبد السالم أبو قحف ( ويعرفها 

ديدات المحيطة، والموارد خالل التصميم الدقيق في التنفيذ والتقييم المستمر مع األخذ في االعتبار الته

   )٦٤: ١٩٩٧أبو قحف،  ( . "واإلمكانيات المتاحة

تلك اإلدارة التي تنظر إلى المنظمة والظروف المحيطة بها نظرة شمولية : " بأنها) ماجد الفرا (ويعرفها 

من أجل وضع االستراتيجية المناسبة التي تساعد في تعزيز المركز التنافسي من أجل تحقيق أهدافها 

   )٦٠: ٢٠٠٣الفرا، " ( بكفاءة وفاعلية

تلك العملية التي تتألف من مجموعة من : " أن اإلدارة االستراتيجية هي) Wright & Kroll(كما أشار 

الخطوات تقوم من خاللها اإلدارة العليا بتحليل القيود الموجودة في البيئة الخارجية، وأوجه القوة 

   ."الرقابةاألهداف، ثم وضع االستراتيجيات وتطبيقها وممارسة والضعف في المنظمة، وتحديد الرسالة و

  )٤٢٨: ١٩٩٧أيوب، ( 
عملية ديناميكية عقالنية : " وبناءاً على ما طرح من تعريفات يمكن تعريف اإلدارة االستراتيجية بأنها

يه مواردها التحليل تحدد األداء الطويل المدى للمنشأة وتسعى إلى تحقيق رسالتها من خالل إدارة وتوج

بطريقة فعالة، والقدرة على مواجهة تحديات البيئة المتغيرة انطالقاً من نقطة ارتكاز أساسية في 

  ".الحاضر

 نتاج عمل اإلدارة االستراتيجية وهي بمثابة خطة رئيسة شاملة تحدد كيف تحقق فهي/ االستراتيجيةأما 

  .جنب ما تعانيه من مساوئالمنظمة أهدافها من خالل تعظيم ما تتمتع به من مزايا وت

خطة طويلة األجل، تتخذها المنشأة قاعدة التخاذ قراراتها من واقع :" بأنها) كامل غراب(فيعرفها 

  )٢٨: ١٩٨٦غراب، " (تحديدها لمهمتها الحالية والمستقبلية
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تحديد األهداف األساسية للمنشأة، وتبني مسارات للعمل : " بأنها) باسم شمس الدين ( ويعرفها 

   )٧١: ٢٠٠٣شمس الدين، " (تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ هذه األهدافو

نمط أو خطة تحدث تكامالً فيما بين األهداف الرئيسة : " بأنها) ابتهاج عبد الرحمن ( وتعرفها 

  )٢٩ :١٩٩٥عبد الرحمن، " ( والسياسات وتسلسل األعمال في كل متماسك 

الخطط التي تقرها المنظمة بما يضمن التقاء :" ى أنها إلى االستراتيجية علThomasويشير توماس 

  . "البيئة المحيطة بها بطريقة فعالةأهداف المنظمة مع رسالتها، والتقاء رسالة المنظمة مع 

  )٣٢: ١٩٩٩المغربي، (     

القوة الوسيطية بين التنظيم والبيئة وأنماط متالئمة في :" في حين هنالك من يعرف االستراتيجية بأنها

في مقالته المشهورة  )Porter, 1996(موعة من القرارات التنظيمية التي تتعلق بالبيئة، فيقول مج

)What is strategy?  (  أن االستراتيجية " شركة ماكنزي االستشارية العالمية" والتي فازت بجائزة

قبل وليس هي إعادة اكتشاف وتجنب أسباب الفشل وتصور للمنظمة لما تريد أن تكون عليه في المست

  ".   كيفية وصول المنظمة لهذا الوضع

االتجاه الرئيسي الذي تحدده المنظمة من بين : " وبناءاً على ما سبق يمكن تعريف االستراتيجية على أنها

 التي تتخذها تعدة بدائل مقترحة من أجل تحقيق أهدافها وللتكيف مع بيئتها من خالل مجموعة القرارا

  ".اإلدارة 

أن االستراتيجية تهدف إلى خلق درجة من التطابق، والتي تتسم ) ١٤: ٢٠٠٠سيني، الح(كما يرى 

  :بالكفاءة العالية بين عنصرين أساسيين وهما

) Purpose(وبين غاية المنظمة ) Objectives(خلق درجة من التطابق بين أهداف المنظمة   -  أ

لتناقض بين األهداف أي غرضها، حيث ال تتمكن المنظمة من أن تعمل في ظل وجود حالة من ا

  .والغايات التي تعمل على تحقيقها

 خلق درجة من التطابق بين رسالة المنظمة والبيئة التي تعمل فيها، معنى ذلك أن االستراتيجية  -  ب

 .تعمل عندما تعكس رسالة المنظمة تلك الظروف البيئية المؤثرة فيها

في االعتبار التهديدات والفرص والموارد واالستراتيجية تصف طرق تحقيق المنظمة ألهدافها مع األخذ 

واإلمكانيات الحالية لهذه المنظمة، وهذا يشمل ثالث عوامل رئيسة تؤثر بدرجة كبيرة على االستراتيجية 

  :وهي

  .البيئة الخارجية ومتغيراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية -١

 .ق بالهيكل التنظيمي والقيادة والقيمالموارد واإلمكانيات الداخلية، خاصة فيما يتعل -٢

  .األهداف التي تحددها المنظمة وتسعى إلنجازها ضمن إطار زمني محدد -٣

  )١٤: ٢٠٠٠الحسيني،( 
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أن االستراتيجية تنطوي على تسع مهام ) ٢٣: ٢٠٠٢إدريس، والمرسى، (وفي ضوء ما سبق يرى 

  :رئيسية هي

رات عامة تعكس غرضها الرئيسي  التي تتضمن عباوصياغة مهمة أو رسالة المنظمة،  •

  .وفلسفتها وأهدافها

 . الداخليةاتنمية صورة المنظمة والتي تظهر ظروفها وقدراتها وموارده •

 .تقييم البيئة الخارجية للمنظمة بما تتضمنه من قوى ومتغيرات تسود بيئتها العامة •
 والظروف السائدة في تحليل البدائل االستراتيجية من خالل محاولة إحداث التوافق بين مواردها •

 .البيئة الخارجية

تحديد أكثر البدائل االستراتيجية من حيث الجاذبية في ضوء رسالة المنظمة ومواردها وظروفها  •

 .البيئية
 العامة التي يمكن أن تساعد في تاختيار مجموعة من األهداف طويلة األجل واالستراتيجيا •

 .تحقيق أكثر الفرص جاذبية
وية واالستراتيجيات قصيرة األجل والتي تتسق مع األهداف طويلة األجل تحديد األهداف السن •

 .واالستراتيجيات العامة
تنفيذ الخيارات االستراتيجية من خالل تخصيص الموارد مع مراعاة األبعاد الخاصة بالمهام  •

 . واألفراد

ة فعالية القرارات تقييم مدى نجاح العملية االستراتيجية واالستفادة بالمعلومات المتولدة في زياد •

 .االستراتيجية المستقبلية
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  العوامل المؤثرة في صياغة االستراتيجية

    )٢( شكل رقم 

 
  :هداف اإلدارة االستراتيجيةأ

ة اإلدارة االستراتيجية تختلف عن اإلدارة العادية في توجهها الرئيسي، ففي حين تهتم اإلدارة العادي

بالمنظمة من الداخل فان اإلدارة االستراتيجية تهتم بالمستفيدين والبيئة، فهي محاولة لتعديل اتجاهات 

  : وجعلها أكثر مالءمة مع البيئة الخارجية وهي تهدف إلىةالمنظم
                                        www.t1t.net/vb/1035.htm (19/3/04)          

     
المنظمة داخلياً بإجراء التعديالت في الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى  تهيئة -١ 

  .العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية

 تحديد االولويات واألهمية النسبية بحيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية -٢

  .والسياسات

  . إيجاد المعيار الموضوعي للحكم على الكفاءة اإلدارية-٣

 زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة وتصحيح االنحرافات لوجود معايير -٤

  .واضحة تتمثل في األهداف االستراتيجية

ومة التهديدات هي المعيار األساسي  التركيز على البيئة الخارجية باعتبار أن استغالل الفرص ومقا-٥

  .لنجاح المنظمات

 

  

 القيم واألهداف

 المادية الموارد  المحيطةالبيئة

 والبشرية

االستراتيجية
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 تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والتهديدات بحيث يمكن للمدير اكتشاف المشاكل مبكراً -٦

  .وبالتالي يمكن األخذ بزمام القيادة بدالً من أن تكون القرارات هي رد فعل الستراتيجيات اآلخرين

  .خل المنظمة وتوحيد اتجاهات القرارات تسهيل عمليات االتصال دا-٧

  .  وجود معيار واضح لتوزيع الموارد وتخصيصها بين البدائل المختلفة-٨

  

  ):المدرسي ( تطبيقات اإلدارة االستراتيجية في المجال التعليمي  

 من منطلق أن علم اإلدارة المدرسية علم اجتماعي، فانه يتسم بما يتسم به سائر العلوم االجتماعية  

إلدارة االستراتيجية التعليمية بعدم التحديد واالنضباط، فعلى وجه الخصوص فان المستهدف من عملية ا

هو تعزيز عملية التكيف واالنسجام بين المدرسة والبيئة التي تتميز بطابع التغير، وذلك من ) المدرسية(

  .سةخالل تطوير نموذج قابل للتعديل، يمكن تطبيقه بغية تحقيق مستقبل المدر

اإلدارة االستراتيجية التعليمية ) Kotler & Morphy, 1981:473( ويتناول كل من كوتلر ومورفي 

 االستراتيجي ما بين المدرسة وفرص السوق قعلى أنها عملية لتطوير وإصالح المالءمة أو التواف

 في مواجهة المتغيرة، ومن ثم فهي عملية تستهدف تطوير أداء المنظمة كي تتمكن من تحقيق المسيرة

  .تلك الظروف البيئية المتغيرة

كما أنها عملية قوامها المالءمة بين نتائج تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة تعليمية وبين موارد البيئة 

 تكون هذه المؤسسة قادرة على مساعدة المؤسسات األخرى في االستفادة من نواحي القوة ثالداخلية، بحي

  )٤٧ :١٩٩٩الجندي،  (.لحد من المخاطر نقاط الضعف واوالسيطرة على

فقد ميز خمسة مظاهر تتسم بها اإلدارة االستراتيجية في ) Georg Keller, 1983(أما جورج كيلر

   )٤٨: ١٩٩٩الجندي، : ( المجال التعليمي عن غيره وهي كما يلي

نشاط دائم صنع القرار االستراتيجي يعني القدرة على بقاء المدرسة ومديرها وعامليها في حالة  •

  .وغير سلبيين فيما يتعلق بمواقعهم الوظيفية

أن اإلدارة االستراتيجية ترمي إلى مزيد من التقدم والتطور، ويركز على إبقاء المدرسة في حالة  •

 .تتناسب مع البيئة المتغيرة

تتأثر ) المدارس(اإلدارة االستراتيجية التعليمية تكون تنافسية حيث أن المؤسسات التعليمية  •

 .روف السوق االقتصاديةبظ
اإلدارة االستراتيجية في هذا المجال ال تركز اهتمامها على الخطط الموثقة والتحليل والتنبؤ  •

 .واألهداف ولكنها تولي عملية صنع القرارات جل اهتمامها
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عملية صناعة القرار االستراتيجي تمثل خليطاً من التحليل المنطقي واالقتصادي والحنكة  •

 . التعاون والمشاركةنفسير السيكولوجي، ومن ثم فهي عملية على درجة فائقة مالسياسية والت
أن من أبرز ما يميز اإلدارة االستراتيجية في المجال التعليمي ما ) ١٢: ٢٠٠٣شمس الدين، (ويضيف 

  -:يلي

ت  اإلدارة االستراتيجية تحدث تكامل بين الوظائف المختلفة، أي محورية في االستفادة من الخبرا-١

  ).إداريين أو معلمين(

ة، حيث أن أكثر المديرين فعالية ي المدرسهة نحو تحقيق األهداف التعليمية موجة اإلدارة االستراتيجي-٢

  .هم هؤالء الذين لديهم فهم واضح ألهداف المدرسة

 اإلدارة االستراتيجية تأخذ في عين االعتبار أصحاب الشأن في المدرسة وهم التالميذ والمعلمين -٣

واإلداريين، إذ يجب على المديرين بدرجاتهم المختلفة أن يتفهموا كيف تؤثر قراراتهم على مختلف 

  .أصحاب الشأن في المدرسة

 اإلدارة االستراتيجية تستلزم آفاق زمنية متعددة، أي من منظور نفعي يجب أن يكون المدير قادر -٤

  .يد والتفكير على المدى القصيرعلى التنقل بشكل متواصل ما بين التفكير على المدى البع

 تهتم اإلدارة االستراتيجية بكل من الكفاءة والفاعلية فثمة فرق ما بين عمل األشياء بطريقة صحيحة -٥

 العمل وولذلك يجب عدم تجاهل العمليات الكلية للمدرسة، ) الفاعلية(وعمل األشياء الصحيحة ) الكفاءة(

  ). أي يكون مستقبل المدرسة فوق أي اعتبار آخر( عمل اإلداري على التركيز المتوازن على كل أبعاد ال

من هنا نرى أن اإلدارة االستراتيجية تقود المدرسة إلى الحاجة إلى التأقلم والتكيف مع التغير ونجدها 

  :بحاجة لإلجابة عن تساؤالت جوهرية مثل

االت الصحيحة ؟ هل البد من ما هي هوية المدرسة التي ينبغي أن نكونها ؟ هل المدرسة تسير في المج

  إعادة تشكيل وتعريف نشاطها ؟ ما هي االستراتيجيات التي ينبغي أن تتبعها ؟

كما أنه إذا كانت اإلدارة االستراتيجية تهتم بالكفاءة وبضرورة الربط بين التفكير والتنفيذ، بين صياغة 

) التكتيكية(جية ترتبط بالخطط الوظيفية االستراتيجية وكفاءة التطبيق اليومي لها، فإن اإلدارة االستراتي

  . من منظور األداء الكلي للمدرسة

  :أهمية اإلدارة االستراتيجية بالنسبة للمدرسة

تتضح أهمية اإلدارة االستراتيجية من خالل تحليل التحديات التي تواجه اإلدارات في العقود   

ة المحيطة لدرجة تالشي الحدود الفاصلة بين  في تسارع التغير الكمي والنوعي في البيئةاألخيرة والمتمثل

الزمان والمكان، وكذلك زيادة حدة المنافسة في تخريج أجيال تستطيع التوفيق بين هذا التقدم التكنولوجي 
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وحاجة المجتمع في ظل نقص الموارد الطبيعية والتحول من المجتمعات الصناعية إلى المجتمعات 

  .المعرفية

 وضرورتها للمدرسة العصرية ومبررات تحتم ضرورة ةإلدارة االستراتيجيفي ضوء ذلك تتضح أهمية ا

األخذ بهذا النمط اإلداري في التعليم من منطلق ما يحققه من مزايا وايجابيات يكون من شأنها زيادة 

  .كفاءة وفعالية المؤسسة التربوية التعليمية

  )٧٠: ١٩٩٩الجندي، : ( ومن هذه الفوائد والمبررات ما يلي

تحديد القضايا األساسية التي بإطار فكري شمولي وباستخدام اإلدارة االستراتيجية يتم تزويد المدرسة  -١

ومن ثم صنع القرارات الرشيدة التي تتناسب مع القضايا مثل قضية الكفاية .تشكل جوهر العمل المدرسي

  الخ..الداخلية، التمويل، القبول، 

دارية والتنفيذية وتحديد المسئوليات، وتوجيه األفراد داخل  تساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإل-٢

  .المدرسة، ومنع ظهور التعارض بين األهداف الموضوعة

،  وضع تصور لمستقبل المدرسة من خالل الكشف عن واقع إمكانيات المدرسة ومواردها المتاحة-٣

 وتحديد الفرص البيئية وتقليل آثار وتوقع العديد من التغيرات المحتملة في البيئة التي تعمل بها المدرسة،

  . التهديدات

 تساعد اإلدارة المدرسية في التوصل إلى قرارات استراتيجية رشيدة في األوقات التي تتعرض لها -٤

  .المدرسة لتحديات داخلية أو خارجية محتملة في المستقبل

فضالً عن تدعيم . اء والسيطرة يولد لدى اإلدارة بالمدرسة الشعور بالقدرة على الرقابة وتقييم األد-٥

  .لجماعي، مما ينعكس ايجابياً على تقليل حدة الصراع التنظيمي داخل المدرسةالشعور بالعمل ا

 يساعد اإلدارة على تنمية روح المسئولية تجاه المدرسة وأهدافها ورسالتها، األمر الذي مفاده السعي -٦

  لرسالةإلحداث التغير الذي يستهدف تحقيق المدرسة لتلك ا

 تفيد اإلدارة في إعداد كوادر لإلدارة العليا، فهي تعرض المديرين للتفكير وحل المشاكل التي -٧

  .تواجههم عندما يتم ترقيتهم إلى مناصب إدارية أعلى

  :أن من فوائد اإلدارة االستراتيجية)٥٦: ٢٠٠٣شمس الدين، (ويضيف 

ها مستجيبة، أي في موقف نشط ومتميز ومن  تسمح للمدرسة أن تكون مبادرة على نحو أكثر من أن-١

  .ثم تتحكم نسبياً في مستقبلها

 تساعد اإلدارة المدرسية على وضع استراتيجيات أفضل من خالل استخدام مدخل أكثر نظاماً -٢

  وموضوعية لالختيار االستراتيجي

كينها  تسهم في تم تساعد اإلدارة االستراتيجية المدرسة على توجيه مواردها التوجيه الصحيح، كما-٣

  .من استخدام مواردها وإمكانياتها بطريقة فعالة
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  :في هذا المجال) ٣٠: ٢٠٠٠الحسيني،( ويضيف 

يزيد استخدام هذا النمط من رضا ودافعية األفراد وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم للمشاركة  •

  . وصياغة األهداف واالستراتيجيات وبرامج العملتفي اتخاذ القرارا

ن كفاءة تقديم المعلومات بالوقت المناسب، والسيطرة على النشاطات وبالتالي فإنها تؤدي يزيد م •

  .إلى تقليل التكاليف

في ضوء هذه الفوائد والمبررات التي تحتم ضرورة تطبيق هذا النمط اإلداري، فقد أثبتت الدراسات ومن 

ثورة وتطور ايجابي في الفكر أن اإلدارة االستراتيجية تمثل ) Ramanufam, 1987(أمثلتها دراسة 

  .اإلداري، وأنها تساعد على تحقيق الرفاهية للمنظمة على المدى الطويل

وعلى ذلك فهي تساعد المدرسة في الحصول على معرفة كبيرة بالتهديدات الخارجية، وتفهم أفضل 

  .لالستراتيجيات، وإنتاجية أفضل من الجيل الواعي

  

  :ارة االستراتيجية المدرسيةات والقيود على عملية اإلديحدتال
 وبالتالي فهي تتعرض إلى مجموعة من المحددات  إلى الربحةالهادفالمدرسة إحدى المنظمات غير تعتبر 

  : المؤثرة في إدارة عملياتها االستراتيجية، حيث تختلف جوهرياً  في العديد من القضايا ومنها

  )٢٩٣: ٢٠٠٠الحسيني،( 

 منتج غير ملموس وبالتالي فإنها عملية قياسها وتقييمها ليس تتصف الخدمة في المدرسة بأنها •

باألمر اليسير، وذلك بسبب تعدد األهداف التي تختلف لمواكبة التحدي التكنولوجي وإحداث 

  .التوافق مع البيئة

 .قد تكون استجابة المستفيد ضعيفة، ومصدرها التمويلي ضعيف أو محدود بميزانية معينة •
لى بعض الظروف البيئية داخل المدرسة والتي تتعارض مع ميولهم قد يتعرض العاملين إ •

 .واتجاهاتهم، مما ينعكس سلبياً على والئهم والتزامهم
قد يتدخل أفراد من البيئة الخارجية في السياسات اإلدارية واألهداف الخاصة في المدرسة والتي  •

 .قد تحد من كفاءتها وفاعليتها
ايا التي تحققها اإلدارة االستراتيجية للمدرسة، بوصفها إطار عمل وعلى الرغم من كل الفوائد والمز

شمولي ومتكامل إال أن هناك بعض التحديات التي تواجه عملية استخدام هذا المدخل والقدرة على 

 )....السياسية، االقتصادية، واالجتماعية( تطويره، خاصة في بيئتنا ذات الخصوصية من شتى النواحي 

  :تحدياتومن أبرز هذه ال
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تطوير عمليات التفكير واإلنجاز االستراتيجي، حيث أن إتاحة الفرصة للتفكير االستراتيجي،  

ومدى توافر الهيكلية الالمركزية، والتي تساعد المديرين بالتجربة العملية عند صياغة االستراتيجية 

ليات اإلدارة مسترشدين في ذلك برسالة المدرسة، إنما تعد قضية هامة أو تحد كبير تواجه عم

 .االستراتيجية في المدرسة
اإلعداد للتأثير في البيئة وتحليل متغيراتها األساسية، حيث أن دراسة وفهم البيئة إنما تمثل  

جانب مهم وحيوي في عملية التفكير االستراتيجي، والتحدي الصعب هنا هو كيف يمكن لإلدارة أن 

ي يحتمل ان يكون لها تأثير على القوة الدافعة، وعلى تؤثر على شكل االتجاهات واألحداث البيئية والت

اإلطار االستراتيجي ، ومن ثم على طبيعة العمل، وكيف يمكن للمدير أن يكون أكثر تفاعالً مع 

 .ديناميكية عملية اتخاذ القرارات
رة وهذا يعتبر من أكبر التحديات في بيئتنا لما تواجهه من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وكث

العراقيل التي يسببها االحتالل من إغالق للمناطق وتدمير للبنى التحتية، مما يجعل خطط المدير 

 .واستراتيجياته في حالة من عدم االتزان نتيجة لضآلة نسبة الثبات فيها
 وجود البيئة التي تتصف بالتعقيد والتغير المستمر، وهذه قد تجعل من عمليات اإلدارة 

 .تيجية في حالة متقادمة قبل أن تكتمل أنشطتها المتعددةاالسترا           
 تردد العديد من المديرين في صياغة وتحديد أهداف لهم ولمدارسهم، مما يعني التزاماً  

عليهم،وبالتالي الخوف من عدم القدرة على تحقيقها مما يعني عدم الكفاءة وبالتالي تهديداً لوجودهم في 

 .مدارسهم
 بلورة انطباع سيء لدى إلىر الكفء وغير الفعال للخطط االستراتيجية قد يؤدي التطبيق غي 

 .المدراء، وذلك بسبب وجود خطط أو سياسات رديئة ال تتماشى مع االستراتيجية التي تم وضعها
قصور وضعف الموارد المادية والبشرية المتاحة أمام المدرسة بحيث تكون عقبة أساسية في  

 .تراتيجيةاستخدام مفهوم اإلدارة االس
 

  :عمليات اإلدارة االستراتيجية
هناك مجموعة كبيرة من نماذج اإلدارة االستراتيجية والتي أشار إليها الباحثين في مؤلفاتهم   

وبحوثهم ودراساتهم، والتي تمثل وجهات نظر متعددة فيها جوانب متطابقة وفيها بعض االختالفات 

ها إنما تختلف من بيئة إلى أخرى، كما تلعب الخبرة والتباين، وبالتأكيد فإن هذه النماذج وصياغت

 -  النماذج- والمهارات والكفاءات اإلدارية دوراً أساسياً في تحديد مكونات كل عملية استراتيجية، ولكنها

مرحلة الصياغة، مرحلة التنفيذ، مرحلة " تتفق على أن عمليات اإلدارة االستراتيجية هي ثالث تتمثل في 

  )٣٦: ٢٠٠٠الحسيني،". ( التقويم والرقابة
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  )٥٠- ٣٦: ٢٠٠٠الحسيني، : ( ومن أمثلة هذه النماذج 

  :والذي اشتمل على المكونات ) Wheelen & Hunger(  نموذج -١

التحليل البيئي ويشمل البيئة القطاعية والبيئة العامة وكذلك تحليل كل من الهيكل التنظيمي والثقافة * 

  .الفرص والتهديداتالتنظيمية والموارد ولذلك لتحديد 

  .عملية صياغة االستراتيجية والتي تشمل تحديد وصياغة المهمة واألهداف واالستراتيجية * 

  .عملية تنفيذ االستراتيجية وتشمل البرامج والموازنات واإلجراءات* 

  .عملية التقويم والرقابة االستراتيجية حيث الحكم على مدى كفاءة االستراتيجية* 

  :والذي يشتمل على ستة عناصر ) Justin & Charles(  نموذج -٢

  .تحليل البيئة الخارجية للمنظمة وذلك لغرض تحديد كل من الفرص والتهديدات* 

  .تحليل البيئة الداخلية للمنظمة والتركيز على عملية تقويم الموارد المتاحة* 

  .تحديد البدائل االستراتيجية المتاحة أمام المنظمة والسعي لتطويرها* 

  . اختيار البديل االستراتيجي األفضل للمنظمة*

  .تنفيذ االستراتيجية التي تم اختيارها* 

  .تقويم االستراتيجية وتحديد مدى قدرتها على إنجاز األهداف التنظيمية* 

  :حيث يشتمل على أربع مكونات  )Sharplin( نموذج  -٣

  .Mission determinationتحديد رسالة المنظمة * 

يئة الخارجية والداخلية للمنظمة وذلك بهدف الوصول إلى تحديد الفرص والتهديدات وتحديد تحليل الب * 

  .عناصر القوة والضعف

  .Objectives settingصياغة األهداف * 

 ة أي تشخيص االستراتيجيات واإلجراءات المطلوبStrategy Settingصياغة االستراتيجية * 

  .لتحقيق األهداف

يرى الباحث أن اإلدارة االستراتيجية تمثل  منظومة من العمليات المتكاملة  جفي ضوء ما سبق من نماذ

ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة استراتيجية مناسبة وتطبيقها وتقييمها في ضوء 

 ويمكن .تحليل أثر المتغيرات المهمة عليها وذلك بما يتضمن تعظيم إنجازها في أنشطة األعمال المختلفة

  :اعتبار مكونات هذا النموذج كالتالي

صياغة الرؤية الحالية ورسالة المدرسة، تحديد األهداف االستراتيجية، مسح وتحليل البيئتين الداخلية ( 

 ) والخارجية، التقويم والرقابة االستراتيجية، تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة
    



 ٦٧

  School's Vision and Missionرسة  ورسالة المد الحاليةرؤيةالصياغة / أوالً

إن الخطوة الجوهرية األولى في عمليات اإلدارة االستراتيجية هو صياغة رؤية شاملة للمدرسة،   

وهي . أي الفكرة العامة المجردة ذات المضمون الفلسفي، والقريبة في فضائلها من طبيعة الحلم اإلنساني

ر شعور بالوالء واالنتماء المشترك، فهي تتضمن عادة أيضاً منظور مستقبلي لإلدارة والعاملين ومصد

  )٤١: ١٩٩٨ياسين، .  ( أكثر المعاني اتساعاً وأكثر اآلفاق اتساعاً في الزمن وفي االتجاه نحو المستقبل

فالرؤية توجد عندما يشترك األفراد في المدرسة في القيم واالعتقادات والمهام واألهداف التي يجب أن 

 برنامج تربوي يبين اتجاهات المدرسة حول األهداف ذات األولوية والطرق توجه سلوكهم، وهي

  .والوسائل المستخدمة والمناخ المدرسي، حيث يتم إيجاد العقل الجماعي

بأن الرؤية هي إعالن إلهام وحلم مهم مصحوب بسيناريو واضح  ) Kathryn & Moses( وترى 

بأنها تركيب عقلي هادف يوجه سلوك     األفراد في حول كيف يتم إنجاز الرؤية، بينما يصفها البعض 

   www.moe.om\moe\bulletin\04.htm   (20/12/2003)  .المدرسة

  : أن الرؤية االستراتيجية الصحيحة لها أربع خصائص هي ) Sylvia, Mendez( وترى 

مل، تحدد مقياس أو تنشيط األفراد وتزويدهم بالطاقة والدافعية، يكون لها أثر أو مدلول في بيئة الع( 

   )٣٧: ٢٠٠١العارف، ) (معيار للتفوق والتميز، والنظرة إلى المستقبل 

تصور يضعه مدير المدرسة لصورة مدرسته في :  وبذلك يمكن القول أن الرؤية االستراتيجية هي 

المستقبل من خالل وضع استراتيجيات معينة يحدد فيها ما يرغب أن تكون عليه المدرسة مستقبالً 

  .مشاركة أعضاء المجتمع المدرسي بهدف وضع الرؤية موضع التنفيذب

فالرؤية االستراتيجية تعتبر طريقاً إلعادة ربط المدرسة بالمجتمع المحيط بها، وتعكس حاجات المجتمع 

كما تعمل على . ليس فقط من ناحية تطوير التعليم، بل كذلك بناء الثقة والعالقة بين المدرسة والمجتمع

  .التي ستوجه سياسة الممارسة العملية للمدرسة) الثقافة(قيم واالعتقادات تحديد ال

في ضوء ما تقدم يجب على مدير المدرسة أن يضع لمدرسته رؤية مستقبلية طويلة المدى حول نوع 

وشكل حجم التغيرات التي يرغب في إحداثها في العملية التعليمية، وهي بالطبع تختلف من مدير آلخر، 

سنوات ) ١٠(ؤية مدير تخريج مجموعة من المبدعين في مجاالت متعددة في زمن قدره فقد تكون ر

 زيادة تحصيل طالبه في اللغة اإلنجليزية، وقد تكون رؤية مدير ثالث رمثالً، وقد تكون رؤية مدير آخ

  .حصول اكبر عدد من طالبه على مقاعد جامعية

لغرض األساسي الذي وجدت من أجله المدرسة، أو ا: " بأنها) سعد ياسين(أما رسالة المدرسة فيعرفها 

  ".المهمة الجوهرية لها، ومبرر وجودها
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وثيقة مكتوبة تمثل دستور للمدرسة، والمرشد الرئيسي لكافة القرارات : " بأنها ) محمد عوض(ويعرفها 

  )٤١: ١٩٩٨ياسين، ". ( والجهود، وهي عادة تغطي فترة زمنية طويلة نسبياً 

للمدرسة رسالة خاصة بها يتم في ضوئها تحديد األهداف االستراتيجية المطلوب ويمكن القول أن 

إنجازها على المدى البعيد، ورغم أنها تتميز بالثبات النسبي على خالف األهداف االستراتيجية التكتيكية 

 فمن الممكن أيضاً أن تتغير رسالة. التي تكون متغيرة أو تجرى عليها تعديالت من فترة إلى أخرى

  )٩٦: ٢٠٠٠الخزامي، ( .المنظمة ألسباب عديدة وفي مقدمتها ظهور تهديدات خطيرة

  )٥٤: ٢٠٠٠الحسيني،: ( وتساعد رسالة المدرسة في اآلتي

  . تحديد السبب أو األسباب الرئيسية لوجود المدرسة-١

  . تحديد الشرعية االجتماعية أو القانونية للمدرسة-٢

  . تجاه المجتمع والخدمات التي تقدمها تحديد الفلسفة العامة للمدرسة-٣

  . الربط بين الوظيفة أو المسئوليات االجتماعية للمدرسة وأهدافها الرئيسية-٤

: وتعتبر عملية إعداد رسالة المدرسة من أهم وأصعب الخطوات في اإلدارة االستراتيجية لألسباب التالية

  )٤٠: ٢٠٠١العارف، (

  .مال التي ستعتمدها المدرسة واالستراتيجيات التي سوف تتبعها تحدد رسالة المدرسة مجاالت األع-١

  .  تحدد الرسالة المجاالت التي سوف تتنافس فيها المدرسة مع المدارس األخرى-٢

 تحدد الرسالة كيفية تخصيص الموارد المختلفة وماهية أنماط االتجاهات التي تسعى المدرسة إلى -٣

  . تحقيقها في المستقبل

القول أنه يجب أن يكون لكل مدرسة فلسفة وفكر خاص بها يميزها عن مثيالتها، ويحدد بهذا نستطيع 

وتتوقف صياغة رسالة المدرسة . الغرض الدقيق من وجودها عامة وكونها في المجتمع المحيط خاصة

  .على طبيعة القوى الدافعة ومدى واقعيتها ووضوحها وتحفيزها للمديرين في تحقيقها

  

   Defining Strategic Objectiveهداف االستراتيجية للمدرسة تحديد األ/ ثانياً
تمثل األهداف الرئيسية العنصر المحوري في عمليات اإلدارة االستراتيجية حيث تحدد اإلطار   

العام للجهود واألنشطة التي تقوم بها المدرسة، ويتم التحديد الدقيق لهذه األهداف في صورة مجموعة 

ية التشغيلية المحددة والقابلة للقياس والمرتبطة بفترة زمنية معينة والتي تساعد في أكبر من األهداف العمل

  .تحليلها
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. ووضع األهداف يساعد في تحويل الرؤية االستراتيجية والرسالة التنظيمية إلى مستويات مرغوبة لألداء

ة أو الوصول إلى وفوق ذلك فهي تمثل شكل من أشكال التعهد وااللتزام اإلداري لتحقيق نتائج محدد

  .مستويات معينة من اإلنجازات

وفي الحقيقة، ما لم يتم ترجمة التوجه المستقبلي في المنظمة ورسالتها األساسية إلى مستويات أداء 

 للوصول إلى هذه المستويات، فإن الرؤية االستراتيجية دءوباًمحددة، وما لم يظهر المديرين سعياً 

ومن ناحية . كلمات منمقة وأحالم وردية لم ترى طريقه إلى النوروالرسالة تصبحان مجرد شعارات و

إدريس، . (أخرى فان األهداف تسهم في توجيه القدرات االستراتيجية وتحديد األولويات وأهميتها النسبية

  )١٢١: ٢٠٠٢والمرسى، 

  : يليولويات الممنوحة لألهداف الرئيسة طبقاً لمجموعة من االعتبارات التي تشمل ما وتحدد األ

  )٤٩: ت.عليوة، د(

  . الوضع الحالي للمدرسة من حيث مستوى األداء-١

  . إمكانية االستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق نتائج ملموسة في مدى زمني معقول-٢

 عناصر القوة في المدرسة وكذلك األهداف والطموحات الخاصة باألفراد الذين يحتلون مواقع قيادية -٣

  .في المدرسة

  . المفروضة على المدرسة والتي تحدد مجاالت وأساليب األنشطة التعليميةةقيود البيئي ال-٤

فإذا أراد مدير المدرسة أن تكون مخرجات العملية التعليمية في مدرسته جيدة فال بد أن يبني خطة 

رية محددة األهداف بناءاً دقيقاً تراعي متطلبات المرحلة التي بصددها، واالمكانات المادية والبش

   )٨- ٧ص ص : ٢٠٠٣العويسي، : ( المتوفرة، وعليه لصياغة خطته القيام بما يلي

التأكد من أن العاملين في المدرسة والطالب الذين سيشتركون في عملية التخطيط لديهم فكرة  •

عامة عن التخطيط االستراتيجي بحيث يصبح التخطيط االستراتيجي مألوف لديهم وواضح 

  .المعالم في المدرسة

 .حديد العوامل المؤثرة على العمل المدرسيت •

 .كسب دعم اإلدارة العليا واالستفادة من المصادر الضرورية المتوفرة في تنفيذ الخطة •
رؤية فريق التخطيط من خالل قدرته على دراسة الوضع القائم ومحاولة التغلب على أغلب  •

 .المصادر المحتملة والمقاومة لعملية التغيير

لبيانات بصورة دقيقة وواقعية وذلك لالستفادة منها في عملية تطوير الخطة التأكد من جمع ا •

 .االستراتيجية

  : ويضع مدير المدرسة األهداف االستراتيجية في ضوء ما سبق تحت تأثير العوامل التالية

  ) ٥٢: ١٩٩٨ياسين، (
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  . عالقات التأثير والتأثر بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمدرسة-١

  . كمية ونوعية الموارد المتاحة للمدرسة-٢

  . القدرة على تحديد التوازن بين المدرسة والبيئة-٣

  . ثقافة وقيم اإلدارة وعالقات السلطة والمسئولية بين أفراد المدرسة-٤

  . اإلدارية واتجاه تدفق هذه القراراتت أسلوب اتخاذ القرارا-٥

مدرسة يوفر كثير من الجهود وينظمها، فإن هناك عدة وعلى أساس أن تحديد األهداف االستراتيجية لل

  )٩٤: ١٩٩٩المغربي، : ( نواحي تبرر لنا ضرورة وضع األهداف من أهمها

 حيث ال يمكن للمدير القيام بوظيفته التخطيطية دون تعد األهداف من أهم عناصر التخطيط، •

التنبؤ وتعد وجود أغراض وأهداف واضحة تسعى المدرسة إلى تحقيقها فتبنى عمليات 

  .الموازنات والبرامج لتحقيق األهداف

، حيث إن األغراض واألهداف التي تسعى المدرسة إلى تعد األهداف مرشداً التخاذ القرارات •

 المناسبة للمواقف التي تواجهها كما أنها تفسر سبب تتحقيقها تمثل العامل المحدد ألنواع القرارا

 . المرتبطة باألهداف المستمدة منهات وبالتالي القراراتأثر المدرسة بالظروف البيئية المحيطة
فاألهداف تتحقق من خالل أفراد : يسهم وضع وتحديد األهداف في تحديد مراكز المسئولية •

محددين لكل منهم دور معين حسب مهام وظيفته وبالتالي يمكن تحديد مسئولية كل فرد بناء على 

 .األهداف التي أنيط به تحقيقها

 .داف في التفويض السليم للسلطةتسهم األه •
 .تسهم األهداف في بيان نوعية العالقات السائدة بالمدرسة وعالقتها ببيئتها •
تسهم األهداف في وضع المعايير والمقاييس التي تستخدم في الرقابة وتقييم األداء فغالباً ما يتم  •

 .االعتماد على األهداف لتقييم كفاءة اإلدارة
م أداء األفراد بحيث يتم االستفادة من نتائج هذا التقييم في وضع بعض تساعد األهداف في تقيي •

 . وغيرها.. سياسات األفراد كالنقل والتدريب

وبذلك يكون الهدف وصف لحالة مستقبلية تروم المدرسة بلوغها، وأن فكرة البيئة وغاياتها تمثالن 

 المفاضلة بين البدائل المتاحة لحل مطلبين أساسيين نستوحي منهم األهداف، ولذلك فإنها ستكون معيار

وهذا . المشكالت ، كما أنها المرشد في البحث عن معايير تقييم نشاط المدرسة وأداؤها االستراتيجي

  .يتطلب أن تكون األهداف واضحة ومحددة بدقة ومرنة وشمولية ومكتوبة وقابلة للتطبيق والقياس

ي مشاركة األفراد في تحديد األهداف وذلك لتسهيل من خالل ما سبق تجدر اإلشارة إلى أنه من الضرور

 وفقاً لما قد يستجد من ظروف وذلك نظراً ةعملية اإلنجاز، كما أنه يجب النظر في األهداف االستراتيجي

ولضمان تحقق أكبر قدر ممكن من األهداف ال بد أن . للتغيير المستمر في الظروف البيئية المحيطة
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 األهداف الفرعية والهدف الرئيس، إذ تمثل المدرسة نظام متكامل يكون هناك تعاون وتناسق بين

  .ومترابط

  ): الداخلية والخارجية( مسح وتحليل البيئتين / ثالثاً
   External Environmental Analysisتحليل البيئة الخارجية ** 

ئية المؤثرة، ومحاولة          يتوقف نجاح المدرسة إلى حد كبير على مدى دراستها وتحليلها للعوامل البي

ويتمثل ذلك في تحديد طبيعة المجتمع . االستفادة من اتجاهات هذه العوامل ودرجة تأثير كل منها

وكذلك تحليل . والظروف المتغيرة الخاضعة للتغيير والتي من المرجح أن تؤثر في العملية التعليمية

ة البدائل الوقتية لما يتوقع من الظروف اتجاهات أفراد المجتمع المدرسي التي تعتبر خطوة مهمة لدراس

واألحداث المستقبلية في البيئة المدرسية، وتمييز التوقعات المرتبطة بالعوامل االجتماعية والسكانية 

واالقتصادية والسياسية التي تعتبر مهمة في دراسة التغيرات المرتبطة والتي ربما يكون لها نتائج ايجابية 

 فان نظام المنافسة عامل مهم في فحص البيئة الخارجية للمدرسة وتساعد على مستقبل المدرسة، كذلك

  )١٠: ٢٠٠٣العويسي، . ( على تقييم الحاجات المالية للمدرسة وتسلط الضوء على الحاجات المستقبلية

  : وبصفة عامة يساعد مسح ودراسة العوامل البيئية في تمكين المدرسة من التعرف على األبعاد التالية

  )١٤٨: ٢٠٠٢س، والمرسب، إدري( 

تحديد األهداف التي يجب السعي إلى تحقيقها، ونطاق هذه األهداف سواء على مستوى األهداف  •

  ).التشغيلية( االستراتيجية أو األهداف العملية

 .بيان الموارد المتاحة وكيفية االستفادة منها وكيف يمكن للمدرسة أن تحقق تلك االستفادة •
التأثر بالمؤسسات المختلفة سواء كانت تلك المؤسسات تمثل امتداداً لها أو بيان عالقات التأثير و •

 .تهاونها في عملية التنشئة
تحديد سمات المجتمع والجماهير التي تتعامل مع المدرسة، وذلك من خالل الوقوف على أنماط  •

 .القيم والعادات والتقاليد السائدة واألولويات التي تعطى لها

عوامل والمؤثرات الخارجية التي تلعب دوراً مؤثراً في الخيارات والتصرفات وتوجد مجموعة من ال

  :االستراتيجية، ومن ثم قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها، ومن هذه العوامل

  

 وذلك ما تتضمنه من تغيير سواء بالتزايد أو النقصان على مستوى / واالجتماعيةالحضارية العوامل -١

، وكذلك فاهيم جديدة مثل ديمقراطية التعليم والقبول وازدياد التنافس بين الطالبالمنطقة، وكذلك انتشار م

التغيرات الثقافية التي تعكس عدداً من الفرص أو التهديدات في ظل العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات 

  )٦٢: ١٩٩٩الجندي، . (والعرف وأنماط السلوك
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ة من العادات والتقاليد ونمط المعيشة والقيم واألطر كما تتكون هذه العوامل االجتماعية والحضاري

األخالقية للطالب والعاملين في مجتمع المدرسة، حيث يظهر تأثير هذه المتغيرات على الطلبة والعاملين 

ومن الجوانب المؤثرة على أداء المدرسة والتي تقع تحت . الذين تحصل عليهم المدرسة من المجتمع

  )٦٧-64: ٢٠٠٠الحسيني،: (ضارية ما يليالعوامل االجتماعية والح

تتأثر المدرسة بالتغيرات السكانية تأثيراً واضحاً، فالزيادة في عدد السكان تعني  /التغيرات السكانية ) أ (

العالجي أو ( كما أن التطور المستمر في المجال الصحي . دة في الطلب على التعليم، والعكس صحيحزيا

 المستوى الصحي لدى الجيل األمر الذي انعكس ايجابياً على مستوى التفكير، قد أدى إلى ارتفاع) الوقائي

وهذا ما يحتاج إلى قرارات وبدائل يفاضل بينها الختيار البديل األمثل الذي يضمن القوة التنافسية 

  .واالستمرارية للمدرسة

ة المتاحة يؤدي إلى خروج المرأة إلى العمل وانضمامها للقوى العامل /دور المرأة في المجتمع ) ب(

إضافة إلى ذلك فتغيب المرأة عن المنزل بسبب العمل . توسيع القاعدة في اختيار العاملين في المدارس

كما أنه بخروجها . أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات المدرسية لتعوض األطفال بعض ما تقدمه األم

  . يزداد الدخل األسري مما ينعكس على الوضع المعيشي لألطفال

 إن ارتفاع مستوى التأهيل في مجتمع المدرسة يؤثر تأثيراً واضحاّ  / تأهيل العاملينارتفاع مستوى) ج(

على المدرسة وأدائها، فالزيادة في عدد المؤهلين تعني إمكانية استخدام الوسائل خير استخدام وتؤدي إلى 

 فهم .ر هذه الشروط والتوقعاتزيادة توقعات األفراد عن ظروف وشروط العمل والمطالبة بضرورة توف

يتوقعون سلوكاً أمثالً يجب أن تنفذه المدرسة فهم يحددون بشكل أو بآخر األطر األخالقية والسلوكية التي 

  .يجب على المدرسة أن تعمل ضمن حدودها

من مجتمع ) العامة، والخاصة(حيث تختلف قيم وقواعد السلوك / قيم وقواعد السلوك الخاصة بالعمل) د(

خر ومن فرد آلخر، فالقيم والقواعد داخل المجتمع المحلي تختلف عن تلك الموجودة في المجتمعات آل

  .الخارجية، ومراعاة هذه االختالفات ضرورة يفرضها التخطيط االستراتيجي

 االجتماعية الناتجة عن متطلبات المجتمع ةفمع تزايد أهمية المسؤولي / المسؤولية االجتماعية) هـ(

 يكون سلوك المدرسة موجهاً ومحكوماً بمسؤولياتها االجتماعية تجد المدرسة ألنها مطالبة بأن بضرورة أن

  .تعمل كحكم ووسيط بين الجماهير الذين يؤثرون ويتأثرون بإنجاز المدرسة

كما أن االهتمام بمفهوم المسئولية االجتماعية للمدرسة يفرض عليها رؤية استراتيجية معينة للجوانب التي 

  )٨٣: ٢٠٠١العارف، .( حماية البيئة والحفظ على البنية االجتماعيةتمس 

وهي ذلك النظام الخاص باألفراد والذي يحدد لهم ما هو جيد وما هو سيء وما هو  / األطر األخالقية) و(

وتتمثل مصادر . صحيح وما هو خاطيء وما هي االلتزامات الخلقية التي ينبغي أن يلتزم بها الفرد
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القرآن الكريم والسنة النبوية ، الضمير ، الجماعات المحيطة بالفرد كاألصدقاء، : ( حددة في األخالق الم

   ).القوانين والعادات والتقاليد

      

وتشير إلى خصائص وتوجهات النظام االقتصادي الذي تعمل فيه المدرسة  / العوامل االقتصادية-٢

حيث  .الفرد، نسبة البطالة، السياسات المالية للدولةكمعدالت الدخل القومي ومعدالت الناتج ومتوسط دخل 

  .يتوقف استخدام بعض االستراتيجيات على التقديرات الخاصة بالحالة االقتصادية

ومن المتغيرات االقتصادية التي تلعب حالياً دوراً ملموساً في الخيارات االستراتيجية للمدرسة العصرية 

اد وذلك بما ينعكس على اإلداريين وسياساتهم الداخلية، نحو توزيع هو االتجاه نحو العولمة وتحرير االقتص

  )٨١: ٢٠٠١العارف، . ( األدوار وتفويض السلطات

  

  / والقانونية العوامل السياسية-٣

  :السياسة  * 

 ميدان إدارة التعليم، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مثل درجة االستقرار السياسي ودرجة التدخل الحكومي في

وامل أكثر العوامل تأثيراً في بيئتنا، حيث أن الخطط الموضوعة تكون مرهونة بتصرفات االحتالل هذه الع

اإلسرائيلي الذي يحاول دائماً تضييق الخناق على المناطق من خالل االجتياحات المتكررة واالغالقات 

  :ومما يميز بيئتنا السياسية . المتقطعة غير المبررة

ارة العليا للتعليم على إدارات المدارس للحد من المخاطر المترتبة على القوانين التي تصدرها اإلد •

  .تصرفات االحتالل اإلسرائيلي، مما يمثل قيود على أداء المدارس

فالحكومة ترى أن المدرسة إذا . وجهة نظر الحكومة لهذا التدخل تختلف عن وجهة نظر المدرسة •

 .افها وأهداف المجتمع فلن يكون هناك مشاكلتمكنت من تحقيق درجة مقبولة من التوازن بين أهد
  

  : القانونية* 

وتتمثل في مجموعة من القوانين المؤثرة على عمل المدرسة، وهناك مجموعة كبيرة من القوانين المؤثرة 

تأثيراً مباشراً على المدرسة بحيث يندر أن تقوم المنظمة بأداء عمل دون ان تصطدم بقانون أو أكثر يحد 

سواء من قوانين تتعلق بالبيئة، أو قوانين تتعلق بالعالقات مع العاملين، أو القوانين المتعلقة . من نشاطها

    ) ٧٠: ٢٠٠٠الحسيني، . ( بالنظام االقتصادي

وبهذا فان اهتمام المسئولين والقادة السياسيين بكيفية إنفاق األموال ومدى العائد المحقق، فإضافة أو حذف  

فعلى سبيل المثال . ة يمكن أن تضع قيداً استراتيجياً أو تبرز فرصة استراتيجيةقيود تشريعية أو قانوني
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فرض التدريب العسكري في المدارس قد يؤدي إلى تغيير في االستراتيجيات، أو تقديم بعض الدعم المادي 

  )١١٠: ١٩٩٩المغربي، . ( تللمدارس بقرار سياسي أو حزبي قد يؤدي إلى تحسين بعض االستراتيجيا

  

 وما تتضمنه من تنافس بين المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية حول / العوامل التعليمية التنافسية-٤

إذ تتطلب متابعة . الموارد واإلقبال الطالبي وتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين أو اإلداريين أو الطالب

المؤسسات المنافسة، ومدى االلتزام العوامل التنافسية األخذ في االعتبار التغيرات التي تحدث في مالمح 

  )٦٤: ١٩٩٩الجندي، . ( بالتطوير واالبتكار

  

فالتحدي التكنولوجي يحدد ذلك األسلوب الذي تتبعه المدرسة في / )التكنولوجية(  العوامل التقنية-٥

حاسب إيصال عملية التعليم، فنظم االتصال وأقراص الليزر واألقمار الصناعية وشبكة االنترنت وأجهزة ال

اآللي تساهم بال شك في تغيير عملية التعليم، واإلدارة التقليدية التي تتم داخل المدرسة، والمعتمدة على 

  )٦٥: ١٩٩٩الجندي، . (االتصال المباشر بين المعلم والمتعلم واإلدارة

ائل وهذا يحتم على المدرسة وإدارتها أن تتابع وباستمرار أي تتطور يحدث في مجال التعليم أو الوس

  .التعليمية الحديثة وحتى األنماط اإلدارية التي تضمن فعالية العمل وجودته

  )٨١، ٢٠٠٠الحسيني،: (وللقيام بعملية التحليل البيئي يمكن اختيار مدخل من بين مدخلين

  

 Inside-out approach:  المسح من الداخل إلى الخارج)ا(
ف واألنشطة التي تمارسها المدرسة والتي تمتاز  وهنا يتم جمع المعلومات المرتبطة بميادين الوظائ

بحساسية عالية للتغيرات البيئية، فهو يساعد المدرسة في تخصيص مواردها لنشاط معين دون غيره من 

  .األنشطة األخرى التي تقوم بها المدرسة

  

 Outside-in approach: المسح من الخارج إلى الداخل) ب(
لعامة للعوامل البيئية في المجاالت المختلفة دون التركيز على مجال وهذا يعتمد على النظرة الشاملة ا

  .رسها المدرسةمعين، وهو يساهم في الكشف عن التهديدات التي يمكن أن تنتج عن مجاالت ال تما

   : من خالل)  األولية- الثانوية ( ويمكن الحصول على المعلومات المسحية والبيانات 

  )٦٨: ٢٠٠١خطاب، (

انوية المكتوبة كالبحوث السابقة والتقارير الحكومية والمجالت والصحف والمنشورات المصادر الث •

 .التي تصدرها الجمعيات المتخصصة
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ويتم الحصول على المعلومات والبيانات من أجهزة اإلعالم المختلفة، : المصادر الثانوية الشفهية •

وضعاً للتأكد والتنقيح ومن األفراد خارج المنظمة، وتعتبر أسرع من أي مصدر آخر وتعد م

 .واالستفسار، وتسمح بالتركيز على أهم جوانب الموضوع محل الدراسة

من خالل المقابالت واالجتماعات مع أطراف التعامل ) شفهية/ مكتوبة(مصادر المعلومات األولية  •

  . الخارجي

ل االتجاهات، بناء السالسل الزمنية وتحلي: ( ويذكر علماء اإلدارة أساليب متعددة للتنبؤ تتلخص في 

ويمكن ) النماذج، تحليل االنحدار، أسلوب دلفي، العصف الذهني، الجماعات الصورية، السيناريوهات

  )٨٥: ٢٠٠٠الحسيني،: ( تناول أسلوبين منها

ويستخدم هذا األسلوب عندما يراد معرفة التنبؤ المتوقع  :Delphi Techniqueأسلوب دلفي ) ١(

 حيث يتم تجميع أحدث الطرق والوسائل الالزمة للتعليم وتجميع آراء .جيةحدوثه في البيئة التكنولو

  .الخبراء حول هذه الوسائل

وفيه يتم التركيز على بعض األحداث الهامة والمحتمل حدوثها في : Scenarioالسيناريو ) ٢(

ظروف فيتم وضع عدداً من الظروف المحتملة والبديلة ونتوقع ما سوف يحدث من هذه ال. المستقبل

 يساعد المدرسة على تنمية عدد من االستراتيجيات البديلة والتي يمكن أن تتناسب بوهذا األسلو. والوقائع

  .مع كل موقف يحتمل حدوثه

  :ويوصي علماء اإلدارة بهذا  األسلوب ألنه

  .يسمح للمدرسة باالبتعاد عن المخاطر والتنبؤ بالمستقبل -١

  .ات بشكل واضح ومحدد يشجع اإلداريين على وضع االفتراض-٢

  . يمكن أن يحقق تنفيذاً متكامالً لألنشطة والفعاليات الخاصة بالمدرسة-٣

  . يساهم في بلورة صورة أولية عن المشاكل والمعوقات المحتملة وبالتالي يخفف من صدمة المفاجأة-٤

إمكانية المعالجة  يمكن أن يهيئ مجموعة الحلول البديلة للمشاكل المحتملة مما يحفز اإلدارة على -٥

  .السريعة لهذه المشاكل وبالتالي التقليل من آثارها السلبية على األداء

 يمكن أن ينمي هذا األسلوب روحية الفريق الواحد ويرسي أسس التعاون المتفاعل بين األفراد -٦

حليل وبعد ت .والمجموعات على أساس مشاركتهم في النشاط أو العملية أو في مراحل اتخاذ القرارات

األمر الذي . وتحديد تلك التحديات والعوامل يجب أن يتم تنظيمها ضمن حدود النماذج الوطنية والمحلية

يستلزم إيضاح ما إذا كان العامل المعين آخذاً في التزايد أو التناقص أو أنه يظل حول معدله تقريباً وحينئذ 

ار تلك الضغوط ومقدار المدة يمكن استخالص المضامين بهدف تطوير تصورات للتنبؤ بطرق إظه

  .الزمنية الالزمة لذلك
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  .Internal Environment Analysisتحليل البيئة الداخلية ** 

  يركز تحليل البيئة الداخلية على موقع التنظيم وما هو قادر على عمله، حيث يوفر معلومات للتخطيط 

  .ت والقضايا التي تواجه اإلدارة المدرسيةاالستراتيجي، فهو نظرة في العمق لنقاط القوة والضعف والفجوا

ويتم التحليل الداخلي للبيئة المدرسية بطريقة تشبه التحليل الخارجي، حيث يتم تحديد الطريقة التي يمكن 

من خاللها النظر إلى قضايا المدرسة الداخلية من خالل نافذة االتجاهات االقتصادية والسياسية والتعليمية 

  .لوجيةواالجتماعية والتكنو

حيث يتم النظر إلى التمويل المدرسي حسب الميزانية المدرسية / االتجاهات االقتصادية 

 .، ومبالغ المشاريع الخاصة، ومصادر الدخل األخرى)المصروفات(

حيث يتم رصد التدفق الطالبي من حيث االلتحاق على أساس / االتجاهات االجتماعية السكانية 

وكذلك رصد النمو االجتماعي من . ية بديلة على أساس السنالصف، وااللتحاق في برامج مدرس

 المستمرة في القيم، وزيادة الطلب تخالل النمو السكاني، وزيادة عدد أفراد األسرة، والتغيرا

 .االجتماعي على التعليم
حيث يتم النظر إلى مدى االهتمام بالقضايا التعليمية واالتجاه نحو / االتجاهات السياسية 

 .، وزيادة جماعات الضغط في المجتمع وأين تتجه الموجات الجماهيريةالالمركزية

 حيث يتم تحليل نتائج االختبارات، والمناهج الدراسية وتطورها، وكذلك /االتجاهات التعليمية 

المبنى، ( الوقوف على التنظيم واإلدارة وتركيب الهيئة التدريسية والخدمات المساندة 

 ).الخ...المشتريات
 بين أفراد المجتمع المدرسي وتماسك تعلى الجانب المعنوي الذي يمثل مدى قوة العالقاوالتركيز 

 .جماعات العمل ومدى حرصهم على مدرستهم وسمعتها
 حيث يتم تقدير احتياجات المدرسة الستخدامات التكنولوجيا ووضع أهداف /االتجاهات التكنولوجية 

   . المستقبليةت التكنولوجيا وتقدير االحتياجاالخطط، وأخذ التدابير الالزمة لمشكالت استخدام
 )٦٦-٦٤ص ص: ١٩٩٩الجندي، ( 

 ةمن هنا نرى أن عملية تحليل البيئة الداخلية يمثل خطوة هامة وضرورية في اختيار االستراتيجي

   )١٣٢: ١٩٩٩المغربي، : ( المناسبة، ولما تؤدي إليه من فوائد أهمها

  .نيات المادية والبشرية والمعنوية المتاحةالمساهمة في تقييم القدرات واإلمكا •

 .إيضاح موقف المدرسة بالنسبة لغيرها من المدارس العامة والخاصة •
بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبالً وذلك بما  •

 .يساعد على القضاء على المعوقات البيئية واغتنام الفرص الموجودة

 .وتحديد نقاط الضعف، وذلك حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتهابيان  •
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  :ومن األمور التي يجب مراعاتها أثناء عملية تحليل البيئة 

  .Organizational Structure الهيكل التنظيمي/ أوالً

يقصد بالهيكل التنظيمي بكونه اإلطار أو البناء الذي يحدد التركيب الداخلي للمدرسة، حيث يوضح 

هذا طبعاً ( يمات والمجموعات التي تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف المدرسة التقس

، كما أنه يعكس نوعية العالقات بين المجموعات وخطوط الصالحيات والمسئوليات )بعد توزيع المهام

 . في المدرسة المعلومات بين مختلف المستويات اإلداريةةفضالً عن تحديد شبكات االتصال وانسيابي
أنه اإلطار الذي يشير إلى الطرق التي يتم فيها توزيع المهام  ) Wright, 1998: 201(ويرى 

  .والواجبات على العاملين ، على اعتبار أنه التصميم الرسمي الذي يقر العالقات

ندما تتغير والهيكل التنظيمي وسيلة أساسية وفعالة لتنفيذ االستراتيجية ، وهو ال يتصف بالثبات ألنه ع

المواقف وتتغير درجة تأثير عوامل معينة لم تؤخذ سابقاً بعين االعتبار فإنه على المدرسة أن تغير الهيكل 

  )٨٨: ٢٠٠٠الحسيني،. (وذلك بهدف تحقيق فعال لالستراتيجية المعتمدة

  

 Organizational Culture الثقافة المنظمية/ ثانياً
عة من القيم والتقاليد والتي تحظى بالقبول وكذلك أنماط السلوك التي وتعرف الثقافة المنظمية بكونها مجمو

  )٩٤: ٢٠٠٠الحسيني، .(  أي منظمةييعتمدها األفراد والمدراء ف

ويستخدم مفهوم ثقافة المدرسة لإلشارة إلى الفلسفة واالتجاهات واالعتقادات والقيم المشتركة والتي تشكل 

تكون هذا المفهوم داخل المدرسة من خالل الرسائل األساس لكل أعمال وأنشطة المدرسة، وي

واالستراتيجيات السابقة ، وتكون هذه الثقافة ذات تأثير كبير جداً في صياغة الرسائل واالستراتيجيات 

  )٦٠: ٢٠٠١خطاب،( . الحالية والمستقبلية

 المنظمة في الفترة فالثقافة المنظمية توفر صورة متكاملة، والتي تعكس القيم والمعتقدات حول أين كانت

نظمية عدة وتؤدي الثقافة الت. ن في المستقبلالماضية وكيف أصبحت، وما هو مركزها اآلن، وكيف ستكو

  )٥٢: ١٩٩٠السيد،: ( وظائف أساسية في المدرسة وهي

يؤدي وجود ثقافة منظمية واضحة إلى تنمية الشعور بالذاتية وتحديد الهوية الخاصة بالعاملين من  •

  .اريين وعمالمعلمين وإد

تلعب هذه الثقافة دوراً جوهرياً في إيجاد االلتزام والوالء بين العاملين وبالتالي تغليب هذا االلتزام  •

 .الفرقي على االلتزام الشخصي والمصلحة الذاتية
تساهم الثقافة في تحقيق عملية االستقرار داخل المدرسة بحيث تؤكد وجودها كنظام اجتماعي  •

 .متكامل
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 مرجعي للعاملين الستخدامه أو االستعانة به إلعطاء معنى واضح وفعال كإطارافة تعمل الثق •

  .لنشاط المدرسة

إذاً وبناء على ما سبق فان تحليل البيئة الداخلية هو عبارة عن إلقاء نظرة تفصيلية إلى داخل المجتمع 

التحليل على معلومات ويبنى هذا .  لتحديد مستويات األداء، ومجاالت القوة والضعف والقيوديالمدرس

تفصيلية ودقيقة قدر اإلمكان تتضمن تصورات ومشاركات المتأثرين والمؤثرين في القرار المدرسي، 

ويجب أن تجمع هذه التصورات والتوقعات بعناية، حتى تكون لديهم فهماً للتغيير الذي سيقع على المدرسة 

ون ممارساتهم في ضوء مضامين المناخ وعلى أعمال الطالب فيلجأوا إلى مراجعة افتراضاتهم ويطور

  . التنظيمي الحالي والمطلوب

ومحصلة التحليل البيئي خطوة مرحلية تسمى التنبؤ البيئي، أو مرحلة تشخيص العوامل والمتغيرات ذات 

 ترتيب العوامل المؤثرة واكتشاف يوهي تمثل محاولة إلعادة النظر ف.األهمية القصوى للمدرسة

حيث تكون العالقات االنتظامية . ذات األثر البالغ على عوامل البيئة الداخلية والخارجيةالمتغيرات المستقلة

  )٩٠: ١٩٩٨ياسين، . ( بين هذه المتغيرات

  

 Stratigy Evaluation and Control والرقابة االستراتيجية ويمالتق/ رابعاً
إلداريين على قيامهم بتقييم مدى التقدم ذلك النظام الذي يساعد ا:" يقصد بالرقابة االستراتيجية، هي        

واهتمام الذي تحرزه المدرسة في تحقيق أهدافها، وفي تحديد بعض مجاالت التنفيذ التي تحتاج إلى عناية 

  ".أكبر

: ويستدل من هذا المفهوم أن عملية الرقابة االستراتيجية تتطلب قيام اإلدارة بمتابعة جانبين أساسيين وهما

نفيذ داخل المدرسة، وجانب البيئة الخارجية لها، ومعرفة اتجاهات التغيير المحتملة وذات جانب األداء والت

  )٢٢٠: ٢٠٠٠الحسيني،.  (التأثير الكبير على عمليات ومستقبل المدرسة

ولكي تتمكن اإلدارة من تأدية أنشطتها ومهامها بشكل فاعل وكفء في مجال الرقابة وتقويم األداء 

   )Wright,1998: 98: (عتمد المراحل اآلتيةاالستراتيجي فإنها ست

  . صياغة ووضع المعايير التي سيعتمد عليها في األنشطة الرقابية وعملية قياس األداء االستراتيجي-١

  . قياس األداء الفعلي ومقارنته مع النتائج المتوقع الحصول عليها-٢

  .داء الفعلي والمخطط اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند وجود انحرافات واضحة بين األ-٣
و تعتبر عملية التقييم والرقابة االستراتيجية آخر العمليات اإلدارية في نموذج اإلدارة االستراتيجية، حيث 

وإحكام الرقابة على نشاطاتها المختلفة ذات ) المدرسة(تتضمن هذه المرحلة تقييم أداء المؤسسة التربوية 

وهي في النهاية تهدف إلى مقارنة نتائج األداء الحالية مع األهداف . العالقة بتنفيذ االستراتيجيات المطبقة
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 لتقييم النتائج واتخاذ القرارات Feedbackالموضوعة وبذلك تزود اإلدارة بالتغذية الراجعة الضرورية 

  .التصحيحية الضرورية إذا تطلب األمر ذلك

  Strategic Performance Evaluation تقويم األداء االستراتيجي** 
  :     مفهوم األداء االستراتيجي

 في تحقيق أهدافها، فهو أغلب الباحثين يعبرون عن األداء من خالل مدى النجاح الذي تحققه المدرسة

  .انعكاس لقدرة المدرسة وقابليتها على تحقيق أهدافها

ية واستغاللها انعكاس لكيفية استخدام المدرسة للموارد البشر: " ومن الباحثين من يرى بأن األداء هو

ويركز هذا المفهوم على السبل التي توصل المدرسة إلى " بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها 

غاياتها وأهدافها، متمثلة بالطرق والصيغ التي تعتمدها في استغالل الموارد المتاحة، ومدى نجاح المدرسة 

  )٢٣١: ٢٠٠٠الحسيني،.(في هذا االستغالل

إلدارة االستراتيجية، فإن األداء قد حظي باهتمام استثنائي وذلك لكونه يعكس صواب التوجه وعلى صعيد ا

االستراتيجي للمدرسة، واختباراً فعلياً وواقعياً لمصداقية المدخل االستراتيجي المعتمد، كما أنه يوضح أبعاد 

  .وحاالت التكيف االستراتيجي لمدرسة مع بيئتها

ياس لألعمال والفعاليات المحققة ومقارنتها بالخطط المعدة سابقاً وذلك الكتشاف أما عن تقويم األداء فهو ق

  )٢٣٣: ٢٠٠٠الحسيني،.( وتحديد نقاط القوة والضعف في المدرسة

  )١٥٥: ١٩٩٦القطامين،: ( ويمكن إيجاز أهمية تقويم األداء بالجوانب اآلتية

يها لمواصلة نشاطها بغية تحقيق يوفر تقويم األداء مقياساً لمدى نجاح المدرسة من خالل سع •

  .أهدافها

إن تقويم األداء يظهر مدى إسهام المدرسة في عملية التنمية االجتماعية من خالل تحقيق أكبر قدر  •

 .من األهداف بأقل التكاليف والتخلص من عوامل الهدر والضياع في الوقت والجهد والمال
 المستندة على تالرقابة واتخاذ القرارايوفر نظام تقويم األداء معلومات ألغراض التخطيط و •

 .حقائق علمية وموضوعية
تعكس عملية تقويم األداء درجة الموائمة واالنسجام بين األهداف واالستراتيجيات المعتمدة لتنفيذها  •

  .وعالقتها ببيئة المدرسة
 

  : إلى ثالث مستويات، هيوتصنف الرقابة االستراتيجية**

يهدف إلى إحكام الرقابة على االتجاه  / Strategic Control المستوى االستراتيجي -١

االستراتيجي العام للمدرسة فيما يتعلق بعالقتها مع المجتمع الذي تخدمه واتجاهها االستراتيجي العام نحو 

  .المستقبل
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يهدف إلى إحكام الرقابة على عملية تنفيذ الخطط /  Tactical Controlالتكتيكي  المستوى -٢

  . والتأكد من النتائج األدائية مطابقةً مع األهداف الموضوعةاالستراتيجية 

يهدف إلى إحكام اإلجراءات الرقابية  / Operational Control) العملي(  المستوى التشغيلي -٣

  )١٥٠: ١٩٩٦القطامين، .  ( على النشاطات والخطط قصيرة المدى

  )١٨٢: ٢٠٠١خطاب، : (وتشمل العملية الرقابية المراحل التالية

  .           مرحلة تحديد ما يجب قياسه-١

  )أهداف محددة مسبقاً (  مرحلة وضع معايير األداء -٢

  )قياس النتائج الفعلية لألداء، مطابقة المعايير (  مرحلة التقييم وتشمل -٣

  . مرحلة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية-٤

  :وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل مرحلة من هذه المراحل

   Determine what to be measured مرحلة تحديد ما يجب قياسه /أوالً

     وفي هذه المرحلة يتم تحديد نتائج األداء التي يجب أن تراقب وتقيم، ولضمان سير هذه الخطوة 

  :بالصورة الصحيحة يجب أن

  .تكون العناصر التي يتم إحكام الرقابة عليها قابلة للقياس بموضوعية •

العناصر ذات األهمية الكبرى واتي تسمى في أدبيات اإلدارة االستراتيجية أن يتم التركيز على  •

بالمكونات االستراتيجية للنتائج والتي غالباً ما تكون تلك العناصر التي يتوقع أن تواجه أكبر قدر 

 )٤١٩: ٢٠٠٢إدريس، والمرسى، .( ممكن من المصاعب عند التنفيذ

        Standards of Performanceمرحلة وضع معايير األداء / ثانياً

    إن هذه المرحلة تعتبر مرحلة بالغة األهمية وذلك ألن معايير األداء التي تستخدم في قياس النتائج تمثل 

وهي في نفس الوقت ليست عملية سهلة وذلك لحاجتها إلى . تعبيراً مفصالً عن األهداف االستراتيجية

وتتطلب هذه . النتائج المطلوب تحقيقها وقدرات العاملينإدراك حقيقي لبيئة العمل ونوعية األهداف و

تحديد خصائص األداء الجيد، وربط النتائج بمسئولية كل فرد : ( المرحلة التعامل مع عدة قضايا، أهمها

  )١٥٢: ١٩٩٦القطامين، ). ( داخل المدرسة

 Evaluation Stage: مرحلة التقييم/ ثالثاً
  :سيين هما    تتضمن هذه المرحلة جانبين رئي

  .تقييم مدى انحراف األداء الفعلي عن مستوى األداء المستهدف •

الحصول على المعلومات والبيانات حتى يتسنى تحليل االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية  •

 .المناسبة
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وبصفة عامة فانه يجب أن تتسم عملية القياس بالدقة والشمول، حيث يجب أن تشمل النتائج، واستغالل 

واهر التي قد تعكس أعراض الرقابة، كما تحتاج الحصول على بيانات دقيقة تعكس النتائج الفعلية الظ

  . بصورة حقيقية ويمكن تحقيق هذا الغرض من خالل المالحظة الشخصية أو التقارير الرقابية

  )٣٥٠: ٢٠٠١العارف، (

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية/ رابعاً 

ة األخيرة في دورة الرقابة، وفيها يتم إعادة األمور إلى نصابها الطبيعي، تمثل هذه المرحلة الحلق  

التعرف : (وعادة ما يواجه المدير مشكلتين في هذه المرحلة وهما. ويدونها تفقد العملية الرقابة مضمونها

بيق إضافة إلى التأكد من نجاح تط) على أسباب االنحرافات، اختيار أنسب الطرق لعالج هذه االنحرافات

  .اإلجراء التصحيحي

فحدوث انحرافات ليس عملية مزعجة، فغالباً ما تختلف ظروف التنفيذ عما كان متوقع، وبذلك تعمل 

اإلدارة على تحليل هذه االنحرافات والوصول إلى األسباب، فقد تحدث االنحرافات لسبب ملموس أو غير 

الرقابة أي التركيز على االنحرافات غير ملموس، وبالتالي يجب أن تطبق اإلدارة مبدأ االستثناء في 

  )٤٢٧-٤٢٦ص ص : ٢٠٠٢إدريس، والمرسى، . (العادية

وهناك مجموعة من التساؤالت التي يتطلب من اإلدارة اإلجابة عليها حتى تحدد األسباب الحقيقية والتي 

  )٢٢٨ :٢٠٠٠الحسيني،:( أدت إلى ظهور انحرافات في األداء الفعلي عن المعايير الموضوعة وهي

  هل تعد األسباب التي أدت إلى ظهور االنحرافات أسباباً داخلية أم خارجية؟ •

 هل هذه األسباب هي أسباب فجائية أم كان من المفروض التنبؤ بها مقدماً ؟ •
 هل هذه األسباب ستكون موجودة بصورة مستمرة أم بصورة مؤقتة ؟ •
 فات الحالية ؟هل أن االستراتيجية الحالية مالئمة في ظل أسباب االنحرا •

  هل يوجد لدى المدرسة قدرة على التعامل مع هذه األسباب التي أدت إلى ظهور االنحرافات ؟ •

مما سبق نرى أن التقييم والرقابة عملية مستمرة تستهدف التأكد من القيام بالعمل أو النشاط في حدود 

ألخطاء عند وضع الخطط، الوقت والتكاليف المقررة والنتيجة المرجوة، وتهدف إلى تخفيض مخاطر ا

  . وتحقيق التوافق مع المتغيرات، والمساعدة في التخطيط وإعادة التخطيط

  

  )٤٢٩: ٢٠٠٢إدريس، والمرسى، : (وتبرز أهمية هذه العملية فيما يلي

  . تفادي الخطأ وتصحيح االنحرافات، خاصة وأن المنفذ هو عنصر بشري معرض للخطأ-١

  .د تحدث بين الفواصل الزمنية بين عمليات اإلدارة تفادي آثار التغيرات التي ق-٢

ضياع الوقت، تدني مستوى العمل : ( الرقابة الكثير من األمور مثل يترتب على غياب عملية -٣

  ).واإلنجاز، اإلسراف في الموارد المادية
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  )١٥٦: ١٩٩٦القطامين، : ( ولضمان ممارسة رقابة فعالة ال بد من إتباع ما يلي

ن تتضمن الحد األدنى المطلوب من المعلومات الضرورية إلعطاء صورة واضحة الرقابة يجب أ 

 .عما يجري في المدرسة

الرقابة يجب أن تركز بصورة رئيسية على النشاطات الحيوية بغض النظر عن كونها سهلة القياس  

 .أم صعبة
م اكتشاف الرقابة يجب أن تزود المدير بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب ليتسنى له 

 . االنحرافات بين النتائج واألهداف عند وقوعها
 مقارنة األداء الفعلي ىمن خالل استعراضنا للمراحل األربع نجد أن عملية التقييم والرقابة تعتمد عل

Actual performance بالنتائج أو األهداف المرغوب تحقيقها، وهي عملية مستمرة وأسلوب تدقيق 

جب أن يكون المدير العصري على علم به لتفادي مدرسته الكثير من اإلسراف وتصحيح وإعادة تخطيط، ي

  . والهدر ومن ثم تحقيق أهدافه بأقل الخسائر، ومن ثم تنمية البرامج واإلجراءات الجديدة

  

  Vision Statement :تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة/ خامساً
الرسالة في آن واحد وهذا يعتبر عدم توافق ،حيث يقوم البعض بوضع تصور لكل من الرؤية المستقبلة و

ما الذي : ما هي طبيعة عملنا؟ أما الرؤية المستقبلية فتجيب على السؤال: أن الرسالة تجيب على السؤال

   نريد أن نصل إليه؟ 
لى وتعبر الرؤية المستقبلية عن التميز الواجب إحداثه، وبالتالي هي الغايات واآلمال التي تهدف المنظمة إ

  . تحقيقها في األجل الطويل

والرؤية أساس أي تغيير، ومن المهم إن يشارك جميع العاملين في المدرسة في وضعها، إذ تساعد 

  .الرؤية المشتركة على توحيد الجهود وتعزيز القدرة على اإلبداع واإلحساس بالمسئولية

  )٧٩: ٢٠٠١خطاب، (

أهم المهارات الالزمة للمدير التربوي الناجح، ومتطلباً ويعتبر تحديد الرؤية االستراتيجية للمدرسة من 

 مدير مدرسة ٤٣٠ مسح شمل دارة المدرسية الفعالة، فقد أجرت وزارة التربية والتعليم األمريكيةهاماً لإل

    حيث وجد أن هناكالناجحين،في الواليات المتحدة لمعرفة أي السمات الضرورية لمديري المدرسة 

 صاحب رؤية مكتوبة للمدرسة :أهمهاة تتصدر صفات مدير المدرسة الفعال، من مميزات رئيسي) ١٠ (

  . لديه المصداقية والثقةمحددة،وخطة لإلنجاز، له أهداف 
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بذلك نستطيع القول بأن الرؤية المستقبلية هي الصورة الواضحة التي تسعى المدرسة إلى أن تكون عليها 

ه واضح للمتابعة واالستمرار في العمل وهي أيضاً تجيب مستقبالً، وهي تزود كل فرد بالمدرسة باتجا

  :على األسئلة التالية

  ما الذي يجب أن تكون عليه المدرسة خالل العشر سنوات القادمة؟ •

 ما شكل وحجم ونوع التطوير الذي تحاول المدرسة إحداثه؟ •

   تكون بالمدرسة مستقبالً؟أنما المجاالت واألنشطة التي نرغب  •
                                            www.moe.gov.om/moe/bulletin/04.htm  

إن تصميم الرؤية المستقبلية للمدرسة ليس أمراً سهالً بل يحتاج من مدير المدرسة إلى وعي ودراسة 

وتحليل وتطوير مهني مستمر وقدراً من اإلبداع والبصيرة والخيال، ويستلزم ذلك دراسة القدرات الذاتية 

، واستكشاف لإلمكانيات المتاحة، وذلك من خالل استكشاف التغيرات والتوقعات التي قد يكون لمدرسة

  : لها أثر على البيئة المدرسية والطالب وتقتضي هذه األعمال اإلجابة على التساؤالت التالية

  )١٢ :٢٠٠٣العويسي، ( 

ا وخاصة السياسية كيف نعد طالب مدارسنا للمستقبل في ظل المتغيرات التي يعيشها مجتمعن •

  المترددة وغير الثابتة؟

ما الحاجات الضرورية التي يتطلب من طالبنا إتقانها مستقبالً في ظل المتغيرات التكنولوجية  •

 المتسارعة؟
 ما هو الدور الذي نرغب من المدرسة أن تؤديه للطالب والمجتمع ؟ •

  

 Vision Statement: كتابة الرؤية االستراتيجية
بصورة مبسطة وواضحة وبشكل مختصر بعيدة عن الغموض، وفي ذلك تستعمل كل بتها وهذا يعني كتا 

المعلومات المهمة والرئيسة التي جمعت ونوقشت حول البيئة المدرسية، باإلضافة إلي التنبؤ بالتطورات 

المستقبلية والتوجهات التي ستؤثر على المدرسة والتي تأتي من خاللها مناقشة المستقبل واحتماالت 

 )  ٢٣٥: ٢٠٠١العارف،  (    .تأثيره على المدرسة، وهذا كله بعد المناقشة والمشاركة الجماعية

  :محددات نموذج عملية اإلدارة االستراتيجية* 
من الضروري فهم محددات نموذج عملية اإلدارة االستراتيجية من أجل أن يكون صانعي االستراتيجية 

 . ولتجاوز عناصر الضعف الموجودة فيهالنموذج،مة لتطبيق على وعي حول المنهجية الصحيحة والمالئ

  :وهذه المحددات هي
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صياغة االستراتيجية حسب هذا النموذج تبدأ من العام إلى حيث أن   /Holistic العمومية -١

الخاص، أو من الكل إلى الجزء، حيث تتم عادة دراسة المنظمة كنظام متكامل يعمل في سياق بيئة 

  .االنتقال إلى تحليل األنشطة التنفيذيةمحددة ، ومن ثم 

حيث يعتبر هذا النمـوذج    /Analytic versus prescriptive التحليلية بدالً من الوصفية -٢

  .تحليلي أكثر مما هو وصفي ويقدم تحليل للمبادئ واألسس الصحيحة لعملية التخطيط االستراتيجي

ز على تحليل عناصر ومتغيرات البيئة كما  حيث أن هذا النموذج يرتك/ Objectives الموضوعية-٣

هي دون إضافة أو تجريد، كما أنه نشاط يعتمد بالدرجة األولى على خبرات وقدرا ت المدراء وصانعي                 

  ) ٣٨-٣٦: ١٩٩٨ياسين، ( .القرار

  

  :عناصر اإلدارة االستراتيجية** 
   Strategic planning مجال تصميم االستراتيجية أو التخطيط االستراتيجي -١

ط الرئيسي الذي مالذي هو بمثابة تحديد لألهداف واختيار للبرامج الالزمة لتحقيق هذه األهداف، وتحديد للن

  :ويتسم بما يلي.يحقق عالقات فعالة بين المدرسة والبيئة المحيطة بها

أي يمد مدير المدرسة بصره خارج حدود األشياء التي يمكنه التحكم فيها مما : الشمول والتكامل •

 .جعل هذه العملية ديناميكية نظراً لطبيعة العوامل المحيطة المتحركةي
 .التفاعل بين مستويات التخطيط •

 المرونة  •

 .التفاعل بين التخطيط والتنفيذ •

  )٩: ٢٠٠١خطاب، : ( ويشمل ذلك اتخاذ القرارات في المجاالت التالية

تحليل العوامل البيئية المحيطة الخارجية  التي تواجه المدرسة بناءاً على دراسة والفرص والقيود تحديد -١

  .والداخلية

  . وضع اإلطار العام لالستراتيجية ويشمل ذلك وضع فلسفة المدرسة ورسالتها ومجالها، وأهدافها-٢

  . اختيار البدائل االستراتيجية والتي تعظم من تحقيق األهداف في ظل الظروف البيئية المحيطة-٣

  .عامة والخاصة بالمجاالت الوظيفية والتشغيلية المختلفة وضع الخطة االستراتيجية ال-٤

  )٩٢: ١٩٩٦القطامين،: ( وتظهر هنا عدة مبررات تؤدي إلى التفكير في التخطيط االستراتيجي

، وتتمثل هذه األخطاء في اإلخفاق في الوصول إلى )المدرسة( اكتشاف أخطاء في عمل المؤسسة  •

  .نتائج متطابقة مع األهداف الموضوعة
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وذلك عندما تصبح نتائج األداء تبعد كثيراً ) المدرسة( بلور فجوة ملفتة للنظر في أداء المؤسسة ت •

 .عن التوقعات
 . حيث أن لكل مدير طريقته) المدرسة(تولي مدير جديد لمهامه في المؤسسة  •

  :وتسفر مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي عن ثالثة أنواع من الخطط وهي

 واألهداف التي تسعى المدرسة، وهي خطة إنمائية طويلة األجل يحدد فيها فلسفة /تيجية الخطة االسترا) أ(

 الخطة بأنها طويلة األجل وذات خطوط هوتتميز هذ. إلى تحقيقها والبرامج الزمنية لتحقيق هذه األهداف

ط بين الخطط  وتتميز أيضاً بالمرونة، وتعتبر كمظلة تربالتنظيم،عريضة وتتم في المستويات العليا من 

   . سنوات٥ وتكون مدتها تزيد عن .ووضع اإلطار لترشيد القرارات الخاصة بها

يتم وضع الخطط ألوجه النشاط الرئيسة كالتدريس والتنظيم والتطوير / الخطط متوسطة األجل) ب(

وضعها وتوطيد العالقات، وذلك لتحقيق االستخدام األمثل للموارد في ضوء األهداف والسياسات التي سبق 

  .سنوات) ٥-٣(في الخطة االستراتيجية، وتتم هذه الخطة لفترة من 

وتتميز هذه الخطط بأنها تفصيلية وتوفر خطوطاً مرشدة لكافة أوجه النشاط في / الخطط قصيرة األجل) ج(

  لتسهيلةالمدى القصير، مثل الخطط الفصلية والسنوية المتعلقة بطرق التدريس والوسائل العلمية المستخدم

  )٢٢- ٢٠: ٢٠٠١خطاب، ( . عملية التعليم والتعلم

   :عملية التنفيذ االستراتيجي ومحدداتها -٢

وذلك من خالل تهيئة البيئة الثقافية للمدرسة وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب ووضع البرامج الزمنية 

   .والموازنات

ين عن التنفيذ مما يستلزم منهم فهماً وتجدر اإلشارة هنا إلي أنه ينبغي وضع خطط التنفيذ من قبل المسئول

  )٦٨: ١٩٩٩الجندي، . ( متعمقاً للخطط التي سيقومون بتنفيذها

فمما ال شك فيه أن الخطة المتكاملة ينبغي أن تعمل على تحديد النتائج التي تظهر من خالل اشتراك فريق 

ل البرامج التطبيقية المعدة التخطيط مع جميع موظفي المدرسة واآلباء في تنفيذ أهداف المدرسة من خال

والتي تتحدد من خاللها رؤية المدرسة المستقبلية، بحيث تحتوي خطة العمل المدرسي على األحداث 

الرئيسة والمصادر والمسؤوليات والفترة الزمنية ومعايير النجاح ويمكن لمدير المدرسة تحقيق ذلك عن 

  ) ١١: ٢٠٠٣العويسي، : (طريق

  . التخطيطتحديد وقت إجراء عملية •

ممثلون عن (واالستفادة من فريق عمل ) تطبيق الخطة( تحديد المسئولين عن عملية التنفيذ  •

 .لضمان واقعية الخطة) المؤسسات المشاركة
 .ترجمة أعمال الخطة االستراتيجية من خالل توصيف الوظائف وتقويم أداء الموظفين •

 ).لجنةخطة عمل لكل ( تنظيم الخطة العامة في خطط عمل صغيرة  •
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 .متابعة التنفيذ والتأكد من توثيق وتوزيع الخطة •
 .الدعم المستمر من خالل المراجعة المستمرة ألهداف الخطة •
التأكيد على أهمية التغذية الراجعة لضمان تنفيذ المشاركين في عملية التخطيط للوائح المنظمة  •

 .للخطة المدرسية
إلى ) الموضوعة( تم فيها ترجمة االستراتيجية المصاغةويعرف التنفيذ االستراتيجي بأنه العملية التي ي

 التنظيمي،إجراءات عمل في إطار بناء نظم التخطيط وتخصيص الموارد المادية والبشرية، والتركيب 

  )Jauch, 1988: 6-8.(  القيادة ونظام تقويم األداء االستراتيجيوالمعلومات، ونظم 
  )١٩٨: ٢٠٠٠الحسيني،: ( تتعلق باإلجابة على األسئلة التاليةوهذا يعني أن عملية التنفيذ االستراتيجي 

 إلى أي مدي يكون التركيب التنظيمي مناسباً لعمل المدرسة وبالشكل الذي يحدد العالقات المتداخلة -١

   ؟ةبين مختلف وحدات األعمال اإلستراتيجي

المختلفة تساهم في تحديد  مدى تدار موارد المدرسة بفعالية؟ وهل أن الوظائف واألنشطة  إلى أي-٢

  األهداف؟ 

 التغيرات الثقافية والسلوكية التي يتطلبها ر كيف يمكن إدارة التغيير االستراتيجي مع األخذ باالعتبا-٣

  التغيير االستراتيجي؟ 

  )٣١٩: ١٩٩٧أبوقحف، : ( ولتنفيذ االستراتيجية على الوجه األكمل يستلزم اإلجابة على التساؤالت التالية

 تتوافر جميع اآلليات الهيكلية وتترابط مع بعضها البعض بشكل يتناسب مع االستراتيجية هل -١

  الموضوعة؟

 هل تم حل جميع التعارضات القائمة بين المجاالت واألنشطة الوظيفية المختلفة بشكل يتناسب مع -٢

  متطلبات التنفيذ؟

  لجميع األطراف ذات العالقة بها؟  هل تم توصيل أو إبالغ االستراتيجية بطريقة سليمة ومناسبة -٣

أو هل يالئم نمط اإلدارة مع متطلبات ارة المدرسة وتأييد لالستراتيجية؟ هل هناك التزام من قبل إد-٤

  التنفيذ ؟

   هل تم تحديد الحلول لجميع المشكالت أو العقبات الخاصة باألنشطة الوظيفية المختلفة ؟-٥

ه على الرغم من كون عمليات التنفيذ االستراتيجي تأتي بعد صياغة ويشير علماء اإلدارة االستراتيجية بأن

االستراتيجية، إال أن مستوى األداء الحقيقي للمدرسة يرتبط بقدرتها على التنفيذ الفعال للمتطلبات اإلدارية 

ات الخاصة بتطبيق أحد البدائل االستراتيجية الذي تم اختياره من قبل المدرسة وانسجام ذلك مع اإلمكاني

  .ا للمدرسة وبيئتها الخارجية المحيطة بهةالداخلي

 :إلى أن التنفيذ االستراتيجي الناجح يتطلب ما يلي) ٢٠١: ٢٠٠٠، الحسيني( ويشير 
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 بتحقيق نتائج ناجحة إلدارة التغيير االستراتيجي وتوزيع هذه ة وضوح في المسؤوليات الخاص-١

  .المسؤوليات

تغييرات المطلوبة فيها محدودة قدر اإلمكان لكي يتسنى لإلدارة  أن يكون عدد االستراتيجيات وال-٢

  .السيطرة على عمليات التنفيذ

  . تحديد وتخطيط األعمال الضرورية لتنفيذ االستراتيجيات والمسؤوليات المتعلقة بها-٣

  . تحديد نقاط قياس مستوى تقدم تنفيذ االستراتيجية بوضوح-٤

   .قابة والسيطرة المناسبة تحديد مقاييس األداء وآليات الر-٥

   

  : مخاطر اإلدارة االستراتيجية** 

يجب على المديرين توخي الحذر واالحتياط من إمكانية تحقيق ثالث نتائج غير مرغوبة من االنخراط في 

  )٣٥: ٢٠٠٢إدريس، والمرسى، : (ممارسة اإلدارة االستراتيجية وهي

لية اإلدارة االستراتيجية على مسئولياتهم الوظيفية، فقد يؤثر الوقت المنفق في عم:  استنزاف الوقت-١

وبالتالي يجب أن يكون التدريب على كيفية جدولة المهام بما يسمح بإنفاق الوقت الضروري فقط في 

  .األنشطة االستراتيجية

 االستراتيجية التي تم تفقد يتنصل بعض المشاركين من مسئولية القرارا: ضعف االلتزام بالتنفيذ - ٢

  .صل إليهاالتو

حيث يجب أن يدرب المديرين على توقع :  اإلحباط الناتج عن عدم تحقيق األداء أو النتائج المرغوبة-٣

حاالت اإلحباط أو مشاعر اليأس التي قد تتسرب إلى نفوس المشاركين في عمليات إعداد االستراتيجيات 

  .أو المنفذين لها، واستخدام األساليب المالئمة للتعامل معها

  

يام بمهام متعددة ومتنوعة ومعقدة لمواجهة تحديات  المفهوم الحديث لدور مدير المدرسة يتطلب منه القإن

العصر واالستجابة لعمليات التغيير والتطوير الحاصل في البيئة المدرسية والمحيطة بها، وهي مهام 

تختلف بدرجة كبيرة عن المهام التقليدية، ونتيجة لذلك أصبح لزاماً على مدير المدرسة أن يستفيد من 

في اإلدارة، ومن هذه األساليب اإلدارة االستراتيجية، هذا األسلوب الذي يجعل األساليب العلمية الحديثة 

العمل المدرسي يسير بانتظام وفق خطة استراتيجية شاملة تركز على االحتياجات الفعلية الحقيقية التي 

متوقعة يمكن تحديدها على أرض الواقع، ومترابطة تجمع كل االحتياجات المتعددة واإلنجازات المتعددة وال

  .في وحدة متجانسة وثيقة الصلة بواقع المدرسة
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  الفصل الثالث
   الدراسات السابقة 

  
  ة العربيةالدراسات السابق •

   المدرسيةباإلدارةدراسات متعلقة  -١

  االستراتيجيةباإلدارةدراسات متعلقة  -٢

  الدراسات السابقة األجنبية •

   دراسات متعلقة باإلدارة المدرسية -١

  باإلدارة االستراتيجية دراسات متعلقة -٢
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  -:الدراسات العربية/ أوالً
  

  :الدراسات العربية المتعلقة باإلدارة المدرسية 
 
تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة المدرسية في : " بعنوان ) ٢٠٠٣بسيسو ، ( دراسة -١

  "محافظات غزة 

جه مديري المدارس في محافظة غزة وأيها هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المشكالت التي توا

. أكثر شيوعا، وكذلك التعرف على األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس وأيها أكثر شيوعا

وكذلك . ومعرفة مدى اختالف المشكالت التي تواجه مديري المدارس باختالف النمط القيادي السائد لديهم

في ) لخبرة، طبيعة المرحلة، مكان السكن، والمؤهل العلمي النوع، ا( التعرف على اثر المتغيرات 

  .ثم تقديم تصور مقترح لمعالجة هذه المشكالت. اختالف المشكالت لدى مديري المدارس

ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة في 

  .مديراً ومديرة) ٢٨٢(م كافة محافظات غزة والبالغ عدده

  .األولى لتحديد المشكالت، والثانية حول األنماط القيادية: وقامت الباحثة بإعداد أداة من استبانتين

  :ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالية

 مشكالت، وفي مجال أولياء ٤وجود العديد من المشكالت في جميع المجاالت، ففي مجال المعلمين  •

 ٣ مشكالت، وفي مجال الطلبة ٥ مشكلة وفي مجال البناء والتجهيزات ١٢المحلي األمور والمجتمع 

 . مشكلة١١ مشكلة، وفي مجال المنهاج ١٨مشكالت، وفي مجال اإلدارة التعليمية 

 .تبين أن أكثر األنماط القيادية شيوعاً هو النمط الديمقراطي، يليه الترسلي وأخيراً النمط األتوقراطي •

 .ن طبيعة المشكالت التي يواجهها مديري المدارس ونمط القيادة السائد لديهمال توجد عالقة بي •

النوع، الخبرة، المرحلة ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت تعود إلى المتغيرات  •

 ).التعليمية، أو اختالف مكان السكن 

ارس تعزى لمتغير المؤهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو المد •

 .العلمي، وأن أكثر المشكالت لدى أصحاب المؤهل العلمي األقل وهو الدبلوم
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المشكالت التي تواجه المديرين الجدد في مدارس محافظات : " بعنوان) ٢٠٠٢الهباش، (  دراسة -٢

  . " وسبل مواجهتها غزة

 المديرين الجدد في مدارس محافظات غزة هدفت الدراسة إلى الكشف عن أكثر المشكالت التي تواجه

مرحلة التدريس، الجنس، ( شيوعاً، وعما إذا كان هناك اختالف في درجات التقدير للمشكالت باختالف 

  ). الجهة المشرفة، المنطقة التعليمية 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الجدد 

) ٣١(مديراً ومديرة، ومدارس وكالة الغوث الدولية وعددهم ) ٩٣(عين للمدارس الحكومية وعددهم التاب

  . م٢٠٠١عام وحتى١٩٩٨قبل ثالث سنوات من عام مديراً ومديرة الذين تم تعيينهم 

  : مجاالت هي) ٧(فقرة موزعة على ) ١٢٠(وقد قام الباحث بإعداد استبانة لهذا الغرض اشتملت على 

 المدرسي، الشؤون اإلدارية والمالية ، جة، هيئة التدريس، المجتمع المحلي وأولياء األمور، والمنهاالطلب( 

  :وقد أشارت النتائج إلى ) اإلدارة التعليمية ، األبنية والتجهيزات 

وجود مشكالت يعاني منها المديرون الجدد في كل المجاالت، أكثرها حدة تلك المتعلقة باإلدارة  •

وقد بلغ مجموع المشكالت التي يعاني منها المديرون الجدد . األبنية والتجهيزات والمناهجالتعليمية و

  .مشكلة بدرجة ضعيفة) ١٥( بدرجة متوسطة، ) ٧٠( مشكلة،  ) ٣٥(بدرجة كبيرة 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد للمشكالت التي تواجههم  •

 .س ، والمرحلة التعليمية ، والمنطقة التعليمية تعزى لعامل الجن

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد للمشكالت تعزى للجهة  •

 .المشرفة لصالح مديري المدارس الحكومية 

  :وقد أوصى الباحث بما يلي

 .رسةضرورة الحد من األعمال الكتابية الروتينية التي يقوم بها مدير المد 

 .الحد من تنقالت المعلمين دون التنسيق بين اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية والمعلم 

 .تعاون إدارة المدرسة مع أولياء األمور للعمل على رفع المستوى التحصيلي للطلبة 

 .تحسين المستوى المادي للمعلمين والمديرين، وتخفيف نصابه من الحصص 
 
  )" .مالمح من الواقع المعاصر(استراتيجية اإلدارة في التعليم : " بعنوان) ٢٠٠١سليمان، (  دراسة -3

هدفت الدراسة التعرف على موجهات اإلدارة في التعليم من عوامل لها صلة بالسياسة واللغة والدين 

يم واالقتصاد، كما هدفت إلى التعرف على الهياكل التنظيمية إلدارة التعليم، والتعرف على نظام إدارة التعل

وكذلك إدارة التعليم الجامعي والعالي والمقارنة بينه وبين نظامي اإلدارة في االتحاد ) ع.م.ج(في 

  .السوفيتي سابقاً والواليات المتحدة األمريكية
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة استناداً إلى قرارات وزارة التعليم وقرارات مجلس 

  . وأرشيف اليونسكوالوزراء ودائرة اإلحصاء

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 والتعليم على أسس عصرية، وال تزال االقليل من الدول العربية اتجهت نحو تطوير اإلدارة العامة به •

تستخدم التنظيمات اإلدارية القديمة سواء في ممارساتها أو في إجراء التنقالت وترقيات المسئولين عن 

  .شئون التعليم

بعض الدول العربية ال تزال حتى اآلن لم  تتحقق فيها الصلة التي يجب توافرها بين المدرسة وبيئتها  •

 .المحلية

  :وقد أوصى الباحث بما يلي

ارة المتضمنة لتوقعات المستقبل ينبغي أن يسعى لتطبيق األخذ باألساليب الحديثة في التربية واإلد** 

  .سنوياً في الوطن العربي% ٣دالت الزيادة السكانية نحو خاصة وأن مع) اإلدارة االستراتيجية(

إيجاد التعاون المشترك بين أجهزة التخطيط التربوي وأجهزة اإلحصاء واألجهزة التنفيذية عند وضع ** 

  .الخطط

إعادة النظر في المعايير الحالية الختيار مديري المدارس وإعدادهم للتدريب الميداني وذلك باإلفادة ** 

  .تجاهات العالمية المعاصرةمن اال
 
القدرة على القيادة التربوية لمديري المدارس األساسية : " بعنوان) ٢٠٠١عليمات، (  دراسة -٤

  ".ومديراتها في محافظة المفرق

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى القدرة على القيادة التربوية لمديري المدارس األساسية ومديراتها في 

الموضوعية، استخدام السلطة، المرونة، فهم اآلخرين، : ( عام وفق المجاالت التاليةمحافظة المفرق بشكل 

، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة بين المديرين والمديرات )معرفة مبادئ االتصال

لخبرة في قدرتهم على القيادة التربوية بشكل عام وفي مجاالت االختبار بشكل خاص تبعاً لمتغيري ا

  .والعمر

الذي أعده محمد منير ) اختبار القيادة التربوية(ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم 

ولقد . مديراً ومديرة من مديري المدارس األساسية) ١٥٠( مع إجراء بعض التعديالت وطبقه على يمرس

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

القيادة التربوية لمديري ومديرات المدارس األساسية بشك عام وبغض النظر عن  مستوى القدرة على -١

  .الجنس يقع في مستوى مقبول

  .المديرين أقدر على القيادة التربوية من المديرات بشك عام-٢
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  ).فهم اآلخرين( باستثناء مجال ر المديرون أقدر على القيادة في جميع مجاالت االختبا-٣

  .ة أثر في القدرة على القيادة لصالح الذكور كان لمتغير الخبر-٤

فما ٢٠(، )١٩-١٥( كان لمتغير الخبرة أثر في القدرة القيادية لصالح الذكور ضمن فئتي الخبرة -٥

  ).فوق

  . يتناسب متغير العمر مع متغير الخبرة طردياً في القدرة على القيادة التربوية-٦

  :ولقد أوصى الباحث بما يلي

  :مديرين والمديرات ورفع مستوى قدرتهم على القيادة التربوية عن طريقتطوير كفاءة ال* 

 فتح دورات مستمرة للتدريب والتأهيل وفق برامج خاصة تعد لمواكبة االتجاهات الحديثة في علم -١

  .اإلدارة والقيادة

 ما  مطالبة المديرين والمديرات بإجراء بحوث وتقارير في الميدان اإلداري لغرض إطالعهم على-٢

  .  يستجد من علوم في القيادة التربوية

  

ممارسة مديري مدارس تجربة اإلدارة المدرسية : " بعنوان) ١٩٩٩المحيلبي، والجبر، (  دراسة -٥

  )". بدولة الكويت لمهامهم، دراسة تقويميةاالمطورة وأمنائه

 في مدارس تجربة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مزاولة كل من المديرين واألمناء العاملين

كما هدفت كذلك إلى التعرف . اإلدارة المدرسية المطورة بدولة الكويت للمهام الجديدة التي أنيطت بهم

  .على ما إذا كان للجنس وسنوات الخبرة أي أثر على مزاولة هؤالء المديرين واألمناء لهذه المهام الجديدة

في هذه الدراسة، وأعدا استبانة ) يل التباين األحاديتحل(ولقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 

بنداً ذات عالقة باألبعاد التربوية ) ١١(بنداً ذات عالقة باألبعاد التعليمية و) ١٨(بنداً منها ) ٢٩(مكونة من 

وأظهرت . أمين مدرسة ممن يعملون في مدارس التجربة) ٤٣(مديراً و) ٤٥(كما شملت عينة الدراسة . 

  :ائج التاليةالدراسة النت

  .يمارس كل من المديرين واألمناء المهام الجديدة المحددة لكل منهم في ظل تجربة اإلدارة المدرسية -١

 .ال يؤثر جنس المديرين واألمناء أو سنوات الخبرة على مزاولتهم لهذه المهام -٢
 
البنات في المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس : " بعنوان ) ٢٠٠١العاجز، (  دراسة -٦

  ".التعليم األساسي بمحافظة غزة وعالقتها ببعض المتغيرات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات في التعليم 

األساسي في محافظات غزة، والتي تحول دون أداء عملهن على الوجه األكمل، وعالقتها ببعض 

  . الباحث النهج الوصفي التحليلي لهذا الغرضحيث استخدم. المتغيرات
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مديرة من مديرات المرحلتين االبتدائية واإلعدادية التابعة لوكالة الغوث ) ٩٥(وشملت عينة الدراسة 

من % ٥٣تمثل . مديرة من السلطة الوطنية) ٤٥( مديرة من وكالة الغوث، ) ٥٠(وللسلطة الوطنية بواقع 

  .مجتمع الدراسة

فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي النظام وإدارة شئون ) ٥٤( استبانة مكونة من واستخدم الباحث

  .المدرسية الهيئة اإلدارية – اإلدارة المركزية – أعضاء الهيئة التدريسية –الطالبات 

وأظهرت النتائج أن أكثر المشكالت شيوعاً في مجال النظام المدرسي هي السلوك العدواني لدى الطالبات 

سحة، وفي مجال أعضاء هيئة التدريس عدم إنجاز بعض المعلمين والمعلمات األعمال الموكلة خالل الف

كما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير نوع المدرسة . إليهم في الوقت المحدد

فروق دالة كما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة وتوجد . لصالح مديرات السلطة الوطنية

  .إحصائيا تعزى للمرحلة التعليمية لصالح مديرات المرحلة اإلعدادية

وأوصى الباحث بضرورة قيام الجهة المشرفة بتوفير كل ما يلزم اإلدارة المدرسية من غرف دراسية 

  .ومساحات ومالعب ومختبرات ومعلمات متخصصات
 
 اإلدارية والفنية لمديري المدارس واقع الممارسات: " بعنوان  ) ١٩٩٨أبوعودة ، (  دراسة -7

  " .الثانوية في لواء غزة 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية األكاديمية 

، ) نوع المدرسة، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة : ( الحكومية في لواء غزة في ضوء المتغيرات

ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات . م الباحث المنهج الوصفي التحليليولقد استخد

مديراً ومديرة، كما تكونت من جميع المعلمين والمعلمات ) ٤٩( المدارس الثانوية في لواء غزة وعددهم 

  .معلماً ومعلمة) ١٣٧٣( الواقعين تحت إدارتهم وعددهم 

  :لتاليةولقد توصلت الدراسة إلى النتائج ا

يقدر المديرون درجة ممارساتهم اإلدارية والفنية بشكل أعلى من تقدير المعلمين لها في كل مجال على  •

  .حدة، وفي مجموع المجاالت ككل

بين واقع الممارسات اإلدارية والفنية ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

فسهم والمعلمين الواقعين تحت إدارتهم وذلك لصالح لمديري المدارس كما يقدره كل من المديرين أن

 .المديرين في كل مجال على حدة ، وفي جميع المجاالت ككل

بين واقع الممارسات اإلدارية والفنية كما ) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •

مؤهل العلمي، سنوات لنوع المدرسة ، الجنس ، ا(ون تعزى إلى المتغيرات التاليةيقدره المدير

 ).الخدمة
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  :وأوصى الباحث بما يلي

  .ضرورة اختيار مديري المدارس الثانوية ممن حصلوا على مؤهل دراسات عليا في التربية وإدارتها  •

ضرورة تدريب هؤالء المديرين عبر برامج أكثر تطبيقية ، وخاصة في سبل توثيق عرى االتصال  •

 .جتمع المحليوالتواصل بين المدرسة الثانوية والم

  

الصعوبات التي تواجه مديري المدارس األساسية الحكومية : " بعنوان  ) ١٩٩٦محمود، (  دراسة -٨

  " .في محافظة الخليل 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة 

شكل عام وكذلك الصعوبات حسب متغير الجنس الخليل من وجهة نظرهم من خالل طرح الصعوبات ب

  .والمؤهل وسنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية وموقع المدرسة

وشملت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع األصلي وعددهم .واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي

 فقرة موزعة على )٨٩(مديراً ومديرة واستخدم الباحث لذلك استبانة لهذا الغرض مكونة من ) ١٧٣(

 عالقة المدير بالسلطات التعليمية – البناء والتجهيزات – الهيئة التدريسية –الطلبة : ( خمسة مجاالت هي 

  .حيث تم فحص صدقها وثباتها بطريقة إعادة التطبيق )  وأولياء األمور–

 مصدرها السلطة وأشارت النتائج إلى وجود صعوبات تواجه مديري ومديرات المدارس كافة أكثرها التي

التعليمية يليها الصعوبات المتعلقة باألبنية والتجهيزات وأولياء األمور والهيئة التدريسية، واقلها صعوبة 

كما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الصعوبات تعزى لمتغير . المتعلقة بالطلبة

  ).الماجستير( ليا الجنس والمؤهل وذلك لصالح الذكور وحملة الشهادات الع

وأوصى الباحث بضرورة توفير الخدمات اإلرشادية في المدرسة، وتجنب إرغام المدرسين على تدريس 

 .مواد غير تخصصهم ورفع كفاية المعلمين بتدريبهم أثناء الخدمة وزيادة فرص التعاون مع أولياء األمور 

  

مدرسية في تهيئة الموارد البشرية للمشاركة دور اإلدارة ال: " بعنوان ) ١٩٩٥أبو الوفا ، (  دراسة -٩

  ) .دراسة حالة على محافظة القليوبية "  ( في إنجاز سياسة التغيير التربوي الفعال 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر التغيير في الوقت الحاضر وأهم مصادره والوقوف على أسباب 

ن استخدامها من قبل اإلدارة المدرسية في تهيئة  ومراحله وأنواعه، وكشف أهم الطرق التي يمكرالتغيي

  .الموارد البشرية

مديراً، ) ٩٠(واشتملت عينة الدراسة على . يليولقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحل

  .نظار من كل إدارة تعليمية وتم اختيارهم بطريقة عشوائية) ١٠(مديرين ، ) ١٠(ناظراً بواقع ) ٩٠(و
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عبارة وهذه ) ٦٦(أي الذي شمل خمس محاور مكون من الباحث في دراسته أداة استطالع الركما استخدم 

المحاور هي دور اإلدارة المدرسية تجاه العاملين، التالميذ، المجتمع المحلي، موارد المدرسة، سياسة 

  . المدرسة

في مناقشة مشكالت وأظهرت النتائج تفاوت بنود مجاالت الدراسة الخمسة، وكانت أعلى النسب متمثلة 

العاملين بالمدرسة وبث روح الحماس في نفوس التالميذ ووضع خطة لبرنامج العالقات العامة والسعي 

  .نحو توفير اإلسعافات األولية وإطالع مجلس إدارة المدرسة على نظام المدرسة

 العاملين في كما حصلت بنود أخرى على أدنى النسب وهي متابعة البطاقات الشهرية للتالميذ وقيادة

  .المدرسة في مجاالت العالقات العامة والتعاون مع الموجهين

وأوصى الباحث بضرورة تدعيم طريقة التفاهم واخذ الرأي والمشورة بين العاملين وضرورة االهتمام 

 .بمشاركة المدرسة في حل بعض مشكالت المجتمع

  

 الجماهيرية ي المدرسة الثانوية فتطوير أداء مدير: " بعنوان ) ١٩٩٥بن قصودة ، (  دراسة -١٠

  " .الليبية في ضوء االتجاهات المدرسية الحديثة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أداء مدير المدرسة الثانوية العامة في ليبيا في جوانبه المختلفة، 

  . وتقديم تصور مقترح لتحسين وتطوير ذلك األداء

ليلي للتعرف على أداء المدير وتحليل أسباب المشكالت ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التح

مديراً موزعين على بعض المدن الليبية بنسب ) ١٣٢(والمعوقات التي تعوق عمله، وبلغت عينة الدراسة 

  .متفاوتة

  :ولقد استخدم الباحث استبانة لهذا الغرض قسمها إلى أربعة مجاالت هي

 الصعوبات والمشكالت التي تواجه المدير،  ثم تم - الجتماعي  الجانب ا– الجانب الفني –الجانب اإلداري 

  .التأكد من صدقها وثباتها بالتجزئة النصفية وحساب معامل االرتباط

  :ولقد أشارت النتائج إلى ما يلي

مديرو المدارس الثانوية الليبية يؤدون معظم المهام اإلدارية لكنهم غير حريصين على حسن استخدام  •

  .ومتابعة المستحدثات في مجال اإلدارة المدرسيةالوقت وتنظيمه، 

يحرصون على تخصيص جانب من االجتماعات لمناقشة المشكالت بين المعلمين، ويقصرون في  •

 .خدمة البيئة والمجتمع

وقد أوصى الباحث بضرورة تفويض بعض السلطات الممنوحة لمديري المدارس للمعلمين، وتشجيعهم 

 .ة في اتخاذ القراراتعلى تحمل المسئولية والمشارك
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 " . تطوير اإلدارة المدرسية بدول الخليج العربي : " بعنوان ) ١٩٩٣فهمي ، ومحمود ، (  دراسة- ١١

هدفت الدراسة إلى استعراض وتحليل واقع اإلدارة المدرسية ومجاالتها في الدول األعضاء ، والتعرف 

دارة المدرسية، ومن ثم التوصل إلى نموذج مقترح على االتجاهات العالمية والنماذج الحديثة في مجال اإل

  .لتطوير العمل في اإلدارة المدرسية 

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي في هذه الدراسة وذلك لمالءمته لطبيعتها من حيث جمع المعلومات 

 لها،لمنظمة والبيانات الالزمة عن اإلدارة المدرسية في الدول األعضاء من خالل القوانين واللوائح ا

والتعرف على أراء المسئولين عن اإلدارة المدرسية ومقترحاتهم لتطويرها، وذلك من خالل استطالع 

  .للرأي في الدول األعضاء

  :الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

أوضحت إجابات المسئولين عن اإلدارة المدرسية في أربع دول فقط وجود دورات وبرامج تدريبية  •

  .داد مديري المدارس بالمرحلتين االبتدائية والثانويةإلع

هناك اتفاق على ضرورة أن تتضمن دورات التدريب المهارات الفنية واإلدارية وأحدث الطرق  •

 .واألنماط اإلدارية
 

العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية : " بعنوان ) ١٩٩٣بدير، ( دراسة -١٢

   ".ثانوية بالتعليم العام، دراسة ميدانية على محافظة القليوبيةبالمرحلة ال

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المدرسة الثانوية العامة والعوامل المؤثرة في فعالية العملية 

التربوية، كما هدفت إلى الوقوف على النمط اإلداري السائد والكشف عن محددات وخصائص النمط 

استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل دراسة الحالة وأسلوب تحليل النظم لتحليل و. اإلداري المرغوب

  .المدرسة الثانوية كمنظومة

من كل ) ١٠(إداريا بواقع ) ٤٩٠(مدرس أول، ) ٦٨٠(مديراً ووكيالً، ) ٢١٨(ولقد شملت عينة الدراسة 

  .طالباً يمثلون المكاتب التنفيذية لالتحادات الطالبية) ٣٤٣(مدرسة، و

ولقد استخدمت الباحثة استبانة لهذا الغرض لكل فئة من العينة، باإلضافة إلى الزيارات الميدانية 

  .والمقابالت الشخصية مع بعض أفراد العينة

  :وكانت نتائج الدراسة المتعلقة بالمحاور األربعة لالستبانة كما يلي

  .تنظيم والتوجيه والتدريبقلة اهتمام مدير المدرسة باالتصاالت وال:  المحور اإلنساني- أ

لم يشبع مدير المدرسة حاجات العاملين ودراسة توقعات الجمهور وتبني سياسة :  المحور االجتماعي- ب

  .التطوير والتحسين
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تدني مستوى وضع أهداف قياسية للمدرسة وتحديد األدوار وتحديد مواصفات كل :  المحور التنظيمي- ج

  .موظف

تدني االهتمام بطبيعة العمل في ضوء فهم العالقة بين الناحية الفنية  ): الفني(  المحور التكنولوجي-د

  .واإلنسانية

وأوصت الباحثة بضرورة وضع تصور مستقبلي إلدارة المدرسة الثانوية العامة يقيها من أخطار العوامل 

 . المعوقة وتساعدها على تحقيق أهدافها من خالل المحاور األربعة السابق الذكر

   

واقع عملية اتخاذ القرار اإلداري على مستوى المدرسة بدولة : " بعنوان) ١٩٩٢النابه، ( سة  درا-١٣

  ".اإلمارات العربية المتحدة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عملية اتخاذ القرار اإلداري على مستوى المدرسة والمشكالت التي 

ات، ومن ثم تقديم توصيات ومقترحات تؤدي إلى تحد من فاعلية اتخاذه وتنفيذه وعالقتها ببعض المتغير

ولقد . تحسين عملية اتخاذ القرار اإلداري على المستوى اإلجرائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

  :وألجل ذلك قامت الباحثة ببناء استبانة تشمل عدة أقسام

  .ية تعين على اختبار فروض الدراسةيحتوي على بيانات أول/ األول 

  .يتضمن أسئلة مغلقة تدور حول نوعية القرارات المتخذة/ الثاني

  .اشتمل على معوقات اتخاذ القرار في المدرسة/ الثالث

مديراً ومديرة، أما )١٧٤(مديراً ومديرة من المجتمع األصلي البالغ ) ٨٧(وتألفت عينة الدراسة من 

معلماً ومعلمة تم ) ٧٨٨٥(  من المجتمع األصلي البالغمعلماً ومعلمة) ١٩٤(المعلمون فكانت عينتهم 

  :ولقد كانت أبرز النتائج ما يلي. اختيارها عشوائيا

 اإلدارية المتخذة على مستوى المدرسة تستند إلى المشاركة الجماعية، وتصل تمعظم القرارا •

  .القرارات إلى العاملين في الوقت المناسب

 . التي يكون معظمها متصل بأهداف المدرسةترة في مرحلة تنفيذ القراراتوجد متابعة مستم •

 .يلجأ معظم المديرين إلى خبراتهم السابقة كمصدر وحيد القتراح بدائل الحل للمشكالت اإلدارية •

 .كان من أهم معوقات اتخاذ القرار الرشيد أن وقت اتخاذ القرار كان غير مناسب •

 . في اتخاذ القرارات المدرسيةأن مشاركة المجتمع المحلي ضعيفة •
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واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية : " بعنوان) ١٩٩٢المخالفي، (  دراسة -١٤

  ".األكاديمية الحكومية في اليمن 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية 

من خالل المديرين أنفسهم، والمعلمين الواقعين تحت إدارتهم، وكذلك التعرف على أثر الجنس، في اليمن 

  :المؤهل، وسنوات الخدمة لكل من المديرين والمعلمين في تقدير تلك الكفاءة في العمليات اإلدارية التالية

  .التخطيط، التنظيم، االتصال، اتخاذ القرار، القيادة، التقويم

فقرة موزعة على العمليات ) ١١٠( يلي، وقام ببناء استبانة من لباحث المنهج الوصفي التحلولقد استخدم ا

اإلدارية وذلك من خالل اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بالمهام اإلدارية والفنية التي يفترض من 

  .مدير المدرسة القيام بها

علماً ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج م) ١٧٦( مديراً ومديرة،  ) ٤٤( وتألفت عينة الدراسة من 

  :التالية

يقدر المديرون والمعلمون معاً واقع الكفاءة اإلدارية لدى المديرين بدرجة متوسطة سواء في كل عملية  •

  .إدارية على حدة، أو في مجمل العمليات اإلدارية

 اتخاذ القرار، القيادة، التقويم، التنظيم،: يقدر المديرون واقع كفاءتهم اإلدارية بدرجة عالية في كل من •

أما المعلمون فيقدرون واقع تلك الكفاءة في مجمل . وبدرجة متوسطة في عمليتي االتصال والتخطيط

 .العمليات اإلدارية بدرجة متوسطة، أما عملية التخطيط فبدرجة ضعيفة

تقدير الكفاءة  في ٠,٥= αتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين والمعلمين عند مستوى  •

 .اإلدارية وذلك لصالح المديرين 

 بين المديرين في تقدير واقع الكفاءة اإلدارية ٠,٥= αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

لممارستهم تعزى إلى جنس المدير ، وسنوات خدمته سواء في كل عملية على حدة أو في مجمل 

 . العمليات اإلدارية 
 

 الثانوية سالمهام اإلدارية والفنية المنوطة بمديري المدار: " بعنوان) ١٩٩٠ة، شحاد(  دراسة -١٥

  ".العامة في األردن ومدى تنفيذهم لها 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المهام اإلدارية والفنية التي يتوقع من مديري المدارس الثانوية العامة في 

قوف على واقع اإلدارة المدرسية من خالل نقاط قوتها األردن القيام بها، ومدى تنفيذهم لها، وذلك للو

ولقد استخدم الباحث المنهج ). الجنس، موقع المدرسة، المؤهل العلمي ( ونقاط ضعفها وعالقتها بمتغيرات 

وقام ببناء استبانة تشتمل على المهام اإلدارية والفنية التي ينبغي أن يقوم بها مدير . الوصفي التحليلي

  . معلما ومعلمة) ٤٣٢(مديراً ومديرة، و ) ١٨٠( وية، وتألفت عينة الدراسة من المدرسة الثان
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  :وكانت ابرز النتائج ما يلي

، ووصلت أعلى درجات %٨٣ينفذ مديرو المدارس الثانوية العامة مهامهم اإلدارية والفنية بنسبة  •

ئون الطلبة واإلرشاد، ثم مجال التنفيذ في المناهج، وأساليب التدريس، يليها النمو المهني للعاملين ثم ش

  .التجهيزات المدرسية يليها مجال االتصال مع المسئولين وعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي

ال توجد فروق دالة إحصائيا ألثر الجنس، وموقع المدرسة على تنفيذ تلك المهام، بينما وجد اثر  •

 .للمؤهل العلمي في ذلك لصالح حملة درجة الماجستير
 

 االبتدائية في ةدراسة تحليلية لبعض مشكالت إدارة المدرس: " بعنوان) ١٩٨٩فارع، ( سة  درا-١٦

  ".الجمهورية اليمنية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت المتعلقة بوظائف المدرسة االبتدائية في اليمن والبحث عن 

ي منها المدرسة حتى يتم أسباب هذه المشكالت وكذلك وضع حلول ممكنة لهذه المشكالت التي تعان

  .االستفادة من اإلمكانيات المادية والبشرية على الوجه األكمل

استخدم الباحث المنهج التاريخي لمعرفة التطور التاريخي إلدارة المدرسة االبتدائية وكذلك المنهج الوصفي 

  .لجمع البيانات والمعلومات واستخالص النتائج

) ١٠( التوجيه ومساعده والموجهين بالمرحلة االبتدائية وعدده تكونت عينة الدراسة من رئيس جهاز 

وأظهرت ). ٥٩(وكذلك مديري المدارس االبتدائية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات وكان عددهم 

نقص الكادر اإلداري، قلة (  المدرسة االبتدائية تعاني من مشكالت منها إدارية تتمثل في إدارةالنتائج أن 

، وكذلك وجود صعوبات في تخطيط برامج العمل ) الموجود منهم، غياب المعلم المحلي تأهيل وتدريب

وكذلك هناك مشكالت تتعلق بالمتابعة ويرجع ذلك إلى سوء التنظيم . المدرسي وتنفيذ تلك البرامج

 .المدرسي وكثافة الفصل الواحد في بعض المناطق

  

بالتعليم الثانوي العام  لواقع اإلدارة المدرسية قويميةدراسة ت: " بعنوان ) ١٩٨٨مجاهد،( دراسة -١٧

  ."في ضوء أهدافه

    هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع اإلدارة المدرسية للتعليم الثانوي العام في محافظة الغربية في 

  .جمهورية مصر العربية ومدى تحقيقها ألهدافها

 ةمدير المدرسانة شملت ما ينبغي أن يقوم به ستب واستخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي، وقام ببناء ا

) ١٥٠( وعينة المعلمين من ومديرة،مديراً ) ٣٨(من مهام المرحلة الثانوية، وتألفت عينة الدراسة من 

  .فرداً) ١٥٠( وعينة أولياء األمور وطالبة،طالباً ) ٣٠٠ (نمعلماً ومعلمة وعينة الطلبة م
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 المدرسية في محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية ال تحقق وكانت أهم نتائج الدراسة أن اإلدارة

أهداف التعليم الثانوي العام كما ينبغي أن يكون ، وأنها تواجه العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق 

اإلدارة المدرسية ألهدافها ، مثل عدم وضوح العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، الحاجة إلى المعلمين 

الراتب، ( عدم الرضا المهني النسبي لدى المديرين من خالل . المؤهلين تأهيالً يتناسب وتغيرات المجتمع

  ). والفرص المتاحة للترقية
 

دراسة المسلكيات الوظيفية المثالية والحقيقية لمديري : " بعنوان ) ١٩٨٧عابدين،( دراسة -١٨

  " المدارس العربية الخاصة في القدس

إلى التحقق من رؤى كل من المعلمين والمديرين نحو أهمية المديرين في القيادة التعليمية، هدفت الدراسة 

وتطوير المنهاج ، وتطوير هيئة العاملين ، وتقويمهم واإلشراف على مسلكياتهم الوظيفية ، لتحديد ما هو 

صفي التحليلي في هذه ولقد استخدم الباحث المنهج الو. مثالي منها ، وما هو واقعي في الممارسة العملية

الدراسة، وقام الباحث بتطوير استبانة في موضوع المسلكيات الوظيفية لمدير المدرسة ليجيب عليها 

  . وذلك لمعرفة ما إذا كانت حقيقية أم مثاليةوالمعلمون،المديرون 

لمدارس مديراً ومديرة ل) ٣٩(وتم تطبيق تلك األداة على مجموع المجتمع األصلي للمديرين الذي بلغ 

معلماً ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا من ) ١١٤( أما عينة المعلمين فتألفت من .العربيةالعربية في القدس 

  .الدراسةمعلماً ومعلمة في المدارس المشمولة في هذه ) ٥٦٩(المجتمع األصلي للمعلمين البالغ عددهم 

  :ومن ابرز النتائج

حيث أقر المعلمون بعدم فعالية مديريهم . نظرة المعلمينكانت نظرة المديرين لتقدير أنفسهم أعلى من  •

 لذا يجب توجيه المديرين لتحسين ممارساتهم اإلدارية .المناهجبشكل كاف خاصة في مجال تطوير 

  .والطلبةالتربوية في مساندة كل من المعلمين 

يه واإلشراف  والتوجالنفس،المديرون في حاجة ماسة ألن يكونوا على دراسة تامة وفهم جيد لعلم  •

 . والتقويم واإلدارة العامةوالتخطيط، األهداف،وتطوير المناهج ووضع 

 على البعد التعليمي والعديد من اعتبارات القيادة ركزوا قليالًبينما يقوم المديرون بمهامهم اإلدارية فقد  •

 .في أدوارهم
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إللزامية  الحكومية لدوره مدى ممارسة مدير المرحلة ا: " بعنوان ) ١٩٨٧الرمحي ،( دراسة -١٩

  "اإلداري والفني كما يراه كل من المدير والمعلم في لواء طولكرم 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على الممارسات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة اإللزامية في لواء طولكرم 

لكشف عن الدور األكثر وألجل ا. بفلسطين، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة

  .ممارسة لديه قام الباحث بتصميم استبانة في موضوع الممارسات اإلدارية والفنية لدى مدير المدرسة

ولقد أظهرت الدراسة أن المديرين . معلماً ومعلمة)٢١٤(مديراً ومديرة ، و) ٣٩(وتألفت عينة الدراسة من 

كما وجد أن ممارسة المديرين للدور . علمين لذلكرأوا ممارستهم اإلدارية والفنية أفضل من رؤية الم

 .اإلداري أفضل من ممارستهم للدور الفني من وجهة نظر المعلمين

  

االتجاهات التربوية واألساليب اإلدارية لدى مديري ووكالء : " بعنوان ) ١٩٨٦الدرويش،( دراسة -٢٠

   "  مدارس دولة قطر

 والمشكالت التي قطر،في لمدير المدرسة في دولة وهدفت الدراسة إلى الوقوف على الواقع الوظي

 وكذلك التعرف على األساليب واألنماط اإلدارية واالتجاهات التربوية السائدة بين مديري تعترضه،

ولقد اتبعت .  والجنس، والمؤهل، وحجم المدرسةالسن، :عواملووكالء المدارس في دولة قطر في ضوء 

 المدرسة،ي هذه الدراسة، وقامت ببناء استبيان يشمل مهام مدير الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ف

 ومن ثم األنماط اإلدارية السائدة واالتجاهات التربوية بين تحقيقها،والمشكالت التي تعترض سبيل 

  .المديرين ووكالء المدارس

 البتدائية،ا( المراحل التعليمية الثالث  ووكيالً فيومديرة،مديراً ) ١٩٦(وتألفت عينة الدراسة من

  ).والثانوية واإلعدادية،

حجم ( ولقد أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المديرين والوكالء تعزى إلى عاملي 

 التربوية لصالح المديرات وأصحاب تولكن توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاها).  والسنالمدرسة،

  ). الماجستير(المؤهالت العليا 

لمهمة في هذه الدراسة أن هناك نقصاً في معرفة المديرين لالتجاهات التربوية واألساليب والنتيجة ا

اإلدارية، وقصوراً في إعداد وتدريب مديري المدارس في المراحل التعليمية الثالث، لذلك فان هناك حاجة 

ريب المديرين على  وكذلك تدالناجحة،ماسة للتعرف على أساليب التعاون والمشاركة في اإلدارة المدرسية 

  .التنسيق اإلداري بين التنظيمات المدرسية المختلفة
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  ".نموذج مقترح لإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم األساسي: " بعنوان ) ١٩٨٥مبارز، ( دراسة -٢١

هدفت الدراسة إلي تقديم نموذج مقترح لإلدارة المدرسية يحقق أهداف التعليم األساسي في ضوء بعض 

الدول األجنبية في مجال إدارة التعليم األساسي وبما يتفق وظروف المجتمع العربي، وهي دراسة خبرات 

  ). مكتبية(نظرية 

وقد توصلت الدراسة إلي نتائج كان من أهمها انه يوجد معوقات تواجه اإلدارة المدرسية في التعليم 

وسائل التي تساعد مدير المدرسة  وكذلك أسفرت الدراسة أن أهم الاألهداف،األساسي تحول دون تحقيق 

 والتربوي وان العمل اإلداريفي تحقيق األهداف والقيام بجميع المسئوليات هي الخبرة الطويلة في مجال 

ى أن إدارة المدرسة لم تنظم زيارات إل وتوصلت الدراسة أيضا المحلية،يكون كذلك مهتما بالبيئة 

وان الطريقة . ك إلى قلة الوعي بأهداف المرحلة التعليميةللمؤسسات البيئية، وارجع الباحث السبب في ذل

الحالية لتقويم التالميذ في المجاالت العلمية غير مناسبة، وان هناك نقصا في األدوات والتجهيزات وكذلك 

  . وعدم تسويق إنتاج التالميذ من الخامات بالطريقة الصحيحة وعدم كفاية السلف المدرسيةالخامات،

  

  " دراسة واقع اإلدارة  المدرسية في األردن : " بعنوان ) ١٩٨٠لطوباسي،ا( دراسة  -٢٢

 ومعرفة عدد وقوع والمعلمون،هدفت الدراسة إلى تحديد الممارسات اإلدارية التي يحس بها المديرون 

جنس المدير، مؤهله ( وعالقتها بكل من والمعلمون،المشكالت في العمل اإلداري كما يحس بها المديرون 

، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختار محافظة اربد كعينة )ي، المرحلة التعليمية العلم

 وكشفت الدراسة عن الفنية،ممثلة للدراسة واستخدم استبيان األعمال اإلدارية واستبيان آخر عن المشكالت 

الب والمعلمين مشكالت متعلقة بالط:  مشكلة موزعة على ستة مجاالت حسب مصدرها) ٤٣(وجود 

وأولياء األمور وأفراد البيئة المحلية والمسئولين في اإلدارة التربوية ومشكالت متعلقة باألنظمة والتعليمات 

  . ومشكالت متعلقة بالبناء المدرسي والتجهيزات

بين متوسط ) ٠,٠٥(وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ايجابية على مستوى الداللة اإلحصائية 

سة المدير لعمله وبين عدد المشكالت التي يواجهها، بينما ال يؤثر نوع المدير بشكل واضح على عدد ممار

وان االرتفاع .اإلداريةالمشكالت اإلدارية وال أثر للمرحلة التعليمية ومستوى المدرسة على عدد المشكالت 

يزيد من عدد المشكالت التي بمستوى التأهيل العلمي يقلل من عدد المشكالت لدي المديرين والمديرات و

سنوات واقلها ) ٣(استطاعوا حلها، كما أن أعلى درجة للمشكالت كانت عند المديرين ذوي الخبرة اقل من 

  .سنوات وأكثر) ٧(معدال عند ذوي الخبرة اإلدارية 
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في واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس االبتدائية : " بعنوان ) ١٩٧٦قاسم، (  دراسة -٢٣

  ".مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس االبتدائية، والكشف عن أهم 

 لكما هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر المؤه. المشكالت التي تحول دون ممارسة المديرين لدورهم

  .ى الممارسة اإلداريةالعلمي وعدد سنوات الخدمة على مستو

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على أهم المفاهيم المتعلقة باإلدارة المدرسية ودراسة 

  .أهم المسئوليات والواجبات المختلفة لمدير المدرسة االبتدائية

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية

  .ية واإلدارية حصل على نسبة كبيرةأن ممارسات مدير المدرسة في مجال األعمال الكتاب •

 .ممارسات مدير المدرسة في مجال عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي تمثل نسبة ضئيلة •

 .أن سنوات الخدمة وحدها ال تكسب صاحبها ممارسة أفضل •

ومن أهم التوصيات التي ذكرها الباحث ضرورة إشراك معلمي المدرسة في عملية اتخاذ القرارات 

 .ر العمل بالمدرسة، وتطوير عالقة المدرسة بالمجتمع المحليالمتعلقة بسي

  

  :الدراسات العربية المتعلقة باإلدارة االستراتيجية 

  
  "  الرؤية االستراتيجية لمدير المدرسة  العصري: " بعنوان  ) ٢٠٠٣العويسي، (  دراسة -١

العالقة الطردية بين الرؤية هدفت الدراسة إلى التعرف على عناصر اإلدارية االستراتيجية، وتوضيح 

 . اإلدارية االستراتيجية والفعالية في العمل داخل المؤسسة

وهي عبارة عن دراسة وصفية اظهر خاللها الباحث أهمية اإلدارة االستراتيجية وعرض عناصر اإلدارة 

هداف، االستراتيجية من خالل تحديد الوضع المستقبلي الذي نرغب أن تكون عليه المدارس وتحديد األ

ولقد توصلت الدراسة . وتحديد الموارد والمصادر الالزمة لتنفيذ الخطط، وتحديد مجاالت األنشطة الالزمة

  :إلى

إن اإلدارة الناجحة وراء نجاح المدرسة في أدائها، ولهذا فان على مدير المدرسة أن يأخذ بزمام  •

  .درسته أن تكون عليه في المستقبلالمبادرة وان يمتلك المهارات التحليلية لتحديد ماذا يرغب من م

إن التغير والتحول الذي يحدث في عالمنا المعاصر يفرض على مدير المدرسة أن يكون قادرا على  •

 . استعمال األدوات المناسبة لمواجهة هذه التحديات وأهمها اإلدارة االستراتيجية للعمل المدرسي
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الخاصة التي تضمن دوافع العمل، وتوفر مناخ به أسالين يكون لكل مدير اإلدارة االستراتيجية يمكن أ •

 . وثقافة التغير
     
 التخطيط االستراتيجي مسؤولية من مسؤوليات مدير  : " بعنوان)٢٠٠٣العويسي، ( دراسة -٢

  ".المدرسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية التخطيط اإلداري االستراتيجي المدرسي ومميزاته وذلك من خالل 

مية وفوائد التخطيط االستراتيجي لمدير المدرسة، وإجراءات تطبيقه لعمليات هذا التخطيط عرض أله

  :وهي

 دراسة الوضع الحالي – تحديد وتطوير األهداف االستراتيجية –تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة  ( 

 – تطبيق الخطة –ي  التحليل االستراتيج– التقييم النوعي – تحليل البيئة الخارجية للمدرسة –للمدرسة 

  ).تقييم النتائج 

  .ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة بعد وصفه لدور مدير المدرسة

وخلصت الدراسة إلى أن المفهوم الحديث لدور مدير المدرسة يتطلب منه القيام بمهام متعددة ومتنوعة 

االستراتيجي لما له من منافع كثيرة ومتعددة  الحديثة في اإلدارة وخاصة التخطيط تتستند إلى االتجاها

 .وثيقة الصلة بواقع المدرسة

  

آراء حول السلوك اإلداري االستراتيجي عند المدير : " بعنوان  ) ٢٠٠٣الفرا ، (  دراسة -٣

  .دراسة حالة في قطاع غزة " الفلسطيني 

مدير الفلسطيني في منشآت تناولت هذه الدراسة سمات السلوك اإلداري االستراتيجي من وجهة نظر ال

 وهدفت الدراسة إلى تقييم مدى تأثير العامل الثقافي على السلوك .غزةالصناعات البالستيكية في قطاع 

 وتطوير الفكر االستراتيجي في منظمات األعمال في قطاع غزة من خالل التطرق الفلسطيني،اإلداري 

  .كيالتكتيإلى ضرورة تغلب الفكر االستراتيجي على الفكر 

ولقد تكون مجتمع الدراسة من المدراء العاملين في مصانع البالستيك واألحذية في قطاع غزة خالل عام 

مديراً بعد استبعاد الشركات التي توظف اقل من ) ٦٠( أما العينة فتكونت من ،)٧٦( والبالغ عددهم ٢٠٠١

  .ديالفرأفراد وذلك الن الشركات الصغيرة يغلب علي سلوكها الطابع  ) ٥( 

) ٣٥(كما قام بإعداد استبانة تتكون من ، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة

  . سؤال كأداة رئيسة وإجراء بعض المقابالت مع المبحوثين

   - :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  . لسطينييغلب السلوك التكتيكي على السلوك االستراتيجي عند المدير الف* 
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  .  بين السلوك اإلداري االستراتيجي والمستوى العلمي للمدير وخبرتهةوجود عالقة طردي* 

 .وجود عالقة ايجابية بين حجم المنشأة والسلوك اإلداري االستراتيجي* 

  .ال يوجد اهتمام كاف لدى مدراء المنشآت الصناعية بالمنافسة لتحقيق األرباح* 

  . في التكنولوجيا الجديدة بغرض تعزيز المركز التنافسي للمنشأةضعف االهتمام باالستثمار* 

ال يوجد تخصيص الوقت الكافي للتخطيط االستراتيجي وضعف االهتمام بمتابعة التغيرات البيئية * 

  .المحيطة

  .غالبية المدراء في اإلدارة العليا ال يشركون المستويات الدنيا في عملية التخطيط أو اتخاذ القرارات* 

 منشآت األعمال الصناعية في قطاع غزة غير مدركة للظروف الجديدة التي أوجدها نظام األعمال *

  . العالمي الجديد القائم على المنافسة وانفتاح األسواق

ولقد أظهرت الدراسة غياب النظرة الشمولية لدى المدير الفلسطيني تجاه المستقبل ونقص المهارات التي 

وأوصى . اإلداري االستراتيجي وغياب نظم المعلومات اإلدارية المناسبةتمكنه من ممارسة السلوك 

  :الباحث بما يلي

ضرورة التزام القائمين على إدارة المنشآت بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستراتيجية لتكوين رؤية  

ناسبة مستقبلية وتحديد رسالة النشأة وأهدافها وخططه االستراتيجية واختيار األنشطة والمجاالت الم

 المناسبة لتأهيل الكوادر البشرية ةولن يتأتى ذلك إال من خالل تبني البرامج التدريبي. لتحقيق األهداف

العاملة وضرورة االهتمام بعملية اختيار وتعيين القيادات اإلدارية القادرة على قيادة التحول وممارسة 

فسية للمنشآت الفلسطينية ويمكنها من السلوك اإلداري االستراتيجي الذي يمكن أن يدعم القدرة التنا

 .التعامل االيجابي ومواجهة التغيرات التي فرضها نظام األعمال الجديد

إن مفهوم اإلدارة االستراتيجية مفهوم حديث ولم يتم توظيفه في العديد من المنشآت بما فيها الدول  

ى إقناعهم بأهمية تطبيق الفكر المتقدمة، والمطالبة بتطبيقه من قبل المدراء الفلسطينيين يحتاج إل

اإلداري االستراتيجي في تعزيز قدرة المنشأة على البقاء والنمو وبخاصة في ظل الظرف الفلسطيني 

 .الذي يتصف بعدم االستقرار وارتفاع درجة المخاطرة

العمل على خلق قاعدة بيانات ونظم معلومات متطورة لدى المنشآت الفلسطينية مما يعزز الدقة في  

 .خاذ القرار ويساعد في إعداد وتطبيق الخطط االستراتيجية الواقعيةات

  

دراسة تحليلية " التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي : " بعنوان) ٢٠٠٣الخطيب، (  دراسة -٤

  .لقطاع صناعة األدوية

إلى  -  فقط الشركات المساهمة العامة- هدفت هذه الدراسة التي أجريت على قطاع صناعة األدوية األردنية

التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي ضمن هذا القطاع وذلك من خالل درجة وضوح المفهوم ، 
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ولقد استخدم الباحث . ودرجة الممارسة، ومصادر المعلومات ، واألطراف المشاركة في هذه العملية

  :المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة والتي توصلت إلى النتائج التالية

من مدراء شركات صناعة األدوية األردنية ال تدرك المعنى العلمي الصحيح  % ٥٢ما نسبته إن  •

 .لمفهوم التخطيط االستراتيجي

من عينة الدراسة أن عملية التخطيط االستراتيجي تتم من خالل اإلدارة العليا بمنأى عن  % ٥٦يرى  •

  .المركزية في اتخاذ القراراتالمستويات اإلدارية األخرى، األمر الذي يعكس درجة عالية من 

 .لدى مدراء شركات صناعة األدوية األردنية توجهات ايجابية نحو التخطيط االستراتيجي •

ال توجد بين درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وبين األداء المؤسسي لهذه الشركات سواء مقاساً  •

 .بالعائد على األصول أو بالقيمة السوقية المضافة

 بين وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي وبين األداء مقاساً بالعائد على األصول ال توجد عالقة •

 .والقيمة السوقية المضافة

وجد أن مدراء شركات صناعة األدوية األردنية ال يقومون بأخذ عناصر البيئتين الداخلية والخارجية  •

 .بعين االعتبار عند القيام بعملية التخطيط

 .المؤسسي وبين قيام الشركات بتحليل عناصر البيئتين الداخلية والخارجيةال توجد عالقة بين األداء  •

  

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة : " بعنوان) ٢٠٠٢أبو معمر، (  دراسة -٥

  ."وفعالية المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة 

االستراتيجي للموارد البشرية في المنظمات هدفت الدراسة إلى التعرف على األسلوب العلمي للتخطيط 

الصناعية الخاصة في قطاع غزة، على اعتبار أن التخطيط االستراتيجي هو أفضل الوسائل الضرورية 

  .الستثمار هذه الموارد، وتعظيم قدرتها على رفع كفاءة وفاعلية المنظمات

  : أهم نتائجهاولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة والتي كان من

  .غياب التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة •

هناك خلط بين المفاهيم التخطيطية المختلفة لدى أعضاء اإلدارة العليا مثل التخطيط االستراتيجي  •

 .والتخطيط طويل المدى وبين االستراتيجيات والخطط

ن االستراتيجية العامة واستراتيجية الموارد البشرية، ما عدا بعض الشركات غياب االرتباط والتنسيق بي •

 .مثل شركة اليازجي ،والعودة ، وشومر ، والفخامة

أثبتت الدراسة أن االرتباط و التنسيق الفعال بين استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية المنظمة،  •

 .سوف يرفع من كفاءة وفعالية المنظمة ككل
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التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية وأثره : " بعنوان) ٢٠٠١عبد الرحمن، ( اسة  در-٦

  ". على تلك النظم

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظم المعلومات اإلدارية في قطاعي البنوك والتأمين، كما هدفت إلى 

، والى دراسة العالقة بين اإلدارية فيهاالكشف عن مدى توافر أبعاد التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات 

  .توفر تلك األبعاد وكفاءة نظم المعلومات اإلدارية، وقياس الفروقات بين المؤسسات مجتمع الدراسة

  :ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى النتائج والتي كان من أهمها

ن يوجد بها دائرة خاصة بنظم المعلومات من شركات التأمي% ٧٦,٩من البنوك و% ٨٦,٤إن نسبة  •

  .اإلدارية

من شركات التأمين تعتمد نظم المعلومات على الحاسب  % ٧٩,٥من البنوك و  % ٩١,٢إن نسبة  •

 .اآللي

تتوفر أبعاد التوافق والتحليل والتعاون وتحسين القدرات في التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات  •

 . في كال القطاعيناإلدارية في المؤسسات المدروسة

تتأثر العالقة بين التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية وبين كفاءة تلك النظم باختالف طبيعة  •

 . عمل القطاع

  

القيادة االستراتيجية ودورها في صياغة التوجه االستراتيجي : " بعنوان) ٢٠٠١حسين، ( دراسة -٧

  ".الجامعي

ور القيادة االستراتيجية لجامعتي عدن وصنعاء في صياغة التوجه هدفت الدراسة إلى التعرف على د

لتوجه االستراتيجي الجامعي، وخصائص دور القيادة االستراتيجية األكاديمية، واإلجراءات، وصياغة ا

  ).عدن وصنعاء( االستراتيجي لدى الجامعتين

  : كان من أهمهاولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج والتي

أن التوجه االستراتيجي في صياغة األهداف لدى إداريي جامعة عدن أكثر ايجابياً منه لدى إداريي  •

  .جامعة عدن

أن إداريي جامعة عدن هم أكثر توجهاً استراتيجياً لعملية التنفيذ لألهداف االستراتيجية للجامعة من  •

 .إداريي جامعة صنعاء

 بين آراء إداريي جامعة عدن وآراء جامعة صنعاء في التوجه توجد فروق ذات داللة إحصائية •

 ٤٤- ٣٥٠٨ جامعة عدن في حين تتراوح بين ٧٠,٨-٥١,٤االستراتيجي للتقويم والرقابة بنسبة تتراوح 

 .بالنسبة آلراء إداريي جامعة صنعاء
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لية التوجه رغم أن التوجه أكثر لصالح جامعة عدن إال أنه لم يصل إلى درجة الطموح المطلوب في عم •

 .االستراتيجي

  

دراسة " اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات العامة األردنية : " بعنوان) ٢٠٠٠الغزالي، (  دراسة -٨

  .ميدانية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وعي اإلدارات العليا في المؤسسات العامة األردنية بمفهوم اإلدارة 

ك المؤسسات، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة المشاركة االستراتيجية، ودرجة ممارستها في تل

في وضع الخطط االستراتيجية والعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند وضع هذه الخطط واتجاهات 

  .نحو مزايا التخطيط االستراتيجي) إدارة عليا( المديرين

  :ائج والتي كان من أهمهاولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للحصول على النت

من مديري اإلدارات العليا في المؤسسات العامة األردنية فهم صحيح ووعي بمفهوم  % ٥٧,٣لدى  •

غموض أو عدم وضوح في  % ٤٢,٧اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، بينما لدى نسبة كبيرة بلغت 

  .مفهوم اإلدارة االستراتيجية

ة التخطيط االستراتيجي بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط تقوم المؤسسات العامة األردنية بممارس •

 .٣,٣٩الحسابي لفقرات هذا المجال 

الجهات المشاركة بوضع الخطط االستراتيجية هي بالدرجة األولى المدير العام يليه مجلس ادارة  •

 ثم لجنة التخطيط في المؤسسة، في حين أن تكليف لجنة خاصة من داخل المؤسسة وجميع ةالمؤسس

 .ساء الوحدات التنظيمية يشاركون بدرجة متوسطةرؤ

 العوامل المالية والتشريعات الحكومية ىيركز مديري اإلدارات العليا هي المؤسسات العامة األردنية عل •

والعوامل االقتصادية ورغبات المستفيدين أكثر من غيرها من العوامل االجتماعية والنظام التعليمي 

 .والمنافسة

ات العليا في المؤسسات العامة األردنية اتجاهات ايجابية نحو مزايا التخطيط لدى مدير اإلدار •

 .االستراتيجي

حجم (  بين العوامل بين العوامل التنظيمية ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

 .ووضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي) المؤسسة، عمر المؤسسة، طبيعة عمل المؤسسة

 بين وضوح مفهوم التخطيط ٠,٠٥عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود  •

 .٠,١٩االستراتيجي ودرجة ممارسته حيث بلغ معامل االرتباط 

 بين اتجاهات المدراء نحو مزايا ٠,٠٥وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

 ٠,٢١يث بلغ معامل االرتباط التخطيط االستراتيجي ودرجة ممارسته ح
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نحو استراتيجية لتطوير اإلدارة المدرسية في جمهورية مصر : " بعنوان) ٢٠٠٠العجمي، (  دراسة -٩

  " العربية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتيجية، وأهميتها لإلدارة التعليمية، ولقد حدد الباحث 

  :طوير اإلدارة المدرسية بجمهورية مصر العربية وذلك من خاللمبادئ ومنطلقات استراتيجية لت

وهي بمثابة ) شمولية التطوير، وقومية التطوير، والتنسيق بين القطاعات، المرونة، والتنبؤ اإلداري( 

  :، توصلت إلى النتائج التالية)نظرية( دراسة وصفية 

م المستقبلية بأهدافها الواسعة في تطوير اإلدارة المدرسية يلزمه أن يضع في حسابه صورة التعلي •

  .المدرسة وخارجها

أن كل تطوير سليم لإلدارة المدرسية هو بجانب كونه علمياً فهو محصلة مشاركة حقيقية للمعلمين  •

 .وأفراد البيئة المحيطة بالمدرسة

ة بضرورة أهم منطلقات اإلدارة االستراتيجية للتطوير هو المرونة وتعني انه إذا آمنت اإلدارة المدرسي •

التجديد، فان هذا يفرض عليها المرونة التي تمكنها من التكيف وفقاً لما تكشف عنه نتائج التجارب 

 . والبحوث

  :وأكدت الدراسة على ما يلي

كل تطوير لإلدارة المدرسية يلزمه أن يضع في حسابه صورة التعليم المستقبلية بأهدافها  .١

 .الواسعة

 على األهمية التي يعطيها لتنمية العناصر - بدرجة كبيرة–ف كل تطوير لإلدارة المدرسية يتوق .٢

 .البشرية الالزمة لهذا التطوير

   

أهميتها وضرورتها في مواجهة تحديات : اإلدارة االستراتيجية: " بعنوان) ١٩٩٩عبده، (  دراسة -١٠

  ". التنمية في الجمهورية اليمنية 

ت التنمية، والتعرف عن طريقها على الوضع هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز مشكالت ومعوقا

ولقد استخدم . االقتصادي واالجتماعي بصورة عامة وإبراز أهمية اإلدارة االستراتيجية وشروط نجاحها

ولقد توصلت الدراسة إلى . الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة استناداً إلى الجهاز المركزي لإلحصاء

  :أن

وذلك من حيث ) فجوة بين معدالت النمو االقتصادية ومعدل النمو السكانيال( أهم معوقات التنمية * 

والمتمثلة في عدم ) الغذاء واألمن الغذائي(وكذلك . التوزيع والتركيب السكاني والخصائص النوعية للسكان



 ١١٠

مين إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي على المدى القريب والمتوسط، وعدم قدرة الموارد المالية المتاحة على تأ

  .المتمثلة في نوعية المياه وتلوثها) مشكلة المياه(الغذاء، وكذلك 

  :ولقد أكدت الدراسة على ما يلي

مشكالت ومعوقات التنمية إجماالً ال تشكل دوافع حقيقية نحو التفكير في اإلدارة االستراتيجية  •

. تيجية فاعلةفحسب بل من الصعب تجاوزها ومواجهتها دون فعل استراتيجي مناسب وإدارة استرا

 .أي يجب أن يكون المدخل االستراتيجي أساساً للقيام باإلصالحات وتحقيق األهداف

الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة المجتمع تعد إحدى الضمانات المطلوبة لوجود  •

 .إدارة استراتيجية ناجحة
 

 ودوره في االرتقاء بكفاية وفعالية التخطيط االستراتيجي: " بعنوان) ١٩٩٩الجندي، (  دراسة -١١

  ".النظم التعليمية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب التخطيط االستراتيجي وإمكانية اإلفادة منه في مواجهة المشكالت 

  .التي تعاني منها المؤسسات التعليمية

راتيجي وفق أسلوب واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وأسلوبه، وذلك بتناولها لمفهوم التخطيط االست

  .تحليلي يكشف عن أهدافه ومشكالت تطبيقه والمقومات الالزمة لفعاليته عند استخدامه في المجال التعليمي

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

التخطيط االستراتيجي يزود المنظمات التعليمية بالفكر الرئيسي الذي يساعد على تحديد القضايا  •

  . منطقية رشيدةتواجهها، ومن ثم إرشادها إلى صنع قراراالجوهرية التي ت

فالعالقة بين اإلنتاجية : يساعد التخطيط االستراتيجي على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية •

 .والعوائد يتم توضيحها من خالل التخطيط ومن خالل توجيه األفراد داخل المنظمة

نظمة على تنمية روح المسئولية تجاه المنظمة، كما أنه يفيد في يساعد التخطيط االستراتيجي قيادة الم •

 بالمجموعات المختلفة، على لإعداد كوادر لإلدارة العليا، كما يمكن من زيادة القدرة على االتصا

 .اعتبار أنه أحد أدوات التكنولوجيا اإلدارية

  

عليا السعودي لمحتوى اإلدارة القيادة ورؤية مدير اإلدارة ال: " بعنوان) ١٩٩١غراب، ( دراسة  -١٢

  ". االستراتيجية، دراسة ميدانية في مدينة الرياض 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة السائدة بين المديرين االستراتيجيين في منشآت األعمال 

. مط منهاالسعودية الهادفة لتحقيق الربح، وتحليل مقوماتها لتحديد العوامل األساسية التي تختص بكل ن
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وكذلك التعرف على مدى إدراك هؤالء المديرين للمفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية، ومدى اختالف 

  .ذلك من صناعة ألخرى، ومدى أخذهم بهذه المفاهيم

توصلت  .ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وأعد استبانة لهذا الغرض

  :ج التاليةالدراسة إلى النتائ

منها بصورة % ٢١تمارس اإلدارة االستراتيجية بصورة جزئية ونسبة % ٦٥,٤معظم المنشآت بنسبة  •

  .شاملة أو مكثفة

 .وجود اعتقاد عام وواسع بضرورة وأهمية ممارسة اإلدارة االستراتيجية بالنسبة للمديرين •

ف الصناعة والمعيار الذي تأخذه أهمية ممارسة اإلدارة االستراتيجية واألخذ بمفاهيمها تختلف باختال •

اإلدارة وخاصة المعايير غير المالية التي يصعب التعبير عنها بصورة كمية، والتي تتأثر بدرجة تفاؤل 

 .أو تشاؤم المدير بالنسبة للمنافسين

 في المنشآت السعودية وذلك لدورها في ةوأوصى الباحث بأهمية وضرورة تطبيق اإلدارة االستراتيجي

 .ربح وتزايده ، ونمو المنشأة وتطورهاضمان ال
 

  )"تحليل وتطوير(مفهوم االستراتيجية اإلدارية :" بعنوان) ١٩٨٦غراب، (  دراسة -١٣

هدفت الدراسة إلى التعرف على محاوالت الكتاب القدامى والمحدثين لتعريف مبدأ االستراتيجية اإلدارية، 

ولقد استخدم الباحث المنهج ). أولى، متوسطة، محدثة(وقد قسم الباحث تلك المحاوالت إلى ثالثة أقسام 

  :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. الوصفي التاريخي في تقسيم هذه المحاوالت وتسلسل تاريخها

اعتبرت المحاوالت األولى االستراتيجية قاعدة التخاذ القرارات في المنشأة وأكدت على ضرورة قيام  •

يل وتخصيص الموارد التنظيمية، وأكدت وجود أربعة مقومات لالستراتيجية االستراتيجية على التحل

  ).، النمو، أثر التوافقةالنطاق، الميزة التنافسي: ( هي

ركز االتجاه األوسط على تعداد خطوات وضع االستراتيجية بما يتضمن مرحلة وضع األهداف  •

راتيجية فيه خطوات التنبؤ وشملت مرحلة وضع االست. والغايات واإلغراض األساسية للمنشأة

بما يتفق مع . والتحليل، واالختيار االستراتيجي، والتطبيق االستراتيجي، والتقييم ومراجعة الموارد

 .نوعية المنشأة ونشاطات أعمالها، وبما يحقق ربط المنشأة ببيئتها

ورة تحقيق أما االتجاه المحدث فقد عمد إلى إيضاح طبيعة األهداف االستراتيجية المتعددة وضر •

 على أسلوب االتجاه األوسط مع بيان مراحل وضع هكما استمر هذا االتجا. التوازن بينها

 .االستراتيجية، مع عدم شمول خطوة وضع األهداف غايات المنشأة
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  :الدراسات األجنبية/ ثانياً

  :الدراسات المتعلقة باإلدارة المدرسية
حليل الصعوبات اإلدارية كما يراها المديرون في ت: " بعنوان) Wesley, 1972 (  ويسلي دراسة-١

  ".والية أالباما 
Analysis of  Problems Identified by School  Superintendents In Alabama.  

 شدتها،، ومدى هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات اإلدارية التي يواجهها مديرو المدارس في مهامهم

ولقد استخدم . من مدارس الوالية% ٨٠ي، ولقد شملت الدراسة وكذلك معرفة خصائص النظام المدرس

: ف فيها الصعوبات حسب المجاالتالباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وأعد استبانة صن

  ).مجال التعليم، هيئة التدريس، حجم المدرسة، التمويل، العالقة مع المجتمع المحلي(

ري المدارس يرون أن أكثر الصعوبات التي تواجههم كانت في مجال وأشارت النتائج إلى أن غالبية مدي

  .التعليم وهيئة التدريس، وأن الصعوبات تزيد في المدارس الكبيرة

كما أشارت النتائج إلى أن الصعوبات المتعلقة بمجال التمويل والمجتمع المحلي تزداد في مدارس الريف 

التي يواجهها المديرون المعينون أكثر من تلك التي كما أن الصعوبات . أكثر منها في مدارس المدن

  .يواجهها المديرون المنتخبون
  
المعارف والمهارات الالزمة إلدارة المدرسة بكفاءة : " بعنوان ) Dawdle, 1980(  دراسة داودل -٢

  ".كما يدركها مديرو المدارس االبتدائية في والية ألباما
The Knowledge and Skills Required of Effective School Administration as 
Perceived by Elementary School Principals within the State of Alabam               .   

بالواليـات   ) Alabam(استهدفت الدراسة التعرف على آراء مديري المدارس االبتدائية في والية ألباما             

لوظيفية التي يمارسها مدير المدرسة، ودرجة المعارف والمهـارات         المتحدة األمريكية لمدى أهمية المهام ا     

لدى مدير المدرسة ويستخدمها فعالً في ممارسته لهذه المهام، وأيضاً مقدار المعارف والمهارات التي يجب               

  .أن تتوافر لديه ألداء هذه المهام بصورة مثالية

 مهمة وظيفية ٤٧لغرض استبانة اشتملت على ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأعد لهذا ا

عالقة المدرسة بالمجتمع، اإلدارة العامة، إدارة األفراد، القيادة التعليمية، : صنفت في خمسة محاور هي

  .الخدمات الطالبية

 مدير أو مديرة مدرسة طلب منهم تحديد مدى أهمية كل مهمة من ١١٥ولقد اشتملت عينة الدراسة على 

  .المعارف والمعلومات الالزمة لمدير المدرسة لممارسة كل من هذه المهام بصورة أفضلهذه المهام، و

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعارف والمهارات الفعلية لدى مدير المدرسة وبين المعارف ) أ(

  . مهمة وظيفية٤٣فضل وذلك في والمهارات الالزمة له لتأدية مهامه الوظيفية بصورة أ

هناك حاجة لدى مدير المدرسة إلى معارف ومهارات إضافية لمساعدته في تطوير البرامج التي تتيح ) ب(

اشتراك اآلباء وأفراد المجتمع في األنشطة المدرسية والتي تؤدي بالضرورة إلى فهم للبرامج التي تقدمها 

  .المدرسة

   

دراسة مقارنة لبرنامج اإلدارة : " والتي كانت بعنوان ) Cleckly, 1991( دراسة واتسن كليكلي -٣

  ".والمسؤوليات الوظيفية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في والية كارولينا الجنوبية 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إدراك مديري المدارس لفائدة البرامج التدريبية التي التحقوا بها في 

الخبرة المهنية لمدير : ( سة أعمال اإلدارة المدرسية، كما هدفت إلى معرفة اثر كل منإعدادهم لممار

على رأيه حول فائدة برنامج إعداد وتدريب المديرين في مجال ممارسة ) المدرسة، ومستوى تعليمه 

  .أعمال اإلدارة المدرسية

  : وقد أظهرت النتائج أن

حصل عليها من رأي المدير حول درجة الفائدة التي لمستوى التعليم على  ال يوجد اثر للخبرة أو •

 .خالل برنامج التدريب

 .مديري المدارس األساسية يعتبرون برنامج إعداد وتدريب المديرين مفيدة بشكل عام •

  

: المديرون المبتدئون:"بعنوان) Matthews & others, 1992 ( دراسة ماتثيوس وآخرون -٤

  ".اً حاجاتهم واهتماماتهم وتنميتهم مهني
     The Beginning  Principals: Needs, Concerns and Professional Development.     

هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة عن الفترة األولى من الحياة العمليـة للمـديرين وخاصـة توقعـاتهم                   

لدور الجديد، ومن ثم    اواهتماماتهم ، ومواجهتهم للتحديات المختلفة واالستراتيجيات التي تبنوها للتكيف مع           

  .مقترح لتقييم المديرين الجددتطوير نظام 

مديرين جدد من والية  )٨(وقد طبقت الدراسة على ) ١٩٩٤-١٩٨٩(وهي عبارة عن دراسة طولية 

) ١٢(مديرين عينوا في العام الثاني ليصبح العدد ) ٤(فكتوريا االسترالية في العام األول ثم أضيف إليهم 

م إناث، مع مراعاة أن يكون نصفهم في المرحلة االبتدائية والنصف اآلخر في نصغهم ذكور ونصفه

  .المرحلة الثانوية

 باإلضافة إلى طرق مسحية لجميع المعلومات Case studyولقد استخدم الباحثون أسلوب دراسة الحالة 

  .سلت إليهم بالبريدصفحات أر) ٩( من حول الحياة العملية لهؤالء المديرين الجدد من خالل استبانة مكونة
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ولقد اشتمل الجزء األكبر من الدراسة على مقابالت فردية مع هؤالء المديرين في المدارس باإلضافة إلى 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. مكالمات هاتفية

 الموظفين، مراجعة السياسة عالعالقة م: هناك سبعة مجاالت موضع اهتمام للمديرين الجدد وهي •

 المناهج، وضع المدرسة في المجتمع، اإلدارة المالية، التواصل داخل المجتمع ريمية وتطويالتعل

  .المدرسي، إدارة الوقت، تنظيم التالميذ وضبطهم

برامج التدريب التي تعدها وزارة التربية في فكتوريا، وكذلك المساعدات التي تلقاها المديرون لم  •

 .تكن ذات فائدة كبيرة لهم

ة عدة توصيات من بينها، أن يشمل برنامج تدريب مديري المدارس الجدد تطوير مهارات وقدمت الدراس

اإلصغاء الفعال والتشاور وإلقاء األسئلة وتنمية العالقات التبادلية واحتمالية استخدام شبكات االتصال في 

  .التعليم

مدة كل مرحلة قبل البدء في كما اقترحت إطالع المديرين على المراحل التي سيشملها البرنامج التدريبي و

  .تنفيذ البرنامج

  

  ".دور المدير في مساندة االبتكارات التربوية : " بعنوان ) Lieblich, 1993(  دراسة ليبليتش -٥
 Role of the Principal In Sustaining Educational Innovations   The  

رات التربوية في المدرسة، والتأكيد على أجريت الدراسة بهدف توضيح دور مدير المدرسة في دعم االبتكا

 .الدور المهم لمدير المدرسة في إيجاد التغيير المدرسي المستمر، ألن دعم المدير في هذا المجال حاسم

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

ية في غرب وألجل ذلك قام الباحث بعدة مقابالت لمدة تزيد عن شهرين للعاملين في إحدى المدارس الثانو

أوروبا، وقام بمراجعة الوثائق المتعلقة باالبتكار التربوي الذي ركزت عليه عينة الدراسة لمدة خمس 

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية. سنوات مضت

 . مدير المدرسة الثانوية يقوم بدور مهم في دعم االبتكار التربوي 

  .انت الحاجة إليه عاليةثقافة المدرسة كانت داعمة لالبتكار التربوي، حيث ك 

  

  " ومديريها الثانوية الدنيافاعلية المدارس معيقات : " بعنوان) Maureen, 1993 (  ماورين دراسة-٦
Constraints On Effectiveness of Junior High School And their Principals                   

 لفاعلية إدارتهم وفاعليتهم ، كما نوية الدنياالثاهدفت الدراسة إلى الكشف عن إدراك مديري المدارس 

هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بين العوامل المتعلقة بفاعلية اإلدارة وفاعلية المدرسة وتحليل تلك 

   . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.العالقة
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" ألبرتا "   فيية الدنيا الثانومن مديري المدارس) ١٠٨(مديراً من أصل  ) ٩٤( وشملت عينة الدراسة 

  . من المجتمع األصلي% ٨٧بنسبة 

   وزعت على أفراد العينةةمن المديرين، كما استخدم استبان) ١٠(واستخدم الباحث المقابالت الشخصية مع 

 أن الدعم المالي غير الكافي، ضعف براعة المواهب الطالبية، كما أن من العوامل نوكشفت النتائج ع

  . التكنولوجيا علىديدى فاعلية المدارس المغاالة في التأكاألقل أهمية في م

كما كشفت الدراسة أن إدراك المديرين لفاعلية اإلدارة يختلف باختالف الخبرة اإلدارية ونوعية نظام 

  .الطالب، وذلك لصالح أصحاب الخبرة األكبر وعدد الطالب األقلالمدرسة وعدد 

قبلية على مدارس بأشكال فكرية مختلفة مع ضرورة أن وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات مست

  .تشمل العينة المعلمين وأولياء األمور

  

مخططات العالقات العامة : تفعيل دور المدير: " بعنوان ) Doglas, 1994 (  دوقالسدراسة -٧

   ) ".Wisconsin( لمدارس مختارة من مقاطعة 
School Public Relation Programs in Selected Wisconsin School Districts                 

      
هدفت الدراسة إلى بحث كيفية سن قوانين فعالة خاصة بالعالقات العامة للمدرسة ودور المدير في تطوير 

 خلق عالقات عامة فعالة وكيفية التعامل مع علىاز برامج فعالة، كما هدفت إلى تحديد مقدرة المدير وإنج

  .المتمثلة في بعض البرامجالعقبات والصعوبات 

واستخدم الباحث المقابلة الشخصية شملت مجموعة أسئلة صممت الستخراج اإلجابة المتعلقة بمميزات 

) ٢٠(وشملت عينة الدراسة . للمدرسة، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفيمخططات العالقات العامة 

  . من أرياف المقاطعةمديراً

م للمدير واإلدارة في تطوير برامج مخططات العالقات العامة للمدرسة، كما وأظهرت النتائج الدور الحاس

توصلت الدراسة إلى فهم كيفية كون العالقات العامة فعالة في المدرسة وكذلك التعامل مع العناصر 

  .المطلوبة لتفعيل هذه البرامج

ضمان فعالية اإلدارة ، وأوصت بضرورة توفر القدرة على تكوين العالقات العامة لدى المدير وذلك ل

  .والقدرة على التعامل مع اآلخرين
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  :الدراسات المتعلقة باإلدارة االستراتيجية

امض في هذا الطريق وغيـر األمـر   :" والتي كانت بعنوان) Wood, 1983(دراسة جوزيف وود  -١

      .Principals Step this Way and Change the Status               ".الواقع 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم ما يلزم المدير العصري من أساليب واستراتيجيات ليكون اقدر على 

 خلصت إلى مجموعة من االستراتيجيات الرئيسة التي  وهي دراسة وصفية،التغيير والتوجه نحو األفضل،

  :برزها ما يلييمكن للمديرين استخدامها لبلوغ أهدافهم وتطوير مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية أ

  .تحديد األهداف العامة المشتركة والنظرة الشمولية •

 . التركيز على التغييرات الضرورية الالزمة واالولويات •

 . التنبؤ بمدى تقبلها للتغييرةإدراك وتحديد الفئات التي ستخضع لتأثيرات الخطط ومحاول •

أقدر على التغيير من غيره، في ضوء كما أن المدير الذي لديه استراتيجية محددة ورسالة مكتوبة يكون 

  .المعلومات والمعطيات التي لديه

وأوصت الدراسة بضرورة قيام المدير بوضع رسالة محددة لمؤسسته لكي يكون أقدر على تحديد األهداف 

 .بدقة
 
التخطيط االستراتيجي للشركات :" نبعنوا )Schaffer & Taylor, 1984 ( سكافير وتايلور دراسة-٢

                           Strategic Planning for Pioneering Companies      ." الرائدة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه االستراتيجي على أداء المنظمة، ومدى أثر تحديد األهداف 

  .  والرؤية على تقدم ونمو الشركةةاإلستراتجي

ي هذه الدراسة التي تكونت عينتها من خمس شركات  المنهج الوصفي التحليلي فانوقد استخدم الباحث

وقد توصلت الدراسة إلى أن تبني التخطيط االستراتيجي قد . بليون دوالر) ١٧-١(تتراوح مبيعاتها بين

  :ساعد هذه الشركات في

  .تصنيف وحدات األعمال إلى وحدات فائزة وأخرى خاسرة •

 .تركيز االهتمام على القضايا والخيارات الهامة •

 .ر إطار مفاهيمي موحد بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية األدنىتطوي •

 يمكنها التخطيط االستراتيجي من تحسين موقفها التنافسي نوقد خلصت الدراسة إلى أن اإلدارة تتوقع أ

   .وأرباحها في المدى الطويل
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  ."االستراتيجيوجهات نظر في التخطيط :" بعنوان ) Ramanufam, 1987 ( رامنفام دراسة-٣
View Points in Strategic Planning.   

هدفت الدراسة التعرف على وجهات نظر المديرين في مدى مساهمة اإلدارة االستراتيجية في تحقيق 

 .مسئول في كبريات الشركات األمريكية) ١٥٠٠(النجاح لمنظماتهم، وقد شملت الدراسة استطالع آراء 

  .صفي التحليليولقد استخدم الباحث المنهج الو

وقد أشارت االستطالعات إلى أن اإلدارة االستراتيجية تمثل أحد محددات األداء المرتفع وأنها تساعد على 

تحقيق الفعالية للتصرفات اإلدارية وتمثل ثورة وتطور ايجابي في الفكر اإلداري، كما أنها تساعد على 

  :ن أهم نتائج هذه الدراسةوم. المدى البعيدتحقيق رفاهية المنظمة واستمرارها في 

من المسئولين يرون أن ضعف ممارسة التخطيط االستراتيجي يؤدي إلى التأثير الضار % ٧٨,٧ •

  .على األداء المستقبلي للمنظمة

 .منهم ترتكز أنظمتهم التخطيطية على االبتكار االستراتيجي أكثر من أي وقت مضى% ٦٢,٦ •
 
 ".لعالقة بين الرؤية االستراتيجية واإلدارة الفعالة ا" بعنوان  ) Qwen, 1989 (  كوين دراسة-٤

What Does it Takes to Be Effective Principal. 
هدفت إلى التعرف على الصفات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها المدير ليكون ناجحاً ولقد استخدم 

 ٤٢٨ عينة الدراسة على شملت.  الباحث األسلوب الوصفي التحليلي واستخدم المقابالت كأداة للدراسة

 من رجال األعمال والتربويين حيث طلب منهم أن يحددوا الصفات الضرورية التي يجب أن تتوفر اًمدير

لدى المدير الناجح فوجد أن أكثر الصفات تصب في أن المدراء المتميزون يجب أن يكون لهم رؤى 

 ٤٣كما أجرى مسح شمل . لتحقيق األهدافيترجمونها ألهداف، ويراقبون الموقف العام والتقدم في العمل 

مدير مدرسة في الواليات المتحدة حيث وجد بأن هناك عشر مميزات رئيسية تتصدر صفات مدير 

 .المدرسة الفعال أهمها صاحب الخطة االستراتيجية واألهداف المكتوبة
 
رمجة سقوط ونهوض التخطيط االستراتيجي وب" :بعنوان ) H. Mintzberg, 1995(دراسة  -٥

                                                        .The Fall and Rise of Strategic Planning". البصيرة
    

هدفت الدراسة إلى التفريق بين كل من التخطيط االستراتيجي الذي يعتبر عملية تحليلية والتفكير 

التعرف على أوهام التخطيط االستراتيجي والتي االستراتيجي الذي يعتبر معالجة للبصيرة، كما هدفت إلى 

  :تقوم على ثالثة أمور

مستحيالً بالنسبة للظواهر غير المتكررة وخاصة % ١٠٠أي أن يكاد التنبؤ ( التنبؤ عملية ممكنة -١

  ).اإلبداع
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 ).االنفصال(صانعي االستراتيجية يمكن فصلهم عن موضوع استراتيجياتهم  -٢

 ).الترسيم(في قالب رسمي صب االستراتيجيات نأنه باإلمكا -٣

ولقد اعتبر الباحث من خالل استخدامه للمنهج الوصفي أن التخطيط هو عبارة عن برمجة استراتيجية 

 ولقد ).التقنين، والتفضيل، تحويل االستراتيجيات: ( وأداة لالتصال والسيطرة تشمل على ثالث خطوات

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

جي كثيراً ما يفسد التفكير االستراتيجي ويسبب حيرة المديرين في الخلط بين التخطيط االستراتي •

البصيرة الثاقبة وبين االنشغال بلعبة التنبؤ، وهذا يؤكد أن أكثر االستراتيجيات نجاحاً هي التي 

  .تركز على البصيرة وليس على الخطط

حاذق والمعقد والالواعي في صنع االستراتيجية عملية معقدة وتشمل عناصر من التفكير البشري ال •

 .بعض األحيان

وتوصي الدراسة بأن ال يجب على المنظمات الرافضة لعملية التخطيط االستراتيجي أن تتخلى عما لديها 

فالمفترض أن تكون وظيفة المخطط تتمثل في إسهامات يقدمها حول عملية صنع . من مخططين

  .تهااالستراتيجية، وليس الغوص داخل أعماق العملية ذا

  

إدارة االبتكار :" بعنوان)  Tushman & Anderson, 1997 ( توشمان وأندرسون دراسة-٦

                                 .Managing Strategic Innovation and Change".   االستراتيجي والتغيير

القفزة : ( لىهدفت الدراسة إلى التعرف على تيارات االبتكار ودورة التكنولوجيا والتي صنفت إ 

وذلك بعد التعرف على اإلدارة ) التكنولوجية، التخمر والصراع، مرحلة االنتقاء، التطورات المتصاعدة 

  .التنفيذية للمؤسسة وأهدافها ورسالتها ورؤيتها

. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على التغيير االستراتيجي من التنظيم والنوافذ إلى الفرص االستراتيجية

خدم الباحثان المنهج الوصفي في هذه الدراسة واستعرضا كل من عوامل وأبعاد االستراتيجية ولقد است

  :التكنولوجية، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصل إلى

  .التغيير أساس االبتكار ، واالبتكار أساس التطور التكنولوجي •

 .تقاء المؤسسات ولتحقيق تغيير تكنولوجيالتوجه المنظومي نحو اإلدارة االستراتيجية أساس الر •

توجد مناهج إدارية متخصصة في التعامل مع متطلبات الحفز وحماية القدرات االبتكارية على  •

 .مختلف المستويات المؤسسية ولكن أنجعها إدارة االبتكار االستراتيجي

تكار التكنولوجي وأوصت الدراسة بأنه في القرن الحادي والعشرين يستحيل أن تترك عمليات االب

والتطوير لمجرد الصدفة أو الحماس أو االنفعال، بل يجب أن تخضع للتخطيط االستراتيجي في اإلطار 

  .المنظومي
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اإلدارة االستراتيجية طريقا إلعادة ربط المدرسة : " بعنوان ) Lashway, 1997 (  الشوي دراسة-٧

 ".بالمجتمع المحيط بها
Strategic management is the way to reconnect the school with the society.  

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة في تشكيل الخطط والرؤية االستراتيجية وفي ربط 

المدرسة بالمجتمع المحيط إذ أن الرؤية المستقبلية تعكس حاجات وأغراض المجتمع المحيط بالمدرسة ليس 

ولقد استخدمت . بل كذلك إلعادة بناء الثقة والعالقة بين المدرسة والمجتمعفقط من ناحية تطوير التعليم، 

  محورياًر المدرسة بشكل أو آخر يلعب دوراًالباحثة األسلوب الوصفي في هذه الدراسة ، وتقول إن مدي

في تشكيل الخطة االستراتيجية للمدرسة ، أحيانا بشكل منفرد وأحيانا أخرى بمشاركة العاملين معه ، 

أضافت بقولها إن عملية اإلدارة االستراتيجية عملية معقدة تتطلب تفكير وتأمل مستمر وخطة للعمل و

 . وإعادة تقييم مستمرة ومراجعة دورية

  : كما حددت خالل دراستها أساليب اإلدارة االستراتيجية وتصميم االستراتيجية من خالل

  .للمدرسة)  والخارجية الداخلية( الفحص والدراسة المستمرة والشاملة للبيئة  •

 .تحليل الظروف والعوامل المؤثرة على المدرسة مستقبالً •

 . االستراتيجيةةاالستعداد لدراسة حاالت الغموض والخالف التي تنجم عن تطبيق الخطة أو الرؤي •

 .إشراك أفراد المجتمع المدرسي في تنفيذ وتقويم ومتابعة الرؤية •

 .اتالتعديل المستمر للخطة وفقاً للمتغير •

 .التغطية اإلعالمية للرؤية والخطة االستراتيجية وترويجها داخل وخارج المدرسة •

  

   "التخطيط االستراتيجي في الوكاالت الفدرالية : " بعنوان ) Baile, 1998 (  بايلدراسة-٨
Strategic Planning In Federal Organizations.                                               

اولت الدراسة التخطيط االستراتيجي في الوكاالت الفيدرالية، وهدفت إلى الكشف عن الصعوبات التي تن

واجهتها عند وضع الخطط االستراتيجية، ودراسة العالقة بين تلك الصعوبات ودرجة شيوعها في 

غلب على هذه الوكاالت الفيدرالية، وكذلك كشف ووصف التقنيات التي تستخدمها الوكاالت الفيدرالية للت

  .الصعوبات

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن التخطيط االستراتيجي قد حصل على اهتمامات متجددة من منظمات 

  .١٩٩٣الحكومة الفيدرالية والتي حفزت باألداء الحكومي وفعل نتائج قرارات 

اء تلك الوكاالت وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل المقابالت التي أجراها مع رؤس

  :ولقد توصل إلى النتائج التالية
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تقترح أغلبية التقنيات لكي تكون ناجحة أن تبني الوكاالت ترابط عمليات تخطيطها وتسمح بدخول  •

  .تدفق المعلومات بين الوكالة والمجموعات في بيئاتها الداخلية والخارجية

لكي تؤسس خطة فعالة وتقود المنظمة قيادات المنظمات تحتاج إلى فهم ديناميكية االستراتيجية  •

 .للمستقبل

  .الكثير من الصعوبات التي واجهت الوكاالت تتعلق بكيفية االجتماعات والتفويضات القانونية •

  

أثر االتجاه االستراتيجي على : " بعنوان )Thomas& Wheelen, 1998(  ثوماس واويلن دراسة-٩

 ".الربحية واإلنتاجية
The Effect of Strategic Attitude On Profit and Productivity.   

هدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاه االستراتيجي في اإلدارة وأثره على الربحية واإلنتاجية، وقد 

ولقد استخدم . منظمة لخدمة التجزئة وشركات تصنيعية) ١٠١(امتدت الدراسة ثالث سنوات على عدد 

  .ةالباحثان المنهج المسحي في هذه الدراس

وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات األعمال التي تطبق مفاهيم اإلدارة االستراتيجية قد أظهرت تحسناً 

وأنه حتى . ملموساً في المبيعات، الربحية، واإلنتاجية مقارنة بشركات ليس لديها أنشطة تخطيطية منتظمة

ي االتجاه االستراتيجي  فتمن التحسن الممكن في ربحية الشركة تم تحققه من خالل التغيرا% ٨٠

  .للشركة

  :وقد أظهر المسح أن أعلى ثالث فوائد في الترتيب نتيجة لتطبيق اإلدارة االستراتيجية للشركة هي

  .إدراك أوضح للرؤية المستقبلية االستراتيجية للشركة •

 . هو مهم من الناحية االستراتيجيةكل ماتركيز أقوى على  •

 .صرف حسبهافهم أفضل للبيئة سريعة التغير والت •
 
 
 ".التخطيط االستراتيجي وأنظمـة إدارة المدرسـة  : "بعنوان ) Bliss & Other, 1999(  دراسة -١٠

Strategic Planning And School-Based Management Systems               .                    
                  

نظرة عامة عن التخطيط االستراتيجي وعالقته هدفت الدراسة إلى تزويد المستفيدين من هذا المجال ب

ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التاريخي حيث . بأنظمة المدرسة ومستقبلها مع البيئة المحيطة

استعرض تاريخ التخطيط االستراتيجي ووظف التسلسل في تحليل ومعالجة الظروف المحيطة بالمدرسة 

  .وأهدافها وبرامجها
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كمثال ممتاز حقق ) ، وفلوريداوأورالند(بيق التخطيط االستراتيجي بمدارس منطقة وقد اعتبر الباحث تط

  :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية.الكثير من النتائج المرغوبة

 التربوية مع البيئة الخارجية، ويلبي مقدار كبير من تالتخطيط االستراتيجي يخفف من المتناقضا 

 .حاجات الطالب التربوية

رف على البيئة المستقبلية ، والتحليل الداخلي للمدرسة ، والحصول على معلومات دقيقة التع 

،واختيار بدائل استراتيجية يخضع البرامج التربوية للتفضيل والتحليل قبل التطبيق مما يوفر الكثير 

 .من الخسائر

  :كما أكدت الدراسة على أن التحليل االستراتيجي يجب أن يتضمن ما يلي

  . مدى مالئمة البرامج للحاجاتمراعاة -١

 .دراسة وتقويم نتائج التطبيق خالل فترات زمنية مختارة -٢

وقد أوصى الباحث بضرورة مشاركة العاملين في تخطيط النشاطات ألنها في األغلب تدل على مدى 

 .  واالحتياجات الالزمةبالطل
 

  "ي كأساس للمنافسة تطوير الفكر االستراتيج: " بعنوان ) Bonn, 2001 (  بوندراسة -١١
Developing Strategic Thinking as a premise for Competition.  

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفكر اإلداري االستراتيجي ومدى اإلبداع وابتكار األعمال الذي يكمن في 

والبقاء، كما هدفت و القدرة على اإلدارة مع الظروف البيئية المتغيرة، مما يزيد من قدرة المنظمة على النم

الدراسة إلى إظهار أهمية اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في إدارة المؤسسات وذلك بما 

  ). الداخلية والخارجية(تحققه من إبداع وقدرة على التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على البيئتين 

صت الدراسة إلى أن الفكر اإلداري ولقد خل. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة

ولقد توصلت الدراسة إلى أن . االستراتيجي يجب أن يبحث على مستويين، مستوى الفرد ومستوى المنظمة

  .المنظمات التي تحقق التكامل بين هذين البعدين سوف توجد األساس لتحقيق ميزة تنافسية مستمرة

  

المتميزين  ما الذي يجعل المدراء : "ن بعنوا)  Rex Houze, 2002( ريكس هاوز دراسة -١٢

        ?What Makes Leadership Different "ن عن غيرهم ؟ مختلفي

 وكذلك التعرف على أهم ما يميز هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص التي تميز اإلدارة الفعالة،

 ولقد استخدم ،لمدة عام تقريباً مديراً ) ١٢٠(وقد قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع  .المدير الفعال

 على خصائص المديرين المتميزين تأتي ولقد توصل إلى أن الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة،

 :الترتيب
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  .الرؤية االستراتيجية للمدير -١

 .توجيه األهداف بوضوح -٢

 .االنضباط الذاتي -٣

 .القدرة على االتصال -٤

 .اليقظة -٥

هم في التوحد في المهام واألهداف التي توجه السلوك لدى العاملين كما أن اإلدارة االستراتيجية تس* * 

في المدرسة وبذلك يتم إيجاد عقل جماعي يحدد معايير سلوكية معينة لألفراد وهي صورة لما يمكن أن 

  . نكون عليه في المستقبل

  

لكفاءات اإلدارة االستراتيجية كضرورة تعريف : " بعنوان ) Seibert, 2004( سيبرت  دراسة -١٣

  " .المشاريع الصغيرة وتطوير المراكز التقنية 
The Identification of Strategic Management Counseling  Competencies Essential 
for Small Business and Technology Center.                                 

لدى مديري ) المعرفة، المهارة، المواقف( ة هدفت الدراسة إلى التمييز بين ضروريات الكفاءة اإلداري

كارولينا الشمالية، كما هدفت إلى  مؤسسات األعمال والمشاريع الصغيرة ومراكز التطوير التقني في

ومدى تطبيق االستراتيجيات في خدمة . معرفة دور اإلدارة االستراتيجية في تغيير اإلدارة وتطورها

  .ء المطلوبالزبائن، ومدى ربطها في بمستوى األدا

آلراء الخبراء في رفع الكفاءات كأولوية  ) Delphi(  ولقد تم التركيز في هذه الدراسة على أسلوب ديلفي

  .اإلدارية

 ٣٤ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وذلك بعد أن صمم استبانه مكونة من 

 ) Likert(، واستخدم مقياس ليكيرت )  مواقف٩ مهارة،١٦ معرفة، ٩( فقرة موزعة على ثالث مجاالت 

كما استخدم لجنة مراجعة معايير أعدت خصيصاً لهذا . الخماسي لتقدير األبعاد والفقرات من حيث األهمية

ومن أهم النتائج التي توصلت . من المجتمع الكلي% ٣٢ مديراً مثلت ١٧وتكونت العينة من . الغرض

  :إليها الدراسة

  .تيجية أثر واضح على تطر األداء وتحسين فرص خدمة الزبائنلإلدارة االسترا •

رغم عدم وجود بعض المعرفة لدى بعض المديرين باإلدارة االستراتيجية إال أنهم يمارسونها من  •

 .خالل بعض المواقف

 .هناك عالقة ايجابية بين المعرفة والمهارة في تطبيق مباديء اإلدارة االستراتيجية •
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معرفة مفهوم اإلدارة االستراتيجية للنموذج والمراحل والعمليات، : ( ت هي كانت أعلى ثالث فقرا •

 ). مهارة االتصال في استماع االستجواب والمقابلة، موقف تعزيز الثقة وتأسيس المصداقية

  

  :على الدراسات السابقةليق التع  

  :الدراسات التي تناولت اإلدارة المدرسية/ أوالً

 والفنية، ومعالجة اإلدارية المدرسية، دراسة واقع الممارسات باإلدارةالمتعلقة تناولت الدراسات السابقة 

 المدرسية اإلدارةالمشكالت والصعوبات التي تواجه المديرين، ومدى ممارسة المديرين لمهامهم، ودور 

ر المدرسة  لرفع كفاءة مديةالالزمالفاعلة في تطوير العملية التعليمية، وتهيئة الموارد البشرية، والسبل 

  . في ضوء االتجاهات التربوية واألساليب اإلدارية الحديثةوتطوير أداءه

كما تناولت بعض الدراسات نماذج مقترحة لإلدارة المدرسية، وتصورات مقترحة لمعالجة مشكالت 

  .اإلدارة المدرسية

الهبـاش،  ( ،  )٢٠٠٣بسيسو،  ( ، مثل دراسة    اإلداريةفلقد ركزت بعض الدراسات على معالجة المشكالت        

 كمـا تناولـت   ،)Wesley, 1972 (،)١٩٨٩فـارع،  ( ، )١٩٩٦محمود، (، )٢٠٠١العاجز، ( ، )٢٠٠٢

( ، و)١٩٩٩، المحيلبي، والجبـر ( لمديري المدارس مثل دراسة   اإلداريةبعض الدراسات واقع الممارسات     

( ،  )١٩٨٨،  مجاهد( ، و )١٩٩٠شحادة،  ( ، و )١٩٩٢المخالفي،  ( و) ١٩٩٢النابه،  ( ،  )١٩٩٨أبو عودة،   

 )Dawdle,1980(و ،)١٩٨٠الطوباسـي، (، )١٩٨٦الـدرويش، ( ،)١٩٨٧الرمحـي، (، )١٩٨٧عابدين،

 اإلداريـة لـدى     توهذه الدراسات كلها تناولت واقع اإلدارة المدرسية والممارسـا         )Cleckly,1991(،و

  .رة المدرسيةوهذا الجانب ما يتفق مع هذه الدراسة والتي تدرس أيضاً واقع اإلدا. المديرين

أما من حيث المتغيرات فقد ركزت معظم الدراسات على متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية للمدرسة، 

حيث اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة .  في هذا المجالوالمؤهل العلمي لمدير المدرسة، وسنوات خدمته

، كما أوضحت هذه )ي، سنوات الخدمةالجنس، المرحلة التعليمية، المؤهل العلم( الحالية في المتغيرات 

الدراسات الكثير من األمور التي تم االستفادة منها في تدعيم بعض اآلراء المتعلقة باإلطار النظري 

  .واألدب التربوي

كما تناولت بعض الدراسات دور اإلدارة المدرسية في مساندة االبتكارات التربوية، ودورها في تهيئة 

 الحديثة، مثل االتجاهات المدرسية في ضوء اإلدارةر الضرورية لتطوير أداء الموارد البشرية، واألمو

، )Lieblich,1993(، و)١٩٩٣فهمي، ومحمود،( ، و)١٩٩٥أبو الوفا، ( ، و)١٩٩٥بن قصودة، ( دراسة

  . وهذا ما يتفق مع هذه الدراسة في تفعيل اإلدارة المدرسية )Doglas,1994(و
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تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات العربية، باستثناء دراسة أما من حيث منهج الدراسة فقد ا

التي استخدمت المنهج الوصفي واالعتماد على المقابالت ) ١٩٩٣فهمي، ومحمود،(، و)٢٠٠١سليمان،(

  .الشخصية، واستطالع الرأي

  

  :الدراسات التي تناولت اإلدارة االستراتيجية/ ثانياً
 اإلدارة االستراتيجية بشكل عام والتخطيط االستراتيجي تي تناولت ال العربية واألجنبيةتعددت الدراسات

، ولكن أغلبها كان في مجاالت غير تربوية، بل في مؤسسات عامة ومصارف، ومنشآت بشكل خاص

 المؤسسات،صناعية، وقد اتفقت جميع هذه الدراسات على ضرورة تبني اإلدارة االستراتيجية في إدارة 

  .ة لدى المدراء بمفاهيم اإلدارة االستراتيجيوانه ال يوجد اهتمام كاف

ولقد ركزت معظم الدراسات على دور اإلدارة االستراتيجية في تطوير عمل المنشأة سواء كانت تهدف 

أبو معمر، ( و) ٢٠٠٣الخطيب، (  كالمدارس، ومن هذه الدراسات دراسة تإلى الربحية أو الخدما

( ،)١٩٩٩عبده، ( ،)٢٠٠٠ الغزالي، (،)٢٠٠١حسيين،( ، )٢٠٠١عبد الرحمن،(، )٢٠٠٢

، )Schaffer& Taylor, 1984( ، )Qwen,1989( ، )Lashway,1997(، )١٩٩٩الجندي،

)Thomas& Wheelen, 1998( ، )Seibert, 2004( .  

وبعض الدراسات ركزت على دراسة مدى تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات أو مدى توفر 

 واستعراض لمفاهيم االدارة والتخطيط االستراتيجي، وتطوير يجية لدى المديرين،مفاهيم اإلدارة االسترات

 ,Wood( ، )١٩٩١غراب،( ، )٢٠٠٣الفرا، (  ومن هذه الدراسات الفكر االستراتيجي كأساس للمنافسة،

1983( ،)Ramanufam, 1987( ،)Baile,1998.(   

الواقع اإلداري المدرسي مـن خـالل معـايير    ومن الدراسات التي تتفق مع الدراسة الحالية والتي تدرس        

ة المدرسـية،   اإلدارة االستراتيجية، والتي ركزت علـى دور اإلدارة االسـتراتيجية فـي تطـوير اإلدار              

 & Lashway, (1997  ، )Bliss(، )١٩٩٩الجندي، (، )٢٠٠٠العجمي، ( ، ) ٢٠٠٣العويسي،(دراسة

other,1999.(  

ألجنبية على أهمية تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الجميع أجمعت الدراسات السابقة العربية وا •

  .ة للمديرين حول هذا الموضوعيالمؤسسات، وضرورة أن تكون هناك دورات تدريب

هناك اختالف بين بعض الدراسات في وجود مفاهيم واضحة لدى مديري المدارس حول اإلدارة  •

 .ه الدراسةاالستراتيجية والتخطيط االستراتيجي، وهذا ما يخالف هذ

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تناولت جميع مديري مدارس محافظة  •

غزة، كما أنها لم تكتف بدراسة الواقع اإلداري المدرسي في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية، 
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اتيجية، وهو ما بل قدمت تصوراً لمدير المدرسة لالرتقاء بإدارته في ضوء معايير اإلدارة االستر

 . لم تتناوله الدراسات الموجودة

  :استفاد الباحث من الدراسات السابقة في

  .، والتعرف على نتائجها ومقارنتها بنتائج الدراسة الحاليةتطوير أداة جمع المعلومات -١

 .استخدام المنهج المناسب للدراسة، واستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة -٢

    .علقة باإلطار النظري، وفي تحديد أوضح للمفاهيمتدعيم بعض اآلراء المت -٣
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 الفصل الرابع
 

  الطريقة واإلجراءات 
      

  منهج الدراسة *      
  .مجتمع الدراسة    * 

  .عينة الدراسة    * 

  أداة الدراسة    * 

  .المعالجات اإلحصائية    * 
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  الفصل الرابع

 اءاتالطريقة واإلجر
   

 لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منهج وصفاً مفصالًيتناول هذا الفصل 

، والتأكد من )االستبانة(الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة

تي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية ال

   .يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة/ أوالً

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع 

 التي تتضمنها الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات

 ).١٨٧ :١٩٩٦أبو نجيلة ، (واآلثار التي تحدثها 

  .وذلك دون تدخل منه حيث يتم الحصول على معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة بكل موضوعية

  :مجتمع الدراسة/ ثانياً 

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ غزة للعام الدراسي الحكومية بمحافظةجميع مديري المدارس يتكون مجتمع الدراسة من 

  .مديراً ومديرة) ١٢٨ (وعددهم

  :عينة الدراسة

- ٢٠٠٤( محافظة غزة للعام الدراسي مدرسة فيمدير ومديرة ) ١٢٨(اشتملت عينة الدراسة على 

من أفرد المجتمع األصلي، إال أن  %) ١٠٠( ، وقد وزعت االستبانة على أفراد العينة بنسبة )م٢٠٠٥

انة وبذلك تكون عدد االستبانات الصالحة للتحليل فرد من أفراد العينة لم يقوموا بتعبئة االستب) ١٢(

من أفراد المجتمع األصلي، والجداول التالية توضح توزيع افراد   ) %٩٠,٦( بنسبة ) ١١٦(اإلحصائي 

  :عينة الدراسة

   )١( جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

 النسبة المئوية العدد جنس المدير

 46.55 54 ذكر

 53.45 62 ىأنث

 100 116 المجموع



 ١٢٨

  

   )٢( جدول رقم 

  المؤهل العلمييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
  

النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 90.52 105 بكالوريوس

 9.48 11 ماجستير

 100 116 المجموع

  

   )٣ (جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحلة التعليمية

النسبة المئوية العددرحلة التعليميةالم

 68.97 80 أساسي

 31.03 36 ثانوي

 100 116 المجموع

  

   )٤( جدول رقم 

  دمةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخ

النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 22.41 26 سنوات 1-5

 27.59 32 سنوات  5-10

 50 58سنوات فأكثر 10

 100 116 المجموع

  

  :أداة الدراسة / ثالثاً

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة من 

مديري المدارس ومديراتها عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء 

  :االستبانة وفق الخطوات اآلتية



 ١٢٩

  .اد الرئيسية التي شملتها االستبانةتحديد األبع -

  .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد -

يوضح االستبانة في ) ١(فقرة والملحق رقم ) ٦٣(إعداد االستبانة في صورتها األولية والتي شملت  -

  .صورتها األولية

من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة ) ١٨(عرض االستبانة على  -

سالمية، وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، وجامعة القدس المفتوحة، والبعض األخر يعملون في اإل

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم )٣( والملحق رقم مركز القطان للبحث والتطوير التربوي

 كذلك تم تعديل االستبانة،على  فقرتينإضافة وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم 

فقرة موزعة على ثالثة ) ٦٥(الستبانة بعد صياغتها النهائية  بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات اوصياغة

 منخفضة،، متوسطة عالية،،  جداًعالية( خماسيأبعاد، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج 

ات االستبانة، حتى توافر المفهوم أو االتجاه أو الممارسة لكل فقرة من فقرلتحديد درجة ) منخفضة جداً 

 . يبين االستبانة في صورتها النهائية)٢ (فقرة والملحق) ٦٥(بح عدد الفقرات أص

  

   Validity :صدق االستبانة/ رابعاً 

   Referees Validity : صدق المحكمين-١

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج 

التدريس وأصول التربية وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا وطرق 

بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد 

بعض الفقرات  لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد الثالثة

   ):5( فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) ٦٥(وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 
 

   )٥( جدول 

  يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل بعد من أبعادها

  البعد
عدد 

  الفقرات

  ٢٠  مفاهيم مدير المدرسة عن مبادئ اإلدارة االستراتيجية

  ٢٢  االستراتيجيةاتجاهات مدير المدرسة عن نحو اإلدارة 

  ٢٣  ممارسة مدير المدرسة لإلدارة االستراتيجية

  ٦٥  الدرجة الكلية



 ١٣٠

  

   Internal Consistency: صدق االتساق الداخلي-٢

( جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من 

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد ، من أفراد عينة الدراسة، وتم  فرداً) ٥٠

االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات 

والجداول ) SPSS(االستبانة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :التالية توضح ذلك
 

  ) ٦( لجدول ا

  "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول مع الدرجة الكلية للبعد األول " 

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
مستوى الداللة

٠,٠١دالة عند  0.608  .قرأت عن مفهوم االستراتيجية في الكتب والنشرات الدورية.١

٠,٠١دالة عند  0.618  .تعرفت على مفهوم الخطة طويلة المدى من خالل الدورات.٢

٠,٠١دالة عند  0.639  .ألم بالعوامل المؤثرة في اإلدارة االستراتيجية.٣

٠,٠١دالة عند  0.591  .أدرك مجاالت عمل وأنماط نشاط المدرسة الحالية.٤

٠,٠١دالة عند  0.522  .أميز بين أهداف المدرسة وغاياتها.٥

٦.
ة، واالقتصادية،  أعرف مفهوم البيئة الخارجية ومتغيراتها السياسي

  ...واالجتماعية،
٠,٠١دالة عند  0.548

٠,٠١دالة عند  0.701  .أدرك أهمية تحديد نقاط القوة والضعف وأسباب كل منها.٧

٨.
أعرف مفهوم الفرص والتهديدات التي تحدد خطة عمل المدرسة 

  .وتحقق األهداف
٠,٠١دالة عند  0.626

٠,٠١دالة عند  0.686  .ورها في عملية التخطيطأدرك أهمية إمكانيات المدرسة المادية ود.٩

٠,٠١دالة عند  0.566  .أدرك أهمية إمكانيات المدرسة البشرية ودورها في عملية التخطيط.١٠

٠,٠١دالة عند  0.604  . مفهوم المنافسة على مستوى المدارس، واضح لدي.١١

٠,٠١لة عند دا 0.670  .أعي مفهوم الثقافة التنظيمية للمدرسة وقيمها المشتركة.١٢

٠,٠١دالة عند  0.681  .أميز بين األداء الفعلي للعاملين والمعايير المطلوبة لهذا األداء.١٣

٠,٠١دالة عند  0.619  .ألم بأساليب قياس ما تحقق من نتائج.١٤

٠,٠١دالة عند  0.657  .أعرف مفهوم الرقابة من حيث المهمة والتنفيذ والنتائج.١٥

٠,٠١دالة عند  0.682  .اط المدرسة المستقبليةأدرك مجاالت عمل وأنماط نش.١٦



 ١٣١

٠,٠١دالة عند  0.710  .أدرك مفهوم المرونة ودورها في وضع الخطط الطويلة والقصيرة.١٧

٠,٠١دالة عند  0.679  .أدرك خطورة تغيير القرار في الخطط فردياً.١٨

٠,٠١ عند دالة 0.614  .أعرف مفهوم الخطط البديلة التي تستخدم في حالة حدوث تغييرات.١٩

٢٠.
ما يجب أن تكون عليه ( أعرف مفهوم الرؤية المستقبلية للمدرسة 

  ).مستقبالً 
٠,٠١دالة عند  0.588

  ٠,٣٥٤) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية        

  ٠,٢٧٣) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية        

  

  ) ٧( الجدول 

  "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني مع الدرجة الكلية للبعد الثاني " 

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
مستوى الداللة

٠,٠١دالة عند  0.521  .أقرأ عن اإلدارة االستراتيجية .١

٠,٠١دالة عند  0.411  .أطلع على تجارب بعض المؤسسات في اإلدارة االستراتيجية .٢

٠,٠١دالة عند  0.566  .ة االستراتيجية كنمط فعال في اإلدارة المدرسية الحديثةأؤمن باإلدار .٣

٤. 
أؤمن بجدوى تحديد دور المدرسة في المجتمع بدرجة واضحة 

  .ومكتوبة
٠,٠١دالة عند  0.656

٥. 
أؤمن بجدوى وضع األهداف بصورة مكتوبة ومحددة لمدة تزيد عن 

  خمس سنوات            
٠,٠١دالة عند  0.575

٦. 
أشجع على تحليل العوامل السياسية وتحديد دورها في عملية 

  .التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.591

٧. 
أشجع على تحليل العوامل االجتماعية وتحديد دورها في عملية 

  التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.667

٨. 
أشجع على تحليل العوامل االقتصادية وتحديد دورها في عملية 

  التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.645

٩. 
أشجع على تحليل المتغيرات التكنولوجية وتحديد دورها في عملية 

  .                    التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.488

٠,٠١دالة عند  0.521 .أؤمن بجدوى تحديد إمكانيات المدرسة المادية والبشرية قبل التخطيط .١٠

١١. 
وضع برامج (أشجع على الوصول إلى األهداف في الوقت المحدد 

  ).منيةز
٠,٠١دالة عند  0.515

٠,٠١دالة عند  0.493  .أشجع العاملين على المشاركة في وضع الخطط واألهداف السنوية .١٢



 ١٣٢

٠,٠١دالة عند  0.557  .أشجع العاملين على المشاركة في وضع الخطط طويلة المدى .١٣

١٤. 
أؤمن بضرورة توزيع األدوار والعمل بروح الفريق والمشاركة في 

              . اتخاذ القرار
٠,٠١دالة عند  0.512

٠,٠٥دالة عند  0.283  .أهتم بالثقافة العامة داخل المدرسة واحترام العادات والتقاليد السائدة .١٥

٠,٠١دالة عند  0.495  .أؤمن بضرورة المنافسة على مستوى المدارس .١٦

١٧. 
أرى ضرورة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حالة عدم مطابقة 

  )المرونة. (لألهدافمستوى األداء 
٠,٠١دالة عند  0.483

١٨. 
أشجع على إدخال تحسينات على اللوازم بغرض تطوير العملية 

  .التعليمية واإلدارية
٠,٠١دالة عند  0.595

١٩. 
أؤمن بضرورة معالجة أي مشكلة تواجه المدرسة بمشاركة فريق 

  .التطوير المدرسي فور وقوعها
٠,٠١دالة عند  0.515

٢٠. 
حديد رؤية المدرسة، وما يجب أن تكون عليه في أؤمن بضرورة ت

  .المستقبل
٠,٠١دالة عند  0.622

٠,٠١دالة عند  0.491  .أهتم بتحديد المجاالت التي تتميز بها المدرسة عن غيرها باستمرار .٢١

٠,٠١دالة عند  0.633  .أهتم بتصحيح األخطاء مباشرة مع مراعاة المتغيرات الدخيلة .٢٢

  ٠,٣٥٤) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ند درجة حرية ر الجدولية ع       

 ٠,٢٧٣) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية       
 

   )٨( جدول 

  "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث مع الدرجة الكلية للبعد الثالث" 

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
مستوى الداللة

٠,٠١دالة عند  0.667  .لمدرسة في المجتمع بصورة مكتوبة وواضحةأحدد دور ا.١

٠,٠١دالة عند  0.661  .أحدد مجال العمل المدرسي ونشاطات المدرسة الحالية.٢

٠,٠١دالة عند  0.595 .أبرز المجاالت التي تتميز بها المدرسة عن غيرها بصورة مكتوبة.٣

٤.
عن خمس أضع األهداف بصورة مكتوبة ومحددة لمدة تزيد 

  .سنوات
٠,٠١دالة عند  0.431

٠,٠١دالة عند  0.489  .أضع الخطط الخاصة بمدرسته بشكل جماعي إبداعي متميز.٥

٦.
أتنبأ بالتغيرات المحتملة في عوامل البيئة الخارجية المحيطة 

  .بالمدرسة
٠,٠١دالة عند  0.610

٠,٠١لة عند دا 0.576  .أضع خطط سنوية وفصلية تغطي جميع أوجه نشاط المدرسة.٧



 ١٣٣

٠,٠١دالة عند  0.590  .أضع خطط تتناسب مع الميزانية واإلمكانيات.٨

٩.
أحلل العوامل السياسية المحيطة ويحدد آثارها وأوظفها في عملية 

  .التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.767

١٠.
ويحدد آثارها وأوظفها في عملية ) التكنولوجية( أحلل العوامل التقنية

  .التخطيط
٠,٠١ دالة عند 0.816

١١.
أحلل العوامل االقتصادية ويحدد آثارها وأوظفها في عملية 

  .التخطيط
٠,٠١دالة عند  0.766

١٢.
أحدد الفرص البيئية التي يمكن االستفادة منها  في وضع الخطة 

  .وتحقيق األهداف
٠,٠١دالة عند  0.660

١٣.
أحدد التهديدات البيئية التي تؤثر على وضع الخطة وتحقيق 

  .هااألهداف لتجنب
٠,٠١دالة عند  0.574

٠,٠١دالة عند  0.698  .أظهر نقاط القوة في أداء المدرسة.١٤

٠,٠١دالة عند  0.676  .أضع برامج زمنية سنوية وفصلية لتنفيذ الخطط.١٥

١٦.
أشارك العاملين والمدرسين المسئولين عن التنفيذ في وضع 

  .األهداف والخطط
٠,٠١دالة عند  0.590

٠,٠١دالة عند  0.690  .لتنظيمية وتؤخذ في عملية التخطيطأحافظ على الثقافة ا.١٧

٠,٠١دالة عند  0.683  .أتابع عملية التنفيذ بدقة وأقف عند نقاط القصور.١٨

١٩.
أراجع الهيكل التنظيمي والصالحيات للتأكد من مناسبتها للخطة 

  .وعملية التنفيذ
٠,٠١دالة عند  0.722

٠,٠١دالة عند  0.515  . تنفيذ الخطةأضع نظام رسمي للرقابة على األداء عند.٢٠

٠,٠١دالة عند  0.742  .أراجع األهداف وأعدلها عند حدوث تغييرات.٢١

٠,٠١دالة عند  0.620  .أضع خطط بديلة الستخدامها عند حدوث تغيرات محيطة.٢٢

٢٣.
أحدد الرؤية المستقبلية للمدرسة والطموحات لما يجب أن تكون 

  .    عليه في المستقبل
٠,٠١ة عند دال 0.664

  ٠,٣٥٤) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية          

 ٠,٢٧٣) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية          

وهذا ) ٠,٠٥(،)٠,٠١(يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

  .بانة تتمتع بدرجة من االتساق الداخلييؤكد أن االست

  
 



 ١٣٤

  : الصدق البنائي-٣

من أبعاد  للتحقق من الصدق البنائي لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد

  . يوضح ذلك)٩( للدرجة الكلية لالستبانة والجدواالستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد با

  )9(الجدول 
 الت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكليةمصفوفة معام

  الدرجة الكلية األبعاد

مفاهيم مدير 

المدرسة عن مبادئ

اإلدارة االستراتيجية

اتجاهات مدير 

المدرسة عن نحو 

اإلدارة االستراتيجية

ممارسة مدير 

المدرسة لإلدارة 

  االستراتيجية

 - - - 1  الكليةالدرجة 

مفاهيم مدير المدرسة عن 

  مبادئ اإلدارة االستراتيجية
0.861 1 - - 

اتجاهات مدير المدرسة عن 

  نحو اإلدارة االستراتيجية
0.877 0.634 1 - 

ممارسة مدير المدرسة لإلدارة 

  االستراتيجية
0.909 0.653 0.718 1 

  ٠,٣٥٤) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

  ٠,٢٧٣) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطاً ذو 

 الثبات وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من) ٠,٠٥، ٠,٠١(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .واالتساق الداخلي
 

 Reliability:  االستبانةثبات/ خامساً

وذلك باستخدام طريقتي معامل ألفا كرونباخ أفراد العينة االستطالعية  على االستبانةتم تقدير ثبات 

   .والتجزئة النصفية

   Half-Split :طريقة التجزئة النصفية -١

ت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبا  

احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك 

-sperman بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون

brown يوضح ذلك) ١٠(  والجدول:  
  

  



 ١٣٥

  
  
  

  )١٠( لجدول ا
  يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة
  وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد الفقرات االبعاد
االرتباط قبل
 التعديل

معامل 
الثبات بعد 
 التعديل

 ٠,٧٩٥ ٠,٦٥٩  ٢٠  مفاهيم مدير المدرسة عن مبادئ اإلدارة االستراتيجية

 ٠,٧٣٣ ٠,٥٧٨  ٢٢  اتجاهات مدير المدرسة عن نحو اإلدارة االستراتيجية

 ٠,٨٨١ ٠,٨٦٧  ٢٣  ممارسة مدير المدرسة لإلدارة االستراتيجية
 ٠,٨٦١ ٠,٨٦٠  ٦٥  الدرجة الكلية

  
  . تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين*

) ٠,٧٣٣(لتجزئة النصفية بعد التعديل جميعها فوق يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة ا
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن ) ٠,٨٦١(وأن معامل الثبات الكلي 

  .الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة
  
  
   Alfa Coefficient :طريقة ألفا كرونباخ -٢

ت، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبا
  :يوضح ذلك) ١١(على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 

  )١١(الجدول 
  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة

  وكذلك لالستبانة ككل

معامل ألفا عدد الفقرات البعد
 خآرونبا

 ٠٫٩١٩  ٢٠  مفاهيم مدير المدرسة عن مبادئ اإلدارة االستراتيجية
 ٠٫٨٧٩  ٢٢  اتجاهات مدير المدرسة عن نحو اإلدارة االستراتيجية

 ٠٫٩٣٤  ٢٣  ممارسة مدير المدرسة لإلدارة االستراتيجية
 0.960  ٦٥  الدرجة الكلية

 



 ١٣٦

وأن معامل الثبات الكلي ) ٠,٨٧٩(أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق ) ١١(يتضح من الجدول
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة ) ٠,٩٦٠(

  .الدراسة
  

  :تطبيق أداة الدراسة/ سادساً
  :بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة ومدى صالحيتها للتتطبيق في الدراسة تم تطبيق االستبانة كما يلي

تم التوجه بكتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية إلى وزارة التربية والتعليم  •
  ).٣(العالي الفلسطينية، حيث تمت الموافقة على تطبيق االستبانة، انظر الملحق رقم 

لثاني مديراً ومديرة وذلك في الفصل ا) ١٢٨(تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والبالغ عددهم  •
 حيث طلب من أفراد العينة اإلجابة على كل فقرة من فقرا ت االستبانة من خالل ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 .وجهة نظره
وبعد االنتهاء من تطبيق االستبانة وجمعها تم تصحيح االستجابات وذلك بإعطاء اإلجابات الواردة  •

ن درجة كلية على التوالي حيث صححت االستبانة م) ١- ٢- ٣- ٤- ٥(في التدرج أمام كل عبارة 
 . درجة) ٣٢٥(مقدارها 

 
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة/ سابعاًً

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -١

  ".Pearson"إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -٢

عامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، إليجاد م -٣

 .ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

ستخدام لتحديد ما إذا كان هناك فروق أم ال بين متغيرات الدراسة في السؤال األول والثاني تم ا -٤

 .T-test "ت"اختبار

لتحديد ما إذا كان هناك فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة في السؤال الثالث تم استخدام أسلوب  -٥

  .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
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  الفصل الخامس
  ة وتفسيراتهانتائج الدراس 

 
 

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول •

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني •

 تائج المتعلقة بالسؤال الثالثالن •

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع •



 ١٣٨

 
 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيراتها
 

تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، والتي قام الباحث بجمعها، حيث تم 

، وتم الحصول على مجموعة من النتائج )SPSS(استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  . سوف يتم عرضها ومناقشتها في هذا الفصل وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  : السؤال األول من أسئلة الدراسةناإلجابة ع
 "ما المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة االستراتيجية؟: " تمت اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على

 النظري وذلك باستعراض جذور اإلدارة االستراتيجية وتطور مفهومها، وكذلك تعريف من خالل اإلطار

مفهوم واسع يشتمل على : " االستراتيجية ، وتحديد أهدافها، واعتبار اإلدارة االستراتيجية على أنها

المدرسة مضامين ال تهتم فقط بإدارة المراحل الحالية وإنما كذلك للمراحل الالحقة لتحديد مهمة وأهداف 

ضمن إطار البيئة الداخلية والخارجية لها، وينظر لها على أنها سلسلة مترابطة من المراحل من خالل 

  -:المهام اآلتية

  .تحليل الفرص والتهديدات أو القيود الموجودة في البيئة الخارجية للمدرسة -١

 .تحليل عناصر القوة والضعف الموجودة في البيئة الداخلية للمدرسة -٢

 . المنظمة وتطوير أهدافهاmission) مهمة(الة صياغة رس -٣

 .صياغة االستراتيجيات ضمن المستويات المختلفة  -٤

 .تنفيذ االستراتيجيات وتهيئة الموارد الالزمة لذلك -٥

التأكد في مجال أنشطة الرقابة االستراتيجية من أن األهداف الخاصة بالمدرسة قد تحققت أو تم  -٦

 .إنجازها

ات اإلدارة االستراتيجية في المجال المدرسي، وأهميتها بالنسبة للمدرسة، كما تم التطرق إلى تطبيق

  . المدرسيةاإلدارة االستراتيجيةوالتحديات والقيود التي تواجه 

وبعدها تم استعراض بعض نماذج اإلدارة االستراتيجية، واقترح الباحث نموذجاً خاصاً بدراسته، اعتبر 

  :مكوناته كالتالي

حالية ورسالة المدرسة، تحديد األهداف االستراتيجية، مسح وتحليل البيئتين الداخلية صياغة الرؤية ال( 

  ).والخارجية، التقويم والرقابة االستراتيجية، ثم تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة 
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ما الذي : ولقد كان الهدف من وضع تحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة في النهاية هو اإلجابة على السؤال 

يوضح ) ٣(والشكل . نريد الوصول إليه ؟ علماً بان هذه الرؤية تعبر عن التميز المراد والواجب إحداثه

  .المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة االستراتيجية
  )٣(شكل 

  المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة االستراتيجية

  

 
  

ؤال األول من خالل استعراضه للمبادئ التي تقوم عليها اإلدارة سوبذلك يكون الباحث قد أجاب عن ال

  .االستراتيجية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 الممارسات اإلدارية الحالية لدى مديري المدارسما واقع " : لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على

  " ؟ظة غزة من وجهة نظرهم في محاففي ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية

واألوزان النسبية للمجاالت ككل ولكل فقرة قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 

  : ذلكالتالية توضحوالجداول مع مجالها، 

  

  

  

  

تحديد الرؤية 

الحالية 

التقويم 

 والرقابة

مسح وتحليل 

البيئتين

اإلدارة 

االستراتيجية

تحديد األهداف 

 االستراتيجية

الثقافة 

 التنظيمية
 التخطيط

تحديد الفرص 

 والتهديدات

تخصيص 

 الموارد
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 :مفاهيم مدير المدرسة لمبادئ اإلدارة االستراتيجية:  المجال األول-١
  

  )12( الجدول 
 وكذلك األولحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واالن

  )١١٦=ن (واالستبانة  ترتيبها في المجال

رقم 

الفقرة
 5 4 3 2 1 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في البعد

1 
ة قرأت عن مفهوم االستراتيجي

  .في الكتب والنشرات الدورية
0 4 346414436 3.7590.70675.17262 20 

2 
تعرفت على مفهوم الخطة 

طويلة المدى من خالل 

  .الدورات

0 2 206430470 4.0520.70881.03452 18 

3 
ألم بالعوامل المؤثرة في اإلدارة 

  .االستراتيجية
0 1 256822459 3.9570.66579.13856 19 

4 
أدرك مجاالت عمل وأنماط 

  .نشاط المدرسة الحالية
0 2 7 4661514 4.4310.68888.62115 5 

5 
أميز بين أهداف المدرسة 

  .وغاياتها
0 0 7 4960517 4.4570.61089.13811 3 

6 
 أعرف مفهوم البيئة الخارجية 

ومتغيراتها السياسية، 

  ...واالقتصادية ، واالجتماعية،

0 1 8 5948502 4.3280.64386.55226 10 

7 
أدرك أهمية تحديد نقاط القوة 

  .والضعف وأسباب كل منها
0 1 3 5854513 4.4220.59288.44816 6 

8 
أعرف مفهوم الفرص 

والتهديدات التي تحدد خطة عمل 

  .المدرسة وتحقق األهداف

0 0 107036490 4.2240.59184.48336 14 

9 
مكانيات المدرسة أدرك أهمية إ

المادية ودورها في عملية 

  .التخطيط

0 1 8 4265519 4.4740.66589.4839 2 

10
أدرك أهمية إمكانيات المدرسة 

البشرية ودورها في عملية 

  .التخطيط

0 1 3 4270529 4.5600.59491.2074 1 

 9 4.3620.62487.24121 5651506 9 0 0 مفهوم المنافسة على مستوى 11



 ١٤١

رقم 

الفقرة
 5 4 3 2 1 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في البعد

  .المدارس، واضح لدي

12
أعي مفهوم الثقافة التنظيمية 

  .للمدرسة وقيمها المشتركة
0 1 206134476 4.1030.70382.06946 17 

13
أميز بين األداء الفعلي للعاملين 

  .والمعايير المطلوبة لهذا األداء
0 0 6 5951509 4.3880.58687.75917 7 

14
تحقق من ألم بأساليب قياس ما 

  .نتائج
0 1 9 7432485 4.1810.59983.62139 15 

15
أعرف مفهوم الرقابة من حيث 

  .المهمة والتنفيذ والنتائج
0 1 125746496 4.2760.68085.51733 12 

16
أدرك مجاالت عمل وأنماط 

  .نشاط المدرسة المستقبلية
0 2 146832478 4.1210.67482.41445 16 

17
 مفهوم المرونة ودورها أدرك

في وضع الخطط الطويلة 

  .والقصيرة

0 0 9 4859514 4.4310.63688.62114 4 

18
أدرك خطورة تغيير القرار في 

  .الخطط فردياً
0 2 104658508 4.3790.71887.58618 8 

19
أعرف مفهوم الخطط البديلة 

التي تستخدم في حالة حدوث 

  .تغييرات

0 2 125349497 4.2840.72085.69032 11 

20
أعرف مفهوم الرؤية المستقبلية 

ما يجب أن تكون ( للمدرسة 

  ).عليه مستقبالً 

0 2 8 6244496 4.2760.66785.51734 13 

  :يتضح من الجدول السابق

  : في هذا المجال كانتثالث فقراتأن أعلى 

  ".ت المدرسة البشرية ودورها في عملية التخطيطأدرك أهمية إمكانيا" والتي تنص على )  ١٠ (الفقرة -

   %).91.207( احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حيث

"  .أدرك أهمية إمكانيات المدرسة المادية ودورها في عملية التخطيط" والتي تنص على ) ٩(الفقرة  -

   %).89.483(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  حيث

حيث احتلت المرتبة الثالثة بوزن " أميز بين أهداف المدرسة وغاياتها " التي تنص على و) ٥( الفقرة - 

 .)% 89.138(نسبي قدره 



 ١٤٢

 
ومن خالل هذه النتائج نرى أن مدير المدرسة يدرك أهمية إمكانيات المدرسة المادية والبشرية ودورها في 

 مهم من عوامل عملية التخطيط ، وذلك كعامل) ٩(، )١٠(عملية التخطيط المدرسي من خالل الفقرة 

  .لتجنب كثير من المشاكل التي تصحب كل بداية عام دراسي وأثناءه

فإدراك أهمية إمكانيات المدرسة المادية والبشرية ودورها في عملية التخطيط إن دل على شيء فهو يدل 

 أهداف المدرسة والقوانين (على إيمان المديرين بأن الخطة الجيدة يجب أن تكون عمال تعاونياً بعد دراسة 

أي بمفهوم اإلدارة االستراتيجية تحليل ) والقرارات واللوائح المتصلة بطبيعة المرحلة وحاجات العاملين 

  .البيئة الداخلية للمدرسة

 من قبل مدارسنا الفلسطينية -إمكانيات المدرسة البشرية –ولقد كان هناك توجه عام نحو هذا الجانب 

واللذان ) المدرسة وحدة تدريب، والمراجعة الذاتية والتطوير المهني( خالل برنامجي الحكومية وذلك من 

  :كان الهدف منهما

تعزيز دور المدرسة كوحدة تطوير أساسية وذلك بتطوير قدرة الهيئة التعليمية لبناء وتطبيق  -١

متاحة في ومتابعة وتقييم الخطط المدرسية، بما فيها تطوير الهيئة واالستفادة من المصادر ال

  .المجتمع المحلي

مساعدة المعلمين في تحديد إسهاماتهم في وضع األهداف المدرسية واحتياجاتهم التطويرية  -٢

 .المستقبلية وتعزيز الدافعية لديهم واحترام الذات

اء أما عن أهمية تحديد إمكانيات المدرسة المادية فإن االهتمام بها يلعب دوراً باعثاً على التعلم، فتهيئة البن

 المناسب يوفر للطالب راحة نفسية وتجعله يقبل على المدرسة معتبراً إياها بيته الثاني الذي يلجأ يالمدرس

إليه ويحن، كما أن توفير التجهيزات المدرسية الالزمة للتعلم توفر للمتعلم فرص الممارسة الحقيقية، 

   .والتعلم باالكتشاف والتجريب عن طريق العمل والمالحظة المباشرة

فاحتالل هذه الفقرة هذه المرتبة دليل اهتمام المديرين بأن أهمية إمكانيات المدرسة المادية لها دور خالق 

  :وذلك من خالل. في تحقيق المردودات التربوية الفاعلة والمؤثرة والمنتجة والتي تدفع للتعليم اإلبداعي

وذلك بدراسة واقع البناء، ) مختبرالغرف المدرسية، المكتبة، ال( إدارة وتنظيم البناء المدرسي  -١

وتحديد االحتياجات المتعلقة بالبناء في ضوء التشكيالت المدرسية، ووضع مخطط له حسب 

  .الواقع، وتوظيفه بما يلبي االحتياجات

إدارة وتنظيم التجهيزات المدرسية وذلك من خالل تحديد المتطلبات المختلفة الالزمة، وتحديد  -٢

، وتنظيم حفظ وتوثيق هذه التجهيزات في أماكن تتلبية تلك االحتياجااالحتياجات، ووضع خطة ل

سليمة وسجالت رسمية، ووضع نظام وبرنامج لتوظيف هذه التجهيزات المدرسية لخدمة األهداف 

 .التربوية



 ١٤٣

 .إدارة وتنظيم المشروعات التحسينية الخاصة بالبناء المدرسي والتجهيزات -٣

مصدر الحيوي الستمرار المؤسسة التربوية، وذلك من خالل  المالية التي تمثل النإدارة الشؤو -٤

عمل الميزانية وتوزيعها، وتشكيل اللجنة المالية وتحديد مهماتها، واإلشراف على عمليات 

 .الصرف وتدقيقها

  

، أمر بديهي )٥(كما أن قدرة المدير على التمييز بين أهداف المدرسة وغاياتها، كما هو واضح من الفقرة 

 حيث أنه ال يمكن صياغة الخطة الفصلية أو السنوية أو طويلة األجل أو االستراتيجية دون ألي مدير،

إذ أن أهداف المدرسة تمثل استراتيجيات في اإلدارة االستراتيجية، والغايات . تحديد األهداف والغايات

ة بأهداف المدرسة وعليه فإن أغلب المديرين يحددون أهدافهم، أو يكونوا على دراي. تمثل رسالة المدرسة

  :إذ أن أهداف المدرسة تنحصر في. وغاياتها ممارسةً دون معرفة واضحة عن اإلدارة االستراتيجية

  .الكشف عن ميول الطالب وقدراتهم واستعداداتهم وتوجيهها لصالح الطالب والمجتمع -١

لنفسية والخلقية تنمية شخصية التالميذ والعمل على تكاملها، من جميع النواحي العقلية والجسمية وا -٢

 .واالجتماعية

إعداد التالميذ لفهم حياتهم الماضية والحاضرة والمستقبلية، ومواجهة التغيرات االجتماعية، وربط  -٣

 .المدرسة بالحياة اليومية الواقعة، ونقل التراث الثقافي والحضاري والروحي وتنمية القيم

  :أما غاية المدرسة ورسالتها تنحصر في

اد جيل مبدع في فكره، منتج في مجتمعه، ملتزم بدينه، منتمي لوطنه، من خالل تعليم متميز إلعد •

 .منظومة تربوية ومعلمين مؤهلين أكفاء في توظيف أحدث الطرائق والتقنيات

 في هذا المجال نجد أن هناك إدراك لدى المديرين بأهمية تحديد إمكانيات تومن خالل أعلى الفقرا

يز بين أهداف المدرسة وغاياتها وقد يعزى ذلك إلى الدورات التدريبية المدرسة وكذلك قدرة على التمي

في )  wood, 1983(ولقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة . التي تنظمها اإلدارة العليا للتعليم لمدراء المدارس

) Rex Houze, 2002(أن المدير العصري قادر على تحديد اإلمكانيات، واألهداف العامة، وكذلك دراسة

لتي توصل خاللها الباحث إلى أن ما يجعل المدير متميز هو القدرة على تحديد اإلمكانيات ،و توجيه ا

  .األهداف بوضوح

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا ال يمنع أن يكون هناك بعض الثغور لدى مديري المدارس في هذه 

قة إلدارة المدرسة باإلدارة الجوانب، بحاجة إلى صقل وذلك من خالل تدريبهم على نماذج وتجارب ساب

  .االستراتيجية، وذلك ليكون التنفيذ عن علم وخبرة وممارسة ال خبرة وممارسة فقط

  

  : في هذا المجال كانت ثالث فقراتأن أدنىوبالنظر الى الجدول السابق نجد  



 ١٤٤

 احتلت حيث" تعرفت على مفهوم الخطة طويلة المدى من خالل الدورات" والتي تنص على ) ٢( الفقرة - 

   %). ٨١,٠٣٤(المرتبة الثامنة عشر بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة حيث " ألم بالعوامل المؤثرة في اإلدارة االستراتيجية" تي تنص على وال) ٣(الفقرة  -

   %).79.138(التاسعة عشر بوزن نسبي قدره 

 حيث  "لنشرات الدوريةقرأت عن مفهوم االستراتيجية في الكتب وا" والتي تنص على  )  ١(الفقرة  -

  ).%75.172(احتلت المرتبة العشرين بوزن نسبي قدره 

 والتعرف على مفهوم الخطة طويلة الكتب،وهي التي تتحدث عن قراءة المدير لمفهوم االستراتيجية في 

المدى من خالل الدورات، واإللمام بالعوامل المؤثرة في اإلدارة االستراتيجية، وقد يعزى ذلك إلى عدة 

  :سباب أهمهاأ

اإلدارة االستراتيجية توجه جديد في اإلدارة، خاصة في الوطن العربي وبالتالي التجارب الحقيقية  -١

للمؤسسات الرائدة في هذا المجال محدودة، كما أن المطالبة بتطبيقها يحتاج إلى إقناع المديرين 

  . والمنافسةبأهمية تطبيق الفكر اإلداري االستراتيجي في تعزيز القدرة على البقاء

أكثر من ارتباطها ) الوزارة، والمديرية( ارتباط مفاهيم اإلدارة االستراتيجية باإلدارة العليا  -٢

مما يجعل أغلب توظيف المدير المدرسي لهذه المفاهيم ). اإلدارات المدرسية( باإلدارات التنفيذية 

در محدود أو بقدر ما تسمح به والمبادئ كنوع من أنواع التنفيذ دون العلم به، وكذلك العمل بها بق

  ).٢٠٠٣الخطيب، ( وهذا ما يتفق مع دراسة . طبيعة عملهم

قلة النشرات الصادرة عن الجهات المسئولة والتي توجه اإلرشادات في اتجاه اإلدارة  -٣

 ٥(االستراتيجية، على الرغم من إطالق الفرصة للمدارس في التخطيط الطويل وهو ما يزيد عن 

المدرسة وحدة تدريب، الالمركزية في صرف ( لمشاريع الخاصة بالمدرسة في بعض ا) سنوات

 ).الميزانية، التعليم التكاملي، والتطوير المدرسي 

كثرة األعمال التي يكلف بها المدير من إجراءات كتابية روتينية مثل إجراءات الوارد والصادر  -٤

 .لغرض تنظيم السجالت والملفات المطلوبة، وتعدد هذه السجالت

 الخطة طويلة المدى واإللمام بالعوامل المؤثرة في واالستراتيجية، هذا مع العلم أن التعرف على مفهوم 

  :اإلدارة االستراتيجية، يفيد في

  .التنبؤ بالفرص والمشكالت المستقبلية •

يزود اإلدارة المدرسية بصورة واضحة عن أهداف المنظومة واتجاهاتها المستقبلية، وبالتالي  •

 .داء الكمي والنوعي للعاملين ويقل الخالف والتناقضيتحسن األ

 .يعد مفهوم االستراتيجية في حد ذاته حافزاً أساسياً للعاملين، يدفعهم إلى تحقيق أهداف المدرسة •



 ١٤٥

يحدد أسس الرقابة واإلدارة والتقييم، وبالتالي يضمن وجود آراء موحدة ومتحدة بخصوص األفعال  •

 . والمسائل الهامة

  

  :اتجاهات مدير المدرسة نحو اإلدارة االستراتيجية : الثانيالمجال -ب
 

   ) 13(الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني وكذلك 

  )١١٦=ن (واالستبانة  ترتيبها في المجال

رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 2 1 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في 

 البعد

 21 3.7410.72474.82863 376015434 4 0  .أقرأ عن اإلدارة االستراتيجية 1

2 
أطلع على تجارب بعض 

المؤسسات في اإلدارة 

  .االستراتيجية

0 6 58466 400 3.4480.67768.96665 22 

3 
رة االستراتيجية كنمط أؤمن باإلدا

فعال في اإلدارة المدرسية 

  .الحديثة

0 1 226726466 4.0170.67280.34553 18 

4 
أؤمن بجدوى تحديد دور 

المدرسة في المجتمع بدرجة 

  .واضحة ومكتوبة

1 2 7 5650500 4.3100.73986.20729 13 

5 
أؤمن بجدوى وضع األهداف 

بصورة مكتوبة ومحددة لمدة 

د عن خمس سنوات          تزي

1 5 235532460 3.9660.85479.31055 19 

6 
أشجع على تحليل العوامل 

السياسية وتحديد دورها في 

  .عملية التخطيط

0 2 326517445 3.8360.68576.72460 20 

7 
أشجع على تحليل العوامل 

االجتماعية وتحديد دورها في 

  عملية التخطيط

0 1 127825475 4.0950.58981.89747 15 

8 
أشجع على تحليل العوامل 

االقتصادية وتحديد دورها في 

  عملية التخطيط

0 0 157724473 4.0780.57781.55250 16 

9 
أشجع على تحليل المتغيرات 

التكنولوجية وتحديد دورها في 
0 0 206927471 4.0600.63681.20751 17 



 ١٤٦

رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 2 1 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في 

 البعد

.                 عملية التخطيط

10
أؤمن بجدوى تحديد إمكانيات 

المدرسة المادية والبشرية قبل 

  .التخطيط

0 0 5 4170529 4.5600.57991.2073 3 

11
أشجع على الوصول إلى 

األهداف في الوقت المحدد 

  ).وضع برامج زمنية(

0 0 7 5059516 4.4480.60988.96613 8 

12
اركة أشجع العاملين على المش

في وضع الخطط واألهداف 

  .السنوية

0 1 6 4465521 4.4910.63989.8287 5 

13
أشجع العاملين على المشاركة 

  .في وضع الخطط طويلة المدى
0 1 115747498 4.2930.67385.86231 14 

14
أؤمن بضرورة توزيع األدوار 

والعمل بروح الفريق والمشاركة 

        .       في اتخاذ القرار

0 0 3 2786547 4.7160.50794.3101 1 

15
أهتم بالثقافة العامة داخل 

المدرسة واحترام العادات 

  .والتقاليد السائدة

0 0 3 3776537 4.6290.53692.5862 2 

16
أؤمن بضرورة المنافسة على 

  .مستوى المدارس
0 0 6 4565523 4.5090.59790.1726 4 

17

تخاذ اإلجراءات أرى ضرورة ا

التصحيحية في حالة عدم مطابقة 

. مستوى األداء لألهداف

  )المرونة(

0 0 3 7142503 4.3360.52786.72425 12 

18
أشجع على إدخال تحسينات على 

اللوازم بغرض تطوير العملية 

  .التعليمية واإلدارية

0 0 3 5756517 4.4570.55089.13812 7 

19

جة أي أؤمن بضرورة معال

مشكلة تواجه المدرسة بمشاركة 

فريق التطوير المدرسي فور 

  .وقوعها

0 1 6 5950506 4.3620.62487.24122 10 

 9 4.3790.57087.58619 6249508 5 0 0أؤمن بضرورة تحديد رؤية 20



 ١٤٧

رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 2 1 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في 

 البعد

المدرسة، وما يجب أن تكون 

  .عليه في المستقبل

21
أهتم بتحديد المجاالت التي تتميز 

ا المدرسة عن غيرها به

  .باستمرار

0 0 5 6546505 4.3530.56387.06923 11 

22
أهتم بتصحيح األخطاء مباشرة 

  .مع مراعاة المتغيرات الدخيلة
0 1 4 5160518 4.4660.61189.31010 6 

  

  :يتضح من الجدول السابق

  : في هذا المجال كانتثالث فقراتأن أعلى 

أؤمن بضرورة توزيع األدوار والعمل بروح الفريق والمشاركة في " نص على والتي ت)  ١٤(الفقرة  - 

   %).94.310(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حيث  " اتخاذ القرار

 " .أهتم بالثقافة العامة داخل المدرسة واحترام العادات والتقاليد السائدة"والتي تنص على )  ١٥(الفقرة  - 

  %).92.586(انية بوزن نسبي قدره احتلت المرتبة الثحيث 

" أؤمن بجدوى تحديد إمكانيات المدرسة المادية والبشرية قبل التخطيط" والتي تنص على ) ١٠( الفقرة - 

   %).٩١,٢٠٧(حيث احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

وهي النظرية التي  ) Role Theory(  وبالنظر إلى هذه الفقرات نجد أن مدير المدرسة يؤمن بنظرية الدور

األدوار المتعلقة ( تحدد وظائف ومهام كل عضو في المدرسة، كل على حدة أو بصورة جماعية 

وذلك لما لهذه النظرية من فوائد كبيرة في ضمان )  باألهداف، األدوار التي تتعلق بالتنفيذ، األدوار الفردية

ما بلغت قدراته وطاقاته وإمكانياته، ال سير العملية اإلدارية والتربوية على أكمل وجه، فأي شخص مه

يستطيع القيام بمجموعة أعمال لوحده وبدرجة عالية من اإلتقان، خصوصاً إذا تعلق األمر بمؤسسات 

  :واسعة ومعقدة مثل المدرسة، هذا إلى جانب تحقيق الكثير من الفوائد مثل

ة يوفر وقتاً على كل العمل اإلداري الموزع يتم تحقيقه بأقل تكلفة ممكنة، فهو من ناحي -١

المستويات، من حيث أنه يحقق سرعة أداء العمل، ويحقق المرونة وينمي روح المبادرة لدى 

  .العاملين

كما أن توزيع األدوار والعمل بروح الفريق، والمشاركة في اتخاذ القرارات يحقق أفكاراً جديدة،  -٢

 .إنجاز العمل مجاالً أوسع للتفكير حيث يشارك أكثر من مستوى في ئفهو يهي



 ١٤٨

كما يحقق إعداد كوادر قيادية في المستقبل، وذلك بتعويد العاملين على التفكير الموضوعي  -٣

 .والمقارنة ورؤية النتائج

كما تخلق جواً مناسباً للعمل، وتشبع الحاجات النفسية للعاملين، وتتولد لديه الثقة بأنه يحقق هدفاً  -٤

 . مبناهاعاماً، إذ يضع كل فرد في المدرسة حجراً في

 .هذا إلى جانب أن هذه األمور تمكن مدير المدرسة من أن يقوم بدوره الحقيقي كرئيس إداري -٥

 واحترام العادات والتقاليد السائدة، وذلك بالمحافظة على ةكما نجد أنه يهتم بالثقافة العامة داخل المدرس

ي يعتمدها العاملون، وقد يعزى ذلك مجموعة القيم والتقاليد التي تحظى بالقبول، وكذلك أنماط السلوك الت

  . إلى تأثير القيم والمبادئ على مستقبل العمل المدرسي، وتنفيذ رؤية المدرسة

 هذا إلى جانب إيمان المدير بأن المدرسة هي إحدى المؤسسات التي تعمل لصالح المجتمع، ويتوقف 

. الفعال في خدمة الفرد والجماعةبقاؤها على تطور ما تقدمه من خدمات وما يعتقدونه من أهمية دورها 

بمعرفة أو بدون  ) Organizational Culture(وفي هذا الجانب نجد أن المدير يهتم بالثقافة المنظمية 

والتي تحقق الكثير من الفوائد  .معرفة أن الثقافة المنظمية تمثل إحدى عناصر تقييم البيئة الداخلية للمدرسة

  :والتي أهمها

  .اتية وتحديد الهوية الخاصة بالعاملينتنمية الشعور بالذ •

توجد االلتزام والوالء بين العاملين، وبالتالي تغليب االلتزام الجماعي على االلتزامات والمصالح  •

 .الشخصية

 .تحقق عملية االستقرار داخل المدرسة بحيث تؤكد وجودها كنظام اجتماعي متكامل •

  .   معنى واضح لنشاطات المدرسةتعمل كإطار مرجعي للعاملين لالستعانة به إلعطاء •

  

والتي احتلت المرتبة الثالثة في هذا المجال، نجد أن مدير المدرسة يؤمن بجدوى ) ١٠( وبالنظر إلى الفقرة

، وقد يكون ذلك نتيجة مترتبة على إدراكه ألهمية تحديد إمكانيات المدرسة المادية والبشرية قبل التخطيط

  .   عملية التخطيط كما ورد في المجال األول لالستبانةتحديد هذه اإلمكانيات ودورها في

هذا باإلضافة إلى أن الفقرة قد تناسبت مع العديد من الدراسات التي تناولت التخطيط االستراتيجي مثل 

حمامي ( ، ) ١٩٩٧أيوب، ( ، )٢٠٠٢أبو معمر، ( ، )٢٠٠٣الخطيب، ( ، )٢٠٠٣العويسي، ( دراسة 

والتي ركزت على أهمية تحديد اإلمكانيات قبل عملية التخطيط ) ١٩٩١غراب، ( ، )١٩٩٥والشيخ، 

االستراتيجي، حيث أنها تضع اإلدارة المدرسية في موقف نشط ومتميز يتالءم مع تغيرات البيئة بشك 

  .دائم

كما أنه قد يعزى هذا االهتمام إلى أن تحديد اإلمكانيات قد يجيب على الكثير من األسئلة التي تراود مدير 

ما الموارد واإلمكانيات المتوفرة لتنفيذ الخطط؟ ما الموارد : لمدرسة قبل وبعد عملية التخطيط مثلا
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والطاقات التي نحتاجها مستقبالً؟ كيف ينظر المعلمون والطالب لهذه اإلمكانيات في ضوء الخطط 

  الموضوعة؟ ما هي مجاالت األنشطة والفعاليات التي ترغب المدرسة في تحقيقها؟  

  : هي في هذا المجالثالث فقرات أدنى د كانتولق

" أشجع على تحليل العوامل السياسية وتحديد دورها في عملية التخطيط "  والتي تنص على)٦( الفقرة -

 . %)٧٦,٧٢٤(حيث احتلت المرتبة العشرين بوزن نسبي قدره 

دات، خاصة في وضعنا وقد يعزى ذلك إلى أن العوامل السياسية قد تمثل لمدير المدرسة فرص أو تهدي

السياسي الذي يختص بسرعة التغير وعدم االستقرار، وبالتالي تكون عملية تحليل هذه العوامل ليست 

هذا إلى جانب أن هناك بعض األمور التي تحد من حرية المدير في تحليل هذه المتغيرات . بالعمل اليسير

  :وأخذها بعين االعتبار عند التخطيط، مثل

مؤسسات حكومية بالدرجة األولى وبالتالي تدخل الحكومة فيها من خالل القوانين المدارس تعتبر  •

  .التي تصدرها تمثل قيود على أداء المنظمة

فالحكومة ترى أن المدرسة . وجهة نظر الحكومة لهذه التدخل تختلف عن وجهة نظر المدرسة له •

ها وبين مصالح المجتمع إذا تمكنت من تحقيق درجة مقبولة من التوازن بين مصالحها وأهداف

  .سوف لن تشكو من تدخل الحكومة في أعمالها

   

أطلع على " ،  " أقرأ عن اإلدارة االستراتيجية" واللتان تنصان على  )٢(، والفقرة)١(الفقرة  أما - 

، والثانية  الحادية والعشرينان المرتبااحتلتحيث "  .تجارب بعض المؤسسات في اإلدارة االستراتيجية

  : على التوالي قد يعزى ذلك إلى عدة أسباب%)68.966(، % )74.828 (ا قدرهةن نسبياوزأ برين،والعش

 كثرة مضيعات الوقت، وكثرة األعباء اإلدارية والفنية على مدير المدرسة، والتي سببها كثرة النشرات -١

لتي خلفها االحتالل لسنوات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، والتي تسعى إلى تحسين العملية التعليمية ا

  .طويلة

 قلة توجيه اإلدارة العليا للتعليم لمدراء المدارس نحو هذا النمط الجديد من أنماط اإلدارة بنوع من -٢

  .التصريح والتفصيل، من خالل النشرات والدوريات

  . قلة المصادر والمراجع التي تناولت هذا النمط وخاصة تطبيقاته في مجال التعليم-٣

ى الباحث ضرورة أن يطلع مدير المدرسة العصري على تجارب اآلخرين في هذا المجال، وأن يقرأ وير

  :عن اإلدارة االستراتيجية، لما لذلك من فوائد عظيمة أهمها

تساهم اإلدارة االستراتيجية وباستمرار في تحسين مركز المدرسة وتقييمه ضمن إطار البيئة، مما  

 .نمويحافظ أو يحسن القدرة على ال

 .تشجع على بلورة وتكوين األفكار المتطورة، مما يعني زيادة القدرة على اإلبداع 
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تسمح باكتشاف المتغيرات البيئية المؤثرة في أنشطة المدرسة وفاعليتها، ومن ثم السعي للتكيف  

 .معها، خاصة تلك التي تتعلق بالبيئة الداخلية

 .لمحتملة في البيئةتساهم في توقع كثير من القضايا ، أو التغيرات ا 

تمكن من زيادة القدرة على االتصال بالعاملين داخل المدرسة، مما يؤدي إلى تحقيق الفاعلية  

 .واألداء األفضل وذلك من خالل التعاون والتفاعل والتكامل والجدية

تزيد من كفاءة تقديم المعلومات بالوقت المناسب مما يمكن من عملية اتخاذ القرارات بالسرعة  

 .طلوبةالم

تساعد على تحقيق تكامل السلوك لألفراد ضمن إطار الفريق الواحد، مما ينعكس ايجابياً على  

تقليل حدة الصراع التنظيمي داخل المدرسة، كما أنها توضح األسس الخاصة بتحديد المسؤوليات 

 .  الفردية

  

حسين، ( ، دراسة )٢٠٠٣الخطيب، (وقد توافقت هذه الفقرات مع العديد من الدراسات مثل دراسة 

من عينة الدراسة لديها غموض أو عدم % ٤٢,٧والتي وجدت أن ما نسبته ) ٢٠٠٠الغزالي، (، )٢٠٠١

حيث وجد أن ما نسبته )١٩٩٥حمامي والشيخ، (  في مفهوم اإلدارة االستراتيجية، وكذلك دراسة حوضو

ة، مما ينعكس سلباً على من عينة الدراسة غموض وعدم وضوح في مفاهيم اإلدارة االستراتيجي% ٤١

التي وجدت أن هناك عالقة ايجابية بين  )Seibert, 2004(كيفية استخدام تقنيات التخطيط، وكذلك دراسة 

  .المعرفة والمهارة في تطبيق مبادئ اإلدارة االستراتيجية

   

  :ممارسة مدير المدرسة لإلدارة االستراتيجية :  المجال الثالث-ج
  

  )١٤(الجدول 
 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث وكذلك التكرارات

  )١١٦=ن (ترتيبها في المجال واالستبانة 

رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 12 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في البعد

1 
ر المدرسة في المجتمع أحدد دو

  .بصورة مكتوبة وواضحة
02 117330479 4.1290.64082.58643 14 

2 
أحدد مجال العمل المدرسي 

  .ونشاطات المدرسة الحالية
00 4 6943503 4.3360.54386.72424 4 

 17 4.0860.71781.72449 166532474 03أبرز المجاالت التي تتميز بها  3
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رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 12 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في البعد

المدرسة عن غيرها بصورة 

  .مكتوبة

4 
أضع األهداف بصورة مكتوبة 

ومحددة لمدة تزيد عن خمس 

  .سنوات

110374721425 3.6640.90473.27664 23 

5 
أضع الخطط الخاصة بمدرسته 

  .بشكل جماعي إبداعي متميز
02 126141489 4.2160.69584.31037 9 

6 
ل أتنبأ بالتغيرات المحتملة في عوام

 .البيئة الخارجية المحيطة بالمدرسة
02 277215448 3.8620.64577.24159 21 

7 
أضع خطط سنوية وفصلية تغطي 

  .جميع أوجه نشاط المدرسة
01 9 5749502 4.3280.65686.55227 5 

8 
أضع خطط تتناسب مع الميزانية 

  .واإلمكانيات
01 105748500 4.3100.66586.20730 7 

9 
أحلل العوامل السياسية المحيطة 

ويحدد آثارها وأوظفها في عملية 

  .التخطيط

14 335622442 3.8100.81276.20761 22 

10
) التكنولوجية( أحلل العوامل التقنية

ويحدد آثارها وأوظفها في عملية 

  .التخطيط

16 246124449 3.8710.82977.41458 20 

11
صادية ويحدد أحلل العوامل االقت

آثارها وأوظفها في عملية 

  .التخطيط

05 216228461 3.9740.77479.48354 18 

12
أحدد الفرص البيئية التي يمكن 

االستفادة منها  في وضع الخطة 

  .وتحقيق األهداف

00 147329479 4.1290.59882.58644 15 

13
أحدد التهديدات البيئية التي تؤثر 

ة وتحقيق على وضع الخط

  .األهداف لتجنبها

01 277216451 3.8880.62977.75957 19 

 6 4.3280.58686.55228 6445502 7 00 .أظهر نقاط القوة في أداء المدرسة14

15
أضع برامج زمنية سنوية وفصلية 

  .لتنفيذ الخطط
00 7 5851508 4.3790.59987.58620 3 

 1 4.5340.59690.6905 4567526 3 01رسين أشارك العاملين والمد16
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رقم 

الفقر

 ة
 5 4 3 12 الفقرة

مجموع 

االستجابات
المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتيب

في 

االستبان

 ة

الترتيب

في البعد

المسئولين عن التنفيذ في وضع 

  .األهداف والخطط

17
أحافظ على الثقافة التنظيمية وتؤخذ 

  .في عملية التخطيط
01 107629481 4.1470.59482.93140 11 

18
أتابع عملية التنفيذ بدقة وأقف عند 

  .نقاط القصور
00 6 4862520 4.4830.59789.6558 2 

19
أراجع الهيكل التنظيمي 

والصالحيات للتأكد من مناسبتها 

  .للخطة وعملية التنفيذ

01 8 6740494 4.2590.62085.17235 8 

20
أضع نظام رسمي للرقابة على 

  .األداء عند تنفيذ الخطة
02 127626474 4.0860.62781.72448 16 

21
لها عند أراجع األهداف وأعد

  .حدوث تغييرات
02 7 7334487 4.1980.62283.96638 10 

22
أضع خطط بديلة الستخدامها عند 

  .حدوث تغيرات محيطة
01 156733480 4.1380.65882.75942 13 

23
أحدد الرؤية المستقبلية للمدرسة 

والطموحات لما يجب أن تكون 

   .   عليه في المستقبل

01 9 7828481 4.1470.57982.93141 12 

  

  :يتضح من الجدول السابق

  : في هذا المجال كانتثالث فقراتأن أعلى 

أشارك العاملين والمدرسين المسئولين عن التنفيذ في وضع األهداف  "والتي تنص على )  ١٦(الفقرة - 

  %).90.690(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره حيث  " .والخطط

احتلت المرتبة حيث  " أتابع عملية التنفيذ بدقة وأقف عند نقاط القصور" والتي تنص على  )  ١٨(الفقرة - 

  %). 89.655(الثانية بوزن نسبي قدره 

حيث احتلت المرتبة " أضع برامج زمنية سنوية وفصلية لتنفيذ التخطيط " والتي تنص على) ١٥(  الفقرة - 

   % ).٨٧,٥٨٦( الثالثة بوزن نسبي قدره 



 ١٥٣

والتي تتعلق بالمشاركة في وضع األهداف والخطط قد احتلت ) ١٦(لى هذه الفقرات نجد أن الفقرة بالنظر إ

المرتبة األولى في هذا المجال، وقد يعزى ذلك إلى إيمان المدير بأن المشاركة تعطي نتائج ايجابية، 

  :ويترتب عليها ترشيد عملية صنع القرار، باإلضافة إلى كثير من األمور التي أهمها

 في عملية وضع األهداف والخطط يتيح لهم المجال للتعبير عن آرائهم نإن إشراك المرؤوسي •

واإلسهام باقتراحاتهم في كل المسائل التي تؤثر في ظروف عملهم، ويقوي الدافع لديهم إلى اقتراح 

العامل حيث انه من الحقائق التي أصبحت ثابتة أن الفرد . التحسينات والتعديالت والحلول المالئمة

 في ظل ظروف يكون أسهم في تحديدها وتحقق رغبته في التعبير عن نفسه هيقدم أفضل مجهودا ت

 .وفي إنمائها

أن المشاركة تخلق المناخ الصالح والمالئم لتشجيع التغيير وتقبله في إطار المصلحة العامة، كما  •

 .تساعد على تيسير وتحسين سبل االتصال بين المدير والعاملين

المتعلقة بمتابعة عملية التنفيذ فقد احتلت المرتبة الثانية في هذا المجال وذلك ألهمية ) ١٨(الفقرة وكذلك 

عملية التنفيذ حيث أنها تعكس مدى كفاءة اإلدارة في تحديد رسالة المدرسة وأهدافها، وقدرتها على 

والخطط الموضوعة إلى ممارسة األنشطة الخاصة المتعلقة بتخصيص الموارد، كما أنها تترجم األهداف 

  .إجراءات عمل

كما أن المدير بموقعه المسئول البد من متابعة أي عملية داخل المدرسة وذلك للوقوف على نقاط القصور، 

  :ويرى الباحث أن عملية التنفيذ الناجحة تتطلب ما يلي

  .وضوح في المسئوليات وتوزيعها -١

لمطلوبة فيها محدودة قدر اإلمكان، وذلك أن يكون عدد األهداف أو االستراتيجيات والتغيرات ا -٢

 .ليتسنى السيطرة عليها

 .تحديد األعمال الضرورية لعملية التنفيذ -٣

 .تحديد نقاط قياس مستوى التنفيذ -٤

 . الرقابة والسيطرةتتحديد مقاييس األداء وآليا -٥

ه للخطة والمتعلقة بوضع برامج زمنية لتنفيذ الخطط، فإن مدير المدرسة عند وضع) ١٥(أما الفقرة 

المدرسية والتي تتضمن األهداف المحددة واألنشطة اإلشرافية المناسبة واإلجراءات المنتمية، والتقويم 

، حيث أنه تنبثق خطط فصلية وشهرية ويومية عن )البعد الزمني( يراعي تحديد زمناً يظهر في الخطة 

  .الخطط السنوية

عمل المدرسي الكثير من المشكالت، والتي أهمها عدم يجنب ال) الزمن( هذا باإلضافة إلى أن تحديد الوقت 

كما أن المدرسة الحديثة تعد نظاماً خاصاً لبرنامج المدرسة الزمني الذي تحدد خالله . إنجاز المطلوب



 ١٥٤

 المدرسية والمناسبات ومواعيد االمتحانات، واجتماعات ونشاطات المدرسة ةمواعيد جميع األنشط

  .ويكون تغيير هذه المواعيد في أضيق الحدود.ديرية التربية والتعليمالمختلفة، وذلك بالتنسيق مع م

أن عدم تحديد الزمن في الخطط المدرسية يعتبر من معيقات ) Maureen, 1993 (ولقد أظهرت دراسة 

أن مديري المدارس الثانوية الحكومية في ) ١٩٩٢المخالفي، ( فاعلية تلك المدارس، كم أظهرت دراسة

  .  قع كفاءتهم في التخطيط وتحديد الجداول الزمنية لهذه الخطط بدرجة عاليةاليمن يقدرون وا

  : في هذا المجال كانت ثالث فقراتوأن أدنى

" أتنبأ بالمتغيرات المحتملة في عوامل البيئة الخارجية المحيطة بالمدرسة " والتي تنص على ) ٦( الفقرة - 

   %)٧٧,٢٤١( دره حيث احتلت المرتبة الحادية والعشرين بوزن نسبي ق

 المتغيرات وقد يعزى ذلك إلى حالة عدم االستقرار أو الثبات لعوامل البيئة المحيطة بمدارسنا والمتمثلة في

، وجميع القوى والكيانات التي تحيط بالمدرسة، والتي تؤدي إلى )االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية(

فمدير المدرسة كغيره ال يستطيع  .ستطيع أن تؤثر فيهاتغير حتمي في أعمال المدرسة، ولكن المدرسة ال ت

في ظل مثل هذه الظروف أن يتنبأ بالمتغيرات المحتملة خاصة وأن وضعنا له خصوصية من حيث عدم 

االستقرار والضغوطات المتزايدة علينا من قبل االحتالل اإلسرائيلي، مع العلم أن هذه العملية تعتبر من 

  .ةأهم األنشطة االستراتيجي

أحلل العوامل السياسية المحيطة ويحدد آثارها وأوظفها في عملية "  تنص على والتي) ٩(الفقرة  - 

  %).76.207(احتلت المرتبة الثانية والعشرين بوزن نسبي قدره حيث "التخطيط

وقد يعزى ذلك إلى عدم االستقرار السياسي في بالدنا وكثرة الضغوطات اإلسرائيلية غير المبررة، وكثرة 

اإلغالقات التي قد تؤثر سلباً على الخطط المدرسية اليومية ، خاصة وأن نصف مدرسي مدارس محافظة 

  .غزة من المنطقة الوسطى

وبناء على ذلك ال يستطيع مدير المدرسة تحليل العوامل السياسية ويوظفها في عملية التخطيط ألنها دائماً 

يجعل عملية التنبؤ لدى المدير في هذا الجانب عملية محدودة تحمل الكثير من اآلثار السلبية المفاجئة، مما 

  . وضيقة

"  .أضع األهداف بصورة مكتوبة ومحددة لمدة تزيد عن خمس سنوات " تنص على والتي) ٤(الفقرة  - 

  %).73.276(احتلت المرتبة الثالثة والعشرين بوزن نسبي قدره حيث 

 تزيد عن خمس سنوات بمثابة الفلسفة التي تساعد تعتبر الخطة الموضوعة والمكتوبة والمحددة لمدة

اإلدارة في اإلجابة على كثير من التساؤالت والوصول إلى قرارات بالنسبة لعديد من الجوانب، وتتميز 

هذه الخطة بالمرونة، وتعتبر كمظلة تربط بين الخطط على مختلف المستويات التنظيمية، ووضع اإلطار 

  .لترشيد القرارات الخاصة بها

  :أسبابوقد يعزى احتالل هذه الفقرة هذه المرتبة المتدينة إلى عدة 
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قد تكون الظروف المالية التي تمر بها المدرسة على درجة عالية من التعقيد، بحيث يكون من  •

الصعب وضع تخطيط طويل، فضالً عن كثرة إجراءات التغيرات في القوانين والسياسات 

  .التعليمية

الت اليومية الروتينية دون المشكالت االستراتيجية التي تتعلق بتطوير انشغال المديرين بالمشك •

 .المدرسة

 .قلة عدد المديرين الذين دربوا على تحقيق التكامل والنظرة الكلية عند معالجة المشكالت •

عدم توافر نظام للمعلومات يمد المديرين بالمعلومات عن البيئة المحيطة، وإذا توافرت فغالباً ما  •

 .قصةتكون نا

عدم تشجيع التفكير االبتكاري، وسيطرة األنماط التقليدية على التنظيمات اإلدارية مثل  •

 .البيروقراطي ، الديمقراطي، والترسلي

وجود فجوة كبيرة بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي من عدم التعاون وخاصة البيت، مما  •

 . تكون بعيدة عن مخططاتهايزيد العبء على اإلدارة المدرسية، ويشغلها بأمور قد

والتي أظهرت أن اإلدارة الناجحة يجب أن تكون ) ٢٠٠٣العويسي، ( ولقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

ك دراسة وكذل. قادرة على وضع وتحديد األهداف بصورة مكتوبة ، وهذا ما يفتقده الكثير من المديرين

 ركزت على أن التطوير يكون بتحديد والتي ) Wood, 1983(، وكذلك دراسة )٢٠٠٠الغزالي، (

 ) Rex Houze, 2002( األهداف العامة والنظرة الشمولية، والتركيز على األولويات،و كذلك دراسة 

  .األهداف بوضوحوالتي وجدت أن أهم ما يميز المديرين عن بعضهم هو القدرة على توجيه 

النسب المئوية والترتيب لكل بعد من أبعاد  النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات ووإلجمال

   : يوضح ذلك) 15(االستبانة والجدول 
  
  
  )١٥( الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها 
  )١١٦=ن (بين المشكالت 

 األبعاد
عدد 

الفقرات

مجموع 

االستجابات
 المتوسط

النحراف ا

 المعياري
الوزن 

 النسبي
الترتيب

مفاهيم مدير المدرسة لمبادئ 

 اإلدارة االستراتيجية
20 9914 85.4668.351 85.4661 

اتجاهات مدير المدرسة نحو 

 اإلدارة االستراتيجية
22 10852 93.5527.483 85.0472 



 ١٥٦

ممارسة مدير المدرسة لإلدارة 

 االستراتيجية
23 11055 95.3029.690 82.8713 

 274.31922.90584.406 31821 65 لمجموعا

  

مفاهيم مدير المدرسة لمبادئ اإلدارة "  يتضح من الجدول السابق أن البعد األول والمتعلق بـ

"   ذلك البعد الثاني والمتعلق بـيلي، %)٨٥,٤٦٦(احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قد " االستراتيجية

، %)٨٥,٠٤٧(وجاء بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " حو اإلدارة االستراتيجيةاتجاهات مدير المدرسة ن

 "  االستراتيجيةممارسة مدير المدرسة لإلدارة " وجاء بالمرتبة الثالثة واألخيرة البعد الثالث والمتعلق بـ

دارة وكان واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإل%) ٨٢,٨٧١(بوزن نسبي قدره 

  %.٨٤,٤٠٦االستراتيجية بنسبة 

وعلى ذلك يكون لدى نسبة كبيرة من مديري المدارس الحكومية بمحافظة غزة فهم صحيح ووعي بمفهوم 

اإلدارة االستراتيجية، كما أنه لديهم اتجاهات ايجابية نحو مزايا اإلدارة االستراتيجية، وكذلك اتجاهات 

 اإلدارة -يجية كنمط جديد في اإلدارة المدرسية، إال أن ممارستهم لهاايجابية نحو استخدام اإلدارة االسترات

 قد احتلت المرتبة الثالثة وذلك لما تحتاجه اإلدارة االستراتيجية من إمكانيات مادية وبشرية –االستراتيجية 

  :قد تكون غير متوفرة، باإلضافة إلى األسباب التالية

 اتخاذ القرارات من خال تعديل اللوائح والقوانين عدم توفر صالحيات مطلقة لمدير المدرسة في -١

  .الخاصة بذلك  بما يتيح له الفرصة للعمل وفق ظروف مدرسته وواقع العمل فيها

 .كثرة األعمال الكتابية الروتينية التي يقوم بها مدير المدرسة -٢

 من العقبات أمام كثرة التنقالت الداخلية للمعلمين وأحياناً للمديرين، دون تنسيق مسبق يسبب الكثير -٣

 .تنفيذ الخطط

عدم وجود قدر كاف من التنسيق بين كل من اإلدارة المركزية واإلدارات المدرسية بهدف وضع  -٤

 .خطط واقتراحات تطويرية خاصة بكل مدرسة على حدة ضمن واقع المدرسة

ة عدم معالجة المشكالت بشكل جذري من خالل معالجة مسبباتها داخل المدارس، وتقييد صالحي -٥

 .المديرين من قبل اإلدارة العليا المركزية

  

الغزالي، (قد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة وفي ضوء الدراسات السابقة التي جمعت حول هذا الموضوع ف

من مديري المؤسسات العامة األردنية لديهم فهم صحيح ووعي % ٥٧,٣التي وجدت أن ما نسبته ) ٢٠٠٠

 أن لديهم توجهات ايجابية نحو مزايا التخطيط االستراتيجي، ويمارسون بمفهوم اإلدارة االستراتيجية، كما

والتي توصلت إلى أن معظم ) ١٩٩١غراب،(كما اتفقت مع دراسة . اإلدارة االستراتيجية بدرجة متوسطة



 ١٥٧

منهم يمارسها % ٢١تمارس اإلدارة االستراتيجية بصورة جزئية و% ٦٥,٤المنشآت السعودية بنسبة 

  .أن لديهم اعتقاد واسع بضرورة اإلدارة االستراتيجيةبشكل مكثف، كما 

من مدراء شركات األدوية ال % ٥٢التي توصلت إلى أن ) ٢٠٠٣الخطيب، ( ولكنها تتعارض مع دراسة 

تدرك المعنى الصحيح لإلدارة والتخطيط االستراتيجي، ولكن تتفق معها في أن لديهم توجهات ايجابية نحو 

  . التخطيط االستراتيجي

 :نتائج المتعلقة بالسؤال الثالثال
 

   *نتائج التحقق من الفرض األول* 

في ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :أنهنص الفرض األول على 

 من وجهة  في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجيةالممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس بمحافظة غزة

  ). إناثذكور،(لجنس  تعزى لمتغير انظرهم
لحساب داللة الفروق بين مجموعتين " T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب 

   .مستقلتين وغير مرتبطتين
  )١٦( جدول 

  لالستبانة تعزى لمتغير الجنس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )ذكور، إناث(

 متوسطال العددجنس المدير األبعاد
االنحراف 

المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 8.712 85.852 54 ذكر

 األول
 8.081 85.129 62 أنثى

0.463 
غير دالة 

 إحصائيا

 7.919 93.963 54 ذكر
 الثاني

 7.126 93.194 62 أنثى
0.551 

غير دالة 

 إحصائيا

10.175 95.704 54 ذكر
 الثالث

 9.317 94.952 62 أنثى
0.415 

غير دالة 

 إحصائيا

24.189 275.519 54 ذكر
 المجموع

21.870 273.274 62 أنثى
0.525 

غير دالة 

 إحصائيا
  ١,٩٨) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١١٤(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة          

  ٢,٦٢) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ١١٤(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة          
  



 ١٥٨

الجدولية في جميع األبعاد والدرجة " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"أن قيمة ) ١٦(يتضح من الجدول 

الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تلك األبعاد تعزى لمتغير الجنس 

  ).ذكور، إناث(

دارة المدرسية واحدة، وحدة مشاكلها متقاربة فالمديرون بشكل عام ذكوراً أم إناثا تكاد تكون نظرتهم لإل

كما أن الجهة المشرفة على إعدادهم . خاصة أنها في مجتمع واحد، وفي ضوء فلسفة وأهداف مشتركة

اإلدارية ) ذكر، أنثى ( واحدة، والبرامج المعدة للتأهيل واحدة، هذا باإلضافة إلى أن مهمات مدير المدرسة 

  :تأخذ نفس المنحى من حيث

تنظيم التشكيالت المدرسية، تنظيم السجالت والملفات، رعاية النظام ( ارة شئون التالميذ إد -١

واالنضباط المدرسي، تنظيم وإدارة النشاطات المنهجية الصفية والالصفية، تنظيم االمتحانات 

 ).المدرسية العامة

متصلة باللجان تنظيم عمليات المشاركة والمساهمة اإلدارية لهم وال( رعاية شؤون العاملين  -٢

المختلفة، تنظيم عمل المعلمين في إطار الجدول المدرسي، إدارة دوام المعلمين وتنظيمه، وتنمية 

 ). العالقات اإلنسانية بين المعلمين، إعداد التقارير الفترية والسنوية

تنظيم برنامج استفادة المدرسة من إمكانيات المجتمع ( تنمية العالقات مع المجتمع المحلي  -٣

 ).لمحلي المادية والبشرية، توطيد العالقة بين أولياء األمور والمدرسةا

إدارة وتنظيم المبنى المدرسي، إدارة وتنظيم التجهيزات ( تنظيم التسهيالت المادية المدرسية  -٤

 ).المدرسية، إدارة وتنظيم برامج الصيانة ومشروعات التحسين

 .إدارة الشؤون المالية  -٥

تنظيم المراسالت الخطية، إدارة ( بين المدرسة واإلدارة التربوية تنظيم االتصال والتواصل  -٦

 ).االجتماعات التربوية 

  وهذا ما يفسر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس 

 ). ذكر،أنثى( تعزى إلى متغير الجنس 

التي أظهرت عدم وجود فروق دالة ) ٢٠٠٣بسيسو، ( راسة مع كل من دراسة ولقد اتفقت هذه الد

والتي أظهرت ) ٢٠٠٢الهباش، ( ودراسة . إحصائيا في المشكالت اإلدارية المدرسية تعزى لمتغير الجنس

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد للمشكالت التي تواجههم 

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) ١٩٩٨أبوعودة، ( ودراسة . تعزى لعامل الجنس

المخالفي، (ودراسة . واقع الممارسات اإلدارية والفنية كما يقدرها المديرون تعزى إلي عامل الجنس

رين في تقدير الكفاءة اإلدارية والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدي) ١٩٩٢

والتي كان من أهم نتائجها أنه ) ١٩٩٩المحيلبي، والجبر، (ودراسة .  تعزى إلى عامل الجنسمارستهملم



 ١٥٩

ال يوجد أثر لجنس المديرين على ممارسة المهام الجديدة المحددة في ظل تجربة اإلدارة المدرسية 

  .المطورة

حيث اتضح من نتائجها أن المديرين أقدر على ) ٢٠٠١عليمات، ( أما وجه االختالف فكان في دراسة 

التي أظهرت أن المديرات ) ١٩٨٦الدرويش، ( وكذلك دراسة .  التربوية من المديرات بشكل عامالقيادة

والتي أظهرت أنه ) ١٩٩٦محمود، (وكذلك دراسة . لديهم اتجاهات تربوية أكثر من األساليب اإلدارية

ر الجنس توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصعوبات التي يواجهها مديري المدارس تعزى لمتغي

  .  وذلك لصالح الذكور

  

   *نتائج التحقق من الفرض الثاني* 

في ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : نص الفرض الثاني على أنه

 من  االستراتيجيةاإلدارة في محافظة غزة في ضوء معايير الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس

  ).، ماجستيربكالوريوس ( العلمي المؤهل تعزى لمتغيروجهة نظرهم
 لمعرفة داللة الفروق بين النوعين كما هو "T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب 

    :موضح في الجدول التالي
  )١٧( جدول 

  لالستبانة تعزى لمتغير المؤهل" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )جستيربكالوريوس، ما(

 األبعاد
المؤهل 

 العلمي
 المتوسط العدد

االنحراف 

المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 7.812 10585.495بكالوريوس

 األول
12.937 85.182 11 ماجستير

0.118 
غير دالة 

 إحصائيا

 7.463 10593.219بكالوريوس
 الثاني

 7.240 96.727 11 ماجستير
1.487 

غير دالة 

 إحصائيا

 9.414 10595.162بكالوريوس
 الثالث

12.492 96.636 11 ماجستير
0.479 

غير دالة 

 إحصائيا

22.081 105273.876بكالوريوس
 المجموع

30.670 278.545 11 ماجستير
0.642 

غير دالة 

 إحصائيا
  ١,٩٨) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١١٤(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  ٢,٦٢) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ١١٤( الجدولية عند درجة حرية "ت"قيمة 



 ١٦٠

  

الجدولية في جميع األبعاد والدرجة " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت" أن قيمة )١٧ (يتضح من الجدول

الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تلك األبعاد تعزى لمتغير 

  ).بكالوريوس، ماجستير(  العلميالمؤهل

ويفسر الباحث ذلك بأن اإلدارة االستراتيجية منهج جديد، ولم تظهر الكثير من التجارب لهذه اإلدارة في 

  :حقل التربية والتعليم، هذا إلى جانب األمور التالية

ن يتم اختيار مدير المدرسة على أساس أنه ذو كفاءة عالية ولديه شهادة تربوية، وفي معظم األحيا -١

يكون وكيل مدرسة سابق، ويقوم بجميع المهام اإلدارية بالمدرسة، وقد ال يكون أثر للشهادة العليا 

 .على الممارسات اإلدارية

 .يتبعون جهة رسمية واحدة ترسم لهم السياسات العامة) بكالوريوس، ماجستير( كال الفئتين  -٢

حيث اتضح من نتائجها ) ١٩٩٨أبو عودة، ( ومن الدراسات التي اتفقت نتائجها مع هذه النتيجة، دراسة 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع الممارسات اإلدارية والفنية كما يقدرها المديرون تعزى 

والتي بينت أنه ال أثر للمؤهل العلمي على رأي  ) Cleckly, 1991( ودراسة . لمتغير المؤهل العلمي

 . عليها من خالل برامج التدريبالمدير حول درجة الفائدة التي حصل 

التي أظهرت انه توجد فروق ذات داللة ) ٢٠٠٣بسيسو، (وكان وجه االختالف فقد كان في دراسة 

إحصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وأن أكثر المشكالت 

التي أظهرت انه توجد فروق ) ١٩٩٦محمود، ( وكذلك دراسة . تكون لدى أصحاب المؤهل العلمي األقل

دالة إحصائيا في درجة الصعوبات التي تواجه مديري المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي وذلك لصالح 

والتي أظهرت أنه توجد فروق ذات داللة ) ١٩٩٠شحادة، ( ودراسة ). الماجستير ( حملة الشهادات العليا 

ية المنوطة بمديري المدارس الثانوية تعزى لمتغير المؤهل العلمي وذلك إحصائية في المهام اإلدارية والفن

والتي أظهرت أن االرتفاع في المؤهل ) ١٩٨٠الطوباسي، (وكذلك دراسة . لصالح حملة درجة الماجستير

  العلمي يقلل من عدد المشكالت لدى المديرين والمديرات
  
  

  * التحقق من الفرض الثالثنتائج* 

في ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  على أنه ص الفرض الثالثن

 من  في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجيةالممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس

  ).أساسي ، ثانوي( تعزى لمتغير المرحلة التعليمية وجهة نظرهم
لمعرفة داللة الفروق بين الفئتين، كما هو " T. test"م أسلوب ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدا

  :موضح في الجدول التالي



 ١٦١

  
  )١٨( جدول 

  لالستبانة تعزى لمتغير المرحلة التعليمية" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )أساسي، ثانوي(

 األبعاد
المرحلة 

التعليمية
 المتوسط العدد

االنحراف 

المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 8.258 84.575 80 أساسي

 األول
 8.330 87.444 36 ثانوي

1.727 
غير دالة 

 إحصائيا

 7.057 92.500 80 أساسي
 الثاني

 7.963 95.889 36 ثانوي
2.298 

دالة عند 

٠,٠٥ 

 9.268 93.438 80 أساسي
 الثالث

 9.437 99.444 36 ثانوي
3.211 

دالة عند 

٠,٠١ 

21.994 270.513 80 اسيأس
 المجموع

22.917 282.778 36 ثانوي
2.743 

دالة عند 

٠,٠١ 
  ١,٩٨) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١١٤(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة          
  ٢,٦٢) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ١١٤(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة          

  

الجدولية في البعد األول وهذا يدل على " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت" أن قيمة )١٨ (يتضح من الجدول

  ).أساسي، ثانوي(د تعزى لمتغير المرحلة التعليمية هذا البععدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 وهذا يدل على وجود البعدين الثاني والثالثالجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة وكانت 

هذه كانت و )أساسي، ثانوي(مرحلة التعليمية ذات داللة إحصائية في تلك األبعاد تعزى لمتغير الفروق 

  .الفروق لصالح مديري المرحلة الثانوية

 ايجابية توقد يعزى ذلك إلى أن طبيعة المرحلة الثانوية، وطبيعة طالبها تتطلب أن يكون هناك اتجاها

، وكذلك أن يكون يمارسها بشيء من المطلوب والمتاح، حيث أن لمدير المدرسة نحو اإلدارة االستراتيجية

نشاطاتها تكون أكثر، ودور المعلم يكون أكثر فاعلية ونشاط ويشارك في العملية اإلدارية، فنصابه من 

  .الحصص أقل من زميله في المرحلة األساسية

التالي يكون لديه الوقت الكافي  كما أن قدرة المدير في المرحلة الثانوية على ضبط الوقت تكون أكبر، وب

 المناسبة ومراقبة التنفيذ، هذا باإلضافة إلى أن طبيعة تللتخطيط ورسم السياسات وتحديد االستراتيجيا



 ١٦٢

المرحلة الثانوية وطالبها تجبر أحياناً مدير المدرسة على دراسة البيئة الداخلية والخارجية وذلك لالستفادة 

  .قدر االمكان من الفرص، والبعد عن التهديدات

والتي أظهرت أن مدير  ) Lieblich, 1993(من الدراسات التي اتفقت نتائجها مع هذه النتيجة، دراسة 

المدرسة الثانوية أقدر من غيره من مديري المراحل األخرى على دعم االبتكار التربوي والتخطيطي 

  .بالمدرسة

والتي أظهرت أنه ال توجد فروق دالة ) ٢٠٠٣بسيسو، (  فقد ظهرت مع نتائج دراسة تأما االختالفا

ودراسة . غير المرحلة التعليميةإحصائيا في معالجة المشكالت التي يواجهها مديري المدارس تعزى لمت

التي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير ) ٢٠٠٢الهباش، (

والتي ) ١٩٩٨أبو عودة، ( ودراسة . المرحلة التعليميةالمديرين للمشكالت التي تواجههم تعزى لمتغير 

أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع الممارسات اإلدارية والفنية كما يقدره المديرون 

  .     يعزى إلى المرحلة التعليمية
  

   *نتائج التحقق من الفرض الرابع* 
في ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات : نص الفرض الرابع على أنه 

 من  في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجيةالممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس
 ١٠سنوات، أكثر من ١٠-٦ سنوات، من ٥-١من ( تعزى لمتغير سنوات الخبرة وجهة نظرهم

  .)سنوات

 one way ANOVAم أسلوب تحليل التباين األحادي وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدا

  : لدرجة أفراد العينة على أبعاد االستبانة، كما هو موضح في الجدول التالي
  )١٩( جدول 

ومستوى داللتها لالستبانة تعزى لمتغير سنوات " ف" مجموع المربعات ومتوسط المربعات وقيمة 
  ) سنوات١٠سنوات، أكثر من ١٠-٦ سنوات، من ٥-١من (الخبرة 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
"ف"قيمة 

مستوى 

 الداللة
30.897 2 61.794بين المجموعات

70.434 7959.068113داخل المجموعات  األول

  8020.862115 المجموع

0.439 
غير دالة 

 إحصائيا

81.535 2 163.069بين المجموعات

55.536 6275.621113داخل المجموعات  الثاني

  6438.690115 المجموع

1.468 
غير دالة 

 إحصائيا



 ١٦٣

85.596 2 171.192بين المجموعات

94.046 10627.248113داخل المجموعات  الثالث

  10798.440115 المجموع

0.910 
غير دالة 

 إحصائيا

474.422 2 948.844بين المجموعات

525.525 59384.354113داخل المجموعات  المجموع

  60333.198115 المجموع

0.903 
غير دالة 

 إحصائيا

  ٣,٠٧) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١١٥، ٢(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  ٤,٧٥) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) 115، ٢(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  
) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"دول السابق أن قيمة يتضح من الج

في جميع األبعاد والدرجة الكلية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير 
 .) سنوات١٠سنوات، أكثر من ١٠- ٦ سنوات، من ٥- ١من( دمة لمديري المدارسسنوات الخ

 :ي الباحث ذلك لألمور التاليةويعز
  .خضوع مدير المدرسة مهما كانت مدة خدمته للدورات اإلدارية والمالية المتعلقة بالمدرسة -١
لكل مدير مدرسة معاونيه الذين يعتمد عليهم في كثير من األمور، مثل وكيل المدرسة ذو الخبرة  -٢

 .الرد على المراسالتوالكفاءة، وكذلك سكرتير المدرسة الذي يقوم بمهام كثيرة مثل 
هناك تعاون بين مديري المدارس وصداقات فهم أصحاب مهنة واحدة، فقد يلجأ بعضهم لبعض  -٣

 .في كثير من األمور
قد يكون هناك بعض المديرين الجدد قد حرصوا على عدم إظهار أهمية سنوات الخدمة في  -٤

 . اإلدارة المدرسية
التي بينت أنه ال أثر  ) Cleckly, 1991(يجة، دراسة من الدراسات التي اتفقت نتائجها من هذه النت

( دراسة . لسنوات الخدمة على رأي المدير حول درجة الفائدة التي حصل عليها من خالل برامج التدريب
التي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو ) ٢٠٠٣بسيسو، 

والتي أظهرت أنه ال توجد ) ١٩٩٩المحيلبي والجبر، (دراسة . وات الخدمةالمدارس تعزى إلى متغير سن
فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس لتجربة اإلدارة المدرسية المطورة تعزى 

والتي أظهرت أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في ) ٢٠٠١العاجز، (ودراسة . لمتغير سنوات الخدمة
والتي بينت أنه ) ١٩٩٨أبوعودة، ( دراسة . لمشكالت اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمةدرجة معالجة ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع الممارسات اإلدارية والفنية كما يقدره المديرون تعزى إلى 
 إحصائية التي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة) ١٩٩٢المخالفي، ( دراسة. متغير سنوات الخدمة

قاسم، ( دراسة . بين المديرين في تقدير واقع الكفاءة اإلدارية لممارستهم تعزى إلى سنوات الخدمة
  .  التي بينت أنه ال أثر لسنوات الخدمة على الممارسات اإلدارية) ١٩٧٦



 ١٦٤

التي درست واقع اإلدارة المدرسية في ) ١٩٨٠الطوباسي، ( أما وجه االختالف فقد كان في دراسة 
ردن وبينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت اإلدارية التي تواجه المديرين األ

والتي بينت أن لمتغير سنوات الخدمة ) ٢٠٠١عليمات، (ودراسة. وذلك لصالح ذوي سنوات الخدمة األكثر
 ,Maureen( سةودرا).  فما فوق٢٠(، )١٩- ١٥( أثر في القدرة القيادية المدرسية وذلك لصالح فئتي

التي كشفت أن إدراك المديرين لفاعلية اإلدارة يختلف باختالف سنوات الخدمة، وذلك لصالح  ) 1993
  .  أصحاب سنوات الخدمة األكبر

  
  

  :اإلجابة عن السؤال الرابع
كيف يمكن االستفادة من مبادئ اإلدارة االستراتيجية في تطوير : ينص السؤال الرابع على

  رية لدى مديري المدارس في محافظة غزة ؟الممارسات اإلدا

إن إمكانية االستفادة من اإلدارة االستراتيجية في العمل المدرسي ليس باألمر العسير، خصوصاً وأن 

الخطط التربوية في معظم الدول قد أشارت صراحة إلى ضرورة زيادة االهتمام بالتطوير المدرسي، 

نظام التعليمي القائم برمته، إذ أن النظام القائم لم يعد قادراً على باإلضافة إلى التوجهات الكبيرة إلصالح ال

  .الوفاء بحاجات ورغبات المستفيدين، في ظل التحديات والتطورات العصرية

ولو اعتبرنا أن اإلدارة االستراتيجية مدخل إلصالح العملية اإلدارية المدرسية وكأساس إلصالح مخرجات 

 في توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية، وتحقق النظرة الشمولية للعمل، العملية التربوية فإنها تساهم

حيث أن العالقة بين المدخالت والمخرجات يتم توضيحها من خالل توجيه األفراد داخل المدرسة نحو 

  .االتجاه الصحيح

سات اإلدارية لدى مديري وبالتالي فإن إمكانية االستفادة من مبادئ اإلدارة االستراتيجية في تطوير الممار

 خالل استعراض المحورين التاليين، وتحديد دور مدير المدرسة اإلجرائي في عملية المدارس ستظهر من

  .اإلدارة االستراتيجية المدرسية

   إجراءات تطبيق مدير المدرسة لعمليات اإلدارة االستراتيجية /  المحور األول

   : تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة-١

تعد الرؤية المستقبلية هي العين النافذة التي ينظر من خاللها مدير المدرسة إلى تحقيق األهداف المرسومة 

للخطة االستراتيجية المدرسية، كما أن قيام مدير المدرسة بتحليل البيانات المتعلقة بالبيئة الداخلية 



 ١٦٥

 أم االجتماعية، ودراسة لجوانب القوة والخارجية للمدرسة سواء منها السكانية أم التقنية أم االقتصادية

والضعف والفرص والتهديدات التي منها تشتق المدرسة مجموعة البدائل لمواجهة الظروف المستقبلية التي 

 .تتعرض لها المدرسة، وتثبت في النهاية المدرسة تركيزها على تحقيق األهداف االستراتيجية

في النظر للقضايا الحاسمة ) بدائل مقترحة للحل( يوهات كما أنه ينبغي أن يستخدم مدير المدرسة سينار

لتصور الرؤية المستقبلية للمدرسة عن طريق إيجاد مجموعة من البدائل التي تساعد المدرسة في تقرير ما 

كيف يمكن " يمكن أن تكون عليه في المستقبل من حيث عمليات التطوير والتحديث، إذ تتم منها رؤية 

وما األهداف التي يمكن تطويرها ؟ ولتحقيق ذلك " الءم مع التغيرات العالمية الجديدة؟ لنظام المدرسة أن يت

  :فإن على مدير المدرسة والعاملين معه دراسة التساؤالت التالية

ما هو مستقبلنا المفضل ؟ ما الذي نعمله بصورة أكبر في مدارسنا ؟ وما طريقة عملنا ؟ ماذا يجب أن 

ا مهمة مدارسنا ؟ ماذا يجب أن يكون نظام مدارسنا بعد خمس سنوات من يكون غرضنا الرئيس، أو م

  ؟ المستقبلاآلن ؟ ما الدور الذي نريد من مدارسنا أن تؤديه في 

وأهم خطوة في تطوير الرؤية، هي كتابتها بصورة مبسطة وواضحة وبشكل مختصر بعيد عن الغموض، 

لرئيسية التي جمعت ونوقشت حول صفات حيث تستعمل في هذه الخطوة كل المعلومات المهمة وا

وخصائص البيئة المدرسية والمنطقة المحيطة بها، باإلضافة إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية والتوجهات 

  .التي ستؤثر على المدرسة والتي تأتي من خاللها مناقشة المستقبل واحتماالت تأثيره على المدرسة

  : للمدرسة تحديد وتطوير األهداف االستراتيجية-٢

فإذا أراد مدير المدرسة أن تكون مخرجات العملية التعليمية بمدرسته جيدة فال بد أن يبني خطة محددة 

األهداف بناءا دقيقاً يراعي متطلبات المرحلة التي بصددها واإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، وعليه 

  :لصياغة خططته القيام بما يلي

بالمدرسة والطالب الذين سيشتركون في عملية التخطيط لديهم فكرة عامة التأكد من أن العاملين  •

  .عن اإلدارة االستراتيجية

 .تحديد العوامل المؤثرة على العمل المدرسي •

 .كسب دعم اإلدارة المركزية واالستفادة من المصادر الضرورية المتوفرة في تنفيذ الخطة •

وذلك لالستفادة منها في عملية تطوير الخطة التأكد من جمع البيانات بصورة دقيقة وواقعية،  •

 .االستراتيجية
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  :وذلك في محاولة لإلجابة على التساؤالت التالية

  ما األهداف العامة واإلجرائية التي ترغب المدرسة في إنجازها مستقبالً في ضوء رؤيتها؟

  درسة ؟ما االستراتيجيات الضرورية التي تعمل على إنجاز تلك األهداف في ضوء رؤية الم

ما التغيرات التي نرغب في إحداثها في البرنامج المدرسي مستقبالً بحيث يكون لها التأثير االيجابي على 

  الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمحلية عامة ؟

كذلك فإنه على مدير المدرسة أن يراجع األهداف التي تحققت من غيرها في نهاية كل سنة دراسية، 

  :بة عن التساؤالت التاليةويقتضي ذلك اإلجا

ما التقدم أو العقبات التي حدثت في السنة الدراسية بشأن تحقق الرؤية المدرسية وتنفيذها ؟ أين وصلنا 

برؤيتنا ؟ ما الشواهد على أننا نتحرك جنباً إلى جنب مع الرؤية االستراتيجية للمدرسة؟ ما الذي علينا 

  قدم نحو تحقيق الرؤية ؟القيام به في السنوات القادمة لتعجيل الت

  ):مسح البيئة المدرسية( دراسة الوضع الحالي للمدرسة  -٣

والعالقات في البيئة الخارجية ) الوقائع ( المسح البيئي هو العملية التي تتطلب معلومات حول األحداث 

لي، ومن ثم ا من التخطيط للعمل المستقبهتاللمدرسة، والتي من خاللها تساعد اإلدارة المدرسية في مهم

تحليلها لصياغة األنماط الممكنة، وترتبط بهذه العملية مجموعة من اإلجراءات والنشاطات الرئيسة من 

  :أهمها

تمييز العوامل الخارجية ذات العالقة بالمدرسة إما حالياً أو مستقبالً وتقرير جوانب القوة والضعف  )١

 .فيها

المستقبلية لبيان مدى إمكانية وكيفية حدوث التغيير تحليل القوى والعوامل المؤثرة عن طريق التوقعات  )٢

 .بها في فترة مستقبلية قادمة

  .التأثير المحتمل لتلك التغيرات على المدرسة أو النظام اإلداري السائد )٣

  : تحليل البيئة الخارجية للمدرسة-٤

والتغيرات يتم عن طريق تحليل اتجاهات أفراد المجتمع المدرسي وهي خطوة مهمة لدراسة البدائل 

الوقتية، لما يتوقع من الظروف واألحداث المستقبلية في البيئة المدرسية، وتمييز التوقعات المرتبطة 

بالعوامل االجتماعية والسكانية واالقتصادية، كذلك فإن نظام المنافسة عامل مهم في فحص البيئة الخارجية 
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 الضوء على الحاجات المستقبلية للمجتمع للمدرسة وتساعد على تقييم الحاجات الحالية للمدرسة وتسلط

  .ككل والمؤسسات المختلفة التي ربما تخدم برامج التعليم الحالية والمستقبلية

إضافة إلى أن تقييم البيئة الخارجية يزيد من الدقة في تحديد المسئوليات المهنية، وتقييم مشاكل المجتمع 

  .باً وارتباطاً بحاجات أفرادهوحاجاته بما يمكنه من تطوير البرامج األكثر تجاو

  )الطاقات والقدرات الداخلية للمدرسة (  التقييم النوعي -٥

وعلى مدير المدرسة في سبيل ذلك أن يحدد الخبرات والمهارات واالتجاهات والطاقات، والسلوكيات التي 

جهود في النظام تسهم في تحقيق الرؤية، وكذلك تحليل سلوك العاملين بالمدرسة من حيث تحديد مستوى ال

المدرسي، هل هو وضع طبيعي ؟ وهل مستوى اإلنجاز جيد؟ وما المقترحات التي ينبغي عرضها على 

  إدارة المدرسة بهذا الشأن ؟

البرامج األكاديمية الحالية ( ويتطلب هذا من مدير المدرسة فهم مكونات نظام مدرسته من حيث 

)  االعتقاد السائد، ثقافة المدرسةسيولوجية والمادية، ونظاموالمعلمون وأعضاء إدارة المدرسة، والسمات الف

ويمكن لمدير المدرسة أن يسأل هذه . بحيث يكون مساهماً فيه ومشرفاً على العملية التربوية عامة

  : التساؤالت عند تقييم البيئة الداخلية للمدرسة

  الذي نعتقد بأننا نعمله ؟كيف نعد طالبنا للمستقبل ؟ ما الذي نرغب أن نحققه في مجتمعنا ؟ ما 

  وما الذي نقوم به فعالً ؟ ما هي نظرتنا لعوامل القوة والضعف والمشاكل المستقبلية ؟

ينبغي على مدير المدرسة أن يشرك أكبر عدد من أفراد المجتمع   :المشاركة في عملية التخطيط -٦

ك فيه كل من الطالب المدرسي في خطة المدرسة، حيث أن إعداد الخطة يعتبر عمل جماعي يشار

  .والمعلمين واآلباء وأعضاء المجتمع المحلي وممثلين من مؤسسات المجتمع الذي تخدم الطالب

يساعد االهتمام بمشاركة العاملين في المجتمع المدرسي في شكل اجتماعات دورية، وجلسات عصف 

التفاعل االيجابي والشعور ذهني على الوصول إلى أفكار جديدة وتفتح آفاق جديدة، ومن جهة أخرى تحقق 

  : ة عن التساؤالت التاليةبالتوحيد والهدف المشترك، وتقتضي هذه المشاركة من مدير المدرسة اإلجاب

  )٢٠: ٢٠٠٣العويسي،(

وهل سيكون لها أثر ايجابي عليهم ة مقبولة لدى فريق العمل المدرسي؟ما الطريقة التي تجعل الخط* 

  ؟ 
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 هاراتهم ؟ وهل لديهم الدافعية الكافية للتنفيذ ؟ما أثر هذه الخطة في تقوية م •

ما مدى وضوح الخطة بالنسبة للعاملين في المجتمع المدرسي ؟ ما الذي نحتاجه لتكوين فريق  •

 .عمل للتنفيذ ؟

  :االستراتيجية  تطبيق الخطة-٧

ل اشتراك فريق مما ال شك فيه بأن الخطة المتكاملة ينبغي أن تعمل على تحديد النتائج التي تظهر من خال

التخطيط مع أعضاء اللجان المختصة، والمسئولين في إدارة المنطقة التعليمية، واآلباء وجميع موظفي 

المدرسة في تنفيذ أهداف المدرسة من خالل البرامج التطبيقية المعدة والتي تتحدد من خاللها رؤية 

ث الرئيسة، والمصادر، والمسؤوليات، المدرسة المستقبلية، بحيث تحتوى خطة العمل المدرسي على األحدا

  : والفترة الزمنية، والنتائج المطلوبة، ومعايير النجاح، ويمكن لمدير المدرسة تحقيق ذلك عن طريق

  )٢٥: ٢٠٠٣العويسي، ( 

  .تحديد وقت إجراء عملية التخطيط -١

يتضمن ذلك األشخاص المسئولين عن تطبيق الخطة، : تحديد المسئولين عن عملية التنفيذ -٢

 .واالستفادة من فريق العمل، لضمان واقعية الخطة

تنظيم الخطة االستراتيجية العامة في خطط عمل صغيرة، وهذا يتطلب في غالب األحيان خطة  -٣

 .عمل لكل لجنة

 .إدارة وتطبيق الخطة من حيث تحديد أدوار ومسؤوليات منفذي عملية التخطيط -٤

 .لوظائف، وتقويم أداء الموظفينترجمة أعمال الخطة االستراتيجية من خالل توصيف ا -٥

 . متابعة تنفيذ الخطة -٦

 .التأكد من توثيق وتوزيع الخطة -٧

الدعم المستمر في تنفيذ الخطة، يساعد المدير في تنفيذ الخطة االستراتيجية للمدرسة من خالل  -٨

 .المراجعة المستمرة ألهداف الخطة

في عملية التخطيط للوائح والتشريعات التأكيد على أهمية التغذية الراجعة لضمان تنفيذ المشاركين  -٩

 .المنظمة للخطة المدرسية

  .  جعل الخطة متجاوبة ومتناسقة مع الحاجات الواقعية للعمل المدرسي اليومي- ١٠
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كيف يستطيع مدير المدرسة تحسين العمل اإلداري من خالل عمليات اإلدارة / الثاني المحور 

 االستراتيجية ؟

ة الفاعلة تخلق في المدرسة جواً يشعر المرؤوسين من خالله بأن إدارة رؤسائهم إن اإلدارة االستراتيجي

هي خير محقق لمصالحهم الخاصة، ويستجيب المعلمون الجيدون خير استجابة للمديرين الذين يصممون 

بثبات وينظمون بوضوح، ويختارون ويدرسون مرؤوسيهم جيداً، ويدركون كيفية إرشادهم بفاعلية، 

  .ن إنجاز مخططاتهم السليمة، ويدركون أهمية العنصر اإلنساني في اإلدارة االستراتيجيةويتأكدون م

ولكي تتمكن اإلدارة المدرسية من أن تكون فاعلة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية ينبغي مراعاة عدة 

  )١٣٧- ١٣٤: ٢٠٠٢العمايرة، : ( مبادئ في التعامل مع المرؤوسين والبيئة المحيطة وهي

 ينبغي أن تهدف المؤسسة التربوية إلى تنمية روح معنوية عالية عند جميع :مبدأ الروح المعنوية -١

العاملين فيها، فيشعر كل واحد منهم أنه مسئول عن نجاح المؤسسة، وذلك عن طريق المشاركة 

مكن من كما أن ذلك م. في التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ والتقويم، حيث يكون ذلك ممكناً ونافعاً

خالل مراعاة الثقافة السائدة داخل المدرسة، وتوزيع األدوار بعدالة وحسب القدرات والرغبات، 

  .وإطالع العاملين دائماً على سير الخطط وما تحقق منها

إن قيام المدير بمساعدة المرؤوسين على فهم مهماتهم واستيعاب  :مبدأ  فهم المهمة والعمل -٢

ب المختلفة والمناسبة في اإلشراف والتوجيه والتدريب، يساعدهم مسؤولياتهم باستخدام األسالي

 .على النمو المهني والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم بفعالية

إن حرص مدير المدرسة على المشاركة الواعية للمرؤوسين في التخطيط والتنفيذ : مبدأ المشاركة -٣

ية بين المدير والعاملين معه، وفي رفع الروح والتقويم والمتابعة، يسهم في تعزيز العالقات اإلنسان

 .المعنوية، وتعزيز انتماء العاملين

 :ويشتمل على: مبدأ تحقيق أهداف وغايات الجماعة -٤

  .تقديم االقتراحات العملية البناءة •

 .تقويم عمل الجماعة ورعاية تقدمها نحو األهداف •

 .الحيلولة دون أية أعمال غير منتمية لألهداف •

 . التي تساهم في تحقيق تلك األهدافتقديم الحلول •

  :كما أن هناك أمور يجب مراعاتها عند تطبيق مبادئ اإلدارة االستراتيجية في اإلدارة المدرسية وهي
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توفير الحرية للمرؤوسين في تحديد أهدافهم في إطار األهداف العامة للمدرسة، ووضع خطط  -١

 وزيادة الشعور بالمسئولية، ورفع الروح العمل، وممارسة اإلشراف والتوجيه، وتشجيع المبادأة،

  .المعنوية للجماعة

العمل بشتى الوسائل على صيانة تماسك الجماعة وتضامنها وتعاونها وحفزها نحو تحقيق  -٢

 .األهداف

 وكفاياتهم المتصلة مممارسة نمط اإلشراف المتمركز حول تحسين قدرات األفراد وإمكانياته -٣

 إلى نتاجات أفضل مما يؤدي إليه أسلوب اإلشراف الموجه بمهمات كل منهم، ومسئولياته يؤدي

 .نحو زيادة اإلنتاج

اعتماد أسلوب المناقشات الجماعية في حل المشكالت، وإحداث التغيرات االيجابية، وذلك ألن  -٤

المناقشات الجماعية تسهل عملية توزيع المسؤوليات بين األعضاء، وهذا ما يقلل إلى تخفيف 

 .ف من الفشلالتوتر وتقليل الخو

توزيع المسئولية وتفويضها بشكل مدروس ومناسب، وتنظيم طرق االتصال والتواصل الحر إلى  -٥

 .من والمباشر بين المدير وأعضاء جماعته، مما يزيد في تماسك الجماعة

  

دور مدير المدرسة ومن خالل استعراض المحورين السابقين، ولتحقيق التكامل والشمول يمكن تحديد 

  :في عملية اإلدارة االستراتيجية المدرسية في اآلتياإلجرائي 

حيث تعد الرؤية هي العين النافذة التي ينظر من خاللها مدير : تطوير الرؤية المستقبلية المدرسية -١

بدائل مقترحة ( المدرسة إلى تحقيق األهداف االستراتيجية، وعليه يجب أن يستخدم سيناريوهات 

 مجموعة من البدائل إيجادة لتصور الرؤية المستقبلية عن طريق في النظر للقضايا الحاسم) للحل 

التي تساعد المدرسة في تقرير ما يمكن أن تكون عليه في المستقبل من حيث عمليات التطوير 

ما هي فلسفة : وذلك من خالل إجابة مدير المدرسة والعاملين معه على التساؤالت التالية. والتحديث

ة؟ ماذا نرغب من مجتمعنا أن بكون بعد خمس أو عشر سنوات من اآلن؟ التوجيه والمهام المستخدم

  .ما الدور الذي سنقوم به؟ ما الموارد التي ستكون متوفرة لدينا؟

 : وهذا يستلزم منه القيام بما يلي:تحديد وتطوير األهداف االستراتيجية للمدرسة -٢

 عملية التخطيط لديهم فكرة عامة التأكد من أن العاملين في المدرسة والطالب الذين سيشتركون في •

  .، وفهم واضح لدوره االستراتيجيةاإلدارةعن 

 . العوامل المؤثرة في العمل المدرسيتحديد •

 .كسب دعم اإلدارة التعليمية واالستفادة من المصادر الضرورية المتوفرة في تنفيذ الخطة •

  .ها في عملية تطوير الخطةالتأكد من جمع البيانات بصورة دقيقة وواقعية، وذلك لالستفادة من •
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  :وذلك من خالل القيام باإلجراءات التالية:  دراسة الوضع الحالي للمدرسة-٣ 

تمييز العوامل الخارجية ذات العالقة بالمدرسة إما حالياً أو مستقبالً، وتقرير جوانب القوة والضعف * 

  .فيها

دى إمكانية وكيفية حدوث التغيير بها في تحليل القوى والعوامل المؤثرة عن طريق التوقعات لبيان م* 

  .فترة مستقبلية قادمة

  :ويتم ذلك عن طريق:  تحليل البيئة الخارجية للمدرسة-٤

تحليل اتجاهات أفراد المجتمع المدرسي، وهي خطوة مهمة لدراسة البدائل والتغييرات الوقتية لما يتوقع * 

  .من ظروف وأحداث

  .ل االجتماعية والسكانية واالقتصاديةتمييز التوقعات المرتبط بالعوام* 

ويتطلب ذلك من مدير المدرسة فهم مكونات  ):الطاقات والقدرات الداخلية للمدرسة(  التقييم النوعي -٥

بحيث يكون مساهماً فيه ) البرامج األكاديمية الحالية والمعلمون وأعضاء اإلدارة( نظام مدرسته من حيث 

  : على التساؤالت التاليةاإلجابة ومن ثم .امةومشرفاً على العملية التربوية ع

كيف نعد طالبنا للمستقبل؟ ما الذي نرغب أن نحققه في مجتمعنا؟ ما الذي نعتقد بأننا نعمله؟ وما الذي نقوم 

  .به فعالً؟ ما هي نظرتنا لعوامل القوة والضعف والمشاكل المستقبلية؟

  :وذلك من خالل:  تطبيق الخطة الموضوعة بالمشاركة-٦

  .تحديد وقت إجراء عملية التخطيط* 

  .تحديد المسئولين عن عملية التنفيذ* 

  . العامة في خطط عمل صغيرةاالستراتيجيةتنظيم الخطة * 

  .ترجمة أعمال الخطة من خالل توصيف الوظائف وتقويم األداء* 

  .ا وتوزيعهاهمتابعة تنفيذ الخطة والتأكد من توثيق* 

 الراجعة لضمان تنفيذ المشاركين في عملية التخطيطي للوائح والتشريعات التأكيد على أهمية التغذية* 

  .المنظمة للخطة المدرسية

 هذا يتطلب من مدير المدرسة مراجعة استراتيجية تطبيق الخطة بصورة دورية للتأكد : تقييم النتائج-٧

ات الواقعية للعمل من مدى ارتباطها بأهداف المدرسة، بهدف جعل الخطة متجاوبة ومتناسقة مع الحاج

  . المدرسي اليومي
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 *التوصيات والمقترحات * 
  

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن أن نخلص بمجموعة من التوصيات قد تفيد في تطوير اإلدارة 

  :المدرسية في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية لدى مديري المدارس، واهم هذه التوصيات

لة ألهداف وغايات المدرسة، أمر في غاية األهمية وذلك حتى تتمكن من إن إجراء مراجعة شام -١

تحديد الرؤية المستقبلية في ظل الظروف غير المستقلة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، وإن رؤية 

  .جديدة لإلدارة، واضحة ومحددة، داخل المدرسة، أصبحت مسألة هامة وضرورية لديمومة عملها

 كنشاط طبيعي يبني ممارسة اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجتحتاج المدارس إلى ت -٢

واعتيادي داخل المدرسة، حيث لوحظ غياب هذه الممارسة بشكل منهجي، وحتى تصبح هذه 

الممارسات طبيعية، فمن الضروري أشراك العاملين في هذه الممارسة، لتصبح جزء من تفكيرهم 

 .ي، باإلضافة لرفع مستوى االلتزام بالخطط حين تنفيذهاوعملهم، وكذلك ليمارسوها بشكل مهن

ضرورة صياغة إستراتجية واضحة للمدرسة تتكامل مع االستراتيجية العامة متضمنة الغايات التي  -٣

تريد اإلدارة االستراتيجية تحقيقها والرؤية المستقبلية لدورها في بناء القدرة التنافسية، وكذلك 

 .وضع الخطط قصيرة األجل والخطط السنوية والفصليةلتستخدم كإطار عام مرشد في 

حول مبادئ اإلدارة االستراتيجية  الدورات ةتبصير مديري المدارس بأهمية وضرورضرورة  -٤

مع زيادة . والتخطيط االستراتيجي، واإلطالع على تجارب اآلخرين من الدول في هذا المجال

 .ير المتميزالحوافز المادية والمعنوية لإلدارة الفاعلة، والمد

ية تخفيف المهام الملقاة على عاتق المدير وخاصة المدارس الكبيرة، والحد من أعماله الكتاب -٥

 .الروتينية، وذلك من خالل فرز مساعدين إداريين متخصصين في عمليات التخطيط والتنفيذ

تيجية ، واإلدارات المدرسية على وضع خطط استراالتعليميةضرورة التنسيق بين كل من اإلدارة  -٦

 .واقتراحات تطويرية خاصة بكل مدرسة على حدة ضمن واقع المدرسة

تحقيق أهدافها، الستمرارية وديمومة هذه المدرسة في  زياد الدعم المالي للمدارس وبشكل كبير -٧

 .وأداء دورها المنوط بها في خدمة وتنمية المجتمع الفلسطيني

خطيط العام ، ودورهم في اتخاذ القرارات والتضرورة توعية المعلمين بأهمية اإلدارة االستراتيجية -٨

 .للمدرسة ورسم األهداف، وذلك لمساعد المدير في الوصول لألهداف المرجوة

ضرورة االهتمام بدراسة وحل المشكالت التي تواجه مديري المدارس من خالل النظرة الشمولية  -٩

درسة ومدى قوة المدرسة لألشياء والتي تأخذ بعين االعتبار الفرص والمخاطر التي تواجه الم
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وضعفها، فالنظرة الموضوعية في حل المشكالت يعزز القدرة التنافسية للمدرسة وهذا هو أحد 

 .األهداف الرئيسية لإلدارة االستراتيجية

 ولهم دور فعال وحيوي في تحقيق أصل، أنهم ضرورة أن تنظر إدارة المدرسة إلى العاملين على  - ١٠

 .أهداف المدرسة

لق روح التحدي والمبادرة بين العاملين في المدرسة والعمل على تقليل حدة  العمل على خ - ١١

البيروقراطية فيها، وذلك من أجل االستفادة المثلى من المهارات المتاحة لدى العاملين، وهذا لن 

 يأتي إال بإعطاء المزيد من الصالحيات

هي عبارة عن شبكة من  العمل على خلق قاعدة بيانات ونظم معلومات متطورة لدى المدارس و - ١٢

، تالمعلومات تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة، حيث يعزز ذلك الدقة في اتخاذ القرارا

 .ويساعد في إعداد وتطبيق الخطط االستراتيجية الواقعية

 ضرورة التعمق في دراسة المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها واالستعداد لمعالجتها والتعامل معها،  - ١٣

يتطلب من اإلدارة المدرسية استخدام أسلوب متقدم من التفكير والتحليل العلمي المنظم للتعامل مما 

 .مع المستقبل الذي قد ينظر إليه البعض على أنه مستقبل مجهول
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 قائمة المراجع

 
قائمة المراجع والدوريات العربية: أوالً  

 
  وريات األجنبيةقائمة المراجع والد: ثانياً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 ١٧٥

-:المراجع والدوريات العربية/ أوالً  
 
  .عمان، جامعة القدس المفتوحة،  والعالقات العامة االتصاالت:)١٩٩٦(،  أبو إصبع، صالح-١
 دور اإلدارة المدرسية في تهيئة الموارد البشرية للمشاركة في إنجاز ):١٩٩٥( أبو الوفا، جمال، -٢

إرادة التغيير في : المؤتمر السنوي الثالث، )دراسة حالة محافظة القليوبية( يير التربوي الفعالسياسة التغ

  .١٩٩٥ يناير ٢١/٢٣، ٩٩-٤٥ ص ، ص٢، جامعة عين شمس، جالتربية وإدارته في الوطن العربي

ية  مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفس):١٩٩١( أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال-٣

  .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة١، طوالتربوية واالجتماعية

واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية في لواء  :)١٩٩٨(،  أبوعودة، فوزي حرب-٤

  . األزهر، غزةة جامعرسالة ماجستير غير منشورة،، غزة

  . ، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندريةستراتيجيةأساسيات اإلدارة اال): ١٩٩٧( أبو قحف، عبد السالم، -٥

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية لمدخل لرفع كفاءة وفاعلية ): ٢٠٠٢( أبو معمر، عطية، -٦

  .، جامعة الملكة أروى، اليمندراسة حالة للقطاع الخاصالمنظمات الخاصة بقطاع غزة، 

، دار سلسلة دراسات نظرية وميدانية: لمدرسيةنحو تطوير اإلدارة ا: )٢٠٠١(، حمد، احمد إبراهيمأ -٧

  .المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية

  .المعارف الحديثة، القاهرةدار ، اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة: )٢٠٠٢(،  أحمد، أحمد إبراهيم-٨

  .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةإدارة المؤسسات التربوية): ١٩٩١( أحمد، حافظ فرج، -٩

مجلة  ،)الواقع والطموح(اإلدارة المدرسية في جمهورية مصر العربية ): ١٩٩٥( أحمد، علي السيد - ١٠

  . ٤٣- ٨، ص ص ٤، المجلد األول، العدد دراسات جامعة حلوان

 ممارسة اإلدارة االستراتيجية في المنشآت الصناعية السعودية وعالقتها ):١٩٩٧( أيوب، ناديا حبيب - ١١

  .١٩٩٧، ٤٨٣-٤٢٣، ص ص٣، العدد٣٧، المجلدلة اإلدارة العامة، مجبقدرة المنشأة

 ،)مفاهيم ونماذج تطبيقية(اإلدارة االستراتيجية): ٢٠٠٢( إدريس، ثابت والمرسى، جمال الدين، - ١٢

  .الدار الجامعية، القاهرة

، لحديثةاإلدارة التربوية وأصولها ونظرياتها وتطبيقاتها ا): ١٩٩٦(  األغا، رياض واألغا، نهضة، - ١٣

  .، غزة١مطبعة منصور، ط

  .، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرةاإلدارة التعليمية والمدرسية :)٢٠٠١(،  البوهي، فاروق شوقي- ١٤

مجلة التخطيط االستراتيجي ودوره في االرتقاء بكفاية وفعالية النظم التعليمية، :  الجندي، عادل السيد- ١٥

  . ١٩٩٩، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، ٧٥- ٣٧ ص، ص١٦/١٧، العددمستقبل التربية العربية

 .، دار المسيرة، األردنعلم وتطبيق:اإلدارة :)٢٠٠٠(،  الجيوسي، محمد- ١٦



 ١٧٦

، دار وائل )مداخلها وعملياتها المعاصرة( اإلدارة االستراتيجية): ٢٠٠٠( الحسيني، فالح حسن، - ١٧

  .للطباعة والنشر، األردن

دور اإلدارة المدرسية في تحسين مخرجات التعليم الثانوي ): ٢٠٠٣(ة سليمان  الحسنات، صبحي- ١٨

  .، كلية التربية، جامعة األقصى، غزةرسالة ماجستير غير منشورةالعام بمحافظات غزة، 

طريقة مطورة العتبار المخاطر في التخطيط االستراتيجي للبنية ): ٢٠٠٤( الخروبي، عمران، - ١٩

  . CD، الجامعة اإلسالمية، المكتبة االلكترونية، قطاع المياه في مدينة غزةدراسة حالة لالتحتية، 

 دراسة تحليلية لقطاع التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي،) : ٢٠٠٣( الخطيب، صالح فهد، - ٢٠

  .، الجامعة األردنية، األردنصناعة األدوية األردنية

، مكتبة ابن سينا،، )الفكرة، الخبرة(ستراتيجيالتخطيط اال): ٢٠٠٠( الخزامي، عبد الحكم أحمد، - ٢١

  .القاهرة

مدارس   لدى مديري ووكالءاإلدارية واألساليب التربوية االتجاهات :)١٩٨٦( ، أنيسة الدرويش، - ٢٢

  . القاهرةشمس، جامعة عين ،منشورةرسالة ماجستير غير ، قطر

، دار مدرسية واإلشراف التربوي أسس اإلدارة التربوية وال:)١٩٩٨(،  الدويك، تيسير وآخرون- ٢٣

  .الفكر العربي، عمان

، ٢، دار الفكر، طمباديء القياس والتقويم في التربية): ١٩٩٨( الزيود، نادر وعليان، هشام، - ٢٤

  .عمان

، المكتب العربي )مفاهيم وحاالت تطبيقية(اإلدارة االستراتيجية): ١٩٩٠( السيد، إسماعيل محمد، - ٢٥

  .الحديث، اإلسكندرية

، معوقات تطوير اإلدارة المدرسية في فلسطين في ضوء االتجاهات الحديثة : محمودل الصالحي، نبي- ٢٦

جمعية البحوث والدراسات ) الواقع والطموح( اليوم الدراسي حول اإلدارة المدرسية في فلسطين 

  .١٢/١١/١٩٩٨ ة، غز)بيرسا ( التربوية الفلسطينية 

 الحكومية في األكاديمية مدى فهم مديري المدارس الثانوية :)١٩٨٧( ، مسلم أحمد الصعوب، - ٢٧ 

، ع ١٤، مجموعة  العلوم التربويةمجلة دراسات عملهم، وتطبيقهم لها في مجال اإلدارية للمهام األردن

  .لجامعة األردنية، ا٧٧-٣٤ ص ص،٥

 دكتوراة غيرة  رسال،األردندراسة واقع اإلدارة المدرسية في  :)١٩٨٠( ، عادل حسين الطوباسي، - ٢٨

  .بيروت يوسف، جامعة القديس ،منشورة

مجلة   المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات بمحافظة غزة ،: العاجز، فؤاد على- ٢٩

   .٢٠٠١ ،٢٥٥- ٢٠٩ الجزء األول ،  ص ،١ ، عدد ٩، مجلد الجامعة اإلسالمية



 ١٧٧

 مقداد، ةمطبع، ٢٠٠٠-١٨٨٦ع غزة من تطوير التعليم في قطا ):٢٠٠٠( العاجز، فؤاد علي، - ٣٠

  . ، غزة٢ط

، اليوم الدراسي حول اإلدارة المدرسية في مهام مدير المدرسة كقائد تربوي:  عليد العاجز، فؤا- ٣١

، ة، غز)بيرسا(، جمعية البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية )الواقع والطموح(فلسطين 

١٢/١١/١٩٩٨.  

  .  الدار الجامعية، اإلسكندرية،)إدارة األلفية الثالثة(إلدارة االستراتيجيةا): ٢٠٠١( العارف، نادية، - ٣٢

  . القاهرةالعربي، دار الفكر ،المدرسيةاإلدارة  :)٢٠٠٢( ، حسنين العجمي، محمد - ٣٣

، جامعة قان مدخل إلى اإلدارة التربوية :) ١٩٩٦( ،  العرفي، عبد اهللا بالقاسم و مهدي، عباس عبد- ٣٤

  .ييونس، بنغاز

  .، األردن٣، دار المسيرة للنشر، ط مبادئ اإلدارة المدرسية:)٢٠٠٢(،  العمايرة، محمد حسن- ٣٥

أثر التخطيط االستراتيجي على الخدمات المصرفية الجديدة في ): ٢٠٠٠(  العمر، خضر محمود، - ٣٦

  .، جامعة آل البيت، األردنالمصارف التجارية في األردن

 تخطيط االستراتيجي من مسئوليات مدير المدرسةال:  العويسي، رجب بن علي- ٣٧

             )٢٠/١٢/٢٠٠٣   (www.moe.gov.om\moe\bulletin\04.htm  

  .الرؤية االستراتيجية لمدير المدرسة العصري:  العويسي، رجب بن علي- ٣٨

                     )    ٥/١/٢٠٠٣(      www.moe.gov.om\moe\bulletin\02.htm  

، دراسة اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات العامة األردنية): ٢٠٠٠(  الغزالي، كرمة ماجد، - ٣٩

  .  األردنميدانية من وجهة نظر اإلدارة العليا، جامعة اليرموك،

 تجديد اإلدارة ضرورة استراتيجية لتطوير النظم التربوية في البالد العربية، : الغنام، محمد أحمد-٤٠ 

  .٩٤،١٩٧٥- ٦٥، ص ص ، السنة الثالثة٧، العدد مجلة التربية الجديدة

لة في دراسة حا، آراء حول السلوك اإلداري االستراتيجي عند المدير الفلسطيني:  الفرا، ماجد محمد- ٤١

  .٢٠٠٣، ٩٢-٥٢، ص ٢، العدد ١١، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمية ،قطاع غزة

، منشورات جامعة قار يونس، اإلدارة المدرسية المعاصرة: )١٩٩٤(،  الفقي، عبد المؤمن فرج- ٤٢

  .بنغازي

شر ، دار مجدالوي للنالتخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية): ١٩٩٦(  القطامين، أحمد، - ٤٣

 .والتوزيع، عمان

ممارسة مديري مدارس تجربة االدارة المدرسية ) : ١٩٩٩(، زينب ر المحيلبي، عبد العزيز والجب- ٤٤

، ٥٠، جامعة الكويت، العددالمجلة التربوية، )دراسة تقويمية(المطورة وأمنائها بدولة الكويت لمهامهم 

  . ١٩٩٩، ١٦٦-١٠٣، ص ص ١٣المجلد



 ١٧٨

 واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية األكاديمية :)١٩٩٢(، نخالفي، محمد عثمام ال- ٤٥

  .، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان دراسة ماجستير غير منشورةالحكومية في اليمن،

 اإلدارة االستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي ):١٩٩٩( المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، - ٤٦

  .، مجموعة النيل العربية، القاهرةالعشرينو

واقع عملية اتخاذ القرار اإلداري على مستوى المدرسة بدولة : )١٩٩٢(،  النابه، نجاة عبد اهللا- ٤٧

، مكتب التربية العربي لدول ٤٩، عدد ، مجلة رسالة الخليج العربي) دراسة ميدانية  (اإلمارات المتحدة

  .الخليج، الرياض

 المشكالت التي تواجه المديرين الجدد في مدارس محافظة غزة :)٢٠٠٢(، امة محمد الهباش، أس- ٤٨

  .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة رسالة ماجستير غير منشورةوسبل مواجهتها،

 ممارسة اإلدارة االستراتيجية في المنشآت الصناعية السعودية وعالقتها :)١٩٩٧(  أيوب، ناديا حبيب- ٤٩

  .١٩٩٧ نوفمبر ،١٢٩-٩٤ ص ص ،٣، العدد٣٧، المجلد ، مجلة اإلدارة العامةنشأةبقدرة الم

  .، دار النهضة العربية، القاهرةاإلدارة االستراتيجية): ١٩٩٤( بدر، حامد أحمد، - ٥٠

  .، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروتعمليـة ونظام: اإلدارة: )١٩٩٦(،  بربر، كامل- ٥١

العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية بالمرحلة الثانوية ): ١٩٩٣( بدير، منال، - ٥٢

، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةبالتعليم العام دراسة ميدانية على محافظة القليوبية، 

  .الزقازيق، مصر

رة المدرسية في محافظة  تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدا:)٢٠٠٣(،  بسيسو، نادرة غازي- ٥٣

  .، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرةرسالة دكتوراة غير منشورة غزة،

، صعوبات عديدة تواجه التخطيط االستراتيجي على المستوى االتحادي) : ٢٠٠٠( بلدية دبي، - ٥٤

 . دراسة علمية، قسم الدراسات بإدارة التخطيط، جريدة البيان، دبي

 ضوء الليبية في تطوير أداء مدير المدرسة الثانوية في الجماهيرية :)١٩٩٥(، اليالدوك قصودة، بن - ٥٥

  .القاهرة شمس، جامعة عين التربية، كلية ،منشورة رسالة دكتوراة غير ،الحديثةاالتجاهات المدرسية 

، المركز العربي للتطوير  االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية:)١٩٨٢(،  حجازي، مصطفى- ٥٦

  .داري، الطليعة للطباعة والنشر، بيروتاإل

القيادة االستراتيجية ودورها في صياغة التوجه االستراتيجي ): ٢٠٠١( حسين، على أبو بكر، - ٥٧

  .، جامعة عدن، اليمنرسالة ماجستير غير منشورةالجامعي، 

ي شركا التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر مدير): ١٩٩٥( حمامي، يوسف والشيخ، فؤاد نجيب، - ٥٨

 - ١٢٠، المجلد العاشر، العدد السادس، ص صمجلة مؤتة للدراسات واألبحاثت األعمال األردنية، 

  .، جامعة اليرموك، األردن١٥٥



 ١٧٩

  .الزقازيق، مكتبة منيرفا، نظريات حول الفلسفة التربوية: )١٩٨٦(،  حمودة، نبيه محمد- ٥٩

  .، الجامعة العمالية، القاهرةاتيجيةمقدمة في اإلدارة االستر): ٢٠٠١( خطاب، عايدة سيد، - ٦٠

  .، دار المعرفة الجديدة، االسكندريةالتخطيط االستراتيجي) : ١٩٩٤( خليل، نبيل مرسي، - ٦١

  .دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، اإلدارة المدرسية :)٢٠٠١(،  دياب، إسماعيل محمد- ٦٢

مجلة مستقبل التربية ، مدرسية من منظور نظميالوظائف الحديثة لإلدارة ال:  زاهر، ضياء الدين- ٦٣

  .١٩٩٥ ،١٥٦ - ٩٩ ص ص،٤، العدد العربية

  )٣/٤/٢٠٠٤(، اإلدارة بالمفهوم االستراتيجي:  زين العابدين، أسامة- ٦٤
www.albaath.com\economy\caseidea.htm  

، ) الواقع المعاصرمالمح من( استراتيجية اإلدارة في التعليم ):٢٠٠١( سليمان،عرفات عبد العزيز،- ٦٥

  .  مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة

 المهام اإلدارية والفنية المنوطة بمديري المدارس الثانوية العامة في :)١٩٩٠(،  شحادة، حسين- ٦٦

  .عمان، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة األردن ومدى تنفيذهم لها،

   .٢٠٠٣، األكاديمية الحديثة، القاهرة، الستراتيجيةاإلدارة ا): ٢٠٠٣( شمس الدين، باسم، - ٦٧

، ١، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط اإلدارة المدرسية الحديثة):٢٠٠١(،  عابدين، محمد عبد القادر- ٦٨

  .عمان

، ة، دار النهضة العربي)البدائل والتنفيذ(اإلدارة االستراتيجية): ١٩٩٥( عبد الرحمن، ابتهاج، - ٦٩

  .القاهرة

التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية ): " ٢٠٠١( د الرحمن، عبد السالم عارف،  عب- ٧٠

  .، الجامعة األردنية ، األردندراسة تحليلية لقطاعي البنوك والتأمين في األردنوأثره على تلك النظم، 

لتنمية في أهميتها وضرورتها في مواجهة تحديات ا: اإلدارة االستراتيجية:  عبده، فؤاد راشد- ٧١

- ١٧٧ ص ص،٤، العدد ٣، السنة، مجلة دراسات مستقبليةمركز دراسات المستقبلالجمهورية اليمنية، 

  . ١٩٩٩ جامعة أسيوط، يناير ،٢٠٣

 الدار العلمية، ،)مفاهيمها وتطبيقاتها العملية(اإلدارة المدرسية الحديثة): ٢٠٠١(، ت عطيوي، جود- ٧٢

  .عمان

، دار اليازوري للنشر إدارة مراكز مصادر التعلم :)٢٠٠٢(،  الحافظد عليان، ربحي وسالمة، عب- ٧٣

 .والتوزيع، عمان

القدرة على القيادة التربوية لمديري المدارس األساسية ومديراتها في :  عليمات، صالح ناصر- ٧٤

  .٢٠٠١ ، ٤، العدد١٧ المجلد مجلة جامعة دمشق،محافظة المفرق، 

  .١، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، ط الخطط االستراتيجيةدورة إعداد): ت.د(عليوة، سيد، - ٧٥



 ١٨٠

، مركز الكتاب األكاديمي، إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير: )٢٠٠٣(،  عماد الدين، منى مؤتمن- ٧٦

  .١طاألردن، 

 الدار الجامعية، ،)األصول واألسس العلمية( اإلدارة االستراتيجية): ٢٠٠١(عوض، محمد أحمد، - ٧٧

  .يةاإلسكندر

  ١٩/٣/٢٠٠٤ ،)فن اإلدارة(اإلدارة االستراتيجية :  عوض، محمد أحمد- ٧٨
  www.t1t.net/vb/1035.htm  

، ٥٢، العددمجلة اإلدارة العامة ،)تحليل وتطوير(مفهوم االستراتيجية اإلدارية: غراب، كامل السيد- ٧٩

  .١٩٨٦، ٣٤- ٩ص ص

 مطابع جامعة ،) أصول علمية وحاالت عملية(اإلدارة االستراتيجية): ١٩٩٥( غراب، كامل السيد، - ٨٠

  .، الرياض١الملك سعود، ط

القيادة ورؤية مدير اإلدارة العليا السعودي لمحتوى اإلدارة االستراتيجية ، :  غراب، كامل السيد- ٨١

 - ٣٥٩ص ص ) ٢علوم إدارية  (٣، المجلد، مجلة جامعة الملك سعوددراسة ميدانية في مدينة الرياض

١٩٩١، ٤٠٥.  

 دراسة تحليلية لبعض مشكالت إدارة المدرسة االبتدائية في الجمهورية :)١٩٨٩(، فارع، سليم عبده- ٨٢

  .، جامعة عين شمس، القاهرة رسالة ماجستير غير منشورةاليمنية،

تطوير اإلدارة المدرسية بدول : )١٩٩٣(،  فهمي، محمد سيف الدين و محمود، حسن عبد المالك- ٨٣

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: ض، الرياالخليج العربي

 واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس االبتدائية في :)١٩٧٦(،  قاسم، خيري عبد اللطيف- ٨٤

 .، كلية التربية، الجامعة األردنيةرسالة ماجستير غير منشورة مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن،

 ،١ دار الثقافة، طة، مكتبات اإلدارية بين النظرية والتطبيقاتخاذ القرار): ١٩٩٢( كنعان، نواف، - ٨٥

  .عمان

في  نموذج مقترح لإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم األساسي :)١٩٨٥(، ربه مبارز، سليمان عبد - ٨٦

 التربية، كلية ،منشورةرسالة ماجستير غير  ،المعاصرة مصر العربية في ضوء االتجاهات جمهورية

  .القاهرة شمس،جامعة عين 

الثانوي في  دراسة تقويمية لواقع اإلدارة المدرسية بالتعليم  :)١٩٨٨(، الغريب مجاهد، عبد العزيز - ٨٧

  .شمس جامعة عين ،منشورةرسالة ماجستير غير ، ضوء أهدافه

الصعوبات التي تواجه مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة : )١٩٩٦(،  محمود، كمال- ٨٨

   .، كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلسالة ماجستير غير منشورةرس الخليل،

  . عالم الكتب، القاهرة،أصولها وتطبيقاتها:  اإلدارة التعليمية:)١٩٨٨(،  مرسي، محمد منير- ٨٩



 ١٨١

  .، عالم الكتب، القاهرةالمدرسة والتمدرس): ١٩٩٨( مرسي، محمد منير، - ٩٠

 دار ،المعاصراإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري  :)١٩٩٩(، الحميد مصطفى، صالح عبد - ٩١

  .المريخ، الرياض

،  مجلة اإلدارة العامةسقوط ونهوض التخطيط االستراتيجي وبرمجة البصيرة،:  منتزبرج، هنري- ٩٢

  .١٩٩٥، يونيو ٢٠٠ - ١٦٨، ص ص ١، العدد٢٥المجلد

  .، عمان٣، دار الفرقان، طياإلدارة واإلشراف التربو): ١٩٩١( حسين، ب نشوان، يعقو- ٩٣

، مؤسسة الرؤى العصرية، اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات): ٢٠٠٠( همشري، عمر،- ٩٤

  .عمان

، رام اهللا، )٢٠٠٤-٢٠٠٠(الخطة الخمسية للتطوير التربوي:  وزارة التربية والتعليم العالي- ٩٥

١٥/٨/١٩٩٩.  

  . دار اليازوري العلمية، عمان،ستراتيجيةاإلدارة اال): ١٩٩٨( ياسين، سعد غالب،- ٩٦

    

  

 

 

 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٢

 
:المراجع األجنبية/ثانياً  

 
1-Baile, Kenneth C.(1998). A study of strategic planning in federal 
organizations. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and state university.      

                                                                                                                                     
                                                                     

2-Boon,Ingrid (2001).Strategic Thinking as core competency,                                  
                                          Management Decision,Vol.39(1).                                    

       
3-Bliss, Sam, W.& Others (1999). Strategic Planning and School-Based 
Management Systems                                  .                                                               

                                 
 www.swb-inc.com/stplan-sbm.htm    (30/08/2004)                                                 

   
4-Cleckley, Watson Nathaniel (1991). Comparative study of administration 
certification programs and job responsibilities of South Carolina public school 
elementary principals. PhD Thesis, South Carolina State University.                     

                                                                             
5-Dawdle, J.G (1980). The Knowledge and Skills Required of Effective School 
Administration as Perceived by Elementary School Principals   within the state of 
Alabama. Ed.D, University of Alabama. Dissertation Abstracts 
international,Vol.41,No.3, p3343.                                   .                                         

                                                                                    
6-Doglas, w (1994).School public relation programs in selected Wisconsin public 
school districts. Dissertation Abstract International, Vol55, No.5, pp321.            

                                                                                                      
7-Jauch, L.R., wif, Clucek (1988) . Strategic management and Business policy, 
MGGrow-Hill Book Company, New York.                                                                 

 
8-Katz (1988). Georgia principals identify their most trouble some 
administrative problems. Georgia Educational Leadership Academy.                     

       
9-Lieblich, Paul (1993). The role of the principal in sustaining educational 
innovations. Dissertation Abstracts International. Vol.55,No.5,U.S.A                  

                                                                     
10-Matthews,R & Others(1992). The beginning  principals: needs, concerns and 
professional development. Symposium presented at the joint conference of the 
Australian Association for research in education, Geeling, Victoria, Australia.(22-
26) April                                                                      



 ١٨٣

                                                               www.swin.edu.au/aare/conf92/mattr92.146 
                                                                               
11- Maureen, (1993).Constraints on effectiveness of Junior high schools and their 
principals . Dissertation Abstract international,Vol55,No.7,  274pp, ISBN-               
0315.88347-2                                                                                                               
                 

  
12- Michael L. Tuchman & Philip Anderson (1997). Managing Strategic 
Innovation and Change,Oxford University Press                                       .              

                                                             
 

13-P.Kotler& P.E, Murphy (1981). Strategic Planning for Higher Education, 
Journal of Higher Education, Vol.52,No.5,p.p473 .                                                 

 
14-Porter, Michael; “What is strategy? , Harvard Business Review  
Journal , Nov.-Dec. 1996.   
                                                                         .  
15- Rananufam, L.(1987), Trends in Strategic planning, W. King & D. Cllefand : 
Van No strand Reinhold, New York, pp.611-628.                                                       

 
Strategic planning: The Impact of five comp            .      16-Schaffer, W.& Taylor   

Planning Review,1984,pp40-41                                                                                . 
 

17- Seibert, Michael jerrel,(2004). The identification of strategic management 
counseling competencies essential for the Small Business and Technology 
Development Center, north Carolina state university,1215,Oct2004.                       

                                                            
 

18- Thomas,L.Wheelen,J(1998) Strategic Management and Business 
Policy, New York: Addison-Wesley. 

 
19- Wesley (1972) . Analysis of problems  identified by school superintendents 
in Alabama. ED,C Vol22 No.7                                    .                                             

                                                                            
20- Wood, Joseph (1983). Principals step this way and change the status .QUO 
(ERIC)EJ(286656).                                                                                                         

 
21- Wright, Peter (1998). “Strategic management: Concepts,“ prentice- Hall, 

Inc.                                                                                                                           
wwwlib.umi.com/dissertatons/fullcit/3128789  (10/2/2005) Thursday                      

     



 ١٨٤

                                            
  
  
  

  المالحــق
  .االستبانة في صورتها األولى قبل التحكيم -١

 .ائية بعد التحكيماالستبانة في صورتها النه -٢

 .أسماء السادة المحكمين -٣

 )من الجامعة( تسهيل مهمة الباحث موجه لوكيل وزارة التربية والتعليم  -٤

 )من الوزارة( تسهيل مهمة الباحث موجه لمدير التربية والتعليم  -٥

 )٢٠٠٥-٢٠٠٤(كشف بأسماء مدارس محافظة غزة  -٦

 .رسيةنشرة وزارة التربية والتعليم حول مهام اإلدارة المد -٧

 .نموذج األربعة عوامل لإلدارة االستراتيجية -٨

 .نموذج اإلدارة االستراتيجية لكويك -٩

  .Wheelen & Hunger لـ ة نموذج اإلدارة االستراتيجي-١٠

   .Donald F. Harvey نموذج اإلدارة االستراتيجية لـ -١١

  .Fred Dauidنموذج اإلدارة االستراتيجية لـ  -١٢

  .Minichiell & Curran لـ ةراتيجياالست نموذج اإلدارة -١٣


