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 شكر وتقدير

الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، و الصالة والسالم على الهادي معلم الحمد هلل       
 .شرية سيدنا ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم و على آله وصحبه أجمعينالب

ما فتأت تشد من أزري، يسرني أن أسطر هنا مزيجا من الشكر والتقدير لتك األيادي التي        
حساام الادين السايد  :إلاى أساتاذي الفا ال الادكتور كلها إجالل أبعثهاا و تقل عثراتي، كلمات شكر

رشاااده ن الااذي ال ين ااب علااى هااذه الدراسااة، فقااد كااان المعااي   مااد المشاارو األولمح فااي نصااحه واد
إلاى عمياد  متنااناالو شاكر ال أزجايفله مني خالص الود والثناء، كما  ،وتوجيهي إلنجاز هذا العمل
 وبي علاااى اإلصااارار الجميااال علاااى المتابعاااةعباااد اهلل بااان سااايو التااا :كلياااة العلاااوم والداب الااادكتور

سداء النصح و   .إلتمام هذه الدراسة التوجيهواد

وقااتهم الااذين قادموا يطياب لاي أن أتقاادم بالشاكر الجزيال إلااى األسااتذة الكارام  وفاي هاذا المقااام      
لااااى ماااان ساااااهم فااااي توزيعهااااا و الثمااااين فااااي تحكاااايم أداة الد تعبئتهااااا معلمااااي معاهااااد العلااااوم راسااااة، واد

علااى  مية بعبااريعلااوم اإلسااالإدارة معهااد الكمااا أبعااث برسااالة ملؤهااا الشااكر والثناااء إلااى اإلسااالمية، 
 . الطيبة التقدير على جهودكمو  كل الودلكم مني  تعاونهم الدائم معي

ه إلى الباعثين بنور األمل إذا ماا ئأدالإلى رفقاء الدرب و  االمتنانمزدانة بعبق  كلمات شكر      
صرارها إلى كال أو اشتدت الكروب إلى أسرتي طيو األحبة إلى زمالئي  لئاك الاذين روح العزيمة واد

      .تصحيح المسارو  كان لهم أثر في مواصلة المسير

اهلل  مفجزاه، شيء من الف ل ألهل الف ل أرد أنا كلي أمل بأنأزجي إليكم جميعا هذا الشكر و   
 .او موما قد او على ما بذل مخير الجزاء وأثابه
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 ملخص الدراسة

 .ن للتخطيط االستراتيجيمادرجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة ع  

 .نبيل بن محمد بن زاهر العبري: إعداد

هااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى معرفاااة درجاااة ممارساااة إدارات معاهاااد العلاااوم اإلساااالمية بسااالطنة        
الفاروق فاي متوساطات اساتجابات أفاراد الكشاو عان  إلاى ساعت ا، كماالستراتيجيعمان للتخطيط 

 . والمؤهل العلمي الوظيفية سنوات الخبرةي متغير ل ، وفًقاالعينة

عداد استبانة ت منتاستخدام المنهج الوصفي، و تم أهداو الدراسة ولتحقيق   فقرة، (66)اد
رسالة  -الرؤية المستقبلية -االستراتيجيتهيئة المعهد للتخطيط : وهيسبعة محاور، موزعة على 

 االستبانة بيقتم تطوقد . يذيةالخطة التنف -االستراتيجيةاألهداو  -التحليل البيئي -القيم -المعهد
، إال أن العائد من هذه االستبانات كان امعلم( 19)المكون منجميع أفراد مجتمع الدراسة و على 
 . استبانة أخ عت جميعها للمعالجة اإلحصائية( 77)عددها
، SPSS للعلاوم االجتماعياة الرزماة اإلحصاائية باساتخداموبعد معالجة البيانات إحصائيا         

ت معاهااااد العلااااوم اإلسااااالمية بساااالطنة عمااااان للتخطاااايط اأن ممارسااااة إدار  الدراسااااة نتااااائج ظهاااارتأ
فاروق ذات داللاة إحصاائية  وجاود توصالت الدراساة إلاىكماا  ،بدرجاة متوساطة جاءت االستراتيجي
في المجال األول لمتغير الخبرة  ُتعزىأفراد عينة الدراسة  تقديرات بين(   α ≤ .0.0)عند مستوى

وجاود وذلاك لصاالح الخبارة المتوساطة، كماا أظهارت النتاائج " االستراتيجيالمعهد للتخطيط  تهيئة" 
 ُتعااازىفاااي تقاااديرات أفاااراد عيناااة الدراساااة (   α ≤ .0.0)مساااتوى فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد

" و كاذلك فاي المجاال الراباع و هاو" رساالة المعهاد" لمتغير المؤهل العلمي في المجال الثالث وهاو 
 .حيث جاءت جميعها لصالح األفراد الذين يحملون مؤهل الماجستير" القيم

  :إلى عدة توصيات من أهمها الباحث وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد خلص

إيجااد دائارة ُتعناى باالتخطيط وتحدياد متطلباتااه الحالياة والمساتقبلية، تتباع إدارة الشاؤون التعليميااة  -
 .مسؤولية اإلشراو المباشر على معاهد العلوم اإلسالمية تتولى حيثوالتدريب، 

شاااملة لمعاهاااد العلااوم اإلسااالمية، وا اااحة المعااالم يمكااان ماان خاللهاااا  اساااتراتيجيةو ااع خطااة  -
 .عاهدتحقيق األهداو التي بنيت عليها هذه الم
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 و معاهااد العلااوم اإلسااالمية بشااكل خاااص بااين العاااملين فااي االسااتراتيجينشاار ثقافااة التخطاايط  -
 .الذي يشرو عليها بشكل عام عالي للثقافة والعلوممركز السلطان قابوس ال
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ABSTRACT 

The Degree of Practicing Strategic Planning by the Administrations of 

Islamic Sciences Institutes in the Sultanate of Oman. 

Prepared by: Nabil Mohammed Zahir Al abri. 

      This study aimed to exploring how far do the administrations of Institutes of 

Islamic Sciences in  Oman  apply the strategic planning. Also, it tried to figure out  

the differences in the averages of the responses of the study sample according to the 

variable-year career experience and qualifications.  

         The study is based on the descriptive method. It is conducted through  

aquestionnaire which includes 66 items covering seven areas: creating good 

environment for strategic planning in the institute, future vision , the institute's 

message, the values, the environment analysis, strategic objectives and the 

executive plan. The questionnaires is applied to all members of the study sample 

which includes 91 teachers. However, only 77 questionnaires were responded to and 

all of them are used in the data analysis.  

        After the data analysis using SPSS , the study has shown that the practicing of 

strategic planning by the administrations of Institutes of Islamic Sciences is average. 

Also it has found out that there are statistically significant differences at (α ≤ 0.05 ) 

level between the responses of the participants sample which is related to the 

variable of experience in the first field " creating good environment for strategic 

planning in the institute". Therefore , these distinctions come in favor of the 

medium-class experience. According to the responses of the participants ,the results 

of the show that there are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) level which 

are attributable to the qualification variable in the third field " the institute's 

message". Also, the differences are attributable to the forth field which is about " 

the values". However, all these distinctions come in favor of those participants who 

have master degree. 

      According to the findings of the study results, the researcher end up with several 

recommendations. The most important ones are:  

- To found a department which specializes in planning and determine its current and 

future needs. Beside, this department should be part of the  Department of 

Academic Affairs and Training Administration which is in charge of direct supervision 

on Institutes of Islamic Sciences.  
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- To develop a comprehensive strategic plan for Institutes of Islamic Sciences with 

clear visions through which the objectives that this Institutes is built on can be 

achieved.  

- To raise the awareness of strategic planning among the employees specifically in 

the Inistitutes of Islamic Siences and among those who work in Sultan Qaboos Higher 

Centre for Culture and Sciences in general. 
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 ألولاالفصل 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 :ة ـــاملقدم

تتسارع وتيرة الحياة اليومية في عصر وصو بالمعلوماتية والتقدم التكنولوجي، مما يحتم          
مسااار  حااددعلااى الفاارد والمؤسسااات بمختلااو أنوعهااا مواكبااة ذلااك التقاادم، ماان خااالل و ااع خطااط ت

 اهااداو ذلااذا أ ااحى التخطاايط ألداء األعمااال وتحقيااق األ ،حقيااق ياياتهااا ورؤاهااافااي تالمؤسسااة 
وتخبطه، كما أن  داءوالبعد عن عشوائية األ رقي بالعملأهمية كبيرة للمؤسسات التي تسعى إلى ال

فااىلى جانااب  ،ىخاار علااى نااوع معااين ماان المؤسسااات دون األصاار تعمليااة التخطاايط ال يمكاان أن تق
 .التربوي التعليمي قتصادية تظهر أهمية التخطيط في الجانبالمؤسسات العسكرية واال

 مقابلاااه يشااايرفاااي بنااااء الااادول والنهاااوض بهاااا،  أسااااسالعملياااة التعليمياااة حجااار  نإحياااث و        
من عوامال التنمياة المساتدامة ونهاوض األمام إلاى  مهم عامل التعليم في هذا الجانب أن( 2.94)

القاوى العاملاة المؤهلاه  إلعاداد، ومصادرا إلى تحقيق االستقرار واألمن لهاا باإل افةمصاو التقدم 
ية، ساسااويعتباار الطالااب محااور العمليااة التعليميااة وركيزتهااا األ. بااي متطلبااات سااوق العماالالتااي تل

مياااة يحياااث تركاااز االتجاهاااات التربوياااة واإلدارياااة الحديثاااة علاااى االهتماااام بالعملياااة التعليمياااة والتعل
، وعلى قيام المدرسة بتوفير الجاو المناساب وتهيئاة الظاروو النفساية المالئماة لعملياة تعلام للطالب

الطالااب وهااذه المسااؤولية تقااع علااى عاااتق المدرسااة، حيااث تواجااه المؤسسااات التعليميااة بشااكل عااام 
العدياااد مااان التحاااديات فاااي مسااايرتها التعليمياااة، مماااا يتطلاااب منهاااا مواكباااة المساااتجدات والتطاااورات 

عادة النظر فيها واستخدام اساليب حديث  .االستراتيجيلمواجهتها كالتخطيط  ةالعالمية واد

ن المنظوماة التعليميااة مان ماادخالت وعملياات ومخرجاات البااد أن تتصاو بالتكاماال إماا وب        
يتوقااو فقااط علااى تااوفير المااوارد  ال (2.92)كمااا يشااير آل سااعود تحقيااق الكفاااءة فااي األداءن ىفاا

المالية الالزمة لتغطية نفقات اإلدارة بل يعتمد على مدى توفر تخطيط عملي سليم يحدد األهداو 
المثلاى لتحقيقهاا باأعلى جاودة وأقال تكلفاة مان خاالل التوظياو العملاي  األسااليبح بدقة، كما يو 

 .ة، مع األخذ في االعتبار القيود والمعوقات في بيئة عمل المنظماتالدقيق لإلمكانيات المتاح

في التخطيط التربوي  أسلوب جديد (1..2) ، كما يرى يونساالستراتيجيلذا فىن التخطيط       
ز عملية التكيو واالنسجام بين المؤسسة التعليمياة والبيئاة التاي يغلاب عز ي حيث ،عليميةواإلدارة الت

يمكان تطبيقاه مان أجال  -طبقا للظاروو -عليها طابع التغيير وذلك بتطوير تصور قابل للتعديل 
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المساار  أناه أسااس ينظار إلياه علاى  (2.93)حلاسمستقبل المؤسسات التعليمية، وعلى ذلك فاىن 
ق منااه نحااو تحقيااق أهااداو بعياادة الماادى لااالمؤسسااات التعليميااة التااي تسترشااد بااه لتنطالااذي تختاااره 

 .وتعكس تميزها عن ييرها من المؤسسات التعليمية

حاادى المؤسسااات إإلدارة معاهااد العلااوم اإلسااالمية كونهااا  االسااتراتيجيأهميااة التخطاايط ولااذا تااأتي 
يمكناه مان المهاارات والقايم والمعاارو ماا التعليمية في السلطنة والتي عول عليها بناء جيال يمتلاك 

 ت ام حياثمناهج والعادد المن مواجهة تحديات المستقبل، كما أن عملية التوسع من حيث نوعية 
ق علاى التعارو وبشاكل دقيا واإلدارياين يتطلابمان المعلماين  اً كبيار  اً وعدد اً طالب (.70) ما يقارب 

ن ذلاك ىفاهاداو المعلناة والخطاط القصايرة، ، فعلى الاريم مان وجاود األمدى فاعلية التخطيط القائم
 .هداو المرسومةاألتحقيق في  االستراتيجييير كاو للحكم على مدى فعالية التخطيط 

 :مشكلة الدراسة 

معاهاد العلاوم اإلساالمية فاي  بدأ إحساس الباحث وشعوره بمشكلة الدراسة من كونه معلمااً 
ييااب رؤياة ورساالة محاددة  :مثل راتيجياالستفقد تلمس بعض أوجه القصور في مجال التخطيط 

قصور في تاوفر بعض اللتلك المعاهد، و عو مشاركة العاملين في عملية التخطيط الموجودة، و 
 .العناصر واإلمكانيات المادية الداعمة للعمل

التاااي أجريااات علاااى معاهاااد العلاااوم كماااا أن اإلطاااالع علاااى البحاااوث والدراساااات الميدانياااة    
 نتاائج فقاد أشاارت ،وجود بعض القصاور فاي جواناب التخطايط االساتراتيجي أشارت إلىاإلسالمية 

وعليااه أوصااى  ،إلااى وجااود  ااعو ملحااوظ فااي عمليااات التطااوير والتاادريب( 8..2)دراسااة العبااري
الباحث بىعادة النظر في خطط تطوير وتادريب العااملين، كماا أوصاى باىجراء المزياد مان البحاوث 

وخاصااة تلااك التااي تتعلااق باالتجاهااات الحديثااة  وم اإلسااالمية،ير إدارة معاهااد العلااالتااي تعنااى بتطااو 
 .االستراتيجيالتخطيط  بال شك والتي منها

منهاااا  هاااذا القصاااور مؤشااارات بعاااضإلاااى (  8..2)دراساااة الح ااارمي نتاااائج كماااا أشاااارت
الممولاة لخخاذ باألنظمااة  الريباة فاي التمساك بالنظاام التقلياادي باإل اافة إلاى نقاص المااوارد المالياة

تخطااايط لل ممارساااة معاهاااد العلاااوم اإلساااالمية درجاااةالكشاااو عااان أهمياااة  ذلاااك يبااارزكااال  .ثاااةالحدي
 .االستراتيجي

 ت اامنجاااءت علااى هيئااة اسااتبيان  قااام الباحااث بدراسااة اسااتطالعيةوباإل ااافة إلااى ذلااك 
تااام تطبياااق هاااذه الدراساااة و ألهااام المشاااكالت التاااي تواجاااه المعلااام فاااي مجاااال عملاااه،  امفتوحااا ساااؤاال
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تباين مان ، بمعاهاد العلاوم اإلساالميةمن العاملين معلمًا  (96 )عينة مكونة من على االستطالعية
عااادة  وجااود ؛المرتبطااة بااالتخطيط االسااتراتيجي السااتجابات المعلمااين خااالل حساااب نساابة التكاارار

 :نتائج منها

 .للتطوير المهني وا حةال خطةال يياب -

 .يياب التوصيو الوظيفي و وح المهام واألعمال لكل وظيفة مع تداخلها في ظل قلة -

الحااااراك المسااااتمر بااااين المعلمااااين فااااي مختلااااو مواقااااع العماااال فااااي ظاااال يياااااب خطااااة وا ااااحة   -
 .لالستقرار

 .يسير وفقها العمل خطط قلة وجود -

 .األهداو المعلنة التي تحدد مسار العملب  عو الوعي -

  .تحديث وتطوير أساليب وبيئة العمل بطء -

 :التيةمشكلة الدراسة في األسئلة  وتأسيسًا على ما سبق تتحدد

ماان  االسااتراتيجيللتخطاايط  معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان اتممارسااة إدار  درجااةمااا  -9
 ؟وجهة نظر المعلمين

عينااة أفااراد  تقااديرات بااين(   α ≤ .0.0)توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى هاال -2
معاهاد العلاوم اإلساالمية بسالطنة  اتفاي ممارساة إدار  (المؤهال - الخبارة) لمتغيارات  ُتعزى الدراسة

 .؟االستراتيجيعمان للتخطيط 

 :أهداف الدراسة

 :تهدو الدراسة الحالية إلى

للتخطااااايط  معاهاااااد العلاااااوم اإلساااااالمية بسااااالطنة عماااااان اتممارساااااة إدار  درجاااااةالتعااااارو علاااااى  -9
 .من وجهة نظر المعلمين االستراتيجي

أفااراد  تقااديرات بااين(  α ≤ .0.0)ة إحصااائية عنااد مسااتوىفااروق ذات داللاا وجااوداستكشاااو   -2
معاهااد العلااوم اإلسااالمية  اتفااي ممارسااة إدار  (المؤهاال - الخباارة) لمتغياارات  ُتعاازىعينااة الدراسااة 

 .االستراتيجيبسلطنة عمان للتخطيط 
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 :أهمية الدراسة

 :التيةالدراسة الجهات  نتائج يمكن أن تفيد

خطاايط رسااات التمماب سااتعرو العاااملين اأنهاايتوقااع  حيااث: الميةبمعاهااد العلااوم اإلساا العاااملين -9
الاوعي بأهمياة التخطايط  زياادةالتي يتوقع أن تساعد هذه الدراسة في الواجب توافرها و  االستراتيجي
 .بمعاهد العلوم اإلسالميةالرقي بالعمل اإلداري في  االستراتيجي

فااي  توقااع أن تساااعدهم هااذه الدراسااةيحيااث  :معاهااد العلااوم اإلسااالميةلة عاان ؤو المساا جهاااتال -2
تاااوفير معلوماااات تساااهم فاااي اتخااااذ مااان خاااالل  االساااتراتيجيمعالجاااة أوجاااه القصاااور فاااي التخطااايط 

الساليم لالساتفادة القصاوى  االساتراتيجي اإلجراءات والحلول المناسبة التاي ستسااعد علاى التخطايط
 .معاهد العلوم اإلسالميةمن أهداو إنشاء 

 :حدود الدراسة

 :التيةتائج الدراسة  من الحدود تتحدد ن

 .بمعاهد العلوم اإلسالمية المعلمينتقتصر الدراسة على  :الحدود البشرية -1

العاااااام الدراساااااي  فاااااي الفصااااال الدراساااااي الثااااااني مااااان الدراساااااة م تطبياااااقتااااا :الحددددددود الزمنيدددددة -2
 .م2.94/2.90

 ،والساويق ،توجد في مسقطوالتي  في سلطنة ُعمان معاهد العلوم اإلسالمية :الحدود المكانية -3
 .وصاللة ،وجعالن بني بوحسن ،وعبري ،والبريمي

للتخطيط االستراتيجي،  التهيئة: وفق مراحله وهي االستراتيجيالتخطيط : الحدود الموضوعية -4
ورسالة المعاهد، واألهداو االساتراتيجية، والرؤياة المساتقبلية، والقايم إلاى جاناب التحليال البيئاي، و 

 .يذيةالخطة التنف

 :مصطلحات الدراسة

هااي معاهااد تقااوم بتاادريس مجموعااة منتقاااة ماان الطااالب الحاصاالين : معاهددد العلددوم اإلسددالمية -1
على شهادة الصاو التاساع ممان اجتاازوا المقاابالت واالختباارات المقاررة للقباول فيهاا، ولهاا منااهج 

يم بسالطنة عماان ماع التركياز ما ماع مقاررات وزارة التربياة والتعلا إلى حد   ةمتشابهومقررات دراسية 
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علااى مااواد التربيااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة والتاااريل، وتتبااع هااذه المعاهااد مركااز الساالطان قااابوس 
 .(8..2الح رمي،) العالي للثقافة والعلوم التابع لديوان البالط السلطاني

  :االستراتيجيالتخطيط  -2

فااق المساتقبليات التربوياة المحتملاة آستشارو منهج نظامي ي"  أنهب االستراتيجيالتخطيط  ُيعرو  
البديلة  االستراتيجياتوالممكنة ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم 

 (.6،ص1..2يونس،" )واتخاذ قرارات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ

عمليااة علميااة " أنااهعلااى  راتيجياالسااتالتخطاايط ( 98ص، 2.94)سااماره المجااالي و  أي اااً  ُيعااروو 
دراك المتغياااارات المترابطااااة بالبيئااااة الداخليااااة والخارجيااااة  شاااااملة تقااااوم علااااى استشااااراو المسااااتقبل واد
للمؤسسة، تهدو إلاى تطويرهاا وتحاديثها باساتمرار، واالنتقاال بهاا مان الو اع الحاالي إلاى الو اع 

 . "المأمول الذي يفي بمتطلباتها من جميع النواحي

المنظماة  مجموعاة مان العملياات:  أناهإجرائياًا ب االساتراتيجيالتخطايط  ي عدر سدب   وفي ضوء ما
من خالل التحليل البيئاي الاداخلي والخاارجي  بهادو  المعلومات والبيانات الدقيقة التي تعتمد على

جاااال تحقيااااق أل معاهااااد العلااااوم اإلسااااالميةتحسااااين وتطااااوير أداء ل  تحديااااد االحتياجااااات المسااااتقبلية
 .أهدافها
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 االساااتراتيجييت ااامن هاااذا الفصااال عر اااا لإلطاااار النظاااري فاااي الموا ااايع المرتبطاااة باااالتخطيط 

 .باإل افة إلى الدراسات السابقة

 :اإلطار النظري: املبحث األول
الهاادو منهااا بيااان نشااأة التخطاايط االسااتراتيجي للوصااول إلااى  حاااورمعاادة  ويت اامن هااذا المبحااث

مفهااوم التخطاايط االسااتراتيجي فااي المؤسسااات التربويااة وأهميااة األخااذ بااه مااع التركيااز علااى تناااول 
 :عناصر ومراحل التخطيط االستراتيجي وذلك وفق التي

 : االسرتاتيجيمفهوم التخطيط  :أوال

يلحااظ تعاادد فااي  االسااتراتيجيتناولاات مفهااوم التخطاايط ماان خااالل الكتابااات واألدبيااات التااي 
من حيث الجوانب التي تركاز عليهاا ماا باين الجاناب الزمناي، والعوامال الماؤثرة، والمراحال  المفاهيم

 .التي ينبغي أن يبنى عليها التخطيط االستراتيجي

عنااد  (3.7ص، 2.99 )البااوهي فماان المفاااهيم التااي ركاازت علااى الجانااب الزمنااي مااا ذكااره
عملية تحديد التوجهات طويلة األجال التاي تحقاق التطاابق باين " بأنه االستراتيجيلتخطيط ريفه لتع

 فياذ وتقيايم االساتراتيجيةأهداو المنظمة ورسالتها، وبين هذه الرساالة والبيئاة مان خاالل تصاميم وتن
 ". المناسبة

أهاااداو  عملياااة تحااادد بهاااا" بأنااه االساااتراتيجيلتخطااايط ل (92ص، 2.92) إينوماتاااا وتعريااو
ل، وتو اااع بهاااا خطاااط الماااوارد المرصاااودة لتحقياااق هاااذه ياااالمنظماااة فاااي األجلاااين المتوساااط والطو 

 . "األهداو

عتباار أناه إحادى علاى ا االساتراتيجيإلاى التخطايط  نظار الذي (2.92)أبو النصر وتعريو
خطاط ترجمة األهداو طويلاة المادى إلاى بارامج و والتي من خاللها يتم  مراحل اإلدارة االستراتيجية

 . من خمس سنوات فأكثر تمتدلمدة 

عملياااة اتخااااذ قااارارات  "بأناااه  االساااتراتيجيالتخطااايط يعااارو ( 8ص، 2.99)شااانودة  وكاااذلك
مستمرة ترتبط بطبيعة المؤسسة، وفي ذات الوقت يعبر عن الخطوات اإلجرائية المقصودة لتحقياق 
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تخطايط طويال  أناهويتسام ب، ويوجه األنشطة التنظيمية، ويخصاص الماوارد، االستراتيجيةهداو األ
الماادى يسااتمر لماادة تتااراوح ماان عااامين إلااى خمسااة أعااوام، وهدفااه تحوياال األهااداو التنظيميااة إلااى 

 . "واقع خالل المدة المحددة

تحدياااد األهاااداو وتو ااايح " للتخطااايط االساااتراتيجي بأناااه  (.96ص، 1..2)أماااا تعرياااو بياااومي 
فقاد جااء مؤكادا علاى األخاذ  "لعوامال الماؤثرة الطرق الموصلة إليهاا، ماع األخاذ فاي تقاديرنا جمياع ا

 .مؤثرة دون تحديد البعد الزمنيلباالعتبار العوامل ا

علاااى المراحااال التاااي ينبغاااي أن يبناااى عليهاااا  التاااي ركااازت فاااي حاااين نجاااد أن مااان المفااااهيم 
ماااا أشاااار إلياااه  ة شااااملة للتخطااايط االساااتراتيجي،صاااور  لو اااع فاااي محاولاااة التخطااايط االساااتراتيجي

علميااة إبداعيااة، عقالنيااة " أنااهعلااى  االسااتراتيجيلتخطاايط فااي تعريفااه ل (48ص، 2.92) الزنفلااي
التحليل، وحدسية التصور اإلنساني، وهي أي ا عملية ديناميكية متواصلة تسعى إلى تحديد اتجاه 
المؤسسااة فااي المسااتقبل الااذي ينطااوي علااى تحديااد كاال ماان رسااالة ورؤيااة وأهااداو المؤسسااة، بناااء 

ؤسسة ي من تحليل بيئتها الداخلية وبيئتها الخارجية بهدو تحديد نقااط القاوة على تحليل بيئي للم
البديلة  االستراتيجياتوال عو واستكشاو الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن ثم تو ع 

التي تنشد توظيو نقاط القوة، ومعالجة نقاط ال عو، واستغالل الفرص، ومواجهة التحاديات، ثام 
المختاااارة  االساااتراتيجيةوفاااق المعاااايير، والعمااال علاااى تنفياااذ  أنسااابهاالبااادائل واختياااار المفا ااالة باااين 

 . "ومتابعتها وتقويمها

عمليااااة "  أنااااهعلااااى  االسااااتراتيجيلتخطاااايط ل( 918ص، 2.92)و الح اااارمي يااااعر ت كااااذلك
دراك المتغيرات المترابطاة بالبيئاة الداخلياة والخارجيا ة علمية شاملة تقوم على استشراو المستقبل واد
للمؤسساااة، تهااادو إلاااى االنتقاااال مااان الو اااع الحاااالي إلاااى الو اااع الماااأمول الاااذي يفاااي بمتطلباااات 

 ".المنظمة

أساالوب علمااي مسااتقبلي يقااوم علااى رصااد  "أنااهعلااى يعرفااه ( 78 ص،2.99)وهبااة كمااا أن
جوانااب القااوة وال ااعو فااي البيئااة الداخليااة للمؤسسااات التعليميااة، وتحديااد الفاارص والتهدياادات فااي 

وباااادائلها والعماااال علااااى تنفيااااذها  االسااااتراتيجيةارجيااااة للمؤسسااااة، والقيااااام بو ااااع الخطااااط البيئااااة الخ
 االساااتراتيجيةومتابعتهاااا مااان خاااالل مشااااركة جماعياااة مااان أع ااااء المؤسساااة فاااي تنفياااذ األهاااداو 

 . "للمؤسسة

علمياااة شااااملة تقاااوم " أناااهعلاااى  االساااتراتيجيلتخطااايط ل( .9ص، 2.99)الااادجيني  وتعرياااو
دراك المتغياارات المترابطااة بالبيئااة الداخليااة والخارجيااة للمؤسسااة، تقااوم علااى استشااراو المسااتق بل واد
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بموجباااه قياااادة المؤسساااة التعليمياااة بتحدياااد رؤياااة ورساااالة وأهاااداو المؤسساااة، بهااادو االنتقاااال مااان 
 ."الو ع الحالي إلى الو ع المأمول الذي يفي بمتطلبات الجودة الشاملة

تخااااااذ القااااارارات المتعلقاااااة بتحدياااااد رساااااالة ا" أناااااهعلاااااى ( 434ص، 1..2)ينيماااااة وتعرياااااو 
ي الااااذي يساااتخدم لتنفيااااذ ساساااالمؤسساااة، وتكاااوين السياسااااات وتحدياااد األهااااداو،وتقرير المساااار األ

 ."أهداو المؤسسة والذي يحدد أسلوبها وشخصيتها ويميزها من المؤسسات

التخطاااايط  هنالاااك عاااادة نقااااط يتمحاااور حولهاااا يت اااح أن مفااااهيملل هاااذا العاااارض مااان خاااالل
 :هامن أهمإلى جانب ما ركزت عليه،  تراتيجياالس

 .وجود أهداو طويلة األمد -

 .الموصلة لتحقيق األهداو والموارد واإلمكانيات الالزمة األساليبتحديد الطرق و   -

بمااااا يسااااهم فااااي التعاااارو علااااى جوانااااب القااااوة  اخليااااة والخارجيااااةدراسااااة العواماااال المااااؤثرة الد -
 .وال عو في المؤسسة

 .تغيرات المستقبلية المحتملة وتأثيرها على المؤسسةاألخذ في االعتبار ال -

 .ل مان القدرة على المنافسة التطوير والتحديث المستمر -

 .توجيه أنشطة وجهود العاملين نحو األهداو لتحويلها إلى واقع -

ومان هنااا يمكان تعريااو التخطاايط االساتراتيجي علااى أنااه علمياة يااتم ماان خاللهاا دراسااة كافااة       
 مان خاالل التحليال البيئاي تتأثر بها المؤسسة وتأثر فيها على المدى القرياب والبعيادالجوانب التي 

و الوصول إلى الرؤياة  األساليب المستخدمة لتحقيق أهداو طويلة المدىبهدو تحديد الخطوات و 
 .مع الحرص على مشاركة العاملين في جميع المراحل والتقويم المستمر لعملية التنفيذ المرسومة

 :االسرتاتيجيهمية التخطيط أ :نياثا

ساااايما فااااي ال االسااااتراتيجيإن النظاااارة المتأملااااة لواقااااع الحياااااة اليوميااااة تبااااين أهميااااة التخطاااايط       
عماال علااى تربيااة وتعلاايم أجيااال ماان أبناااء الااوطن خلااو مقاعااد الدراسااة ت التااي ؤسسااات التعليميااةالم

أهمياة تطبياق  دبياة يظهاراباات األالكتي فا االستراتيجيلسنوات عدة، لذا فىن تتبع أهمية التخطيط 
إلاااااى أهمياااااة التخطااااايط ( 2.99)هاااااذا الناااااوع مااااان التخطااااايط، ففاااااي هاااااذا الجاناااااب يشاااااير الساااااليمي

 أناه اعتباركونه الطريق الذي ينبغي على المؤسسة أن تسلكه في مسيرة عملها على  االستراتيجي
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 وعملياااات مااادخالتأحاااد العناصااار التاااي تشاااكل باااؤرة مهماااة فاااي العملياااة التعليمياااة، بماااا فيهاااا مااان 
 :هذه األهمية من حيث ( .2.9)ويحدد مصطفى. ومخرجات

 .كونه يساعد على تحديد أولويات المؤسسة التعليمية -9

 .ربط المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية بشراكة فاعلة مع المؤسسة التعليمية -2

يئااة الداخليااة والخارجيااة جعاال المؤسسااة التعليميااة أكثاار اسااتجابة للتغياارات التااي تحاادث فااي الب -3
 .للمؤسسة، وبالتالي اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب

اإلساااهام فاااي تحدياااد تتمثااال فاااي  االساااتراتيجيفيااارى أن أهمياااة التخطااايط ( 1..2)أماااا عبااااس     
يمكاان المؤسسااات التعليميااة ماان إجااراء تحلياال ، كمااا تقبلية لعمليااات الجااودة واالعتمااادالرؤيااة المساا
اساااتغالل الماااوارد  ، وكاااذلكلداخلياااة والخارجياااة لهاااذه المؤسسااااتو تقيااايم ذاتاااي دقياااق للبيئاااة ابيئاااى أ

يااوفر للمؤسسااات التعليميااة التااي تريااب فااي الحصااول علااى  ، كمااابطريقااة جياادة البشاارية والماديااة
جااااراءات عمليااااة الجااااودة  اسااااتراتيجية االجااااودة واالعتماااااد خططاااا وتنفيذيااااة تشاااامل علااااى أنشااااطة واد

 .واالعتماد

 :من حيث االستراتيجييشير إلى عدة نقاط تبين أهمية التخطيط ( 1..2)عبيد أن حينفي 

 .يساعد في تحديد مسار العمل في المؤسسة -9

 .يساعد في تطوير النتائج المرجوة من وجود المؤسسة -2

يؤدي إلاى تحساين نوعياة القارارات التاي تتخاذها المؤسساة التعليمياة، وذلاك مان خاالل التركياز  -3
يوية والتحديات التي تواجه المؤسسة، وبالتالي مساعدة متخاذ القارار علاى تحدياد حالجوانب العلى 

 .ما يجب أن يتم

العلياا والهيئاة العاملاة مان القياام باأدوارهم بفاعلياة أكثار حاين تكاون لاديهم الرؤيااة  اإلدارةيمكان  -4
 .مؤسسة أن تسلكهالوا حة التي تسهم في تحدد المسار الذي ينبغي على ال االستراتيجيةو 

يساهم في حل المشكالت من خالل تحديد االمكانيات الداخلية وما يتاوفر لادى المؤسساة مان  -0
 .عوامل قوة وجوانب  عو والفرص والتهديدات وكيفية التعامل مع كل منها
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 االسااتراتيجييساااعد علااى تحديااد المااوارد واإلمكانيااات المتاحااة وكيفيااة اسااتخدامها، فااالتخطيط  -6
تنظاايم طاارق اسااتخدام هااذه المااوارد فااي االعتبااار قاادرات وبيئااة المؤسسااة التعليميااة، وبالتااالي يأخااذ 
 .االستفادة منهاو 

تقليااال درجاااة المخااااطر فاااي العمااال المرتبطاااة باااالمتغيرات الخارجياااة علاااى اعتباااار أن التخطااايط  -7
ونة لدى المؤسسة يهتم بدراسة البيئة الخارجية التي تؤثر على العمل ، كما يوفر المر  االستراتيجي

للتكيو مع المتغيارات، وتاوفير أدوات التنباؤ والتقادير التاي تسااعد علاى توقاع المتغيارات فاي البيئاة 
 .المحيطة وكيفية التأقلم معها

للتأكاد مان عملياة التقادم،  األسااليبأهدافا قابلة للتنفيذ ماع تحدياد  االستراتيجيي ع التخطيط  -8
 .ة والمالية القائمة بالفعلكما يرسم اتجاهات الخطط التشغيلي

 :التيةمن خالل النقاط  االستراتيجيأهمية التخطيط  يمكن تحديد أنهسبق ف وتأسيسا على ما

يسااهم فااي و ااوح الصااورة المسااتقبلية للمؤسسااة، ماان خااالل دراسااة  االسااتراتيجيإن التخطاايط  -9
 .لمستقبلالتعامل مع ظروو ا امكانيةالمتغيرات والتهديدات المحتملة، وبالتالي 

، يتعارو مان خاللهاا العااملون علاى للمؤسسة التعليمياة ي ع رؤية، ورسالة، وأهداو وا حة -2
 .طبيعة المؤسسة وما تقوم به من أعمال وما ينبغي القيام به

، وبالتاالي تحدياد المساار التعليمياة على ترتيب أولويات المؤسساة االستراتيجييعمل التخطيط  -3
 .الذي ينبغي السير وفقه

أكثر فاعلية من خالل تحديد يساعد على استثمار اإلمكانات المادية والطاقات البشرية بشكل  -4
 .والمهام، وأساليب وطرق االستفادة من اإلمكانات المتاحة األدوار

يجناااب المؤسساااة الوقاااوع فاااي األخطااااء والمشاااكالت المتكاااررة، مااان خاااالل ماااا يتيحاااه التخطااايط  -0
 .ال عو واالستفادة من نقاط القوة للتغلب عليهامن دراسة لنقاط  االستراتيجي

 :االسرتاتيجيالتخطيط  أسس :ثالثا

. تمثل ركيزة مهمة في نجاحه أسسوتنفيذه إلى مجموعة  االستراتيجييستند بناء التخطيط        
البناااء التنظيمااي المناسااب الااذي ينبغااي أن  (2.99) كمااا يشااير إليهااا المليجااي سااسوماان هااذه األ
مؤسسة التعليمية إلى جانب الثقافة التنظيمية المشجعة للعمل ماع وجاود أنظماة فعالاة تتصو به ال

 .للمعلومات والبيانات اإلدارية الالزمة التخاذ القرارات
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 :تتمثل في االستراتيجيالتخطيط  أسسفيرى أن ( 8..2)أما سعيد

مختلفااة والتااي فهااي عمليااة تشاامل عناصاار التخطاايط ال: االسااتراتيجيشاامولية عمليااة التخطاايط  -9
 .اجيد اتت من قيم تأسيسية في البيئة، وخطة برامج معدة إعداد

ن متطلباااات التخطاايط والق ااايا العدياادة التااي يمكااان أل: االسااتراتيجيمرونااة عمليااة التخطاايط  -2
 .التنبؤ بها وتحتاج إلى عنصر المرونة

 أسااسافاق أحااد أهام حيااث يشاكل االنسااجام والتو : االساتراتيجيتنسايق وتنظاايم عملياة التخطاايط  -3
 .حتى يتم العمل على و ع الخطط وتنفيذها االستراتيجيالتخطيط 

 .االستراتيجيتحليل المعلومات لعملية التخطيط  -4

تقاااوم عليهاااا العملياااة  أساااسيساااتند إلاااى مجموعاااة  االساااتراتيجين التخطااايط أ مماااا سااابق لاااذا يت اااح
ة الانظم الموجاودة فاي أداء مهامهاا، التخطيطية يأتي في مقدمتها التنظيم المؤسسي للعمال، وفاعليا

لمعلوماات والبياناات ماع التنسايق لالتحليال الادقيق إلاى  االساتراتيجيباإل افة إلى استناد التخطيط 
 .وحدات وأقسام المؤسسةالبين مختلو 

 :االسرتاتيجيعناصر التخطيط : رابعا

فيماااا بينهاااا بصاااورة  هاااي عملياااة متعاااددة العناصااار تتماااازج االساااتراتيجيإن عملياااة التخطااايط       
( 2.99) ااحاوى والمليجااى ركاازيفااي هااذا الجانااب و . تكامليااة تمكاان المؤسسااة ماان تحقيااق أهاادافها

 :على االستراتيجيفي تناولهما لعناصر التخطيط 

 .االستراتيجياألول في التخطيط  ا العنصرأنهعلى اعتبار : الرؤية -9

تعليميااة والتااي تميزهااا عاان ييرهااا ماان وهااي تمثاال الخصااائص الفرياادة فااي المؤسسااة ال: الرسااالة -2
 .المؤسسات المماثلة

 .نتقال من الموقو الحالي إلى الموقو المستهدولالوهي تعبر عن نية المخطط : هداواأل -3

 :وهي االستراتيجيي ع ثمانية عناصر للتخطيط ( 8..2) في حين أن الهاللي

 .لمؤسسة التعليميةتمثل القيم والعقائد وااللتزامات بالنسبة ل: المعتقدات -9

 .ن للمؤسسةيوهي تعبر عن الهدو والوظيفة المميز : الرسالة -2
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 .وهي تعني توفير الحدود التي تعمل المؤسسة في نطاقها: السياسات -3

ال اعو، باإل اافة و  ويمثل ثالثاة جواناب فاي المؤسساة وهاي جواناب القاوة،: التحليل الداخلي -4
 .إلى التنظيم

يغطي هذا التحليل الجواناب الخارجياة للمؤسساة مان الناحياة االجتماعياة، و  :التحليل الخارجي -0
 .والسكانية، واالقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والعلمية

ويتمثاال فااي قياااس المنافسااة بااين المؤسسااات التعليميااة التااي تقاادم الخدمااة نفسااها فااي  :المنافسااة -6
 .المنطقة

حقياااق نتاااائج قابلاااة للقيااااس، وتحويااال الرساااالة إلاااى وتعكاااس التااازام المؤسساااة فاااي ت :األهاااداو -7
 .مخرجات

 .وهي الطريقة التي تحقق المؤسسة من خاللها الهدو :وخطط العمل االستراتيجيات -8

 :يمكن إجمال هذه العناصر في االستراتيجيوبناًء على ما تم استعرا ه من عناصر التخطيط 

، وذلاك مان خاالل العمال علاى نشار ثقافاة جياالساتراتيؤسسة لعملياة التخطايط تجهيز بيئة الم -9
المالياة التاي تتطلبهاا عملياة رسام ين، وتوفير اإلمكانياات المادياة و بين العامل االستراتيجيالتخطيط 

 .االستراتيجيوتنفيذ التخطيط 

 .ا الحلم المستقبلي للمؤسسة والذي يمكن تحقيقهأنهوهي كما توصو ب ؤسسة،رؤية الم -2

 .لتي تمثل هوية المؤسسة ونوعية العمليات التي تقوم بهارسالة المؤسسة، وا -3

 .التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها االستراتيجيةاألهداو  -4

 .القيم التي تعمل وفقها المؤسسة -0

 .التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة -6

ل خطااط متوسااطة ماان خااال االسااتراتيجي، والتااي ماان خاللهااا يااتم تنفيااذ الخطااة الخطاة التنفيذيااة -7
وقصااايرة المااادى ياااتم متابعتهاااا وتقويمهاااا بصاااورة مساااتمرة ل ااامان التنفياااذ النااااجح لتحقياااق الغااارض 

 .االستراتيجيلتخطيط االمنشود من 
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 :االسرتاتيجيخصائص التخطيط : خامسا

ال باد أن يشاتمل عليهاا، وفاي  النااجح بعادة سامات وخصاائص االساتراتيجييتصو التخطيط      
التنظيم حيث يحفاز  االستراتيجيالتخطيط من خصائص أن ( 1..2)خير الدين يرى هذا الجانب

معناي بالمسااتقبل فهاو يتاايح عمليااة تاتم هيكلتهااا باالعتمااد علاى بيانااات دقيقاة، كمااا أناه  إتبااععلاى 
فرصااة تحديااد االختيااارات المناساابة فااي المسااتقبل وفااق ظااروو معينااة مااع تحديااد األولويااات التااي 

لفتاارة محااددة تسااتفيد منهااا ىن التخطاايط االسااتراتيجي عمليااة مسااتمرة وليساات ينبغااي إتباعهااا لااذلك فاا
، لااذا فهااي عمليااة صااعبة تتطلااب بااذل المؤسسااة فااي تكااوين خباارات تتاايح لهااا تحقيااق نتااائج أف اال

 .المزيد من الجهد للوصول للنتائج المنشودة

دريسكما      ى حاد كبيار بماا يارتبط إلا االستراتيجيةن نجاح الخطة أ( 1..2)يرى بني حمدان واد
ياات البيئياة، لاذا فقاد تحويه من خصاائص فريادة ومتجاددة قاادرة علاى االساتجابة للمتغيارات والمعط

 :من الخصائص تتمثل في التي ةو عا مجموع

حقيقاااي، بمعناااى أن األفكاااار الاااواردة  مساااتقبلي ذات مااادلول االساااتراتيجيأن عملياااة التخطااايط  -9
 .ت ع صورة مستقبلية وا حة

 .، وليست عملية تجميع ألهداو وأفكار متناثرةاملة ومتكاملةعملية ش -2

للمؤسساة، ولايس إرباكاا وتشويشاا نتيجاة  اتعطي اتجاها وا ح االستراتيجيعمليات التخطيط  -3
 .كثرة الدخول في تفاصيل يير مبررة

 ، حياث تتايح إمكانياةعملية فاعلة باتجاه الفرص المتاحة من خاالل اكتشاافها، وليسات متاأخرة -4
 .تحديد الفرص المناسبة للمؤسسة التعليمة وبالتالي التقدم والقدرة على المنافسة

باادائل فهااي تسااعى إلااى إيجاااد  الفعالااة تتساام بالمغااامرة والهجااوم االسااتراتيجيعمليااة التخطاايط  -0
 .النجاحإبداعية تحقق لها التفوق و 

اجهااة المتغياارات الطارئااة ، حيااث القاادرة علااى مو ارعية مرنااة وليساات انكماشااية جاماادةعمليااة تساا -6
 .دون أن تكون عقبة في تحقيق األهداو

 .عملية متجهة إلى تحقيق النتائج االستراتيجيعملية التخطيط  -7

نجااح وذلك للحكام علاى مادى ال عملية مقاسة تحتوي على مجموعة من المعايير و المؤشرات -8
 .قصورالذي تم تحقيقه وبالتالي تقديم التغذية الرجعية في حاالت ال
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فهااي عمليااة ليساات محاادودة بفتاارة قصاايرة وأنمااا  عمليااة مسااتمرة االسااتراتيجيعمليااة التخطاايط  -1
عملية مستمرة طويلة األمد يساتفاد منهاا فاي تكاوين مجموعاة مان الخبارات لتجناب العوائاق الساابقة 

 .من أجل تطوير المؤسسة التعليمية بصورة مستمرة

 :يةأساسربعة عناصر أفي  االستراتيجيالتخطيط فقد حدد خصائص ( 8..2)ا الصيرفيأم     

هااذه الخاصااية تاادفع اإلدارة إلااى التعاارو علااى المتغياارات البيئيااة المحيطااة :الشاامولية والتكاماال -9
يتساام  االسااتراتيجيلكااي تؤخااذ فااي االعتبااارات عنااد اتخاااذ القاارارات، باإل ااافة إلااى جعاال التخطاايط 

إعاادة النظار فاي األهاداو والخطاط  مان خااللن البيئاة بالديناميكية بناء على المعلومات الواردة م
 .التي تم و عها لكي يتحقق التوافق والتكيو المستمر مع البيئة المحيطة

علااى التفاعاال  االسااتراتيجيتقااوم عمليااة التخطاايط  :التفاعاال بااين المسااتويات اإلداريااة المختلفااة -2
ماارة ثانيااة، كمااا يقااوم علااى التفاعاال إلااى الجاازء ثاام علااى الكاال المسااتمر والتغذيااة المرتاادة ماان الكاال 

أو  االساااتراتيجيةك المساااتويات تتعلاااق باااالقرارات المساااتمر باااين مساااتويات التخطااايط ساااواء كانااات تلااا
 .التنفيذيةمستويات القرارات اإلدارية و 

 االسااتراتيجيةوهااي إحاادى أهام الخصااائص التااي مان خاللهااا تكيااو المؤسساة الخطااة : المروناة -3
 .وفق أف ل البدائل مالئمة لتك التغيرات ئل المتاحةللتغيرات من خالل البدا

خاصاية التفاعال والتغذياة المرتادة  االساتراتيجييحاق التخطايط : التفاعل بين التخطايط والتنفياذ -4
باااين التخطااايط والتنفياااذ، حياااث يعتماااد التخطااايط علاااى نتاااائج التنفياااذ، كماااا أن التنفياااذ يعكاااس نتاااائج 

 .التخطيط

حتاى ياؤدي  االستراتيجيموعة خصائص البد أن يت منها التخطيط ن هنالك مجأيلحظ          
ولية، والمروناااة، باإل ااااافة إلااااى الغااارض المنشااااود منااااه، ياااأتي فااااي مقدمااااة هاااذه الخصااااائص الشاااام

فهااي عمليااة مسااتمرة يااتم فيهااا إدخااال التعااديالت بمااا يااتالءم مااع ظااروو كاال فتاارة ممااا  سااتمراريةاال
 .لعمل المؤسسي في شتى نواحيه المختلفةخطة االستمرار في الرقي بايتيح لهذه ال

 :االسرتاتيجيمراحل التخطيط  :ادساس

رور بعدة مراحل  للوصول عملية منظمة دقيقة، تتطلب الم االستراتيجيإن عملية التخطيط       
المتتبااع لهااذه المراحاال فااي األدب  إال أنترقااى بالعماال المؤسسااي، متكاملااة  اسااتراتيجيةإلااى خطااة 

من حيث عددها بين الباحثين بحسب دمج هذه المراحال ماع بع اها الابعض  االفالنظري يجد اخت
 :يمكن تقسيمها بحسب التي االستراتيجيمراحل التخطيط  ، ومن هنا فىنأو تناولها بشكل مجزأ
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 :االستراتيجيتهيئة بيئة المؤسسة لعملية التخطيط  :المرحلة األولى

فااي المؤسسااة ماان خااالل تهيئتهااا  االسااتراتيجيطاايط تمثاال هااذه المرحلااة قاعاادة انطااالق التخ       
عاادادها لهاااذه العملياااة، وفاااي هاااذا الجاناااب يااارى البحياااري ن هاااذه المرحلاااة تشااامل علاااى أ( 2.94) واد

تحديااد فريااق العماال والماادة الزمنيااة ودراسااة ظااروو العماال المحيطااة و اامان مشاااركة اإلدارة العليااا 
مؤسسة في هذه العملية، حيث تعتبر عملية في عملية التخطيط إلى جانب  مان مشاركة أفراد ال

 االستراتيجيمشاركة األفراد في أنشطة التخطيط واحدة من أهم االعتبارات التي يتطلبها التخطيط 
الفعال، وفي هذا الصدد هنالك بعض االختالفات في حجم مشاركة األفراد ففي المدارس الصاغيرة 

غياارات المتوقعااة، وفااي الماادارس الكباارى يااتم مماان سااتؤثر علاايهم التيف اال إشااراك جميااع العاااملين 
، يمثاال الماادير و فريااق اإلدارة العليااا االسااتراتيجياتخاااذ قاارارات خاصااة بتشااكيل جماعااة للتخطاايط 

قلب المجموعة، مع مشااركة عيناة نموذجياة مان أع ااء الهيئاة التدريساية فاي المدرساة وقاد يمكان 
 .اختيار ممثلين عن المجموعات القائمة الموجودة

وبالتااالي نجااد أن هااذه المرحلااة مهمااة كونهااا تمثاال القاعاادة الفكريااة ألفااراد المؤسسااة فااي تبنااي       
ا تمثاال مرحلاااة البنااااء لإلمكانيااات المادياااة و الماليااة الالزماااة لخخاااذ أنهااا، كمااا االساااتراتيجياالتجاااه 
 .االستراتيجيبالتخطيط 

 :المؤسسة وقيم رسالةو  تحديد رؤية: ثانيةالمرحلة ال

أن رسااالة ورؤيااة المؤسسااة التعليميااة تمثاال كينونتهااا الخاصااة والتااي ( 2.93)رى رم ااانياا       
الرسااالة والرؤيااة ماان  واخااتالوتتميااز بهااا عاان ييرهااا ماان المؤسسااات، وتعطيااان المياازة التنافسااية، 

 .مؤسسة إلى أخرى يأتي من اختالو األهداو التي تسعى إلى تحقيقها

، والقايم ، ويمكان الرساالة، و الرؤياة: ياد ثالثاة جواناب وهايهاذه المرحلاة تت امن تحدلذا فاىن       
 :تو يحها عى النحو التي 

 :تحديد الرؤية -أ

أن الرؤيااااة هااااي ترجمااااة إجرائيااااة للرسااااالة، وهااااي تعباااار عاااان الحلاااام  (.2.9)ياااارى مصااااطفى     
المساااتقبلي الاااذي تساااعى المنظماااة إلاااى تحقيقاااه، ويجاااب أن يكاااون هاااذا الحلااام مشاااروطا أي يمكااان 

مجموعااة ماان ( 8..2)ويااورد الصاايرفي. تحقيقااه ماان خااالل إمكانياتهااا ومواردهااا المتاحااةللمنظمااة 
 :وهي الرؤية االستراتيجية الخصائص التي يجب أن تتوفر في
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ماان خاادمات  والمساتفيد حتااى يساهل فهمهااا ماان قبال العاماالذات معناى و  أن تتصاو بالو ااوح -9
 .وأنشطة المؤسسة التعليمية

مااع أخااذ  فهااو الحلاام الااذي تسااعى المؤسسااة التعليميااة للوصااول إليااه أن تتطلااع إلااى المسااتقبل -2
 .في االعتبار يالما 

 .لإلنجاز وتقديم أف ل أداء حفز العاملينجذب العمالء و  أن تستهدو -3

 .والتحدي والتعبير عن التفوق اإلنجازأن تتصو ب -4

ي يمكان للرؤياة رسامها مان خاالل الصاورة التنفيذياة التاأهمية الرؤياة يبين ( .2.9)البيشيكما أن 
 تغييارات فاي بيئاة المؤسساة وثقافتهاالبيئة مستقبلية، كما تستخدم الرؤية يالبا للمباشرة فاي إحاداث 

ماااة ئتت ااامن رفااض الو اااع الحا ااار القتااراح وجهاااة نظااار مختلفااة بالنسااابة لكيفياااة مالحيااث أنهاااا 
م القاايم بتوجيااه العماال تحاادد القاايم إذ تقااو ، كمااا تكماان أهميااة الرؤيااة فااي المؤسسااة لبيئتهااا المحيطااة

 .تقويم األحداث البيئية وتفسيرهاالتنفيذي وتحدد كيو يقوم القادة الكبار ب

وبالتاااالي فاااىن الرؤياااة وهاااي التاااي تمثااال عنصااار هاااام مااان عناصااار التخطااايط االساااتراتيجي الباااد أن 
تصاغ بطريقة دقيقة مع مراعاة ما ينبغي أن تتصو باه مان خصاائص علاى اعتباار أنهاا الصاورة 

 .تقبلية التي ستمثل المؤسسة التعليميةالمس

 :تحديد الرسالة -ب

، االساتراتيجيية فاي التخطايط أساساخطاوة  (2.92)بحسب الزنفلي الرسالة و عتعد عملية      
فباادون أن تحاادد المؤسسااة لنفسااها فكاارا ومفهومااا وا ااح والااذي يميزهااا عاان ييرهااا ماان المؤسسااات 

أنشاااطتها، حياااث أن رساااالة المؤسساااة تمثااال الغاياااة مااان ا ساااتفقد قااادرتها علاااى التركياااز وتوجياااه أنهاااف
فااي بناااء األهااداو التااي تسااعى إلااى تحقيقهااا والوصااول إليهااا، باإل ااافة إلااى  ساااسوجودهااا، واأل

ي مااان المؤسساااة والخااادمات التاااي ساساااكونهااا القاعااادة التاااي تنطلاااق منهاااا، كماااا تو اااح الغااارض األ
ية للمؤسسااة، ساسااالة تعكاس الفلساافة األتقادمها، واألشااخاص المسااتفيدين منهااا، ومان هنااا فااىن الرساا
د، كماا تعكاس سقاطها على أذهان األفاراإوهي تعبر عن الصورة الذهنية التي تريب المؤسسة في 

 .، وتحدد ما تقدمه من خدماتةسسالمفهوم الذاتي للمؤ 

إلااى أن هنالااك مجموعااة ماان الواجبااات الواجااب توافرهااا عنااد و ااع ( 8..2)كمااا يشااير الصاايرفي
 :سسة وهيرسالة المؤ 
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 .ي للمؤسسةساسأن تو ح الغرض األ -9

 -ن و المساتفيد -ن و العامل: المصلحة والمحيطين وهم  أن يراعى في و ع الرسالة أصحاب -2
 .المجتمع

 .أن تكون معلنة للعاملين والمستفيدين والمجتمع -3

أو  أن تكااااون مختصاااارة ومحااااددة حتااااى يمكاااان قراءتهااااا وتااااذكرها بسااااهولة فيمااااا اليتعاااادى دقيقااااة -4
 .دقيقتين

 .أن تكون معبرة عن حقوق العاملين والتزاماتهم وحاجاتهم -0

 .أن تتنايم مع فلسفة المؤسسة أو القيم والمعتقدات الخاصة بها -6

 .أن تو ح للقارئ ما الذي يتوقعه في التنفيذ -7

ميااز الااذي يا اإلطااار أنهااب (2.92)بحسااب مااا يشااير إلااى ذلااك الزنفلااي تعاارو الرسااالةبالتااالي و     
لمؤسساااة عااان ييرهاااا مااان المؤسساااات األخااارى مااان حياااث مجاااال نشااااطها، والتاااي تعكاااس السااابب ا

 .الجوهري لوجودها وهويتها ونوعية عملياتها وأشكال ممارستها

 :تحديد القيم -ج

المعتقااادات وااللتزاماااات بالنسااابة للمؤسساااة التعليمياااة، ( 8..2)يكماااا يشاااير الهاللااا القااايم تمثااال   
 :نيد القيم له هدفادوتح

 .توفير القيم التي سيتم من خاللها تطوير وتقويم الخطة: الهدو األول -

 .اإلعالن عن المؤسسة كما هي في أف ل أحوالها: الهدو الثاني -

وتعد العبارات الخاصة بالقيم من األمور البسيطة فاي فهمهاا وال تكاون مقصاورة علاى األماور      
بهاااا األشاااخاص الاااذين تتكاااون مااانهم المؤسساااة وال  التعليميااة فحساااب، فهاااي تمثااال القااايم التاااي يااؤمن

 .يحيدون عنها مهما اختلفت األماكن أو الظروو فهم يجدون أنفسهم مع تلك القيم
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 :االستراتيجيةتحديد األهدا  : لثةالمرحلة الثا

يااتم فيهااا ترجمااة رسااالة  االسااتراتيجيةإلااى أن مرحلااة تحديااد األهااداو  (2.92) الزنفلااييشاار      
بعيااادة المااادى وذات طبيعاااة كيفياااة ومتساااقة ماااع الرساااالة  اساااتراتيجيةؤسساااة إلاااى أهاااداو ورؤياااة الم

 :االستراتيجيةوالرؤية، وتركز على النتائج والمخرجات، ومن أهم فوائد تحديد األهداو 

 .تو ح النتائج التي تريب المؤسسة في الوصول إليها -9

 .ي مستقبل المؤسسةتساعد العاملين واألطراو المعنية على فهم أدوارهم ف -2

 .اإلدارةتعد بمثابة المرشد لصناعة واتخاذ القرارات السليمة من قبل  -3

 .االستراتيجيةتقلل من حدة الصراعات المحتملة فيما بعد خالل تنفيذ الخطة  -4

 .تساعد على تحديد أولويات المؤسسة -0

 .العاملينبة وتقويم أداء التي يمكن من خاللها مراق والمقاييستسهل عملية و ع المعايير  -6

  .تقديم قاعدة لتصميم الوظائو وتنظيم األنشطة الالزمة لتأديتها في المؤسسة -7

  .، والتعاونلتزامواالوتحفيز الجهد،  لإلنجاز،صدرا تعد م -8

 .زمةالتسهل عملية تحديد المتطلبات والموارد ال -1

 .تمثل معيارا للمفا لة بين المؤسسات -.9

ألخذ في االعتبار أن هنالك عوامل تؤثر في صياية األهداو االستراتيجية وهي كماا مع ا       
للمؤسسااااة التعليميااااة ومقارنتهااااا بالتوجااااه المسااااتقبلي  األهااااداو الحاليااااة (8..2)الصاااايرفييحااااددها 

مكانيااات المؤسسااة التعليميااة مااوارد ، وكااذلكاالسااتراتيجي لهااذه المؤسسااة  وماادى المالئمااة الحاليااة واد
الفارص والتهديادات الحالياة والمساتقبلية التاي تواجااه ، باإل اافة إلاى االساتراتيجية هاداواأللتحقياق 
وكيااو يمكاان التوفيااق بينهااا للتغلااب علااى المعوقااات لخلااق بيئااة عماال قااادرة علااى تحقيااق  المؤسسااة
 .األهداو

 :التحليل البيئي: رابعةالمرحلة ال

التحلياااااال  التقياااااايم البيئااااااي، وو  ،يتتعاااااادد مسااااااميات التحلياااااال البيئااااااي مااااااابين المسااااااح البيئاااااا       
إلااااى اهتمااااام التحلياااال البيئااااي بااااالتعرو علااااى واقااااع حااااال ( 2.92) الزنفلااااييشااااير و . االسااااتراتيجي
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المؤسسة، من حيث نقاط قوتها وجوانب ال اعو الداخلياة، والفارص والتحاديات التاي تواجههاا فاي 
القاوة و ال اعو الداخلياة فاي  بيئتها الخارجية، وبالتالي يتم توفير المعلوماات الالزماة عان منااطق

المؤسسااااة مقارنااااة بااااالفرص والتحاااااديات الخارجيااااة التااااي تواجههااااا، مماااااا يفيااااد فااااي و ااااع الخطاااااة 
عملية يشارك فيها فريق العمل  أنهالتحليل البيئي ب (2.92)ومن هنا يعرو ر وان .االستراتيجية

لداخلياااة والخارجياااة المصاااالح لتحدياااد وترتياااب كافاااة العوامااال ا وأصاااحاببالمنظماااة وصاااناع القااارار 
المااؤثرة فااي أداء المنظمااة بهااادو الكشااو عاان نقااااط القااوة وال ااعو فاااي البيئااة الداخليااة والفااارص 
المتاحااة فااي البيئااة الخارجيااة، وكااذلك التهدياادات التااي تااؤثر علااى المنظمااة ممااا يسااهم فااي و ااع 

 .الحالية لتحقيق رسالة المنظمة االستراتيجياتمستقبلية وتطوير  استراتيجيات

لذا فىن عملية التحليل البيئي تتطلب الموائمة بين نقاط ال عو و القوة و بين التهديدات و       
الفرص المتاحة بما يمكن المؤسساة مان معالجاة أوجاه القصاور و الحاد مان التهديادات ماع تطاوير 

 .جوانب القوة وتدعيمها دون إيفال للفرص المتاحة لالستفادة منها

 : عملساليب تحليل بيئة الأأهم 

 : SWOTتحليل  *

نااوع ماان أنااواع  أنااهب( 2.99) بالتحلياال الرباااعي، ويعرفااه الجااارحي SWOT ويعاارو تحلياال      
والبيئاااة الخارجياااة لهاااا، التقيااايم الاااذاتي للمؤسساااة، ويعتماااد علاااى تحليااال البيئاااة الداخلياااة للمؤسساااة، 

ؤسساااة الداخلياااة ف ااال اساااتغالل لماااوارد المأي مااان التحليااال الربااااعي هاااو تحقياااق ساساااوالهااادو األ
 .والخارجية للق اء على نقاط ال عو والتهديدات

األكثاار شاايوعا  األساااليبهااو ماان  SWOTإلااى أن تحلياال ( 1..2)يشااير الهاللااي وآخاارون      
، ويهاااااادو إلااااااى تحديااااااد نقاااااااط االسااااااتراتيجيةفااااااي تحلياااااال بيئااااااة المؤسسااااااة بغاااااارض رساااااام الخطااااااة 

لبيئااة الداخليااة للمؤسسااة، باإل ااافة المرتبطااة با weaknessesونقاااط ال ااعو strengthsالقااوة
التاي قاد تواجاه المؤسساة  threatsأمام المؤسسة، والتهديدات  opportunitieإلى الفرص المتاحة

 .في المستقبل وهي ترتبط بالبيئة الداخلية للمؤسسة

واقعياة تتفاق ماع ماا  اساتراتيجيةلذا فاىن عملياة التحليال البيئاي هاي عملياة مهماة لبنااء خطاة       
تلكاه المؤسسااة ماان عناصاار قااوة لمواجهااة نقاااط ال ااعو أو القصااور، وبالتااالي فااىن هااذه العمليااة تم

 :هي خطوات التحليل الرباعي أن( 2.99) الجارحي تتم وفق خطوات، حيث يرى

 .عمل قاعدة بيانات وافية للمؤسسة -
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 .توفير أكبر قدر ممكن من الدراسات والمعلومات للعاملين بالمؤسسة -

 .من الحوارات مع العاملين بالمؤسسة والمجتمع المحليعمل عدد  -

 .االستراتيجيطرح أفكار جديدة ومبتكرة في التخطيط  -

كما أن هنالك مجموعاة مان العناصار الداخلياة والخارجياة التاي يجاب مراعاتهاا فاي عملياة التحليال 
 :على النحو التي( 2.99)الجارحي كما يرى البيئي وهي

 :ة التي يجب النظر إليهاالعناصر الداخلي: أوال

 .مدى تمكن المؤسسة من تحقيق االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية -

دور القياادة ومادى فاعليتهاا فاي إدارتهاا للعمال داخال المؤسساة، وتهيئاة العوامال لصاالح العملياة   -
 .التعليمية

داري متطور -  .مدى استخدام القيادة لنظام مالي، واد

 .دارة المؤسسة للمعلمين على العمل الجماعيمدى تشجيع إ -

دور وحدة التدريب والجودة داخل المؤسساة، وماا هاي البارامج التاي ت اعها الوحادة لادعم العمال  -
 .داخل المؤسسة

 .المعامل ويرو األنشطة ومدى استخدامها لتحقيق أهداو المنهج الدراسي -

 .علم الحديثالتعليم، والت ستراتيجياتمدى استخدام المعلمين ال -

 .أدوات تقويم المتعلم، ومدى استخدامها لتحسين أداء المتعلمين -

 .مدى وجود قاعدة بيانات متكاملة -

 .مبنى المؤسسة، ومدى صالحيته -

 .الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع المحلي -

 .مستوى المتعلمين في جميع المواد الدراسية -

 .صحية داخل المدرسةسلوكيات الطالب األخالقية، وال -
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 :العناصر الخارجية التي يجب النظر إليها :ثانيا

 ؟(العلماء -المثقفون -الحرفيين -رجال األعمال) هل يوجد حصر بىمكانيات المجتمع البشرية -

 ؟(متاحو -مكتبات -مالعب) هل يوجد حصر بىمكانيات المجتمع المادية  -

 ا تأثير على المؤسسة؟هل يوجد حصر بالمشكالت الخارجية والتي له -

وبالتالي فىن التحليل الرباعي يقوم علاى خطاوات عملياة منظماة حتاى يحقاق الغاياة المنشاودة      
 .منه في دراسة واقع المؤسسة، لما يرتبط به من عمليات الحقة في تحديد التوجهات المستقبلية

 :أسلوب السيناريوهات *

ناريو هااااو وصااااو لمجموعااااة ماااان األحااااداث أن مصااااطلح السااااي( 2.94 )يشااااير البحيااااري        
المحتملة أو الممكن حدوثها في المستقبل والقائمة على أو اع افترا اات مبدئياة محاددة والنتاائج 

ويسااتخدم أساالوب السايناريو بغاارض التركياز علااى بعااض  ،إليهاا أو المساارات التااي يمكان أن تااؤدي
األسلوب فىن القيام بالتنبؤ يتم فاي  األحداث المهمة والمحتمل حدوثها في المستقبل، وفي ظل هذا

ظل عدد من الظروو المحتملة والبديلة وتوقع ما سيحدث إذا وجد كال ظارو مان هاذه الظاروو، 
ن تتناسااب مااع بديلااة والتااي يمكاان أ اسااتراتيجياتومثال هااذا األساالوب يساااعد المؤسسااة علااى و اع 

لخيااارات البديلااة التااي عاارض االحتماااالت وادو هااذا األساالوب إلااى كاال موقااو يحتماال حدوثااه، ويهاا
باإل ااافة  لاى الخياارات أو البادائل المختلفاةالنتاائج المترتباة عو  تنطاوي عليهاا التطاورات المساتقبلية

تمكاااين العااااملين مااان التفكيااار فاااي كااال هاااذه األماااور ، و ياااز االنتبااااه علاااى األحاااداث الرئيساااةترك إلاااى
تنشاايط خيااالهم وبالتااالي  سااهم فاايممااا ي اأنهواسااتثارة النقااال حولهااا واسااتدعاء ردود الفعاال ماانهم بشاا
 .مساعدتهم في اتخاذ قرارات أف ل بشأن المستقبل

 :أسلوب التنبؤ العلمي* 

رؤية للمستقبل في مجاال معاين، والتنباؤ عملياة ( 1..2)يمثل هذا األسلوب كما يشير علي      
و اااع فر ااايات حاااول ماااا سااايحدث فاااي المساااتقبل بشاااأن أمااار ماااا، فهنالاااك تنباااؤات حاااول الحالاااة 

لتعليمية في المستقبل وحالة البطالة على سبيل المثال، ويتم بناء التنبؤ من خاالل أتبااع أسالوبين ا
  :أو أحدهما وهما
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والاااذي ياااتم فيااه االساااتعانة بخباااراء فااي وصاااو حالاااة أماار ماااا فاااي : األساالوب الكيفاااي أو النااوعي -
لحاااادس والتوقااااع عتماااادين علااااى االمسااااتقبل ماااان خااااالل الخباااارة والمعرفااااة بتطااااور األمااااور مسااااتقبال م

 .الشخصي

وفيه يتم استخدام التحليل الريا ي واإلحصائي من خالل االستفادة من بنوك : األسلوب الكمي -
المعلوماااات حاااول األمااار المااااراد التنباااؤ باااه مساااتقبال، وماااان خاااالل النمااااذج والمعاااادالت الريا ااااية 

 .واإلحصائية يمكن و ع صورة للمستقبل

 :أهمية التحليل البيئي

للتحليااال البيئاااي أهمياااة كبيااارة فاااي دراساااة واقاااع المؤسساااة التعليمياااة التاااي تساااعى للرقاااي  إن       
 :يين هماأساسفي كونه يحقق هدفين ( 1..2)ينيمة باألداء، وتت ح هذه األهمية كما يرى

 .تزويد المؤسسة بمعلومات عن أية فرصة يمكن االستفادة منها أو أي عقبة يمكن تجنبها -9

 .استراتيجيةل عو قبل و ع أي الكشو عن مناطق ا -2

فاي كوناه يسااعد علااى  االساتراتيجيإلاى أهمياة التحليال ( 2.99) احاوى المليجاى يشايركماا     
 :تحديد التي

 .المتاحة للمؤسسة التعليمية ات واإلمكانات المادية والبشريةالمساهمة في تقييم القدر  -9

معرفاة مادى كفااءة البنااء ، و لتعليمياة ااح موقاو المؤسساة بالنسابة لغيرهاا مان المؤسساات اإي -2
 .التنظيمي الخاص بها

 .منها، والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال االستفادةبغرض  هاتعزيز و بيان وتحديد نقاط القوة  -3

وصاااو وتحدياااد نقااااط ال اااعو؛ حتاااى يمكااان للمؤسساااة التغلاااب عليهاااا ومعالجتهاااا أو تفاديهاااا  -4
 .ببعض نقاط القوة الحالية للمؤسسة

الفاااارص ) والتحلياااال الخااااارجي( نقاااااط القااااوة وال ااااعو)قيااااق التاااارابط بااااين التحلياااال الااااداخلي تح -0
وبالتالي القدره على دعم الفرص وتجناب التهديادات ومواجهتاا ماع إزالاة وتحجايم نقااط ( والتهديدات
 .ال عو

معرفااااة ماااادى قااااوة العالقااااات بااااين األفااااراد، وتماسااااك جماعااااات العماااال، والحاااارص علااااى دعاااام  -6
 .مؤسستهم
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إلااى أهميااة التحلياال البيئااي  ( 2.92)العار ااي والعباااديو  العيساااوي يشااير وفااي هااذا الجانااب     
عاان خصااائص تحديااد العواماال البيئيااة وتشخيصااها لو ااع صااورة تفصاايلية إسااهامه فااي ماان خااالل 

وتقاااادير مااااا يمكاااان أن تقدمااااه البيئااااة الخارجيااااة ماااان فاااارص وتهدياااادات، ، هااااذه العواماااال واتجاهاتهااااا
 االستراتيجينتائج التحليل  ، كما تفيدتحويه البيئة الداخلية من نقاط قوة و عوباإل افة إلى ما 

حالة دائماة مان االنساجام ، كما يسهم في خلق الرئيسة للمؤسسة االستراتيجيةفي تحديد التوجهات 
 .واأللفة مع تركيبة األطراو البيئية المختلفة التي تتعامل معها أو تعمل من خاللها

 :بق فىن التحليل البيئي يشمل علىوبناًء على ما س

 .جوانب القوة وال عو لدى المؤسسة وتمثل البيئة الداخلية للمؤسسة -9

 .الفرص والتحديات والتهديدات التي تواجه المؤسسة وتمثل البيئة الخارجية للمؤسسة -2

يئااة التااي تاام التطاارق إليهااا يااتم التوصاال إلااى جوانااب القااوة وال ااعو فااي الب األساااليبوماان خااالل 
 .الداخلية، ومقابلتها مع الفرص والتهديدات والتي تمثل البيئة الخارجية

 :االستراتيجيةصياغة الخطة : خامسةالمرحلة ال

 :ية وهيأساسبثالث خطوات ( 2.92)بحسب الزنفلي االستراتيجيةتمر مرحلة صياية الخطة    

راجعاة الرؤياة والرساالة واألهاداو ياتم م قبل البدء في هذه الخطاوة: االستراتيجيةتحديد البدائل  -9
ثاام  .مااع مااا نااتج ماان التحلياال البيئااي ناساابتهاتحدياادها، وذلااك للتأكااد ماان مالتااي ساابق  االسااتراتيجية
والتااي تتمثاال فاي تحديااد مجموعاة ماان باادائل التصارو والمسااارات التااي  االساتراتيجيةتحدياد الباادائل 

، ففي هذه الخطوة يتم الربط بين راتيجيةاالستتحدد أساليب تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وأهدافها 
الفااارص والتحاااديات المتوقعاااة فاااي البيئاااة الخارجياااة مااان ناحياااة، ونقااااط القاااوة وال اااعو مااان ناحياااة 

 .بين البيئة الداخلية والخارجية المناسبتكيو ال التي تحققالبدائل  أف ل أخرى، وبالتالي رسم

ماان و ااع المؤسسااة الحااالي إلااى الو ااع  االنتقااال أساااسعلااى : األنسااب االسااتراتيجيةاختيااار  -2
نفساااهم أماااام عااادد مااان البااادائل أيجااادون  االساااتراتيجيالمرياااوب فيهاااا فاااىن القاااائمين علاااى التخطااايط 
والتحلياال البيئااي، لكاال بااديل ماان هااذه  االسااتراتيجيةالناتجااة ماان تحديااد الرسااالة والرؤيااة واألهااداو 

والذي سيتم األخاذ  أنسبهاالبدائل واختيار البدائل عيوب ومميزات، وبالتالي يتعين التفكير في هذه 
 .به في المرحلة التالية
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، االسااتراتيجيي ماان عمليااة التخطاايط ساسااتمثاال المنااتج األ: االسااتراتيجيةكتابااة وثيقااة الخطااة  -3
، باإل افة إلى نتاائج التحليال البيئاي االستراتيجيةفهي تعرض رسالة المؤسسة، ورؤيتها، وأهدافها 

األكثاار مناساابة للمسااتقبل، مااع  االسااتراتيجية، و االسااتراتيجيةا تعاارض الباادائل الواسااع للمؤسسااة، كماا
زماااااة إلدراك ذلاااااك المساااااتقبل  ااااامن سااااياق الرساااااالة والرؤياااااة، وتغطاااااي هاااااذه الخطاااااة الالوسااااائل ال
باال تخ ااع  ثابتااةنساابيا، وتتميااز بالشاامولية، والمرونااة فهااي ليساات  فتاارة زمنيااة طويلااة االسااتراتيجية

تت امن  صايايتهاعند  االستراتيجيةكلما كانت  رورية، وبالتالي فالخطة للمراجعات والتعديالت 
 :التيةالعناصر 

 .ولماذا تعد االستراتيجيةمقدمة الخطة  -

 .االستراتيجيةبيان رسالة، ورؤية المؤسسة  -

 .االستراتيجيةهداو والتطلعات مجموعة األ -

 .ل نقاط القوة وال عوملخص لنتائج تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة والتي تمث -

 .ملخص لنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل الفرص والتحديات -

 .الذي تم اختياره االستراتيجيالبديلة ومقارنة بينها، ثم تحديد البديل  ستراتيجياتلالملخص  -

 .المختار ومحاوره بتفصيل كاو االستراتيجيوصو البديل  -

 .، والرقابة والمراجعةستراتيجيةاالترتيبات و متطلبات تنفيذ  -

وبالتاااالي فاااىن الصاااياية الوا اااحة والمتساااقة للخطاااة االساااتراتيجية ي ااامن قااادرة العااااملين فاااي      
المؤسسااة التعليميااة علااى فهمهااا بمختلااو مسااتوياتهم الثقافيااة والمهنيااة، وذلااك للعماال علااى السااير 

 .وفقها للوصول إلى النتائج المطلوبة

 :االستراتيجيةيذ الخطة تنف: سادسةالمرحلة ال 

عمليااة تتطلااب اتخاااذ قاارارات  باعتبارهاااإلااى هااذه المرحلااة  (7..2)يشااير أبااو بكاار؛ و النعاايم      
والسياسات مو ع  االستراتيجياتيومية فيما يتعلق بتخصيص الموارد، وهي عملية تتطلب و ع 

قد تت من إحداث تغيرات في من خالل تنمية البرامج والموازنات واإلجراءات، هذه العملية التنفيذ 
الثقافااااة العامااااة أو الهيكاااال أو نظااااام اإلدارة فااااي المؤسسااااة، وعمليااااة التنفيااااذ تااااتم بواسااااطة أع اااااء 
 .المؤسسة تحت إشراو وتدعيم المديرين في اإلدارات الوسطى واإلشرافية ومتابعة اإلدارة العليا
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وهاي علاى النحاو  االساتراتيجيةمجموعة من اإلجراءات لتنفيذ الخطاة  (2.92)ويحدد الزنفلى     
 :التي

؛ أو االساتراتيجيةمان و اع الخطاة : ي ام باين أفاراده االساتراتيجيةتكوين فرياق لتنفياذ الخطاة  -9
بأكملااه، باإل ااافة إلااى أفااراد ماان اإلدارة  االسااتراتيجي، أو الفريااق التخطاايط االسااتراتيجيالمخطااط 

ممان يشاهد لهام باالخبرة وساعة األفاق ونفااذ  العليا، وبعض األفراد المختارين من أع ااء المؤسساة
 .البصيرة؛ ومع تشكيل الفريق يلزم تحديد مسؤوليات و دور كل فرد من أفراد الفريق تحديدا دقيقا

للتأكااااد ماااان صااااحة مااااا تاااام االنتهاااااء إليااااه ودقتااااه  االسااااتراتيجيةيقااااوم الفريااااق بمراجعااااة الخطااااة  -2
 .ومو وعيته

وأهميتها بين أع اء المؤسسة كافة، وكذا األطاراو  يةاالستراتيجنشر الوعي بأهداو الخطة  -3
 .المعنية بها ويمكن أن يتم ذلك من خالل عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورل العمل

يصاااامم الفريااااق الباااارامج التنفيذيااااة، مت اااامنة المشااااروعات ويوزعهااااا علااااى عاااادد ماااان الخطااااط  -4
 .التشغيلية

 .دية والمالية واإلدارية والمعلوماتية الالزمة للتنفيذيحدد الفريق المتطلبات البشرية والما -0

والواجبااااات فيمااااا يخااااص كافااااة  واالختصاصاااااتيحاااادد الفريااااق األنشااااطة واألعمااااال المطلوبااااة،  -6
 .وحدات المؤسسة وأع ائها

 .زمة لبدء التنفيذ وتقدمه، ثم يقوم المختص باتخاذهااليدرس الفريق القرارات ال -7

 .ات البدء في التنفيذ، ثم يبدأ التنفيذ في المواعيد المحددةيتم توفير كافة متطلب -8

 .االستراتيجيةمتابعة وتقويم الخطة : سابعةالمرحلة ال

التاي تام مقارناة النتاائج  مرحلاة باعتبارهاا هاذه المرحلاةإلاى  (2.99) احاوى والمليجاى شيري     
يم فاااي هاااذه المرحلاااة عملياااة تحقيقهاااا فعاااال باألهاااداو المحاااددة والمتوقعاااة فاااي الخطاااة، ويمثااال التقاااو 

مساااتمرة ومصااااحبة لخنشاااطة فاااي توافاااق زمناااي مناساااب يسااامح لاااإلدارة باكتشااااو احتماااال انحاااراو 
األداء عن المستويات المستهدفة وبالتالي هو عملية مالزمة للمتابعة والتعرو على األخطاء التاي 

لكفاااءة التااي تاام بهااا قااد تقااع فااي الوقاات المناسااب، وذلااك باسااتخدام معااايير ومؤشاارات للحكاام علااى ا
تنفيااذها مباشاارة، وكااذلك أثناااء مرحلااة تنفيااذ  ء، وتااتم عمليااة تقااويم تنفيااذ الخطااة باادتحقيااق األهااداو

ات المحققااة بالنساابة اإلنجاااز ، وقياااس الخطااة، وفيهااا تااتم مالحظااة األداء فااي جميااع خطااوات التنفيااذ
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رحلاااة علاااى حاااده لخهاااداو المو اااوعة، باإل اااافة إلاااى تحدياااد جواناااب القاااوة وال اااعو فاااي كااال م
للوصول إلى الحكم النهائي بمادى نجااح أو فشال تنفياذ الخطاة، وذلاك لو اع جمياع هاذه الجواناب 
فااي تقرياار يت اامن إدخااال بعااض التعااديالت التااي يجااب مراعاتهااا عنااد الشااروع فااي خطااة جدياادة 

 .للمستقبل

 :اهم االستراتيجيةلذا يمكن القول أن هذه المرحلة تت من نوعين من التقويم للخطة 

بغاارض متابعااة التنفيااذ والتأكااد ماان صااحة  االسااتراتيجيةالتقااويم المسااتمر لمراحاال تنفيااذ الخطااة  -9
التنفيااذ، وكااذلك إدخااال التعااديالت ال اارورية عنااد مالحظااة جوانااب قصااور أو  ااعو بمااا ي اامن 

 . في الطريق الصحيح االستراتيجيةسير الخطة 

ة درجة تحقق األهاداو التاي تام تحديادها فاي بهدو معرف االستراتيجيةالتقويم الختامي للخطة  -2
 والتايماع تحدياد جواناب ال اعو أو الفشال فاي تنفياذها، ومصاادر القاوة المطلوباة للنجااح أالخطة 

 .أدت إلى النجاح في حالة التنفيذ

الجديدة لمراعاة الجوانب التاي  االستراتيجيةويستفاد من المتابعة والتقويم بنوعية في و ع الخطط 
 .ل مان أف ل النتائج المرجوةوذلك رصدت 

 :االسرتاتيجيمتطلبات جناح التخطيط  :سابعا

يااأتي فااي  االسااتراتيجيإلااى عاادد ماان المتطلبااات لنجاااح التخطاايط ( 1..2)يشااير هارسااون        
وجاود قياادات  االساتراتيجي ويتطلاب ذلاكاقتناع المسؤولين في المؤسسة بأهمية التخطايط  مقدمتها

تااوفير متطلبااات الخطااة ماان مااوارد ماليااة  مااع يةساسااالمهااارات اإلداريااة األوكااوادر مؤهلااة تتمتااع ب
و ع برناامج وكذلك المعلومات والبيانات الالزمة مع األخذ في االعتبار  وبشرية وتنظيمية وتقنية

توافاااق الهيكااال التنظيماااي ماااع الخطاااط وكااذلك  لتهمئزمنااي مناساااب وتسااامية المعنياااين بالتنفياااذ ومساااا
مع المتابعة والتصحيح بما يتسم بالمرونة و السهولة إلاى  نظام موازنات فاعل تباعواد  االستراتيجية
 .تصبح األهداو مجرد أحالم الواقعية في التقديرات والخطط حتى الجانب 

 :هي االستراتيجيأن من أهم متطلبات التخطيط ( 2.99)في حين يرى الجارحي    

 .عايير وا حة ومعلنةاختيار القيادات المدرسية بدقة متناهية ووفق م -9

 .بقدر االمكان ؤسسةتثبيت قيادات الم -2

 .تكامل المنظومة اإلدارية والفنية داخل المؤسسة -3
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 .وجود نظام متكامل للتنمية المهنية للعاملين بالمؤسسة -4

 .وجود حصر دقيق للموارد البشرية والمادية للمؤسسة -0

 .توفير نظام للمحاسبة -6

 .توفير نظام مالي -7

 :يمكن تقسيمها على النحو التي االستراتيجيوبالتالي يمكن القول إن متطلبات التخطيط        

، االسااتراتيجيةمثاال توافاق الهيكاال التنظيمااي مااع الخطااة : متطلباات تتعلااق بالمؤسسااة بشااكل عااام -
ظاام وكذلك تاوفر ن األقسام،والواقعية في التخطيط مع المرونة والسهولة في االتصال بين مختلو 

 .للمحاسبة والمتابعة

وتااااوفير الكااااوادر العاملااااة  كاقتناااااع المساااائولين بأهميااااة التخطاااايط،: متطلبااااات تتعلااااق بالعاااااملين -
  .المؤهلة، باإل افة إلى التنمية المهنية للعاملين مع المتابعة والتصحيح لخعمال المنجزة

تااوفير نظااام مااالي، وكااذلك منهااا الحصاار الاادقيق للمااوارد المتاحااة، و  :متطلبااات تتعلااق بااالموارد -
 االستراتيجيقاعدة معلومات وبيانات يمكن االستناد إليها في عملية التخطيط 

 :االسرتاتيجيالتخطيط  تنفيذ معوقات :ثامنا

عملية دقيقة تتطلب الكثيار مان الجهاد واالهتماام للوصاول إلاى  االستراتيجيعملية التخطيط       
وقااات التااي قااد تعتااري العمليااة ال تخلااو ماان الصااعوبات والمعياياتهااا وأهاادافها، وماان هنااا فااىن هااذه 

تنفيااذ التخطاايط االسااتراتيجي  المعوقااات أن ماان (1..2)الهاللااي فااي هااذا الجانااب ياارىو . طريقهااا
إلجااراء تغيياارات فااي المؤسسااة التعليميااة بمااا يتوافااق مااع التوجااه  التكلفااة العاليااة فااي بعااض األحيااان
عاان رؤيتهااا ورسااالتها فااي  التعليميااة انفصااال خطااة المؤسسااةو  ،المسااتقبلي فااي الخطااة االسااتراتيجية

لصاااعوبات المرتبطاااة بعملياااة ل التعليمياااة عااادم اساااتيعاب المؤسساااةباإل اااافة إلاااى  بعاااض األحياااان
االهتمام أكثر مماا ينبغاي باساتقراء الما اي والحا ار للتنباؤ بالمساتقبل أكثار مان ، وكذلك التغيير

علاى ساير الخطاة، وأثر تلك المتغيارات  التعليمية بالمؤسسة ردراسة المتغيرات الموقفية التي قد تم
النظم التعليمية التي يالبا ما يسودها عدم التأكد والتعقيدات نظارا  يتكرر فيالمعوق  احيث أن هذ

ألن أحداثا صغيرة قد تحدث بالصدفة وتؤثر بدرجاة ييار متوقعاة علاى عملياات النظاام ومخرجاتاه 
 .ر متوقعةيي ائيةنهالوتؤدي إلى تعقيدات 

 :تتمثل في  االستراتيجيأن معوقات التخطيط ( 2.93)في حين يرى السعبري     
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 .عدم الدقة في المعلومات و البيانات -9

 .عدم صحة التنبؤات واالفترا ات المستقبلية -2

 .عدم مراعاة التغير في الواقع -3

 .عيدا عن الواقعانعزال القائمين على التخطيط عن المنفذين مما يجعل التقييم ب -4

 .االستراتيجيةأسلوب التفكير الرجعي أو التسلطي في و ع الخطة  -0

 ااعو المااوارد واإلمكانااات المخصصااة لعمليااة التخطاايط، وكااذلك  ااعو عمليااة حصاار هااذه  -6
، باإل ااافة إلااى عاادم توظيفهااا بشااكل االسااتراتيجيةفااي الخطااة  توظيفهاااالمااراد  المااوارد واإلمكانااات

 .صحيح

 .االستراتيجينب المهاري لدى القائمين على عملية التخطيط  عو الجا -7

 .يياب التنسيق بين األطراو المعنية بالتخطيط -8

 .االستراتيجيةيياب الواقعية و العقالنية عند تصميم الخطة  -1

  .طبيعة األنظمة التي يقام بها التخطيط من حيث كونها دكتاتورية أو بيروقراطية -.9

 :مكن تصنيفها إلى يابق للمعوقات من خالل العرض الس

بأهمياة التخطايط الكامال  االقتنااعمثل عدم الجدياة و  :لعليا للمؤسسةمعوقات مرتبطة باإلدارة ا -9
 .منفذينللعلى عملية التخطيط و  ، وبالتالي عدم تقديم الدعم اإلداري والفني للقائميناالستراتيجي

ومثاااال ذلاااك عااادم اماااتالكهم : االساااتراتيجي معوقاااات مرتبطاااة بالقاااائمين علاااى عملياااة التخطااايط -2
للقيام بالتخطيط، باإل افة إلى اقتصار المشاركة في عملية التخطيط  الالزمةللمهارات والمعارو 

 .على فئة محددة من العاملين دون شموليتها لمختلو مستويات العمل االستراتيجي

يااة والعقالنيااة إلااى جانااب عاادم مثاال البعااد عاان الواقع: االسااتراتيجيةمعوقااات مرتبطااة بالخطااة  -3
 .المرونة والقابلية للتأقلم مع المتغيرات الموقفية

عاادم توزيااع المهااام والمسااؤوليات بصااورة دقيقااة بااين المنفااذين : معوقااات مرتبطااة بعمليااة التنفيااذ -4
تعاادد وجهااات النظاار  االرتباااك والصااراع الناااتج ماانللوصااول إلااى األهااداو وهااو مااا قااد يااؤدي إلااى 

 .اموتداخل المه
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  :االسرتاتيجيمناذج التخطيط  :تاسعا

، يمكان االساتراتيجيمن خاالل تتباع األدب النظاري يلحاظ وجاود تعادد فاي نمااذج التخطايط        
مان وجاود ( 8..2)الهاللايإرجاع هذه التعدد إلى اختالو التسميات باإل افة إلى ماا أشاار إلياه 

أن يكااون عليااه الشاايء بصاافة عامااة، أي وهااي التااي تقاادم فكاارة شاااملة لمااا يجااب  ةنماااذج مفاهيمياا
للشيء ثم تتشاكل التعااميم مان خاالل التفاصايل؛ ونمااذج إجرائياة وهاي تمثال النماوذج  ةتقديم صور 
 .في الواقع وهو عكس نماذج المفاهيم ةالمؤسس تطبقهالذي 

 .االستراتيجيوفيما يلي سيتم عرض أهم النماذج التي تناولتها أدبيات التخطيط 

 (:Steiner)ستينرنموذج  :أوال

 :والشكل التي يو ح هذا النموذج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) الشكل

 (.2.9،يالجبور ) نموذج ستينر

 :على النحو التيوجود ثالث مراحل  (9) يت ح من خالل الشكل
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 :تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين هما: المرحلة األولى -9

من خالل  وذلك طيط من قبل المسؤولينوالتي تتمثل في البدء بعملية التخ: التخطيط للتخطيط -أ
والموقو الاراهن ومادى االساتعداد لممارساة العملياة التخطيطياة إلاى جاناب مناقشة األداء الما ي 

 .معرفة مدى توفر المعلومات المطلوبة للقيام بعملية التطوير وتنفيذ الخطة

ء فاي عملياة التحليال وتتمثل في القيام بجمع المعلومات مان أجال الباد: الو ع الحاليدراسة  -ب
الااااداخلي والخااااارجي للمؤسسااااة باإل ااااافة إلااااى تقياااايم الفاااارص المتاحااااة والتهدياااادات أو المعوقااااات 

 .الخارجية إلى جانب تحديد عناصر القوة وال عو في أداء المؤسسة

مع تشكيل خطط  االستراتيجيةالتدقيق في المعلومات من أجل و ع الخطة :  المرحلة الثانية -2
 .الرئيسة واألهداو والبرامج الالزمة لتنفيذ الخطط طويلة المدى االستراتيجياتمن تنفيذية تت 

وهي مرحلة تنفيذ الخطاط والعمال علاى تقويمهاا ماع االساتفادة مان النتاائج فاي : المرحلة الثالثة -3
 .االستراتيجيةتقديم تغذية راجعة للخطط 

ليسون: ثانيا  (:Davies and Ellison)دافيز وا 

 :تي يو ح هذا النموذجوالشكل ال

 

 

 

 



(2)شكل

ليسون   (1..2عقالن،) نموذج دافيز واد

التنفيذ الفعلي يتطلب القيام بجهد منظم  إال أنيتصو هذا النموذج بالبساطة من حيث الشكل 
 :، حيث يسعى دافيز و إليسون من هذا النموذج إلىاالستراتيجيةللوصول إلى تحقيق األهداو 

 Future Perspectiveالمنظور المستقبلي 

 Strategic Intentلتوجه االستراتيجي ا

 

 Strategic Planningجي التخطيط االستراتي

 وضع المرامي واألهداف اإلجرائية

Operational Target Setting 
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في األداء  ةمستقبلي الذي تسعى من خالله المؤسسة إلى تحقيق نقله نوعيتحديد المنظور ال -
 .نحو األف ل

تبع ذلك من وما ي االستراتيجيوهو يمثل توجه المؤسسة نحو التخطيط  :االستراتيجيالتوجه  -
 .استراتيجيةإعداد وتهيئة المؤسسة والعاملين للعمل وفق خطة 

 استراتيجيةل تشكيل فريق للعمل على و ع خطة من خال: االستراتيجيالقيام بالتخطيط  -
 . بجميع عناصرها

 .االستراتيجيةوهي مجموعة خطوات تنفيذية للخطة : و ع المرامي واألهداو اإلجرائية -

 (:Bryson)نموذج برايسون : الثاث

 :والشكل التي يو ح هذا النموذج



 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3)الشكل

(2101الجبوري،)نموذجبرايسون

 العمالء

9- 

 التنفيذ

 

 ب 4

 البيئة الداخلية

2- 

اإلتفاق 

المبدئي 

التخطيط )

 (للتخطيط

1- 

األوامر أو 

مات التعلي

 الرسمية

الرسالة 

والفهم 

بواسطة 

الجهات 

ذات 

 العالقة

 -القوى واالتجاهات 

 -االقتصادية -السياسية

 .التكنولوجية -االجتماعية

 .القوى المتنافسة: المنافسون-

 .القوى المتعاونة: المشاركون -

 أ 4 

 (السناريوهات)البيئة الخارجية 

 المخاطر    
 الفرص

ا القضاي -5
 ستراتيجيةاال
 المدخل المباشر -
 مدخل األهداف -
 مدخل رؤية النجاح -

 المدخل غير المباشر -

تشكيل  -6

 ستراتيجيةاال

7-  
مراجعة 

 ستراتيجيةاال

 والخطة

وصف  -8
مستقبل 

المؤسسة 
رؤية ) 

 (النجاح

 :المصادر -3
 البشرية -
 االقتصادية -
 المعلومات -

 الكفايات -

 :حاليةال ستراتيجياتاال
 .على المستوى الشامل -
على المستوى  -

 .الوظيفي

 :األداء
 .المؤثرات -
 .النتائج -

 .التاريخ -

الخارجي 

 -20 الداخلي

النتائج 

وإعادة 

 التقييم
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الناااجح  االسااتراتيجيتحقيااق التخطاايط ل يةأساسااأربااع مراحاال النمااوذج يت ااح وجااود  خااالل هااذاماان 
 :وهي

 : وتشمل االستراتيجيالمرحلة األولى والتي تمثل االستعداد للتخطيط  -9

 .االستراتيجيمثل االتفاق على بدء عملية التخطيط ي ووه: االتفاق المبدئي -

لمباشرة عملية التخطيط مان حياث تشاكيل  الالزمةي القرارات وه: األوامر أو التعليمات الرسمية -
 .الفريق أو توجيه العاملين نحو و ع تقارير أو تقديم معلومات متصلة بعملية التخطيط

تحدياااد المصاااادر البشااارية واالقتصاااادية والمعلوماااات  التمهياااد للقياااام بالتحليااال البيئاااي مااان خاااالل -
الحاليااااة علااااى المسااااتوى الشااااامل و  االسااااتراتيجيات والكفايااااات الالزمااااة إلااااى جانااااب التعاااارو علااااى

، هذا إلى جانب جمع المعلومات من البيئة الخارجياة معرفة األداء ومؤثراته ونتائجه معالوظيفي، 
واالجتماعيااااة والتكنولوجيااااة مااااع معرفااااة العمااااالء  واالقتصاااااديةل القااااوى واالتجاهااااات السياسااااية حاااو 

 .ن مع المؤسسة في أعمالهايلمتعاونن لها و ايالمؤثرين على المؤسسة والمنافس

وذلك ألجال مقابلاة نقااط القاوة  ،القيام بالتحليل البيئي الداخلي والخارجيوهي : المرحلة الثانية -2
سااتفادة ماان الاوذلااك بوال ااعو فااي داخاال المؤسسااة مااع الفاارص والتهدياادات فااي البيئااة الخارجيااة 

 .وة السابقةفي الخط االبيانات و المعلومات التي تم الحصول عليه

 :وذلك من خالل االستراتيجيةالمرحلة الثالثة و تتمثل في صياية وتنفيذ الخطة  -3

مااع مراجعتهااا  االسااتراتيجية، وتشااكيل لمؤسسااةلالتااي تشااكل األولويااة  االسااتراتيجيةتحديااد الق ااايا 
الل رؤيتهااا ثاام وصااو مسااتقبل المؤسسااة ماان خااللتأكااد ماان موافقتهااا لخهااداو المحااددة ، وكااذلك 

 .االستراتيجيةتنفيذ الخطة متابعة لعمل على ا

 .و االستفادة منها في تطوير الخطة وتعديلهاتقويم النتائج المرحلة الرابعة وتتمثل في  -4

يلحظ تركيز هذا النموذج على الترابط بين مختلو مراحله وعناصره بما يحقق التخطايط المتكامال 
بماا يعاود بااألثر اإليجاابي علاى  االستراتيجيةخطة مع السعي لالستفادة القصوى من نتائج تنفيذ ال

 .  مختلو المراحل في تصحيح وتطوير مسار العمل
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 :نموذج الجبوري :رابعا

 :والشكل التي يو ح هذا النموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)شكل

(2101،الجبوري)الجبورينموذج

:ى األسفل على النحو التييميل هذا النموذج إلى التسلسل في مراحله المختلفة من األعلى إل

المرحلااااة األولااااى وتتمثاااال فااااي قناعااااة واسااااتعداد اإلدارة العليااااا فااااي المؤسسااااة التعليميااااة للقيااااام  -9
 .االستراتيجيبالتخطيط وهي مرحلة التخطيط للتخطيط 

، وذلك من خالل تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها االستراتيجيةثم تأتي مرحلة تحديد التوجهات  -2
 .لى تحقيقهاإألهداو التي تسعى والقيم وا

 :وينقسم إلى: البيئي للمؤسسة التعليمية االستراتيجيالقيام بالتحليل  -3

قناعة واستعداد اإلدارة العليا في 

 المؤسسة التعليمية

 تحديد التوجهات االستراتيجية

 الرؤية 

 الرسالة

 القيم

 األهداف

 التحليل االستراتيجي البيئي للمؤسسة التعليمية

ة التحليل االستراتيجي للبيئ

الخارجية المحيطة بالمؤسسة 

 التعليمة

التحليل االستراتيجي للبيئة 

 الداخلية للمؤسسة التعليمية

تحليل الموقف االستراتيجي من خالل التحليل 

 (swot) الرباعي لمصفوفة

 تحديد البدائل والخيارات االستراتيجية

 صياغة الخطة االستراتيجية

 رقابة الخطة االستراتيجية
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ويااااتم ماااان خاللااااه دراسااااة العناصاااار : للبيئااااة الداخليااااة للمؤسسااااة التعليميااااة االسااااتراتيجيالتحلااااي  -أ
 .للمؤسسة التعليمية الرئيسية للبيئة الداخلية مع تحديد مجاالت القوة وال عو في البيئة الداخلية

وفيهاا ياتم دراساة وتحليال : للبيئة الخارجياة المحيطاة بالمؤسساة التعليمياة االستراتيجيالتحليل  -ب
 .هم الفرص والتهديدات التي قد تواجه المؤسسةؤسسة و أالعناصر الخارجية المؤثرة على الم

 االسااتراتيجيموقااو فااي تحلياال ال SWOTحيااث يااتم فااي هااذه المرحلااة اسااتخدام التحلياال الرباااعي 
، والتي من خاللهاا تساتطيع المؤسساة انتقااء أف ال االستراتيجيةبغرض تحديد البدائل و الخيارات 

 .البدائل أو اختيار بدائل أخرى في مواجهة الظروو المتغيرة

، ومان ثام العمال علاى تنفياذها مان أجال  االساتراتيجيةفي المرحلة الرابعاة ياتم صاياية الخطاة  -4
 .ئج المرجوةتحقيق النتا

هي عملية تهدو إلى متابعة تنفيذ و  االستراتيجيةأما المرحلة األخير فهي الرقابة على الخطة  -0
مان أجال تقاديم التغذياة الراجعاة  الخطة، وهنا تجدر اإلشارة إلى أهمية التركيز علاى عملياة التقاويم

 .للخطة

 :نموذج الهاللي: خامسا

 :والشكل التي يو ح هذا النموذج

 

 

 

 

 

 

 

(5)شكل

 (2118،الهاللي)الهاللينموذج

التخطيط 

 للتخطيط

دراسة 

الوضع 

 الحالي

 التحليل البيئي
 .البيئة الداخلية -
 .بيئة السوف -
 .البيئة العامة -
 .البيئة التنافسية -
 .البيئة العرضية -
الفرص ) 

 (والمخاطر

 تحليل المصادر
 البشر -
 المال -
 ديداتالته -
الفرص و ) 

 (المخاطر

 وضع األهداف
 الرسالة -
األهداف  -

 المحدودة
 األهداف -

وضع 
 ستراتيييةاال
 استراتييية-

الحقيبة 
 األكاديمية

 استراتييية -
فرص 
/ السوق

ومخريات 
 المعهد

 بناء المعهد
 المعهد -
 األفراد -
 الثقافة -

 تصميم النظام
 البيانات -
 التخطيط -

تنفيذ 

 التخطيط
المرايعة 

 والتقويم
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 :على النحو التيوهي  خطواتمن عدة  تكونه النموذج لحظ على هذايو 

وهاااو ماااا يعااارو  االساااتراتيجيالخطاااوة األولاااى فاااي خلاااق االساااتعداد للقياااام باااالتخطيط  تتمثااال  -9
 .االستراتيجيلتأكد من جاهزية المؤسسة القيام بالتخطيط ل التخطيط للتخطيطب

 :لىوتنقسم إ: دراسة الو ع الحالي -2

ويشااامل البيئاااة الداخلياااة، والساااوق الاااذي تعمااال باااه المؤسساااة، و البيئاااة العاماااة : التحليااال البيئاااي -
المحيطة باإل افة إلى البيئة التنافسية و البيئة العر ية والتي تصو المفاجئات التي قد تتعرض 

 .لها المؤسسة من فرص ومخاطر

قاوة و اعو المؤسساة  الرئيساية للمؤسساة والتاي تكشاو مصاادرالدراساة  وهو: تحليل المصادر -
 .من الناحية المالية والقوى العاملة إلى جانب التهديدات التي قد تتعرض لها المؤسسة

لى األهداو القصيرة أو المحدودة إباإل افة  االستراتيجيةو ع األهداو  الخطوة الثالثة وهي -3
التااي تسااعى ماان خاللهااا  االسااتراتيجياتالخطااوة تتطلااب تحديااد وهااذه  إلااى جانااب رسااالة المؤسسااة

زمااااة لتنفيااااذ لخفااااراد واألنظمااااة الال هاااااامتالك، وماااادى تحقيااااق األهااااداو المو ااااوعةالمؤسسااااة إلااااى 
 .االستراتيجية

وهي مرحلة التطبيق لما جاء في الخطة حتى : االستراتيجيةتنفيذ الخطة  الخطوة الرابعة وهي -4
 .بما يحقق النتائج المرجوة االستراتيجيةأهدافها يتم تحقيق رسالتها و 

وهي خطوة هامه في سبيل تصحيح المسار الذي قد : المراجعة والتقويموهي الخطوة األخيرة   -0
يعترض تنفيذ الخطة مع االستفادة من نتائج التقويم في تكوين قاعدة بيانات تسهم في بناء خطاط 

 .قادمة استراتيجية
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 :لحم نموذج م :سادسا

 :والشكل التي يو ح هذا النموذج

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)شكل

 (2101،الجبوري)ملحمنموذج

 :(6) على الشكلويلحظ 

 .االستراتيجياالهتمام بو وح تسلسل خطوات التخطيط  -

 . االستراتيجياعتبار تشكيل رسالة المؤسسة هي الخطوة األولى في عملية البدء بالتخطيط  -

لو اااع  أسااااسالاااداخلي والخاااارجي واعتباااار نتائجاااه  االساااتراتيجيرحلاااة التحليااال التركياااز علاااى م -
 .أهداو المؤسسة 

 رسالة المؤسسة

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة

 :ل البيئة الداخليةتحلي
 .تحليل عوامل القوة والضعف -
إمكانات المنظمة المالية  -

واالقتصادية ومواردها البشرية، 
 .والتقنية، واإلدارية، والتنظيمية

 

 :تحليل البيئة الخارجية

 .اكتشاف الفرص والتهديدات -

تحليل العوامل االقتصادية  -

 .السياسية والتقنية واالجتماعية

 افوضع األهد

 الرقابة والتقويم للخطة االستراتيجية

 تنفيذ الخطة االستراتيجية

 صياغة الخطة االستراتيجية
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سااااتعداد قاااد يابااات عاااان النماااوذج كاال االسااااتراتيجيفاااي التخطااايط ية ساساااابعاااض العناصااار األ  -
أو مااا يعاارو بااالتخطيط للتخطاايط كمااا لاام  االسااتراتيجيالتخطاايط  المساابق للمؤسسااة للقيااام بعمليااة

كما يلحظ أن عملية التقويم وفق هذه النماوذج ، ية و قيم المؤسسة التي تعمل وفقهايتطرق إلى رؤ 
فااىن يياااب التقااويم المسااتمر قااد يااؤدي إلااى عمليااة ختاميااة و ليساات تكوينيااة أو مسااتمرة، وبالتااالي 

  .االستراتيجيقصور في بعض مراحل التخطيط 

 :الدراسات السابقة: ثانياملبحث ال
، حيااث تاام االسااتراتيجيتناااول الدراسااات السااابقة والتااي تناولاات التخطاايط فااي هااذا المبحااث تاام      

 :تقسيمها إلى دراسات عربية وأجنبية على النحو التي

 :الدراسات العربية: أوالا 

ماااان هااااذه و  فااااي المياااادان الترباااوي االساااتراتيجيتعاااددت الدراسااااات التاااي تناولاااات التخطاااايط         
المتحققاة لادى ماديري  االساتراتيجيمهاارات التخطايط " انبعناو ( 2.94) العماراتالدراسات، دراسة 

هااادفت إلاااى معرفاااة  والتاااي "وماااديرات مااادارس تربياااة البتاااراء مااان وجهاااة نظااار المعلماااين والمعلماااات
المتحققة لدى مديري ومديرات مدارس تربية البتراء مان وجهاة نظار  االستراتيجيمهارات التخطيط 

موزعة على أربعة مجاالت  ةناتم استخدام أداة االستب المعلمين والمعلمات، ولتحقيق هدو الدراسة
الرؤيااة، والرسااالة، والبيئااة الداخليااة، والبيئااة الخارجيااة، وقااد أظهاارت النتااائج أن تقاادير أفااراد : هاايو 

جاااء بدرجااة  االسااتراتيجيعينااة الدراسااة المااتالك مااديري ماادارس تربيااة البتااراء لمهااارات التخطاايط 
وجود فروق ذات داللة إحصائية علاى جمياع مجااالت الدراساة  متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم

 .لمتغيرات الدراسة المستقلة وهي الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة ُتعزى

لمساتقبل التعلايم  االساتراتيجيواقاع التخطايط " بعناوان أجارى دراساة (2.94)مقابله كما أن        
هاادفت إلااى التعاارو " بعااض المتغياارات  فااي ماادارس الثانويااة الحكوميااة بمدينااة الطااائو فااي  ااوء

بمديناة الطااائو  ةلمساتقبل التعلاايم فاي المادارس الثانويااة الحكوميا االساتراتيجيعلاى واقاع التخطاايط 
مااان وجهاااة نظااار المعلماااين، وفاااي سااابيل تحقياااق هاااذا الهااادو اساااتخدمت الدراساااة المااانهج الوصااافي 

 االساتراتيجيسة أن واقاع التخطايط ، وقد أظهرت نتائج الدرات أداة الدراسة على هيئة استبانةفجاء
لمستقبل التعليم في المدارس الثانوية بمدينة الطائو جاء بدرجة تقدير متوسطة على األداة ككال، 

ألثر  ُتعزى( α ≤ .0.0)كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
صاالح التخصاص ييار التربااوي، متغيار التخصاص فاي جميااع مجااالت الدراساة، وجااءت الفااروق ل
ألثاار متغياار  ُتعاازى االسااتراتيجيبينمااا لاام تظهاار فااروق دالااة إحصااائيا فااي باااقي مجاااالت التخطاايط 
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ألثار  ُتعازى( α ≤ .0.0)التخصص، كما أن هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة
ب التااادريس والتقاااويم متغيااار المؤهااال العلماااي فاااي مجاااال البااارامج والمنااااهج الدراساااية ومجاااال أساااالي

ومجاااال التساااهيالت التعليمياااة، وجااااءت الفاااروق لصاااالح تخصاااص دراساااات علياااا، بينماااا لااام تظهااار 
ألثار متغيار المؤهال العلماي،  ُتعازى االساتراتيجيفروق دالة إحصاائيا فاي بااقي مجااالت التخطايط 

ألثااار  ُتعااازى( α ≤ .0.0)باإل اااافة إلاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة
ساانوات  .9متغياار الخباارة فااي جميااع مجاااالت الدراسااة وعلااى االداة ككاال، وجاااءت الفااروق لصااالح 

عناد مساتوى  االساتراتيجيفأكثر، بينما لم تظهر فروق دالاة إحصاائيا فاي بااقي مجااالت التخطايط 
 .ألثر متغير المؤهل العلمي ُتعزى( α ≤ .0.0)داللة

واقاع التخطايط االساتراتيجي فاي جامعاة " والتاي بعناوان (2.94)وساماره أما دراسة المجاالي       
فقااد هاادفت إلااى الكشااو عاان واقااع التخطاايط االسااتراتيجي فااي جامعااة مؤتااة فااي " مؤتااة فااي األردن

األردن مااان حياااث مااادى و اااوح مفهاااوم التخطااايط االساااتراتيجي لااادى المساااؤولين فاااي الجامعاااة مااان 
تراتيجي، وقااد اعتماادت الدراسااة علااى وجهااة نظاارهم، ومااا درجااة ممارسااتهم لعمليااات التخطاايط االساا

المااانهج الوصااافي التحليلاااي، وقاااد مثلااات االساااتبانة أداة الدراساااة، حياااث أظهااارت النتاااائج أن درجاااة 
و وح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى مسؤولي جامعة مؤتة قاوي بشاكل إجماالي، كماا أظهارت 

ماع عادم  ل عاام متوساطةأن درجة ممارسة مسؤولي الجامعاة لعملياات التخطايط االساتراتيجي بشاك
وجود فروق ذات داللة إحصائية فاي مجااالت الدراساة باين متغيارات الدراساة وهاي المؤهال العلماي 

باساااتثناء وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي درجاااة و اااوح مفهاااوم  ،و الخبااارة والتفاعااال بينهاااا
التفاعال  متغيارمتغيار الخبارة وكاذلك إلاى  التخطيط االستراتيجي لادى مساؤولي الجامعاة تعازى إلاى

 . بين متغيري المؤهل العلمي والخبرة

درجااااة ممارسااااة عمااااداء الكليااااات الجامعيااااة " بعنااااوان( 2.93)كمااااا جاااااءت دراسااااة الصااااانع       
المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى  مان الجاودة مان وجهاة 

مااداء الكليااات الجامعيااة المتوسااطة فااي هاادفت الدراسااة إلااى التعاارو علااى درجااة ممارسااة ع" نظاارهم
محافظاات الوساط للتخطاايط االساتراتيجي وعالقتاه بمسااتوى  امان الجاودة ماان وجهاة نظارهم، وقااد 
استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعلومات، حياث توصالت إلاى أن درجاة ممارساة عماداء 

يجي وعالقتاه بمساتوى  امان الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االسترات
الجاااودة ماااان وجهااااة نظاااارهم كانااات مرتفعااااة، كمااااا توصاااالت إلاااى وجااااود عالقااااة إيجابيااااة ذات داللااااة 
إحصائية باين درجاة ممارساة عماداء الكلياات الجامعياة المتوساطة فاي محافظاات الوساط للتخطايط 

عاادم  ناات اامان الجااودة ماان وجهااة نظاار العمااداء ونااوابهم، كمااا بياالسااتراتيجي وعالقتااه بمسااتوى 
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تبعا لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، ولكن كانت هنالك فاروق  وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  .ذات داللة إحصائية لمجال إدارة المشروع ولصالح فئة الماجستير

، والتاااي االساااتراتيجيإلاااى مشاااكالت التخطااايط  (2.93)اليعرباااي تطرقااات دراساااةفاااي حاااين         
ي بمحافظاااة شااامال ساسااافاااي مااادارس التعلااايم األ االساااتراتيجيطااايط مشاااكالت التخ" بعناااوان جااااءت
ي ساسافاي مادارس التعلايم األ االساتراتيجيوهدفت إلى التعارو علاى مشاكالت التخطايط "  الشرقية

بمحافظااة شاامال الشاارقية، باإل ااافة إلااى معرفااة أثاار متغياارات الجاانس، والمؤهاال العلمااي، وساانوات 
الدراساة علاى المانهج الوصافي، أماا أداة الدراساة فكانات الخبرة على هذه المشكالت، وقاد اعتمادت 

لادى الماديرين  االساتراتيجي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلاى أن درجاة مشاكالت التخطايط ةناستباال
ي بمحافظااة شااامال الشااارقية كانااات مرتفعااة، وقاااد جااااء ترتياااب ساسااابمااادارس التعلااايم األ همومساااعدي

ي ساساااالماااديرين والمسااااعدين بمااادارس التعلااايم األلااادى  االساااتراتيجيمجااااالت مشاااكالت التخطااايط 
مجااال اإلدارة التعليميااة العليااا، وفااي : المرتبااة األولااى: بمحافظااة شاامال الشاارقية علااى النحااو التااالي

مجااال طااالب المدرسااة، : مجااال البيئااة المحيطاة والمجتمااع المحلااي، المرتبااة الثالثاة: المرتباة الثانيااة
مجااااااال طبيعااااااة التخطاااااايط : المدرسااااااة، والمرتبااااااة الخامسااااااةمجااااااال العاااااااملين ب: والمرتبااااااة الرابعااااااة

فاي ( α ≤ .0.0)، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوىاالستراتيجي
، ومجاااال اإلدارة االسااتراتيجيفااي مجااال طبيعااة التخطاايط  االسااتراتيجيدرجااة مشااكالت التخطاايط 

ع المحلي بين الذكور واإلناث، ولصالح الماديرين التعليمية العليا، ومجال البيئة المحيطة، والمجتم
لمتغياار الخباارة اإلداريااة فااي  ُتعاازىوالمساااعدين الااذكور، وكااذلك وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية 

مجاااالي اإلدارة التعليمياااة العلياااا، وكاااذلك مجاااال البيئاااة المحيطاااة والمجتماااع المحلاااي لصاااالح الفئاااة 
لمتغيااار المؤهااال  ُتعااازىروق ذات داللاااة إحصاااائية ، بينماااا ال توجاااد فااا(سااانة 90أكبااار مااان ) األكبااار
 .العلمي

تطوير أداء العاملين في أقسام التربية الخاصاة " بعنوان( 2.93)العمري بينما جاءت دراسة      
" االساااتراتيجيبالماااديريات العاماااة للتربياااة والتعلااايم فاااي سااالطنة عماااان فاااي  اااوء مااادخل التخطااايط 

ملين فاي أقساام التربياة الخاصاة التابعاة لماديريات التربياة وهدفت إلاى معرفاة واقاع تطاوير أداء العاا
فاااي سااالطنة عماااان، وذلاااك باااالتعرو علاااى واقاااع  االساااتراتيجيوالتعلااايم فاااي  اااوء مااادخل التخطااايط 

في أداء العاملين في أقسام التربية الخاصة في مديريات التربية والتعليم في  االستراتيجيالتخطيط 
إلااى النااوع االجتماااعي، والخباارة،  ُتعاازىداللااة إحصااائية  ساالطنة عمااان، وتعاارو لوجااود فااروق ذات

يجاااد تصااور مقتاارح لتطااوير أداء العاااملين فااي أقسااام التربيااة الخاصااة فااي  والمؤهاال، والمحافظااة، واد
وتكاون مجتماع الدراساة مان جمياع ة، ناالدراساة االساتب أداة ، لاذا كاناتاالساتراتيجي وء التخطايط 
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فاي أقساام التربياة الخاصاة التابعاة لماديريات التربياة والتعلايم  (رؤسااء األقساام، ومشارفين) العاملين
اعتماادت هااذه الدراسااة علااى الماانهج الوصاافي، وقااد خلصاات الدراسااة إلااى  كمااا أنهااابساالطنة عمااان، 
فااي أداء العاااملين فااي  االسااتراتيجيأن ماادى تطبيااق محاااور عمليااة التخطاايط : نتااائج عاادة أبرزهااا

األعاداد للتخطايط، تاوفير متطلبااات ) بياق مرتفعااة فاي محاورأقساام التربياة الخاصاة جااء بدرجاة تط
، االستراتيجيةالمتابعة والتقويم، تحديد التوجهات ) أما المحاور األخرى ( االستراتيجيةتنفيذ الخطة 
كماا أظهارت . فجاءت مادى تطبياق متوساطة( ، والتحليل البيئي للمؤسسةاالستراتيجيةتنفيذ الخطة 

صائية بين المتوسطات الحساابية لصاالح الاذكور عان اإلنااث، وكاذلك الدراسة فروق ذات داللة إح
إلاااى المؤهااال  ُتعااازىأظهااارت عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين المتوساااطات الحساااابية 

 .الدراسي والخبرة، والمحافظة

، حيااث االسااتراتيجيإلااى ماادى تااوافر مؤشاارات التخطاايط  (2.93)األشااقر فااي حااين تطاارق       
ماان وجهااة نظاار الطلبااة فااي  االسااتراتيجيماادى تااوافر مؤشاارات التخطاايط " بعنااوان جاااءت دراسااته 

التخطااااايط لاااااى مااااادى تاااااوافر مؤشااااارات تعااااارو عالهااااادفت إلاااااى " جامعاااااة أرباااااد األهلياااااة فاااااي األردن
، وقد ةنامن وجهة نظر الطلبة في جامعة أربد األهلية، أما أداة الدراسة فكانت االستب االستراتيجي

األهاداو، والرساالة، والرؤياة، والقايم، وقاد أظهارت نتاائج الدراساة : وهايتكونت من أربعة مجااالت 
في جامعة إربد من وجهة نظار الطلباة جااءت بدرجاة متوساطة  االستراتيجيأن مؤشرات التخطيط 

إلااى متغياارات  ُتعاازىذات داللااة احصااائية علااى جميااع المجاااالت، كمااا أظهاارت عاادم وجااود فااروق 
 .كليةالجنس، والسنة الدراسية، ونوع ال

 ، والتااااي جاااااءت االسااااتراتيجيفااااي دراسااااته تناااااول مؤشاااارات التخطاااايط  (2.93)حلااااس كااااذلك     
من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  االستراتيجيمؤشرات التخطيط " بعنوان

فاي الجامعاة  االساتراتيجيهدفت إلى الكشو عن مدى توفر مؤشارات التخطايط " بغزة في فلسطين
ع او هيئاة تادريس، ( .6)علاى  ةناوهاي االساتبأداة الدراساة  طبقاتة بغزة في فلسطين، اإلسالمي

مجاال الرساالة، ومجاال : فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهاي( 36)وقد تكونت هذه االستبانة من
، ومجاااال الرؤياااة المساااتقبلية للتعلااايم الجاااامعي، وقاااد أظهااارت االساااتراتيجيةالقااايم، ومجاااال األهاااداو 

ة ماان جهااة ر فااي الجامعااة اإلسااالمية متااوفرة بدرجااة كبياا االسااتراتيجيمؤشاارات التخطاايط النتااائج أن 
 .أع اء هيئة التدريس نظر

درجاة امااتالك مااديرات الماادارس الثانويااة الحكوميااة " دراسااة بعنااوان( 2.93)كماا أجاارى السااقا      
وقاد " لمدرسايةفي مدينة الرياض لمهارات التخطايط االساتراتيجي مان وجهاة نظار مشارفات اإلدارة ا

هااادفت الدراساااة إلاااى التعااارو علاااى درجاااة اماااتالك ماااديرات المااادارس الثانوياااة الحكومياااة فاااي مديناااة 
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الرياااااض لمهااااارات التخطاااايط االسااااتراتيجي المعرفيااااة واألدائيااااة ماااان وجهااااة نظاااار مشاااارفات اإلدارة 
 المدرساااية، إلاااى جاناااب التعااارو علاااى الفاااروق باااين اساااتجابات أفاااراد عيناااة الدراساااة وفاااق متغيااارات

المؤهاال، والخباارة اإلداريااة، والاادورات التدريبيااة، وقااد اعتماادت الدراسااة علااى الماانهج : الدراسااة وهااي
الوصاافي كمااا اسااتخدمت االسااتبانة كااأداة للدراساااة، حيااث توصاالت إلااى امااتالك مااديرات المااادارس 
 الثانوياااة الحكومياااة فاااي مديناااة الريااااض لمهاااارات التخطااايط االساااتراتيجي المعرفياااة واألدائياااة بدرجاااة

 . متوسطة مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جميع متغيرات الدراسة

متطلبااات تطبيااق اإلدارة اإلسااتراتيجية ماان " دراسااة بعنااوان( 2.92)فااي حااين أجاارى حنااا         
هدفت الدراسة " دراسة ميدانية: وجهة نظر أع اء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق

أع ااء الهيئاة التعليمياة فاي أهمياة متطلباات اإلدارة االساتراتيجية فاي كلياة التربياة  إلى معرفة آراء
مكانية تطبيق هذه المتطلبات في الكلية، وقاد اساتخدم المانهج الوصافي فاي هاذه  بجامعة دمشق، واد

أن أهمياة متطلباات اإلدارة  الدراسة، كما أن أداة الدراسة كانت االساتبانة، وقاد بينات نتاائج الدراساة
االستراتيجية حصلت على تقدير عال، كما بينت أن إمكانية تطبيق متطلبات اإلدارة االساتراتيجية 

 .حصلت على تقدير متوسط

ي ساساتطاوير إدارة مادارس التعلايم األ" بعناوان والتاي جااءت (2.92)دراسة أمبوساعيدي أما      
فااااة الممارسااااات هاااادفت إلااااى معر فقااااد " بساااالطنة عمااااان االسااااتراتيجيفااااي  ااااوء ماااادخل التخطاااايط 

ي ، وو اع مقترحاات لتطاوير إدارة مادارس ساسالتخطيطية الواجب توافرها لدى مدارس التعليم األ
، وقاااد اعتمااادت الدراساااة علاااى المااانهج االساااتراتيجيي فاااي  اااوء مااادخل التخطااايط ساساااالتعلااايم األ

سااات الدراسااة إلااى أن درجااة تااوفر ممار  ، وقااد توصاالتةناالوصاافي، أمااا أداة الدراسااة فكاناات اسااتب
ق ذات وجااود فاارو  معااد إلااى التخطاايط االسااتراتيجي بساالطنة عمااان كاناات متوسااطة، كمااا توصاالت

 ن هنالاك فاروق فاي هاذا المتغيار لفئاةأالخبرة لفئة مادير المدرساة إال داللة إحصائية تعزى لمتغير 
لح المعلاام لصااالح الخباارة القليلااة فااي مجااال الرؤيااة المسااتقبلية ومجااال تحلياال البيئااة الداخليااة ولصااا

 . الخبرة القليلة في مجال صياية األهداو االستراتيجية

واقاع " بعناوان في دراسته والتاي  االستراتيجيواقع التخطيط  (2.92)القحطاني بينما تناول       
هادفت حياث  "في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بمدينة الرياض االستراتيجيممارسة التخطيط 

في مادارس الثانوياة الحكومياة للبناين بمديناة  االستراتيجية التخطيط إلى التعرو على واقع ممارس
فااي الماادارس  االسااتراتيجيالرياااض، وكااذلك التعاارو علااى المعوقااات التااي تواجااه تطبيااق التخطاايط 

الثانوياااة الحكومياااة بمديناااة الريااااض، وقاااد اساااتخدمت الدراساااة المااانهج الوصااافي، أماااا أداة الدراساااة 
تائج هذه الدراسة  أن هنالك موافقة بدرجة متوسطة بين عينة الدراسة ، ومن أهم نةناستبالفكانت ا
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فااي ماادارس الثانويااة الحكوميااة للبنااين بمدينااة الرياااض، وأن  االسااتراتيجيعلااى ممارسااة التخطاايط 
هنالك موافقة بدرجة عالياة باين عيناة الدراساة علاى محاور المعوقاات التاي تواجاه تطبياق التخطايط 

الثانويااة الحكوميااة بمدينااة الرياااض، ماان أهاام المعوقااات  ااعو اهتمااام فااي الماادارس  االسااتراتيجي
، وكاذلك قلااة االساتراتيجياإلدارة العلياا بمانح حاوافز مادياة ومعنوياة للماادارس التاي تهاتم باالتخطيط 

اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب فرق التخطيط المدرسي مان العابء الدراساي، باإل اافة إلاى 
 .النوع من التخطيطا  عو كفاية التدريب لهذ

 فاااي دراساااته االساااتراتيجيعوامااال تفعيااال تطبياااق التخطااايط  (2.92)الشااالوي فاااي حاااين بحاااث     
المدرسي في المدارس الثانوية بناات بمحافظاة  االستراتيجيعوامل تفعيل تطبيق التخطيط " بعنوان
ي، كما هدفت المدرس االستراتيجيوهدفت إلى التعرو على عوامل تفعيل تطبيق التخطيط " الخرج

الدراسة إلى التعرو على وجود فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا للوظيفاة وعادد دورات 
 ،ةناالتادريب والخباارة، وقااد اعتمادت الدراسااة علااى المانهج الوصاافي، أمااا أداة الدراساة فكاناات االسااتب

ياااة الالزماااة لتفعيااال ومااان النتاااائج التاااي توصااالت إليهاااا الدراساااة وجاااود ممارساااة فعلياااة للعوامااال الفن
بدرجاااة عالياااة، ووجاااود  فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية حاااول العوامااال الفنياااة  االساااتراتيجيالتخطااايط 

لصاااالح مشااارفات  المدرساااي بااااختالو الوظيفاااة االساااتراتيجيالماااؤثرة فاااي تفعيااال تطبياااق التخطااايط 
 .اإلدارة المدرسية

فاااي  االساااتراتيجية التخطااايط واقاااع عمليااا" بعناااوانوالتاااي ( 2.99)دراساااة جااارار وأباااوعلي أماااا      
هادفت فقاد " الجامعات األردنية من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس الذين يقومون بأعمال إدارية

فاااي الجامعاااات األردنياااة مااان وجهاااة نظااار  االساااتراتيجيإلاااى التعااارو علاااى واقاااع عملياااة التخطااايط 
نة كاااأداة للدراساااة أع ااااء هيئاااة التااادريس الاااذين يقوماااون بأعماااال إدارياااة، حياااث اساااتخدمت االساااتبا

التخطيط للتخطيط والتخطيط للبرامج التربوية والتخطيط ألع اء : في خمسة مجاالت هي جاءت
وقااد خلصاات الدراسااة وجااود درجااة كبياارة ماان االهتمااام . هيئااة التاادريس والتخطاايط للمتابعااة والتقياايم

ية الاااذين مااان وجهاااة نظااار أع ااااء الهيئاااة التدريسااا االساااتراتيجيبجمياااع مجااااالت عملياااة التخطااايط 
 . يقومون بأعمال إدارية

فاعلية الممارسات التخطيطية للقاادة الترباويين " بعنوان دراسة (2.99)الساعدي كما أجرى       
هادفت إلاى التعارو علاى فاعلياة الممارساات " للتربياة والتعلايم بسالطنة عماان في الماديريات العاماة

تربيااة والتعلاايم لعمليااة التخطاايط التربااوي بااوزارة التخطيطيااة للقااادة التربااويين فااي المااديريات العامااة لل
ومااان أهااام النتاااائج التاااي ة، ناساااتبالاساااتخدمت الدراساااة احياااث لتربياااة والتعلااايم فاااي سااالطنة عماااان، ا

توصااالت إليهاااا الدراساااة إلاااى أن درجاااة إساااهام القاااادة الترباااويين فاااي تاااوفير المعلوماااات اإلحصاااائية 
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القادة التربويين يتقيدون بتنفيذ الخطط التربوية، كما الالزمة لخطة الوزارة كانت بدرجة عالية، وأن 
م يعاادون التقااارير الالزمااة أنهاام ملتزمااون بالتوقياات الزمنااي للخطااة وذلااك ل اامان نجاحهااا، كمااا أنهاا

دورات فاي مجاال  اعو الا إلاى الدراساة كماا توصالت ،لعلياا باالوزارةللخطط التربوية إلى الجهاات ا
ن و ااع الخطااط يالبااا ال يااأتي ماان المااديريات فااي المناااطق التخطاايط لاابعض القااادة التربااويين، وأ

والمحافظات التي تمثال الميادان ويقاوم العمال فيهاا، بال ياأتي مان اإلدارة العلياا وهاي الاوزارة، حياث 
أن  اااعو التواصااال المباشااار باااين اإلدارة العلياااا و الميااادان الترباااوي ياااؤدي إلاااى عااادم التاااوازن باااين 

 .ليميةالخطط ومع احتياجات العملية التع

فااي جامعااة العلااوم  االسااتراتيجيواقااع التخطاايط " بعنااوان والتااي (2.99)عربيااات أمااا دراسااة       
هادفت إلاى التعارو علاى واقاع فقاد " اإلسالمية العالمية من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس فيهاا

لتادريس في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية من وجهة نظر أع اء هيئاة ا االستراتيجيالتخطيط 
رسااالة الجامعااة، ورؤيتهااا : التيااةكااأداة شااملت المجاااالت  ةنافيهااا، وقااد اسااتخدمت الدراسااة االسااتب

، وقااد توصاالت ، والخطااط والباارامجاالسااتراتيجيةالمسااتقبلية، والبيئااة الداخليااة والخارجيااة، واألهااداو 
كان متوساطا، أماا  في جامعة العلوم اإلسالمية االستراتيجيإلى أن الواقع الكلي لتطبيق التخطيط 

واقااع رسااالة الجامعااة ورؤيتهااا المسااتقبلية كااان : كمااا يااأتي تفكاناا االسااتراتيجيمجاااالت التخطاايط 
كاان مرتفعاا،  االساتراتيجيةمتوسطا، وواقع البيئة الداخلية والخارجية كان متوسطا، وواقع األهاداو 

 .وأخيرا واقع الخطط والبرامج الدراسية كان متوسطا

كمادخل لتخطايط االحتياجاات  االساتراتيجيالتخطيط " بعنوان دراسة (.2.9)حريالبوأجرى       
هاادفت إلااى " نمااوذج مقتارح: التعليمياة ماان الماوارد البشاارية باوزارة التربيااة والتعلاايم فاي ساالطنة عماان

الوقااوو علااى واقااع ممارسااات عمليااات تخطاايط االحتياجااات التعليميااة ماان المااوارد البشاارية بااوزارة 
يم فاي سالطنة عماان، والكشاو عان درجاة اخاتالو الممارساات باوزارة التربياة والتعلايم التربياة والتعلا

جااراءات  فااي ساالطنة عمااان باااختالو متغياارات الدراسااة، كمااا سااعت الدراسااة إلااى و ااع نمااوذج، واد
للموارد  االستراتيجيمقترحة لتطوير االحتياجات التعليمية من الموارد البشرية، في  وء التخطيط 

ت أداة الدراسااة علااى هيئااة اعتماادت هااذه الدراسااة علااى الماانهج الوصاافي، كمااا جاااءالبشاارية، وقااد 
للاااوزارة،  االساااتراتيجيمحاااور دراساااة التخطااايط : ، صااانفت فقراتهاااا إلاااى ساااتة محااااور وهاااياساااتبانة

حاور التنباؤات، ومحاور و اع خطااط ومحاور تحليال البيئاة الداخلياة والخارجياة للمااوارد البشارية، وم
ومحاااور المتابعاااة والتقاااويم، ومااان أهااام النتاااائج التاااي توصااالت إليهاااا هاااذه  مااال، ومحاااور التنفياااذ،الع

أن تقاااديرات أفاااراد مجتماااع الدراساااة علاااى المحااااور الساااتة فاااي ممارساااة عملياااات تخطااايط : الدراساااة
االحتياجات التعليمية من الموارد البشرية تراوحت بين المتوسطة والمنخف اة، كماا دلات التقاديرات 



46 

 

لعمال ياتم ممارساته بدرجاة أكبار مقارناة ببااقي المحااور، فاي حاين أن على أن محور تنفياذ خطاط ا
 .محور التقويم والمتابعة جاء في المرتبة األخيرة من ممارسة المخططين له

في وزارة التربية  االستراتيجيواقع التخطيط " بعنوان فقد أجرى دراسة (.2.9)السرحني أما       
هادفت إلاى التعارو علاى واقاع " من وجهة نظر الماديرين دراسة ميدانية: والتعليم في سلطنة عمان

فاي وزارة التربياة والتعلايم فاي سالطنة عماان، وذلاك مان خاالل التعارو علاى  االستراتيجيالتخطيط 
لادى الماديرين، وكاذلك مساتوى ممارساتهم لهاذا  االستراتيجيمدى و وح المفهوم العلمي للتخطيط 

ههم أثناااء ممارسااته، وقااد اعتماادت هااذه الدراسااة علااى المفهااوم، والتعاارو علااى المعوقااات التااي تااواج
، ومااان ةناساااتبانياااة، أماااا أداة الدراساااة فكانااات االالمااانهج الوصااافي التحليلاااي وأسااالوب الدراساااة الميد

النتاااائج التاااي خرجااات بهاااا الدراساااة أن هنالاااك مساااتوى متوساااط مااان الو اااوح فاااي المفهاااوم العلماااي 
) تربياااااة والتعلااااايم، كماااااا أو اااااحت الدراساااااة أنلااااادى الماااااديرين فاااااي وزارة ال االساااااتراتيجيللتخطااااايط 
) ، وأناالسااتراتيجيماان المااديرين لاايس لااديهم فهمااا صااحيحا وواعيااا لمفهااوم التخطاايط %( 06067
، وأن هنالك مستوى متوسط من المعوقات االستراتيجيلديهم و وح بمفهوم التخطيط %( 43024

 ُتعازىفاروق ذات داللاة إحصاائية  التي تم بحثها في هاذه الدراساة، كماا أشاارت الدراساة إلاى وجاود
لخصائصاااااهم الشخصاااااية  ُتعااااازىلمتغياااار المؤهااااال العلماااااي وال توجااااد فاااااروق ذات داللاااااة إحصااااائية 

 .والوظيفية

درجااة تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي فااي مااديريات " دراسااة بعنااوان( .2.9)وأجاارى الكااردي       
وقد هدفت هذه الدراسة " املين فيهاالتربية والتعليم في محافظات ال فة الغربية من وجهة نظر الع

إلى التعرو على درجة تطبيق التخطايط االساتراتيجي فاي ماديريات التربياة والتعلايم فاي محافظاات 
: ال اافة الغربيااة ماان وجهااة نظاار العاااملين فيهااا، باإل ااافة إلااى بيااان أثاار متغياارات الدراسااة وهااي

مديرياة التربياة والتعلايم علاى درجااة  المسامى الاوظيفي، والمؤهال العلماي، وموقاعالخبارة، والجانس، و 
تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي، ولتحقيااق هاادو الدراسااة تاام اسااتخدام االسااتبانة كااأداة للدراسااة، وقااد 
توصاالت إلااى عاادة نتااائج ماان أهمهااا أن درجااة تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي فااي مااديريات التربيااة 

ن فيها كانت متوسطة، باإل افة إلاى والتعليم في محافظات ال فة الغربية من وجهة نظر العاملي
وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلماي لصاالح حملاة الماجساتير فاأعلى، كماا أن 

 .من  من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة

درجااااة تطبيااااق مراحاااال عمليااااة التخطاااايط " بعنااااوان دراسااااة (1..2) الحوسااااني كمااااا أجاااارى       
، هدفت هذه الدراساة إلاى التعارو علاى درجاة "في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان الستراتيجيا

فاااي وزارة التربياااة والتعلااايم بسااالطنة عماااان، وقاااد اساااتخدمت  االساااتراتيجيتطبياااق مراحااال التخطااايط 
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إن درجااااة تطبيااااق مراحاااال  حيااااث توصاااالت إلااااىالدراسااااة االسااااتبانة كااااأداء للحصااااول علااااى النتااااائج 
مااان قبااال القاااادة اإلدارياااين فاااي وزارة التربياااة والتعلااايم بسااالطنة عماااان كانااات  االساااتراتيجيالتخطااايط 

عادم وجاود فاروق ذات  ، كما توصالت إلاىاالستراتيجيمتوسطة في جميع مراحل عملية التخطيط 
 .إلى المسمى الوظيفي ُتعزى االستراتيجيلدرجة تطبيق التخطيط  إحصائيةداللة 

 :الدراسات األجنبية: ثانيا

ونجااااااااال و دراساااااااة  :االساااااااتراتيجيمااااااان الدراساااااااات األجنبياااااااة التاااااااي تناولااااااات التخطااااااايط           
فااي ماادارس دولااة  االسااتراتيجيالتخطاايط " بعنااوان والتااي (Wanjala& Rariey, 2014)راريااا
وهااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى التعااارو علاااى العوامااال التاااي أدت إلاااى " االمكانياااات و التحاااديات: كينياااا

، فاي سابيل تحقياق لدى بعض المدارس بينما فشال فاي مادارس أخارى ستراتيجياالنجاح التخطيط 
مشااااركا مااان العااااملين فاااي  47الدراساااة علاااى المقاااابالت فاااي جماااع المعلوماااات مااان  اعتمااادتذلاااك 

مدرسااتين ثااانويتين فااي كينيااا إلااى جانااب المناقشااات الجماعيااة و تحلياال الوثااائق، وقااد بيناات نتااائج 
، ومان أهام هاذه االساتراتيجيقد تسهم فاي نجااح أو إعاقاة التخطايط الدراسة أن هنالك عدة عوامل 

 . ، وأساليب القيادة، والموارد المالية، والدعم الفنياالستراتيجيالعوامل المعرفة و الوعي بالتخطيط 

باانظم المعلومااات،  االسااتراتيجيبدراسااة عالقااة التخطاايط  (Martin, 2012)مااارتن كمااا قااام     
المؤسساات  k-12لانظم المعلوماات فاي االستراتيجيتحليل عالقة التخطيط " بعنوان والتي جاءت 
لاانظم المعلومااات  االسااتراتيجيوهاادفت إلااى التعاارو علااى العالقااة بااين التخطاايط "  التعليميااة العامااة

وااللتزامات المالية في مؤسسات التعليم العام، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقد تم 
مؤسساااة تعليمياااة عاماااة بطريقاااة ( .0) كاااأداة لهاااذه الدراساااة  حياااث تااام اختياااار ةنااساااتخدام االساااتب

عشاوائية مان جمياع أنحااء الوالياات المتحادة األمريكيااة، وقاد جااءت نتاائج الدراساة لتباين أن هنالااك 
ونظم المعلومات والنجاح في حين أن االلتزام الماالي لايس  االستراتيجيعالقة كبيرة بين التخطيط 

 .رةله عالقة كبي

لمباااادرات  االساااتراتيجيالتخطااايط " بعناااوان دراساااة (Muth, 2012) ماااوث فاااي حاااين أجااارى     
وقاااد هااادفت إلاااى التعااارو علاااى التحاااديات التاااي " اللوثرياااة PK-12تكنولوجياااا التعلااايم فاااي مااادارس 

لالساتفادة  االساتراتيجيالناجحاة فاي التخطايط  االساتراتيجياتاللوثرية و  PK-12تواجهها المدارس 
ادرات التكنولوجيااااة الحديثااااة، وقااااد اعتماااادت هااااذه الدراسااااة علااااى الماااانهج الوصاااافي، كمااااا ماااان المباااا
لتكنولوجيا التعليم في  اومنسق اإداري 22االستبانة كأداة للدراسة من خالل تطبيقها على  تاستخدم

الماادارس اللوثريااة، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى أن عاادم كفايااة الوقاات، وقلااة الكااوادر، و ااعو روح 
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وقلة التسجيل في هذه المادارس، وارتفااع تكلفاة الرواتاب و المكافئاات مان التحاديات التاي  المبادرة،
لمبادرات تكنولوجيا التعليم، كما أن النظرة إلى استخدام التكنولوجيا و  االستراتيجيتواجه التخطيط 

 .لمهنيثقافة التعليم المستمر يمكن أن يشجع على استخدام التكنولوجيا والقيادة نحو التطوير ا

فقاااااااد تنااااااااول اتجاهاااااااات الماااااااوظفين نحاااااااو التخطااااااايط  (Altinkurt,2010)التنكاااااااورتأماااااااا        
اتجاهات موظفي مديريات التربية الوطنية اإلقليمية ومديري " بعنوانفي دراسته والتي  االستراتيجي

ة وهادفت إلاى تحدياد مواقاو ماوظفي ماديريات التربياة الوطنيا" االستراتيجيالمدارس نحو التخطيط 
، وقاااد اساااتخدمت هاااذه  االساااتراتيجيوماااديري المااادارس فاااي مديناااة كوتاهياااة بتركياااا مااان التخطااايط 

الدراسة المنهج الوصفي، وفي سبيل الوصول إلى النتائج استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع 
وقد ، اومدير  اموظف( 976) تطبيقها على جميع أفراد المجتمع والبالغ عددهمو المعلومات والبيانات 

وماديري المادارس بشاكل  ةتوصلت الدراسة أن موقو موظفي المديرية اإلقليمية للتعليم في كوتاهيا
، كما أن عدد ممن شاملتهم الدراساة كانات لهام االستراتيجيعام كان موقو إيجابي نحو التخطيط 

نعادام مواقو سلبية مثل عدم الثقاة والمقاوماة، كماا تشاير نتاائج الدراساة إلاى أن السابب الرئيساي ال
 .هو نقص المعلومات االستراتيجيالثقة ومقاومة الموظفين للتخطيط 

هادفت إلاى التعارو قد  (Duserick, at al, 2007) ديسريك وأخرين  بينما نجد أن دراسة      
أثار " بعناوان ، وهاي والقيادة الفعالة على الر ا الاوظيفي للعااملين االستراتيجيعلى أثر التخطيط 

، وقاد اساتخدمت الدراساة مانهج دراساة " الفعاال والقياادة علاى ر اا العااملين تيجياالساتراالتخطيط 
عامل في المنطقة التعليمية ( .90) حالة، أما أداة الدراسة فكانت االستبانة حيث تم تطبيقها على

بوالياااة نيوياااورك، ومااان النتاااائج التاااي توصااالت إليهاااا الدراساااة أن اساااتخدام القياااادة الفعالاااة للتخطااايط 
يزياااد ماااان الر اااا الااااوظيفي للعااااملين حياااث شااااجع العااااملين علااااى المشااااركة الفعالااااة  اتيجياالساااتر 

ز العدالااة التنظيميااة بااين يااعز تباإل ااافة إلااى حريااة التعبياار عاان آرائهاام، واتخاااذ القاارارات الرشاايدة، و 
 .العاملين، كما زاد ر اهم عن الكتب الدراسية واألنشطة والتكنولوجيا وبرامج التنمية المهنية

 االسااتراتيجيدراسااة واقاع عملياة التخطايط " بعناوان دراساة (Linehan, 2006)لينهاانا أجارى كما
هاادفت إلااى التعاارو علااى واقااع  " كمااا تطبااق فااي الماادارس الحكوميااة فااي مقاطعااات واليااة نيويااورك

في المدارسة الحكومية في المقاطعاات السات لوالياة نيوياورك، كماا  االستراتيجياستخدام التخطيط 
، االساتراتيجيالتعارو علاى المعوقاات واالحتياجاات التقنياة والتدريبياة لالزماة للتخطايط  تهدو إلاى

وقد اعتمدت الدراسة على منهج التحليال الوصافي مان خاالل تطبياق أداة الدراساة وهاي االساتبانة، 
باااين المااادارس  االساااتراتيجيوقاااد أشاااارت نتاااائج الدراساااة إلاااى وجاااود أشاااكال متنوعاااة مااان التخطااايط 

ما زالت تتطاور بوصافها أداة للتخطايط للمعلماين، و ي المقاطعات الست لوالية نيويورك الحكومية ف
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إجااااراء افترا ااااات فيمااااا يتعلااااق بالعالقااااة بااااين تحصاااايل الطااااالب  امكانيااااةكمااااا أشااااارت إلااااى عاااادم 
، كماااا أشاااارت إلاااى أهمياااة معالجاااة القصاااور فاااي التااادريب، والتكنولوجياااا، االساااتراتيجيوالتخطااايط 

 .مكون ثقافي للمناطق التعليمية االستراتيجيلموظفين حتى يصبح التخطيط ومتطلبات التمويل وا

تصااورات المشاااركين فااي التخطاايط " بعنااوان والتااي (Wilkins, 2006)دراسااة ويكنااز أمااا       
هاادفت إلااى معرفااة تااأثير فقااد "  دراسااة حالااه: فااي حااي الماادارس بالمناااطق الح اارية االسااتراتيجي

، كمااا هاادفت إلااى معرفااة تصااورات المشاااركين االسااتراتيجيتخطاايط البيئااة المحيطااة علااى عمليااة ال
وجوانب القصاور التاي تحاد مان هاذا النجااح ثام و اع تصاور  االستراتيجيلنجاح عملية التخطيط 

في نظم التعليم في الوالياات المتحادة األمريكياة وقاد  االستراتيجيلتحسين وتطوير عملية التخطيط 
، وقااد االسااتراتيجيت مااع المشاااركين فااي عمليااة التخطاايط جاااءت أداة الدراسااة علااى شااكل مقااابال

مان حياث حجام  االستراتيجيأشارت نتائج الدراسة إلى تأثير البيئة المحيطة على عملية التخطيط 
والعالقة السلبية بين أصحاب المؤسساة، و اإلرث  قتصادياالالنظام المتبع، و حالة التوتر وتعقد 

إلاى الميال إلاى التخطايط الاذي يصاعب متابعتاه، وبنااًء علااى الح ااري لنجااح المجتماع باإل اافة 
فااي األنظمااة التربويااة إلااى االهتمااام  االسااتراتيجينتااائج فقااد دعاات الدراسااة الممارسااين للتخطاايط ال

بق ااايا البيئاااة المحيطااة، ورعاياااة الثقافاااة الداعمااة للمجتماااع، والو اااوح بشااأن األهاااداو والعملياااات 
ح المشااتركة، وتبناي مفاااهيم التطاوير المسااتمر، والعمال علااى والحاوار الفعااال باين أصااحاب المصاال

.ستنباط العمليات وتوزيع القياداتتنفيذ الخطط المرسومة واستقراء البيانات ال
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 :التعلي  على الدراسات السابقة

 :من خالل عرض الدراسات السابقة تت ح عدة أمور أهمها

 :بين وجود ثالث اتجاهات وهي، حيث يتاالستراتيجيتعدد اتجاه تناول التخطيط  -9

مااان حياااث مااادى التطبياااق و تاااوافر ومؤشاااراته فاااي  االساااتراتيجياالتجااااه األول يتنااااول التخطااايط  -
، (2.93)السااقا ،(2.93)حلااس، (2.93)رالمؤسسااة التعليميااة، وكمثااال علااى ذلااك دراسااة األشااق

 .(1..2) الحوسني ،(.2.9)الكردي ،(2.92)الشلوي ،(2.93)الصانع

و مشاكالته  االساتراتيجيمان حياث واقاع التخطايط  االساتراتيجيلثاني يتنااول التخطايط االتجاه ا -
 ،(2.94)المجاااالي وساااماره ،(2.94)مثاااال علاااى ذلاااك دراساااة مقابلاااهفاااي المؤسساااة التعليمياااة، وك

، (2.99)، عريبااااااااااات(2.99)، جاااااااااارار و أبااااااااااو علااااااااااي(2.92)، القحطاااااااااااني(2.93)اليعربااااااااااي
 (.6..2)، لينهان(2.92)، مارتن(.2.9)السرحني

ماااان حيااااث دوره فااااي تطااااوير أداء العاااااملين و  االسااااتراتيجييتناااااول التخطاااايط  لااااثاالتجاااااه الثا -
، (2.93)، العمااااااري( 2.94)المؤسساااااة التعليميااااااة ككاااااال، وكمثاااااال علااااااى ذلااااااك دراساااااة العماااااارات

 (.7..2)، ديسريك وأخرين(.2.9)البحري  ،(2.92)أمبوسعيدي

فااااي ساااالطنة عماااان علااااى تناااااول هااااذا  سااااتراتيجياالتركياااز الدراسااااات التااااي تناولاااات التخطااايط  -2
المو وع في وزارة التربية والتعليم وما يتصل بها من مديريات وأقسام و مدارس دون التطرق إلاى 

 .المؤسسات التعليمية األخرى في السلطنة

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

وكااذلك فااي التعاارو علااى التحلاايالت اسااتفاد الباحااث ماان الدراسااات السااابقة فااي بناااء أداة الدراسااة، 
اإلحصااائية التااي تاام اسااتخدمها كمااا تاام االسااتفادة ماان هااذه الدراسااات فااي مقارنااة و تفسااير نتاااائج 

 .الدراسة الحالية
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 :أوجه التشابه

كدراسااة مو ااوع وهاادو الدراسااة تتشااابه الدراسااة الحاليااة مااع بعااض الدراسااات السااابقة ماان حيااث 
وكاااذلك فاااي (. 1..2) ، الحوساااني( 2.92)، الشااالوي(2.93)، و حلاااس(2.93)دراساااة األشاااقر

 .استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 :أوجه االختال 

تختلو هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث نوعية المؤسسة التي تم تطبيق الدراسة عليها 
علاام  وهااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان والتااي تتبااع ديااوان الاابالط الساالطاني، وبحسااب

ا أنها، كما العلوم اإلسالمية معاهدلتي تتطرق إلى هذا المو وع في الباحث فهي الدراسة األولى ا
اختلفات ماان حياث عينااة الدراساة حيااث شاملت جميااع المعلماين فااي هاذه المعاهااد ولام تقتصاار علااى 

 .عينة محددة

عباراتهاا بنااء لدراساة فقاد جااءت مجااالت األداة و ا اختلفت من حيث البناء التكاويني ألداة اأنهكما 
مراحاال أو متطلبااات التخطاايط  أساااسو لاايس علااى  االسااتراتيجيعلااى الجانااب التطبيقااي للتخطاايط 

 .االستراتيجي
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 لثالفصل الثا

الطريقة واإلجراءات
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 لثالفصل الثا

 الطريقة واإلجراءات
 :بعة في هذه الدراسة مت منا التيهذا الفصل يتطرق إلى وصو الطريقة واإلجراءات المت

  :منهج الدراسة

تطبياااق المااانهج الوصااافي باعتبااااره األنساااب للتعامااال ماااع مشاااكلة  تااامانطالقاااا مااان أهاااداو الدراساااة 
الدراساة، حياث يعنااى هاذا الماانهج بعملياة رصااد الظااهرة فاي الواقااع وجماع البيانااات عنهاا باسااتخدام 

 .ثم استخراج النتائج حليلهاصنيو البيانات، وت، ومن ثم تاالستبانةأداة 

 :وعينته جمتمع الدراسة

 عددهم  بلغ عمان، حيثتكون مجتمع الدراسة من معلمي معاهد العلوم اإلسالمية في سلطنة ي
في كل  والتي توجدستة معاهد  ويتوزعون علىم 2.90/م2.94العام الدراسي  في معلما( 19)

، وتم اختيار المجتمع ككل عينة ريميالبمن مسقط، وجعالن، وصاللة، وعبري، والسويق، و 
 . للدراسة، والجدول التي يو ح ذلك 

 (1) جدول

 عدد المعلمين في كل معهد 

 معهد العلوم اإلسالمية 

 صاللة البريمي السويق عبري جعالن  مسقط
 94 90 96 90 90 96 عدد المعلمين

 19 المجموع الكلي
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 :أداة الدراسة

صممت بهدو التعرو على درجة ممارسة التخطيط  استبانةعلى  اعتمد الباحث في دراسته
معلمي معاهد العلوم  في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان من وجهة نظر االستراتيجي
 :م أداة الدراسةيفي تصم التيةبالخطوات الباحث وقد مر . اإلسالمية

 :بناء األداة -1

مااان قبااال  االساااتراتيجيرجاااة ممارساااة التخطااايط حياااث تطلاااب تنفياااذ الدراساااة للوصاااول إلاااى معرفاااة د
 :التية، وفق الخطوات انةاستبإدارات معاهد العلوم اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين تصميم 

وقاد اساتفاد . االساتراتيجيطالع على األدب النظري و الدراساات الساابقة المتعلقاة باالتخطيط اال -
 .ة العباراتالباحث منها في تحديد مجاالت األداة، وفي صياي

صاياية عادد مان العباارات بلاغ  ة محااور رئيساية تام بنااًء عليهااعتوصل الباحث إلى وجاود ساب -
 :التي (2)موزعة على محاور االستبانة، وفق الجدول في صورتها األولية، عبارة( 61)عددها

 (2)جدول

 على المحاور في صورتها األولية انةتوزيع عبارات االستب

 دد العباراتع   محاور الدراسة 
 8         .االستراتيجية المعهد للتخطيط ئتهي 
 7         .الرؤية المستقبلية 
 8         .رسالة المعهد 

 1         القيم 
 90         .االستراتيجيالتحليل  
 99        .االستراتيجيةاألهداو  
 99        .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها 

 

العالمااة ( 0) الخماسااي، بحيااث يمثاال الاارقم(  Likert)سااتبانة وفااق مقياااس ليكاارتصااممت اال -
الدراساااة و اااع  عيناااةالعالماااة الااادنيا لهاااا، حياااث يتطلاااب مااان أفاااراد ( 9) العظماااى للعباااارة، والااارقم
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لخياارات المحاددة فاي أداة مان باين ا الستجابتهمي يرونه مناسب على االختيار الذ( √)العالمة 
 (.ة جدا، و قليلة، و متوسطة، وكبيرة، وكبيرة جداقليل) الدراسة وهي

 ( 3)جدول

 مستويات مقياس الدراسة

 درجة االستجابة   التدرج

 0 كبيرة جدا

 4 كبيرة

 3 متوسطة

 2 قليلة

 9 قليلة جدا

 

 :صد  األداة  -2

تاام التحقاااق مااان صاادق األداء مااان خاااالل عر اااها علااى عااادد مااان المحكمااين فاااي جامعاااة نااازوى، 
ين، ويباين الملحااق صاصثالثااة عشار محكام ماان المتخسالطان قاابوس، وقااد بلاغ عاددهم وجامعاة ال

 . قائمة بأسماء المحكمين لخداء وتخصصاتهم(  2) رقم

 :ستبانة من حيثن إبداء آرائهم ومالحظاتهم في االوقد طلب من المحكمي

 .مدى و وح العبارة -

 .للغوية للعبارةاالسالمة  -

 .جال الذي تنتمي إليهالعبارة بالم ارتباطمدى  -

 .أي مقترحات أخرى -

عادة صياية حكمين في استبعاد بعض العبارات و حيث استفاد الباحث من آراء و مالحظات الم اد
استبانة ( 3) عبارة، و يو ح الملحق( 66)من االستبانة مكونة  أصبحتاألخرى حيث  هابع 
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في صورتها  االستراتيجيللتخطيط درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان 
 :ة مجاالت على النحو التيعالنهائية، وهي موزعة على سب

 (4)جدول

 المجاالتفي صورتها النهائية على  انةتوزيع عبارات االستب

 عدد العبارات   الدراسة مجاالت 
 7         .االستراتيجية المعهد للتخطيط ئتهي 
 7         .الرؤية المستقبلية 
 7         .رسالة المعهد 

 1         القيم 
 90         .االستراتيجيالتحليل  
 .9        .االستراتيجيةاألهداو  
 99        .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها 

 

 :ثبات األداة -3

مل بحساب معامل الثبات على هذه األداة، وذلك باستخدام معا ةتم التحقق من ثبات األدا       
ستبانة السبعة و االلكل مجال من مجاالت ( Cronbach Alpa)الداخلي ألفا كرونباخ  االتساق

في حين (. 014.و  077.)تراوح معامل الثبات للمحاور السبعة ما بين حيث . لالستبانة ككل
 . و هي قيمة عالية(  017.)  الكلي لعبارات االستبانة بلغ معامل الثبات

 .معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة (0)و يو ح الجدول رقم

 (5)جدول

 معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة السبعة و معامل الثبات الكلي

 معامل الثبات الدراسة مجاالت     الرقم

 077. .االستراتيجيتهيئة المعهد للتخطيط  9
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 087. .الرؤية المستقبلية 2

 086. .رسالة المعهد 3

 .01. القيم 4

 013. .بيئيالتحليل ال 0

 013. .االستراتيجيةاألهداو  6

 014. .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها 7

 017. معامل الثبات الكلي لخداة 

 

 :إجراءات التطبيق

حياث تام ام الباحث بالتنسيق مع معاهاد العلاوم اإلساالمية الساتة بغارض توزياع االساتبانات ق      
اسااتغرقت عمليااة  وقاادم ، 2.94/2.90راسااي الثاااني ماان العااام الدراسااي الفصاال الد توزيعهااا فااي
يو اااح عاادد االسااتبانات الموزعاااة ( 6)والجاادول رقاام . أربعاااة أسااابيعسااتبانات وتجميعهااا توزيااع اال

 .الدراسة عينةوالعائدة والصالحة للتحليل اإلحصائي ألفراد 

 (6) جدول

  الدراسة عينةل اإلحصائي ألفراد عدد االستبانات الموزعة والعائدة والصالحة للتحلي

عدد االستبانات الصالحة  عدد االستبانات العائدة عدد االستبانات الموزعة المعهد
 للتحليل اإلحصائي

 93 93 96 مسقط
 93 93 90 جعالن
 90 90 90 عبري
 99 99 96 السويق
 92 92 90 البريمي
 93 93 94 صاللة
 77 77 19 المجموع
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 :متغريات الدراسة

 :التيةتت من الدراسة المتغيرات 

 :سنوات الخبرة -أ

 سنوات      .9سنوات إلى  0من  -2سنوات               0أقل من  -9

 .سنوات .9أكثر من  -3
 :ؤهل العلميمال -ب

 .دكتوراة -4ماجستير        -3دبلوم عالي       -2بكالوريوس              -9
 

 : ةاملعاجلة اإلحصائي

(. SPSS) للعلاوم االجتماعياة برناامج الرزماة اإلحصاائيةمت معالجاة البياناات باساتخدام ت       
) المعيارياة، باإل اافة إلاى األهمياة النسابية االنحرافااتحيث تام اساتخدام المتوساطات الحساابية و 

اني تم حساب المتوساطات الحساابية جابة عن السؤال الثو لإل. وللإلجابة على السؤال األ( الرتبة
للمقارنااااات ( LSD) و اختبااااار( ANOVA) االنحرافااااات المعياريااااة، و تحلياااال التباااااين األحاااااديو 

أن توزع عينة الدراسة وفاق المؤهال العلماي اقتصار علاى البكاالوريوس و الماجساتير،  ، كماالبعدية
للمقارنااة بااين متوسااطي ( Independent Sample T-Teast" )ت"تاام اسااتخدام اختبااار  لااذا

 .ينمجموعتين مستقلت
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 رابعالفصل ال

نتائج الدراسـة
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 لرابعالفصل ا

 نتائج الدراسة
 :في هذا الفصل سيتم تناول نتائج الدراسة الميدانية مرتبة بحسب أسئلة الدراسة وهي كالتي

 :تعلقة بالسؤال األولعرض النتائج الم: أوال

معاهد العلوم اإلسالمية  اتما درجة ممارسة إدار " سؤال األول و الذي نصهعن اللإلجابة      
تم استخراج المتوسطات " ؟من وجهة نظر المعلمين االستراتيجيبسلطنة عمان للتخطيط 

على كل  الدراسة عينةلتقديرات ( الرتبة) األهمية النسبية المعيارية، و  االنحرافاتالحسابية و 
سالمية بسلطنة عمان معاهد العلوم اإل اتدرجة ممارسة إدار المجاالت، وفقرات االستبانة لتحديد 

ومن أجل توفير مقارنات بين االستجابات، . من وجهة نظر المعلمين االستراتيجيللتخطيط 
على التصنيو المو ح في  االستراتيجياعتمد الباحث في تصنيفه لدرجة ممارسة التخطيط 

 (.7)الجدول

 (7)الجدول

 االستراتيجيمعيار تفسير متوسطات تقدير درجة ممارسة التخطيط 

 االستراتيجيدرجة ممارسة التخطيط  مدى المتوسط الحسابي

 كبيرة جدا 0-4029

 كبيرة 3049-.402

 متوسطة 2069-.304

 قليلة 9089-.206

 قليلة جدا 9-.908

 

لتقديرات ( الرتبة) االنحراو المعياري واألهمية النسبيةالمتوسطات الحسابية و ( 8)ويبين الجدول
مرتبة  االستراتيجيالمتعلقة بدرجة ممارسة التخطيط السبعة للدراسة و في المجاالت  الدراسة عينة

 .تنازليا وفق قيمة المتوسط الحسابي لكل مجال
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 (8)الجدول

 عينة لتقديرات أفراد( الرتبة) االنحرافات المعيارية واألهمية النسبيةو المتوسطات الحسابية 
 مرتبة تنازليا وف  قيمة ستراتيجياالالدراسة على المجاالت الرئيسة لدرجة ممارسة التخطيط 
 .المتوسط الحسابي

رقم 
 المجال

 رتبة
 المجال

المتوسط  مجاالت الدراسة    
 الحسابي

االنحراو 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 082. 3097 .القيم 9 4

 متوسطة 073. 30.3 .رسالة المعهد 2 3

 متوسطة 084. .207 .االستراتيجيةاألهداو  3 6

 قليلة 070. 2000 .البيئيتحليل ال 4 0

 قليلة 082. 2004 .الرؤية المستقبلية 0 2

 قليلة 084. 2049 .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها 6 7

 قليلة .06. 9087 .االستراتيجيهيئة المعهد للتخطيط ت 7 9

 متوسطة 067. 2069 .المتوسط العام  

 

الحساااابية للمجااااالت السااابعة لدرجاااة ممارساااة المتوساااطات  باااأن( 8) يت اااح مااان الجااادول        
قاد  مان وجهاة نظار المعلماين االساتراتيجيإدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان لتخطايط 

هو أكبر المجاالت من " القيم" مجال  أي بين المتوسطة والقليلة وأن، (9087-3097)تراوحت بين
و بدرجاة متوساطة، ( 3097) ساط حساابيبمتو  االساتراتيجيحيث درجة تاوافر ممارساات التخطايط 

األهااداو " جااة متوسااطة، يليااه مجااال و بدر ( 30.3)توسااط حسااابيبم" رسااالة المعهااد" يليااه مجااال 
وبدرجااة متوسااطة أي ااا، أمااا باااقي المجاااالت فقااد جاااءت ( .207)بمتوسااط حسااابي" االسااتراتيجية

" التحليااال البيئاااي" ل ة وهاااي مجاااالااابدرجاااة قلي االساااتراتيجيدرجاااة توافرهاااا فاااي ممارساااات التخطااايط 
" مجاااال ، و (2004) بمتوساااط حساااابي " الرؤياااة المساااتقبلية" مجاااال ، و (2000) بمتوساااط حساااابي 

تهيئاااة المعهاااد للتخطااايط " مجاااال ، و (2049) بمتوساااط حساااابي " تقويمهااااتنفياااذ الخطاااة ومتابعتهاااا و 
 (.9087) بمتوسط حسابي " االستراتيجي
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ت معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان للتخطاايط وفااي المسااتوى العااام فااىن درجااة ممارسااة إدارا
 .(2069)لجميع المجاالت  العام كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي االستراتيجي

الحساااااابية،  المتوساااااطات اساااااتخراج الدراساااااة، تااااام بياناااااات تحليااااال فاااااي التعماااااق مااااان وللمزياااااد      
 علاى كال المجااالت فقارات مان فقارة كل على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات
 النتااائج عاارض يااأتي وفيمااا .الدراسااة عينااة أفااراد بهااا أدلااى التااي التقااديرات علااى بناااء حاادة، وذلااك
 .حدة على مجال كل لفقرات الدراسة

 :االستراتيجيتهيئة المعهد للتخطيط : المجال األول

عيناة الدراساة عان كال ديرات أفاراد او المعياري لتقااالنحر تم حساب المتوسطات الحسابية و        
فقرات، و ( 7) و البالغ عددها" االستراتيجيتهيئة المعهد للتخطيط " فقرة من فقرات المجال األول 

 (.الرتبة) ى جانب األهمية النسبيةيو ح تلك النتائج إل(  1)الجدول

 ( 9)الجدول

عينة الدراسة أفراد لتقديرات ( ةالرتب)ةاالنحرا  المعياري واألهمية النسبيالمتوسطات الحسابية و 
 "االستراتيجيتهيئة المعهد للتخطيط :" على فقرات المجال األول

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 الدرجة المعياري

 قليلة 90.0 .202 .إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد البشرية والمادية بالمعهد 9 2
 قليلة 011. 2098 .االستراتيجيالزمة لعملية التخطيط لت اارد واإلمكاناتوفير المو 2 7
 قليلة 90.0 9018 .باستخدام وسائل متعددة االستراتيجينشر ثقافة التخطيط  3 9
 قليلة 010. 9014 .االستراتيجيةد مدة زمنية للخطة يتحد 4 6
 راتيجياالستفي مجال التخطيط  االستعانة ببعض الخبرات الخارجية 0 0

 قليلة جدا 019. 9064 .لدعم عملياته وتجويد أنشطته
 قليلة جدا .08. 9008 .االستراتيجيلية عمليات التخطيط تشكيل فريق عمل يتولى مسؤو 6 4
 قليلة جدا 079. 9004 . االستراتيجي برامج تدريبية للعاملين في مجال التخطيط عقد 7 3

رات المجاااال األول المتعلقاااة بتهيئاااة المعهاااد للتخطااايط إن جمياااع  فقااا( 1) يو اااح الجااادول         
 (2)جااءت الفقارة حياث ،أي بين القليلة والقليلة جداً  ،(9004 -.202)قد تراوحت بين االستراتيجي

علاى " إعاداد قاعادة بياناات ومعلوماات خاصاة باالموارد البشارية والمادياة للمعهاد" والتي تنص علاى
أي اا بدرجاة ( 6، 9، 7)، تلياه الفقاراتة ممارساة قليلاةوبدرجا( .202)أعلى متوسط حساابي قيمتاه
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( 3)بدرجااة ممارسااة قليلااة جاادا، لتكااون الفقاارة( 3، 4، 0) ممارسااة قليلااة، فااي حااين جاااءت الفقاارات
فاااي المرتباااة " االساااتراتيجيعقاااد بااارامج تدريبياااة للعااااملين فاااي مجاااال التخطااايط "والتاااي نصااات علاااى

للتخطااايط  فاااي مجاااال تهيئاااة المعهاااد االساااتراتيجيدرجاااة ممارساااة التخطااايط  وبالتاااالي فاااىناألخيااارة، 
ماان وجهااة نظاار مجتمااع الدراسااة وعينتهااا ماان المعلمااين  القليلااة جااداو  قليلااة بااين كاناات االسااتراتيجي
 .بتلك المعاهد

 :الرؤية المستقبلية: المجال الثاني

) المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري و األهمية النسبية( .9)  ح الجدوليو        
فقرات، وفق تقديرات ( 7)والبالغ عددها" الرؤية المستقبلية" للفقرات المكونة للمجال الثاني( الرتبة

 .أفراد عينة الدراسة

 (11) الجدول

عينة الدراسة لتقديرات أفراد ( الرتبة)ةاالنحرا  المعياري واألهمية النسبيات الحسابية و المتوسط
 "بليةالرؤية المستق:" الثاني على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 الدرجة المعياري

 متوسطة 9098 3099 .عالية للطالب إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة 9 92
 متوسطة 9023 2017 .مواكبة تطور التعليملوالتقنيات  األساليب االهتمام بتحديث 2 .9
 قليلة 017. 2007 .الربط بين المخرجات وسوق العمل 3 93
 قليلة 90.6 2049 .واالبتكار ز رؤية المعهد على اإلبداعيترك 4 94
 قليلة 9099 2049 .االهتمام بحاجات المجتمع المحيط بالمعهدعلى  العمل 0 99
 قليلة ..90 2037 .يسير العمل بناًء عليهارؤية واضحة  وضع 6 8
 قليلة 90.0 9014 .المستقبليةإشراك العاملين  وأولياء األمور في بناء الرؤية  7 1

 

إن جمياااع فقااارات المجاااال الثااااني والمتعلقاااة بالرؤياااة المساااتقبلية، قاااد (  .9)يو اااح الجااادول      
" نصات علاى والتاي( 92) حيث إن الفقارة والقليلة المتوسطة بين أي، (9014-3099)تراوحت بين

( 3099)ولى بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة األ "إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب
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والتقنيات  األساليباالهتمام بتحديث " في المرتبة الثانية والتي نصت على( .9)لتأتي بعدها الفقرة
( 8، 99، 94، 93) فااي حااين جاااءت الفقااارات( 2017) بمتوسااط حسااابي" لمواكبااة تطااور التعلاايم

إشااااراك " تاااي نصاااات علاااىوال( 1)بدرجاااة قليلاااة ومتوسااااطات حساااابية متقاربااااة، بينماااا جااااءت الفقاااارة
( 9014)فااي المرتبااة األخياارة بمتوسااط حسااابي" العاااملين وأولياااء األمااور فااي بناااء الرؤيااة المسااتقبلية

فااااي مجااااال الرؤيااااة  االسااااتراتيجيوبالتااااالي فااااىن درجااااة ممارسااااة التخطاااايط  ودرجااااة ممارسااااة قليلااااة،
عمان من وجهة نظر  المستقبلية يتوفر بدرجة متوسطة وقليلة في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة

 .مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد

 :رسالة المعهد: المجال الثالث

) المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري و األهمية النسبية( 99)  ح الجدوليو        
تقديرات أفراد  فقرات، وفق (7)والبالغ عددها" رسالة المعهد" للفقرات المكونة للمجال الثالث( بةالرت

 .عينة الدراسة

 ( 11)الجدول

عينة الدراسة لتقديرات أفراد ( الرتبة)النسبية االنحرا  المعياري واألهميةالمتوسطات الحسابية و 
 "رسالة المعهد:" الثالث على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 الدرجة المعياري

 كبيرة ..90 3007 .التحصيل الدراسي واألنشطةي تفوقين فالطالب الم تحفيز 9 96
إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية الحرص على  2 98

 كبيرة 90.7 3041 .واللغة العربية
 متوسطة 013. 3091 .إلى التميز في تقديم الخدمات التعليمية السعي 3 97
 متوسطة .01. 3096 .كفاءةمن ال إعداد الطالب على مستوى عال   4 29
المجتمع من الكفاءات المؤهلة في  احتياجاتتلبية العمل على  0 91

 متوسطة 011. 30.3 .المجاالت المتصلة بدراستهم
 متوسطة 90.6 30.3 .الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي توجيه 6 .2
كافة المعنيين من يشارك فيها  مكتوبة واضحة ووافية وضع رسالة 7 90

 قليلة جدا 016. 9070 .داريين ومعلمين وطالبإ

إن جميع  فقرات المجاال الثالاث المتعلقاة برساالة المعهاد قاد تراوحات ( 99) يو ح الجدول       
( 96) جاااءت فااي المرتبااة األولااى الفقاارة حيااث ،جااداً  والقليلااة الكبياارة بااين أي، (9070 -3007)بااين
بمتوسااااااط   "األنشاااااطةالتحصاااااايل الدراساااااي و المتفاااااوقين فاااااي  تحفيااااااز الطاااااالب" تعبااااار عااااان والتاااااي
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الحاارص علااى " تاانص علااى والتااي( 98) ودرجااة ممارسااة كبياارة، كمااا جاااءت الفقاارة( 3007)حسااابي
 إال أنبدرجة ممارساة كبيارة، " إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية واللغة العربية

فاي ( 90) ي حاين جااءت الفقارةجاءت بدرجة ممارسة متوساطة، فا( .2، 91، 29، 97) الفقرات
و ع رسالة مكتوبة وا حة ووافية يشارك فيها كافة المعنياين " خيرة، والتي نصت علىالمرتبة األ

فاىن  ودرجة ممارسة قليلاة جادا، ومان هناا( 9070)بمتوسط حسابي" من إداريين و معلمين وطالب
قليلة جدا الكبيرة و الدرجة ال نبي في مجال رسالة المعهد يتوفر االستراتيجيدرجة ممارسة التخطيط 

في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع الدراساة وعينتهاا مان المعلماين 
 .بتلك المعاهد

 :القيم: المجال الرابع

( ةالرتبا) المتوسطات الحسابية واالنحاراو المعيااري و األهمياة النسابية( 92)  ح الجدوليو      
 .الدراسة عينةفقرات، وفق تقديرات أفراد ( 1)والبالغ عددها" القيم" جال الرابعللفقرات المكونة للم

 (12) الجدول

لتقديرات أفراد عينة الدراسة ( الرتبة)االنحرا  المعياري واألهمية النسبيةالمتوسطات الحسابية و 
 "القيم:" الرابع على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

 االنحرا 
 المعياري

 الدرجة

غرس قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل المناهج  9 24
 كبيرة ..90 3068 .واألنشطة التي يقدمها

سالمية لدى الطالب وربطهم بحضارة ترسيخ المبادئ والقيم اإل 2 21
 كبيرة 90.2 3064 .أمتهم

ن االلتزام بالقوانين واألنظمة المنصوص عليها من قبل ديوا 3 23
 كبيرة 9097 3004 .البالط السلطاني

 متوسطة 9099 3036 .تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا واجتماعيا 4 .3
 متوسطة 9091 30.9 .عمل على حلهاالالطالب و العاملين و بمشكالت االهتمام 0 20
 متوسطة ..90 ..30 .التركيز على الجودة في األداء والمخرجات 6 28
 متوسطة 011. 2087 .بداعلسعي نحو التميز والتركيز على اإلا 7 27
 متوسطة 90.9 2070 .في تحقيق أهدافهامراعاة الشفافية  8 22
 متوسطة 9027 2064 .ختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ الفرصا 1 26
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لقيم قاااااد تراوحااااات إن جمياااااع  فقااااارات المجاااااال الراباااااع المتعلقاااااة باااااا( 92) يو اااااح الجااااادول       
يارس " والتي نصات علاى( 24) رةحيث إن الفق ،والمتوسطة الكبيرة بين أي ،(2064 -3068)بين

جااءت فاي المرتباة " قيم المواطنة الصالحة في الطاالب مان خاالل المنااهج واألنشاطة التاي يقادمها
بيااارة بدرجااة ك( 23، 21) وبدرجااة كبيااارة، كااذلك جاااءت الفقااارتين( 3068)األولااى بمتوسااط حساااابي

، 27، 28، 20، .3)حسب تسلسالهما فاي المرتباة الثانياة والثالثاة، فاي حاين جااءت بااقي الفقارات
مرتبااااة بحسااااب الرتبااااة ماااان األعلااااى إلااااى األقاااال جاااااءت كلهااااا بدرجااااة متوسااااط لتكااااون ( 26، 22
فاي " الطاالب للدراساة فاي المعهاد وفاق نظاام تكاافؤ الفارص اختياار" نصات علاى والتاي (26)الفقارة
فاي مجااال  االساتراتيجيخطاايط فااىن درجاة ممارساة الت لاذا( 2064)خيارة بمتوسااط حساابيتباة األالمر 
تااوفر بدرجااة كبياارة ومتوسااطة فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان ماان وجهااة نظاار القاايم ت

 .مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد

 :التحليل البيئي: المجال الخامس

( الرتباة) لمتوسطات الحسابية واالنحاراو المعيااري و األهمياة النسابيةا( 93)  ح الجدوليو      
فقاارات، وفااق تقااديرات أفااراد ( 90)والبااالغ عااددها" التحلياال البيئااي" ل الخااامسللفقارات المكونااة للمجااا

 .الدراسة عينة

 (13) الجدول

د عينة الدراسة لتقديرات أفرا( الرتبة)االنحرا  المعياري واألهمية النسبيةالمتوسطات الحسابية و 
 "التحليل البيئي:" الخامس على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 9023 30.0 .بالموازنة المالية المحددة في الخطة التنفيذيةااللتزام  9 31
 متوسطة 90.8 2087 .يف مع المتغيرات الطارئةالتك 2 .4
 متوسطة .909 2089 .عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة والمعامل الالزمة وفيرت 3 40
 متوسطة .01. 2076 .لعالج نقاط الضعف لالرتقاء بمستوى األداء خطة وضع 4 30
 متوسطة 90.8 .207 .شراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على سير العملإ 0 38
 متوسطة 90.9 2064 .قوة لدعم مستوى جودة األداء بالمعهداالستفادة من نقاط ال 6 36
 قليلة 90.3 2008 .وفق نظام واقعي متكامل تخطيطيةعملية  بناء 7 49
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تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط الضعف التي تمثل القيود وأوجه  8 34
 .هدافق تحقيق المعهد للرؤية والرسالة واألي يمكن أن تعوالقصور الذاتية الت

 قليلة 90.9 2000

تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط القوة والتي تمثل القدرات واإلمكانات  1 33
 .الذاتية للمعهد التي تميزه عن غيره

 قليلة ..90 2009
 قليلة 90.2 2037 .معوقات العمل للحد من تأثيرها على العاملين والطالب دراسة .9 44
 قليلة 017. 2036 .مناسبة استراتيجيةائل بدبوضع  االهتمام 99 37
 قليلة 90.2 2021 .د الفرص المتاحة للمعهد في المستقبليتحد 92 32
تحليل البيئة الخارجية للتعرف إلى المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على  93 39

 .مستقبلها
 قليلة 012. 2028

 قليلة 9090 2027 .خصصاتعدد كاف من اإلداريين و المعلمين في كافة الت توفير 94 42
 قليلة 019. 2091 .قواعد بيانات ومعلومات دقيقة في وضع الخطط استخدام 90 43

     

إن جميااااع  فقاااارات المجااااال الخااااامس المتعلقااااة بالتحلياااال البيئااااي قااااد ( 93) يو ااااح الجاااادول       
ولااااى جاااااءت فااااي المرتبااااة األ حيااااث، والقليلااااة المتوسااااطة بااااين أي ،(2091 -30.0)تراوحاااات بااااين

بمتوساااط " االلتااازام بالموازناااة المالياااة المحاااددة فاااي الخطاااة التنفيذياااة" والتاااي تعبااار عااان( 31)الفقااارة
 والتااي( .4)وبدرجااة ممارسااة متوسااطة، أمااا فااي المرتبااة الثانيااة فقااد جاااءت الفقاارة( 30.0)حسااابي

، 30،38، 40)وبدرجة متوسطة، كما جااءت الفقارات" التكيو مع المتغيرات الطارئة" نصت على
، 34، 49)أي ااا بدرجااة متوسااطة ومتوسااط حسااابي متقااارب، فااي حااين جاااءت باااقي الفقاارات( 36
بدرجاااااة قليلاااااة، لاااااذا نجاااااد أن فاااااي المرتباااااة األخيااااارة جااااااءت ( 43، 42، 39، 32، 37، 44، 33
بمتوسط " استخدام قواعد بيانات و معلومات دقيقة في و ع الخطط" عبرت عن والتي( 43)الفقرة
فاااي مجاااال التحليااال البيئاااي  االساااتراتيجيي فاااىن درجاااة ممارساااة التخطااايط وبالتاااال ،(2091)حساااابي

يتوفر بدرجاة متوساطة وقليلاة فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية بسالطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع 
 .الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد

 :االستراتيجيةاألهدا  : المجال السادس

) الحسااااابية واالنحااااراو المعياااااري و األهميااااة النساااابيةالمتوسااااطات ( 94)  ااااح الجاااادوليو        
فقارات، وفاق ( .9)والباالغ عاددها" األهاداو االساتراتيجية" لساادسللفقرات المكونة للمجاال ا( الرتبة

 .الدراسة عينةتقديرات أفراد 
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 ( 14)الجدول

عينة الدراسة  لتقديرات أفراد( الرتبة)النسبية االنحرا  المعياري واألهميةالمتوسطات الحسابية و 
 "االستراتيجيةاألهدا  :" السادس على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 9092 3090 .مؤسسة تعليمية متميزة في سلطنة عمان السعي ألن يكون المعهد 9 .0
 متوسطة 90.1 30.3 .م الحاالتفي معظ للطالب باإلرشاد والدعم الجيد االهتمام  2 04
 متوسطة 90.4 2018 .المتاحة اإلمكانات في ضوء السعي إلى تحقيق األهداف التي وضعت 3 03
 متوسطة 90.0 2071 .وضعت لتحقيق األهدافبالبرامج والجداول الزمنية التي  االلتزام 4 02
 ةمتوسط 90.3 2074 .خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف المعهد وضع 0 09
 متوسطة 018. 2066 .للمتغيرات الطارئة اوضع أهداف تتسم بالمرونة تسمح بالتعديل وفق 6 41
 قليلة 90.3 2048 .صياغة أهداف تتسم بالشمولية والوضوح 7 47

التغذية تقديم هداف ومن تحقيق األ تقويم مخرجات المعهد للتأكد 8 00
 .الراجعة الالزمة

 قليلة 9093 2048

 قليلة 013. 2040 .للتطبيق والقابلة بالواقعية هداف تتسمتصميم أ 1 48
 قليلة 90.2 2023 .األهداف باالشتراك مع فريق من العاملين والمعنيين بالمعهد وضع .9 46

 

 االساتراتيجيةإن جمياع  فقارات المجاال الساادس المتعلقاة باألهاداو ( 94) يو ح الجادول        
" تعبر عن والتي( .0)حيث إن الفقرة ،والقليلة المتوسطة ينب أي ،(2023 -3090)قد تراوحت بين

جاااءت فااي المرتبااة األولااى " السااعي ألن يكااون المعهااد مؤسسااة تعليميااة متمياازة فااي ساالطنة عمااان
والتي نصت ( 04)ودرجة ممارسة متوسطة، لتأتي بعدها في المرتبة الثانية الفقرة( 3090)بمتوسط
بدرجااة متوسااطة، كمااا أن " يااد للطااالب فااي معظاام الحاااالتاالهتمااام باإلرشاااد و الاادعم الج" علااى
، 00، 47)أي ااا جاااءت بدرجااة متوسااطة، فااي حااين جاااءت الفقاارات( 41، 09، 03،02)الفقاارات
و ع األهاداو باالشاتراك ماع " نصت على والتي( 46)بدرجة قليلة، لتكون بذلك الفقرة( 46، 48

التاالي فاىن بو  (2023)خيارة بمتوساط حساابيفاي المرتباة األ" فريق من العاملين و المعنيين بالمعهد
يتوفر بدرجة متوسطة وقليلة  االستراتيجيةفي مجال األهداو  االستراتيجيدرجة ممارسة التخطيط 

في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع الدراساة وعينتهاا مان المعلماين 
 .بتلك المعاهد
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 (:تابعتها وتقويمهام) الخطة التنفيذية: المجال السابع

( ةالرتبا) المتوساطات الحساابية واالنحاراو المعيااري واألهمياة النسابية( 90)  ح الجدوليو       
، وفق فقرة( 99)والبالغ عددها" متابعتها وتقويمها: الخطة التنفيذية" للفقرات المكونة للمجال السابع

 .الدراسة عينةتقديرات أفراد 

 ( 15)الجدول

عينة الدراسة لتقديرات أفراد ( الرتبة)النسبية االنحرا  المعياري واألهميةبية و المتوسطات الحسا
 "متابعتها وتقويمها: الخطة التنفيذية:" السابع على فقرات المجال

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 90.4 2067 .مساءلة العاملين على تنفيذ الخطط 9 60
 قليلة .909 2000 .العمل على متابعة الخطط التنفيذية من خالل جدول زمني محدد 2 69
 قليلة .909 2000 .وضع أنظمة وتعليمات تتعلق بعملية المتابعة والتقييم 3 64
 قليلة 90.4 2009 .في فترات زمنية محددة مقارنة كفاءة األداء بمعدالت اإلنجاز العمل على 4 62

النتائج التي يتم الحصول عليها من عملية المتابعة في بناء خطة استخدام  0 66
 قليلة 90.3 2048 .عالجية

 قليلة 90.9 2042 .الحرص على مراجعة ميزانية الخطط باستمرار 6 .6
 قليلة 016. 2049 .التأكد من قدرة معايير األداء على تحديد صعوبات ومشكالت تنفيذ الخطط 7 63
 قليلة 90.7 .204 .عملية الرقابة والتقويم بشكل مستمرإخضاع الخطط  ل 8 07
 قليلة 90.8 2037 .تقويم الموارد واإلمكانات المادية المستخدمة لتنفيذ الخطط 1 08
 قليلة 018. 2090 .وضع معايير أداء قابلة للقياس لكل مكونات الخطط .9 01
 قليلة ..90 20.9 .الجديدة تدريب العاملين بالمعهد تبعا الحتياجات ومهام الخطط 99 06

 

إن جمياااع  فقااارات المجاااال الساااابع المتعلقاااة بالخطاااة التنفيذياااة ( 90) الجااادول ظهااار ماااني        
( 60)، وأن الفقاارةوالقليلاة المتوساطة باين أي ،(20.9 -2067)ومتابعتهاا وتقويمهاا قاد تراوحات بااين

األولاى وبدرجاة متوساطة، أماا  فاي المرتباة" مساءلة العااملين علاى تنفياذ الخطاط" التي تنص علىو 
 والتاي( 06) باقي الفقرات فقد جاءت جميعها بدرجة قليلة، حيث جااءت فاي المرتباة األخيارة الفقارة

صالت علااى التااي حو " حتياجاات ومهااام الخطاط الجديادةتاادريب العااملين بالمعهاد تبعااا ال" تعبار عان
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فاي  االساتراتيجيساة التخطايط وبالتاالي فاىن درجاة ممار بدرجة قليلة، و ( 20.9)أقل متوسط حسابي
مجااااال الخطااااة التنفيذيااااة ومتابعتهااااا وتقويمهااااا يتااااوفر بدرجااااة متوسااااطة وقليلااااة فااااي معاهااااد العلااااوم 

 .اإلسالمية بسلطنة عمان من وجهة نظر مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد

 :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "سؤال الثاني و الذي نصه لإلجابة على ال        
في ممارسة  (المؤهل -الخبرة ) لمتغيرات  ُتعزىالدراسة  مجتمعبين أفراد (   α ≤ .0.0)مستوى
 "؟االستراتيجيبسلطنة عمان للتخطيط معاهد العلوم اإلسالمية  اتإدار 

، و اختبااااااااااار تحلياااااااااال التباااااااااااين تاااااااااام حساااااااااااب المتوسااااااااااطات الحسااااااااااابية، واالنحااااااااااراو المعياااااااااااري
للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات تقادير مجتماع الدراساة وعينتاه علاى ( ANOVA)األحادي

المجاالت السبعة المتعلقة بدرجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسالطنة عماان للتخطايط 
عااااان الفاااااروق باااااين  للكشاااااو( LSD)، كماااااا تااااام اساااااتخدام اختباااااار المقارناااااة البعدياااااةاالساااااتراتيجي

لمجمااوعتين مسااتقلتين للتحقااق ماان داللااة ( T-Test" )ت" المتوسااطات، كمااا تاام اسااتخدام اختبااار 
مجتمع الدراسة وعينته في مجاالت الدراسة السبعة وفقا للمتغيارات  يراتالفروق بين متوسطات تقد

 :التية

 :متغير الخبرة -1

 عيناااةنحرافاااات المعيارياااة لتقاااديرات أفاااراد المتوساااطات الحساااابية و اال( 96) يو اااح الجااادول      
وفقااا لمتغياار  االسااتراتيجيالدراسااة علااى المجاااالت و مجمااوع المجاااالت الساابعة لممارسااة التخطاايط 

 .الخبرة

 ( 16)الجدول

 الدراسةعلى المجاالت  عينة الدراسةاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المتوسطات الحسابية و 
 .وفقا لمتغير الخبرة

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة مجالال

تهيئة المعهد للتخطيط 
 .االستراتيجي

 

 040. .907 31 سنوات 0أقل من 
 062. 20.4 26 سنوات .9إلى  0من 

 087. 20.3 92 سنوات .9أكثر من 
 .06. 9087 77 المجموع
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 .الرؤية المستقبلية
 070. 2003 31 سنوات 0أقل من 

 019. 2006 26 سنوات .9إلى  0 من
 013. 2004 92 سنوات .9أكثر من 

 082. 2004 77 المجموع

 .رسالة المعهد
 074. .201 31 سنوات 0أقل من 

 078. 3093 26 سنوات .9إلى  0من 
 000. 3023 92 سنوات .9أكثر من 

 073. 30.3 77 المجموع

 القيم
 084. 30.4 31 سنوات 0أقل من 

 076. 3098 26 سنوات .9إلى  0من 
 .08. 3000 92 سنوات .9أكثر من 

 082. 3097 77 المجموع

 .التحليل البيئي
 063. 2009 31 سنوات 0أقل من 

 084. 2004 26 سنوات .9إلى  0من 
 014. 2079 92 سنوات .9أكثر من 

 070. 2000 77 المجموع

 .االستراتيجيةاألهداو 
 076. 2067 31 سنوات 0أقل من 

 086. 2060 26 سنوات .9إلى  0من 
 90.6 .201 92 سنوات .9أكثر من 

 084. .207 77 المجموع

تنفيذ الخطة ومتابعتها 
 .وتقويمها

 068. 2036 31 سنوات 0أقل من 
 017. 2046 26 سنوات .9إلى  0من 

 90.4 2047 92 سنوات .9أكثر من 
 084. 2049 77 المجموع

 اإلجمالي

 007. 2004 31 سنوات 0أقل من 
 073. 2064 26 سنوات .9إلى  0من 

 084. 2078 92 سنوات .9أكثر من 
 067. 2069 77 المجموع

  

ولمعرفااااة مااااا إذا كاناااات الفااااروق المشاااااهدة بااااين المتوسااااطات علااااى المجاااااالت و مجمااااوع         
اسااااتخدام تحلياااال التباااااين ، تاااام (α ≤ .0.0)المجاااااالت ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة
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لمقارناة باين ايو اح تلاك ( 97)والجادول ( One Way Analysis Of Variance)األحاادي
 .مجموعات الخبرة الثالث

 (17) جدول

الدراسة على مجاالت ومجموع مجاالت  عينةلتقديرات أفراد ( ANOVA)تحليل التباين األحادي
 .الدراسة وفقا لمتغير الخبرة

 نمصدر التباي المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ) 

مستوى 
 الداللة

 90920 2 .2020 بين المجموعات االستراتيجيهيئة المعهد للتخطيط ت
30290 .0.46 

 .030. 74 200816 داخل المجموعات

 1..0. 2 0.91. بين المجموعات .الرؤية المستقبلية
.0.93 .0187 

 07.6. 74 020290 داخل المجموعات

 0616. 2 90312 بين المجموعات .رسالة المعهد
90284 .0283 

 0042. 74 4.0.14 داخل المجموعات

 .9029 2 .2042 بين المجموعات القيم
90824 .0961 

 0664. 74 ..4109 داخل المجموعات

 0914. 2 0388. بين المجموعات .التحليل البيئي
.0334 .0797 

 0082. 74 430.36 موعاتداخل المج

 0271. 2 0007. بين المجموعات .االستراتيجيةاألهداو 
.0386 .0689 

 0722. 74 030422 داخل المجموعات

 .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها
 0.14. 2 0988. بين المجموعات

.0921 .0871 
 0720. 74 030686 داخل المجموعات

 اإلجمالي
 0280. 2 0079. بين المجموعات

.0627 .0037 
 0400. 74 330687 داخل المجموعات

      

هيئاااة ت "توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي المجاااال األول أناااه( 97)يت اااح مااان الجااادول     
دالة عند مستوى داللة ( و) لمتغير الخبرة، حيث كانت قيمة ُتعزى "االستراتيجيالمعهد للتخطيط 

(α ≤ .0.0) . 
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تام " االساتراتيجيهيئة المعهد للتخطايط ت "قق من مصدر هذه الفروق في المجال األول وللتح     
 .يو ح ذلك( 98)للمقارنات البعدية و الجدول( LSD)استخدام اختبار

 (18)الجدول

 ألثر الخبرة على المجال األول( LSD)المقارنات البعدية بطريقة 

 0أقل من  المتوسط سنوات الخبرة المجال
 سنوات

 .9إلى  0من 
 سنوات

 .9أكثر من 
 سنوات

تهيئة المعهد للتخطيط 
 .االستراتيجي

 033242.- *034690.-  .907 سنوات 0أقل من 
 0.9374.  *034690. 20.4 سنوات .9إلى  0من 

  0.9374.- 033242. 20.3 سنوات .9أكثر من 
 

تهيئة المعهد  ة المتوسطة في مجالوجود فروق لصالح الخبر  (98)يت ح من الجدول     
 .االستراتيجيللتخطيط 

 :متغير المؤهل العلمي -1

المتوسااااطات الحسااااابية و االنحرافااااات المعياريااااة لتقااااديرات أفااااراد ( 91) يو ااااح الجاااادول         
 االستراتيجيمجتمع الدراسة وعينته على المجاالت و مجموع المجاالت السبعة لممارسة التخطيط 

تجاادر اإلشااارة إلااى اقتصااار المؤهاال العلمااي بااين أفااراد مجتمااع  هناااو  وفقااا لمتغياار المؤهاال العلمااي،
للمقارنااااة بااااين  "ت"اسااااتخدام اختبااااار تاااام  ذلكلااااالدراسااااة وعينتااااه علااااى البكااااالوريوس والماجسااااتير، و 

 (.Independent Sample T-Teast) متوسطي مجموعتين مستقلتين

 

 

 

 

 

 



74 

 

 ( 19)الجدول

 الدراسةالدراسة على المجاالت  عينةلتقديرات أفراد االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و 
 .مؤهل العلميوفقا لمتغير ال

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحرا  
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

تهيئة المعهد للتخطيط 
 .االستراتيجي

 008. 9080 79 بكالوريوس
-.0734 .046 

 019. 20.4 6 ماجستير

 083. 2002 79 بكالوريوس .ؤية المستقبليةالر 
-.0737 .046 

 073. 2078 6 ماجستير

 072. 2017 79 بكالوريوس .رسالة المعهد
-20499 .0.9 

 001. 3079 6 ماجستير

 089. .309 79 بكالوريوس القيم
-20478 .0.9 

 000. 3014 6 ماجستير

 .التحليل البيئي
 072. 2003 79 بكالوريوس

-.0866 .038 
 .909 2089 6 ماجستير

 082. 2067 79 بكالوريوس .االستراتيجيةاألهداو 
-.0811 .037 

 90.6 ..30 6 ماجستير

 082. 2031 79 بكالوريوس .تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها
-.0663 .00. 

 90.4 2063 6 ماجستير

 اإلجمالي
 060. 2008 79 بكالوريوس

-90382 .097 
 082. 2017 6 ماجستير

      

 ≥ α)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (91) الجدول نتائج أشارت       
لدرجااة ممارسااة إدارات معاهااد العلااوم بااين متوسااطات تقاادير أفااراد مجتمااع الدراسااة وعينتااه  (0.0.

، والمجاااال "رساااالة المعهاااد" فاااي المجاااال الثالاااث  االساااتراتيجياإلساااالمية بسااالطنة عماااان للتخطااايط 
بينمااا لاام تظهاار . ، حيااث كااان كلهااا لصااالح األفااراد الااذين يحملااون مؤهاال الماجسااتير" القاايم" الرابااع 

 . فروق دالة إحصائيا في باقي مجاالت الدراسة
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 امسالفصل اخل

مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها 
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 امسالفصل اخل

 ها مناقشة نتائج الدراسة امليدانية وتفسري
يت اااامن هااااذا الفصاااال تفسااااير و مناقشااااة النتااااائج التااااي تاااام التوصاااال إليهااااا بناااااء علااااى المعالجااااة 

الدراسااات السااابقة دراسااة، واألدب النظااري، و اإلحصااائية، حيااث ساايتم تفساايرها فااي  ااوء أهااداو ال
مناقشااة النتااائج وفااق أساائلة الدراسااة علااى  ذلااك ماان خااالل عاارضذات العالقااة بمو ااوع الدراسااة، و 

 :تيالنحو ال

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

مان وجهاة  االساتراتيجيمعاهد العلوم اإلسالمية بسالطنة عماان للتخطايط  اتما درجة ممارسة إدار 
 ؟نظر المعلمين

إن درجاااة ممارساااة إدارات معاهاااد العلاااوم اإلساااالمية إلاااى ( 8)الجااادول أشاااارت النتاااائج الاااواردة فاااي
حساب بوهاي درجاة تقتارب جادا مان القليلاة ( 2069)همتوساط تراتيجياالسابسلطنة عمان للتخطايط 

 (.7)يار تفسير المتوسطات في الجدولمع

فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية سالطنة عماان  االساتراتيجيممارسة التخطيط  تدني أسباب وقد تعود 
 ظران معاهد العلوم اإلسالميةفي  االستراتيجيعناصر التخطيط  بعض ييابإلى بدرجة متوسطة 

، حياث تمثال ئمين علاى معاهاد العلاوم اإلساالميةلادى القاا االساتراتيجيإلى حداثة مفهوم التخطايط 
لجمياع المجااالت وهاو ماا يفسار تاراوح  للمعاهد شاملة استراتيجية متكلمة ذلك في عدم وجود خطة

ة وهاااذه التفساااير يتفاااق ماااع ماااا ذهبااات إلياااه دراسااا .درجاااة مجااااالت الدراساااة باااين المتوساااطة والقليلاااة
دراساااااااااااااة و ( .2.9)دراساااااااااااااة السااااااااااااارحنيو  (.2.9)دراساااااااااااااة الكاااااااااااااردي و  (2.92)أمبوساااااااااااااعيدي
 يفساارت امااتالك ماادرا والتااي( 2.94)ودراسااة العماارات (2.93)دراسااة السااقاو ( 1..2)الحوسااني

بدرجاااة متوساااطة إلاااى أن معظاام عملياااات التخطااايط فاااي  االسااتراتيجيماادارس لمهاااارات التخطااايط ال
ة األجال علاى اعتباار إن الفكار الترباوي ماا يازال لام يتجاه المدارس تبناى علاى و اع تنباؤات قصاير 

بتقنياته المتقدمة من أجل تحقيق أهداو التنمية التربوية إلزالة الفجوة بين  االستراتيجينحو الفكر 
و  ،الخباارة فااي صوالتااي فساارت ذلااك بوجااود نقاا (2.94)دراسااة مقابلااة وكااذلك .الااتعلم و المجتمااع

كااان لااه دور فااي الحصااول علااى درجااة  االسااتراتيجية التخطاايط المعرفااة لاادى القااائمين علااى عملياا
 توالتاي أشاار ( 2.94)سامارهع ماا ذهبات إلياه دراساة المجاالي و ، وال يتفق هاذا التفساير مامتوسطة

 . في جامعة مؤتة بدرجة قوية االستراتيجيإلى و وح مفهوم التخطيط 
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لاااااوم اإلساااااالمية للتخطااااايط مجااااااالت درجاااااة ممارساااااة إدارات معاهاااااد العب أماااااا فيماااااا يتعلاااااق       
أي بدرجااااة ممارسااااة ( 3097)جاااااء مجااااال القاااايم فااااي المرتبااااة األولااااى بمتوسااااطفقااااد  ،االسااااتراتيجي
معاهاد العلاوم اإلساالمية  أساساهذلك إلى  نوع التوجه التعليمي الذي قامت على  وُيعزىمتوسطة، 

لي يارس القايم اإلساالمية و بتركيزها على منهاج التربية اإلساالمية واللغاة العربياة والتااريل و بالتاا
شعور المواطنة لدى طلبته، إلى جانب جو األلفة و التعاون السائد بين العااملين فاي المعهاد نظارا 
ن كااان فااارق  لقلاة عااددهم فااي كاال معهااد  أدى ذلااك إلااى باروز مجااال القاايم علااى باااقي المجاااالت واد

 .المتوسط بينها قليالً 

ا تختلااو هاإال أن، (م2.93)توساطة ماع دراسااة األشاقروتتفاق نتيجاة ممارسااة مجاال القايم بدرجااة م 
 .كشفت عن وجود تطبيق بدرجة كبيرة في محور القيم والتي( م2.93)عما جاء في دراسة حلس

أي بدرجااة ممارسااة ( 30.3)أمااا مجااال رسااالة المعهااد فقااد جاااء فااي المرتبااة الثانيااة بمتوسااط       
لوا احة التاي يساير وفقهاا العمال فاي المعهااد ذلاك إلاى ييااب الرساالة المكتوباة ا وُيعازىمتوساطة، 

ومن هنا كان إدراك العاملين للنتائج التي يسعى المعهد للوصول لها دون المساتوى المطلاوب مماا 
يعكس عدم وعي القائمين على معاهد العلوم اإلسالمية بأهمية تحديد الرساالة التاي يساعى المعهاد 

عيناة الدراساة قاد تاأثرت بتركياز المعاهاد علاى إلى تحقيقها بصورة وا احة، ويظهار أن اساتجابات 
 .بعض المواد في تحديد توجهها ورسالتها دون أن تكون هنالك رسالة مكتوبة

هاذه النتيجاة  إال أن، (م2.93)، ودراساة األشاقر( م2.99)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عربيات 
كبياارة ، كمااا أن دراسااة والتااي طبااق فيهااا مجااال الرسااالة بدرجااة ( م2.93)ال تتفااق مااع دراسااة حلااس

فاي مجاال الرساالة بمادارس التربياة  االساتراتيجيجاء فيها ممارسة التخطايط ( م2.92)أمبوسعيدي
أشارت إلى تحقاق مهاارة التخطايط  والتي( م2.94)والتعليم بدرجة عالية ، و كذلك دراسة العمرات

 في مجال الرسالة بدرجة عالية، االستراتيجي

أي بدرجاة ( .207)فاي المرتباة الثالثاة بمتوساط االساتراتيجيةألهاداو في حاين جااء مجاال ا       
قلاة وعاي المعلماين بوجاود  إال أنممارسة متوسطة، فعلى الريم من وجود أهداو مكتوبة للمعاهد 

هاااذه األهاااداو بسااابب عااادم إشاااراكهم فاااي صااايايتها أو حتاااى تعميمهاااا علااايهم  كاااان لاااه أثااار علاااى 
 . ة تقترب جدا من درجة قليلةاستجابات عينة الدراسة بدرجة متوسط

، ( م2.93)بدرجاة متوساطة ماع دراساة األشاقر االساتراتيجيةوتتفق نتيجة ممارسة مجال األهداو 
، و كاااااذلك دراساااااة ( م2.93)ا تختلاااااو مااااان حياااااث النتيجااااة عماااااا جااااااء فاااااي دراسااااة حلاااااسهااااإال أن

 .والتي جاءت جميعها بدرجة كبيرة( م2.99)، ودراسة عربيات( م2.92)أمبوسعيدي
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أي بدرجااة ممارسااة قليلااة، ( 2000)وجااء فااي المرتبااة الرابعاة مجااال التحلياال البيئااي بمتوساط       
ذلاااك إلاااى  اااعو قااادرات إدارات معاهاااد العلاااوم اإلساااالمية علاااى تطبياااق عملياااات التحليااال  وُيعااازى

البيئاااي نتيجاااة عااادم إخ ااااعها لبااارامج ودورات لمثااال هاااذا الناااوع مااان التحليااال، و مااان خاااالل عمااال 
عااادة معاهاااد يلحاااظ أن التركياااز علاااى تحليااال نقااااط ال اااعو هاااو الساااائد علاااى جمياااع الباحاااث فاااي 

عمليات التحليل البيئي، وبالتالي كان لذلك أثر في تدني ممارسة عمليات التحليل البيئاي مان قبال 
 .إدارات معاهد العلوم اإلسالمية

دراساااااة ، و ( م.2.9)، ودراساااااة الكاااااردي( م2.99)وال تتفاااااق هاااااذه النتيجاااااة ماااااع دراساااااة عربياااااات
 .االستراتيجيجاءت جميعها بدرجة تطبيق متوسطة في مجال التحليل  والتي( م1..2)الحوسني

أي بدرجاااة ( 2004)أماااا مجاااال الرؤياااة المساااتقبلية فقاااد جااااء فاااي المرتباااة الخامساااة بمتوساااط      
التااي تعباار عاان تطلعااات المعهااد  وا ااحةال االسااتراتيجيةممارسااة قليلااة، ويفساار ذلااك يياااب الرؤيااة 

 .جة االعتقاد السائد بأن صياية الرؤية المستقبلية من اختصاص اإلدارة العليانتي

أشااارت إلااى تطبيااق مجااال صااياية  والتااي( م2.92)تتفااق هااذه النتيجااة مااع دراسااة أمبوسااعيدي الو 
( م2.94)ا تختلااو مااع دراسااة العمااراتأنهااالرؤيااة فااي ماادارس التربيااة والتعلاايم بدرجااة عاليااة، كمااا 

 .جاءت بدرجة ممارسة متوسطة في هذا المجال والتي( م2.99)ودراسة عربيات

( 2049)في حين جاء مجال تنفياذ الخطاة ومتابعتهاا وتقويمهاا فاي المرتباة السادساة بمتوساط      
نوعية الخطة التنفيذية، حيث إن أيلب الخطط التي يتم  ذلك إلى وُيعزىأي بدرجة ممارسة قليلة، 

دون ربطهاا لفصال دراساي أو لعاام دراساي واحاد  دى تمتادتنفيذها في المعهد هي خطط قصايرة الما
 .عامة يمكن من خاللها متابعة مدى تنفيذ األهداو العامة للمعاهد استراتيجية ةتنفيذي ةبخط

والتااي جاااء فيهااا مجااال ( م2.93)ودراسااة الصااانع( م2.92)وتختلااو هااذه النتيجااة مااع دراسااة حنااا
جااء  والتاي( م.2.9)كما ال تتفق مع دراسة الكردي ،امرتفع االستراتيجيةالتطبيق والتنفيذ للخطط 

بدرجاااااااااة متوساااااااااطة، كماااااااااا أن دراساااااااااة   االساااااااااتراتيجيةفيهاااااااااا مجاااااااااال تقاااااااااويم و متابعاااااااااة الخطاااااااااة 
للخطااط فااي وزارة التربيااة والتعلاايم بساالطنة  االسااتراتيجيأشااارت إلااى أن التنفيااذ ( م1..2)الحوسااني

 .عمان يتم بدرجة متوسطة

فااااي المرتبااااة السااااابعة بمتوسااااط بلااااغ " االسااااتراتيجيهااااد للتخطاااايط تهيئااااة المع" وجاااااء مجااااال       
ذلااك إلااى يياااب التوجااه الحقيقااي ماان قباال إدارات المعاهااد  ُيعاازى ،وبدرجااة ممارسااة قليلااة( 9087)
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 االساتراتيجيية للتخطايط ساساوبالتالي فىن فقدان القاعدة األ االستراتيجياإلسالمية نحو التخطيط 
 .االستراتيجيلتخطيط هد لأدى إلى  عو عملية تهيئة المع

أشااارت إلااى تطبيااق مرحلااة التح ااير  والتااي( 1..2)وهااذه النتيجااة ال تتفااق مااع دراسااة الحوسااني 
جاءت  والتي( 2.93)بدرجة متوسطة، كما ال تتفق مع دراسة الصانع االستراتيجيةإلعداد الخطة 

 .مرتفعة راتيجياالستلمرحلة ما قبل التخطيط  االستراتيجيفيها درجة الممارسة للتخطيط 

مان  مجااالت فقارات كال نتائج الدراسة الحالية سايتم مناقشاةمناقشة ولمزيد من التفصيل في       
 :، وذلك على النحو التيةحد مجاالت الدراسة على

 :االستراتيجيهيئة المعهد للتخطيط ت :المجال األول

تهيئاة المعهاد للتخطايط "مجاال فاي  أن استجابة أفاراد عيناة الدراساة ( 1)الجدول أظهرت نتائج    
 وفاق ىلاذا سايتم مناقشاة كال مجموعاة علاى حاد ،بين القليلة والقليلاة جاداً  تراوحت ما" االستراتيجي
 :النحو التي

إعااداد قاعاادة بيانااات "  وهااذه العبااارات بحسااب الرتبااة هااي: عبااارات ذات درجااة الممارسااة القليلااة -
تااااااوفير المااااااوارد " و  (.202)بمتوسااااااط "لمعهاااااادومعلومااااااات خاصااااااة بااااااالموارد البشاااااارية والماديااااااة با

نشاااار ثقافااااة التخطاااايط  "و ( 2098)بمتوسااااط" االسااااتراتيجيواإلمكانااااات الالزمااااة لعمليااااة التخطاااايط 
تحدياااااااد مااااااادة زمنياااااااة للخطاااااااة  "و ( 9018)بمتوساااااااط ." باساااااااتخدام وساااااااائل متعاااااااددة االساااااااتراتيجي
 .(9014)بمتوسط"  االستراتيجية

 عو االهتمام بىيجاد قاعدة بيانات وا حة لكل معهد نظارا  سةُيفسر هذا التدني في الممار      
وهو ما أشارت إليه الدراسة االستطالعية التي قام بىجرائهاا  للحراك الوظيفي المستمر بين المعاهد

جانااب عااادم وجااود قاعااادة بيانااات شااااملة مشااتركة باااين جميااع المعاهاااد تشاارو عليهاااا إلاااى  الباحااث
ية للمااوارد البشاارية واألصااول الماديااة ساسااعلااى البيانااات األقتصااار ارة الوسااطى أو العليااا و االاإلد

مااان ماااوارد  االساااتراتيجيكماااا أن قلاااة تاااوفير ماااا يتطلباااه التخطااايط  ،ةالثابتاااة لكااال معهاااد علاااى حاااد
مكانيات ناتج عن عدم إدراك أهمية تلك المتطلبات في العمل  ويلحظ ذلك في عادم  االستراتيجيواد

بين العاملين، فعند النظر إلى برامج الملتقيات التربوية  االستراتيجياالهتمام بنشر ثقافة التخطيط 
التعلاايم والتاادريب والتااي تشاارو علااى معاهااد العلااوم اإلسااالمية بشااكل تقيمهااا دائاارة  والتاايالساانوية 

علم الباحث،  على حد االستراتيجيمباشر لم تشمل تلك الملتقيات أي برنامج في مجال التخطيط 
بتاوفير الماوارد واإلمكاناات  االهتماامفاي  اعو ( 2.92)ير مع دراسة الشمريتفق هذا التفساوقد 
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هااذه النتيجااة ، كمااا أن االسااتراتيجيو اارورة نشاار ثقافااة التخطاايط  االسااتراتيجيالالزمااة للتخطاايط 
درجاة تاوفر نظام معلوماات جيادة تساهل  ارتفااعأشاارت إلاى  والتاي( 2.92)التتفق مع دراسة حناا 

أشاارت إلاى وجاود قاعادة  والتاي( .2.9)، كاذلك دراساة الكارديالساتراتيجيةالية اتخااذ القارارات عم
طار زمني لعملية التخطيط بيانات مركزية شاملة   .بدرجة مرتفعة واد

االسااتعانة باابعض " وهااذه العبااارات بحسااب الرتبااة هااي: عبااارات ذات درجااة ممارسااة قليلااة جاادا -
" عملياتااااااااه وتجويااااااااد أنشااااااااطتهلاااااااادعم  االسااااااااتراتيجيالخباااااااارات الخارجيااااااااة فااااااااي مجااااااااال التخطاااااااايط 

) بمتوساط" االساتراتيجيتشكيل فريق عمل يتولى مسؤولية عملياات التخطايط " و ( 9064)بمتوسط
 (.9004)بمتوسط" االستراتيجي عقد برامج تدريبية للعاملين في مجال التخطيط "و ( 9008

د في المقابل نوع من والذي أوجتركيز إدارة المعهد على تسيير اليوم الدراسي  ذلك إلى وُيعزى    
تجدياد العمال أو تفعيال أنشاطته مان خاالل االساتعانة بابعض التجاارب  في التخطايط نحاو القصور

عاادم فأو الخباارات فااي ظاال يياااب الفريااق الااذي يتااولى مسااؤولية هااذه المهمااة فااي المعهااد، و بااالتي 
ل التخطاايط إدراك أهميااة ذلااك ماان قباال إدارات المعاهااد نااابع ماان عاادم تلقاايهم أي تاادريب فااي مجااا

فاااي جمياااع  االساااتراتيجيإلاااى عااادم ت ااامين بااارامج التخطااايط ساااابقا فقاااد تااام اإلشاااارة  االساااتراتيجي
 يدعم هذا التفساير. ن في معاهد العلوم اإلسالميةو الملتقيات التربوية السنوية التي يح رها العامل

ة ممارساة ارتفااع درجا أن أشارت إلاى والتي( م2.93) ما جاء في  دراسة الصانع بصورة عكسية
دورات تدريبياه فاي ناتج عان ح اورهم لا االستراتيجيعمداء الكليات الجامعية المتوسطة للتخطيط 
عادم تفعيال مفاااهيم عملياة التخطاايط  أن ماان( م1..2)هاذا المجاال، إلااى جاناب ماا ذكااره الحوساني

دى إلاااى تااادني درجاااة االساااتعانة باااالخبرات الخارجياااة فاااي مجاااال ياااؤ بصاااورة مر اااية  االساااتراتيجي
لمين بارامج عدم تلقي المع أن أشارت إلى( م2.92)كما أن دراسة الشمري ،االستراتيجيتخطيط ال

نااابع ماان عاادم امااتالك بعااض القااائمين علااى  االسااتراتيجيفنيااات التخطاايط تدريبيااة علااى أساااليب و 
 ااعو االسااتعانة بااالخبرات  كمااا أن ،االسااتراتيجيإدارة الماادارس قناعااة بجاادوى عمليااة التخطاايط 

هاااذه الدراسااااة  إال أن (م.2.9)اتفقاااات معاااه دراساااة الكاااردي االساااتراتيجيفاااي التخطااايط  الخارجياااة
و إخ ااااع القاااائمين علاااى  االساااتراتيجياختلفااات فاااي جزئيتاااي وجاااود فرياااق يقاااوم بهماااة التخطااايط 

 .ا متوسطةملورل وبرامج تدريبية والتي جاءت درجة تطبيقه االستراتيجيالتخطيط 

 :الرؤية المستقبلية :المجال الثاني

سااتجابات أفاراد عيناة الدراسااة حاول فقارات الرؤيااة اأن ( .9) بينات نتاائج الدراسااة فاي الجادول     
 .قليلةالمتوسطة و  درجةما بين ال تالمستقبلية جاء
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ي المرتبة ف" إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب" تعبر عن  والتي( 92)فقد جاءت الفقرة 
مواكباة و التقنياات ل األساليباالهتمام بتحديث  " تنص على  تيوال( .9)و جاءت الفقرة  األولى،

لمركااز  الباحااث ذلاك إلاى تبعياة معاهااد العلاوم اإلساالميةويعازو  فاي المرتبااة الثانياة،" تطاور التعلايم
وماا ترتاب علاى  دياوان الابالط السالطانيالذي يشرو عليه قابوس العالي للثقافة والعلوم و السلطان 
 ييرها من المتطلبااتلطالب هذا المعهد و  يتوفير السكن والدخل الشهر  من اهتمام من حيث ذلك
العملياة التعليمياة كىدخاال التقنياات الحديثاة كالسابورة التفاعلياة بالمستلزمات الخاصة باالطالب أو و 

قاعات دراسية مباني كون أيلب المباني من سكن و  إال أن و الحواسيب في جميع قاعات المعاهد
للعمليااة التعليميااة فااي أيلااب المعاهااد باسااتثناء مبنااى معهااد العلااوم اإلسااالمية  ةمهيااأمسااتأجرة يياار 

 . بدرجة متوسطة على هاتين الفقرتينأفراد عينة الدراسة  استجابةبمسقط قد أثر على 

فااي  "و ااع رؤيااة وا ااحة يسااير العماال بناااء عليهااا" تعباار عاان  والتااي( 8)الفقاارةبينمااا جاااءت      
" يةإشراك العاملين و أولياء األمور فاي بنااء الرؤياة المساتقبل" وهي( 1)الفقرةو  المرتبة قبل األخيرة
بدرجااة قليلااة، ويفساار ذلاك عاادم قيااام إدارة المعهااد بىشااراك العاااملين و المعنيااين  فاي المرتبااة األخياارة

فااي صااياية رؤيااة مكتوبااة للمعهااد نتيجااة قلااة وعااي إدارة المعهااد بأهميااة ذلااك إلااى جانااب االعتقاااد 
 .أن تحديد الرؤية هو من اختصاص اإلدارة العلياالسائد ب

أوصات بأهمياة إشاراك أع ااء  والتاي (م2.99)هذه النتيجة مع دراسة جرار وأبو علايوتتفق     
وتختلاااو هاااذه النتيجاااة ماااع دراساااة . الرساااالة والقااايم المؤسسااايةو هيئاااة التااادريس فاااي صاااياية الرؤياااة 

متوساطة فااي الرؤياة التااي يساير عليهااا التاي أشااارت إلاى وجااود و اوح بدرجااة ( م1..2)الحوساني
شااراك إن أأو ااحت  والتااي( م2.92)ريوكااذلك مااع دراسااة الشاام. العماال فااي وزارة التربيااة والتعلاايم

كما جااءت درجاة و اوح الرؤياة كبيارة   .المعلمين في صياية الرؤية المدرسية يتم بدرجة متوسطة
أشااارت إلااى و ااوح  لتاايوا( م2.92)دراسااة أمبوسااعيدي فااي وكااذلك، (م2.93)فااي دراسااة حلااس

 .التي استهدفتها الدراسة الرؤية ودقة تعبيرها في مدارس السلطنة

 :رسالة المعهد :المجال الثالث 

أن اساتجابات أفاراد عيناة الدراساة حاول فقارات رساالة ( 99 )تظهر نتائج الدراساة فاي الجادول     
 .المعهد جاءت ما بين الدرجة كبيرة وقليلة جدا

تحفيااز الطااالب المتفااوقين فااي التحصاايل الدراسااي " تعباار عاان  والتااي( 96)فقاارةفقااد جاااءت ال     
 الجيااااد ذلااااك إلااااى الاااادعم المااااالي وُيعاااازىفااااي المرتبااااة األولااااى بدرجااااة ممارسااااة كبياااارة، " واألنشااااطة

دراساااي، إال جاناااب األنشااطة مااان كااال عااام ن فاااي التحصااايل و يم الطاااالب المتفااوقالمخصااص لتكاااري
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للطااالب  اكبياار  افز ت التاي تقااام خااالل اليااوم الدراسااي، بماا يشااكل حاااالتكاريم فااي المسااابقات والفعاليااا
ا ال تتفاق ماع هاإال أن، ( م2.93)نتيجة هذه الفقرة مع دراساة حلاس البذل، وتتفقلمزيد من الجهد و 
 .جاء فيها تبني الطالب المتفوقين بدرجة متوسطة والتي( م2.93)دراسة األشقر

الحااارص علاااى إعاااداد فئاااة مااان " تااانص علاااى والتاااي( 98 )وجااااءت فاااي المرتباااة الثانياااة الفقااارة     
وتتطااابق هااذه الفقاارة مااع التوجااه النااوعي  "اللغااة العربيااةالمجياادين فااي العلااوم اإلسااالمية و  الطااالب

، للتعلاايم فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية وهااو التركيااز علااى التربيااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة والتاااريل
تختلااو عاان باااقي المناااهج المطبقااة فااي ماادارس الساالطنة، حيااث توجااد مناااهج خاصااة لهااذه المااواد 

 .تطبيق هذه الفقرة بدرجة كبيرةهو ما يفسر و 

توجيااه الطااالب إلااى " تعباار عاان والتااي( .2)وجاااءت فااي المرتبااة السادسااة قباال األخياارة الفقاارة    
ياتم والاذي ذلاك إلاى طبيعاة الياوم الدراساي  ُيعزىبدرجة ممارسة متوسطة، " خدمة المجتمع المحلي

فيه التركيز على الجانب التحصيلي واإلثرائي للمناهج الدراسية، إلى جانب بيروقراطياة اإلجاراءات 
نحااااو خدمااااة المجتمااااع ماااان تصاااااريح و مخاطبااااات رساااامية و  ةالتااااي تتطلبهااااا الفعاليااااات الموجهاااا

 .مخصصات مالية

تيجتهااا مااع ا تختلااو فااي نأنهاا، فااي حااين (م2.93)تتفااق نتيجااة هااذه الفقاارة مااع دراسااة األشااقرو    
 .جاءت بدرجة ممارسة كبيرة والتي( م2.93)دراسة حلس

و اااع رساااالة مكتوباااة " تااانص علاااى والتاااي( 90)فاااي حاااين جااااءت فاااي المرتباااة األخيااارة الفقااارة    
بدرجة ممارسة قليلة جدا، " طالبفة المعنيين من إداريين ومعلمين و وا حة ووافية يشارك فيها كا

التاااي ُتمياااز معاهاااد العلاااوم اإلساااالمية عااان ييرهاااا مااان توباااة ذلاااك إلاااى ييااااب الرساااالة المك وُيعااازى
المؤسسات التعليمية، والتي تعكس سبب وجودهاا وهويتهاا، ومان هناا فاىن ييااب الرساالة أدى إلاى 

 .عدم وجود مشاركة من المعنيين في صيايتها، لذا جاءت ممارستها متدنية

دت علاااى أهمياااة وجاااود رساااالة التاااي أكااا (م2.92)هاااذه الفقااارة ماااع دراساااة أمبوساااعيدي وتختلاااو    
مدرساااية وا اااحة تسااااعد علاااى إيجااااد أهاااداو محاااددة، وبالتاااالي المسااااهمة فاااي رسااام السياساااات و 

دراسااة  كمااا تختلااو نتيجااة هااذه الفقاارة مااع. الباارامج التااي ستساااعد علااى تحقيااق األهااداو المنشااودة
 .والتي جاءت درجة تطبيقها كبيرة( م2.93)دراسة حلس و( م2.94)العمرات
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 :القيم: جال الرابعالم

مجااال أن اسااتجابات أفااراد عينااة الدراسااة حااول فقاارات ( 92) تظهاار نتااائج الدراسااة فااي الجاادول    
  .جاءت ما بين الدرجة كبيرة والمتوسطة القيم

يارس قايم المواطناة الصاالحة فاي " تعبار عان والتاي( 24)الفقارة فاي المرتباة األولاى فقد جاءت    
ذلااك إلااى مااا  وُيعاازى، بدرجااة ممارسااة كبياارة" ألنشااطة التااي يقيمهاااالطااالب ماان خااالل المناااهج وا

شااارات و أحااداث متصاالة بااالوطن إتت اامنه المناااهج التااي تنفاارد بهااا معاهااد العلااوم اإلسااالمية ماان 
يهاادو ماان خاللهااا إلااى ياارس قاايم المواطنااة، لااذلك جاااءت أنشااطة تلكاام المناااهج أي ااا هادفااة إلااى 

ي الفعاليااات التااي يقيمهااا المعهااد كالمسااابقات الثقافيااة و تنميااة الشااعور الااوطني، و يظهاار ذلااك فاا
 .المحا رات اإلرشادية للحفاظ على منجزات هذا الوطن واالعتزاز بها

(  م2.93)ا تختلااو مااع دراسااة األشااقرهااإال أن( م2.93)وتتفااق نتيجااة هااذه الفقاارة مااع دراسااة حلااس
 .والتي جاء فيها تطبيق هذه الفقرة بدرجة متوسطة

ترسايل المباادئ "في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة، والتاي تانص علاى( 21)اءت الفقرةفي حين ج    
يفسر ذلك ما تمات اإلشاارة إلياه ساابقا مان "  والقيم اإلسالمية لدى الطالب وربطهم بح ارة أمتهم

سااالمية، واللغاة العربياة، والتاااريل، تركياز التعلايم فاي معاهااد العلاوم اإلساالمية علااى ماود التربياة اإل
وبالتااالي فااىن اسااتجابات أفااراد عينااة الدراسااة تااأثرت بمااا تسااعى هااذه المااواد إلااى إكسااابه ماان قاايم و 

 .مبادئ

" خيااارة بدرجااة ممارساااة متوساااطة، وتااانص علاااىفقاااد جااااءت فااي المرتباااة قبااال األ( 22)أمااا الفقااارة   
و ماان مباادأ الشاافافية فااي تحقيااق األهاادا ممارسااةيااأتي تاادني  ".اعاااة الشاافافية فااي تحقيااق أهاادافهامر 

 عو وعي العااملين فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية باألهاداو التاي تساعى إلاى تحقيقهاا فاي المقاام 
في تحديد معايير تحقيق األهداو التي تمكن العااملين مان قيااس مادى  القصور من األول، وثانيا
 .تحققها بشفافية

( م2.93)اسااة حلااسا تختلااو مااع در هااإال أن( م2.93)األشااقر وتتفااق نتيجااة هااذه الفقاارة مااع دراسااة
 .جاءت درجة ممارستها كبيرة والتي

اختيااار الطااالب للدراسااة فااي المعهااد وفااق نظااام " تعباار عاان والتااي( 26)فااي حااين جاااءت الفقاارة    
ذلااك إلااى وجااود عاادد محاادود  وُيعاازىجااة ممارسااة متوسااطة، فااي المرتبااة األخياارة بدر " تكااافؤ الفاارص

عو الدعاياة اإلعالمياة لهاا مماا يناتج عناه قباول من المتقدمين للدراسة في هاذه المعاهاد نتيجاة  ا



84 

 

قصااور بعااض إجااراءات  توى بااين الطااالب، كماا أنأيلاب المتقاادمين رياام التفااوت الكبياار فااي المسا
تادني مساتوى التكاافؤ فاي قباول الطاالب االمتحانات أدت إلاى قبول الطالب من خالل المقابالت و 

 .للدراسة فيها

ا تختلااااااو مااااااع دراسااااااة هااااااإال أن( م2.93)سااااااة األشااااااقروتتفااااااق أي ااااااا نتيجااااااة هااااااذه الفقاااااارة مااااااع درا
  .جاءت درجة ممارستها كبيرة والتي( م2.93)حلس

 :التحليل البيئي: المجال الخامس

أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات التحليل البيئي ( 93) بينت نتائج الدراسة في الجدول
 .جاءت ما بين الدرجة المتوسطة وقليلة

االلتااازام بالموازناااة المالياااة المحاااددة فاااي الخطاااة " تعبااار عااان  والتاااي( 31)ت الفقااارةفقاااد جااااء       
فاي " التكيو ماع المتغيارات الطارئاة" تنص على  والتي( .4)والفقرة  ،في المرتبة األولى" التنفيذية

ذلاك إلاى وجاود بناود محاددة للصارو واإلنفااق فاي المعهاد  وُيعزىبدرجة متوسطة،  المرتبة الثانية،
ألوجااه هااذا الصاارو ماان قباال قساام الرقابااة  والمراقبااةماان قباال اإلدارة العليااا، مااع المتابعااة و ااعت 
نفاااق تاادفع إدارة المعهااد إلااى تكييااو الشاامولية التااي تتصااو بهااا بنااود اإل صاافة عاادم إال أن، الماليااة

 وهاو ماا أثار علاى اساتجابات أفاراد تلك البنود لإلنفاق في جوانب هامه قد ال تت منها تلك البنود،
كما أن هذا التكيو مع المتغيرات الطارئاة ال يقتصار علاى الجاناب  عينة الدراسة بدرجة متوسطة،

بعض المتغيرات  كييو العام الدراسي وفقإلى ت على سبيل المثال فقد سعت إدارة المعاهد ،المالي
ة والتعلاايم لتغيياار قااد يحاادث فااي وزارة التربياا امثاال األنااواء المناخيااة أو المناساابات الوطنيااة أو مجااار 

 .وذلك للحرص على مزامنة مواعيد االمتحانات نظرا لالرتباط بينهما

والتي جاء فيها االلتزام بالموازنة المحاددة ( م2.92)مع دراسة الشمري( 31)وتختلو نتيجة الفقرة 
حياااث ( م2.94)وساااماره تختلاااو ماااع دراساااة المجاااالي( .4)كماااا أن نتيجاااة الفقااارة .بدرجاااة  اااعيفة

علاى مواجهااة التغييارات التاي تحادث فاي البيئاة الخارجياة والتكيااو  ةجامعاة مؤتاجااءت درجاة قادرة 
 .معها  عيفة

تاوفير عاادد كااو مان اإلداريااين والمعلماين فااي " والتاي تعباار عان( 42)فاي حاين جاااءت الفقارة     
نقص الحاصل الذلك إلى  وُيعزىفي المرتبة قبل األخيرة بدرجة ممارسة قليلة، " كافة التخصصات

بااين المعلمااين فاي بعااض التخصصااات نتيجاة بااطء عمليااة التوظياو مااع صااعوبة إجااراءات  السايما
التعلاايم للعماال فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية مااع قلااة ن ذوي الخباارة ماان وزارة التربيااة و نقاال المعلمااي



85 

 

ة، كال ذلاك كاان لاه أثار المخرجات من المعلمين الجادد فاي السانوات األخيارة علاى مساتوى السالطن
  .ين في بعض التخصصات بصورة متكررةفي نقص العامل

اساااتخدام قواعاااد " بدرجاااة قليلاااة، والتاااي تعبااار عااان( 43)أماااا فاااي المرتباااة األخيااارة جااااءت الفقااارة    
نظاارا ل ااعو قاعاادة البيانااات التااي يمكاان أن يعتمااد  "بيانااات ومعلومااات دقيقااة فااي و ااع الخطااط

جااود قاعاادة بيانااات متكاملااة ، وهااو نتاااج  ااعو االهتمااام بو االسااتراتيجيةعليهااا فااي و ااع الخطااط 
تنظااايم قاعااادة للماااوارد المادياااة والبشااارية الموجاااودة فاااي كااال معهاااد ويتمثااال ذلاااك فاااي تااارك مساااؤولية 

ب األحيان  من مهاام المنساق ماع ييااب الموظاو المخاتص باذلك، كماا البيانات الحالية في أيل
ساطى أو العلياا سااهم فاي أن االعتقاد السائد باأن وجاود قاعادة بياناات متكلماة مان مهاام اإلدارة الو 

 .استمرار الو ع الحالي

العمال علاى تاوفير قاعادة  مان أهمياة( م2.92)وتتفق هذه الفقرة مع ما أكدت عليه دراسة الشامري
ية بالمؤسساة لخدماة أياراض التخطايط ساسامعلومات مناسبة، مع تقييم قاعدة البيانات األبيانات و 

جاااء فيهااا تااوفر  والتااي( م.2.9)مااع دراسااة الكااردي نتيجااة هااذه الفقاارة تختلااو إال أن. االسااتراتيجي
 .قاعدة بيانات بدرجة متوسطة

 :االستراتيجيةاألهدا  : المجال السادس

أن اسااتجابات أفااراد عينااة الدراسااة حااول فقاارات األهااداو ( 94) أظهاارت نتااائج الدراسااة فااي الجاادول
 .جاءت ما بين الدرجة المتوسطة وقليلة االستراتيجية

الساعي ألن  "التاي تعبار عان و  بدرجاة متوساطة، فاي المرتباة األولاى( .0)الفقارة فقد جااءت       
فعلى الريم من الدعم والسيما المالي الذي  "يكون المعهد مؤسسة تعليمية متميزة في سلطنة عمان

به معاهد العلوم اإلسالمية كونهاا تتباع مركاز السالطان قاابوس العاالي للثقافاة والعلاوم الاذي  تحظى
درجاة الساعي إلاى التمياز كماا أشاارت هاذه الفقارة جااءت  إال أنع دياون الابالط السالطاني يتبا هبدور 

ساااتمرار فااي مجااااراة األنظمااة الموجااودة فاااي ماادارس السااالطنة االبدرجااة متوسااطة ويعاااود ذلااك إلااى 
التابعااة لااوزارة التربيااة والتعلاايم ماان حيااث بعااض المناااهج واألنشااطة دون السااعي إلااى التميااز علااى 

مع بعض الفوارق البسايطة  في الكثير من الجوانب مكررة ةة الذي أوجد بدوره صور مستوى السلطن
 . التي ال تشكل مميزات كبيرة لهذه المعاهد

( م2.93)تختلااو مااع دراسااة حلااسا هااإال أن( م2.93)يجااة هااذه الفقاارة مااع دراسااة األشااقرتوتتفااق ن
 .ين بدرجة كبيرة جداوالتي أشارت إلى سعي الجامعة اإلسالمية بغزة إلى التميز في فلسط
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االهتمااام " فقااد جاااءت فاي المرتبااة الثانيااة بدرجااة متوساطة، والتااي نصاات علااى( 04)أماا الفقاارة     
قلااة عاادد الطااالب فااي كاال إلااى ذلااك  ُيعاازى" باإلرشاااد و الاادعم الجيااد للطااالب فااي معظاام الحاااالت

يح فرصااة يتااطالااب ممااا  .90إلااى  ..9معهااد حيااث يتااراوح عاادد الطااالب فااي كاال معهااد مااا بااين 
و جااود أخصااائي  إال أنتلقااي الطالااب للاادعم واإلرشاااد ماان قباال اإلداريااين والمعلمااين بصااورة أكباار 

اجتماااعي واحااد فااي كاال معهااد مااع يياااب معلاام التوجيااه المهنااي كااان لااه أثاار علااى اسااتجابات أفااراد 
  .عينة الدراسة بدرجة متوسطة

 اأكاديميا ارت إلى تلقاي الطلباة دعماوالتي أشا( م2.93)ونتيجة هذه الفقرة تختلو مع دراسة حلس
 .بدرجة كبيرة في معظم الحاالت

تصااميم " ، والتااي تعباار عاانبدرجااة قليلااة فقااد جاااءت فااي المرتبااة قباال األخياارة( 48)أمااا الفقاارة     
 ايعاازو الباحااث ذلااك إلااى كااون األهااداو الموجااودة أهااداف" ة للتطبيااقيااأهااداو تتساام بالواقعيااة والقابل

والطارق  األسااليب الدقاة فاي تحدياد دى قابليتهاا للتطبياق فاي ظال يياابما قياسمع صعوبة عامة 
 .ك األهداولتنفيذ تلأو  الالزمة لتطبيق

بينات وجاود  والتي( م2.92)تجدر اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفقرة ال تتفق مع دراسة أمبوسعيدي
ي ساسالتعلايم األفاي مادارس ا االساتراتيجيةالواقعية التاي تتصاو بهاا األهاداو مستوى متوسط من 

 .بسلطنة عمان

و اااع األهاااداو " هاااي التاااي تعبااار عااان، و فاااي المرتباااة األخيااارة( 46) فاااي حاااين جااااءت الفقااارة    
ذلااك إلاااى كااون األهاااداو الحالياااة  وُيعااازى" باالشااتراك ماااع فريااق مااان العاااملين و المعنياااين بالمعهااد

لعلوم اإلساالمية، ومان شراك للعاملين في معاهد اإدون  بالتعاون و عت من قبل اإلدارة الوسطى
 .هنا جاءت درجة مشاركة العاملين في و ع األهداو قليلة

جميع والتي أشارت إلى مشاركة ( م2.99)لذا نجد أن نتيجة هذه الفقرة تختلو مع دراسة عربيات
كمااا جاااءت هااذه الفقاارة فااي .المسااتويات اإلداريااة واألكاديميااة فااي و ااع األهااداو بدرجااة متوسااطة

 .االستراتيجية من قائمة أهم المتطلبات في صياية األهداو  (م2.92)دراسة حنا

 :الخطة التنفيذية ومتابعتها وتقويمها: المجال السابع

أن استجابات أفراد عينة الدراساة حاول فقارات الخطاة ( 90) أظهرت نتائج الدراسة في الجدول    
 .لةقليالالتنفيذية ومتابعتها وتقويمها جاءت ما بين الدرجة المتوسطة و 
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مساااءلة " بدرجااة متوسااطة، والتااي نصاات علااى( 60 )فقااد جاااءت فااي المرتبااة األولااى الفقاارة       
ذلااك إلااى الاادور الرقااابي الااذي تلعبااه إدارة المعهااد فااي متابعااة  وُيعاازى" العاااملين علااى تنفيااذ الخطااط

لمااين متابعاة أداء المع بزيااارات متفاوتاة بهاادو ي ااو إلااى ذلاك وجااود لجاان إشاارافية تقاوم اإلنجااز
خالل العام الدراسي إلى جانب اللجان األخارى ساواء المالياة أو اإلدارياة فاي متابعاة انتظاام العمال 

متفاوتااة نوعااا مااا نظاارا لوقااوع المعاهااد فااي تااتم علااى فتاارات  هااذه الزياااراتولكااون وفااق المطلااوب، 
 .سطةأفراد عينة الدراسة بدرجة متو  استجاباتأثر في  فقد كان له مناطق جغرافيه متباعدة

المرتباة  جااءت فاي( 01)الفقارة ، لاذا فاىنفي حين جاءت جميع العبارات األخرى بدرجاة قليلاة     
 لتاااأتي" و اااع معاااايير أداء قابلاااة للقيااااس لكااال مكوناااات الخطاااط" خيااارة والتاااي تااانص علاااىقبااال األ
ا الحتياجاااات ومهاااام الخطاااط عاااتااادريب العااااملين بالمعهاااد تب" فاااي المرتباااة األخيااارة وهاااي( 06)الفقااارة
العاماااة  االساااتراتيجيةذلاااك إلاااى ييااااب الخطاااط التنفيذياااة التاااي تساااتمد مااان الخطاااة  ُيعااازىو " الجديااادة

عيناه علاى أداء مهاام عملاه اليومياة، و ت والتايواالقتصار على الخطط التنفيذية الفردياة لكال معلام 
ليااوم االطمئنااان علااى سااير ا ةبالتااالي فااىن عمليااة متابعااة التنفيااذ ماان قباال اإلدارة يغلااب عليهااا صااف

كما أن عملية التقويم لهذه الخطط تتم من خالل المشرو الترباوي علاى فتارات متباعادة،  ،الدراسي
الناتجاة بطء فاي عملياة التجدياد و التحاديث كما يغلب على هذه الخطط التكرار ويعاود ذلاك إلاى الا

 ، حيااث تقتصااار عملياااةنو التنمياااة المهنيااة التاااي يتعاارض لهاااا العاااامل اااعو عمليااة التااادريب و  عاان
الذي يقام بداية كل عام دراسي مرة  تربوي السنوياليقدم من برامج خالل الملتقى  ما التدريب على

  .واحدة فقط، إلى جانب ما ندر من بعض البرامج األخرى

وكاااذلك ماااع دراساااة  (م2.94)ماااع دراساااة المجاااالي وساااماره قبااال األخيااارة (01)نتيجاااة الفقااارة وتتفاااق 
بدرجااة  االسااتراتيجيد معااايير قياسااية محااددة لتقياايم األداء والتااي جاااء فيهااا وجااو ( م2.92)الشاامري
تشاير إلاى أهمياة تطاوير  والتاي (م2.92)دراساة حنااماع  تختلاو نتيجة هذه الفقارة إال أن عيفة، 

كمااا تختلااو مااع دراسااة . االسااتراتيجيمعااايير واقعيااة ومحااددة لااخداء كااأهم المتطلبااات فااي التقااويم 
ومعاااايير  أساااسوالتاااي جااااء فيهاااا و اااع ( م2.92)يديأمبوساااعو ماااع دراساااة ( م2.93)الصاااانع 

 .لمتابعة وتقويم الخطة بدرجة عالية

علاى التاي أكادت  ( م2.92)دراساة حناا ا تختلاو ماعأنهف  (06)أما فيما يتعلق بالفقرة األخيرة    
كماا تختلاو نتيجاة . متطلب تدريب العاملين تبعا الحتياجاات ومهاام الخطاط الجديادة بدرجاة عالياة

التااي أشااارت إلااى تحديااد باارامج التاادريب الموجهااة لرفااع ( م.2.9)ألخياارة مااع دراسااة الكاارديالفقاارة ا
   .بدرجة متوسطة االستراتيجيةكفايات المعنيين بتنفيذ الخطة 
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 :ة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقش: ثانيا

 ُتعازىاساة الدر  مجتماعباين أفاراد (   α ≤ .0.0)مساتوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد 
بسلطنة عمان للتخطيط معاهد العلوم اإلسالمية  اتفي ممارسة إدار  (المؤهل -الخبرة ) لمتغيرات 
   ؟االستراتيجي

 :لك على النحو التي، وذةسيتم مناقشة كل متغير على حد

 :متغير الخبرة: أوال

 إحصااائية عناادوجااود فااروق ذات داللااة  إلااى (98)و( 97)أشااارت النتااائج الااواردة فااي الجاادول     
تهيئااااة المعهااااد " األول  ة علااااى المجااااالفااااي تقااااديرات أفااااراد عينااااة الدراساااا(   α ≤ .0.0)مسااااتوى
 .وذلك لصالح الخبرة المتوسطة" االستراتيجيللتخطيط 

ويعزو الباحث ذلك إلى ميل إدارات المعاهد إلاى االساتعانة باالمعلمين ذوي الخبارة المتوساطة فاي  
) كااون هااؤالء المعلمااين ،المعلمااين باااقي ذ الباارامج المختلفااة أكثاار ماانعمليااة اتخاااذ القاارارات و تنفياا

وأكثار نشاااطا  المتبعاة فاي إدارة المعهاد األسااليبلهام معرفاة كافياة بالمشاكالت و ( طةالخبارة المتوسا
لس إدارة المعهد هم مان هاذه لذا نجد أن أيلب من يمثل مج في تنفيذ البرامج واألنشطة المعهدية،

 كمااا أن لاة يتمركااز حاول العملياة التدريساية،نجااد دور المعلماين ذوي الخبارة القلي الفئاة، فاي المقابال
مقارناة  فاي كال معهاد مان المعاهاد الساتة بحكام قلاة عاددهم االخبارة الكبيارة أقال تاأثير  ين ذو يالمعلم

 .بباقي الفئات

 دراساااةو ( 2.93)العماااري  دراساااة و (2.94)مقابلاااة النتيجاااة ماااع كااال مااان دراساااةهاااذه  وتختلاااو
عادم وجاود  أظهارتوالتاي ( م2.94)دراسة العمارات و( م.2.9)الكرديدراسة  و( م2.93)سحل

دراساة ، إلى جاناب االخاتالو ماع لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية ُتعزىفروق ذات داللة إحصائية 
والتي أشارت إلى وجود فروق في هذا الجاناب لصاالح الخبارة القليلاة، كاذلك  (م2.92)أمبوسعيدي
 .جاءت فيها الفروق لصالح الخبرة الكبيرة والتي( 2.93)راسة اليعربياختلفت مع د

   :العلمي متغير المؤهل: ثانيا

 ≥ α)مساتوى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد (91)أظهرت النتائج الواردة في الجدول     
ذلك فااي و كاا" رسااالة المعهااد" فاي تقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة علااى المجاال الثالااث وهااو (   0.0.

 .ين يحملون مؤهل الماجستيريث جاءت جميعها لصالح األفراد الذح" القيم" المجال الرابع و هو
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 امتالكااااويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى كاااون هاااؤالء بسااابب دراساااتهم للماجساااتير أكثااار إطالعاااا و       
مرتبطااة ا أن كاال هااؤالء كاناات دراسااتهم نااللمعرفااة فيمااا يتعلااق برسااالة وقاايم المعهااد ال ساايما إذا علم

بمجال عملهم في معاهد العلوم اإلساالمية ساواء فاي مجاال اإلدارة التعليمياة أو المجاال األكااديمي 
للمعلاام وبالتااالي شااكلت لهاام عمليااة البحااث معرفااة أوسااع حااول تفاصاايل معاهااد العلااوم اإلسااالمية و 

 .االستراتيجيجوانب التخطيط بما فيها التخطيط 

ودراسااااااة  (2.94)مقابلااااااةدراسااااااة ة التااااااي توصاااااالت إليهااااااا وتتفااااااق هااااااذه النتيجااااااة مااااااع النتيجاااااا     
ودراساااة ( 2.93)العمااريودراسااة  (2.93)اليعرباااي ا تختلاااو مااع دراسااةهااإال أن (م.2.9)الكااردي
المؤهال لمتغيار  ُتعازىوالتي أشارت إلى عدم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية  (م2.94)العمرات
 .العلمي

 :التوصيات  

 :يوصي الباحث بالتي ليها،إم التوصل في  وء النتائج التي ت        

إيجاد دائرة ُتعنى بالتخطيط وتحديد متطلباته الحالية والمستقبلية، تتباع إدارة الشاؤون التعليمياة  -9
 .تتولى مسؤولية اإلشراو المباشر على معاهد العلوم اإلسالمية التيو التدريب، 

، وا ااحة المعااالم يمكاان ماان خاللهااا لمعاهااد العلااوم اإلسااالمية شاااملة اسااتراتيجيةو ااع خطااة  -2
تحقيااق األهااداو التااي بنياات عليهااا هااذه المؤسسااة، مااع األخااذ فااي االعتبااار وجااود خطااة تتصااو 

 .بالخصوصية لكل معهد تتفق مع الخطة العاملة لهذه المعاهد

نشار ثقافااة التخطاايط االسااتراتيجي باين العاااملين فااي معاهااد العلاوم اإلسااالمية بشااكل خاااص و  -3
 .طان قابوس العالي للثقافة والعلوم الذي يشرو عليها بشكل عاممركز السل

 اااارورة االهتمااااام ماااان قباااال اإلدارة العليااااا بتااااوفير باااارامج اإلنماااااء المهنااااي للعاااااملين لمواكبااااة  -4
 .اإلداريي الميدان التربوي األكاديمي، و المستجدات ف

 .ر إيجابي عند تنفيذهالما في ذلك من أث لعاملين في عملية اتخاذ القرارأهمية إشراك ا -0

فااي  والساايما االسااتراتيجيةفااي مختلااو مراحاال و ااع الخطااط  تفعياال دور مجلااس إدارة المعهااد -6
 .ومتابعة تنفيذها عملية رسم السياسات

علاى مساتوى المعاهاد ككال، يمكان االساتناد بياناات شااملة علاى مساتوى المعهاد و إيجاد قاعادة  -7
 .االستراتيجيةلخطط عليها عند دراسة المعطيات بغرض رسم ا
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، بغاارض دعاام عمليااة االسااتراتيجياالسااتعانة باابعض الخباارات الخارجيااة فااي مجااال التخطاايط  -8
 .التخطيط ورفدها بكل ما هو جديد

 .عتماد مؤشرات ومعايير لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط المو وعةا -1

 :دراسات مقترحة

 :التيةج نقترح القيام بالدراسات في إطار ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائ

 .لمعاهد العلوم اإلسالمية في  وء معايير الجودة الشاملة االستراتيجيبناء نموذج للتخطيط  -9

 .في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان االستراتيجيتصور مقترح لتفعيل التخطيط  -2

 .التغلب عليهادراسة معوقات العمل بمعاهد العلوم اإلسالمية و أساليب  -3
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 :قائمة املراجع

 :أوالا؛ املراجع العربية 

:القااهرة.المتميي  االسيتراتيجيمقدمات التخطيي  والتفييير (.2102.)أبوالنصر،مدحتمحمد

.المجموعةالعربيةللتدريبوالنشر

جييودة : االسييتراتيجيةاإلدارة (.2117.)أبااوبكاار،مصااطودمحمااود،النعاايم،فهاادباانعبااده

.الدارالجامعية:اإلسكندرية.تفيير والقرارات في المؤسسات المعاصرةال

منوجهةنظرالطلبةاالستراتيجيمدىتوافرمؤشراتالتخطيط(.2103.)األشقر،وفاءمحمد

،6،المجلية العربيية لايماو جيودة التعلييم الجيامعي.فيجامعةإرباداألهلياةفاياألردن

(02.)045-064.

وحدةالتوتيش.في منظومة األمم المتحدة االستراتيجيالتخطي  (.م2102.)دانوريإينوماتا،تا

.األممالمتحدة:المشتركجنيف

ي في ضوء ساستطوير إدارة مدارس التعليم األ(.2102.)أمبوسعيدي،مندبنتمحمدبنسالم

رسااالةماجسااتيرمياارمنشااورة،جامعااة.بسييلطنة عميياو االسييتراتيجيمييدخل التخطييي  

.نزوى،نزوى

كميييدخل لتخطيييي   االسيييتراتيجيالتخطيييي  (.2101.)البحاااري،زويناااةبناااتناصاااربااانساااالم

: االحتياجات التعليميية مين الميوارد البةيرية بيواارة التربيية والتعلييم فيي سيلطنة عمياو

.رسالةماجستيرميرمنشورة،جامعةالسلطانقابوس،مسقط.نموذج مقترح

.دارالوجرللنشروالتوزيع:القاهرة.تخطي  التعليم أسس(.2104.)البحيري،خلفمحمد

 االسيتراتيجيوالتخطيي   االسيتراتيجية(.2119.)بنيحمدان،خالدمحمد،إدريا،،وائالمحماد

.داراليازويالعلميةللنشروالتوزيع:عمان.منهج معاصر

اطه بالتنمية والدور التخطي  التربوي عملياته ومداخله وارتب(.2100.)البوهي،فاروقشوقي

.دارالوفاءلدنياالطباعةوالنشروالتوزيع:اإلسكندرية.المتغير للمعلم

الرياض،مكتبة.مفاهيم وتطبيقات: االستراتيجيالتخطي  (.2101.)البيشي،محمدبنناصر

.الملكفهدالوطنية

،4،ة الجامعة المغربيةمجل.فيمجالالتعليماالستراتيجيالتخطيط(.2119.)بيومي،عبده

(7.)5-58.

:اإلسكندرية.في ضوء معايير جودة التعليم االستراتيجيالتخطي  (.2100.)الجارحي،أحمد

.مؤسسةحورسالدولية
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.تخطي  معاصر في عالم متجدد: في التعليم االستراتيجيالتخطي  (.2101.)الجبوري،حسين

.الدارالعربيةللعلومناشرون:بيروت

فياالستراتيجيواقععمليةالتخطيط(.2100.)جرار،أمانيمازي،أبوعلي،محمدزهران

.الجامعاتاألردنيةمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدري،الذينيقومونبأعمالإدارية

.242-207(.61)،األردن،مجلة إتحاد الجامعات العربية

تصيور مقتيرح لتطيوير إدارة معاهيد .(2118.)الحضرمي،أحمدبنسعيدبنناصرالحضرمي

.ةالسلطاو قابوس للعلوم اإلسالمية بسلطنة عماو في ضوء متطلبيات اإلدارة اإلليترونيي

.رسالةماجستيرميرمنشورة،معهدالبحوثوالدراساتالعربية،القاهرة

فيرفعالكواءةاإلنتاجيةاالستراتيجيدورالتخطيط(.2102.)الحضرمي،نوفخلفمحمد

للعاملينبإدارةالتخطيطالمدرسيمنوجهةنظرمديريالتخطيطالمدرسيفيالمملكة

-093.(24)،،السعوديةدراسات عربية في التربية وعلم النفس.العربيةالسعودية

222.

منوجهةنظرأعضاءالهيئةالتعليميةفياالستراتيجيةمتطلباتاإلدارة(.2102.)حنا،فاضل

-59،(4)،28،سوريا،مجلة جامعة دمةق للعلوم التربوية.بجامعةدمشقكليةالتربية

002.

ماانوجهااةنظاارأعضاااءهيئااةاالسااتراتيجيمؤشااراتالتخطاايط(.2103.)حلاا،،سااالمعبااده

المجليية العربييية لاييماو جييودة التعليييم .التاادري،بالجامعااةاإلسااالميةب اازةفاايفلسااطين

.051-029(.03)،6،الجامعي

فايوزارةاالستراتيجيدرجةتطبيقمراحلعمليةالتخطيط(.2119.)وسني،محمدشام،الح

.244-36.227،دراسات العلوم التربوية.التربيةوالتعليمبسلطنةعمان

الرايااةللنشااردار:عمااان.االسييتراتيجيمييدخل إلييف الفييير (.2119.)خياارالاادين،مسااانماادحت

.والتوزيع

في جودة األداء المؤسسي دراسة  االستراتيجيدور التخطي  (.2100.)الدجيني،إيادعلي

جامعة.رسالةدكتوراهميرمنشورة.وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية

.دمشق،دمشق

استخداماألوزانالنسبيةلعناصرالبيئةالداخليةوالخارجية(.2102.)رضوان،محمدفاروق

مجلة .SWOT Analysisمنمعوقاتتطبيقتحليلسواتكمقترحللحد:للمنطقة

.3964-3865(.33)،01مصر،:دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية

بجامعةجنوباالستراتيجيبعضمشكالتالتخطيط(.2103.)رمضان،محمدجابرمحمود

.361-313.(33)،مجلة التربية.دراسةميدانية:الوادي
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دوره في تلبية : للتعليم الجامعي االستراتيجيالتخطي  (.2102.)أحمدمحمود،الزنولي

.مكتبةاألنجلوالمصرية:مصر.متطلبات التنمية المستدامة

فاعلييية الممارسييات التخطيطييية للقييادة التربييويين فييي (.2100.)الساااعدي،راشاادباانخمااي،

رسالةماجساتيرميارمنشاورة،جامعاة.والمديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة عما

.نزوى،نزوى

مجليية اليوفيية للعلييوم .االسااتراتيجيوالتخطاايطاالسااتراتيجية(.2103.)السااعبري،بهاااءعاادنان

.93-63(.05)،6،القانونية والسياسية

فاياالساتراتيجياهمياةالتخطايط(.2102.)آلسعود،عبدالعزيزبنعبدالرحمنبنعبدالعزيز

مجلة جامعة اإلميام محميد بين سيعود .البشريةلبعضمنظماتالقطاعالعامادارةالموارد

.225-077(.23)،اإلسالمية

فيي واارة التربيية  االسيتراتيجيواقع التخطيي  (.2101.)السرحني،أحمدبنحمودبنإبراهيم

رساالةماجساتير.دراسية ميدانيية مين وجهية نظير الميديرين: والتعليم في سيلطنة عمياو

.منشورة،جامعةاليرموك،األردنمير

.الدارالثقافيةللنشر:القاهرة.التخطي  التربوي استراتيجية(.2118.)سعيد،عبدالمنعمفهمي

درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحيومية في مدينية (.2103.)السقا،امتثالأحمدالسقا

. مةييرفات اإلدارة المدرسيييةميين وجهيية نظيير  االسييتراتيجيالريييال لمهييارات التخطييي  

.رسالةماجستيرميرمنشورة،جامعةالملكسعود،السعودية

.فيتحديدمساراتالمستقبلاالستراتيجيأهميةالتخطيط(.2100.)السليمي،يحيدبنسعود

.2.(30)سلطنةعمان،:رسالة التربية

المدرسيي  االسيتراتيجيطي  عوامل تفعيل تطبيق التخ(.2102.)الشلوي،نورهبنتعائدحباب

رسالةماجستيرميرمنشورة،جامعةاإلمام.في المدارس الثانوية بنات بمحافظة الخرج

.محمدبنسعوداإلسالمية،السعودية

كماادخللجااودةالتعلاايمقباالالجااامعياالسااتراتيجيالتخطاايط(.2102.)الشاامري،عباادهمحمااد

.72-9،(75)،09،،مصرمجلة كلية التربية .بدولةالكويت

لتطويراألداءالمؤسسياالستراتيجياستخدامالتخطيط(.2100.)شنودة،إميلفهميحنا

 -المؤتمر العلمي السنوي العربي السادس.واألكاديميلمؤسساتالتعليمالعاليالنوعي

 الدولي الثالث، بعنواو تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في

.22-0.0،مصر،ضوء متطلبات عصر المعرفة

درجة ممارسة عمداء اليليات الجامعية المتوسطة (.2103.)الصانع،خولةعبدالعزيزحماد

وعالقته بمستور ضماو الجودة من وجهة  االستراتيجيفي محافظات الوس  للتخطي  

.جامعةالشرقاألوسط،األردن،رسالةماجستيرميرمنشورة.نظرهم

http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=1759745/1951637/1969969/1673133/1634945/1634733/1651033/1532013/1651453/1356333/1381385/298061/1620905/1530273/1531033/112140/112144/112146/182981/
http://niz.opac.mandumah.com.elib.unizwa.edu.om/cgi-bin/koha/opac-basket.pl?bib_list=1759745/1951637/1969969/1673133/1634945/1634733/1651033/1532013/1651453/1356333/1381385/298061/1620905/1530273/1531033/112140/112144/112146/182981/


94 

 

.دارالوفاءلدنياالطباعةالنشر:اإلسكندرية.االستراتيجيةاإلدارة (.2118.)لصيرفي،محمدا

في التعليم  االستراتيجيالتخطي  (.2100.)ضحاوى،بيوميمحمد،المليجد،رضاإبراهيم

.دارالوكرالعربي:القاهرة.ذج تطبيقيةرؤى مستقبلية ونما

كمدخلللحصولعلدالجودةواالعتماداالستراتيجييطالتخط(.2119.)عباس،محمودالسيد

-309.(58)،06،مصر،مجلة مستقبل التربية العربية.االكاديميفيالتعليمالجامعي

381.

دراسةتخطيطية:فيمؤسساتالمعلوماتاالستراتيجيالتخطيط(.2119.)عبيد،عصاممحمد

،مجلة دراسات المعلومات.عالمعرفة،والمعاييرللرؤيةوالرسالةفيمجتمسسفياأل

.78-30.(4)السعودية،

   تطوير إدارة معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمياو (.2118.)العبري،بدربنمحمدبنمبارك

رسااالة.فييي ضييوء معييايير إدارة الجييودة الةيياملة ميين وجهيية نظيير اإلداريييين والمعلمييين

.وس،سلطنةعمانماجستيرميرمنشورة،جامعةالسلطانقاب

فايجامعاةالعلاوماإلساالميةالعالمياةماناالستراتيجيواقعالتخطيط(.2100.)عريبات،بشير

(.58)،األردن،مجلية إتحياد الجامعيات العربيية.وجهةنظرأعضااءهيئاةالتادري،فيهاا

340-369.

.لتربيييويلتطييوير اإلايييراف ا االسيييتراتيجيالتخطيييي  (.2119.)،أفاااراحمحمااادمحسااننالقااع

.دارالوفاءلدنياالطباعةوالنشر:اإلسكندرية

دار:كوارالشاي .2وجيودة التعلييم واعتمياده، ط االسيتراتيجيالتخطيي  (.2119.)علي،أساامة

.العلمواإليمانللنشروالتوزيع

المتحققةلادىماديريوماديراتاالستراتيجيمهاراتالتخطيط(.2104.)العمرات،محمدسالم

مجلييية العليييوم التربويييية .ربياااةالبتاااراءمااانوجهاااةنظااارالمعلماااينوالمعلمااااتمااادارست

.335-317(.2)،05،والنفسية

تطوير أداء العاملين في أقسام التربية الخاصة بالمديريات (.2103.)العمري،بسمةعامرحمد

ةرساال.االسيتراتيجيالعامة للتربية والتعليم في سلطنة عماو في ضوء ميدخل التخطيي  

.ماجستيرميرمنشورة،جامعةنزوى،نزوى

اإلدارة (.2102).،العبااادي،هاشاامفااوزيالعيساااوي،محماادحسااين،العارضااي،جلياالكااا م

الوراقللنشر:عمان.مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة: المستدامة االستراتيجية

.والتوزيع

.دارالميسرة:،عمان2ط،التخطي  التربوي(.2119.)منيمة،محمدمتولي
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فييي  االسييتراتيجيواقييع ممارسيية التخطييي  (.2102.)القحطاااني،حساانباانمحماادباانفرحااان

رسااالةماجسااتيرمياارمنشااورة،.المييدارس الثانوييية الحيومييية للبنييين بمدينيية الريييال

.جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية،السعودية

فيي ميديريات التربيية  االسيتراتيجيتطبيق التخطيي  درجة (.2101.)الكردي،رناداوددرويش

رسالةماجستيرميار.والتعليم في محافظات الافة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها

.جامعةالنجاحالوطنية،فلسطينمنشورة،

في  االستراتيجيواقع التخطي  (.2104.)،نوافأحمدحسنهالمجالي،محمدعبده،سمار

.جامعةمؤتة،األردن.األردو جامعة مؤتة في

.دليل علمي: الناجح لمؤسسات التعليم االستراتيجيالتخطي  (.2101.)مصطود،عزةجالل

.دارالنشرللجامعات:القاهرة

رؤى : نحو تعليم متمي  في القرو الحادي والعةرين (.2100.)المليجد،رضاإبراهيم

.وكرالعربيدارال:القاهرة.ومداخل إصالحية استراتيجية

لمساتقبلالتعلايمفايمادارساالساتراتيجيواقعالتخطيط(.2104.)مقابلة،منصورأحمدحسين

،الثقافية والتنميية، مصير .الثانويةالحكوميةبمديناةالطاائففايضاوءبعاضالمت يارات

(77.)080-225

دار:عماان(.رياةعاالءالادينناطو:ترجماة.)االسيتراتيجيةاإلدارة (.2119.)هاريسون،ديواد

.زهران

: لتطيوير أداء المؤسسيات االسيتراتيجيالتخطيي  (. 2119.)،حسينمصطود،وآخارونالهاللي

.السحابللنشروالتوزيع.االرتقاء باليفاءات القيادية -التنظيم واإلدارة

ة مجلي .فايمؤسسااتالتعلايمالعاالياالستراتيجيالتخطيط(.2119.)الشربينيالهاللي،الهاللي

.537-502(.04)،مصر،بحوث التربية النوعية

وديناميييييية التغيييير فيييي الييينظم  االسيييتراتيجيالتخطيييي  (.2118.)الشاااربينيالهاللاااي،الهاللاااي

.دارالجامعةالجديدةللنشر:اإلسكندرية.التعليمية

لتطويرمدارسمرحلةاالستراتيجياستخداممدخلالتخطيط(.2100.)هبة،عمادصموئيلو

.(44)،مصر،الثقافة والتنمية.يوعالجمشكالتهابمحافظةسوهاجساسالتعليماأل

60-218.

ي ساسفي مدارس التعليم األ االستراتيجيمشكالت التخطيط (. 3102. )اليعربي، علي بن سيف

رسالة مايستتير ييتر منشتورة، يامعتة نت و ، . بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان

.ن و 

في تطوير اإلاراف التربوي  االستراتيجيتوظيف التخطي  (.2119.)سنحسينيون،،نزيهح

.رسالةماجستيرميرمنشورة،الجامعةاإلسالمية،مزة.في محافظات غ ة
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 ملحق رقم) 1(

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 ستطالعيةادراسة : الموضوع 

ارة التعليمياااة مااان جامعاااة اساااتكماال لمتطلباااات البااادء فاااي إعاااداد رساااالة الماجساااتير فاااي اإلد       
ألجال  على معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان، نزوى، يقوم الباحث بىجراء دراسة استطالعية

 :إلجابة على السؤال التيل يدعوك لذاالتأكد من مشكلة الدراسة، 

؟ ما أهم المشكالت التي تواجهك في مجال عملك -  
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 ملحق رقم )2(

 سة في صورتها األوليةأداة الدرا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .المحترم                                           /       لدكتور المحكمالفا ل ا

 .طلب تحكيم أداة الدارسة: الموضوع

 :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد

جستير تخصص إدارة تعليمية يقوم الباحث بىعداد رسالة بحث كأحد متطلبات الحصول على الما
 "االستراتيجيمعاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط  اتدرجة ممارسة إدار " بعنوان

من قبل إدارات معاهد  االستراتيجيوتهدو الدراسة للتعرو على درجة ممارسة عمليات التخطيط 
 :نالمرفقة وتتكون من قسمي نهاالعلوم اإلسالمية، لذلك تم إعداد االستب

 .البيانات األولية لعينة الدراسة : القسم األول 

إعداد بيئة المعهد للتخطيط : االستبانة وتتكون من سبعة مجاالت وهي: القسم الثاني
، و الرؤية المستقبلية، ورسالة المعهد، والقيم ، ومجال التحليل البيئي، وتنفيذ الخطة االستراتيجي

 .ومتابعتها وتقويمها

لعينة من حيث الموافقة على الفقرات التي تتناسب مع درجة ممارسة التخطيط وتتدرج استجابة ا
 (. 0: ، كبيرة جدا 4: ، كبيرة 3:، متوسطة 2: ،  عيفة 9: عيفة جدا) كالتي  االستراتيجي

ولالستفادة من خبراتكم فأنني أمل منكم إثراء هذه الدراسة من خالل قراءة النسخة المبدئية من 
د مدى و وح كل فقرة ومناسبة الصياية اللغوية وارتباط كل فقرة بالمجال بو ع االستبانة لتحدي

ولكم جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم الصادق في . ، مع طرح ما ترونه من تعديالت(√)اإلشارة 
 .خدمة البحث العلمي

 

                                 ss88nn88@hotmail.com نبيل بن محمد بن زاهر العبري : الباحث
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 : لعينة الدراسة البيانات األولية: أوال

 :سنوات الخبرة  -0

 .سنوات 5أقل من سنة إلى         -  

 .سنوات 01سنوات إلى  6من         -  

 .سنة فأكثر 00من        -  

 

 :المؤهل العلمي  -3

 .بكالوريوس        -  

 .دبلوم عالي+ بكالوريوس         -  

 .مايستير        -  

 .دكتوراه        -  

 

 :و مجاالت الدراسة االستبانة:ثانيا

 العبارة م
 الوضوح

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
 التعديل للمجال

 واضحة
غير 
 واضحة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

 :االستراتيجيللتخطيط  المعهدإعداد بيئة : أوال        

2 
من خالل  االستراتيجيهد ثقافة التخطيط تنشر إدارة المع

 .اجتماعات ومناقشات وٌكتيبات وأدلة وإرشادات 

       

1 
ٌتعد إدارة المعهد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد 

 .البشرية والمادية بالمعهد

       

3 
تعقد إدارة المعهد للعاملين برامج تدريبية للعاملين في 

 . جياالستراتي مجال التخطيط

       

4 
يحدد إدارة المعهد بدقة المشاركين في التخطيط 

 .وأدوارهم من داخل المعهد أو خارجه االستراتيجي

       

5 
تعمل إدارة المعهد على تشكيل فريق عمل يتولى مسئولية 

 .االستراتيجيعمليات التخطيط 
       

6 
تستعين إدارة المعهد ببعض الخبرات الخارجية في مجال 

 .لدعم عملياته وتجويد أنشطته االستراتيجيتخطيط ال
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        .االستراتيجيةتحدد إدارة المعهد المدة الزمنية للخطة  7

8 
لعملية  الالزمةتوفر إدارة المعهد الموارد واإلمكانيات 

 .االستراتيجيالتخطيط 

       

 :الرؤية المستقبلية: ثانيا                           
 

        .تضع إدارة المعهد رؤية واضحة ليسير وفقها العمل 9

01 
ُتشرك إدارة المعهد العاملين به وأولياء األمور في بناء 

 رؤيته المستقبلية 

       

00 
والتقنيات  األساليبتسعى إدارة المعهد للتحديث في 

 .مواكبة لتطور التعليم

       

        .جتمع المحيطإدارة المعهد على كسب ثقة الم تحرص 03

        .المعهد خدمات ذات جودة عالية للطالب يقدم 02

01 
يسعى المعهد إلى تهيئة مخرجات مؤهلة لمواصلة التعليم 

 .العالي

       

        .واالبتكار تركز رؤية المعهد على اإلبداع 05

  :رسالة المعهد: ثالثا                    

06 
رسالة مكتوبة واضحة ووافية لكافة  تضع إدارة المعهد

  .المعنيين من إداريين ومعلمين وطالب
      

01 
تحفز إدارة المعهد الطالب المتفوقين فالتحصيل الدراسي 

        .واألنشطة

01 
تسعى إدارة المعهد إلى التميز في تقديم الخدمات 

        .التعليمية

09 
وم اإلسالمية إعداد فئة من الطالب المجيدين في العل

  .واللغة العربية
      

31 
تلبية حاجة المجتمع من الكفاءات المؤهلة في المجاالت 

  .المتصلة بدراستهم
      

30 
إدارة المعهد باألنشطة الالمنهجية لملء وقت فراغ  اهتمام
  .الطالب

      

        .المعهد الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي توجيه 33

        .لمعهد الطالب على مستوى عالي من الكفاءةا إعداد 32

  :القيم: رابعا                     

        .تراعي إدارة المعهد الشفافية التامة في تحقيق أهدافها 31

35 
تلتزم إدارة المعهد بالقوانين واألنظمة المنصوص عليها 

        .من قبل ديوان البالط السلطاني

36 
قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل  يغرس المعهد

  .المناهج واألنشطة التي يقدمها
      

31 
الطالب وتعمل  العاملين و تهتم إدارة المعهد بمشكالت

        .على حلها
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31 
يتم اختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ 

 .الفرص
       

        .اعالسعي نحو التميز والتركيز على االبد 39

        .التركيز على الجودة في األداء والمخرجات 21

20 
ترسيخ المبادئ والقيم االسالمية لدى الطالب وربطهم 

        .بحضارة أمتهم

23 
تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا 

 .واجتماعيا
       

 : التحليل البيئي: خامساً                               
 

22 
تحرص إدارة المعهد على تحليل البيئة الخارجية للتعرف 

  .على المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على مستقبلها
      

        .تحدد إدارة المعهد الفرص المتاحة للمعهد في المستقبل 21

25 
تقوم إدارة المعهد بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على 

     .مصادر القوة لديها
   

26 
تقوم إدارة المعهد بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على 

     .نقاط الضعف
   

21 
لعالج نقاط الضعف  استراتيجيةتضع إدارة المعهد خطة 

        .بها

21 
تعمل إدارة المعهد وفق رؤية واضحة لالستفادة من نقاط 

 .القوى بها
    

   

        .مناسبة استراتيجيةتهتم إدارة المعهد بوضع بدائل  29

11 
اشراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على 

      .سير العمل
  

10 
تلتزم إدارة المعهد بالموازنة المالية المحددة في الخطة 

        .التنفيذية

        .تستطيع إدارة المعهد التكييف مع المتغيرات الطارئة 13

        .عهد وفق نظام واقعي متكاملبنى عملية التخطيط في المتٌ  12

11 
يتوفر في المعهد عدد كاف من اإلداريين و المعلمين في 

        .كافة التخصصات

15 
تستخدم إدارة المعهد قواعد بيانات ومعلومات دقيقة في 

  .وضع الخطط
   

 
  

16 
تقوم إدارة المعهد بدراسة معوقات العمل للحد من تأثيرها 

        .الطالبعلى العاملين و

11 
يتوفر في المعهد عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة 

        .والمعامل الالزمة

  :االستراتيجيةاألهداف : سادسا                 

11 
تضع إدارة المعهد األهداف باالشتراك مع فريق من 

 .العاملين والمعنيين بالمعهد
       

        .الوضوحبالشمول وأهداف المعهد تتسم  19

        .للتطبيق وقابليتها بواقعتيهاأهداف المعهد تتسم  51



013 

 

50 
يسعى المعهد ألن يكون مؤسسة تعليمية متميزة في 

 .سلطنة عمان
       

53 
تضع إدارة المعهد خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف 

        .المعهد

52 
تي تلتزم إدارة المعهد بالبرامج والجداول الزمنية ال

        .وضعتها لتحقيق أهدافها

51 
يحقق المعهد األهداف التي وضعها لنفسه في ضوء 

        .امكاناته المتاحة

55 
تطبق إدارة المعهد معايير ومؤشرات واضحة للحكم على 

        .األداء

56 
مرنة تسمح بالتعديل وفقا ا أنهب المعهد أهداف تتسم

        .للمتغيرات

51 
الب في المعهد باإلرشاد والدعم الجيد في معظم يحظى الط
        .الحاالت

51 
من  تقوم إدارة المعهد بتقويم مخرجات المعهد للتأكد

        .هداف وعمل التغذية الراجعة الالزمةتحقيق األ

 (    تقويمها ومتابعتها)الخطة التنفيذية: سابعا                          
 

59 
ملين بالمعهد تبعا الحتياجات ومهام الخطط يتم تدريب العا

        .الجديدة

61 
تخضع إدارة المعهد خططها لعملية الرقابة والتقويم بشكل 

 .مستمر
       

60 
ُتقيم إدارة المعهد الموارد واإلمكانيات المادية المستخدمة 

        .لتنفيذ الخطط

63 
كل مكونات تضع إدارة المعهد معايير أداء قابلة للقياس ل

        .الخطط

        .تحرص إدارة المعهد على مراجعة ميزانية الخطط 62

61 
تعمل إدارة المعهد على متابعة الخطط التنفيذية من خالل 

        .جدول زمني

65 
تعمل إدارة المعهد على مقارنة كفاءة األداء بمعدالت 

        .في فترات زمنية محددة اإلنجاز

66 
ايير األداء الموجودة في المعهد في معرفة مع تسهم

        . صعوبات ومشكالت تنفيذ الخطط

61 
تضع إدارة المعهد أنظمة وتعليمات تتعلق بعملية المتابعة 

        .والتقييم

        .تقوم إدارة المعهد بمسائلة العاملين على تنفيذ الخطط 61

69 
لحصول عليها من تستخدم إدارة المعهد النتائج التي يتم ا

عملية المتابعة في بناء خطة عالجية لتصحيح مسار 
 .العمل عند الحاجة

 
      

 

 

 

 

 



014 

 

 ملحق رقم) 3 (

كةف بأسماء المحيمين إلستبانة درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية في سلطنة 

 عماو للتخطي  االستراتيجي.*

 جهة العمل التخصص االسم م

 جامعة السلطان قابوس إدارة وتخطيط تربوي ي العتيقيإبراهيم مرع. د 9

 جامعة السلطان قابوس أصول التربية جمعة سعيد تهامي. د 2

 جامعة السلطان قابوس تربوية إدارة خالد أحمد الصرايرة. د 3

 جامعة السلطان قابوس إدارة تربوية راشد سليمان الفهدي. د 4

 جامعة نزوى صول التربيةأ عبد العزيز عطا اهلل المعايطة. د 0

 جامعة نزوى إدارة تعليمية علي خميس علي. د 6

 جامعة السلطان قابوس التربية الدولية محمد أحمد عبد الدايم. د. أ 7

 جامعة نزوى تقويمقياس و  محمد أحمد النقادي. د 8

 جامعة السلطان قابوس إدارة تعليمية محمد عبد الحميد الشين. د. أ 1

 جامعة نزوى إدارة تعليمية سليمان الجرايدة محمد. د .9

 جامعة السلطان قابوس التربيةأصول  محمد سليم الزبون. د 99

 جامعة السلطان قابوس إدارة تعليمية هشام سيد عباس. د 92

 جامعة السلطان قابوس إدارة تربوية ياسر فتحي الهنداوي. د 93
*مرتبةهجائيا.
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 ملحق رقم) 4 (

 في صورتها النهائيةأداة الدراسة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 .األفا ل معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان،،، المحترمين

 ،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

نبيااال بااان محماااد بااان زاهااار العباااري بىعاااداد دراساااة الساااتكمال الحصاااول علاااى درجاااة  الباحاااثيقاااوم 
درجددددة ممارسددددة إدارات معاهددددد العلددددوم " تعليميااااة بعنااااوان الماجسااااتير فااااي التربيااااة تخصااااص إدارة

تنقسام إلاى  والتيولذا تم إعداد االستبانة المرفقة  "االستراتيجياإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط 
القساام األول يشاامل علااى البيانااات الشخصااية للمجيااب، و أمااا القساام الثاااني فيشااتمل علااى : قساامين

تهيئاااة المعهاااد : موزعاااة علاااى سااابعة مجااااالت وهاااي( فقااارة 66)فقااارات االساااتبانة والتاااي تتكاااون مااان
األهاااداو _ التحليااال البيئاااي_ القااايم_ رساااالة المعهاااد_ الرؤياااة المساااتقبلية_ االساااتراتيجيللتخطااايط 
 .الخطة التنفيذية، ومتابعتها، وتقويمها_ االستراتيجية

قتك لكل فقارة بو اع لذلك أرجو التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات هذه االستبانة، وتحديد درجة مواف
فااي المكااان المناسااب بمو ااوعية ودقااة، علمااا بااأن إجااابتكم سااتعامل بساارية تامااة، ولاان ( √)إشااارة

 .تستخدم إال أليراض البحث العلمي فقط

 .شاكرا لكم حسن تعاونكم ومقدرا جهودكم الطيبة

 :ملحوظة*
 .يوجود مرفق لتو يح بعض المفاهيم الواردة في االستبانة_ 
 ss88nn88@hotmail.comنبيل بن محمد العبري  الباحث للتواصل مع -

 جامعة نزوى 

 كلية العلوم واآلداب 

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية
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 :توضيح بعض المفاهيم الواردة في االستبانة* 

 التعري  المفهوم

 االستراتيجيالتخطيط 
دراك المتغيرات المترابطة بالبيئة  عملية علمية شاملة تقوم على استشراو المستقبل واد

حديثها باستمرار، واالنتقال بها من الداخلية والخارجية للمؤسسة، تهدو إلى تطويرها وت
 .الو ع الحالي إلى الو ع المأمول الذي يفي بمتطلباتها من جميع النواحي

 الرؤية المستقبلية
الرؤية هي ترجمة إجرائية للرسالة، وهي تعبر عن الحلم المستقبلي الذي تسعى المنظمة 

ة تحقيقه من خالل إلى تحقيقه، ويجب أن يكون هذا الحلم مشروطا أي يمكن للمنظم
 .إمكانياتها ومواردها المتاحة

 .المعتقدات وااللتزامات بالنسبة للمؤسسة التعليمية تمثل القيم

 التحليل البيئي

عملياااة يشاااارك فيهاااا فرياااق العمااال بالمنظماااة وصاااناع القااارار وأصاااحاب المصاااالح لتحدياااد 
ة بهاادو الكشااو عاان وترتيااب كافااة العواماال الداخليااة والخارجيااة المااؤثرة فااي أداء المنظماا

نقاااط القااوة وال ااعو فااي البيئااة الداخليااة والفاارص المتاحااة فااي البيئااة الخارجيااة، وكااذلك 
مساتقبلية وتطاوير  اساتراتيجياتالتهديدات التي تؤثر علاى المنظماة مماا يساهم فاي و اع 

 .الحالية لتحقيق رسالة المنظمة االستراتيجيات

المؤسسااات األخاارى ماان حيااث مجااال نشاااطها،  اإلطااار المميااز للمؤسسااة عاان ييرهااا ماان الرسالة
 .والتي تعكس السبب الجوهري لوجودها وهويتها ونوعية عملياتها وأشكال ممارستها
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 .أرجو التكرم بتعبئة البيانات الموضحة أدناه -
 :الشخصية البيانات : أوال
 :سنوات الخبرة  -0
 .سنوات 01سنوات إلى  5من        -.           سنوات 5أقل من         -  
 .سنوات فأكثر 01أكثر من        -  
 
 
 :المؤهل العلمي  -3
 .   دبلوم عالي        -.        بكالوريوس        -  
 .   دكتوراة       -.            مايستير       -  

 :محاور االستبانة: ثانيا

 العبارة م
 درجة التطبيق

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

 :وذلك من خالل قيام إدارة المعهد  بـ: االستراتيجيللتخطيط  المعهد تهيئة: أوال        

      .باستخدام وسائل متعددة االستراتيجينشر ثقافة التخطيط  2

1 
قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد البشرية والمادية  إعداد 
 .بالمعهد

     

      . االستراتيجي يبية للعاملين في مجال التخطيطبرامج تدر عقد 3

      .االستراتيجيلية عمليات التخطيط تشكيل فريق عمل يتولى مسؤو 4

5 
 االستراتيجيفي مجال التخطيط  االستعانة ببعض الخبرات الخارجية

 .لدعم عملياته وتجويد أنشطته
     

      .االستراتيجيةد مدة زمنية للخطة يتحد 6
      .االستراتيجيالزمة لعملية التخطيط لت اتوفير الموارد واإلمكانا 7

 :بـ  المعهد إدارةمن خالل قيام  :الرؤية المستقبلية: ثانيا                          
      .يسير العمل بناًء عليهارؤية واضحة  وضع 1
      . ةإشراك العاملين  وأولياء األمور في بناء الرؤية المستقبلي 9
      .مواكبة تطور التعليملوالتقنيات  األساليب االهتمام بتحديث 01
      .االهتمام بحاجات المجتمع المحيط بالمعهدعلى  العمل 00

      .عالية للطالب إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة 03
      .الربط بين المخرجات وسوق العمل 02

      .واالبتكار اعز رؤية المعهد على اإلبديترك 01

 :بـ  المعهد إدارةمن خالل قيام  :رسالة المعهد: ثالثا                    

05 
كافة المعنيين من يشارك فيها  مكتوبة واضحة ووافية وضع رسالة

  .إداريين ومعلمين وطالب
    

      .التحصيل الدراسي واألنشطةي الطالب المتفوقين ف تحفيز 06

      .التميز في تقديم الخدمات التعليمية إلى السعي 01
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 العبارة م
 درجة التطبيق

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

01 
إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية واللغة الحرص على 

      .العربية

09 
الت المجتمع من الكفاءات المؤهلة في المجا احتياجاتتلبية العمل على 

      .المتصلة بدراستهم

      .الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي توجيه 31
      .من الكفاءة إعداد الطالب على مستوى عال   30

 :على  المعهد إدارةحيث تعمل  :القيم: رابعا                     
      .في تحقيق أهدافهامراعاة الشفافية  33
      .نظمة المنصوص عليها من قبل ديوان البالط السلطانيااللتزام بالقوانين واأل 32

31 
غرس قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل المناهج واألنشطة التي 

      .يقدمها

      .عمل على حلهاالالطالب و العاملين و بمشكالت االهتمام 35

      .اختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ الفرص 36
      .بداعلسعي نحو التميز والتركيز على اإلا 31
      .التركيز على الجودة في األداء والمخرجات 31
      .سالمية لدى الطالب وربطهم بحضارة أمتهمترسيخ المبادئ والقيم اإل 39
      .تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا واجتماعيا 21

 :بـ  المعهد إدارةمن خالل قيام : التحليل البيئي: خامساً                               

20 
تحليل البيئة الخارجية للتعرف إلى المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على 

 .مستقبلها
     

      .د الفرص المتاحة للمعهد في المستقبليتحد 23

22 
ثل القدرات واإلمكانات تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط القوة والتي تم

      .الذاتية للمعهد التي تميزه عن غيره

21 

تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط الضعف التي تمثل القيود وأوجه 
ق تحقيق المعهد للرؤية والرسالة ي يمكن أن تعوالقصور الذاتية الت

 .واألهداف
    

 

      .ألداءلعالج نقاط الضعف لالرتقاء بمستوى ا خطة وضع 25

      .االستفادة من نقاط القوة لدعم مستوى جودة األداء بالمعهد 26

      .مناسبة استراتيجيةبدائل بوضع  االهتمام 21

      .شراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على سير العملإ 21

      .بالموازنة المالية المحددة في الخطة التنفيذيةااللتزام  29

      .يف مع المتغيرات الطارئةالتك 11

      .وفق نظام واقعي متكامل تخطيطيةعملية  بناء 10

      .عدد كاف من اإلداريين و المعلمين في كافة التخصصات توفير 13

      .قواعد بيانات ومعلومات دقيقة في وضع الخطط استخدام 12

      .على العاملين والطالب معوقات العمل للحد من تأثيرها دراسة 11

      .عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة والمعامل الالزمة توفير 15
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 العبارة م
 درجة التطبيق

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا
 :بـ  المعهد إدارةمن خالل قيام  ذلك :االستراتيجيةاألهداف : سادسا                 

      .باالشتراك مع فريق من العاملين والمعنيين بالمعهد األهداف وضع 16
      .صياغة أهداف تتسم بالشمولية والوضوح 11
      .للتطبيق والقابلة بالواقعية تصميم أهداف تتسم 11
      .للمتغيرات الطارئة اوضع اهداف تتسم بالمرونة تسمح بالتعديل وفق 19
      .تعليمية متميزة في سلطنة عمان مؤسسة السعي ألن يكون المعهد 51

      .خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف المعهد وضع 50

      .وضعت لتحقيق األهدافبالبرامج والجداول الزمنية التي  االلتزام 53

      .المتاحة اإلمكانات في ضوء السعي إلى تحقيق األهداف التي وضعت 52

      .في معظم الحاالت للطالب جيدباإلرشاد والدعم ال االهتمام  51

55 
التغذية الراجعة تقديم هداف ومن تحقيق األ تقويم مخرجات المعهد للتأكد

      .الالزمة
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