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إلى تلك األنامل التي علمتني المسير ...إلى القلوب التي يملؤها الرجاء والدعاء لي بالتوفيق...
أبي و أمي ...أمدكما اهلل بالصحة والعافية.
إلى الكلمات التي تنساب كحبات المطر ...تبعث األمل  ...إلى الصبر في أسمى تجلياته....
زوجتي العزيزة .
إلى شذى الحياة وعطرها ...وبريق ثغرها الباسم ...إلى تلك المالمح البريئة التي ال تفارقني...
أبنائي نور وعبد المللك.
إلى من علمني حرفا ...وصاغ لي من جهده سراج العلم ...إلى من يبني األمم و ينير العقول...
األساتذة الكرام.
إلى السواعد التي أقلت عثراتي ...دون كلل أو تقصير ...إلى منابع العون والود معا...
أخوتي وزمالئي وأصدقائي.
إلى أمتي التي ما فتأت تداوي جراحها بالكي إلى األمل المنبثق من بين الركام...

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم ،و الصالة والسالم على الهادي معلم
البشرية سيدنا ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم و على آله وصحبه أجمعين.
يسرني أن أسطر هنا مزيجا من الشكر والتقدير لتك األيادي التي ما فتأت تشد من أزري،
و تقل عثراتي ،كلمات شكر كلها إجالل أبعثهاا إلاى أساتاذي الفا ال الادكتور :حساام الادين السايد
محمااد المشاارو األول علااى هااذه الد ارسااة ،فقااد كااان المعااين الااذي ال ين ااب فااي نصااحه دوارشاااده
وتوجيهي إلنجاز هذا العمل ،فله مني خالص الود والثناء ،كما أزجاي الشاكر واالمتناان إلاى عمياد
كليااة العل ااوم والداب الاادكتور :عب ااد اهلل باان س اايو التا اوبي علااى اإلصاارار الجمياال عل ااى المتابع ااة
دواسداء النصح والتوجيه إلتمام هذه الدراسة.
وفاي هاذا المقااام يطياب لاي أن أتقاادم بالشاكر الجزيال إلااى األسااتذة الكارام الااذين قادموا وقااتهم
الثم ااين ف ااي تحك اايم أداة الد ارس ااة ،دوال ااى م اان س اااهم ف ااي توزيعه ااا وتعبئته ااا معلم ااي معاه ااد العل ااوم
اإلسااالمية ،كمااا أبعااث برسااالة ملؤهااا الشااكر والثناااء إلااى إدارة معهااد العلااوم اإلسااالمية بعبااري علااى
تعاونهم الدائم معي لكم مني كل الود والتقدير على جهودكم الطيبة .
كلمات شكر مزدانة بعبق االمتنان إلى رفقاء الدرب وأدالئه إلى الباعثين بنور األمل إذا ماا
اشتدت الكروب إلى أسرتي طيو األحبة إلى زمالئي روح العزيمة دواصرارها إلى كال أولئاك الاذين
كان لهم أثر في مواصلة المسير وتصحيح المسار.
أزجي إليكم جميعا هذا الشكر وأنا كلي أمل بأن أرد شيء من الف ل ألهل الف ل ،فجزاهم اهلل
خير الجزاء وأثابهم على ما بذلوا وما قدموا.

د

ملخص الدراسة
درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي.
إعداد :نبيل بن محمد بن زاهر العبري.
ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى معرف ااة درج ااة ممارس ااة إدارات معاه ااد العل ااوم اإلس ااالمية بس االطنة
عمان للتخطيط االستراتيجي ،كما ساعت إلاى الكشاو عان الفاروق فاي متوساطات اساتجابات أفاراد
العينة ،وفقًا لمتغيري سنوات الخبرة الوظيفية والمؤهل العلمي.
ولتحقيق أهداو الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،دواعداد استبانة ت منت( )66فقرة،
موزعة على سبعة محاور ،وهي :تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي -الرؤية المستقبلية -رسالة
المعهد -القيم -التحليل البيئي -األهداو االستراتيجية -الخطة التنفيذية .وقد تم تطبيق االستبانة
على جميع أفراد مجتمع الدراسة والمكون من( )19معلما ،إال أن العائد من هذه االستبانات كان
عددها( )77استبانة أخ عت جميعها للمعالجة اإلحصائية.

وبعد معالجة البيانات إحصائيا باساتخدام الرزماة اإلحصاائية للعلاوم االجتماعياة ،SPSS

إدارت معاها ااد العلا ااوم اإلسا ااالمية بسا االطنة عما ااان للتخطا اايط
أظها اارت نتا ااائج الد ارسا ااة أن ممارسا ااة ا
االستراتيجي جاءت بدرجاة متوساطة ،كماا توصالت الد ارساة إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية
عند مستوى( ) .0.0 ≤ αبين تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير الخبرة في المجال األول

" تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي" وذلاك لصاالح الخبارة المتوساطة ،كماا أظهارت النتاائج وجاود

فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى( ) .0.0 ≤ αفااي تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة تُعاازى

لمتغير المؤهل العلمي في المجال الثالث وهاو " رساالة المعهاد" و كاذلك فاي المجاال ال ارباع و هاو"

القيم" حيث جاءت جميعها لصالح األفراد الذين يحملون مؤهل الماجستير.
وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فقد خلص الباحث إلى عدة توصيات من أهمها:
ً
 إيجااد دائارة تُعناى باالتخطيط وتحدياد متطلباتااه الحالياة والمساتقبلية ،تتباع إدارة الشاؤون التعليميااةوالتدريب ،حيث تتولى مسؤولية اإلشراو المباشر على معاهد العلوم اإلسالمية.
 و ااع خطااة اسااتراتيجية شاااملة لمعاهااد العلااوم اإلسااالمية ،وا ااحة المعااالم يمكاان ماان خاللهاااتحقيق األهداو التي بنيت عليها هذه المعاهد.
ه

 -نشاار ثقافااة التخطاايط االسااتراتيجي بااين العاااملين فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية بشااكل خاااص و

مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الذي يشرو عليها بشكل عام.

و

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.
ز

- 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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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها
املقدمـــة :
تتسارع وتيرة الحياة اليومية في عصر وصو بالمعلوماتية والتقدم التكنولوجي ،مما يحتم

علااى الفاارد والمؤسسااات بمختلااو أنوعهااا مواكبااة ذلااك التقاادم ،ماان خااالل و ااع خطااط تحاادد مسااار

المؤسسااة فااي تحقيااق ياياتهااا ورؤاهااا ،لااذا أ ااحى التخطاايط ألداء األعمااال وتحقيااق األهااداو ذا
أهمية كبيرة للمؤسسات التي تسعى إلى الرقي بالعمل والبعد عن عشوائية األداء وتخبطه ،كما أن

عمليااة التخطاايط ال يمكاان أن تقتصاار علااى نااوع معااين ماان المؤسسااات دون األخاارى ،فااىلى جانااب
المؤسسات العسكرية واالقتصادية تظهر أهمية التخطيط في الجانب التعليمي التربوي.
وحي ااث إن العملي ااة التعليمي ااة حج اار أس اااس ف ااي بن اااء ال اادول والنه ااوض به ااا ،يش ااير مقابل ااه
( )2.94في هذا الجانب أن التعليم عامل مهم من عوامال التنمياة المساتدامة ونهاوض األمام إلاى
مصاو التقدم باإل افة إلى تحقيق االستقرار واألمن لهاا ،ومصاد ار إلعاداد القاوى العاملاة المؤهلاه

التااي تلبااي متطلبااات سااوق العماال .ويعتباار الطالااب محااور العمليااة التعليميااة وركيزتهااا األساس اية،
حي ااث ترك ااز االتجاه ااات التربوي ااة واإلداري ااة الحديث ااة عل ااى االهتم ااام بالعملي ااة التعليمي ااة والتعليمي ااة

للطالب ،وعلى قيام المدرسة بتوفير الجاو المناساب وتهيئاة الظاروو النفساية المالئماة لعملياة تعلام
الطالااب وهااذه المسااؤولية تقااع علااى عاااتق المدرسااة ،حيااث تواجااه المؤسسااات التعليميااة بشااكل عااام

العدي ااد م اان التح ااديات ف ااي مس اايرتها التعليمي ااة ،مم ااا يتطل ااب منه ااا مواكب ااة المس ااتجدات والتط ااورات

العالمية دواعادة النظر فيها واستخدام اساليب حديثة لمواجهتها كالتخطيط االستراتيجي.

وبماا إن المنظوماة التعليميااة مان ماادخالت وعملياات ومخرجاات البااد أن تتصاو بالتكاماال
ف اىن تحقيااق الكفاااءة فااي األداء كمااا يشااير آل سااعود( )2.92ال يتوقااو فقااط علااى تااوفير الم اوارد
المالية الالزمة لتغطية نفقات اإلدارة بل يعتمد على مدى توفر تخطيط عملي سليم يحدد األهداو

بدقة ،كما يو ح األسااليب المثلاى لتحقيقهاا باأعلى جاودة وأقال تكلفاة مان خاالل التوظياو العملاي
الدقيق لإلمكانيات المتاحة ،مع األخذ في االعتبار القيود والمعوقات في بيئة عمل المنظمات.
لذا فىن التخطيط االستراتيجي ،كما يرى يونس ( )2..1أسلوب جديد في التخطيط التربوي

واإلدارة التعليمية ،حيث يعزز عملية التكيو واالنسجام بين المؤسسة التعليمياة والبيئاة التاي يغلاب
عليها طابع التغيير وذلك بتطوير تصور قابل للتعديل  -طبقا للظاروو -يمكان تطبيقاه مان أجال
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مستقبل المؤسسات التعليمية ،وعلى ذلك فاىن حلاس( )2.93ينظار إلياه علاى أسااس أناه المساار

الااذي تختاااره المؤسسااات التعليميااة التااي تسترشااد بااه لتنطلاق منااه نحااو تحقيااق أهااداو بعياادة الماادى
وتعكس تميزها عن ييرها من المؤسسات التعليمية.
ولااذا تااأتي أهميااة التخطاايط االسااتراتيجي إلدارة معاهااد العلااوم اإلسااالمية كونهااا إحاادى المؤسسااات
التعليمية في السلطنة والتي عول عليها بناء جيال يمتلاك مان المهاارات والقايم والمعاارو ماا يمكناه

من مواجهة تحديات المستقبل ،كما أن عملية التوسع من حيث نوعية المناهج والعادد حياث ت ام

ار مان المعلماين واإلدارياين يتطلاب التعارو وبشاكل دقياق علاى
ما يقارب (  )70.طالباً وعدداً كبي اً
مدى فاعلية التخطيط القائم ،فعلى الاريم مان وجاود األهاداو المعلناة والخطاط القصايرة ،فاىن ذلاك
يير كاو للحكم على مدى فعالية التخطيط االستراتيجي في تحقيق األهداو المرسومة.
مشكلة الدراسة :
بدأ إحساس الباحث وشعوره بمشكلة الدراسة من كونه معلمااً فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية

فقد تلمس بعض أوجه القصور في مجال التخطيط االستراتيجي مثل :ييااب رؤياة ورساالة محاددة
لتلك المعاهد ،و عو مشاركة العاملين في عملية التخطيط الموجودة ،وبعض القصور في تاوفر

العناصر واإلمكانيات المادية الداعمة للعمل.

كم ااا أن اإلط ااالع عل ااى البح ااوث والد ارس ااات الميداني ااة الت ااي أجري اات عل ااى معاه ااد العل ااوم

اإلسالمية أشارت إلى وجود بعض القصاور فاي جواناب التخطايط االساتراتيجي ،فقاد أشاارت نتاائج
د ارسااة العبااري( )2..8إلااى وجااود

ااعو ملحااوظ فااي عمليااات التطااوير والتاادريب ،وعليااه أوصااى

الباحث بىعادة النظر في خطط تطوير وتادريب العااملين ،كماا أوصاى باىجراء المزياد مان البحاوث

التااي تعنااى بتطااوير إدارة معاهااد العلاوم اإلسااالمية ،وخاصااة تلااك التااي تتعلااق باالتجاهااات الحديثااة
والتي منها بال شك التخطيط االستراتيجي.
كمااا أشااارت نتااائج د ارسااة الح اارمي( )2..8إلااى بعااض مؤش ارات هااذا القصااور منهااا
الريباة فاي التمساك بالنظاام التقلياادي باإل اافة إلاى نقاص الماوارد المالياة الممولاة لخخاذ باألنظمااة

الحديث ااة .ك اال ذل ااك يب اارز أهمي ااة الكش ااو ع اان درج ااة ممارس ااة معاه ااد العل ااوم اإلس ااالمية للتخط اايط
االستراتيجي.
وباإل ااافة إلااى ذلااك قااام الباحااث بد ارسااة اسااتطالعية جاااءت علااى هيئااة اسااتبيان ت اامن
سا اؤاال مفتوحا اا أله اام المش ااكالت الت ااي تواج ااه المعل اام ف ااي مج ااال عمل ااه ،وت اام تطبي ااق ه ااذه الد ارس ااة
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االستطالعية على عينة مكونة من(  )96معلماً من العاملين بمعاهاد العلاوم اإلساالمية ،تباين مان

خااالل حساااب نساابة التك ارار السااتجابات المعلمااين المرتبطااة بااالتخطيط االسااتراتيجي؛ وجااود عاادة
نتائج منها:
 يياب الخطة الوا حة للتطوير المهني. قلة و وح المهام واألعمال لكل وظيفة مع تداخلها في ظل يياب التوصيو الوظيفي. -الحا اراك المس ااتمر ب ااين المعلم ااين ف ااي مختل ااو مواق ااع العم اال ف ااي ظ اال يي اااب خط ااة وا ااحة

لالستقرار.

 قلة وجود خطط يسير وفقها العمل.-

عو الوعي باألهداو المعلنة التي تحدد مسار العمل.

 بطء تحديث وتطوير أساليب وبيئة العمل.وتأسيساً على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التية:
 -9مااا درجااة ممارسااة إدارات معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان للتخطاايط االسااتراتيجي ماان
وجهة نظر المعلمين؟

 -2هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى( ) .0.0 ≤ αبااين تقااديرات أف اراد عينااة
الدراسة تُعزى لمتغيارات ( الخبارة  -المؤهال) فاي ممارساة إدارات معاهاد العلاوم اإلساالمية بسالطنة
عمان للتخطيط االستراتيجي؟.
أهداف الدراسة:
تهدو الدراسة الحالية إلى:
 -9التعا اارو علا ااى درجا ااة ممارسا ااة إدارات معاه ا ااد العلا ااوم اإلسا ااالمية بسا االطنة عما ااان للتخط ا اايط

االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين.

 -2استكشاااو وجااود فااروق ذات دالل اة إحصااائية عنااد مسااتوى( ).0.0 ≤ αبااين تقااديرات أف اراد
عينااة الد ارسااة تُعاازى لمتغي ارات ( الخب ارة  -المؤهاال) فااي ممارسااة إدارات معاهااد العلااوم اإلسااالمية
بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي.
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أهمية الدراسة:
يمكن أن تفيد نتائج الدراسة الجهات التية:
 -9العاااملين بمعاهااد العلااوم اإلس االمية :حيااث يتوقااع أنه اا سااتعرو العاااملين بممارسااات التخطاايط
االستراتيجي الواجب توافرها والتي يتوقع أن تساعد هذه الدراسة في زياادة الاوعي بأهمياة التخطايط
االستراتيجي في الرقي بالعمل اإلداري بمعاهد العلوم اإلسالمية.

 -2الجهااات المس اؤولة عاان معاهااد العلااوم اإلسااالمية :حيااث يتوقااع أن تساااعدهم هااذه الد ارسااة فااي
معالجااة أوجااه القصااور فااي التخطاايط االسااتراتيجي ماان خااالل تااوفير معلومااات تسااهم فااي اتخاااذ
اإلجراءات والحلول المناسبة التاي ستسااعد علاى التخطايط االساتراتيجي الساليم لالساتفادة القصاوى

من أهداو إنشاء معاهد العلوم اإلسالمية.
حدود الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة

من الحدود التية:

 -1الحدود البشرية :تقتصر الدراسة على المعلمين بمعاهد العلوم اإلسالمية.
 -2الحددددددود الزمنيدددددة :ت ا ام تطبيا ااق الد ارسا ااة فا ااي الفصا اال الد ارسا ااي الثا اااني ما اان العا ااام الد ارسا ااي
2.90/2.94م.

 -3الحدود المكانية :معاهد العلوم اإلسالمية في سلطنة ُعمان والتي توجد في مسقط ،والساويق،
والبريمي ،وعبري ،وجعالن بني بوحسن ،وصاللة.
 -4الحدود الموضوعية :التخطيط االستراتيجي وفق مراحله وهي :التهيئة للتخطيط االستراتيجي،
ورسالة المعاهد ،واألهداو االساتراتيجية ،والرؤياة المساتقبلية ،والقايم إلاى جاناب التحليال البيئاي ،و

الخطة التنفيذية.

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

ومقررات دراسية متشابهة إلى حد ما ماع مقاررات و ازرة التربياة والتعلايم بسالطنة عماان ماع التركياز
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علااى م اواد التربيااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة والتاااريل ،وتتبااع هااذه المعاهااد مركااز الساالطان قااابوس

العالي للثقافة والعلوم التابع لديوان البالط السلطاني( الح رمي.)2..8،
 -2التخطيط االستراتيجي:

ُيعرو التخطيط االستراتيجي بأنه " منهج نظامي يستشارو آفااق المساتقبليات التربوياة المحتملاة
والممكنة ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة
واتخاذ ق اررات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ" (يونس،2..1،ص.)6

وُيعاارو أي ااً المجااالي وسااماره ( ،2.94ص )98التخطاايط االسااتراتيجي علااى أنااه "عمليااة علميااة
ش اااملة تقا ااوم عل ااى استش ا اراو المسا ااتقبل دوادراك المتغيا ارات المترابطا ااة بالبيئ ااة الداخليا ااة والخارجيا ااة
للمؤسسة ،تهدو إلاى تطويرهاا وتحاديثها باساتمرار ،واالنتقاال بهاا مان الو اع الحاالي إلاى الو اع

المأمول الذي يفي بمتطلباتها من جميع النواحي".

وفي ضوء ما سدب يعدر التخطايط االساتراتيجي إجرائيااً بأناه  :مجموعاة مان العملياات المنظماة

التي تعتمد على المعلومات والبيانات الدقيقة من خالل التحليل البيئاي الاداخلي والخاارجي بهادو
تحدياااد االحتياجا ااات المساااتقبلية لتحساااين وتطاااوير أداء معاه ااد العل ااوم اإلس ااالمية ألجا اال تحقيا ااق

أهدافها.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يت اامن ه ااذا الفص اال عر ااا لإلط ااار النظ ااري ف ااي الموا اايع المرتبط ااة ب ااالتخطيط االس ااتراتيجي

باإل افة إلى الدراسات السابقة.

املبحث األول :اإلطار النظري:
ويت اامن هااذا المبحااث عاادة محاااور الهاادو منهااا بيااان نشااأة التخطاايط االسااتراتيجي للوصااول إلااى
مفهااوم التخطاايط االسااتراتيجي فااي المؤسسااات التربويااة وأهميااة األخااذ بااه مااع التركيااز علااى تناااول

عناصر ومراحل التخطيط االستراتيجي وذلك وفق التي:
أوال :مفهوم التخطيط االسرتاتيجي :

ماان خااالل الكتابااات واألدبيااات التااي تناولاات مفهااوم التخطاايط االسااتراتيجي يلحااظ تعاادد فااي
المفاهيم من حيث الجوانب التي تركاز عليهاا ماا باين الجاناب الزمناي ،والعوامال الماؤثرة ،والم ارحال
التي ينبغي أن يبنى عليها التخطيط االستراتيجي.

فماان المفاااهيم التااي ركاازت علااى الجانااب الزمنااي مااا ذك اره البااوهي(  ،2.99ص )3.7عنااد

تعريفه للتخطيط االستراتيجي بأنه "عملية تحديد التوجهات طويلة األجال التاي تحقاق التطاابق باين
أهداو المنظمة ورسالتها ،وبين هذه الرساالة والبيئاة مان خاالل تصاميم وتنفياذ وتقيايم االساتراتيجية

المناسبة".

وتعريااو إينوماتااا(  ،2.92ص )92للتخطاايط االسااتراتيجي بأنااه "عمليااة تحاادد بهااا أهااداو

المنظم ااة ف ااي األجل ااين المتوس ااط والطويا ال ،وتو ااع به ااا خط ااط الما اوارد المرص ااودة لتحقي ااق ه ااذه
األهداو".
وتعريو أبو النصر( )2.92الذي نظار إلاى التخطايط االساتراتيجي علاى اعتباار أناه إحادى
مراحل اإلدارة االستراتيجية والتي من خاللها يتم ترجمة األهداو طويلاة المادى إلاى بارامج وخطاط

لمدة تمتد من خمس سنوات فأكثر.

وكااذلك ش اانودة ( ،2.99ص )8يع اارو التخط اايط االسااتراتيجي بأن ااه " عملي ااة اتخ اااذ قاا اررات

مستمرة ترتبط بطبيعة المؤسسة ،وفي ذات الوقت يعبر عن الخطوات اإلجرائية المقصودة لتحقياق
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األهداو االستراتيجية ،ويوجه األنشطة التنظيمية ،ويخصاص الماوارد ،ويتسام بأناه تخطايط طويال
الماادى يسااتمر لماادة تت اراوح ماان عااامين إلااى خمسااة أعاوام ،وهدفااه تحوياال األهااداو التنظيميااة إلااى

واقع خالل المدة المحددة".
أمااا تعريااو بيااومي( ،2..1ص )96.للتخطاايط االسااتراتيجي بأنااه " تحديااد األهااداو وتو اايح
الطرق الموصلة إليهاا ،ماع األخاذ فاي تقاديرنا جمياع العوامال الماؤثرة " فقاد جااء مؤكادا علاى األخاذ
باالعتبار العوامل المؤثرة دون تحديد البعد الزمني.

ف ااي ح ااين نج ااد أن م اان المف اااهيم الت ااي رك اازت عل ااى الم ارح اال الت ااي ينبغ ااي أن يبن ااى عليه ااا

التخطاايط االس ااتراتيجي ف ااي محاول ااة لو ااع ص ااورة ش اااملة للتخط اايط االسااتراتيجي ،م ااا أش ااار إلي ااه
الزنفلااي(  ،2.92ص )48فااي تعريفااه للتخطاايط االسااتراتيجي علااى أنااه "علميااة إبداعيااة ،عقالنيااة
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
على تحليل بيئي للمؤسسة ي من تحليل بيئتها الداخلية وبيئتها الخارجية بهدو تحديد نقااط القاوة
وال عو واستكشاو الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية ،ومن ثم تو ع االستراتيجيات البديلة

التي تنشد توظيو نقاط القوة ،ومعالجة نقاط ال عو ،واستغالل الفرص ،ومواجهة التحاديات ،ثام

المفا االة بااين الباادائل واختيااار أنساابها وفااق المعااايير ،والعماال علااى تنفيااذ االسااتراتيجية المختااارة
ومتابعتها وتقويمها".
كاااذلك تعري ا او الح ا اارمي ( ،2.92ص )918للتخطا اايط االسا ااتراتيجي علاااى أناااه " عمليا ااة
علمية شاملة تقوم على استشراو المستقبل دوادراك المتغيرات المترابطاة بالبيئاة الداخلياة والخارجياة
للمؤسسااة ،تهاادو إل ااى االنتقااال م اان الو ااع الح ااالي إلااى الو ااع المااأمول ال ااذي يفااي بمتطلب ااات

المنظمة".

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

البيئ ااة الخارجي ااة للمؤسس ااة ،والقي ااام بو ااع الخط ااط االس ااتراتيجية وب اادائلها والعم اال عل ااى تنفي ااذها

ومتابعته ااا م اان خ ااالل مش اااركة جماعي ااة م اان أع اااء المؤسس ااة ف ااي تنفي ااذ األه ااداو االس ااتراتيجية

للمؤسسة".
وتعريااو الاادجيني ( ،2.99ص )9.للتخطاايط االسااتراتيجي علااى أنااه" علميااة شاااملة تقااوم

علااى استش اراو المسااتقبل دوادراك المتغي ارات المترابطااة بالبيئااة الداخليااة والخارجيااة للمؤسسااة ،تقااوم
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بموجب ااه قي ااادة المؤسس ااة التعليمي ااة بتحدي ااد رؤي ااة ورس ااالة وأه ااداو المؤسس ااة ،به اادو االنتق ااال م اان

الو ع الحالي إلى الو ع المأمول الذي يفي بمتطلبات الجودة الشاملة".

وتعريا ااو ينيما ااة( ،2..1ص )434علا ااى أنا ااه" اتخا اااذ الق ا ا اررات المتعلقا ااة بتحديا ااد رسا ااالة

المؤسس ااة ،وتك ااوين السياس ااات وتحدي ااد األه ااداو،وتقرير المس ااار األساسا اي ال ااذي يس ااتخدم لتنفي ااذ
أهداو المؤسسة والذي يحدد أسلوبها وشخصيتها ويميزها من المؤسسات".
م اان خ ااالل ه ااذا الع اارض للمف اااهيم يت ااح أن هنال ااك ع اادة نق اااط يتمح ااور حوله ااا التخط اايط
االستراتيجي إلى جانب ما ركزت عليه ،من أهمها:
 وجود أهداو طويلة األمد.-

تحديد الطرق واألساليب الموصلة لتحقيق األهداو والموارد واإلمكانيات الالزمة.

 د ارس ااة العوام اال الم ااؤثرة الداخلي ااة والخارجي ااة بم ااا يس ااهم ف ااي التع اارو عل ااى جوان ااب الق ااوةوال عو في المؤسسة.
 األخذ في االعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة وتأثيرها على المؤسسة. التطوير والتحديث المستمر ل مان القدرة على المنافسة. توجيه أنشطة وجهود العاملين نحو األهداو لتحويلها إلى واقع.ومان هنااا يمكان تعريااو التخطاايط االساتراتيجي علااى أنااه علمياة يااتم ماان خاللهاا د ارسااة كافااة
الجوانب التي تتأثر بها المؤسسة وتأثر فيها على المدى القرياب والبعياد مان خاالل التحليال البيئاي
بهدو تحديد الخطوات واألساليب المستخدمة لتحقيق أهداو طويلة المدى و الوصول إلى الرؤياة

المرسومة مع الحرص على مشاركة العاملين في جميع المراحل والتقويم المستمر لعملية التنفيذ.
ثانيا :أهمية التخطيط االسرتاتيجي:
إن النظا ارة المتأمل ااة لواق ااع الحي اااة اليومي ااة تب ااين أهمي ااة التخط اايط االس ااتراتيجي الس اايما ف ااي

المؤسسااات التعليميااة التااي تعماال علااى تربيااة وتعلاايم أجيااال ماان أبناااء الااوطن خلااو مقاعااد الد ارسااة
لسنوات عدة ،لذا فىن تتبع أهمية التخطيط االستراتيجي فاي الكتاباات األدبياة يظهار أهمياة تطبياق

ه ا ااذا الن ا ااوع م ا اان التخط ا اايط ،فف ا ااي ه ا ااذا الجان ا ااب يش ا ااير الس ا االيمي( )2.99إل ا ااى أهمي ا ااة التخط ا اايط

االستراتيجي كونه الطريق الذي ينبغي على المؤسسة أن تسلكه في مسيرة عملها على اعتبار أناه
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أحااد العناص اار الت ااي تش ااكل ب ااؤرة مهم ااة ف ااي العمليااة التعليمي ااة ،بم ااا فيه ااا م اان م اادخالت وعملي ااات
ومخرجات .ويحدد مصطفى( )2.9.هذه األهمية من حيث :

 -9كونه يساعد على تحديد أولويات المؤسسة التعليمية.
 -2ربط المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية بشراكة فاعلة مع المؤسسة التعليمية.
 -3جعاال المؤسسااة التعليميااة أكثاار اسااتجابة للتغي ارات التااي تحاادث فااي البيئااة الداخليااة والخارجيااة
للمؤسسة ،وبالتالي اتخاذ الق اررات المالئمة في الوقت المناسب.
أمااا عباااس( )2..1فياارى أن أهميااة التخطاايط االس ااتراتيجي تتمثاال فااي اإلسااهام فااي تحدي ااد

الرؤيااة المس اتقبلية لعمليااات الجااودة واالعتماااد ،كمااا يمكاان المؤسسااات التعليميااة ماان إج اراء تحلياال
بيئااى أو تقياايم ذاتااي دقيااق للبيئااة الداخليااة والخارجيااة لهااذه المؤسسااات ،وكااذلك اسااتغالل الم اوارد

البش ارية والماديااة بطريقااة جياادة ،كمااا يااوفر للمؤسسااات التعليميااة التااي تريااب فااي الحصااول علااى

الجا ااودة واالعتما اااد خطط ا اا اسا ااتراتيجية وتنفيذيا ااة تشا اامل علا ااى أنشا ااطة دواج ا اراءات عمليا ااة الجا ااودة
واالعتماد.

في حين أن عبيد( )2..1يشير إلى عدة نقاط تبين أهمية التخطيط االستراتيجي من حيث:
 -9يساعد في تحديد مسار العمل في المؤسسة.
 -2يساعد في تطوير النتائج المرجوة من وجود المؤسسة.
 -3يؤدي إلاى تحساين نوعياة القا اررات التاي تتخاذها المؤسساة التعليمياة ،وذلاك مان خاالل التركياز
على الجوانب الحيوية والتحديات التي تواجه المؤسسة ،وبالتالي مساعدة متخاذ القارار علاى تحدياد

ما يجب أن يتم.

 -4يمكان اإلدارة العلياا والهيئاة العاملاة مان القياام باأدوارهم بفاعلياة أكثار حاين تكاون لاديهم الرؤيااة

واالستراتيجية الوا حة التي تسهم في تحدد المسار الذي ينبغي على المؤسسة أن تسلكه.

 -0يساهم في حل المشكالت من خالل تحديد االمكانيات الداخلية وما يتاوفر لادى المؤسساة مان
عوامل قوة وجوانب

عو والفرص والتهديدات وكيفية التعامل مع كل منها.
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 -6يساااعد علااى تحديااد الم اوارد واإلمكانيااات المتاحااة وكيفيااة اسااتخدامها ،فااالتخطيط االسااتراتيجي

يأخااذ فااي االعتبااار قاادرات وبيئااة المؤسسااة التعليميااة ،وبالتااالي تنظاايم طاارق اسااتخدام هااذه الم اوارد
واالستفادة منها.
 -7تقلياال درجااة المخاااطر فااي العماال المرتبطااة بااالمتغيرات الخارجيااة علااى اعتبااار أن التخطاايط
االستراتيجي يهتم بدراسة البيئة الخارجية التي تؤثر على العمل  ،كما يوفر المرونة لدى المؤسسة
للتكيو مع المتغيارات ،وتاوفير أدوات التنباؤ والتقادير التاي تسااعد علاى توقاع المتغيارات فاي البيئاة

المحيطة وكيفية التأقلم معها.
 -8ي ع التخطيط االستراتيجي أهدافا قابلة للتنفيذ ماع تحدياد األسااليب للتأكاد مان عملياة التقادم،
كما يرسم اتجاهات الخطط التشغيلية والمالية القائمة بالفعل.
وتأسيسا على ما سبق فأنه يمكن تحديد أهمية التخطيط االستراتيجي من خالل النقاط التية:
 -9إن التخطاايط االسااتراتيجي يسااهم فااي و ااوح الصااورة المسااتقبلية للمؤسسااة ،ماان خااالل د ارسااة
المتغيرات والتهديدات المحتملة ،وبالتالي امكانية التعامل مع ظروو المستقبل.
 -2ي ع رؤية ،ورسالة ،وأهداو وا حة للمؤسسة التعليمياة ،يتعارو مان خاللهاا العااملون علاى
طبيعة المؤسسة وما تقوم به من أعمال وما ينبغي القيام به.
 -3يعمل التخطيط االستراتيجي على ترتيب أولويات المؤسساة التعليمياة ،وبالتاالي تحدياد المساار
الذي ينبغي السير وفقه.
 -4يساعد على استثمار اإلمكانات المادية والطاقات البشرية بشكل أكثر فاعلية من خالل تحديد

األدوار والمهام ،وأساليب وطرق االستفادة من اإلمكانات المتاحة.

 -0يجنااب المؤسسااة الوقااوع فااي األخطاااء والمشااكالت المتكااررة ،ماان خااالل مااا يتيحااه التخطاايط

االستراتيجي من دراسة لنقاط ال عو واالستفادة من نقاط القوة للتغلب عليها.
ثالثا :أسس التخطيط االسرتاتيجي:

يستند بناء التخطيط االستراتيجي وتنفيذه إلى مجموعة أسس تمثل ركيزة مهمة في نجاحه.
وماان هااذه األسااس كمااا يشااير إليهااا المليجااي(  )2.99البناااء التنظيمااي المناسااب الااذي ينبغااي أن
تتصو به المؤسسة التعليمية إلى جانب الثقافة التنظيمية المشجعة للعمل ماع وجاود أنظماة فعالاة

للمعلومات والبيانات اإلدارية الالزمة التخاذ الق اررات.
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أما سعيد( )2..8فيرى أن أسس التخطيط االستراتيجي تتمثل في:
 -9شاامولية عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي :فهااي عمليااة تشاامل عناصاار التخطاايط المختلفااة والتااي
تت من قيم تأسيسية في البيئة ،وخطة برامج معدة إعدادا جيدا.

 -2مرونااة عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي :ألن متطلبااات التخطاايط والق ااايا العدياادة التااي يمكاان
التنبؤ بها وتحتاج إلى عنصر المرونة.

 -3تنسايق وتنظاايم عملياة التخطاايط االساتراتيجي :حيااث يشاكل االنسااجام والتوافاق أحااد أهام أسااس

التخطيط االستراتيجي حتى يتم العمل على و ع الخطط وتنفيذها.
 -4تحليل المعلومات لعملية التخطيط االستراتيجي.

لااذا يت ااح ممااا ساابق أن التخطاايط االسااتراتيجي يسااتند إلااى مجموعااة أسااس تقااوم عليهااا العمليااة
التخطيطية يأتي في مقدمتها التنظيم المؤسسي للعمال ،وفاعلياة الانظم الموجاودة فاي أداء مهامهاا،

باإل افة إلى استناد التخطيط االساتراتيجي إلاى التحليال الادقيق للمعلوماات والبياناات ماع التنسايق
بين مختلو الوحدات وأقسام المؤسسة.
رابعا :عناصر التخطيط االسرتاتيجي:
إن عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي هااي عمليااة متعااددة العناصاار تتمااازج فيمااا بينهااا بصااورة
تكامليااة تمكاان المؤسسااة ماان تحقيااق أهاادافها .وفااي هااذا الجانااب يركااز

في تناولهما لعناصر التخطيط االستراتيجي على:

ااحاوى والمليجااى()2.99

 -9الرؤية :على اعتبار أنها العنصر األول في التخطيط االستراتيجي.
 -2الرسااالة :وهااي تمثاال الخصااائص الفرياادة فااي المؤسسااة التعليميااة والتااي تميزهااا عاان ييرهااا ماان
المؤسسات المماثلة.
 -3األهداو :وهي تعبر عن نية المخطط لالنتقال من الموقو الحالي إلى الموقو المستهدو.
في حين أن الهاللي(  )2..8ي ع ثمانية عناصر للتخطيط االستراتيجي وهي:
 -9المعتقدات :تمثل القيم والعقائد وااللتزامات بالنسبة للمؤسسة التعليمية.
 -2الرسالة :وهي تعبر عن الهدو والوظيفة المميزين للمؤسسة.
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 -3السياسات :وهي تعني توفير الحدود التي تعمل المؤسسة في نطاقها.
 -4التحليل الداخلي :ويمثل ثالثاة جواناب فاي المؤسساة وهاي جواناب القاوة ،وال اعو ،باإل اافة

إلى التنظيم.

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

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

المنطقة.

 -7األه ااداو :وتعك ااس التا ازام المؤسس ااة ف ااي تحقي ااق نت ااائج قابل ااة للقي اااس ،وتحوي اال الرس ااالة إل ااى

مخرجات.

 -8االستراتيجيات وخطط العمل :وهي الطريقة التي تحقق المؤسسة من خاللها الهدو.
وبناء على ما تم استع ار ه من عناصر التخطيط االستراتيجي يمكن إجمال هذه العناصر في:
ً
 -9تجهيز بيئة المؤسسة لعملياة التخطايط االساتراتيجي ،وذلاك مان خاالل العمال علاى نشار ثقافاة

التخطيط االستراتيجي بين العاملين ،وتوفير اإلمكانياات المادياة والمالياة التاي تتطلبهاا عملياة رسام
وتنفيذ التخطيط االستراتيجي.

 -2رؤية المؤسسة ،وهي كما توصو بأنها الحلم المستقبلي للمؤسسة والذي يمكن تحقيقه.
 -3رسالة المؤسسة ،والتي تمثل هوية المؤسسة ونوعية العمليات التي تقوم بها.
 -4األهداو االستراتيجية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.
 -0القيم التي تعمل وفقها المؤسسة.
 -6التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤسسة.
 -7الخطاة التنفيذيااة ،والتااي ماان خاللهااا يااتم تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجي ماان خااالل خطااط متوسااطة
وقص اايرة الم اادى ي ااتم متابعته ااا وتقويمه ااا بص ااورة مس ااتمرة ل اامان التنفي ااذ الن اااجح لتحقي ااق الغ اارض

المنشود من التخطيط االستراتيجي.
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خامسا :خصائص التخطيط االسرتاتيجي:
يتصو التخطيط االساتراتيجي النااجح بعادة سامات وخصاائص ال باد أن يشاتمل عليهاا ،وفاي
هذا الجانب يرى خير الدين( )2..1أن من خصائص التخطيط االستراتيجي التنظيم حيث يحفاز

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

ينبغااي إتباعهااا لااذلك فاىن التخطاايط االسااتراتيجي عمليااة مسااتمرة وليساات لفتارة محااددة تسااتفيد منهااا
المؤسسااة فااي تكااوين خب ارات تتاايح لهااا تحقيااق نتااائج أف اال ،لااذا فهااي عمليااة صااعبة تتطلااب بااذل

المزيد من الجهد للوصول للنتائج المنشودة.
كما يرى بني حمدان دوادريس( )2..1أن نجاح الخطة االستراتيجية يارتبط إلاى حاد كبيار بماا

تحويه من خصاائص فريادة ومتجاددة قاادرة علاى االساتجابة للمتغيارات والمعطياات البيئياة ،لاذا فقاد

و عا مجموعة من الخصائص تتمثل في التي:

 -9أن عملي ااة التخط اايط االس ااتراتيجي ذات م اادلول مس ااتقبلي حقيق ااي ،بمعن ااى أن األفك ااار الا اواردة
ت ع صورة مستقبلية وا حة.

 -2عملية شاملة ومتكاملة ،وليست عملية تجميع ألهداو وأفكار متناثرة.
 -3عمليات التخطيط االستراتيجي تعطي اتجاها وا حا للمؤسساة ،ولايس إرباكاا وتشويشاا نتيجاة
كثرة الدخول في تفاصيل يير مبررة.

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

 -0عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي الفعالااة تتساام بالمغااامرة والهجااوم فهااي تسااعى إلااى إيجاااد باادائل
إبداعية تحقق لها التفوق والنجاح.
 -6عمليااة تساارعية مرنااة وليساات انكماشااية جاماادة ،حيااث القاادرة علااى مواجهااة المتغيارات الطارئااة
دون أن تكون عقبة في تحقيق األهداو.
 -7عملية التخطيط االستراتيجي عملية متجهة إلى تحقيق النتائج.
 -8عملية مقاسة تحتوي على مجموعة من المعايير و المؤشرات وذلك للحكام علاى مادى النجااح
الذي تم تحقيقه وبالتالي تقديم التغذية الرجعية في حاالت القصور.
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 -1عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي عمليااة مسااتمرة فهااي عمليااة ليساات محاادودة بفت ارة قصاايرة وأنمااا
عملية مستمرة طويلة األمد يساتفاد منهاا فاي تكاوين مجموعاة مان الخبارات لتجناب العوائاق الساابقة

من أجل تطوير المؤسسة التعليمية بصورة مستمرة.
أما الصيرفي( )2..8فقد حدد خصائص التخطيط االستراتيجي في أربعة عناصر أساسية:
 -9الشاامولية والتكاماال:هااذه الخاصااية تاادفع اإلدارة إلااى التعاارو علااى المتغي ارات البيئيااة المحيطااة
لكااي تؤخااذ فااي االعتبااارات عنااد اتخاااذ القا اررات ،باإل ااافة إلااى جعاال التخطاايط االسااتراتيجي يتساام
بالديناميكية بناء على المعلومات الواردة من البيئاة مان خاالل إعاادة النظار فاي األهاداو والخطاط

التي تم و عها لكي يتحقق التوافق والتكيو المستمر مع البيئة المحيطة.

 -2التفاعاال بااين المسااتويات اإلداريااة المختلفااة :تقااوم عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي علااى التفاعاال

المسااتمر والتغذيااة المرتاادة ماان الكاال إلااى الجاازء ثاام علااى الكاال م ارة ثانيااة ،كمااا يقااوم علااى التفاعاال
المسااتمر بااين مسااتويات التخطاايط س اواء كاناات تل اك المسااتويات تتعلااق بااالق اررات االسااتراتيجية أو
مستويات الق اررات اإلدارية والتنفيذية.

 -3المروناة :وهااي إحاادى أهام الخصااائص التااي مان خاللهااا تكيااو المؤسساة الخطااة االسااتراتيجية

للتغيرات من خالل البدائل المتاحة وفق أف ل البدائل مالئمة لتك التغيرات.

 -4التفاعل بين التخطايط والتنفياذ :يحاق التخطايط االساتراتيجي خاصاية التفاعال والتغذياة المرتادة
بااين التخطاايط والتنفيااذ ،حيااث يعتمااد التخطاايط علااى نتااائج التنفيااذ ،كمااا أن التنفيااذ يعكااس نتااائج

التخطيط.

يلحظ أن هنالك مجموعة خصائص البد أن يت منها التخطيط االستراتيجي حتاى ياؤدي

الغ اارض المنش ااود من ااه ،ي ااأتي ف ااي مقدم ااة ه ااذه الخص ااائص الش اامولية ،والمرون ااة ،باإل ااافة إل ااى

االسااتم اررية فهااي عمليااة مسااتمرة يااتم فيهااا إدخااال التعااديالت بمااا يااتالءم مااع ظااروو كاال فتارة ممااا
يتيح لهذه الخطة االستمرار في الرقي بالعمل المؤسسي في شتى نواحيه المختلفة.
سادسا :مراحل التخطيط االسرتاتيجي:
إن عملية التخطيط االستراتيجي عملية منظمة دقيقة ،تتطلب المرور بعدة مراحل للوصول

إلااى خطااة اسااتراتيجية متكاملااة ترقااى بالعماال المؤسسااي ،إال أن المتتبااع لهااذه الم ارحاال فااي األدب
النظري يجد اختالفا من حيث عددها بين الباحثين بحسب دمج هذه الم ارحال ماع بع اها الابعض
أو تناولها بشكل مج أز ،ومن هنا فىن مراحل التخطيط االستراتيجي يمكن تقسيمها بحسب التي:
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المرحلة األولى :تهيئة بيئة المؤسسة لعملية التخطيط االستراتيجي:
تمثاال هااذه المرحلااة قاعاادة انطااالق التخطاايط االسااتراتيجي فااي المؤسسااة ماان خااالل تهيئتهااا

دواعاادادها لهااذه العمليااة ،وفااي هااذا الجانااب ياارى البحيااري(  )2.94أن هااذه المرحلااة تشاامل علااى
تحديااد فريااق العماال والماادة الزمنيااة ود ارسااة ظااروو العماال المحيطااة و اامان مشاااركة اإلدارة العليااا

في عملية التخطيط إلى جانب

مان مشاركة أفراد المؤسسة في هذه العملية ،حيث تعتبر عملية

مشاركة األفراد في أنشطة التخطيط واحدة من أهم االعتبارات التي يتطلبها التخطيط االستراتيجي

الفعال ،وفي هذا الصدد هنالك بعض االختالفات في حجم مشاركة األفراد ففي المدارس الصاغيرة

يف اال إش اراك جميااع العاااملين مماان سااتؤثر علاايهم التغي ارات المتوقعااة ،وفااي الماادارس الكباارى يااتم
اتخاااذ ق ا اررات خاصااة بتشااكيل جماعااة للتخطاايط االسااتراتيجي ،يمثاال الماادير و فريااق اإلدارة العليااا
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 ألفاراد المؤسسااة فااي تبنااي
االتجاااه االسااتراتيجي ،كمااا أنه اا تمثاال مرحلااة البناااء لإلمكانيااات الماديااة و الماليااة الالزمااة لخخااذ
بالتخطيط االستراتيجي.

المرحلة الثانية :تحديد رؤية ورسالة وقيم المؤسسة:
ي ارى رم ااان( )2.93أن رسااالة ورؤيااة المؤسسااة التعليميااة تمثاال كينونتهااا الخاصااة والتااي

تتميااز بهااا عاان ييرهااا ماان المؤسسااات ،وتعطيااان المي ازة التنافسااية ،واخااتالو الرسااالة والرؤيااة ماان
مؤسسة إلى أخرى يأتي من اختالو األهداو التي تسعى إلى تحقيقها.
لذا فاىن هاذه المرحلاة تت امن تحدياد ثالثاة جواناب وهاي :الرؤياة ،والرساالة ،والقايم  ،ويمكان
تو يحها عى النحو التي :
أ -تحديد الرؤية:
يا اارى مصا ااطفى( )2.9.أن الرؤيا ااة ها ااي ترجما ااة إجرائيا ااة للرسا ااالة ،وها ااي تعبا اار عا اان الحلا اام

المس ااتقبلي ال ااذي تس ااعى المنظم ااة إل ااى تحقيق ااه ،ويج ااب أن يك ااون ه ااذا الحل اام مش ااروطا أي يمك اان

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

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

الما ي في االعتبار.

 -3أن تستهدو جذب العمالء وحفز العاملين لإلنجاز وتقديم أف ل أداء.
 -4أن تتصو باإلنجاز والتحدي والتعبير عن التفوق.
كما أن البيشي( )2.9.يبين أهمية الرؤياة مان خاالل الصاورة التنفيذياة التاي يمكان للرؤياة رسامها

لبيئة مستقبلية ،كما تستخدم الرؤية يالبا للمباشرة فاي إحاداث تغييارات فاي بيئاة المؤسساة وثقافتهاا

حيااث أنهااا تت اامن رفااض الو ااع الحا اار القت اراح وجهااة نظاار مختلفااة بالنساابة لكيفيااة مالئمااة
المؤسسااة لبيئتهااا المحيطااة ،كمااا تكماان أهميااة الرؤيااة فااي تحاادد القاايم إذ تقااوم القاايم بتوجيااه العماال
التنفيذي وتحدد كيو يقوم القادة الكبار بتقويم األحداث البيئية وتفسيرها.

وبالتااالي فااىن الرؤيااة وهااي التااي تمثاال عنصاار هااام ماان عناصاار التخطاايط االسااتراتيجي البااد أن
تصاغ بطريقة دقيقة مع مراعاة ما ينبغي أن تتصو باه مان خصاائص علاى اعتباار أنهاا الصاورة

المستقبلية التي ستمثل المؤسسة التعليمية.
ب -تحديد الرسالة:
تعد عملية و ع الرسالة بحسب الزنفلي( )2.92خطاوة أساساية فاي التخطايط االساتراتيجي،

فباادون أن تحاادد المؤسسااة لنفسااها فك ا ار ومفهومااا وا ااح والااذي يميزهااا عاان ييرهااا ماان المؤسسااات
فأنه اا سااتفقد قاادرتها علااى التركيااز وتوجيااه أنشااطتها ،حيااث أن رسااالة المؤسسااة تمثاال الغايااة ماان
وجودهااا ،واألساااس فااي بناااء األهااداو التااي تسااعى إلااى تحقيقهااا والوصااول إليهااا ،باإل ااافة إلااى
كونهااا القاعاادة التااي تنطلااق منهااا ،كمااا تو ااح الغاارض األساس اي ماان المؤسسااة والخاادمات التااي
تقادمها ،واألشااخاص المسااتفيدين منهااا ،ومان هنااا فااىن الرساالة تعكاس الفلساافة األساساية للمؤسسااة،
وهي تعبر عن الصورة الذهنية التي تريب المؤسسة في إسقاطها على أذهان األفا ارد ،كماا تعكاس

المفهوم الذاتي للمؤسسة ،وتحدد ما تقدمه من خدمات.
كمااا يشااير الصاايرفي( )2..8إلااى أن هنالااك مجموعااة ماان الواجبااات الواجااب توافرهااا عنااد و ااع
رسالة المؤسسة وهي:
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 -9أن تو ح الغرض األساسي للمؤسسة.
 -2أن يراعى في و ع الرسالة أصحاب المصلحة والمحيطين وهم  :العاملون  -المساتفيدون -

المجتمع.

 -3أن تكون معلنة للعاملين والمستفيدين والمجتمع.
 -4أن تك ااون مختصا ارة ومح ااددة حت ااى يمك اان قراءته ااا وت ااذكرها بس ااهولة فيم ااا اليتع اادى دقيق ااة أو
دقيقتين.
 -0أن تكون معبرة عن حقوق العاملين والتزاماتهم وحاجاتهم.
 -6أن تتنايم مع فلسفة المؤسسة أو القيم والمعتقدات الخاصة بها.
 -7أن تو ح للقارئ ما الذي يتوقعه في التنفيذ.
وبالتااالي تعاارو الرسااالة بحسااب مااا يشااير إلااى ذلااك الزنفلااي( )2.92بأنهاا اإلطااار الااذي يميااز

المؤسس ااة ع اان ييره ااا م اان المؤسس ااات األخ اارى م اان حي ااث مج ااال نش اااطها ،والت ااي تعك ااس الس اابب
الجوهري لوجودها وهويتها ونوعية عملياتها وأشكال ممارستها.
ج -تحديد القيم:
تمث اال الق اايم كم ااا يش ااير الهاللا اي( )2..8المعتق اادات وااللت ازم ااات بالنس اابة للمؤسس ااة التعليمي ااة،

وتحديد القيم له هدفان:

 الهدو األول :توفير القيم التي سيتم من خاللها تطوير وتقويم الخطة. الهدو الثاني :اإلعالن عن المؤسسة كما هي في أف ل أحوالها.وتعد العبارات الخاصة بالقيم من األمور البسيطة فاي فهمهاا وال تكاون مقصاورة علاى األماور
التعليميااة فحسااب ،فهااي تمثاال القاايم التااي يااؤمن بهااا األشااخاص الااذين تتكااون ماانهم المؤسسااة وال
يحيدون عنها مهما اختلفت األماكن أو الظروو فهم يجدون أنفسهم مع تلك القيم.
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المرحلة الثالثة :تحديد األهدا

االستراتيجية:

يشاار الزنفلااي(  )2.92إلااى أن مرحلااة تحديااد األهااداو االسااتراتيجية يااتم فيهااا ترجمااة رسااالة

ورؤيااة المؤسس ااة إل ااى أه ااداو اسااتراتيجية بعي اادة الم اادى وذات طبيع ااة كيفيااة ومتس ااقة م ااع الرس ااالة
والرؤية ،وتركز على النتائج والمخرجات ،ومن أهم فوائد تحديد األهداو االستراتيجية:
 -9تو ح النتائج التي تريب المؤسسة في الوصول إليها.
 -2تساعد العاملين واألطراو المعنية على فهم أدوارهم في مستقبل المؤسسة.
 -3تعد بمثابة المرشد لصناعة واتخاذ الق اررات السليمة من قبل اإلدارة.
 -4تقلل من حدة الصراعات المحتملة فيما بعد خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية.
 -0تساعد على تحديد أولويات المؤسسة.
 -6تسهل عملية و ع المعايير والمقاييس التي يمكن من خاللها مراقبة وتقويم أداء العاملين.
 -7تقديم قاعدة لتصميم الوظائو وتنظيم األنشطة الالزمة لتأديتها في المؤسسة.
 -8تعد مصد ار لإلنجاز ،وتحفيز الجهد ،وااللتزام ،والتعاون.
 -1تسهل عملية تحديد المتطلبات والموارد الالزمة.
 -9.تمثل معيا ار للمفا لة بين المؤسسات.
مع األخذ في االعتبار أن هنالك عوامل تؤثر في صياية األهداو االستراتيجية وهي كماا

يح ااددها الص اايرفي( )2..8األهاااداو الحالي ااة للمؤسس ااة التعليمي ااة ومقارنته ااا بالتوج ااه المساااتقبلي
االسااتراتيجي لهااذه المؤسسااة ،وكااذلك ماوارد دوامكانيااات المؤسسااة التعليميااة الحاليااة وماادى المالئمااة

لتحقياق األهاداو االساتراتيجية ،باإل اافة إلاى الفارص والتهديادات الحالياة والمساتقبلية التاي تواجااه

المؤسسااة وكيااو يمكاان التوفيااق بينهااا للتغلااب علااى المعوقااات لخلااق بيئااة عماال قااادرة علااى تحقيااق
األهداو.

المرحلة الرابعة :التحليل البيئي:
تتعا ا اادد مسا ا ااميات التحليا ا اال البيئا ا ااي ما ا ااابين المسا ا ااح البيئ ا ا اي ،والتقيا ا اايم البيئا ا ااي ،و التحليا ا اال
االس ااتراتيجي .ويش ااير الزنفل ااي(  )2.92إل ااى اهتم ااام التحلي اال البيئ ااي ب ااالتعرو عل ااى واق ااع ح ااال
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المؤسسة ،من حيث نقاط قوتها وجوانب ال اعو الداخلياة ،والفارص والتحاديات التاي تواجههاا فاي
بيئتها الخارجية ،وبالتالي يتم توفير المعلوماات الالزماة عان منااطق القاوة و ال اعو الداخلياة فاي

المؤسسا ااة مقارنا ااة با ااالفرص والتحا ااديات الخارجيا ااة التا ااي تواجهها ااا ،مما ااا يفيا ااد فا ااي و ا ااع الخطا ااة

االستراتيجية .ومن هنا يعرو ر وان( )2.92التحليل البيئي بأنه عملية يشارك فيها فريق العمل
بالمنظمااة وصااناع الق ارار وأصااحاب المصااالح لتحديااد وترتيااب كافااة العواماال الداخليااة والخارجيااة
المااؤثرة فااي أداء المنظمااة بهاادو الكشااو عاان نقاااط القااوة وال ااعو فااي البيئااة الداخليااة والفاارص
المتاحااة فااي البيئااة الخارجيااة ،وكااذلك التهدياادات التااي تااؤثر علااى المنظمااة ممااا يسااهم فااي و ااع

استراتيجيات مستقبلية وتطوير االستراتيجيات الحالية لتحقيق رسالة المنظمة.
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.

أهم أساليب تحليل بيئة العمل:
* تحليل : SWOT
ويعاارو تحلياال  SWOTبالتحلياال الرباااعي ،ويعرفااه الجااارحي(  )2.99بأنااه نااوع ماان أناواع

التقي اايم ال ااذاتي للمؤسس ااة ،ويعتم ااد عل ااى تحلي اال البيئ ااة الداخلي ااة للمؤسس ااة ،والبيئ ااة الخارجي ااة له ااا،

واله اادو األساسا اي م اان التحلي اال الرب اااعي ه ااو تحقي ااق أف اال اس ااتغالل لما اوارد المؤسس ااة الداخلي ااة
والخارجية للق اء على نقاط ال عو والتهديدات.
يشااير الهاللااي وآخاارون( )2..1إلااى أن تحلياال  SWOTهااو ماان األساااليب األكثاار شاايوعا
فاا ااي تحليا ا اال بيئاا ااة المؤسسا ا ااة بغا ا اارض رسا ا اام الخطاا ااة االسا ا ااتراتيجية ،ويه ا اادو إلا ا ااى تحدي ا ااد نقا ا اااط

القااوة strengthsونقاااط ال ااعو weaknessesالمرتبطااة بالبيئااة الداخليااة للمؤسسااة ،باإل ااافة
إلى الفرص المتاحة  opportunitieأمام المؤسسة ،والتهديدات threatsالتاي قاد تواجاه المؤسساة
في المستقبل وهي ترتبط بالبيئة الداخلية للمؤسسة.

لذا فاىن عملياة التحليال البيئاي هاي عملياة مهماة لبنااء خطاة اساتراتيجية واقعياة تتفاق ماع ماا

تمتلكاه المؤسسااة ماان عناصاار قااوة لمواجهااة نقاااط ال ااعو أو القصااور ،وبالتااالي فااىن هااذه العمليااة
تتم وفق خطوات ،حيث يرى الجارحي(  )2.99أن خطوات التحليل الرباعي هي:
 عمل قاعدة بيانات وافية للمؤسسة.20

 توفير أكبر قدر ممكن من الدراسات والمعلومات للعاملين بالمؤسسة. عمل عدد من الحوارات مع العاملين بالمؤسسة والمجتمع المحلي. طرح أفكار جديدة ومبتكرة في التخطيط االستراتيجي.كما أن هنالك مجموعاة مان العناصار الداخلياة والخارجياة التاي يجاب مراعاتهاا فاي عملياة التحليال

البيئي وهي كما يرى الجارحي( )2.99على النحو التي:
أوال :العناصر الداخلية التي يجب النظر إليها:

 مدى تمكن المؤسسة من تحقيق االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية. -دور القياادة ومادى فاعليتهاا فاي إدارتهاا للعمال داخال المؤسساة ،وتهيئاة العوامال لصاالح العملياة

التعليمية.

 مدى استخدام القيادة لنظام مالي ،دواداري متطور. مدى تشجيع إدارة المؤسسة للمعلمين على العمل الجماعي. دور وحدة التدريب والجودة داخل المؤسساة ،وماا هاي البارامج التاي ت اعها الوحادة لادعم العمالداخل المؤسسة.
 المعامل ويرو األنشطة ومدى استخدامها لتحقيق أهداو المنهج الدراسي. مدى استخدام المعلمين الستراتيجيات التعليم ،والتعلم الحديث. 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. سلوكيات الطالب األخالقية ،والصحية داخل المدرسة.22

ثانيا :العناصر الخارجية التي يجب النظر إليها:
 هل يوجد حصر بىمكانيات المجتمع البشرية( رجال األعمال -الحرفيين -المثقفون -العلماء)؟ هل يوجد حصر بىمكانيات المجتمع المادية( مالعب -مكتبات -متاحو)؟ هل يوجد حصر بالمشكالت الخارجية والتي لها تأثير على المؤسسة؟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:

يشا ااير البحيا ااري(  )2.94أن مصا ااطلح السا اايناريو ها ااو وصا ااو لمجموعا ااة ما اان األحا ااداث
المحتملة أو الممكن حدوثها في المستقبل والقائمة على أو اع افت ار اات مبدئياة محاددة والنتاائج

أو المساارات التااي يمكان أن تااؤدي إليهاا ،ويسااتخدم أساالوب السايناريو بغاارض التركياز علااى بعااض
األحداث المهمة والمحتمل حدوثها في المستقبل ،وفي ظل هذا األسلوب فىن القيام بالتنبؤ يتم فاي
ظل عدد من الظروو المحتملة والبديلة وتوقع ما سيحدث إذا وجد كال ظارو مان هاذه الظاروو،

ومثال هااذا األساالوب يساااعد المؤسسااة علااى و اع اسااتراتيجيات بديلااة والتااي يمكاان أن تتناسااب مااع
كاال موقااو يحتماال حدوثااه ،ويهادو هااذا األساالوب إلااى عاارض االحتماااالت والخيااارات البديلااة التااي
تنطاوي عليهاا التطاورات المساتقبلية والنتاائج المترتباة علاى الخياارات أو البادائل المختلفاة باإل ااافة

إلااى تركيااز االنتباااه علااى األحااداث الرئيسااة ،وتمكااين العاااملين ماان التفكياار فااي كاال هااذه األمااور
واسااتثارة النقااال حولهااا واسااتدعاء ردود الفعاال ماانهم بشاأنها ممااا يسااهم فااي تنشاايط خيااالهم وبالتااالي

مساعدتهم في اتخاذ ق اررات أف ل بشأن المستقبل.
* أسلوب التنبؤ العلمي:

يمثل هذا األسلوب كما يشير علي( )2..1رؤية للمستقبل في مجاال معاين ،والتنباؤ عملياة
و ااع فر اايات ح ااول م ااا س اايحدث ف ااي المس ااتقبل بش ااأن أم اار م ااا ،فهنال ااك تنبا اؤات ح ااول الحال ااة

ا لتعليمية في المستقبل وحالة البطالة على سبيل المثال ،ويتم بناء التنبؤ من خاالل أتبااع أسالوبين
أو أحدهما وهما:
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 -األساالوب الكيفااي أو النااوعي :والااذي يااتم فيااه االسااتعانة بخب اراء فااي وصااو حالااة أماار مااا فااي

المس ااتقبل م اان خ ااالل الخبا ارة والمعرف ااة بتط ااور األم ااور مس ااتقبال معتم اادين عل ااى الح اادس والتوق ااع
الشخصي.
 األسلوب الكمي :وفيه يتم استخدام التحليل الريا ي واإلحصائي من خالل االستفادة من بنوكالمعلوم ااات ح ااول األم اار الما اراد التنب ااؤ ب ااه مس ااتقبال ،وم اان خ ااالل النم اااذج والمع ااادالت الريا ااية
واإلحصائية يمكن و ع صورة للمستقبل.

أهمية التحليل البيئي:
إن للتحلي اال البيئ ااي أهمي ااة كبيا ارة ف ااي د ارس ااة واق ااع المؤسس ااة التعليمي ااة الت ااي تس ااعى للرق ااي
باألداء ،وتت ح هذه األهمية كما يرى ينيمة( )2..1في كونه يحقق هدفين أساسيين هما:
 -9تزويد المؤسسة بمعلومات عن أية فرصة يمكن االستفادة منها أو أي عقبة يمكن تجنبها.
 -2الكشو عن مناطق ال عو قبل و ع أي استراتيجية.
كماا يشاير

تحديد التي:

احاوى المليجاى( )2.99إلاى أهمياة التحليال االساتراتيجي فاي كوناه يسااعد علااى

 -9المساهمة في تقييم القدرات واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة التعليمية.
 -2إي ااح موقاو المؤسساة بالنسابة لغيرهاا مان المؤسساات التعليمياة ،ومعرفاة مادى كفااءة البنااء

التنظيمي الخاص بها.

 -3بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها بغرض االستفادة منها ،والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال.
 -4وص ااو وتحدي ااد نق اااط ال ااعو؛ حت ااى يمك اان للمؤسس ااة التغل ااب عليه ااا ومعالجته ااا أو تفاديه ااا
ببعض نقاط القوة الحالية للمؤسسة.

 -0تحقي ااق التا ارابط ب ااين التحلي اال ال ااداخلي (نق اااط الق ااوة وال ااعو) والتحلي اال الخ ااارجي( الف اارص
والتهديدات) وبالتالي القدره على دعم الفرص وتجناب التهديادات ومواجهتاا ماع إ ازلاة وتحجايم نقااط

ال عو.

 -6معرف ااة ما اادى قاااوة العالقا ااات باااين األف ا اراد ،وتماس ااك جماعا ااات العما اال ،والحا اارص علاااى دعااام
مؤسستهم.
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وفااي هااذا الجانااب يشااير العيساااوي والعار ااي والعبااادي( )2.92إلااى أهميااة التحلياال البيئااي

ماان خااالل إسااهامه فااي تحديااد العواماال البيئيااة وتشخيصااها لو ااع صااورة تفصاايلية عاان خصااائص
ه ااذه العوام اال واتجاهاته ااا ،وتق اادير م ااا يمك اان أن تقدم ااه البيئ ااة الخارجي ااة م اان ف اارص وتهدي اادات،

باإل افة إلى ما تحويه البيئة الداخلية من نقاط قوة و عو ،كما تفيد نتائج التحليل االستراتيجي

في تحديد التوجهات االستراتيجية الرئيسة للمؤسسة ،كما يسهم في خلق حالة دائماة مان االنساجام
واأللفة مع تركيبة األطراو البيئية المختلفة التي تتعامل معها أو تعمل من خاللها.
وبناء على ما سبق فىن التحليل البيئي يشمل على:
ً
 -9جوانب القوة وال عو لدى المؤسسة وتمثل البيئة الداخلية للمؤسسة.
 -2الفرص والتحديات والتهديدات التي تواجه المؤسسة وتمثل البيئة الخارجية للمؤسسة.
وماان خااالل األساااليب التااي تاام التطاارق إليهااا يااتم التوصاال إلااى جوانااب القااوة وال ااعو فااي البيئااة
الداخلية ،ومقابلتها مع الفرص والتهديدات والتي تمثل البيئة الخارجية.

المرحلة الخامسة :صياغة الخطة االستراتيجية:
تمر مرحلة صياية الخطة االستراتيجية بحسب الزنفلي( )2.92بثالث خطوات أساسية وهي:
 -9تحديد البدائل االستراتيجية :قبل البدء في هذه الخطاوة ياتم مراجعاة الرؤياة والرساالة واألهاداو

االسااتراتيجية التااي ساابق تحدياادها ،وذلااك للتأكااد ماان مناساابتها مااع مااا نااتج ماان التحلياال البيئااي .ثاام

تحدياد الباادائل االساتراتيجية والتااي تتمثاال فاي تحديااد مجموعاة ماان باادائل التصارو والمسااارات التااي
تحدد أساليب تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وأهدافها االستراتيجية ،ففي هذه الخطوة يتم الربط بين

الفاارص والتحااديات المتوقع ااة فااي البيئااة الخارجي ااة ماان ناحي ااة ،ونقاااط القااوة وال ااعو ماان ناحي ااة
أخرى ،وبالتالي رسم أف ل البدائل التي تحقق التكيو المناسب بين البيئة الداخلية والخارجية.
 -2اختيااار االسااتراتيجية األنسااب :علااى أساااس االنتقااال ماان و ااع المؤسسااة الحااالي إلااى الو ااع
المريااوب فيهااا فااىن القااائمين علااى التخطاايط االسااتراتيجي يجاادون أنفسااهم أمااام عاادد ماان الباادائل

الناتجااة ماان تحديااد الرسااالة والرؤيااة واألهااداو االسااتراتيجية والتحلياال البيئااي ،لكاال بااديل ماان هااذه
البدائل عيوب ومميزات ،وبالتالي يتعين التفكير في هذه البدائل واختيار أنسبها والذي سيتم األخاذ

به في المرحلة التالية.
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 -3كتابااة وثيقااة الخطااة االسااتراتيجية :تمثاال المنااتج األساس اي ماان عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي،
فهي تعرض رسالة المؤسسة ،ورؤيتها ،وأهدافها االستراتيجية ،باإل افة إلى نتاائج التحليال البيئاي

الواسااع للمؤسسااة ،كم اا تعاارض الباادائل االسااتراتيجية ،واالسااتراتيجية األكثاار مناساابة للمسااتقبل ،مااع
الوسا ااائل الالزما ااة إلدراك ذلا ااك المسا ااتقبل

ا اامن سا ااياق الرسا ااالة والرؤيا ااة ،وتغطا ااي ها ااذه الخطا ااة

االسااتراتيجية فتارة زمنيااة طويلااة نساابيا ،وتتميااز بالشاامولية ،والمرونااة فهااي ليساات ثابتااة باال تخ ااع
للمراجعات والتعديالت كلما كانت

العناصر التية:

رورية ،وبالتالي فالخطة االستراتيجية عند صايايتها تت امن

 مقدمة الخطة االستراتيجية ولماذا تعد. بيان رسالة ،ورؤية المؤسسة االستراتيجية. مجموعة األهداو والتطلعات االستراتيجية. ملخص لنتائج تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة والتي تمثل نقاط القوة وال عو. ملخص لنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل الفرص والتحديات. ملخص لالستراتيجيات البديلة ومقارنة بينها ،ثم تحديد البديل االستراتيجي الذي تم اختياره. وصو البديل االستراتيجي المختار ومحاوره بتفصيل كاو. ترتيبات و متطلبات تنفيذ االستراتيجية ،والرقابة والمراجعة.وبالتااالي فااىن الصااياية الوا ااحة والمتسااقة للخطااة االسااتراتيجية ي اامن قاادرة العاااملين فااي

المؤسسااة التعليميااة علااى فهمهااا بمختلااو مسااتوياتهم الثقافيااة والمهنيااة ،وذلااك للعماال علااى السااير
وفقها للوصول إلى النتائج المطلوبة.

المرحلة السادسة :تنفيذ الخطة االستراتيجية:
يشااير أبااو بكاار؛ و النعاايم( )2..7إلااى هااذه المرحلااة باعتبارهااا عمليااة تتطلااب اتخاااذ قا اررات
يومية فيما يتعلق بتخصيص الموارد ،وهي عملية تتطلب و ع االستراتيجيات والسياسات مو ع

التنفيذ من خالل تنمية البرامج والموازنات واإلجراءات ،هذه العملية قد تت من إحداث تغيرات في
الثقاف ااة العام ااة أو الهيك اال أو نظاااام اإلدارة ف ااي المؤسس ااة ،وعملي ااة التنفي ااذ ت ااتم بواس ااطة أع ا اااء

المؤسسة تحت إشراو وتدعيم المديرين في اإلدارات الوسطى واإلشرافية ومتابعة اإلدارة العليا.
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ويحدد الزنفلى( )2.92مجموعة من اإلجراءات لتنفيذ الخطاة االساتراتيجية وهاي علاى النحاو

التي:

 -9تكوين فرياق لتنفياذ الخطاة االساتراتيجية ي ام باين أفاراده :مان و اع الخطاة االساتراتيجية؛ أو

المخطااط االسااتراتيجي ،أو الفريااق التخطاايط االسااتراتيجي بأكملااه ،باإل ااافة إلااى أف اراد ماان اإلدارة
العليا ،وبعض األفراد المختارين من أع ااء المؤسساة ممان يشاهد لهام باالخبرة وساعة األفاق ونفااذ
البصيرة؛ ومع تشكيل الفريق يلزم تحديد مسؤوليات و دور كل فرد من أفراد الفريق تحديدا دقيقا.

 -2يق ااوم الفري ااق بمراجعاااة الخط ااة االسا ااتراتيجية للتأك ااد مااان ص ااحة ما ااا ت اام االنتها اااء إلي ااه ودقتاااه
ومو وعيته.

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

 -4يصا اامم الفريا ااق الب ا ارامج التنفيذيا ااة ،مت ا اامنة المشا ااروعات ويوزعها ااا علا ااى عا اادد ما اان الخطا ااط
التشغيلية.
 -0يحدد الفريق المتطلبات البشرية والمادية والمالية واإلدارية والمعلوماتية الالزمة للتنفيذ.
 -6يح اادد الفري ااق األنش ااطة واألعم ااال المطلوب ااة ،واالختصاص ااات والواجب ااات فيم ااا يخ ااص كاف ااة
وحدات المؤسسة وأع ائها.

 -7يدرس الفريق الق اررات الالزمة لبدء التنفيذ وتقدمه ،ثم يقوم المختص باتخاذها.
 -8يتم توفير كافة متطلبات البدء في التنفيذ ،ثم يبدأ التنفيذ في المواعيد المحددة.

المرحلة السابعة :متابعة وتقويم الخطة االستراتيجية.
يشير

احاوى والمليجاى( )2.99إلاى هاذه المرحلاة باعتبارهاا مرحلاة مقارناة النتاائج التاي تام

تحقيقهااا فعااال باألهااداو المحااددة والمتوقعااة فااي الخطااة ،ويمثاال التقااويم فااي هااذه المرحلااة عمليااة

مسااتمرة ومصاااحبة لخنشااطة فااي توافااق زمنااي مناسااب يساامح لااإلدارة باكتشاااو احتمااال انح اراو
األداء عن المستويات المستهدفة وبالتالي هو عملية مالزمة للمتابعة والتعرو على األخطاء التاي

قااد تقااع فااي الوقاات المناسااب ،وذلااك باسااتخدام معااايير ومؤشارات للحكاام علااى الكفاااءة التااي تاام بهااا
تحقيااق األهااداو ،وتااتم عمليااة تقااويم تنفيااذ الخطااة باادء تنفيااذها مباش ارة ،وكااذلك أثناااء مرحلااة تنفيااذ
الخطااة ،وفيهااا تااتم مالحظااة األداء فااي جميااع خطاوات التنفيااذ ،وقياااس اإلنجااازات المحققااة بالنساابة
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لخه ااداو المو ااوعة ،باإل ااافة إل ااى تحدي ااد جوان ااب الق ااوة وال ااعو ف ااي ك اال مرحل ااة عل ااى ح ااده
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.

لذا يمكن القول أن هذه المرحلة تت من نوعين من التقويم للخطة االستراتيجية هما:
 -9التقااويم المسااتمر لم ارحاال تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية بغاارض متابعااة التنفيااذ والتأكااد ماان صااحة
التنفيااذ ،وكااذلك إدخااال التعااديالت ال اارورية عنااد مالحظااة جوانااب قصااور أو

سير الخطة االستراتيجية في الطريق الصحيح.

ااعو بمااا ي اامن

 -2التقويم الختامي للخطة االستراتيجية بهدو معرفة درجة تحقق األهاداو التاي تام تحديادها فاي

الخطة ماع تحدياد جواناب ال اعو أو الفشال فاي تنفياذها ،ومصاادر القاوة المطلوباة للنجااح أوالتاي
أدت إلى النجاح في حالة التنفيذ.
ويستفاد من المتابعة والتقويم بنوعية في و ع الخطط االستراتيجية الجديدة لمراعاة الجوانب التاي

رصدت وذلك ل مان أف ل النتائج المرجوة.

سابعا :متطلبات جناح التخطيط االسرتاتيجي:
يشااير هارسااون( )2..1إلااى عاادد ماان المتطلبااات لنجاااح التخطاايط االسااتراتيجي يااأتي فااي
مقدمتها اقتناع المسؤولين في المؤسسة بأهمية التخطايط االساتراتيجي ويتطلاب ذلاك وجاود قياادات
وك اوادر مؤهلااة تتمتااع بالمهااارات اإلداريااة األساس اية مااع تااوفير متطلبااات الخطااة ماان م اوارد ماليااة
وبشرية وتنظيمية وتقنية وكذلك المعلومات والبيانات الالزمة مع األخذ في االعتبار و ع برناامج

زمنااي مناسااب وتساامية المعنيااين بالتنفيااذ ومسااائلتهم وكااذلك توافااق الهيكاال التنظيمااي مااع الخطااط

االستراتيجية دواتباع نظام موازنات فاعل مع المتابعة والتصحيح بما يتسم بالمرونة و السهولة إلاى
جانب الواقعية في التقديرات والخطط حتى ال تصبح األهداو مجرد أحالم.
في حين يرى الجارحي( )2.99أن من أهم متطلبات التخطيط االستراتيجي هي:
 -9اختيار القيادات المدرسية بدقة متناهية ووفق معايير وا حة ومعلنة.
 -2تثبيت قيادات المؤسسة بقدر االمكان.
 -3تكامل المنظومة اإلدارية والفنية داخل المؤسسة.
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 -4وجود نظام متكامل للتنمية المهنية للعاملين بالمؤسسة.
 -0وجود حصر دقيق للموارد البشرية والمادية للمؤسسة.
 -6توفير نظام للمحاسبة.
 -7توفير نظام مالي.
وبالتالي يمكن القول إن متطلبات التخطيط االستراتيجي يمكن تقسيمها على النحو التي:
 متطلباات تتعلااق بالمؤسسااة بشااكل عااام :مثاال توافاق الهيكاال التنظيمااي مااع الخطااة االسااتراتيجية،والواقعية في التخطيط مع المرونة والسهولة في االتصال بين مختلو األقسام ،وكذلك تاوفر نظاام

للمحاسبة والمتابعة.

 متطلبا ااات تتعلا ااق بالعا اااملين :كاقتنا اااع المسا اائولين بأهميا ااة التخطا اايط ،وتا ااوفير الك ا اوادر العاملا ااةالمؤهلة ،باإل افة إلى التنمية المهنية للعاملين مع المتابعة والتصحيح لخعمال المنجزة.

 متطلبااات تتعلااق بااالموارد :منهااا الحصاار الاادقيق للم اوارد المتاحااة ،وتااوفير نظااام مااالي ،وكااذلكقاعدة معلومات وبيانات يمكن االستناد إليها في عملية التخطيط االستراتيجي
ثامنا :معوقات تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي:
عملية التخطيط االستراتيجي عملية دقيقة تتطلب الكثيار مان الجهاد واالهتماام للوصاول إلاى

ياياتهااا وأهاادافها ،وماان هنااا فااىن هااذه العمليااة ال تخلااو ماان الصااعوبات والمعوقااات التااي قااد تعتااري
طريقهااا .وفااي هااذا الجانااب ياارى الهاللااي( )2..1أن ماان المعوقااات تنفيااذ التخطاايط االسااتراتيجي
التكلفااة العاليااة فااي بعااض األحيااان إلجاراء تغييارات فااي المؤسسااة التعليميااة بمااا يتوافااق مااع التوجااه
المسااتقبلي فااي الخطااة االسااتراتيجية ،وانفصااال خطااة المؤسسااة التعليميااة عاان رؤيتهااا ورسااالتها فااي
بع ااض األحي ااان باإل ااافة إل ااى ع اادم اس ااتيعاب المؤسس ااة التعليمي ااة للص ااعوبات المرتبط ااة بعملي ااة

التغيير ،وكذلك االهتمام أكثر مماا ينبغاي باساتقراء الما اي والحا ار للتنباؤ بالمساتقبل أكثار مان
دراسة المتغيرات الموقفية التي قد تمر بالمؤسسة التعليمية وأثر تلك المتغيارات علاى ساير الخطاة،

حيث أن هذا المعوق يتكرر في النظم التعليمية التي يالبا ما يسودها عدم التأكد والتعقيدات نظا ار
ألن أحداثا صغيرة قد تحدث بالصدفة وتؤثر بدرجاة ييار متوقعاة علاى عملياات النظاام ومخرجاتاه

وتؤدي إلى تعقيدات النهائية يير متوقعة.
في حين يرى السعبري( )2.93أن معوقات التخطيط االستراتيجي تتمثل في :
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 -9عدم الدقة في المعلومات و البيانات.
 -2عدم صحة التنبؤات واالفت ار ات المستقبلية.
 -3عدم مراعاة التغير في الواقع.
 -4انعزال القائمين على التخطيط عن المنفذين مما يجعل التقييم بعيدا عن الواقع.
 -0أسلوب التفكير الرجعي أو التسلطي في و ع الخطة االستراتيجية.
-6

ااعو الماوارد واإلمكانااات المخصصااة لعمليااة التخطاايط ،وكااذلك

ااعو عمليااة حصاار هااذه

الم اوارد واإلمكانااات الم اراد توظيفهااا فااي الخطااة االسااتراتيجية ،باإل ااافة إلااى عاادم توظيفهااا بشااكل
صحيح.
-7

عو الجانب المهاري لدى القائمين على عملية التخطيط االستراتيجي.

 -8يياب التنسيق بين األطراو المعنية بالتخطيط.
 -1يياب الواقعية و العقالنية عند تصميم الخطة االستراتيجية.
 -9.طبيعة األنظمة التي يقام بها التخطيط من حيث كونها دكتاتورية أو بيروقراطية.
من خالل العرض السابق للمعوقات يمكن تصنيفها إلى :
 -9معوقات مرتبطة باإلدارة العليا للمؤسسة :مثل عدم الجدياة واالقتنااع الكامال بأهمياة التخطايط

االستراتيجي ،وبالتالي عدم تقديم الدعم اإلداري والفني للقائمين على عملية التخطيط وللمنفذين.

 -2معوقااات مرتبطااة بالقااائمين علااى عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي :ومثااال ذلااك عاادم امااتالكهم

للمهارات والمعارو الالزمة للقيام بالتخطيط ،باإل افة إلى اقتصار المشاركة في عملية التخطيط
االستراتيجي على فئة محددة من العاملين دون شموليتها لمختلو مستويات العمل.
 -3معوقااات مرتبطااة بالخطااة االسااتراتيجية :مثاال البعااد عاان الواقعيااة والعقالنيااة إلااى جانااب عاادم
المرونة والقابلية للتأقلم مع المتغيرات الموقفية.
 -4معوقااات مرتبطااة بعمليااة التنفيااذ :عاادم توزيااع المهااام والمسااؤوليات بصااورة دقيقااة بااين المنفااذين

للوصااول إلااى األهااداو وهااو مااا قااد يااؤدي إلااى االرتباااك والصاراع الناااتج ماان تعاادد وجهااات النظاار
وتداخل المهام.
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تاسعا :مناذج التخطيط االسرتاتيجي:
من خاالل تتباع األدب النظاري يلحاظ وجاود تعادد فاي نمااذج التخطايط االساتراتيجي ،يمكان
إرجاع هذه التعدد إلى اختالو التسميات باإل افة إلى ماا أشاار إلياه الهاللاي( )2..8مان وجاود

نماااذج مفاهيمي اة وهااي التااي تقاادم فك ارة شاااملة لمااا يجااب أن يكااون عليااه الشاايء بصاافة عامااة ،أي
تقديم صورة للشيء ثم تتشاكل التعااميم مان خاالل التفاصايل؛ ونمااذج إجرائياة وهاي تمثال النماوذج

الذي تطبقه المؤسسة في الواقع وهو عكس نماذج المفاهيم.

وفيما يلي سيتم عرض أهم النماذج التي تناولتها أدبيات التخطيط االستراتيجي.
أوال :نموذج ستينر(:)Steiner
والشكل التي يو ح هذا النموذج:

أ-
التخطيط
للتخطيط

بالتوقعات الخاصة
باالهتمامات الخارجية
(المجتمع  -المجتمع
المحلي -الجهات ذات
العالقة بالعمالء
الممولين).

جمع البيانات الخاصة
بالتوقعات الداخلية
(المسؤولين -
المديرين -العمال-
الهيأة)

-2
المقدمات
المنطقية

ب-
دراسة
الوضع
الحالي

قاعدة البيانات
 األداء اليومي الموقف الحالي -التنبؤات

تدقيق المعلومات


( )1تشكيل الخطط

االستراتيجيات
الرئيسة
األهداف
السياسات
والمصادر
استراتيجيات
البرامج

البرمجة
والبرامج
متوسطة
المدى

التقويم السنوي
 الفرص التهديدات  -تقويمالمؤسسة
 جوانب القوةوالضعف

القرار -التقويم -النتائج

الشكل( )9
نموذج ستينر( الجبوري)2.9.،
يت ح من خالل الشكل(  )9وجود ثالث مراحل على النحو التي:
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( )3التنفيذ والمراجعة

التخطيط
والخطط
قصيرة
المدى

تنفيذ
الخطط

المراجعة
وتقويم
الخطط

 -9المرحلة األولى :تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين هما:
أ -التخطيط للتخطيط :والتي تتمثل في البدء بعملية التخطيط من قبل المسؤولين وذلك من خالل
مناقشة األداء الما ي والموقو الاراهن ومادى االساتعداد لممارساة العملياة التخطيطياة إلاى جاناب
معرفة مدى توفر المعلومات المطلوبة للقيام بعملية التطوير وتنفيذ الخطة.

ب -دراسة الو ع الحالي :وتتمثل في القيام بجمع المعلومات مان أجال البادء فاي عملياة التحليال
الا ااداخلي والخا ااارجي للمؤسسا ااة باإل ا ااافة إلا ااى تقيا اايم الفا اارص المتاحا ااة والتهديا اادات أو المعوقا ااات

الخارجية إلى جانب تحديد عناصر القوة وال عو في أداء المؤسسة.
 -2المرحلة الثانية :التدقيق في المعلومات من أجل و ع الخطة االستراتيجية مع تشكيل خطط
تنفيذية تت من االستراتيجيات الرئيسة واألهداو والبرامج الالزمة لتنفيذ الخطط طويلة المدى.

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

ثانيا :دافيز واليسون(:)Davies and Ellison
والشكل التي يو ح هذا النموذج:
المنظور المستقبلي Future Perspective

التوجه االستراتيجي Strategic Intent
التخطيط االستراتيجي Strategic Planning



وضع المرامي واألهداف اإلجرائية
Operational Target Setting

شكل()2
نموذج دافيز دواليسون( عقالن)2..1،
يتصو هذا النموذج بالبساطة من حيث الشكل إال أن التنفيذ الفعلي يتطلب القيام بجهد منظم

للوصول إلى تحقيق األهداو االستراتيجية ،حيث يسعى دافيز و إليسون من هذا النموذج إلى:
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 -تحديد المنظور المستقبلي الذي تسعى من خالله المؤسسة إلى تحقيق نقله نوعية في األداء

نحو األف ل.

 -التوجه االستراتيجي :وهو يمثل توجه المؤسسة نحو التخطيط االستراتيجي وما يتبع ذلك من

إعداد وتهيئة المؤسسة والعاملين للعمل وفق خطة استراتيجية.

 -القيام بالتخطيط االستراتيجي :من خالل تشكيل فريق للعمل على و ع خطة استراتيجية

بجميع عناصرها.

 و ع المرامي واألهداو اإلجرائية :وهي مجموعة خطوات تنفيذية للخطة االستراتيجية.ثالثا :نموذج برايسون (:)Bryson
والشكل التي يو ح هذا النموذج:


القوى واالتجاهات -
السياسية -االقتصادية-
االجتماعية -التكنولوجية.

العمالء

 المشاركون :القوى المتعاونة.4أ
البيئة الخارجية (السناريوهات)

-1
األوامر أو
التعليمات
الرسمية

-2
اإلتفاق
المبدئي
(التخطيط
للتخطيط)

الخارجي
الداخلي

الرسالة
والفهم
بواسطة
الجهات
ذات
العالقة

-المنافسون :القوى المتنافسة.

الفرص

 -5القضايا
االستراتيجية
 المدخل المباشر مدخل األهداف مدخل رؤية النجاح -المدخل غير المباشر

المخاطر

-7
مراجعة
االستراتيجية
والخطة

 -6تشكيل
االستراتيجية

 -8وصف
مستقبل
المؤسسة
( رؤية
النجاح)

4ب
البيئة الداخلية

 -3المصادر:
 البشرية االقتصادية المعلومات -الكفايات

االستراتيجيات الحالية:
 على المستوى الشامل. على المستوىالوظيفي.

األداء:
 المؤثرات. النتائج. -التاريخ.


الشكل()3
نموذجبرايسون(الجبوري)2101،
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-9
التنفيذ

-20
النتائج
وإعادة
التقييم

ماان خااالل هااذا النمااوذج يت ااح وجااود أربااع م ارحاال أساساية لتحقيااق التخطاايط االسااتراتيجي الناااجح
وهي:

 -9المرحلة األولى والتي تمثل االستعداد للتخطيط االستراتيجي وتشمل:
 االتفاق المبدئي :وهو يمثل االتفاق على بدء عملية التخطيط االستراتيجي. األوامر أو التعليمات الرسمية :وهي الق اررات الالزمة لمباشرة عملية التخطيط مان حياث تشاكيلالفريق أو توجيه العاملين نحو و ع تقارير أو تقديم معلومات متصلة بعملية التخطيط.
 -التمهيااد للقيااام بالتحلي اال البيئااي م اان خااالل تحدي ااد المصااادر البشاارية واالقتصااادية والمعلوم ااات

والكفاي ااات الالزم ااة إل ااى جان ااب التع اارو عل ااى االس ااتراتيجيات الحالي ااة عل ااى المس ااتوى الش ااامل و

الوظيفي ،مع معرفة األداء ومؤثراته ونتائجه ،هذا إلى جانب جمع المعلومات من البيئة الخارجياة
ح ااول الق ااوى واالتجاه ااات السياس ااية واالقتص ااادية واالجتماعي ااة والتكنولوجي ااة م ااع معرف ااة العم ااالء
المؤثرين على المؤسسة والمنافسين لها و المتعاونين مع المؤسسة في أعمالها.

 -2المرحلة الثانية :وهي القيام بالتحليل البيئي الداخلي والخارجي ،وذلك ألجال مقابلاة نقااط القاوة
وال ااعو فااي داخاال المؤسسااة مااع الفاارص والتهدياادات فااي البيئااة الخارجيااة وذلااك باالسااتفادة ماان

البيانات و المعلومات التي تم الحصول عليها في الخطوة السابقة.
 -3المرحلة الثالثة و تتمثل في صياية وتنفيذ الخطة االستراتيجية وذلك من خالل:
تحديااد الق ااايا االسااتراتيجية التااي تشااكل األولويااة للمؤسسااة ،وتشااكيل االسااتراتيجية مااع مراجعتهااا

للتأكااد ماان موافقتهااا لخهااداو المحااددة  ،وكااذلك وصااو مسااتقبل المؤسسااة ماان خ االل رؤيتهااا ثاام

العمل على متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 -4المرحلة الرابعة وتتمثل في تقويم النتائج و االستفادة منها في تطوير الخطة وتعديلها.
يلحظ تركيز هذا النموذج على الترابط بين مختلو مراحله وعناصره بما يحقق التخطايط المتكامال
مع السعي لالستفادة القصوى من نتائج تنفيذ الخطة االستراتيجية بماا يعاود بااألثر اإليجاابي علاى

مختلو المراحل في تصحيح وتطوير مسار العمل.
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رابعا :نموذج الجبوري:
والشكل التي يو ح هذا النموذج:
قناعة واستعداد اإلدارة العليا في
المؤسسة التعليمية

تحديد التوجهات االستراتيجية
الرؤية
الرسالة
القيم
األهداف
التحليل االستراتيجي البيئي للمؤسسة التعليمية
التحليل االستراتيجي للبيئة
الخارجية المحيطة بالمؤسسة
التعليمة

التحليل االستراتيجي للبيئة
الداخلية للمؤسسة التعليمية

تحليل الموقف االستراتيجي من خالل التحليل
الرباعي لمصفوفة( )swot

تحديد البدائل والخيارات االستراتيجية

صياغة الخطة االستراتيجية

رقابة الخطة االستراتيجية

شكل()4
نموذجالجبوري(الجبوري)2101،
يميل هذا النموذج إلى التسلسل في مراحله المختلفة من األعلى إلى األسفل على النحو التي:
 -9المرحلا ااة األولا ااى وتتمثا اال فا ااي قناعا ااة واسا ااتعداد اإلدارة العليا ااا فا ااي المؤسسا ااة التعليميا ااة للقيا ااام
بالتخطيط وهي مرحلة التخطيط للتخطيط االستراتيجي.
 -2ثم تأتي مرحلة تحديد التوجهات االستراتيجية ،وذلك من خالل تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها
والقيم واألهداو التي تسعى إلى تحقيقها.
 -3القيام بالتحليل االستراتيجي البيئي للمؤسسة التعليمية :وينقسم إلى:
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أ -التحل ااي االس ااتراتيجي للبيئ ااة الداخلي ااة للمؤسس ااة التعليمي ااة :وي ااتم م اان خالل ااه د ارس ااة العناص اار
الرئيسية للبيئة الداخلية مع تحديد مجاالت القوة وال عو في البيئة الداخلية للمؤسسة التعليمية.

ب -التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجياة المحيطاة بالمؤسساة التعليمياة :وفيهاا ياتم د ارساة وتحليال
العناصر الخارجية المؤثرة على المؤسسة و أهم الفرص والتهديدات التي قد تواجه المؤسسة.

حيااث يااتم فااي هااذه المرحلااة اسااتخدام التحلياال الرباااعي  SWOTفااي تحلياال الموقااو االسااتراتيجي
بغرض تحديد البدائل و الخيارات االستراتيجية ،والتي من خاللهاا تساتطيع المؤسساة انتقااء أف ال

البدائل أو اختيار بدائل أخرى في مواجهة الظروو المتغيرة.
 -4في المرحلة الرابعاة ياتم صاياية الخطاة االساتراتيجية  ،ومان ثام العمال علاى تنفياذها مان أجال
تحقيق النتائج المرجوة.

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

للخطة.
خامسا :نموذج الهاللي:
والشكل التي يو ح هذا النموذج:

التخطيط
للتخطيط

دراسة
الوضع
الحالي

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

تحليل المصادر
 البشر المال التهديدات( الفرص و
المخاطر)

وضع األهداف
 الرسالة األهدافالمحدودة
 -األهداف

وضع
االستراتييية
استراتيييةالحقيبة
األكاديمية
 استراتيييةفرص
السوق/
ومخريات
المعهد

تصميم النظام
 البيانات -التخطيط

شكل()5
نموذجالهاللي(الهاللي)2118،
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بناء المعهد
 المعهد األفراد -الثقافة

تنفيذ
التخطيط

المرايعة
والتقويم

ويلحظ على هذا النموذج تكونه من عدة خطوات وهي على النحو التي:
 -9تتمث اال الخط ااوة األول ااى ف ااي خل ااق االس ااتعداد للقي ااام ب ااالتخطيط االس ااتراتيجي وه ااو م ااا يع اارو

بالتخطيط للتخطيط للتأكد من جاهزية المؤسسة القيام بالتخطيط االستراتيجي.
 -2دراسة الو ع الحالي :وتنقسم إلى:

 التحلي اال البيئ ااي :ويش اامل البيئ ااة الداخلي ااة ،والس ااوق ال ااذي تعم اال ب ااه المؤسس ااة ،و البيئ ااة العام ااةالمحيطة باإل افة إلى البيئة التنافسية و البيئة العر ية والتي تصو المفاجئات التي قد تتعرض

لها المؤسسة من فرص ومخاطر.

 تحليل المصادر :وهو د ارساة المصاادر الرئيساية للمؤسساة والتاي تكشاو قاوة و اعو المؤسساةمن الناحية المالية والقوى العاملة إلى جانب التهديدات التي قد تتعرض لها المؤسسة.

 -3الخطوة الثالثة وهي و ع األهداو االستراتيجية باإل افة إلى األهداو القصيرة أو المحدودة

إلااى جانااب رسااالة المؤسسااة وهااذه الخطااوة تتطلااب تحديااد االسااتراتيجيات التااي تسااعى ماان خاللهااا
المؤسس ااة إل ااى تحقي ااق األه ااداو المو ااوعة ،وما اادى امتالكه ااا لخفا اراد واألنظم ااة الالزم ااة لتنفياااذ
االستراتيجية.

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

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

استراتيجية قادمة.
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سادسا :نموذج ملحم :
والشكل التي يو ح هذا النموذج:
رسالة المؤسسة

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة

تحليل البيئة الداخلية:
 تحليل عوامل القوة والضعف. إمكانات المنظمة الماليةواالقتصادية ومواردها البشرية،
والتقنية ،واإلدارية ،والتنظيمية.

تحليل البيئة الخارجية:
 اكتشاف الفرص والتهديدات. تحليل العوامل االقتصاديةالسياسية والتقنية واالجتماعية.

وضع األهداف

صياغة الخطة االستراتيجية

تنفيذ الخطة االستراتيجية

الرقابة والتقويم للخطة االستراتيجية

شكل()6
نموذجملحم(الجبوري)2101،
ويلحظ على الشكل( :)6
 االهتمام بو وح تسلسل خطوات التخطيط االستراتيجي. اعتبار تشكيل رسالة المؤسسة هي الخطوة األولى في عملية البدء بالتخطيط االستراتيجي. -التركيااز علااى مرحلااة التحلياال االسااتراتيجي الااداخلي والخااارجي واعتبااار نتائجااه أساااس لو ااع

أهداو المؤسسة .
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 -بع ااض العناص اار األساسا اية ف ااي التخط اايط االس ااتراتيجي ق ااد ياب اات ع اان النم ااوذج كاالس ااتعداد

المساابق للمؤسسااة للقيااام بعمليااة التخطاايط االسااتراتيجي أو مااا يعاارو بااالتخطيط للتخطاايط كمااا لاام
يتطرق إلى رؤية و قيم المؤسسة التي تعمل وفقها ،كما يلحظ أن عملية التقويم وفق هذه النماوذج
عمليااة ختاميااة و ليساات تكوينيااة أو مسااتمرة ،وبالتااالي فااىن يياااب التقااويم المسااتمر قااد يااؤدي إلااى

قصور في بعض مراحل التخطيط االستراتيجي.

املبحث الثاني :الدراسات السابقة:
فااي هااذا المبحااث تاام تناااول الد ارسااات السااابقة والتااي تناولاات التخطاايط االسااتراتيجي ،حيااث تاام
تقسيمها إلى دراسات عربية وأجنبية على النحو التي:

ا
أوال :الدراسات العربية:

تع ااددت الد ارس ااات الت ااي تناول اات التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي المي اادان الترب ااوي وم اان ه ااذه

الدراسات ،دراسة العمارات(  )2.94بعناوان" مهاارات التخطايط االساتراتيجي المتحققاة لادى ماديري
وم ااديرات م اادارس تربي ااة البتا اراء م اان وجه ااة نظ اار المعلم ااين والمعلم ااات" والت ااي ه اادفت إل ااى معرف ااة

مهارات التخطيط االستراتيجي المتحققة لدى مديري ومديرات مدارس تربية البتراء مان وجهاة نظار
المعلمين والمعلمات ،ولتحقيق هدو الدراسة تم استخدام أداة االستبانة موزعة على أربعة مجاالت

وهااي :الرؤيااة ،والرسااالة ،والبيئااة الداخليااة ،والبيئااة الخارجيااة ،وقااد أظهاارت النتااائج أن تقاادير أف اراد
عينااة الد ارسااة المااتالك مااديري ماادارس تربيااة البت اراء لمهااارات التخطاايط االسااتراتيجي جاااء بدرجااة
متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية علاى جمياع مجااالت الد ارساة

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

كما أن مقابله( )2.94أجارى د ارساة بعناوان" واقاع التخطايط االساتراتيجي لمساتقبل التعلايم

فااي ماادارس الثانويااة الحكوميااة بمدينااة الطااائو فااي

ااوء بعااض المتغي ارات " هاادفت إلااى التعاارو

علاى واقاع التخطاايط االساتراتيجي لمساتقبل التعلاايم فاي المادارس الثانويااة الحكومياة بمديناة الطااائو
ماان وجهااة نظاار المعلمااين ،وفااي ساابيل تحقيااق هااذا الهاادو اسااتخدمت الد ارسااة الماانهج الوصاافي

فجاءت أداة الدراسة على هيئة استبانة ،وقد أظهرت نتائج الد ارسة أن واقاع التخطايط االساتراتيجي
لمستقبل التعليم في المدارس الثانوية بمدينة الطائو جاء بدرجة تقدير متوسطة على األداة ككال،

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة( ).0.0 ≤ αتُعزى ألثر
متغيار التخصاص فاي جميااع مجااالت الد ارساة ،وجااءت الفااروق لصاالح التخصاص ييار التربااوي،
بينمااا لاام تظهاار فااروق دالااة إحصااائيا فااي باااقي مجاااالت التخطاايط االسااتراتيجي تُعاازى ألثاار متغياار
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التخصص ،كما أن هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة( ).0.0 ≤ αتُعازى ألثار
متغي اار المؤه اال العلم ااي ف ااي مج ااال البا ارامج والمن اااهج الد ارس ااية ومج ااال أس اااليب الت اادريس والتق ااويم
ومجااال التسااهيالت التعليميااة ،وجاااءت الفااروق لصااالح تخصااص د ارسااات عليااا ،بينمااا لاام تظهاار

فروق دالة إحصاائيا فاي بااقي مجااالت التخطايط االساتراتيجي تُعازى ألثار متغيار المؤهال العلماي،
باإل ااافة إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة( ).0.0 ≤ αتُعاازى ألثاار
متغياار الخبارة فااي جميااع مجاااالت الد ارسااة وعلااى االداة ككاال ،وجاااءت الفااروق لصااالح  9.ساانوات
فأكثر ،بينما لم تظهر فروق دالاة إحصاائيا فاي بااقي مجااالت التخطايط االساتراتيجي عناد مساتوى

داللة( ).0.0 ≤ αتُعزى ألثر متغير المؤهل العلمي.
أما دراسة المجاالي وساماره( )2.94والتاي بعناوان" واقاع التخطايط االساتراتيجي فاي جامعاة
مؤتااة فااي األردن" فقااد هاادفت إلااى الكشااو عاان واقااع التخطاايط االسااتراتيجي فااي جامعااة مؤتااة فااي
األردن ماان حيااث ماادى و ااوح مفهااوم التخطاايط االسااتراتيجي لاادى المسااؤولين فااي الجامعااة ماان

وجهااة نظاارهم ،ومااا درجااة ممارسااتهم لعمليااات التخطاايط االس اتراتيجي ،وقااد اعتماادت الد ارسااة علااى

الم اانهج الوص اافي التحليل ااي ،وق ااد مثل اات االس ااتبانة أداة الد ارس ااة ،حي ااث أظه اارت النت ااائج أن درج ااة
و وح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى مسؤولي جامعة مؤتة قاوي بشاكل إجماالي ،كماا أظهارت

أن درجة ممارسة مسؤولي الجامعاة لعملياات التخطايط االساتراتيجي بشاكل عاام متوساطة ماع عادم
وجود فروق ذات داللة إحصائية فاي مجااالت الد ارساة باين متغيارات الد ارساة وهاي المؤهال العلماي

و الخبا ارة والتفاع اال بينه ااا ،باس ااتثناء وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ف ااي درج ااة و ااوح مفه ااوم
التخطيط االستراتيجي لادى مساؤولي الجامعاة تعازى إلاى متغيار الخبارة وكاذلك إلاى متغيار التفاعال

بين متغيري المؤهل العلمي والخبرة.

كما ااا جا اااءت د ارسا ااة الصا ااانع( )2.93بعن ا اوان" درجا ااة ممارسا ااة عم ااداء الكليا ااات الجامعيا ااة
المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقته بمستوى

مان الجاودة مان وجهاة

نظاارهم" هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارو علااى درجااة ممارسااة عمااداء الكليااات الجامعيااة المتوسااطة فااي
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
الكليات الجامعية المتوسطة في محافظات الوسط للتخطيط االستراتيجي وعالقتاه بمساتوى

امان

الج ااودة م اان وجه ااة نظ اارهم كان اات مرتفع ااة ،كم ااا توص االت إل ااى وج ااود عالق ااة إيجابي ااة ذات دالل ااة
إحصائية باين درجاة ممارساة عماداء الكلياات الجامعياة المتوساطة فاي محافظاات الوساط للتخطايط

االسااتراتيجي وعالقتااه بمسااتوى

اامان الجااودة ماان وجهااة نظاار العمااداء ون اوابهم ،كمااا بيناات عاادم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،ولكن كانت هنالك فاروق

ذات داللة إحصائية لمجال إدارة المشروع ولصالح فئة الماجستير.

فااي حااين تطرقاات د ارسااة اليعربااي( )2.93إلااى مشااكالت التخطاايط االسااتراتيجي ،والتااي

ج اااءت بعنا اوان" مش ااكالت التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي م اادارس التعل اايم األساسا اي بمحافظ ااة ش اامال
الشرقية" وهدفت إلى التعارو علاى مشاكالت التخطايط االساتراتيجي فاي مادارس التعلايم األساساي
بمحافظااة شاامال الش ارقية ،باإل ااافة إلااى معرفااة أثاار متغي ارات الجاانس ،والمؤهاال العلمااي ،وساانوات

الخبرة على هذه المشكالت ،وقاد اعتمادت الد ارساة علاى المانهج الوصافي ،أماا أداة الد ارساة فكانات

االستبانة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلاى أن درجاة مشاكالت التخطايط االساتراتيجي لادى الماديرين
ومساااعديهم بماادارس التعلاايم األساس اي بمحافظااة شاامال الش ارقية كاناات مرتفعااة ،وقااد جاااء ترتيااب

مجاااالت مشااكالت التخطاايط االسااتراتيجي لاادى المااديرين والمساااعدين بماادارس التعلاايم األساس اي
بمحافظااة شاامال الش ارقية علااى النحااو التااالي :المرتبااة األولااى :مجااال اإلدارة التعليميااة العليااا ،وفااي

المرتباة الثانيااة :مجااال البيئااة المحيطاة والمجتمااع المحلااي ،المرتبااة الثالثاة :مجااال طااالب المدرسااة،
والمرتبا ا ااة الرابعا ا ااة :مجا ا ااال العا ا اااملين بالمدرسا ا ااة ،والمرتبا ا ااة الخامسا ا ااة :مجا ا ااال طبيعا ا ااة التخطا ا اايط

االستراتيجي ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى( ).0.0 ≤ αفاي
درجااة مشااكالت التخطاايط االسااتراتيجي فااي مجااال طبيعااة التخطاايط االسااتراتيجي ،ومجااال اإلدارة
التعليمية العليا ،ومجال البيئة المحيطة ،والمجتمع المحلي بين الذكور واإلناث ،ولصالح الماديرين
والمساااعدين الااذكور ،وكااذلك وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تُعاازى لمتغياار الخب ارة اإلداريااة فااي
مج ااالي اإلدارة التعليمي ااة العلي ااا ،وك ااذلك مج ااال البيئ ااة المحيط ااة والمجتم ااع المحل ااي لص ااالح الفئ ااة

األكباار( أكباار ماان  90ساانة) ،بينمااا ال توجااد ف اروق ذات داللااة إحصااائية تُعاازى لمتغياار المؤهاال
العلمي.
بينما جاءت دراسة العمري( )2.93بعنوان" تطوير أداء العاملين في أقسام التربية الخاصاة

بالم ااديريات العام ااة للتربي ااة والتعل اايم ف ااي س االطنة عم ااان ف ااي

ااوء م اادخل التخط اايط االس ااتراتيجي"

وهدفت إلاى معرفاة واقاع تطاوير أداء العااملين فاي أقساام التربياة الخاصاة التابعاة لماديريات التربياة
والتعلاايم فااي

ااوء ماادخل التخطاايط االسااتراتيجي فااي ساالطنة عمااان ،وذلااك بااالتعرو علااى واقااع

التخطيط االستراتيجي في أداء العاملين في أقسام التربية الخاصة في مديريات التربية والتعليم في
ساالطنة عمااان ،وتعاارو لوجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تُعاازى إلااى النااوع االجتماااعي ،والخبارة،
والمؤهاال ،والمحافظااة ،دوايجاااد تصااور مقتاارح لتطااوير أداء العاااملين فااي أقسااام التربيااة الخاصااة فااي
وء التخطايط االساتراتيجي ،لاذا كانات أداة الد ارساة االساتبانة ،وتكاون مجتماع الد ارساة مان جمياع
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العاملين( رؤسااء األقساام ،ومشارفين) فاي أقساام التربياة الخاصاة التابعاة لماديريات التربياة والتعلايم
بساالطنة عمااان ،كمااا أنهااا اعتماادت هااذه الد ارسااة علااى الماانهج الوصاافي ،وقااد خلصاات الد ارسااة إلااى

نتااائج عاادة أبرزهااا :أن ماادى تطبيااق محاااور عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي فااي أداء العاااملين فااي

أقساام التربياة الخاصاة جااء بدرجاة تطبياق مرتفعااة فاي محاور( األعاداد للتخطايط ،تاوفير متطلبااات

تنفيذ الخطة االستراتيجية) أما المحاور األخرى ( المتابعة والتقويم ،تحديد التوجهات االستراتيجية،
تنفيذ الخطة االستراتيجية ،والتحليل البيئي للمؤسسة) فجاءت مادى تطبياق متوساطة .كماا أظهارت

الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحساابية لصاالح الاذكور عان اإلنااث ،وكاذلك
أظه اارت ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين المتوس ااطات الحس ااابية تُع اازى إل ااى المؤه اال
الدراسي والخبرة ،والمحافظة.
فااي حااين تطاارق األشااقر( )2.93إلااى ماادى ت اوافر مؤش ارات التخطاايط االسااتراتيجي ،حيااث

جاااءت د ارسااته بعن اوان" ماادى ت اوافر مؤش ارات التخطاايط االسااتراتيجي ماان وجهااة نظاار الطلبااة فااي
جامعا ااة أربا ااد األهليا ااة فا ااي األردن" ها اادفت إلا ااى التعا اارو علا ااى ما اادى ت ا اوافر مؤش ا ارات التخطا اايط

االستراتيجي من وجهة نظر الطلبة في جامعة أربد األهلية ،أما أداة الدراسة فكانت االستبانة ،وقد
تكونت من أربعة مجااالت وهاي :األهاداو ،والرساالة ،والرؤياة ،والقايم ،وقاد أظهارت نتاائج الد ارساة

أن مؤشرات التخطيط االستراتيجي في جامعة إربد من وجهة نظار الطلباة جااءت بدرجاة متوساطة
علااى جميااع المجاااالت ،كمااا أظهاارت عاادم وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية تُعاازى إلااى متغي ارات
الجنس ،والسنة الدراسية ،ونوع الكلية.
كا ااذلك حلا ااس( )2.93فا ااي د ارسا ااته تنا اااول مؤش ا ارات التخطا اايط االسا ااتراتيجي ،والتا ااي جا اااءت
بعنوان" مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية
بغزة في فلسطين" هدفت إلى الكشو عن مدى توفر مؤشارات التخطايط االساتراتيجي فاي الجامعاة

اإلسالمية بغزة في فلسطين ،طبقات أداة الد ارساة وهاي االساتبانة علاى ( )6.ع او هيئاة تادريس،
وقد تكونت هذه االستبانة من( )36فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهاي :مجاال الرساالة ،ومجاال

القاايم ،ومجااال األهااداو االسااتراتيجية ،ومجااال الرؤيااة المسااتقبلية للتعلاايم الجااامعي ،وقااد أظهاارت
النتااائج أن مؤش ارات التخطاايط االسااتراتيجي فااي الجامعااة اإلسااالمية متااوفرة بدرجااة كبي ارة ماان جهااة
نظر أع اء هيئة التدريس.

كماا أجاارى السااقا( )2.93د ارسااة بعناوان" درجاة امااتالك مااديرات الماادارس الثانويااة الحكوميااة

في مدينة الرياض لمهارات التخطايط االساتراتيجي مان وجهاة نظار مشارفات اإلدارة المدرساية" وقاد
هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارو علااى درجااة امااتالك مااديرات الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي مدينااة
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الريا اااض لمها ااارات التخطا اايط االسا ااتراتيجي المعرفيا ااة واألدائيا ااة ما اان وجها ااة نظا اار مش ا ارفات اإلدارة

المدرس ااية ،إل ااى جان ااب التع اارو عل ااى الف ااروق ب ااين اس ااتجابات أفا اراد عين ااة الد ارس ااة وف ااق متغيا ارات
الد ارسااة وهااي :المؤهاال ،والخب ارة اإلداريااة ،والاادورات التدريبيااة ،وقااد اعتماادت الد ارسااة علااى الماانهج
الوصاافي كمااا اسااتخدمت االسااتبانة كااأداة للد ارسااة ،حيااث توصاالت إلااى امااتالك مااديرات الماادارس

الثانويااة الحكوميااة فااي مدينااة الرياااض لمهااارات التخطاايط االسااتراتيجي المعرفيااة واألدائيااة بدرجااة
متوسطة مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جميع متغيرات الدراسة.
فااي حااين أجاارى حنااا( )2.92د ارسااة بعن اوان" متطلبااات تطبيااق اإلدارة اإلسااتراتيجية ماان

وجهة نظر أع اء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق :دراسة ميدانية" هدفت الدراسة

إلى معرفة آراء أع ااء الهيئاة التعليمياة فاي أهمياة متطلباات اإلدارة االساتراتيجية فاي كلياة التربياة
بجامعة دمشق ،دوامكانية تطبيق هذه المتطلبات في الكلية ،وقاد اساتخدم المانهج الوصافي فاي هاذه
الدراسة ،كما أن أداة الدراسة كانت االساتبانة ،وقاد بينات نتاائج الد ارساة أن أهمياة متطلباات اإلدارة
االستراتيجية حصلت على تقدير عال ،كما بينت أن إمكانية تطبيق متطلبات اإلدارة االساتراتيجية

حصلت على تقدير متوسط.
فا ااي

أما دراسة أمبوساعيدي( )2.92والتاي جااءت بعناوان" تطاوير إدارة مادارس التعلايم األساساي
ا ااوء ما اادخل التخطا اايط االسا ااتراتيجي بسا االطنة عما ااان" فقا ااد ها اادفت إلا ااى معرفا ااة الممارسا ااات

التخطيطية الواجب توافرها لدى مدارس التعليم األساسي  ،وو اع مقترحاات لتطاوير إدارة مادارس

التعل اايم األساسا اي ف ااي

ااوء م اادخل التخط اايط االس ااتراتيجي ،وق ااد اعتم اادت الد ارس ااة عل ااى الم اانهج

الوصاافي ،أمااا أداة الد ارسااة فكاناات اسااتبانة ،وقااد توصاالت الد ارسااة إلااى أن درجااة تااوفر ممارسااات
التخطاايط االسااتراتيجي بساالطنة عمااان كاناات متوسااطة ،كمااا توصاالت إلااى عاادم وجااود فااروق ذات

داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة لفئة مادير المدرساة إال أن هنالاك فاروق فاي هاذا المتغيار لفئاة
المعلاام لصااالح الخب ارة القليلااة فااي مجااال الرؤيااة المسااتقبلية ومجااال تحلياال البيئااة الداخليااة ولصااالح

الخبرة القليلة في مجال صياية األهداو االستراتيجية.

بينما تناول القحطاني( )2.92واقع التخطيط االستراتيجي في دراسته والتاي بعناوان" واقاع

ممارسة التخطيط االستراتيجي في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بمدينة الرياض" حياث هادفت
إلى التعرو على واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي في مادارس الثانوياة الحكومياة للبناين بمديناة
الرياااض ،وكااذلك التعاارو علااى المعوقااات التااي تواجااه تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي فااي الماادارس
الثانوي ااة الحكومي ااة بمدين ااة الري اااض ،وق ااد اس ااتخدمت الد ارس ااة الم اانهج الوص اافي ،أم ااا أداة الد ارس ااة

فكانت االستبانة ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن هنالك موافقة بدرجة متوسطة بين عينة الدراسة
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علااى ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي فااي ماادارس الثانويااة الحكوميااة للبنااين بمدينااة الرياااض ،وأن
هنالك موافقة بدرجة عالياة باين عيناة الد ارساة علاى محاور المعوقاات التاي تواجاه تطبياق التخطايط

االسااتراتيجي فااي الماادارس الثانويااة الحكوميااة بمدينااة الرياااض ،ماان أهاام المعوقااات

ااعو اهتمااام

اإلدارة العلياا بمانح حاوافز مادياة ومعنوياة للماادارس التاي تهاتم باالتخطيط االساتراتيجي ،وكاذلك قلااة
اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب فرق التخطيط المدرسي مان العابء الد ارساي ،باإل اافة إلاى
عو كفاية التدريب لهذا النوع من التخطيط.
ف ااي ح ااين بح ااث الش االوي( )2.92عوام اال تفعي اال تطبي ااق التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي د ارس ااته

بعنوان" عوامل تفعيل تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي في المدارس الثانوية بناات بمحافظاة

الخرج" وهدفت إلى التعرو على عوامل تفعيل تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي ،كما هدفت
الدراسة إلى التعرو على وجود فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا للوظيفاة وعادد دورات

التادريب والخبارة ،وقااد اعتمادت الد ارسااة علااى المانهج الوصاافي ،أمااا أداة الد ارساة فكاناات االسااتبانة،
وم اان النت ااائج الت ااي توص االت إليه ااا الد ارس ااة وج ااود ممارس ااة فعلي ااة للعوام اال الفني ااة الالزم ااة لتفعي اال

التخط اايط االس ااتراتيجي بدرج ااة عالي ااة ،ووج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ح ااول العوام اال الفني ااة
الم ااؤثرة ف ااي تفعي اال تطبي ااق التخط اايط االس ااتراتيجي المدرس ااي ب اااختالو الوظيف ااة لص ااالح مشا ارفات

اإلدارة المدرسية.
أمااا د ارسااة ج ارار وأبااوعلي( )2.99والتااي بعن اوان" واقااع عملي اة التخطاايط االسااتراتيجي فااي

الجامعات األردنية من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس الذين يقومون بأعمال إدارية" فقاد هادفت

إل ااى التع اارو عل ااى واق ااع عملي ااة التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي الجامع ااات األردني ااة م اان وجه ااة نظ اار
أع اااء هيئااة التاادريس الااذين يقومااون بأعمااال إداريااة ،حيااث اسااتخدمت االسااتبانة كااأداة للد ارسااة

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

بجميااع مجاااالت عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي ماان وجهااة نظاار أع اااء الهيئااة التدريس اية الااذين
يقومون بأعمال إدارية.

كما أجرى الساعدي( )2.99دراسة بعنوان" فاعلية الممارسات التخطيطية للقاادة الترباويين

في الماديريات العاماة للتربياة والتعلايم بسالطنة عماان" هادفت إلاى التعارو علاى فاعلياة الممارساات
التخطيطيااة للقااادة التربااويين فااي المااديريات العامااة للتربيااة والتعلاايم لعمليااة التخطاايط التربااوي بااو ازرة

التربيااة والتعلاايم فااي ساالطنة عمااان ،حيااث اسااتخدمت الد ارسااة االسااتبانة ،وماان أهاام النتااائج التااي
توص االت إليه ااا الد ارس ااة إل ااى أن درج ااة إس ااهام الق ااادة الترب ااويين ف ااي ت ااوفير المعلوم ااات اإلحص ااائية
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الالزمة لخطة الو ازرة كانت بدرجة عالية ،وأن القادة التربويين يتقيدون بتنفيذ الخطط التربوية ،كما

أنهام ملتزمااون بالتوقياات الزمنااي للخطااة وذلااك ل اامان نجاحهااا ،كمااا أنهام يعاادون التقااارير الالزمااة
للخطط التربوية إلى الجهاات العلياا باالو ازرة ،كماا توصالت الد ارساة إلاى

اعو الادورات فاي مجاال

التخطاايط لاابعض القااادة التربااويين ،وأن و ااع الخطااط يالبااا ال يااأتي ماان المااديريات فااي المناااطق
والمحافظات التي تمثال الميادان ويقاوم العمال فيهاا ،بال ياأتي مان اإلدارة العلياا وهاي الاو ازرة ،حياث

أن

ااعو التواصاال المباشاار بااين اإلدارة العليااا و المياادان التربااوي يااؤدي إلااى عاادم الت اوازن بااين

الخطط ومع احتياجات العملية التعليمية.

أمااا د ارسااة عربيااات( )2.99والتااي بعناوان" واقااع التخطاايط االسااتراتيجي فااي جامعااة العلااوم

اإلسالمية العالمية من وجهة نظر أع اء هيئة التدريس فيهاا" فقاد هادفت إلاى التعارو علاى واقاع
التخطيط االستراتيجي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية من وجهة نظر أع اء هيئاة التادريس
فيهااا ،وقااد اسااتخدمت الد ارسااة االسااتبانة كااأداة شااملت المجاااالت التيااة :رسااالة الجامعااة ،ورؤيتهااا
المسااتقبلية ،والبيئااة الداخليااة والخارجيااة ،واألهااداو االسااتراتيجية ،والخطااط والب ارامج ،وقااد توصاالت
إلى أن الواقع الكلي لتطبيق التخطيط االستراتيجي في جامعة العلوم اإلسالمية كان متوساطا ،أماا

مجاااالت التخطاايط االسااتراتيجي فكان ات كمااا يااأتي :واقااع رسااالة الجامعااة ورؤيتهااا المسااتقبلية كااان
متوسطا ،وواقع البيئة الداخلية والخارجية كان متوسطا ،وواقع األهاداو االساتراتيجية كاان مرتفعاا،

وأخي ار واقع الخطط والبرامج الدراسية كان متوسطا.

وأجرى البحري( )2.9.دراسة بعنوان" التخطيط االساتراتيجي كمادخل لتخطايط االحتياجاات

التعليمياة ماان الماوارد البشارية باو ازرة التربيااة والتعلاايم فاي ساالطنة عماان :نمااوذج مقتارح" هاادفت إلااى
الوقااوو علااى واقااع ممارسااات عمليااات تخطاايط االحتياجااات التعليميااة ماان الم اوارد البش ارية بااو ازرة

التربياة والتعلايم فاي سالطنة عماان ،والكشاو عان درجاة اخاتالو الممارساات باو ازرة التربياة والتعلايم
فااي ساالطنة عمااان باااختالو متغي ارات الد ارسااة ،كمااا سااعت الد ارسااة إلااى و ااع نمااوذج ،دواج اراءات
مقترحة لتطوير االحتياجات التعليمية من الموارد البشرية ،في

وء التخطيط االستراتيجي للموارد

البش ارية ،وقااد اعتماادت هااذه الد ارسااة علااى الماانهج الوصاافي ،كمااا جاااءت أداة الد ارسااة علااى هيئااة
اس ااتبانة ،ص اانفت فقراته ااا إل ااى س ااتة مح اااور وه ااي :مح ااور د ارس ااة التخط اايط االس ااتراتيجي لل ااو ازرة،
ومحاور تحليال البيئاة الداخلياة والخارجياة للماوارد البشارية ،ومحاور التنباؤات ،ومحاور و اع خطااط

العم اال ،ومح ااور التنفي ااذ ،ومح ااور المتابع ااة والتق ااويم ،وم اان أه اام النت ااائج الت ااي توص االت إليه ااا ه ااذه
الد ارس ااة :أن تق ااديرات أفا اراد مجتم ااع الد ارس ااة عل ااى المح اااور الس ااتة ف ااي ممارس ااة عملي ااات تخط اايط
االحتياجات التعليمية من الموارد البشرية تراوحت بين المتوسطة والمنخف اة ،كماا دلات التقاديرات
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على أن محور تنفياذ خطاط العمال ياتم ممارساته بدرجاة أكبار مقارناة ببااقي المحااور ،فاي حاين أن
محور التقويم والمتابعة جاء في المرتبة األخيرة من ممارسة المخططين له.

أما السرحني( )2.9.فقد أجرى دراسة بعنوان" واقع التخطيط االستراتيجي في و ازرة التربية

والتعليم في سلطنة عمان :دراسة ميدانية من وجهة نظر الماديرين" هادفت إلاى التعارو علاى واقاع
التخطيط االستراتيجي فاي و ازرة التربياة والتعلايم فاي سالطنة عماان ،وذلاك مان خاالل التعارو علاى
مدى و وح المفهوم العلمي للتخطيط االستراتيجي لادى الماديرين ،وكاذلك مساتوى ممارساتهم لهاذا

المفهااوم ،والتعاارو علااى المعوقااات التااي تاواجههم أثناااء ممارسااته ،وقااد اعتماادت هااذه الد ارسااة علااى
الم اانهج الوص اافي التحليل ااي وأس االوب الد ارس ااة الميداني ااة ،أم ااا أداة الد ارس ااة فكان اات االس ااتبانة ،وم اان
النت ااائج الت ااي خرج اات به ااا الد ارس ااة أن هنال ااك مس ااتوى متوس ااط م اان الو ااوح ف ااي المفه ااوم العلم ااي

للتخطا اايط االسا ااتراتيجي لا اادى الما ااديرين فا ااي و ازرة التربيا ااة والتعلا اايم ،كما ااا أو ا ااحت الد ارسا ااة أن(
 )%06067ماان المااديرين لاايس لااديهم فهمااا صااحيحا وواعيااا لمفهااوم التخطاايط االسااتراتيجي ،وأن(
 )%43024لديهم و وح بمفهوم التخطيط االستراتيجي ،وأن هنالك مستوى متوسط من المعوقات

التي تم بحثها في هاذه الد ارساة ،كماا أشاارت الد ارساة إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية تُعازى

لمتغيا اار المؤها اال العلما ااي وال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااائية تُعا اازى لخصائصا ااهم الشخصا ااية
والوظيفية.
وأجاارى الكااردي( )2.9.د ارسااة بعن اوان" درجااة تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي فااي مااديريات

التربية والتعليم في محافظات ال فة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها" وقد هدفت هذه الدراسة
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 متغي ارات الد ارسااة وهااي:

الخبارة ،والجانس ،والمسامى الاوظيفي ،والمؤهال العلماي ،وموقاع مديرياة التربياة والتعلايم علاى درجااة
تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي ،ولتحقيااق هاادو الد ارسااة تاام اسااتخدام االسااتبانة كااأداة للد ارسااة ،وقااد

توصاالت إلااى عاادة نتااائج ماان أهمهااا أن درجااة تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي فااي مااديريات التربيااة
والتعليم في محافظات ال فة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها كانت متوسطة ،باإل افة إلاى

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.

كما ااا أجا اارى الحوسا ااني(  )2..1د ارسا ااة بعن ا اوان" درجا ااة تطبيا ااق م ارحا اال عمليا ااة التخطا اايط

االستراتيجي في و ازرة التربية والتعليم بسلطنة عمان" ،هدفت هذه الد ارساة إلاى التعارو علاى درجاة
تطبي ااق م ارح اال التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي و ازرة التربي ااة والتعل اايم بس االطنة عم ااان ،وق ااد اس ااتخدمت
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الد ارس ااة االس ااتبانة ك ااأداء للحص ااول عل ااى النت ااائج حي ااث توص االت إل ااى إن درج ااة تطبي ااق م ارح اال

التخطاايط االسااتراتيجي ماان قباال القااادة اإلداريااين فااي و ازرة التربيااة والتعلاايم بساالطنة عمااان كاناات
متوسطة في جميع مراحل عملية التخطيط االستراتيجي ،كما توصالت إلاى عادم وجاود فاروق ذات

داللة إحصائية لدرجة تطبيق التخطيط االستراتيجي تُعزى إلى المسمى الوظيفي.
ثانيا :الدراسات األجنبية:

ما ا اان الد ارسا ا ااات األجنبيا ا ااة التا ا ااي تناولا ا اات التخطا ا اايط االسا ا ااتراتيجي :د ارسا ا ااة ونجا ا اااال و
ارريااا( )Wanjala& Rariey, 2014والتااي بعن اوان" التخطاايط االسااتراتيجي فااي ماادارس دولااة
كينيااا :االمكانيااات و التحااديات" وهاادفت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارو علااى العواماال التااي أدت إلااى
نجاح التخطيط االستراتيجي لدى بعض المدارس بينما فشال فاي مادارس أخارى ،فاي سابيل تحقياق

ذلااك اعتماادت الد ارسااة علااى المقااابالت فااي جمااع المعلومااات ماان  47مشاااركا ماان العاااملين فااي
مدرسااتين ثااانويتين فااي كينيااا إلااى جانااب المناقشااات الجماعيااة و تحلياال الوثااائق ،وقااد بيناات نتااائج

الدراسة أن هنالك عدة عوامل قد تسهم فاي نجااح أو إعاقاة التخطايط االساتراتيجي ،ومان أهام هاذه

العوامل المعرفة و الوعي بالتخطيط االستراتيجي ،وأساليب القيادة ،والموارد المالية ،والدعم الفني.

كمااا قااام مااارتن( )Martin, 2012بد ارسااة عالقااة التخطاايط االسااتراتيجي باانظم المعلومااات،

والتي جاءت بعنوان" تحليل عالقة التخطيط االستراتيجي لانظم المعلوماات فاي k-12المؤسساات
التعليميااة العامااة" وهاادفت إلااى التعاارو علااى العالقااة بااين التخطاايط االسااتراتيجي لاانظم المعلومااات
وااللتزامات المالية في مؤسسات التعليم العام ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،وقد تم

اس ااتخدام االس ااتبانة ك ااأداة له ااذه الد ارس ااة حي ااث ت اام اختي ااار(  )0.مؤسس ااة تعليمي ااة عام ااة بطريق ااة
عشاوائية مان جمياع أنحااء الوالياات المتحادة األمريكيااة ،وقاد جااءت نتاائج الد ارساة لتباين أن هنالااك

عالقة كبيرة بين التخطيط االستراتيجي ونظم المعلومات والنجاح في حين أن االلتزام الماالي لايس
له عالقة كبيرة.
فااي حااين أجاارى مااوث(  )Muth, 2012د ارسااة بعن اوان" التخطاايط االسااتراتيجي لمبااادرات
تكنولوجيااا التعلاايم فااي ماادارس  PK-12اللوثريااة" وقااد هاادفت إلااى التعاارو علااى التحااديات التااي

تواجهها المدارس  PK-12اللوثرية واالساتراتيجيات الناجحاة فاي التخطايط االساتراتيجي لالساتفادة
مااان المب ا اادرات التكنولوجيا ااة الحديثا ااة ،وقاااد اعتما اادت ها ااذه الد ارسا ااة علاااى الما اانهج الوصا اافي ،كما ااا
استخدمت االستبانة كأداة للدراسة من خالل تطبيقها على  22إداريا ومنسقا لتكنولوجيا التعليم في
الماادارس اللوثريااة ،وقااد توصاالت الد ارسااة إلااى أن عاادم كفايااة الوقاات ،وقلااة الك اوادر ،و ااعو روح
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المبادرة ،وقلة التسجيل في هذه المادارس ،وارتفااع تكلفاة الرواتاب و المكافئاات مان التحاديات التاي
تواجه التخطيط االستراتيجي لمبادرات تكنولوجيا التعليم ،كما أن النظرة إلى استخدام التكنولوجيا و
ثقافة التعليم المستمر يمكن أن يشجع على استخدام التكنولوجيا والقيادة نحو التطوير المهني.
أم ا ا ااا التنك ا ا ااورت( )Altinkurt,2010فق ا ا ااد تن ا ا اااول اتجاه ا ا ااات الم ا ا ااوظفين نح ا ا ااو التخط ا ا اايط
االستراتيجي في دراسته والتي بعنوان" اتجاهات موظفي مديريات التربية الوطنية اإلقليمية ومديري

المدارس نحو التخطيط االستراتيجي" وهادفت إلاى تحدياد مواقاو ماوظفي ماديريات التربياة الوطنياة
وم ااديري الم اادارس ف ااي مدين ااة كوتاهي ااة بتركي ااا م اان التخط اايط االس ااتراتيجي  ،وق ااد اس ااتخدمت ه ااذه
الدراسة المنهج الوصفي ،وفي سبيل الوصول إلى النتائج استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع

ومدير ،وقد
ا
المعلومات والبيانات وتطبيقها على جميع أفراد المجتمع والبالغ عددهم(  )976موظفا
توصلت الدراسة أن موقو موظفي المديرية اإلقليمية للتعليم في كوتاهياة وماديري المادارس بشاكل

عام كان موقو إيجابي نحو التخطيط االستراتيجي ،كما أن عدد ممن شاملتهم الد ارساة كانات لهام
مواقو سلبية مثل عدم الثقاة والمقاوماة ،كماا تشاير نتاائج الد ارساة إلاى أن السابب الرئيساي النعادام

الثقة ومقاومة الموظفين للتخطيط االستراتيجي هو نقص المعلومات.

بينما نجد أن دراسة ديسريك وأخرين (  )Duserick, at al, 2007قد هادفت إلاى التعارو

على أثر التخطيط االستراتيجي والقيادة الفعالة على الر ا الاوظيفي للعااملين  ،وهاي بعناوان" أثار
التخطيط االسات ارتيجي الفعاال والقياادة علاى ر اا العااملين"  ،وقاد اساتخدمت الد ارساة مانهج د ارساة
حالة ،أما أداة الدراسة فكانت االستبانة حيث تم تطبيقها على(  )90.عامل في المنطقة التعليمية
بواليااة نيويااورك ،وماان النتااائج التااي توصاالت إليهااا الد ارسااة أن اسااتخدام القيااادة الفعالااة للتخطاايط

االس ااتراتيجي يزي ااد م اان الر ااا ال ااوظيفي للع اااملين حي ااث ش ااجع الع اااملين عل ااى المش اااركة الفعال ااة
باإل ااافة إلااى حريااة التعبياار عاان آرائهاام ،واتخاااذ القا اررات الرشاايدة ،وتعزياز العدالااة التنظيميااة بااين
العاملين ،كما زاد ر اهم عن الكتب الدراسية واألنشطة والتكنولوجيا وبرامج التنمية المهنية.
كماا أجارى لينهاان( )Linehan, 2006د ارساة بعناوان" د ارسااة واقاع عملياة التخطايط االسااتراتيجي
كمااا تطبااق فااي الماادارس الحكوميااة فااي مقاطعااات واليااة نيويااورك" هاادفت إلااى التعاارو علااى واقااع

استخدام التخطيط االستراتيجي في المدارسة الحكومية في المقاطعاات السات لوالياة نيوياورك ،كماا

تهدو إلاى التعارو علاى المعوقاات واالحتياجاات التقنياة والتدريبياة لالزماة للتخطايط االساتراتيجي،
وقد اعتمدت الدراسة على منهج التحليال الوصافي مان خاالل تطبياق أداة الد ارساة وهاي االساتبانة،

وقااد أشااارت نتااائج الد ارسااة إلااى وجااود أشااكال متنوعااة ماان التخطاايط االسااتراتيجي بااين الم اادارس
الحكومية في المقاطعات الست لوالية نيويورك وما زالت تتطاور بوصافها أداة للتخطايط للمعلماين،
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كما ااا أشاااارت إلا ااى عااادم امكانيا ااة إج ا اراء افت ار ا ااات فيما ااا يتعلا ااق بالعالقاااة ب ااين تحصااايل الطا ااالب
والتخط اايط االس ااتراتيجي ،كم ااا أش ااارت إل ااى أهمي ااة معالج ااة القص ااور ف ااي الت اادريب ،والتكنولوجي ااا،
ومتطلبات التمويل والموظفين حتى يصبح التخطيط االستراتيجي مكون ثقافي للمناطق التعليمية.
أمااا د ارسااة ويكنااز( )Wilkins, 2006والتااي بعن اوان" تصااورات المشاااركين فااي التخطاايط
االسااتراتيجي فااي حااي الماادارس بالمناااطق الح ارية :د ارسااة حالااه" فقااد هاادفت إلااى معرفااة تااأثير
البيئااة المحيطااة علااى عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي ،كمااا هاادفت إلااى معرفااة تصااورات المشاااركين

لنجاح عملية التخطيط االستراتيجي وجوانب القصاور التاي تحاد مان هاذا النجااح ثام و اع تصاور
لتحسين وتطوير عملية التخطيط االستراتيجي في نظم التعليم في الوالياات المتحادة األمريكياة وقاد

جاااءت أداة الد ارسااة علااى شااكل مقااابالت مااع المشاااركين فااي عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي ،وقااد
أشارت نتائج الدراسة إلى تأثير البيئة المحيطة على عملية التخطيط االستراتيجي مان حياث حجام

وتعقد النظام المتبع ،و حالة التوتر االقتصادي والعالقة السلبية بين أصحاب المؤسساة ،و اإلرث
ااء علااى
الح ااري لنجااح المجتماع باإل اافة إلاى الميال إلاى التخطايط الاذي يصاعب متابعتاه ،وبن ً
النتااائج فقااد دعاات الد ارسااة الممارسااين للتخطاايط االسااتراتيجي فااي األنظمااة التربويااة إلااى االهتمااام
بق ااايا البيئااة المحيطااة ،ورعايااة الثقافااة الداعمااة للمجتمااع ،والو ااوح بشااأن األهااداو والعمليااات

والحاوار الفعااال باين أصااحاب المصاالح المشااتركة ،وتبناي مفاااهيم التطاوير المسااتمر ،والعمال علااى
تنفيذ الخطط المرسومة واستقراء البيانات الستنباط العمليات وتوزيع القيادات.
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التعلي على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة تت ح عدة أمور أهمها:
 -9تعدد اتجاه تناول التخطيط االستراتيجي ،حيث يتبين وجود ثالث اتجاهات وهي:
 االتجاااه األول يتناااول التخطاايط االسااتراتيجي ماان حيااث ماادى التطبيااق و ت اوافر ومؤش اراته فاايالمؤسسااة التعليميااة ،وكمثااال علااى ذلااك د ارسااة األشااقر( ،)2.93حلااس( ،)2.93السااقا(،)2.93
الصانع( ،)2.93الشلوي( ،)2.92الكردي( ،)2.9.الحوسني( .)2..1
 االتجاه الثاني يتنااول التخطايط االساتراتيجي مان حياث واقاع التخطايط االساتراتيجي و مشاكالتهف ااي المؤسس ااة التعليمي ااة ،وكمث ااال عل ااى ذل ااك د ارس ااة مقابل ااه( ،)2.94المج ااالي وس ااماره(،)2.94
اليعربا ا ا ا ااي( ،)2.93القحطا ا ا ا اااني( ،)2.92ج ا ا ا ا ارار و أبا ا ا ا ااو علا ا ا ا ااي( ،)2.99عريبا ا ا ا ااات(،)2.99
السرحني( ،)2.9.مارتن( ،)2.92لينهان(.)2..6
 االتجا اااه الثالا ااث يتنا اااول التخطا اايط االسا ااتراتيجي ما اان حيا ااث دوره فا ااي تطا ااوير أداء العا اااملين والمؤسس ا ااة التعليمي ا ااة كك ا اال ،وكمث ا ااال عل ا ااى ذل ا ااك د ارس ا ااة العما ا ارات( ، )2.94العم ا ااري(،)2.93
أمبوسعيدي( ،)2.92البحري ( ،)2.9.ديسريك وأخرين(.)2..7
 -2تركي ااز الد ارس ااات الت ااي تناول اات التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي س االطنة عم ااان عل ااى تن اااول ه ااذا
المو وع في و ازرة التربية والتعليم وما يتصل بها من مديريات وأقسام و مدارس دون التطرق إلاى
المؤسسات التعليمية األخرى في السلطنة.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
اسااتفاد الباحااث ماان الد ارسااات السااابقة فااي بناااء أداة الد ارسااة ،وكااذلك فااي التعاارو علااى التحلاايالت
اإلحصااائية التااي تاام اسااتخدمها كمااا تاام االسااتفادة ماان هااذه الد ارسااات فااي مقارنااة و تفسااير نتااائج
الدراسة الحالية.
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أوجه التشابه:
تتشااابه الد ارسااة الحاليااة مااع بعااض الد ارسااات السااابقة ماان حيااث مو ااوع وهاادو الد ارسااة كد ارسااة
د ارس ااة األش ااقر( ،)2.93و حل ااس( ،)2.93الش االوي( ، )2.92الحوس ااني(  .)2..1وك ااذلك ف ااي
استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
أوجه االختال :
تختلو هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث نوعية المؤسسة التي تم تطبيق الدراسة عليها
وهااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان والتااي تتبااع دي اوان الاابالط الساالطاني ،وبحسااب علاام
الباحث فهي الدراسة األولى التي تتطرق إلى هذا المو وع في معاهد العلوم اإلسالمية ،كما أنهاا
اختلفات ماان حياث عينااة الد ارساة حيااث شاملت جميااع المعلماين فااي هاذه المعاهااد ولام تقتصاار علااى
عينة محددة.
كما أنها اختلفت من حيث البناء التكاويني ألداة الد ارساة فقاد جااءت مجااالت األداة وعباراتهاا بنااء
علااى الجانااب التطبيقااي للتخطاايط االسااتراتيجي و لاايس علااى أساااس م ارحاال أو متطلبااات التخطاايط
االستراتيجي.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
هذا الفصل يتطرق إلى وصو الطريقة واإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة مت منا التي:
منهج الدراسة:
انطالق ااا م اان أه ااداو الد ارس ااة ت اام تطبي ااق الم اانهج الوص اافي باعتب اااره األنس ااب للتعام اال م ااع مش ااكلة
الد ارساة ،حياث يعنااى هاذا الماانهج بعملياة رصااد الظااهرة فاي الواقااع وجماع البيانااات عنهاا باسااتخدام

أداة االستبانة ،ومن ثم تصنيو البيانات ،وتحليلها ثم استخراج النتائج.
جمتمع الدراسة وعينته:

يتكون مجتمع الدراسة من معلمي معاهد العلوم اإلسالمية في سلطنة عمان ،حيث بلغ عددهم
( )19معلما في العام الدراسي 2.94م2.90/م ويتوزعون على ستة معاهد والتي توجد في كل
من مسقط ،وجعالن ،وصاللة ،وعبري ،والسويق ،والبريمي ،وتم اختيار المجتمع ككل عينة

للدراسة ،والجدول التي يو ح ذلك .
جدول( )1
عدد المعلمين في كل معهد
معهد العلوم اإلسالمية

عدد المعلمين

مسقط

جعالن

عبري

السويق

البريمي

صاللة

96

90

90

96

90

94

19

المجموع الكلي
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أداة الدراسة:
اعتمد الباحث في دراسته على استبانة صممت بهدو التعرو على درجة ممارسة التخطيط
االستراتيجي في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان من وجهة نظر معلمي معاهد العلوم
اإلسالمية .وقد مر الباحث بالخطوات التية في تصميم أداة الدراسة:

 -1بناء األداة:
حيااث تطلااب تنفيااذ الد ارسااة للوصااول إلااى معرفااة درجااة ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي ماان قباال
إدارات معاهد العلوم اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين تصميم استبانة ،وفق الخطوات التية:
 االطالع على األدب النظري و الد ارساات الساابقة المتعلقاة باالتخطيط االساتراتيجي .وقاد اساتفادالباحث منها في تحديد مجاالت األداة ،وفي صياية العبارات.
ااء عليهاا صاياية عادد مان العباارات بلاغ
 توصل الباحث إلى وجاود سابعة محااور رئيساية تام بن ًعددها( )61عبارة في صورتها األولية ،موزعة على محاور االستبانة ،وفق الجدول( )2التي:
جدول()2
توزيع عبارات االستبانة في صورتها األولية على المحاور
عدد العبارات

محاور الدراسة
تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي.

8

رسالة المعهد.

8

القيم

1

التحليل االستراتيجي.

90

الرؤية المستقبلية.

األهداو االستراتيجية.

تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها.
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 -صااممت االسااتبانة وفااق مقياااس ليكاارت(  )Likertالخماسااي ،بحيااث يمثاال الارقم(  )0العالمااة

العظم ااى للعب ااارة ،والا ارقم(  )9العالم ااة ال اادنيا له ااا ،حي ااث يتطل ااب م اان أفااراد عين ااة الد ارس ااة و ااع
54

العالمة (√) على االختيار الذي يرونه مناسب الستجابتهم مان باين الخياارات المحاددة فاي أداة
الدراسة وهي( قليلة جدا ،و قليلة ،و متوسطة ،وكبيرة ،وكبيرة جدا).
جدول() 3
مستويات مقياس الدراسة
درجة االستجابة

التدرج
كبيرة جدا

0

كبيرة

4

متوسطة

3

قليلة

2

قليلة جدا

9

 -2صد األداة :
تاام التحقااق ماان صاادق األداء ماان خااالل عر ااها علااى عاادد ماان المحكمااين فااي جامعااة ناازوى،

وجامعاة السالطان قاابوس ،وقااد بلاغ عاددهم ثالثااة عشار محكام ماان المتخصصاين ،ويباين الملحااق
رقم(  ) 2قائمة بأسماء المحكمين لخداء وتخصصاتهم.
وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم ومالحظاتهم في االستبانة من حيث:
 مدى و وح العبارة. السالمة اللغوية للعبارة. مدى ارتباط العبارة بالمجال الذي تنتمي إليه. أي مقترحات أخرى.حيث استفاد الباحث من آراء و مالحظات المحكمين في استبعاد بعض العبارات دواعادة صياية
بع ها األخرى حيث أصبحت االستبانة مكونة من ( )66عبارة ،و يو ح الملحق(  )3استبانة
55

درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي في صورتها

النهائية ،وهي موزعة على سبعة مجاالت على النحو التي:
جدول()4

توزيع عبارات االستبانة في صورتها النهائية على المجاالت
عدد العبارات

مجاالت الدراسة
تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي.

7

الرؤية المستقبلية.

7
7

رسالة المعهد.
القيم

1

التحليل االستراتيجي.
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األهداو االستراتيجية.

9.
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 -3ثبات األداة:
تم التحقق من ثبات األداة بحساب معامل الثبات على هذه األداة ،وذلك باستخدام معامل

االتساق الداخلي ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alpaلكل مجال من مجاالت االستبانة السبعة و
لالستبانة ككل .حيث تراوح معامل الثبات للمحاور السبعة ما بين ( .077و  .).014في حين
بلغ معامل الثبات الكلي لعبارات االستبانة(  ) .017و هي قيمة عالية.
و يو ح الجدول رقم( )0معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة.
جدول()5
معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة السبعة و معامل الثبات الكلي
الرقم
9

معامل الثبات

مجاالت الدراسة
تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي.
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.077

2

الرؤية المستقبلية.

.087

3

رسالة المعهد.

.086

4

القيم

.01.

0

التحليل البيئي.

.013

6

األهداو االستراتيجية.

.013

7

تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها.

.014

معامل الثبات الكلي لخداة

.017

إجراءات التطبيق:
قام الباحث بالتنسيق مع معاهاد العلاوم اإلساالمية الساتة بغارض توزياع االساتبانات حياث تام

توزيعهااا فااي الفصاال الد ارسااي الثاااني ماان العااام الد ارسااي 2.90/2.94م  ،وقااد اسااتغرقت عمليااة
توزيااع االسااتبانات وتجميعهااا أربعااة أسااابيع .والجاادول رقاام ( )6يو ااح عاادد االسااتبانات الموزعااة
والعائدة والصالحة للتحليل اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة.
جدول( )6
عدد االستبانات الموزعة والعائدة والصالحة للتحليل اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة
عدد االستبانات الصالحة

المعهد

عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات العائدة

مسقط

96

93

93

جعالن

90

93

93

عبري

90

90

90

السويق

96

99

99

البريمي

90

92

92

صاللة

94

93

93

المجموع

19

77

77
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للتحليل اإلحصائي

متغريات الدراسة:
تت من الدراسة المتغيرات التية:
أ -سنوات الخبرة:
 -9أقل من  0سنوات

 -2من  0سنوات إلى  9.سنوات

 -3أكثر من  9.سنوات.
ب -المؤهل العلمي:
 -9بكالوريوس

 -3ماجستير

 -2دبلوم عالي

 -4دكتوراة.

املعاجلة اإلحصائية:
تمت معالجاة البياناات باساتخدام برناامج الرزماة اإلحصاائية للعلاوم االجتماعياة( .)SPSS
حيث تام اساتخدام المتوساطات الحساابية و االنح ارفاات المعيارياة ،باإل اافة إلاى األهمياة النسابية(

الرتبة) لإلجابة على السؤال األول .و لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب المتوساطات الحساابية
و االنح ارف ااات المعياري ااة ،و تحلي اال التبا اااين األح ااادي(  )ANOVAو اختب ااار(  )LSDللمقارنا ااات

البعدية ،كما أن توزع عينة الدراسة وفاق المؤهال العلماي اقتصار علاى البكاالوريوس و الماجساتير،

لااذا تاام اسااتخدام اختبااار "ت" ( )Independent Sample T-Teastللمقارنااة بااين متوسااطي
مجموعتين مستقلتين.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسـة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
في هذا الفصل سيتم تناول نتائج الدراسة الميدانية مرتبة بحسب أسئلة الدراسة وهي كالتي:

أوال :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول و الذي نصه" ما درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية

بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين؟" تم استخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واألهمية النسبية ( الرتبة) لتقديرات عينة الدراسة على كل
المجاالت ،وفقرات االستبانة لتحديد درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان

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

الجدول(.)7

الجدول()7
معيار تفسير متوسطات تقدير درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي
مدى المتوسط الحسابي

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي

4029-0

كبيرة جدا

3049-402.

كبيرة

2069-304.

متوسطة

9089-206.

قليلة

9-908.

قليلة جدا

ويبين الجدول( )8المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري واألهمية النسبية( الرتبة) لتقديرات
عينة الدراسة في المجاالت السبعة للدراسة والمتعلقة بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي مرتبة
تنازليا وفق قيمة المتوسط الحسابي لكل مجال.
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الجدول()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية( الرتبة) لتقديرات أفراد عينة

الدراسة على المجاالت الرئيسة لدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي مرتبة تنازليا وف قيمة
المتوسط الحسابي.
رقم

رتبة

المجال

المجال

مجاالت الدراسة

المتوسط االنحراو

درجة

الحسابي المعياري

الممارسة

4

9

القيم.

3097

.082

متوسطة

3

2

رسالة المعهد.

30.3

.073

متوسطة

6

3

األهداو االستراتيجية.

207.

.084

متوسطة

0

4

التحليل البيئي.

2000

.070

قليلة

2

0

الرؤية المستقبلية.

2004

.082

قليلة

7

6

تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها.

2049

.084

قليلة

9

7

تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي.

9087

.06.

قليلة

المتوسط العام.

2069

.067

متوسطة

يت ااح م اان الج اادول(  )8ب ااأن المتوس ااطات الحس ااابية للمج اااالت الس اابعة لدرج ااة ممارس ااة

إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان لتخطايط االساتراتيجي مان وجهاة نظار المعلماين قاد

تراوحت بين( ،)9087-3097أي بين المتوسطة والقليلة وأن مجال " القيم" هو أكبر المجاالت من
حيث درجة تاوافر ممارساات التخطايط االساتراتيجي بمتوساط حساابي(  )3097و بدرجاة متوساطة،

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

درج ااة توافره ااا ف ااي ممارس ااات التخط اايط االس ااتراتيجي بدرج ااة قليلا اة وه ااي مج ااال " التحلي اال البيئ ااي"
بمتوس ااط حس ااابي (  ،)2000ومج ااال " الرؤي ااة المس ااتقبلية" بمتوس ااط حس ااابي (  ،)2004ومج ااال "
تنفيااذ الخطااة ومتابعتهااا وتقويمهااا" بمتوسااط حسااابي (  ،)2049ومجااال " تهيئااة المعهااد للتخطاايط

االستراتيجي" بمتوسط حسابي ( .)9087
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وفااي المسااتوى العااام فااىن درجااة ممارسااة إدا ارت معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان للتخطاايط

االستراتيجي كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لجميع المجاالت (.)2069

وللمزيا ااد ما اان التعما ااق فا ااي تحليا اال بيانا ااات الد ارسا ااة ،تا اام اسا ااتخراج المتوسا ااطات الحسا ااابية،

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقارة مان فقارات المجااالت كال علاى

حاادة ،وذلااك بناااء علااى التقااديرات التااي أدلااى بهااا أف اراد عينااة الد ارسااة .وفيمااا يااأتي عاارض النتااائج

الدراسة لفقرات كل مجال على حدة.

المجال األول :تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري لتقاديرات أفاراد عيناة الد ارساة عان كال
فقرة من فقرات المجال األول " تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي" و البالغ عددها(  )7فقرات ،و

الجدول( ) 1يو ح تلك النتائج إلى جانب األهمية النسبية( الرتبة).
الجدول() 9
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة

على فقرات المجال األول ":تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي"
المتوسط

االنح ار

90.0

قليلة
قليلة

الرقم

الرتبة

الفقرات

2

9

إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد البشرية والمادية بالمعهد.

202.

7

2

توفير الموارد واإلمكانات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي.

2098

.011

9

3

نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي باستخدام وسائل متعددة.

9018

90.0

قليلة

6

4

تحديد مدة زمنية للخطة االستراتيجية.

9014

.010

قليلة

0

0

االستعانة ببعض الخبرات الخارجية في مجال التخطيط االستراتيجي
لدعم عملياته وتجويد أنشطته.

9064

.019

قليلة جدا

4

6

تشكيل فريق عمل يتولى مسؤولية عمليات التخطيط االستراتيجي.

9008

.08.

قليلة جدا

3

7

عقد برامج تدريبية للعاملين في مجال التخطيط االستراتيجي .

9004

.079

قليلة جدا

الحسابي

الدرجة

المعياري

يو ااح الجاادول(  )1إن جميااع فق ارات المجااال األول المتعلقااة بتهيئااة المعهااد للتخطاايط

االستراتيجي قد تراوحت بين( ،)9004 -202.أي بين القليلة والقليلة جداً ،حياث جااءت الفقارة()2
والتي تنص علاى" إعاداد قاعادة بياناات ومعلوماات خاصاة باالموارد البشارية والمادياة للمعهاد" علاى

أعلى متوسط حساابي قيمتاه( )202.وبدرجاة ممارساة قليلاة ،تلياه الفقارات( )6 ،9 ،7أي اا بدرجاة
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ممارسااة قليلااة ،فااي حااين جاااءت الفق ارات(  )3 ،4 ،0بدرجااة ممارسااة قليلااة جاادا ،لتكااون الفق ارة()3

والت ااي نص اات عل ااى"عق ااد با ارامج تدريبي ااة للع اااملين ف ااي مج ااال التخط اايط االس ااتراتيجي" ف ااي المرتب ااة
األخي ارة ،وبالتااالي فااىن درجااة ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي فااي مجااال تهيئااة المعهااد للتخطاايط
االسااتراتيجي كاناات بااين قليلااة والقليلااة جاادا ماان وجهااة نظاار مجتمااع الد ارسااة وعينتهااا ماان المعلمااين
بتلك المعاهد.

المجال الثاني :الرؤية المستقبلية:
يو ح الجدول(  )9.المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري و األهمية النسبية(
الرتبة) للفقرات المكونة للمجال الثاني" الرؤية المستقبلية" والبالغ عددها( )7فقرات ،وفق تقديرات
أفراد عينة الدراسة.

الجدول( )11
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة

على فقرات المجال الثاني ":الرؤية المستقبلية"
المتوسط

الفقرات

االنح ار

الدرجة

الرقم

الرتبة

92

9

إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب.

9.

2

االهتمام بتحديث األساليب والتقنيات لمواكبة تطور التعليم.

2017

93

3

الربط بين المخرجات وسوق العمل.

2007

.017

94

4

تركيز رؤية المعهد على اإلبداع واالبتكار.

2049

90.6

قليلة

99

0

العمل على االهتمام بحاجات المجتمع المحيط بالمعهد.

2049

9099

قليلة

8

6

وضع رؤية واضحة يسير العمل بنا ًء عليها.

2037

90..

قليلة

1

7

إشراك العاملين وأولياء األمور في بناء الرؤية المستقبلية.

9014

90.0

قليلة

الحسابي

المعياري

3099

9098

متوسطة

9023

متوسطة
قليلة

يو ااح الج اادول( ) 9.إن جمي ااع فقا ارات المج ااال الث اااني والمتعلق ااة بالرؤي ااة المس ااتقبلية ،ق ااد
تراوحت بين( ،)9014-3099أي بين المتوسطة والقليلة حيث إن الفقارة(  )92والتاي نصات علاى"
إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()3099
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لتأتي بعدها الفقرة( )9.في المرتبة الثانية والتي نصت على" االهتمام بتحديث األساليب والتقنيات

لمواكبااة تطااور التعلاايم" بمتوسااط حسااابي(  )2017فااي حااين جاااءت الفق ارات( )8 ،99 ،94 ،93
بدرج ااة قليل ااة ومتوس ااطات حس ااابية متقارب ااة ،بينم ااا ج اااءت الفقا ارة( )1والت ااي نص اات عل ااى" إشا اراك

العاااملين وأولياااء األمااور فااي بناااء الرؤيااة المسااتقبلية" فااي المرتبااة األخيارة بمتوسااط حسااابي()9014

ودرج ااة ممارس ااة قليل ااة ،وبالت ااالي ف ااىن درج ااة ممارس ااة التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي مج ااال الرؤي ااة
المستقبلية يتوفر بدرجة متوسطة وقليلة في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان من وجهة نظر

مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد.
المجال الثالث :رسالة المعهد:

يو ح الجدول(  )99المتوسطات الحسابية واالنحراو المعياري و األهمية النسبية(
الرتبة) للفقرات المكونة للمجال الثالث" رسالة المعهد" والبالغ عددها( )7فقرات ،وفق تقديرات أفراد
عينة الدراسة.

الجدول() 11
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة

على فقرات المجال الثالث ":رسالة المعهد"
الفقرات

المتوسط

االنح ار

3007

90..
90.7

متوسطة

الرقم

الرتبة

96
98

9

تحفيز الطالب المتفوقين في التحصيل الدراسي واألنشطة.

2

الحرص على إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية
واللغة العربية.

3041

97

3

السعي إلى التميز في تقديم الخدمات التعليمية.

3091

.013

29

4

إعداد الطالب على مستوى عال من الكفاءة.

3096

.01.

متوسطة

91

0

العمل على تلبية احتياجات المجتمع من الكفاءات المؤهلة في
المجاالت المتصلة بدراستهم.

30.3

.011

متوسطة

2.

6

توجيه الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي.

30.3

90.6

متوسطة

90

7

وضع رسالة مكتوبة واضحة ووافية يشارك فيها كافة المعنيين من
إداريين ومعلمين وطالب.

9070

.016

قليلة جدا

الحسابي

المعياري

الدرجة

كبيرة
كبيرة

يو ح الجدول(  )99إن جميع فقرات المجاال الثالاث المتعلقاة برساالة المعهاد قاد تراوحات

بااين( ،)9070 -3007أي بااين الكبيارة والقليلااة جااداً ،حيااث جاااءت فااي المرتبااة األولااى الفقارة( )96
والت ا ااي تعب ا اار ع ا اان" تحفي ا ااز الط ا ااالب المتف ا ااوقين ف ا ااي التحص ا اايل الد ارس ا ااي واألنش ا ااطة" بمتوس ا ااط
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حسااابي( )3007ودرجااة ممارسااة كبيارة ،كمااا جاااءت الفقارة(  )98والتااي تاانص علااى" الحاارص علااى

إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية واللغة العربية" بدرجة ممارساة كبيارة ،إال أن

الفقرات(  )2. ،91 ،29 ،97جاءت بدرجة ممارسة متوساطة ،فاي حاين جااءت الفقارة(  )90فاي
المرتبة األخيرة ،والتي نصت على" و ع رسالة مكتوبة وا حة ووافية يشارك فيها كافة المعنياين
من إداريين و معلمين وطالب" بمتوسط حسابي( )9070ودرجة ممارسة قليلاة جادا ،ومان هناا فاىن

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في مجال رسالة المعهد يتوفر بين الدرجة الكبيرة والقليلة جدا
في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع الد ارساة وعينتهاا مان المعلماين

بتلك المعاهد.
المجال الرابع :القيم:
يو ح الجدول(  )92المتوسطات الحسابية واالنحاراو المعيااري و األهمياة النسابية( الرتباة)

للفقرات المكونة للمجال الرابع" القيم" والبالغ عددها( )1فقرات ،وفق تقديرات أفراد عينة الدراسة.
الجدول( )12
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات المجال الرابع ":القيم"
المتوسط

االنح ار

3068

90..

كبيرة

3064

90.2

كبيرة

9097

كبيرة
متوسطة

الدرجة

الرقم

الرتبة

الفقرات

24

9

21

2

23

3

غرس قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل المناهج
واألنشطة التي يقدمها.
ترسيخ المبادئ والقيم اإلسالمية لدى الطالب وربطهم بحضارة
أمتهم.
االلتزام بالقوانين واألنظمة المنصوص عليها من قبل ديوان
البالط السلطاني.

3004

3.

4

تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا واجتماعيا.

3036

9099

20

0

االهتمام بمشكالت العاملين و الطالب والعمل على حلها.

30.9

9091

متوسطة

28

6

التركيز على الجودة في األداء والمخرجات.

30..

90..

متوسطة

27

7

السعي نحو التميز والتركيز على اإلبداع.

2087

.011

22

8

مراعاة الشفافية في تحقيق أهدافها.

2070

90.9

26

1

الحسابي

اختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ الفرص.

65

2064

المعياري

9027

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يو ا ااح الج ا اادول(  )92إن جمي ا ااع فقا ا ارات المج ا ااال ال ارب ا ااع المتعلق ا ااة ب ا ااالقيم ق ا ااد تراوح ا اات

بين( ،)2064 -3068أي بين الكبيرة والمتوسطة ،حيث إن الفقرة(  )24والتي نصات علاى" يارس
قيم المواطنة الصالحة في الطاالب مان خاالل المنااهج واألنشاطة التاي يقادمها" جااءت فاي المرتباة

األولااى بمتوسااط حسااابي( )3068وبدرجااة كبي ارة ،كااذلك جاااءت الفق ارتين(  )23 ،21بدرجااة كبي ارة

حسب تسلسالهما فاي المرتباة الثانياة والثالثاة ،فاي حاين جااءت بااقي الفقارات(،27 ،28 ،20 ،3.

 )26 ،22مرتبا ااة بحسا ااب الرتبا ااة ما اان األعلا ااى إلا ااى األقا اال جا اااءت كلها ااا بدرجا ااة متوسا ااط لتكا ااون

الفقارة( )26والتاي نصات علاى" اختياار الطاالب للد ارساة فاي المعهاد وفاق نظاام تكاافؤ الفارص" فاي
المرتباة األخيارة بمتوسااط حساابي( )2064لاذا فااىن درجاة ممارساة التخطاايط االساتراتيجي فاي مجااال

القاايم تتااوفر بدرجااة كبي ارة ومتوسااطة فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية بساالطنة عمااان ماان وجهااة نظاار
مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد.

المجال الخامس :التحليل البيئي:
يو ح الجدول(  )93المتوسطات الحسابية واالنحاراو المعيااري و األهمياة النسابية( الرتباة)
للفقارات المكونااة للمجااال الخااامس" التحلياال البيئااي" والبااالغ عااددها( )90فقارات ،وفااق تقااديرات أفاراد
عينة الدراسة.

الجدول( )13
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أف ارد عينة الدراسة

على فقرات المجال الخامس ":التحليل البيئي"
الرقم

الرتبة

31

9

4.

الفقرات

المتوسط

االنح ار

30.0

9023

الحسابي

االلتزام بالموازنة المالية المحددة في الخطة التنفيذية.

2

التكيف مع المتغيرات الطارئة.

2087

40

3

توفير عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة والمعامل الالزمة.

2089

38

30
36
49

4

وضع خطة لعالج نقاط الضعف لالرتقاء بمستوى األداء.

2076

0

إشراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على سير العمل.

207.

6

االستفادة من نقاط القوة لدعم مستوى جودة األداء بالمعهد.

2064

7

2008

بناء عملية تخطيطية وفق نظام واقعي متكامل.

66

المعياري

90.8
909.
.01.
90.8
90.9
90.3

الدرجة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة

34

8

تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط الضعف التي تمثل القيود وأوجه
القصور الذاتية التي يمكن أن تعوق تحقيق المعهد للرؤية والرسالة واألهداف.

2000

90.9

قليلة

33

1

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

2009

90..

قليلة

44

9.

دراسة معوقات العمل للحد من تأثيرها على العاملين والطالب.

2037

90.2

قليلة

37

99

االهتمام بوضع بدائل استراتيجية مناسبة.

2036

.017

قليلة

32

92

تحديد الفرص المتاحة للمعهد في المستقبل.

2021

90.2

قليلة

39

93

تحليل البيئة الخارجية للتعرف إلى المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على
مستقبلها.

2028

.012

قليلة

42

94

توفير عدد كاف من اإلداريين و المعلمين في كافة التخصصات.

2027

9090

قليلة

43

90

استخدام قواعد بيانات ومعلومات دقيقة في وضع الخطط.

2091

.019

قليلة

يو ااح الج اادول(  )93إن جمي ااع فقا ارات المج ااال الخ ااامس المتعلق ااة بالتحلي اال البيئ ااي ق ااد
تراوحا اات با ااين( ،)2091 -30.0أي با ااين المتوسا ااطة والقليلا ااة ،حيا ااث جا اااءت فا ااي المرتبا ااة األولا ااى

الفقا ارة( )31والت ااي تعب اار ع اان" االلتا ازام بالموازن ااة المالي ااة المح ااددة ف ااي الخط ااة التنفيذي ااة" بمتوس ااط
حسااابي( )30.0وبدرجااة ممارسااة متوسااطة ،أمااا فااي المرتبااة الثانيااة فقااد جاااءت الفق ارة( )4.والتااي

نصت على" التكيو مع المتغيرات الطارئة" وبدرجة متوسطة ،كما جااءت الفقارات(،30،38 ،40

 )36أي ااا بدرجااة متوسااطة ومتوسااط حسااابي متقااارب ،فااي حااين جاااءت باااقي الفقارات(،34 ،49
 )43 ،42 ،39 ،32 ،37 ،44 ،33بدرجا ااة قليل ا ااة ،ل ا ااذا نج ا ااد أن فا ااي المرتب ا ااة األخي ا ارة ج ا اااءت

الفقرة( )43والتي عبرت عن" استخدام قواعد بيانات و معلومات دقيقة في و ع الخطط" بمتوسط
حسااابي( ،)2091وبالتااالي فااىن درجااة ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي فااي مجااال التحلياال البيئ ااي
يتوفر بدرجاة متوساطة وقليلاة فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية بسالطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع

الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد.
المجال السادس :األهدا

االستراتيجية:

يو ا ااح الجا اادول(  )94المتوسا ااطات الحسا ااابية واالنح ا اراو المعيا اااري و األهميا ااة النسا اابية(
الرتبة) للفقرات المكونة للمجاال الساادس" األهاداو االساتراتيجية" والباالغ عاددها( )9.فقارات ،وفاق
تقديرات أفراد عينة الدراسة.
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الجدول() 14
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة

على فقرات المجال السادس ":األهدا

االستراتيجية"
المتوسط

االنح ار

الرقم

الرتبة

الفقرات

0.

9

السعي ألن يكون المعهد مؤسسة تعليمية متميزة في سلطنة عمان.

3090

04

2

االهتمام باإلرشاد والدعم الجيد للطالب في معظم الحاالت.

30.3

90.1

03

3

السعي إلى تحقيق األهداف التي وضعت في ضوء اإلمكانات المتاحة.

2018

90.4

02

الحسابي

المعياري

9092

متوسطة
متوسطة
متوسطة

4

االلتزام بالبرامج والجداول الزمنية التي وضعت لتحقيق األهداف.

2071

09

0

وضع خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف المعهد.

2074

90.3

41

6

وضع أهداف تتسم بالمرونة تسمح بالتعديل وفقا للمتغيرات الطارئة.

2066

.018

47

الدرجة

7

صياغة أهداف تتسم بالشمولية والوضوح.

2048

90.0

90.3

متوسطة
متوسطة

متوسطة
قليلة

00

8

تقويم مخرجات المعهد للتأكد من تحقيق األهداف وتقديم التغذية
الراجعة الالزمة.

2048

9093

قليلة

48

1

تصميم أهداف تتسم بالواقعية والقابلة للتطبيق.

2040

.013

قليلة

46

9.

وضع األهداف باالشتراك مع فريق من العاملين والمعنيين بالمعهد.

2023

90.2

قليلة

يو ح الجادول(  )94إن جمياع فقارات المجاال الساادس المتعلقاة باألهاداو االساتراتيجية

قد تراوحت بين( ،)2023 -3090أي بين المتوسطة والقليلة ،حيث إن الفقرة( )0.والتي تعبر عن"
السااعي ألن يكااون المعهااد مؤسسااة تعليميااة متمي ازة فااي ساالطنة عمااان" جاااءت فااي المرتبااة األولااى

بمتوسط( )3090ودرجة ممارسة متوسطة ،لتأتي بعدها في المرتبة الثانية الفقرة( )04والتي نصت
علااى" االهتمااام باإلرشاااد و الاادعم الجيااد للطااالب فااي معظاام الحاااالت" بدرجااة متوسااطة ،كمااا أن

الفق ارات( )41 ،09 ،03،02أي ااا جاااءت بدرجااة متوسااطة ،فااي حااين جاااءت الفق ارات(،00 ،47
 )46 ،48بدرجة قليلة ،لتكون بذلك الفقرة( )46والتي نصت على" و ع األهاداو باالشاتراك ماع
فريق من العاملين و المعنيين بالمعهد" فاي المرتباة األخيارة بمتوساط حساابي( )2023وبالتاالي فاىن

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في مجال األهداو االستراتيجية يتوفر بدرجة متوسطة وقليلة
في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان مان وجهاة نظار مجتماع الد ارساة وعينتهاا مان المعلماين

بتلك المعاهد.

68

المجال السابع :الخطة التنفيذية( متابعتها وتقويمها):
يو ح الجدول(  )90المتوساطات الحساابية واالنحاراو المعيااري واألهمياة النسابية( الرتباة)
للفقرات المكونة للمجال السابع" الخطة التنفيذية :متابعتها وتقويمها" والبالغ عددها( )99فقرة ،وفق
تقديرات أفراد عينة الدراسة.

الجدول() 15
المتوسطات الحسابية واالنح ار

المعياري واألهمية النسبية(الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة

على فقرات المجال السابع ":الخطة التنفيذية :متابعتها وتقويمها"
الرقم

الرتبة

60

9

مساءلة العاملين على تنفيذ الخطط.

69

2

العمل على متابعة الخطط التنفيذية من خالل جدول زمني محدد.

64

الفقرات

المتوسط

االنح ار

الحسابي

المعياري

2067

90.4

متوسطة

2000

909.

قليلة

3

وضع أنظمة وتعليمات تتعلق بعملية المتابعة والتقييم.

2000

909.

الدرجة

قليلة

62

4

العمل على مقارنة كفاءة األداء بمعدالت اإلنجاز في فترات زمنية محددة.

2009

90.4

قليلة

66

0

استخدام النتائج التي يتم الحصول عليها من عملية المتابعة في بناء خطة
عالجية.

2048

90.3

قليلة

6.

6

الحرص على مراجعة ميزانية الخطط باستمرار.

2042

90.9

قليلة

07

63

7

التأكد من قدرة معايير األداء على تحديد صعوبات ومشكالت تنفيذ الخطط.

2049

8

إخضاع الخطط لعملية الرقابة والتقويم بشكل مستمر.

204.

08

1

تقويم الموارد واإلمكانات المادية المستخدمة لتنفيذ الخطط.

2037

06

01

9.

وضع معايير أداء قابلة للقياس لكل مكونات الخطط.

2090

99

تدريب العاملين بالمعهد تبعا الحتياجات ومهام الخطط الجديدة.

20.9

.016
90.7
90.8
.018
90..

قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة

يظه اار م اان الج اادول(  )90إن جمي ااع فقا ارات المج ااال الس ااابع المتعلق ااة بالخط ااة التنفيذي ااة

ومتابعتهاا وتقويمهاا قاد تراوحات بااين( ،)20.9 -2067أي باين المتوساطة والقليلاة ،وأن الفقارة()60
والتي تنص على" مساءلة العااملين علاى تنفياذ الخطاط" فاي المرتباة األولاى وبدرجاة متوساطة ،أماا

باقي الفقرات فقد جاءت جميعها بدرجة قليلة ،حيث جااءت فاي المرتباة األخيارة الفقارة(  )06والتاي

تعبار عان" تاادريب العااملين بالمعهاد تبعااا الحتياجاات ومهااام الخطاط الجديادة" والتااي حصالت علااى
69

أقل متوسط حسابي( )20.9وبدرجة قليلة ،وبالتاالي فاىن درجاة ممارساة التخطايط االساتراتيجي فاي
مجا ااال الخطا ااة التنفيذيا ااة ومتابعتها ااا وتقويمها ااا يتا ااوفر بدرجا ااة متوسا ااطة وقليلا ااة فا ااي معاها ااد العلا ااوم
اإلسالمية بسلطنة عمان من وجهة نظر مجتمع الدراسة وعينتها من المعلمين بتلك المعاهد.
ثانيا :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
لإلجابة على السؤال الثاني و الذي نصه " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى( ) .0.0 ≤ αبين أفراد مجتمع الدراسة تُعزى لمتغيرات ( الخبرة  -المؤهل) في ممارسة
إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي؟"
ت ا ا ا اام حس ا ا ا اااب المتوساا ا ا ااطات الحس ا ا ا ااابية ،واالنح ا ا ا ا اراو المعي ا ا ا اااري ،و اختبا ا ا ا ااار تحلي ا ا ا اال التباا ا ا اااين
األحادي( )ANOVAللتحقق من داللة الفروق بين متوسطات تقادير مجتماع الد ارساة وعينتاه علاى
المجاالت السبعة المتعلقة بدرجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسالطنة عماان للتخطايط

االس ا ااتراتيجي ،كم ا ااا ت ا اام اس ا ااتخدام اختب ا ااار المقارن ا ااة البعدي ا ااة( )LSDللكش ا ااو ع ا اان الف ا ااروق ب ا ااين
المتوسااطات ،كمااا تاام اسااتخدام اختبااار " ت" ( )T-Testلمجمااوعتين مسااتقلتين للتحقااق ماان داللااة
الفروق بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة وعينته في مجاالت الدراسة السبعة وفقا للمتغيارات

التية:
 -1متغير الخبرة:
يو ااح الجاادول(  )96المتوسااطات الحسااابية و االنح ارفااات المعياريااة لتقااديرات أف اراد عينااة

الد ارسااة علااى المجاااالت و مجمااوع المجاااالت الساابعة لممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي وفقااا لمتغياار

الخبرة.

الجدول() 16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجاالت الدراسة
وفقا لمتغير الخبرة.
االنح ار

المعياري

المجال

الفئة

العدد

المتوسط الحسابي

تهيئة المعهد للتخطيط

أقل من  0سنوات

31

907.

.040

من  0إلى  9.سنوات

26

20.4

.062

أكثر من  9.سنوات

92

20.3

.087

المجموع

77

9087

.06.

االستراتيجي.
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الرؤية المستقبلية.

رسالة المعهد.

القيم

التحليل البيئي.

األهداو االستراتيجية.

تنفيذ الخطة ومتابعتها
وتقويمها.

اإلجمالي

أقل من  0سنوات

31

2003

.070

من  0إلى  9.سنوات

26

2006

.019

أكثر من  9.سنوات

92

2004

.013

المجموع

77

2004

.082

أقل من  0سنوات

31

201.

.074

من  0إلى  9.سنوات

26

3093

.078

أكثر من  9.سنوات

92

3023

.000

المجموع

77

30.3

.073

أقل من  0سنوات

31

30.4

.084

من  0إلى  9.سنوات

26

3098

.076

أكثر من  9.سنوات

92

3000

.08.

المجموع

77

3097

.082

أقل من  0سنوات

31

2009

.063

من  0إلى  9.سنوات

26

2004

.084

أكثر من  9.سنوات

92

2079

.014

المجموع

77

2000

.070

أقل من  0سنوات

31

2067

.076

من  0إلى  9.سنوات

26

2060

.086

أكثر من  9.سنوات

92

201.

90.6

المجموع

77

207.

.084

أقل من  0سنوات

31

2036

.068

من  0إلى  9.سنوات

26

2046

.017

أكثر من  9.سنوات

92

2047

90.4

المجموع

77

2049

.084

أقل من  0سنوات

31

2004

.007

من  0إلى  9.سنوات

26

2064

.073

أكثر من  9.سنوات

92

2078

.084

المجموع

77

2069

.067

ولمعرفا ااة ما ااا إذا كانا اات الفا ااروق المشا اااهدة با ااين المتوسا ااطات علا ااى المجا اااالت و مجما ااوع

المجا اااالت ذات داللا ااة إحصا ااائية عنا ااد مسا ااتوى داللا ااة( ،).0.0 ≤ αتا اام اس ااتخدام تحليا اال التبا اااين
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األحاادي( )One Way Analysis Of Varianceوالجادول ( )97يو اح تلاك المقارناة باين

مجموعات الخبرة الثالث.

جدول( )17
تحليل التباين األحادي( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ومجموع مجاالت
الدراسة وفقا لمتغير الخبرة.
مجموع

درجات

متوسط

المجال

مصدر التباين

تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي

بين المجموعات

2020.

داخل المجموعات

200816

74

بين المجموعات

.0.91

2

.0..1

داخل المجموعات

020290

74

.07.6

بين المجموعات

90312

2

.0616

داخل المجموعات

4.0.14

74

.0042

بين المجموعات

2042.

2

9029.

داخل المجموعات

4109..

74

.0664

بين المجموعات

.0388

2

.0914

داخل المجموعات

430.36

74

.0082

بين المجموعات

.0007

2

.0271

داخل المجموعات

030422

74

.0722

بين المجموعات

.0988

2

.0.14

داخل المجموعات

030686

74

.0720

بين المجموعات

.0079

2

.0280

داخل المجموعات

330687

74

.0400

الرؤية المستقبلية.
رسالة المعهد.
القيم
التحليل البيئي.
األهداو االستراتيجية.
تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها.
اإلجمالي

المربعات

المربعات

الحرية
2

90920
.030.

قيمة
( )

الداللة

30290

.0.46

.0.93

.0187

90284

.0283

90824

.0961

.0334

.0797

.0386

.0689

.0921

.0871

.0627

.0037

يت ااح م اان الج اادول( )97أن ااه توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ف ااي المج ااال األول" تهيئ ااة
المعهد للتخطيط االستراتيجي" تُعزى لمتغير الخبرة ،حيث كانت قيمة( و) دالة عند مستوى داللة
(.).0.0 ≤ α
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مستوى

وللتحقق من مصدر هذه الفروق في المجال األول " تهيئة المعهد للتخطايط االساتراتيجي" تام

استخدام اختبار( )LSDللمقارنات البعدية و الجدول( )98يو ح ذلك.
الجدول()18

المقارنات البعدية بطريقة ( )LSDألثر الخبرة على المجال األول
أقل من 0

المجال

سنوات الخبرة

المتوسط

تهيئة المعهد للتخطيط

أقل من  0سنوات

907.

من  0إلى  9.سنوات

20.4

*.034690

أكثر من  9.سنوات

20.3

.033242

االستراتيجي.

سنوات

من  0إلى 9.

أكثر من 9.

سنوات

سنوات

*.034690-

.033242.0.9374

.0.9374-

يت ح من الجدول( )98وجود فروق لصالح الخبرة المتوسطة في مجال تهيئة المعهد
للتخطيط االستراتيجي.
 -1متغير المؤهل العلمي:
يو ا ااح الجا اادول(  )91المتوسا ااطات الحسا ااابية و االنح ارفا ااات المعياريا ااة لتقا ااديرات أف ا اراد

مجتمع الدراسة وعينته على المجاالت و مجموع المجاالت السبعة لممارسة التخطيط االستراتيجي
وفقااا لمتغياار المؤهاال العلمااي ،وهنااا تجاادر اإلشااارة إلااى اقتصااار المؤهاال العلمااي بااين أف اراد مجتمااع

الد ارس ااة وعينت ااه عل ااى البك ااالوريوس والماجس ااتير ،ولا اذلك ت اام اس ااتخدام اختب ااار "ت" للمقارن ااة ب ااين
متوسطي مجموعتين مستقلتين (.)Independent Sample T-Teast
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الجدول() 19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجاالت الدراسة
وفقا لمتغير المؤهل العلمي.
المجال

المؤهل العلمي العدد

الحسابي

المعياري

79

9080

.008

6

20.4

.019

بكالوريوس

79

2002

.083

ماجستير

6

2078

.073

بكالوريوس

79

2017

.072

ماجستير

6

3079

.001

بكالوريوس

79

309.

.089

ماجستير

6

3014

.000

بكالوريوس

79

2003

.072

ماجستير

6

2089

909.

بكالوريوس

79

2067

.082

ماجستير

6

30..

90.6

بكالوريوس

79

2031

.082

ماجستير

6

2063

90.4

بكالوريوس

79

2008

.060

ماجستير

6

2017

.082

تهيئة المعهد للتخطيط

بكالوريوس

االستراتيجي.

ماجستير

الرؤية المستقبلية.
رسالة المعهد.
القيم
التحليل البيئي.
األهداو االستراتيجية.
تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها.
اإلجمالي

المتوسط

االنح ار

قيمة ت

مستوى
الداللة

.0734-

.046

.0737-

.046

20499-

.0.9

20478-

.0.9

.0866-

.038

.0811-

.037

.0663-

.00.

90382-

.097

أشارت نتائج الجدول(  )91إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α
 ).0.0بااين متوسااطات تقاادير أف اراد مجتمااع الد ارسااة وعينتااه لدرجااة ممارسااة إدارات معاهااد العلااوم
اإلسااالمية بساالطنة عمااان للتخطاايط االسااتراتيجي فااي المجااال الثالااث " رسااالة المعهااد" ،والمجااال

ال اربااع " القاايم"  ،حيااث كااان كلهااا لصااالح األفاراد الااذين يحملااون مؤهاال الماجسااتير .بينمااا لاام تظهاار
فروق دالة إحصائيا في باقي مجاالت الدراسة.
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الفصل اخلامس
مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها

75

الفصل اخلامس
مناقشة نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها
يت ا اامن ها ااذا الفصا اال تفسا ااير و مناقشا ااة النتا ااائج التا ااي تا اام التوصا اال إليها ااا بنا اااء علا ااى المعالجا ااة

اإلحصااائية ،حيااث ساايتم تفساايرها فااي

ااوء أهااداو الد ارسااة ،واألدب النظااري ،والد ارسااات السااابقة

ذات العالقااة بمو ااوع الد ارسااة ،وذلااك ماان خااالل عاارض مناقشااة النتااائج وفااق أساائلة الد ارسااة علااى

النحو التي:

أوال :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسالطنة عماان للتخطايط االساتراتيجي مان وجهاة
نظر المعلمين؟
أش ااارت النت ااائج الا اواردة ف ااي الج اادول( )8إل ااى إن درج ااة ممارس ااة إدارات معاه ااد العل ااوم اإلس ااالمية
بسلطنة عمان للتخطايط االساتراتيجي متوساطه( )2069وهاي درجاة تقتارب جادا مان القليلاة بحساب

معيار تفسير المتوسطات في الجدول(.)7

وقد تعود أسباب تدني ممارسة التخطيط االساتراتيجي فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية سالطنة عماان

بدرجة متوسطة إلى يياب بعض عناصر التخطيط االستراتيجي في معاهد العلوم اإلسالمية نظ ار
إلى حداثة مفهوم التخطايط االساتراتيجي لادى القاائمين علاى معاهاد العلاوم اإلساالمية ،حياث تمثال
ذلك في عدم وجود خطة متكلمة استراتيجية للمعاهد شاملة لجمياع المجااالت وهاو ماا يفسار تاراوح

درجااة مج اااالت الد ارس ااة ب ااين المتوسااطة والقليل ااة .وه ااذه التفس ااير يتف ااق مااع م ااا ذهب اات إلي ااه د ارسا اة

أمبوس ا ا ا ا ا ااعيدي( )2.92ود ارس ا ا ا ا ا ااة الك ا ا ا ا ا ااردي ( )2.9.ود ارس ا ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ا اارحني( )2.9.ود ارس ا ا ا ا ا ااة

الحوسااني( )2..1ود ارسااة السااقا( )2.93ود ارسااة العم ارات( )2.94والتااي فساارت امااتالك مااد اري
الماادارس لمهااارات التخطاايط االسااتراتيجي بدرجااة متوسااطة إلااى أن معظاام عمليااات التخطاايط فااي
المدارس تبناى علاى و اع تنباؤات قصايرة األجال علاى اعتباار إن الفكار الترباوي ماا يازال لام يتجاه
نحو الفكر االستراتيجي بتقنياته المتقدمة من أجل تحقيق أهداو التنمية التربوية إلزالة الفجوة بين

الااتعلم و المجتمااع .وكااذلك د ارسااة مقابلااة( )2.94والتااي فساارت ذلااك بوجااود نق اص فااي الخب ارة ،و
المعرفااة لاادى القااائمين علااى عملياة التخطاايط االسااتراتيجي كااان لااه دور فااي الحصااول علااى درجااة

متوسطة ،وال يتفق هاذا التفساير ماع ماا ذهبات إلياه د ارساة المجاالي وساماره( )2.94والتاي أشاارت
إلى و وح مفهوم التخطيط االستراتيجي في جامعة مؤتة بدرجة قوية.
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أم ا ااا فيم ا ااا يتعل ا ااق بمج ا اااالت درج ا ااة ممارس ا ااة إدارات معاه ا ااد العل ا ااوم اإلس ا ااالمية للتخط ا اايط

االسا ااتراتيجي ،فقا ااد جا اااء مجا ااال القا اايم فا ااي المرتبا ااة األولا ااى بمتوسا ااط( )3097أي بدرجا ااة ممارسا ااة
ويعزى ذلك إلى نوع التوجه التعليمي الذي قامت على أساساه معاهاد العلاوم اإلساالمية
متوسطةُ ،
بتركيزها على منهاج التربية اإلساالمية واللغاة العربياة والتااريل و بالتاالي يارس القايم اإلساالمية و

شعور المواطنة لدى طلبته ،إلى جانب جو األلفة و التعاون السائد بين العااملين فاي المعهاد نظا ار

لقلاة عااددهم فااي كاال معهااد أدى ذلااك إلااى باروز مجااال القاايم علااى باااقي المجاااالت دوان كااان فااارق
المتوسط بينها قليالً.
وتتفاق نتيجاة ممارسااة مجاال القايم بدرجااة متوساطة ماع د ارسااة األشاقر(2.93م) ،إال أنهاا تختلااو

عما جاء في دراسة حلس(2.93م) والتي كشفت عن وجود تطبيق بدرجة كبيرة في محور القيم.

أمااا مجااال رسااالة المعهااد فقااد جاااء فااي المرتبااة الثانيااة بمتوسااط( )30.3أي بدرجااة ممارسااة

ويعازى ذلاك إلاى ييااب الرساالة المكتوباة الوا احة التاي يساير وفقهاا العمال فاي المعهااد
متوساطةُ ،
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

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

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عربيات(2.99م)  ،ود ارساة األشاقر(2.93م) ،إال أن هاذه النتيجاة

ال تتفااق مااع د ارسااة حلااس(2.93م) والتااي طبااق فيهااا مجااال الرسااالة بدرجااة كبيارة  ،كمااا أن د ارسااة
أمبوسعيدي(2.92م) جاء فيها ممارسة التخطايط االساتراتيجي فاي مجاال الرساالة بمادارس التربياة
والتعليم بدرجة عالية  ،و كذلك دراسة العمرات(2.94م) والتي أشارت إلى تحقاق مهاارة التخطايط

االستراتيجي في مجال الرسالة بدرجة عالية،

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

هااذه األه ااداو بس اابب ع اادم إشا اراكهم ف ااي ص اايايتها أو حت ااى تعميمه ااا عل اايهم ك ااان ل ااه أث اار عل ااى

استجابات عينة الدراسة بدرجة متوسطة تقترب جدا من درجة قليلة.

وتتفق نتيجة ممارسة مجال األهداو االساتراتيجية بدرجاة متوساطة ماع د ارساة األشاقر(2.93م) ،
إال أنه ا اا تختلا ااو ما اان حيا ااث النتيجا ااة عما ااا جا اااء فا ااي د ارسا ااة حلا ااس(2.93م)  ،و كا ااذلك د ارسا ااة
أمبوسعيدي(2.92م)  ،ودراسة عربيات(2.99م) والتي جاءت جميعها بدرجة كبيرة.
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وجااء فااي المرتبااة الرابعاة مجااال التحلياال البيئااي بمتوساط( )2000أي بدرجااة ممارسااة قليلااة،
ااعو قاادرات إدارات معاهااد العلااوم اإلسااالمية علااى تطبيااق عمليااات التحلياال

ويعاازى ذلااك إلااى
ُ
البيئااي نتيجااة عاادم إخ اااعها لب ارامج ودورات لمثاال هااذا النااوع ماان التحلياال ،و ماان خااالل عماال

الباح ااث ف ااي ع اادة معاه ااد يلح ااظ أن التركي ااز عل ااى تحلي اال نق اااط ال ااعو ه ااو الس ااائد عل ااى جمي ااع
عمليات التحليل البيئي ،وبالتالي كان لذلك أثر في تدني ممارسة عمليات التحليل البيئاي مان قبال

إدارات معاهد العلوم اإلسالمية.
وال تتف ا ااق ه ا ااذه النتيج ا ااة م ا ااع د ارس ا ااة عربي ا ااات(2.99م)  ،ود ارس ا ااة الك ا ااردي(2.9.م)  ،ود ارس ا ااة

الحوسني(2..1م) والتي جاءت جميعها بدرجة تطبيق متوسطة في مجال التحليل االستراتيجي.

أم ااا مج ااال الرؤي ااة المس ااتقبلية فق ااد ج اااء ف ااي المرتب ااة الخامس ااة بمتوس ااط( )2004أي بدرج ااة

ممارسااة قليلااة ،ويفساار ذلااك يياااب الرؤيااة االسااتراتيجية الوا ااحة التااي تعباار عاان تطلعااات المعهااد

نتيجة االعتقاد السائد بأن صياية الرؤية المستقبلية من اختصاص اإلدارة العليا.

وال تتفااق هااذه النتيجااة مااع د ارسااة أمبوسااعيدي(2.92م) والتااي أشااارت إلااى تطبيااق مجااال صااياية
الرؤيااة فااي ماادارس التربيااة والتعلاايم بدرجااة عاليااة ،كمااا أنه اا تختلااو مااع د ارسااة العم ارات(2.94م)

ودراسة عربيات(2.99م) والتي جاءت بدرجة ممارسة متوسطة في هذا المجال.

في حين جاء مجال تنفياذ الخطاة ومتابعتهاا وتقويمهاا فاي المرتباة السادساة بمتوساط()2049

ويعزى ذلك إلى نوعية الخطة التنفيذية ،حيث إن أيلب الخطط التي يتم
أي بدرجة ممارسة قليلةُ ،
تنفيذها في المعهد هي خطط قصايرة المادى تمتاد لفصال د ارساي أو لعاام د ارساي واحاد دون ربطهاا
بخطة تنفيذية استراتيجية عامة يمكن من خاللها متابعة مدى تنفيذ األهداو العامة للمعاهد.

وتختلااو هااذه النتيجااة مااع د ارسااة حنااا(2.92م) ود ارسااة الصااانع(2.93م) والتااي جاااء فيهااا مجااال

التطبيق والتنفيذ للخطط االستراتيجية مرتفعا ،كما ال تتفق مع دراسة الكردي(2.9.م) والتاي جااء
فيها ا ا ااا مجا ا ا ااال تقا ا ا ااويم و متابعا ا ا ااة الخطا ا ا ااة االسا ا ا ااتراتيجية بدرجا ا ا ااة متوسا ا ا ااطة ،كما ا ا ااا أن د ارسا ا ا ااة

الحوسااني(2..1م) أشااارت إلااى أن التنفيااذ االسااتراتيجي للخطااط فااي و ازرة التربيااة والتعلاايم بساالطنة
عمان يتم بدرجة متوسطة.

وجا اااء مجا ااال" تهيئا ااة المعها ااد للتخطا اايط االسا ااتراتيجي" فا ااي المرتبا ااة السا ااابعة بمتوسا ااط بلا ااغ

( )9087وبدرجااة ممارسااة قليلااةُ ،يعاازى ذلااك إلااى يياااب التوجااه الحقيقااي ماان قباال إدارات المعاهااد
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اإلسالمية نحو التخطيط االستراتيجي وبالتالي فىن فقدان القاعدة األساساية للتخطايط االساتراتيجي

أدى إلى

عو عملية تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي.

وهااذه النتيجااة ال تتفااق مااع د ارسااة الحوسااني( )2..1والتااي أشااارت إلااى تطبيااق مرحلااة التح ااير

إلعداد الخطة االستراتيجية بدرجة متوسطة ،كما ال تتفق مع دراسة الصانع( )2.93والتي جاءت
فيها درجة الممارسة للتخطيط االستراتيجي لمرحلة ما قبل التخطيط االستراتيجي مرتفعة.
ولمزيد من التفصيل في مناقشة نتائج الدراسة الحالية سايتم مناقشاة فقارات كال مجااالت مان
مجاالت الدراسة على حدة ،وذلك على النحو التي:
المجال األول :تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي:
أظهرت نتائج الجدول( )1أن استجابة أفاراد عيناة الد ارساة فاي مجاال "تهيئاة المعهاد للتخطايط

االستراتيجي" تراوحت ما بين القليلة والقليلاة جاداً ،لاذا سايتم مناقشاة كال مجموعاة علاى حادى وفاق

النحو التي:

 عبااارات ذات درجااة الممارسااة القليلااة :وهااذه العبااارات بحسااب الرتبااة هااي " إعااداد قاعاادة بياناااتومعلوم ا ااات خاص ا ااة ب ا ااالموارد البشا ا ارية والمادي ا ااة بالمعه ا ااد" بمتوس ا ااط( )202.و " ت ا ااوفير الما ا اوارد

واإلمكان ااات الالزم ااة لعملياااة التخط اايط االس ااتراتيجي" بمتوسا ااط( )2098و " نش اار ثقاف ااة التخطا اايط
االسا ا ااتراتيجي باسا ا ااتخدام وسا ا ااائل متعا ا ااددة ".بمتوسا ا ااط ( )9018و " تحديا ا ااد ما ا اادة زمنيا ا ااة للخطا ا ااة
االستراتيجية " بمتوسط(.)9014

عو االهتمام بىيجاد قاعدة بيانات وا حة لكل معهد نظا ار

ُيفسر هذا التدني في الممارسة
للحراك الوظيفي المستمر بين المعاهد وهو ما أشارت إليه الدراسة االستطالعية التي قام بىجرائهاا
الباحااث إلااى جانااب عاادم وجااود قاعاادة بيانااات شاااملة مشااتركة بااين جميااع المعاهااد تشاارو عليهااا
اإلدارة الوسااطى أو العليااا و االقتصااار علااى البيانااات األساساية للماوارد البشارية واألصااول الماديااة

الثابت ااة لك اال معه ااد عل ااى ح اادة ،كم ااا أن قل ااة ت ااوفير م ااا يتطلب ااه التخط اايط االس ااتراتيجي م اان ما اوارد
دوامكانيات ناتج عن عدم إدراك أهمية تلك المتطلبات في العمل االستراتيجي ويلحظ ذلك في عادم
االهتمام بنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين العاملين ،فعند النظر إلى برامج الملتقيات التربوية
الساانوية والتااي تقيمهااا دائ ارة التعلاايم والتاادريب والتااي تشاارو علااى معاهااد العلااوم اإلسااالمية بشااكل
مباشر لم تشمل تلك الملتقيات أي برنامج في مجال التخطيط االستراتيجي على حد علم الباحث،

وقد اتفق هذا التفسير مع دراسة الشمري( )2.92فاي
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اعو االهتماام بتاوفير الماوارد واإلمكاناات

الالزمااة للتخطاايط االسااتراتيجي و اارورة نشاار ثقافااة التخطاايط االسااتراتيجي ،كمااا أن هااذه النتيجااة
التتفق مع دراسة حناا ( )2.92والتاي أشاارت إلاى ارتفااع درجاة تاوفر نظام معلوماات جيادة تساهل

عملية اتخااذ القا اررات االساتراتيجية ،كاذلك د ارساة الكاردي( )2.9.والتاي أشاارت إلاى وجاود قاعادة
بيانات مركزية شاملة دواطار زمني لعملية التخطيط بدرجة مرتفعة.

 -عبااارات ذات درجااة ممارسااة قليلااة جاادا :وهااذه العبااارات بحسااب الرتبااة هااي" االسااتعانة باابعض

الخبا ا ا ارات الخارجي ا ا ااة ف ا ا ااي مج ا ا ااال التخط ا ا اايط االس ا ا ااتراتيجي ل ا ا اادعم عمليات ا ا ااه وتجوي ا ا ااد أنش ا ا ااطته"
بمتوسط( )9064و " تشكيل فريق عمل يتولى مسؤولية عملياات التخطايط االساتراتيجي" بمتوساط(
 )9008و " عقد برامج تدريبية للعاملين في مجال التخطيط االستراتيجي" بمتوسط(.)9004

ويعزى ذلك إلى تركيز إدارة المعهد على تسيير اليوم الدراسي والذي أوجد في المقابل نوع من
ُ
القصور في التخطايط نحاو تجدياد العمال أو تفعيال أنشاطته مان خاالل االساتعانة بابعض التجاارب
أو الخب ارات فااي ظاال يياااب الفريااق الااذي يتااولى مسااؤولية هااذه المهمااة فااي المعهااد ،و بااالتي فعاادم

إدراك أهميااة ذلااك ماان قباال إدارات المعاهااد نااابع ماان عاادم تلقاايهم أي تاادريب فااي مجااال التخطاايط

االس ااتراتيجي فق ااد ت اام اإلش ااارة س ااابقا إل ااى ع اادم ت اامين با ارامج التخط اايط االس ااتراتيجي ف ااي جمي ااع
الملتقيات التربوية السنوية التي يح رها العاملون في معاهد العلوم اإلسالمية .يدعم هذا التفساير

بصورة عكسية ما جاء في دراسة الصانع( 2.93م) والتي أشارت إلاى أن ارتفااع درجاة ممارساة
عمداء الكليات الجامعية المتوسطة للتخطيط االستراتيجي ناتج عان ح اورهم لادورات تدريبياه فاي

هاذا المجاال ،إلااى جاناب ماا ذكاره الحوساني(2..1م) ماان أن عادم تفعيال مفاااهيم عملياة التخطاايط

االس ااتراتيجي بص ااورة مر ااية ي ااؤدى إل ااى ت اادني درج ااة االس ااتعانة ب ااالخبرات الخارجي ااة ف ااي مج ااال
التخطيط االستراتيجي ،كما أن دراسة الشمري(2.92م) أشارت إلى أن عدم تلقي المعلمين بارامج
تدريبيااة علااى أساااليب وفنيااات التخطاايط االسااتراتيجي نااابع ماان عاادم امااتالك بعااض القااائمين علااى

إدارة الماادارس قناعااة بجاادوى عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي ،كمااا أن

ااعو االسااتعانة بااالخبرات

الخارجي ااة ف ااي التخط اايط االس ااتراتيجي اتفق اات مع ااه د ارس ااة الك ااردي(2.9.م) إال أن ه ااذه الد ارس ااة
اختلف اات ف ااي جزئيت ااي وج ااود فري ااق يق ااوم بهم ااة التخط اايط االس ااتراتيجي و إخ اااع الق ااائمين عل ااى

التخطيط االستراتيجي لورل وبرامج تدريبية والتي جاءت درجة تطبيقهما متوسطة.
المجال الثاني :الرؤية المستقبلية:
بينات نتاائج الد ارسااة فاي الجادول(  )9.أن اسااتجابات أفاراد عيناة الد ارسااة حاول فقارات الرؤيااة

المستقبلية جاءت ما بين الدرجة المتوسطة وقليلة.
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فقد جاءت الفقرة( )92والتي تعبر عن " إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب" في المرتبة

األولى ،و جاءت الفقرة ( )9.والتي تنص على " االهتمام بتحديث األساليب و التقنياات لمواكباة
تطاور التعلايم" فاي المرتبااة الثانياة ،ويعازو الباحااث ذلاك إلاى تبعياة معاهااد العلاوم اإلساالمية لمركااز

السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم والذي يشرو عليه دياوان الابالط السالطاني وماا ترتاب علاى

ذلك من اهتمام من حيث توفير السكن والدخل الشهري لطالب هذا المعهد وييرها من المتطلباات
والمستلزمات الخاصة باالطالب أو بالعملياة التعليمياة كىدخاال التقنياات الحديثاة كالسابورة التفاعلياة
و الحواسيب في جميع قاعات المعاهد إال أن كون أيلب المباني من سكن وقاعات دراسية مباني

مسااتأجرة يياار مهيااأة للعمليااة التعليميااة فااي أيلااب المعاهااد باسااتثناء مبنااى معهااد العلااوم اإلسااالمية
بمسقط قد أثر على استجابة أفراد عينة الدراسة على هاتين الفقرتين بدرجة متوسطة.

بينمااا جاااءت الفقارة( )8والتااي تعباار عاان " و ااع رؤيااة وا ااحة يسااير العماال بناااء عليهااا" فااي

المرتبة قبل األخيرة و الفقرة( )1وهي" إشراك العاملين و أولياء األمور فاي بنااء الرؤياة المساتقبلية"
فاي المرتبااة األخيارة بدرجااة قليلااة ،ويفساار ذلاك عاادم قيااام إدارة المعهااد بىشاراك العاااملين و المعنيااين
فااي صااياية رؤيااة مكتوبااة للمعهااد نتيجااة قلااة وعااي إدارة المعهااد بأهميااة ذلااك إلااى جانااب االعتقاااد

السائد بأن تحديد الرؤية هو من اختصاص اإلدارة العليا.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جرار وأبو علاي(2.99م) والتاي أوصات بأهمياة إشاراك أع ااء
هيئااة التاادريس فااي صااياية الرؤيااة والرسااالة والقاايم المؤسسااية .وتختلااو هااذه النتيجااة مااع د ارسااة

الحوساني(2..1م) التاي أشااارت إلاى وجااود و اوح بدرجااة متوساطة فااي الرؤياة التااي يساير عليهااا
العماال فااي و ازرة التربيااة والتعلاايم .وكااذلك مااع د ارسااة الشاامري(2.92م) والتااي أو ااحت أن إش اراك
المعلمين في صياية الرؤية المدرسية يتم بدرجة متوسطة .كما جااءت درجاة و اوح الرؤياة كبيارة

فااي د ارسااة حلااس(2.93م) ،وكااذلك فااي د ارسااة أمبوسااعيدي(2.92م) والتااي أشااارت إلااى و ااوح
الرؤية ودقة تعبيرها في مدارس السلطنة التي استهدفتها الدراسة.
المجال الثالث :رسالة المعهد:
تظهر نتائج الد ارساة فاي الجادول(  )99أن اساتجابات أفاراد عيناة الد ارساة حاول فقارات رساالة

المعهد جاءت ما بين الدرجة كبيرة وقليلة جدا.

فقااد جاااءت الفق ارة( )96والتااي تعباار عاان " تحفيااز الطااالب المتفااوقين فااي التحصاايل الد ارسااي

ويعا اازى ذلا ااك إلا ااى الا اادعم الما ااالي الجيا ااد
واألنشا ااطة" فا ااي المرتبا ااة األولا ااى بدرجا ااة ممارسا ااة كبي ا ارةُ ،
المخصااص لتك اريم الطااالب المتفااوقين فااي التحصاايل واألنشااطة ماان كاال عااام د ارسااي ،إال جانااب
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ار للطااالب
فز كبيا ا
التكاريم فااي المسااابقات والفعاليااات التاي تقااام خااالل اليااوم الد ارسااي ،بماا يشااكل حااا ا

لمزيد من الجهد والبذل ،وتتفق نتيجة هذه الفقرة مع د ارساة حلاس(2.93م)  ،إال أنهاا ال تتفاق ماع
دراسة األشقر(2.93م) والتي جاء فيها تبني الطالب المتفوقين بدرجة متوسطة.
وجاااءت فااي المرتب ااة الثانيااة الفقا ارة(  )98والتااي ت اانص علااى" الح اارص علااى إع ااداد فئااة م اان
الطااالب المجياادين فااي العلااوم اإلسااالمية واللغااة العربيااة" وتتطااابق هااذه الفق ارة مااع التوجااه النااوعي

للتعلاايم فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية وهااو التركيااز علااى التربيااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة والتاااريل،

حيااث توجااد مناااهج خاصااة لهااذه الماواد تختلااو عاان باااقي المناااهج المطبقااة فااي ماادارس الساالطنة،
وهو ما يفسر تطبيق هذه الفقرة بدرجة كبيرة.
وجاااءت فااي المرتبااة السادسااة قباال األخي ارة الفق ارة( )2.والتااي تعباار عاان" توجيااه الطااالب إلااى
خدمة المجتمع المحلي" بدرجة ممارسة متوسطةُ ،يعزى ذلاك إلاى طبيعاة الياوم الد ارساي والاذي ياتم
فيه التركيز على الجانب التحصيلي واإلثرائي للمناهج الدراسية ،إلى جانب بيروقراطياة اإلجاراءات

التا ااي تتطلبها ااا الفعاليا ااات الموجه ا اة نحا ااو خدما ااة المجتما ااع ما اان تصا اااريح و مخاطبا ااات رسا اامية و
مخصصات مالية.
وتتفااق نتيجااة هااذه الفق ارة مااع د ارسااة األشااقر(2.93م) ،فااي حااين أنه اا تختلااو فااي نتيجتهااا مااع

دراسة حلس(2.93م) والتي جاءت بدرجة ممارسة كبيرة.

ف ااي ح ااين ج اااءت ف ااي المرتب ااة األخيا ارة الفقا ارة( )90والت ااي ت اانص عل ااى" و ااع رس ااالة مكتوب ااة

وا حة ووافية يشارك فيها كافة المعنيين من إداريين ومعلمين وطالب" بدرجة ممارسة قليلة جدا،
ويع اازى ذل ااك إل ااى يي اااب الرس ااالة المكتوب ااة الت ااي تُمي ااز معاه ااد العل ااوم اإلس ااالمية ع اان ييره ااا م اان
ُ
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.

وتختلااو هااذه الفق ارة مااع د ارسااة أمبوسااعيدي(2.92م) التااي أك ادت علااى أهميااة وجااود رسااالة

مدرسااية وا ااحة تساااعد علااى إيجاااد أهااداو محااددة ،وبالتااالي المساااهمة فااي رساام السياسااات و
الب ارامج التااي ستساااعد علااى تحقيااق األهااداو المنشااودة .كمااا تختلااو نتيجااة هااذه الفق ارة مااع د ارسااة

العمرات(2.94م) و دراسة حلس(2.93م) والتي جاءت درجة تطبيقها كبيرة.
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المجال الرابع :القيم:
تظهاار نتااائج الد ارسااة فااي الجاادول(  )92أن اسااتجابات أفاراد عينااة الد ارسااة حااول فقارات مجااال
القيم جاءت ما بين الدرجة كبيرة والمتوسطة.
فقد جاءت فاي المرتباة األولاى الفقارة( )24والتاي تعبار عان" يارس قايم المواطناة الصاالحة فاي
ويعاازى ذلااك إلااى مااا
الطااالب ماان خااالل المناااهج واألنشااطة التااي يقيمهااا" بدرجااة ممارسااة كبي ارةُ ،
تت اامنه المناااهج التااي تنفاارد بهااا معاهااد العلااوم اإلسااالمية ماان إشااارات و أحااداث متصاالة بااالوطن
يهاادو ماان خاللهااا إلااى ياارس قاايم المواطنااة ،لااذلك جاااءت أنشااطة تلكاام المناااهج أي ااا هادفااة إلااى

تنميااة الشااعور الااوطني ،و يظهاار ذلااك ف اي الفعاليااات التااي يقيمهااا المعهااد كالمسااابقات الثقافيااة و

المحا رات اإلرشادية للحفاظ على منجزات هذا الوطن واالعتزاز بها.

وتتفااق نتيجااة هااذه الفق ارة مااع د ارسااة حلااس(2.93م) إال أنه اا تختلااو مااع د ارسااة األشااقر(2.93م)
والتي جاء فيها تطبيق هذه الفقرة بدرجة متوسطة.

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

تركياز التعلايم فاي معاهااد العلاوم اإلساالمية علااى ماود التربياة اإلسااالمية ،واللغاة العربياة ،والتاااريل،
وبالتااالي فااىن اسااتجابات أف اراد عينااة الد ارسااة تااأثرت بمااا تسااعى هااذه الم اواد إلااى إكسااابه ماان قاايم و

مبادئ.
أمااا الفق ارة( )22فقااد جاااءت فااي المرتبااة قباال األخي ارة بدرجااة ممارسااة متوسااطة ،وتاانص علااى"
مرعاااة الشاافافية فااي تحقيااق أهاادافها" .يااأتي تاادني ممارسااة مباادأ الشاافافية فااي تحقيااق األهااداو ماان
ا
عو وعي العااملين فاي معاهاد العلاوم اإلساالمية باألهاداو التاي تساعى إلاى تحقيقهاا فاي المقاام

األول ،وثانيا من القصور في تحديد معايير تحقيق األهداو التي تمكن العااملين مان قيااس مادى
تحققها بشفافية.

درسااة حلااس(2.93م)
وتتفااق نتيجااة هااذه الفق ارة مااع د ارسااة األشااقر(2.93م) إال أنه اا تختلااو مااع ا

والتي جاءت درجة ممارستها كبيرة.

فااي حااين جاااءت الفقارة( )26والتااي تعباار عاان" اختيااار الطااالب للد ارسااة فااي المعهااد وفااق نظااام

ويعاازى ذلااك إلااى وجااود عاادد محاادود
تكااافؤ الفاارص" فااي المرتبااة األخيارة بدرجااة ممارسااة متوسااطةُ ،
من المتقدمين للدراسة في هاذه المعاهاد نتيجاة اعو الدعاياة اإلعالمياة لهاا مماا يناتج عناه قباول
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أيلاب المتقاادمين رياام التفااوت الكبياار فااي المساتوى بااين الطااالب ،كماا أن قصااور بعااض إجاراءات

قبول الطالب من خالل المقابالت واالمتحانات أدت إلاى تادني مساتوى التكاافؤ فاي قباول الطاالب
للدراسة فيها.
وتتف ا ااق أي ا ااا نتيج ا ااة ه ا ااذه الفقا ا ارة م ا ااع د ارس ا ااة األش ا ااقر(2.93م) إال أنها ا اا تختل ا ااو م ا ااع د ارس ا ااة
حلس(2.93م) والتي جاءت درجة ممارستها كبيرة.
المجال الخامس :التحليل البيئي:
بينت نتائج الدراسة في الجدول(  )93أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات التحليل البيئي

جاءت ما بين الدرجة المتوسطة وقليلة.

فق ااد ج اااءت الفقا ارة( )31والت ااي تعب اار ع اان " االلتا ازام بالموازن ااة المالي ااة المح ااددة ف ااي الخط ااة

التنفيذية" في المرتبة األولى ،والفقرة ( )4.والتي تنص على " التكيو ماع المتغيارات الطارئاة" فاي
ويعزى ذلاك إلاى وجاود بناود محاددة للصارو واإلنفااق فاي المعهاد
المرتبة الثانية ،بدرجة متوسطةُ ،
و ااعت ماان قباال اإلدارة العليااا ،مااع المتابعااة والمراقبااة ألوجااه هااذا الصاارو ماان قباال قساام الرقابااة
الماليااة ،إال أن صاافة عاادم الشاامولية التااي تتصااو بهااا بنااود اإلنفاااق تاادفع إدارة المعهااد إلااى تكييااو

تلك البنود لإلنفاق في جوانب هامه قد ال تت منها تلك البنود ،وهاو ماا أثار علاى اساتجابات أفاراد

عينة الدراسة بدرجة متوسطة ،كما أن هذا التكيو مع المتغيرات الطارئاة ال يقتصار علاى الجاناب
المالي ،فقد سعت إدارة المعاهد على سبيل المثال إلى تكييو العام الدراسي وفق بعض المتغيرات
اار لتغيياار قااد يحاادث فااي و ازرة التربياة والتعلاايم
مثاال األناواء المناخيااة أو المناساابات الوطنيااة أو مجا ا
وذلك للحرص على مزامنة مواعيد االمتحانات نظ ار لالرتباط بينهما.
وتختلو نتيجة الفقرة( )31مع دراسة الشمري(2.92م) والتي جاء فيها االلتزام بالموازنة المحاددة
بدرجااة

ااعيفة .كمااا أن نتيجااة الفق ارة( )4.تختلااو مااع د ارسااة المجااالي وسااماره(2.94م) حي ااث

جااءت درجاة قادرة جامعاة مؤتاة علاى مواجهااة التغييارات التاي تحادث فاي البيئاة الخارجياة والتكيااو

معها

عيفة.

فاي حاين جاااءت الفقارة( )42والتاي تعباار عان" تاوفير عاادد كااو مان اإلداريااين والمعلماين فااي
ويعزى ذلك إلى النقص الحاصل
كافة التخصصات" في المرتبة قبل األخيرة بدرجة ممارسة قليلةُ ،
السايما بااين المعلمااين فاي بعااض التخصصااات نتيجاة بااطء عمليااة التوظياو مااع صااعوبة إجاراءات
نقاال المعلمااين ذوي الخب ارة ماان و ازرة التربيااة والتعلاايم للعماال فااي معاهااد العلااوم اإلسااالمية مااع قلااة
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المخرجات من المعلمين الجادد فاي السانوات األخيارة علاى مساتوى السالطنة ،كال ذلاك كاان لاه أثار

في نقص العاملين في بعض التخصصات بصورة متكررة.

أمااا فااي المرتب ااة األخي ارة جاااءت الفقا ارة( )43بدرجااة قليل ااة ،والتااي تعباار ع اان" اسااتخدام قواع ااد

بيانااات ومعلومااات دقيقااة فااي و ااع الخطااط" نظ ا ار ل ااعو قاعاادة البيانااات التااي يمكاان أن يعتمااد
عليهااا فااي و ااع الخطااط االسااتراتيجية ،وهااو نتاااج

ااعو االهتمااام بوجااود قاعاادة بيانااات متكاملااة

للم اوارد الماديااة والبش ارية الموجااودة فااي كاال معهااد ويتمثاال ذلااك فااي تاارك مسااؤولية تنظاايم قاع اادة

البيانات الحالية في أيلب األحيان

من مهاام المنساق ماع ييااب الموظاو المخاتص باذلك ،كماا

أن االعتقاد السائد باأن وجاود قاعادة بياناات متكلماة مان مهاام اإلدارة الوساطى أو العلياا سااهم فاي

استمرار الو ع الحالي.

وتتفق هذه الفقرة مع ما أكدت عليه دراسة الشامري(2.92م) مان أهمياة العمال علاى تاوفير قاعادة

بيانات ومعلومات مناسبة ،مع تقييم قاعدة البيانات األساساية بالمؤسساة لخدماة أياراض التخطايط
االسااتراتيجي .إال أن نتيجااة هااذه الفقارة تختلااو مااع د ارسااة الكااردي(2.9.م) والتااي جاااء فيهااا تااوفر
قاعدة بيانات بدرجة متوسطة.

المجال السادس :األهدا

االستراتيجية:

أظهاارت نتااائج الد ارسااة فااي الجاادول(  )94أن اسااتجابات أفاراد عينااة الد ارسااة حااول فقارات األهااداو
االستراتيجية جاءت ما بين الدرجة المتوسطة وقليلة.
فقد جااءت الفقارة( )0.فاي المرتباة األولاى بدرجاة متوساطة ،والتاي تعبار عان " الساعي ألن
يكون المعهد مؤسسة تعليمية متميزة في سلطنة عمان" فعلى الريم من الدعم والسيما المالي الذي

تحظى به معاهد العلوم اإلسالمية كونهاا تتباع مركاز السالطان قاابوس العاالي للثقافاة والعلاوم الاذي
بدوره يتباع دياون الابالط السالطاني إال أن درجاة الساعي إلاى التمياز كماا أشاارت هاذه الفقارة جااءت
بدرجااة متوسااطة ويعااود ذلااك إلااى االسااتمرار فااي مجاااراة األنظمااة الموجااودة فااي ماادارس الساالطنة
التابعااة لااو ازرة التربيااة والتعلاايم ماان حيااث بعااض المناااهج واألنشااطة دون السااعي إلااى التميااز علااى

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

وتتفااق نتيجااة هااذه الفق ارة مااع د ارسااة األشااقر(2.93م) إال أنه اا تختلااو مااع د ارسااة حلااس(2.93م)
والتي أشارت إلى سعي الجامعة اإلسالمية بغزة إلى التميز في فلسطين بدرجة كبيرة جدا.
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أماا الفقارة( )04فقااد جاااءت فاي المرتبااة الثانيااة بدرجااة متوساطة ،والتااي نصاات علااى" االهتمااام

باإلرشاااد و الاادعم الجيااد للطااالب فااي معظاام الحاااالت" ُيعاازى ذلااك إلااى قلااة عاادد الطااالب فااي كاال
معهااد حيااث يتاراوح عاادد الطااالب فااي كاال معهااد مااا بااين  9..إلااى  90.طالااب ممااا يتايح فرصااة
تلقااي الطالااب للاادعم واإلرشاااد ماان قباال اإلداريااين والمعلمااين بصااورة أكباار إال أن و جااود أخصااائي

اجتماااعي واحااد فااي كاال معهااد مااع يياااب معلاام التوجيااه المهنااي كااان لااه أثاار علااى اسااتجابات أفاراد
عينة الدراسة بدرجة متوسطة.
ونتيجة هذه الفقرة تختلو مع دراسة حلس(2.93م) والتي أشارت إلى تلقاي الطلباة دعماا أكاديمياا

بدرجة كبيرة في معظم الحاالت.

أمااا الفق ارة( )48فقااد جاااءت فااي المرتبااة قباال األخي ارة بدرجااة قليلااة ،والتااي تعباار عاان" تصااميم

أهااداو تتساام بالواقعيااة والقابلي اة للتطبيااق" يعاازو الباحااث ذلااك إلااى كااون األهااداو الموجااودة أهاادافا

عامة مع صعوبة قياس مادى قابليتهاا للتطبياق فاي ظال ييااب الدقاة فاي تحدياد األسااليب والطارق
الالزمة لتطبيق أو لتنفيذ تلك األهداو.
تجدر اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفقرة ال تتفق مع دراسة أمبوسعيدي(2.92م) والتي بينات وجاود

مستوى متوسط من الواقعية التاي تتصاو بهاا األهاداو االساتراتيجية فاي مادارس التعلايم األساساي
بسلطنة عمان.

ف ااي ح ااين ج اااءت الفقا ارة(  )46ف ااي المرتب ااة األخيا ارة ،وه ااي الت ااي تعب اار ع اان" و ااع األه ااداو
ويعاازى ذلااك إلااى كااون األهااداو الحاليااة
باالشااتراك مااع فريااق ماان العاااملين و المعنيااين بالمعهااد" ُ
و عت من قبل اإلدارة الوسطى بالتعاون دون إشراك للعاملين في معاهد العلوم اإلساالمية ،ومان

هنا جاءت درجة مشاركة العاملين في و ع األهداو قليلة.

لذا نجد أن نتيجة هذه الفقرة تختلو مع دراسة عربيات(2.99م) والتي أشارت إلى مشاركة جميع
المسااتويات اإلداريااة واألكاديميااة فااي و ااع األهااداو بدرجااة متوسااطة.كمااا جاااءت هااذه الفق ارة فااي

دراسة حنا(2.92م)

من قائمة أهم المتطلبات في صياية األهداو االستراتيجية.

المجال السابع :الخطة التنفيذية ومتابعتها وتقويمها:
أظهرت نتائج الدراسة في الجدول(  )90أن استجابات أفراد عينة الد ارساة حاول فقارات الخطاة

التنفيذية ومتابعتها وتقويمها جاءت ما بين الدرجة المتوسطة والقليلة.
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فقااد جاااءت فااي المرتبااة األولااى الفق ارة(  )60بدرجااة متوسااطة ،والتااي نصاات علااى" مساااءلة

ويعاازى ذلااك إلااى الاادور الرقااابي الااذي تلعبااه إدارة المعهااد فااي متابعااة
العاااملين علااى تنفيااذ الخطااط" ُ
اإلنجااز ي ااو إلااى ذلاك وجااود لجاان إشارافية تقاوم بزيااارات متفاوتاة بهاادو متابعاة أداء المعلمااين
خالل العام الدراسي إلى جانب اللجان األخارى ساواء المالياة أو اإلدارياة فاي متابعاة انتظاام العمال

وفااق المطلااوب ،ولكااون هااذه الزيااارات تااتم علااى فت ارات متفاوتااة نوعااا مااا نظ ا ار لوقااوع المعاهااد فااي
مناطق جغرافيه متباعدة فقد كان له أثر في استجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة.
في حين جاءت جميع العبارات األخرى بدرجاة قليلاة ،لاذا فاىن الفقارة( )01جااءت فاي المرتباة

قب اال األخيا ارة والت ااي ت اانص عل ااى" و ااع مع ااايير أداء قابل ااة للقي اااس لك اال مكون ااات الخط ااط" لت ااأتي

الفق ارة( )06فااي المرتبااة األخي ارة وهااي" تاادريب العاااملين بالمعهااد تبع اا الحتياجااات ومهااام الخطااط
الجدياادة" وُيعاازى ذلااك إلااى يياااب الخطااط التنفيذيااة التااي تسااتمد ماان الخطااة االسااتراتيجية العامااة
واالقتصار على الخطط التنفيذية الفردياة لكال معلام والتاي تعيناه علاى أداء مهاام عملاه اليومياة ،و
بالتااالي فااىن عمليااة متابعااة التنفيااذ ماان قباال اإلدارة يغلااب عليهااا صاافة االطمئنااان علااى سااير اليااوم

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

عاان

ااعو عمليااة التاادريب والتنميااة المهنيااة التااي يتعاارض لهااا العاااملون ،حيااث تقتصاار عمليااة

التدريب على ما يقدم من برامج خالل الملتقى التربوي السنوي الذي يقام بداية كل عام دراسي مرة
واحدة فقط ،إلى جانب ما ندر من بعض البرامج األخرى.
وتتفااق نتيجااة الفق ارة( )01قباال األخي ارة مااع د ارسااة المجااالي وسااماره(2.94م) وكااذلك مااع د ارسااة
الشاامري(2.92م) والتااي جاااء فيهااا وجااود معااايير قياسااية محااددة لتقياايم األداء االسااتراتيجي بدرجااة
عيفة ،إال أن نتيجة هذه الفقارة تختلاو ماع د ارساة حناا(2.92م) والتاي تشاير إلاى أهمياة تطاوير

معااايير واقعيااة ومحااددة لااخداء كااأهم المتطلبااات فااي التقااويم االسااتراتيجي .كمااا تختلااو مااع د ارسااة

الص ااانع (2.93م) و م ااع د ارس ااة أمبوس ااعيدي(2.92م) والت ااي ج اااء فيه ااا و ااع أس ااس ومع ااايير
لمتابعة وتقويم الخطة بدرجة عالية.

أما فيما يتعلق بالفقرة األخيرة( )06فأنها تختلاو ماع د ارساة حناا(2.92م) التاي أكادت علاى

متطلب تدريب العاملين تبعا الحتياجاات ومهاام الخطاط الجديادة بدرجاة عالياة .كماا تختلاو نتيجاة
الفقارة األخيارة مااع د ارسااة الكااردي(2.9.م) التااي أشااارت إلااى تحديااد بارامج التاادريب الموجهااة لرفااع
كفايات المعنيين بتنفيذ الخطة االستراتيجية بدرجة متوسطة.
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ثانيا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
الدرساة تُعازى
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى( ) .0.0 ≤ αباين أفاراد مجتماع ا

لمتغيرات ( الخبرة  -المؤهل) في ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط
االستراتيجي؟

سيتم مناقشة كل متغير على حدة ،وذلك على النحو التي:
أوال :متغير الخبرة:
أشااارت النتااائج الاواردة فااي الجاادول( )97و( )98إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد

مسا ااتوى( ) .0.0 ≤ αفا ااي تقا ااديرات أف ا اراد عينا ااة الد ارس ا اة علا ااى المجا ااال األول " تهيئا ااة المعها ااد
للتخطيط االستراتيجي" وذلك لصالح الخبرة المتوسطة.
ويعزو الباحث ذلك إلى ميل إدارات المعاهد إلاى االساتعانة باالمعلمين ذوي الخبارة المتوساطة فاي

عمليااة اتخاااذ الق ا اررات و تنفي اذ الب ارامج المختلفااة أكثاار ماان باااقي المعلمااين ،كااون ه اؤالء المعلمااين(

الخبارة المتوساطة) لهام معرفاة كافياة بالمشاكالت واألسااليب المتبعاة فاي إدارة المعهاد وأكثار نشاااطا
في تنفيذ البرامج واألنشطة المعهدية ،لذا نجد أن أيلب من يمثل مجلس إدارة المعهد هم مان هاذه

الفئاة ،فاي المقابال نجااد دور المعلماين ذوي الخبارة القليلاة يتمركااز حاول العملياة التدريساية ،كمااا أن

اأثير بحكام قلاة عاددهم فاي كال معهاد مان المعاهاد الساتة مقارناة
المعلمين ذوي الخبارة الكبيارة أقال ت ا
بباقي الفئات.

وتختل ااو ه ااذه النتيج ااة م ااع ك اال م اان د ارس ااة مقابل ااة( )2.94و د ارس ااة العم ااري ( )2.93و د ارس ااة
حلس(2.93م) و دراسة الكردي(2.9.م) و دراسة العمارات(2.94م) والتاي أظهارت عادم وجاود

فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية ،إلى جاناب االخاتالو ماع د ارساة
أمبوسعيدي(2.92م) والتي أشارت إلى وجود فروق في هذا الجاناب لصاالح الخبارة القليلاة ،كاذلك
اختلفت مع دراسة اليعربي( )2.93والتي جاءت فيها الفروق لصالح الخبرة الكبيرة.
ثانيا :متغير المؤهل العلمي:
أظهرت النتائج الواردة في الجدول( )91وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى(≤ α

 ) .0.0فاي تقااديرات أفاراد عينااة الد ارسااة علااى المجاال الثالااث وهااو " رسااالة المعهااد" و كاذلك فااي
المجال الرابع و هو" القيم" حيث جاءت جميعها لصالح األفراد الذين يحملون مؤهل الماجستير.
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ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى كااون ه اؤالء بساابب د ارسااتهم للماجسااتير أكثاار إطالعااا و امتالكااا

للمعرفااة فيمااا يتعلااق برسااالة وقاايم المعهااد ال ساايما إذا علمناا أن كاال ه اؤالء كاناات د ارسااتهم مرتبطااة
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

جوانب التخطيط بما فيها التخطيط االستراتيجي.

وتتف ا ااق ه ا ااذه النتيج ا ااة م ا ااع النتيجا ا اة الت ا ااي توص ا االت إليه ا ااا د ارس ا ااة مقابل ا ااة( )2.94ود ارس ا ااة
الكااردي(2.9.م) إال أنه اا تختلااو مااع د ارسااة اليعربااي( )2.93ود ارسااة العمااري( )2.93ود ارسااة

العمرات(2.94م) والتي أشارت إلى عدم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية تُعازى لمتغيار المؤهال
العلمي.

التوصيات:
في

وء النتائج التي تم التوصل إليها ،يوصي الباحث بالتي:

 -9إيجاد دائرة تُعنى بالتخطيط وتحديد متطلباته الحالية والمستقبلية ،تتباع إدارة الشاؤون التعليمياة
و التدريب ،التي تتولى مسؤولية اإلشراو المباشر على معاهد العلوم اإلسالمية.
 -2و ااع خطااة اسااتراتيجية شاااملة لمعاهااد العلااوم اإلسااالمية ،وا ااحة المعااالم يمكاان ماان خاللهااا
تحقيااق األهااداو التااي بنياات عليهااا هااذه المؤسسااة ،مااع األخااذ فااي االعتبااار وجااود خطااة تتصااو

بالخصوصية لكل معهد تتفق مع الخطة العاملة لهذه المعاهد.
 -3نشار ثقافااة التخطاايط االسااتراتيجي باين العاااملين فااي معاهااد العلاوم اإلسااالمية بشااكل خاااص و

مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الذي يشرو عليها بشكل عام.
-4

ا اارورة االهتما ااام ما اان قبا اال اإلدارة العليا ااا بتا ااوفير ب ا ارامج اإلنما اااء المهنا ااي للعا اااملين لمواكبا ااة

المستجدات في الميدان التربوي األكاديمي ،واإلداري.

 -0أهمية إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرار لما في ذلك من أثر إيجابي عند تنفيذها.
 -6تفعياال دور مجلااس إدارة المعهااد فااي مختلااو م ارحاال و ااع الخطااط االسااتراتيجية والساايما فااي
عملية رسم السياسات ومتابعة تنفيذها.

 -7إيجاد قاعادة بياناات شااملة علاى مساتوى المعهاد وعلاى مساتوى المعاهاد ككال ،يمكان االساتناد
عليها عند دراسة المعطيات بغرض رسم الخطط االستراتيجية.
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 -8االسااتعانة باابعض الخب ارات الخارجيااة فااي مجااال التخطاايط االسااتراتيجي ،بغاارض دعاام عمليااة
التخطيط ورفدها بكل ما هو جديد.

 -1اعتماد مؤشرات ومعايير لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط المو وعة.

دراسات مقترحة:
في إطار ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج نقترح القيام بالدراسات التية:
 -9بناء نموذج للتخطيط االستراتيجي لمعاهد العلوم اإلسالمية في

وء معايير الجودة الشاملة.

 -2تصور مقترح لتفعيل التخطيط االستراتيجي في معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان.
 -3دراسة معوقات العمل بمعاهد العلوم اإلسالمية و أساليب التغلب عليها.
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مالحق الدراسة
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ملحق رقم( )1
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع  :دراسة استطالعية
اس ااتكماال لمتطلب ااات الب اادء ف ااي إع ااداد رس ااالة الماجس ااتير ف ااي اإلدارة التعليمي ااة م اان جامع ااة
نزوى ،يقوم الباحث بىجراء دراسة استطالعية على معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عماان ،ألجال
التأكد من مشكلة الدراسة ،لذا يدعوك لإلجابة على السؤال التي:
 -ما أهم المشكالت التي تواجهك في مجال عملك ؟
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ملحق رقم ()2
أداة الدراسة في صورتها األولية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المحترم.

الفا ل الدكتور المحكم/
الموضوع :طلب تحكيم أداة الدارسة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،وبعد:

يقوم الباحث بىعداد رسالة بحث كأحد متطلبات الحصول على الماجستير تخصص إدارة تعليمية

بعنوان" درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي"

وتهدو الدراسة للتعرو على درجة ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي من قبل إدارات معاهد
العلوم اإلسالمية ،لذلك تم إعداد االستبانه المرفقة وتتكون من قسمين:
القسم األول  :البيانات األولية لعينة الدراسة .
القسم الثاني :االستبانة وتتكون من سبعة مجاالت وهي :إعداد بيئة المعهد للتخطيط
االستراتيجي ،و الرؤية المستقبلية ،ورسالة المعهد ،والقيم  ،ومجال التحليل البيئي ،وتنفيذ الخطة
ومتابعتها وتقويمها.

وتتدرج استجابة العينة من حيث الموافقة على الفقرات التي تتناسب مع درجة ممارسة التخطيط

االستراتيجي كالتي (

عيفة جدا، 9:

عيفة ، 2 :متوسطة ، 3:كبيرة ، 4 :كبيرة جدا.) 0 :

ولالستفادة من خبراتكم فأنني أمل منكم إثراء هذه الدراسة من خالل قراءة النسخة المبدئية من

االستبانة لتحديد مدى و وح كل فقرة ومناسبة الصياية اللغوية وارتباط كل فقرة بالمجال بو ع
اإلشارة (√) ،مع طرح ما ترونه من تعديالت .ولكم جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم الصادق في
خدمة البحث العلمي.

الباحث :نبيل بن محمد بن زاهر العبري ss88nn88@hotmail.com
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أوال :البيانات األولية لعينة الدراسة :
 -0سنوات الخبرة :
-

أقل من سنة إلى  5سنوات.

-

من  6سنوات إلى  01سنوات.

-

من  00سنة فأكثر.

 -3المؤهل العلمي :
-

بكالوريوس.

-

بكالوريوس  +دبلوم عالي.

-

مايستير.

-

دكتوراه.

ثانيا:االستبانة و مجاالت الدراسة:

م

العبارة

الوضوح
واضحة

أوال :إعداد بيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي:
2

تنشر إدارة المعهد ثقافة التخطيط االستراتيجي من خالل
اجتماعات ومناقشات و ٌكتيبات وأدلة وإرشادات .

1

ٌتعد إدارة المعهد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد
البشرية والمادية بالمعهد.

3

تعقد إدارة المعهد للعاملين برامج تدريبية للعاملين في
مجال التخطيط االستراتيجي .

4

يحدد إدارة المعهد بدقة المشاركين في التخطيط
االستراتيجي وأدوارهم من داخل المعهد أو خارجه.

5

تعمل إدارة المعهد على تشكيل فريق عمل يتولى مسئولية
عمليات التخطيط االستراتيجي.

6

تستعين إدارة المعهد ببعض الخبرات الخارجية في مجال
التخطيط االستراتيجي لدعم عملياته وتجويد أنشطته.
011

غير
واضحة

الصياغة
اللغوية
غير
مناسبة
مناسبة

االنتماء
للمجال
منتمية

غير
منتمية

التعديل

7

تحدد إدارة المعهد المدة الزمنية للخطة االستراتيجية.

8

توفر إدارة المعهد الموارد واإلمكانيات الالزمة لعملية
التخطيط االستراتيجي.

ثانيا :الرؤية المستقبلية:
9

تضع إدارة المعهد رؤية واضحة ليسير وفقها العمل.

01

ُتشرك إدارة المعهد العاملين به وأولياء األمور في بناء
رؤيته المستقبلية

00

تسعى إدارة المعهد للتحديث في األساليب والتقنيات
مواكبة لتطور التعليم.

03

تحرص إدارة المعهد على كسب ثقة المجتمع المحيط.

02

يقدم المعهد خدمات ذات جودة عالية للطالب.

01

يسعى المعهد إلى تهيئة مخرجات مؤهلة لمواصلة التعليم
العالي.

05

تركز رؤية المعهد على اإلبداع واالبتكار.

ثالثا :رسالة المعهد:
06

تضع إدارة المعهد رسالة مكتوبة واضحة ووافية لكافة
المعنيين من إداريين ومعلمين وطالب.
تحفز إدارة المعهد الطالب المتفوقين فالتحصيل الدراسي
واألنشطة.
تسعى إدارة المعهد إلى التميز في تقديم الخدمات
التعليمية.
إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية
واللغة العربية.

31

تلبية حاجة المجتمع من الكفاءات المؤهلة في المجاالت
المتصلة بدراستهم.

30

اهتمام إدارة المعهد باألنشطة الالمنهجية لملء وقت فراغ
الطالب.

33

توجيه المعهد الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي.

32

إعداد المعهد الطالب على مستوى عالي من الكفاءة.

01
01
09

رابعا :القيم:
31

تراعي إدارة المعهد الشفافية التامة في تحقيق أهدافها.

35

تلتزم إدارة المعهد بالقوانين واألنظمة المنصوص عليها
من قبل ديوان البالط السلطاني.

36

يغرس المعهد قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل
المناهج واألنشطة التي يقدمها.

31

تهتم إدارة المعهد بمشكالت العاملين و الطالب وتعمل
على حلها.
010

31

يتم اختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ
الفرص.

39

السعي نحو التميز والتركيز على االبداع.

21

التركيز على الجودة في األداء والمخرجات.

20

ترسيخ المبادئ والقيم االسالمية لدى الطالب وربطهم
بحضارة أمتهم.
تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا
واجتماعيا.

23

خامسا ً :التحليل البيئي :
22

تحرص إدارة المعهد على تحليل البيئة الخارجية للتعرف
على المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على مستقبلها.

21

تحدد إدارة المعهد الفرص المتاحة للمعهد في المستقبل.

25

تقوم إدارة المعهد بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على
مصادر القوة لديها.

26

تقوم إدارة المعهد بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على
نقاط الضعف.

21

تضع إدارة المعهد خطة استراتيجية لعالج نقاط الضعف
بها.
تعمل إدارة المعهد وفق رؤية واضحة لالستفادة من نقاط
القوى بها.

29

تهتم إدارة المعهد بوضع بدائل استراتيجية مناسبة.

11

اشراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على
سير العمل.

10

تلتزم إدارة المعهد بالموازنة المالية المحددة في الخطة
التنفيذية.

13

تستطيع إدارة المعهد التكييف مع المتغيرات الطارئة.

12

ٌتبنى عملية التخطيط في المعهد وفق نظام واقعي متكامل.

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
على العاملين والطالب.
يتوفر في المعهد عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة
والمعامل الالزمة.

21

11

سادسا :األهداف االستراتيجية:
11

تضع إدارة المعهد األهداف باالشتراك مع فريق من
العاملين والمعنيين بالمعهد.

19
51

تتسم أهداف المعهد بالشمول والوضوح.
تتسم أهداف المعهد بواقعتيها وقابليتها للتطبيق.
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50
53
52
51
55
56
51
51

يسعى المعهد ألن يكون مؤسسة تعليمية متميزة في
سلطنة عمان.
تضع إدارة المعهد خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف
المعهد.
تلتزم إدارة المعهد بالبرامج والجداول الزمنية التي
وضعتها لتحقيق أهدافها.
يحقق المعهد األهداف التي وضعها لنفسه في ضوء
امكاناته المتاحة.
تطبق إدارة المعهد معايير ومؤشرات واضحة للحكم على
األداء.
تتسم أهداف المعهد بأنها مرنة تسمح بالتعديل وفقا
للمتغيرات.
يحظى الطالب في المعهد باإلرشاد والدعم الجيد في معظم
الحاالت.
تقوم إدارة المعهد بتقويم مخرجات المعهد للتأكد من
تحقيق األهداف وعمل التغذية الراجعة الالزمة.

سابعا :الخطة التنفيذية(تقويمها ومتابعتها)
59

يتم تدريب العاملين بالمعهد تبعا الحتياجات ومهام الخطط
الجديدة.
تخضع إدارة المعهد خططها لعملية الرقابة والتقويم بشكل
مستمر.
ُتقيم إدارة المعهد الموارد واإلمكانيات المادية المستخدمة
لتنفيذ الخطط.
تضع إدارة المعهد معايير أداء قابلة للقياس لكل مكونات
الخطط.

62

تحرص إدارة المعهد على مراجعة ميزانية الخطط.

61

تعمل إدارة المعهد على متابعة الخطط التنفيذية من خالل
جدول زمني.
تعمل إدارة المعهد على مقارنة كفاءة األداء بمعدالت
اإلنجاز في فترات زمنية محددة.
تسهم معايير األداء الموجودة في المعهد في معرفة
صعوبات ومشكالت تنفيذ الخطط.
تضع إدارة المعهد أنظمة وتعليمات تتعلق بعملية المتابعة
والتقييم.

61

تقوم إدارة المعهد بمسائلة العاملين على تنفيذ الخطط.

69

تستخدم إدارة المعهد النتائج التي يتم الحصول عليها من
عملية المتابعة في بناء خطة عالجية لتصحيح مسار
العمل عند الحاجة.

61
60
63

65
66
61
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ملحق رقم( ) 3
كةف بأسماء المحيمين إلستبانة درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية في سلطنة
عماو للتخطي االستراتيجي*.
م

االسم

التخصص

جهة العمل

9

د .إبراهيم مرعي العتيقي

إدارة وتخطيط تربوي

جامعة السلطان قابوس

2

د .جمعة سعيد تهامي

أصول التربية

جامعة السلطان قابوس

3

د .خالد أحمد الصرايرة

إدارة تربوية

جامعة السلطان قابوس

4

د .راشد سليمان الفهدي

إدارة تربوية

جامعة السلطان قابوس

0

د .عبد العزيز عطا اهلل المعايطة

أصول التربية

جامعة نزوى

6

د .علي خميس علي

إدارة تعليمية

جامعة نزوى

7

أ .د .محمد أحمد عبد الدايم

التربية الدولية

جامعة السلطان قابوس

8

د .محمد أحمد النقادي

قياس وتقويم

جامعة نزوى

1

أ .د .محمد عبد الحميد الشين

إدارة تعليمية

جامعة السلطان قابوس

9.

د .محمد سليمان الجرايدة

إدارة تعليمية

جامعة نزوى

99

د .محمد سليم الزبون

أصول التربية

جامعة السلطان قابوس

92

د .هشام سيد عباس

إدارة تعليمية

جامعة السلطان قابوس

93

د .ياسر فتحي الهنداوي

إدارة تربوية

جامعة السلطان قابوس

*مرتبةهجائيا.
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ملحق رقم( ) 4
أداة الدراسة في صورتها النهائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة نزوى
كلية العلوم واآلداب
قسم التربية والدراسات اإلنسانية

األفا ل معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان ،،،المحترمين.
 ،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يق ااوم الباح ااث نبي اال ب اان محم ااد ب اان ازه اار العب ااري بىع ااداد د ارس ااة الس ااتكمال الحص ااول عل ااى درج ااة

الماجس ااتير ف ااي التربي ااة تخص ااص إدارة تعليمي ااة بعنا اوان" درجددددة ممارسددددة إدارات معاهددددد العلددددوم
اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط االستراتيجي" ولذا تم إعداد االستبانة المرفقة والتي تنقسام إلاى

قساامين :القساام األول يشاامل علااى البيانااات الشخصااية للمجيااب ،و أمااا القساام الثاااني فيشااتمل علااى
فقا ارات االس ااتبانة والت ااي تتك ااون م اان( 66فقا ارة) موزع ااة عل ااى س اابعة مج اااالت وه ااي :تهيئ ااة المعه ااد

للتخط اايط االس ااتراتيجي_ الرؤي ااة المس ااتقبلية_ رس ااالة المعه ااد_ الق اايم_ التحلي اال البيئ ااي_ األه ااداو
االستراتيجية_ الخطة التنفيذية ،ومتابعتها ،وتقويمها.
لذلك أرجو التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات هذه االستبانة ،وتحديد درجة موافقتك لكل فقارة بو اع
إشااارة(√) فااي المكااان المناسااب بمو ااوعية ودقااة ،علمااا بااأن إجااابتكم سااتعامل بس ارية تامااة ،ولاان
تستخدم إال أليراض البحث العلمي فقط.
شاك ار لكم حسن تعاونكم ومقد ار جهودكم الطيبة.
*ملحوظة:
_ يوجود مرفق لتو يح بعض المفاهيم الواردة في االستبانة.
 -للتواصل مع الباحث نبيل بن محمد العبري ss88nn88@hotmail.com
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* توضيح بعض المفاهيم الواردة في االستبانة:
التعري

المفهوم

عملية علمية شاملة تقوم على استشراو المستقبل دوادراك المتغيرات المترابطة بالبيئة
التخطيط االستراتيجي

الداخلية والخارجية للمؤسسة ،تهدو إلى تطويرها وتحديثها باستمرار ،واالنتقال بها من
الو ع الحالي إلى الو ع المأمول الذي يفي بمتطلباتها من جميع النواحي.
الرؤية هي ترجمة إجرائية للرسالة ،وهي تعبر عن الحلم المستقبلي الذي تسعى المنظمة

الرؤية المستقبلية

إلى تحقيقه ،ويجب أن يكون هذا الحلم مشروطا أي يمكن للمنظمة تحقيقه من خالل
إمكانياتها ومواردها المتاحة.

القيم

تمثل المعتقدات وااللتزامات بالنسبة للمؤسسة التعليمية.
عملي ااة يش ااارك فيه ااا فري ااق العم اال بالمنظم ااة وص ااناع القاارار وأص ااحاب المص ااالح لتحدي ااد

التحليل البيئي

وترتيااب كافااة العواماال الداخليااة والخارجيااة المااؤثرة فااي أداء المنظم اة بهاادو الكشااو عاان
نقاااط القااوة وال ااعو فااي البيئااة الداخليااة والفاارص المتاحااة فااي البيئااة الخارجيااة ،وكااذلك

التهديدات التي تؤثر علاى المنظماة مماا يساهم فاي و اع اساتراتيجيات مساتقبلية وتطاوير
االستراتيجيات الحالية لتحقيق رسالة المنظمة.
الرسالة

اإلطااار المميااز للمؤسسااة عاان ييرهااا ماان المؤسسااات األخاارى ماان حيااث مجااال نشاااطها،
والتي تعكس السبب الجوهري لوجودها وهويتها ونوعية عملياتها وأشكال ممارستها.
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 أرجو التكرم بتعبئة البيانات الموضحة أدناه.أوال :البيانات الشخصية :
 -0سنوات الخبرة :
من  5سنوات إلى  01سنوات.
أقل من  5سنوات.
أكثر من  01سنوات فأكثر.
 -3المؤهل العلمي :
بكالوريوس.
مايستير.
ثانيا :محاور االستبانة:
م

-

دبلوم عالي.
دكتوراة.
درجة التطبيق

العبارة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

أوال :تهيئة المعهد للتخطيط االستراتيجي :وذلك من خالل قيام إدارة المعهد بـ:
2
1
3
4
5
6
7

نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي باستخدام وسائل متعددة.
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالموارد البشرية والمادية
بالمعهد.
عقد برامج تدريبية للعاملين في مجال التخطيط االستراتيجي .
تشكيل فريق عمل يتولى مسؤولية عمليات التخطيط االستراتيجي.
االستعانة ببعض الخبرات الخارجية في مجال التخطيط االستراتيجي
لدعم عملياته وتجويد أنشطته.
تحديد مدة زمنية للخطة االستراتيجية.
توفير الموارد واإلمكانات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي.

ثانيا :الرؤية المستقبلية :من خالل قيام إدارة المعهد بـ:

01

وضع رؤية واضحة يسير العمل بنا ًء عليها.
إشراك العاملين وأولياء األمور في بناء الرؤية المستقبلية.
االهتمام بتحديث األساليب والتقنيات لمواكبة تطور التعليم.

00

العمل على االهتمام بحاجات المجتمع المحيط بالمعهد.

03

إيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطالب.

02

الربط بين المخرجات وسوق العمل.

01

تركيز رؤية المعهد على اإلبداع واالبتكار.

1
9

ثالثا :رسالة المعهد :من خالل قيام إدارة المعهد بـ:
05

وضع رسالة مكتوبة واضحة ووافية يشارك فيها كافة المعنيين من
إداريين ومعلمين وطالب.

06

تحفيز الطالب المتفوقين في التحصيل الدراسي واألنشطة.

01

السعي إلى التميز في تقديم الخدمات التعليمية.
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كبيرة

كبيرة جدا

درجة التطبيق

العبارة

م

قليلة جدا
01
09
31
30

الحرص على إعداد فئة من الطالب المجيدين في العلوم اإلسالمية واللغة
العربية.
العمل على تلبية احتياجات المجتمع من الكفاءات المؤهلة في المجاالت
المتصلة بدراستهم.
توجيه الطالب إلى خدمة المجتمع المحلي.
إعداد الطالب على مستوى عال من الكفاءة.

رابعا :القيم :حيث تعمل إدارة المعهد على:
33

مراعاة الشفافية في تحقيق أهدافها.

32

االلتزام بالقوانين واألنظمة المنصوص عليها من قبل ديوان البالط السلطاني.
غرس قيم المواطنة الصالحة في الطالب من خالل المناهج واألنشطة التي
يقدمها.
االهتمام بمشكالت العاملين و الطالب والعمل على حلها.

36

اختيار الطالب للدراسة في المعهد وفق نظام تكافؤ الفرص.

31

السعي نحو التميز والتركيز على اإلبداع.

31

التركيز على الجودة في األداء والمخرجات.
ترسيخ المبادئ والقيم اإلسالمية لدى الطالب وربطهم بحضارة أمتهم.
تحقيق التكامل في شخصية الطالب روحيا وعقليا واجتماعيا.

31
35

39
21

خامسا ً :التحليل البيئي :من خالل قيام إدارة المعهد بـ:
20
23
22
21
25

تحليل البيئة الخارجية للتعرف إلى المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على
مستقبلها.
تحديد الفرص المتاحة للمعهد في المستقبل.
تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط القوة والتي تمثل القدرات واإلمكانات
الذاتية للمعهد التي تميزه عن غيره.
تحليل البيئة الداخلية بهدف تحديد نقاط الضعف التي تمثل القيود وأوجه
القصور الذاتية التي يمكن أن تعوق تحقيق المعهد للرؤية والرسالة
واألهداف.
وضع خطة لعالج نقاط الضعف لالرتقاء بمستوى األداء.

26

االستفادة من نقاط القوة لدعم مستوى جودة األداء بالمعهد.

21

االهتمام بوضع بدائل استراتيجية مناسبة.

21

إشراك العاملين بالمعهد في دراسة الجوانب المؤثرة على سير العمل.

29

االلتزام بالموازنة المالية المحددة في الخطة التنفيذية.

11

التكيف مع المتغيرات الطارئة.

10

بناء عملية تخطيطية وفق نظام واقعي متكامل.

13

توفير عدد كاف من اإلداريين و المعلمين في كافة التخصصات.

12

استخدام قواعد بيانات ومعلومات دقيقة في وضع الخطط.

11

دراسة معوقات العمل للحد من تأثيرها على العاملين والطالب.

15

توفير عدد كاف ومناسب من حجرات الدراسة والمعامل الالزمة.
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قليلة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

م

درجة التطبيق

العبارة

قليلة جدا

قليلة

متوسطة كبيرة

سادسا :األهداف االستراتيجية :ذلك من خالل قيام إدارة المعهد بـ:
16

وضع األهداف باالشتراك مع فريق من العاملين والمعنيين بالمعهد.

11

صياغة أهداف تتسم بالشمولية والوضوح.

11

تصميم أهداف تتسم بالواقعية والقابلة للتطبيق.
وضع اهداف تتسم بالمرونة تسمح بالتعديل وفقا للمتغيرات الطارئة.

51

السعي ألن يكون المعهد مؤسسة تعليمية متميزة في سلطنة عمان.

50

وضع خطة وجدول زمني لتحقيق أهداف المعهد.

53

االلتزام بالبرامج والجداول الزمنية التي وضعت لتحقيق األهداف.

52

السعي إلى تحقيق األهداف التي وضعت في ضوء اإلمكانات المتاحة.

51

االهتمام باإلرشاد والدعم الجيد للطالب في معظم الحاالت.

55

تقويم مخرجات المعهد للتأكد من تحقيق األهداف وتقديم التغذية الراجعة
الالزمة.

19

سابعا :الخطة التنفيذية(متابعتها وتقويمها) :من خالل قيام إدارة المعهد بـ:
56

تدريب العاملين بالمعهد تبعا الحتياجات ومهام الخطط الجديدة.

51

إخضاع الخطط لعملية الرقابة والتقويم بشكل مستمر.

51

تقويم الموارد واإلمكانات المادية المستخدمة لتنفيذ الخطط.

59

وضع معايير أداء قابلة للقياس لكل مكونات الخطط.

61

الحرص على مراجعة ميزانية الخطط باستمرار.

60

العمل على متابعة الخطط التنفيذية من خالل جدول زمني محدد.

63

العمل على مقارنة كفاءة األداء بمعدالت اإلنجاز في فترات زمنية محددة.

62

التأكد من قدرة معايير األداء على تحديد صعوبات ومشكالت تنفيذ
الخطط.

61

وضع أنظمة وتعليمات تتعلق بعملية المتابعة والتقييم.

65

مساءلة العاملين على تنفيذ الخطط.

66

استخدام النتائج التي يتم الحصول عليها من عملية المتابعة في بناء خطة
عالجية.
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كبيرة جدا

