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نموذج مقترح للتخطيط المدرسي االستراتيجي، وبناء القدرات 

 التخطيطية لدى مجموعة من الممارسين
      

 محمد عبد الخالق مدبولي.             د

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة-كلية التربية

 الملخص

تهدف الدراسة إلى وضع نموذج مناسب للتخطيط المدرسي االستراتيجي في البيئة 

لتعليمية العربية، تمشياً مع االتجاهات العالمية الحديثة التي تعطي للمدرسة هامشاً واسعاً ا

كما تهدف إلى . من حرية التخطيط والتنفيذ، والتي تولي لألبعاد المستقبلية عناية كبرى

وضع تصور لكيفية بناء القدرات التخطيطية لدى القيادات المدرسية العربية حتى تكون 

 .لي هذه المهمةمستعدة لتو

وفي سبيل ذلك عمدت الدراسة إلى تحليل النماذج النظرية الحديثة في مجال التخطيط 

المدرسي االستراتيجي، واقتراح نموذج جديد يالئم الواقع العربي، كما قامت بتحليل 

القدرات والكفايات الضرورية إلنجاز المهام المتضمنة بالنموذج المقترح، ومن ثم وضع 

 .ترح لبناء تلك القدرات لدى الممارسينبرنامج مق

وقد جاء تطبيق تلك النماذج ميدانياً بمنطقة رأس الخيمة التعليمية مشجعاً على تعميمها 

 .على نطاق أوسع

 مقدمة

تسعى نظم التعليم العربية إلى تحسين أداءاتها وتجويدها، متجهة من أجل ذلك نحو تحرير 

وهو النمط الذي ساد عقودا طويلة . التخطيط واإلدارةالمدارس  من سيطرة النمط المركزي في 

 .بفعل الظروف السياسية واالقتصادية التي مر بها العالم

ويتوافق هذا النهج الالمركزي في تخطيط وإدارة المدارس، مع طبيعة التحول الذي تشهده 

، وتشجيع المجتمعات العربية منذ فترة، نحو توسيع مساحة المسؤولية المجتمعية عن الخدمات

 .المبادرات الخاصة واألهلية، وتخفيف األعباء الملقاة علي عاتق الحكومات والسلطات المركزية

 باإلدارة -تدريجيا-وفي هذا اإلطار، تسعي العديد من نظم التعليم العربية إلى األخذ 

، وتفويض المدارس كثيرا مما كان School Based Managementالمرتكزة إلى المدرسة 
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ات المركزية والمحلية من صالحيات، خاصة فيما  يتعلق بالتخطيط، والتمويل، والتنمية للسلط

 .وغيرها..المهنية

وهكذا أضفت التحوالت الضخمة والعميقة لحقبة التسعينيات طابعا جديدا علي ما تقوم به 

ة، مع المدارس من مهام، تتزامن فيه عمليات التسيير اليومي للعمل المدرسي بتفصيالته الدقيق

عمليات أخري بعيدة المدى الستشراف المستقبل، وقراءة المتغيرات التي ال حصر لها، وأصبح 

المجتمع الصغير،  علي المخطط المدرسي أن يتلمس لمدرسته طريقا وموقعا علي خريطة

والكبير، بل والعالمي أيضا، نظرا للتأثير المباشر لكافة تلك األصعدة علي العمل المدرسي 

 .وكفاءته

 مشكلة الدراسة

، لم تعد تحمل نفس المعنى "التخطيط االستراتيجي"مما سبق، يتضح أن عبارة 

 الذي يشير إلى ذلك النشاط التخطيطي المعني بتحليل ورصد Technocraticالتكنوقراطي 

، بل أصبحت Macro Phenomenaالعوامل ذات التأثير العمالق  والممتد علي الظواهر الكبيرة 

اط أساسي ألية منظمة، وان كانت صغيرة، والذي من شأنه أن يستشرف موقعها تشير إلى نش

ومسارها عبر آفاق المستقبل، ورصد العوامل المتعددة التي يتحدد في ضوئها ذلك الموقع 

 .والمسار

وأصبح التخطيط المدرسي االستراتيجي يتسم بخصائص لم تكن من قبل ضمن حدود 

 :(Stone, 1993, pp. 5-6) ، حيث أصبحالمفهوم القديم للتخطيط المدرسي

، علي المدرسة أن تلتزم بهما، وتعمل Mission، ورسالة Visionيستند إلى رؤية  -

 .علي تحقيق ما تتضمنانه من طموحات بشأن المستقبل

، لفرز مجموعة Environmental  Scanningيوظف أسلوب المسح للبيئة الحاضنة  -

اف من المعلومات حول الفرص السانحة، والتهديدات العوامل الفاعلة فيها، وتوفير كم ك

 .وغيرها من مظاهر التأثير. المحدقة

 .يؤكد علي االمتياز، و يسعى إلى تحقيقه من خالل اإلنجاز الراقي واألداء المتميز -

 .يعتمد االستمرارية والمرونة منهجا يلتزم به -

ما يكتنف البيئة ينشد البساطة والوضوح، في غير إخالل أو تسطيح، علي الرغم م -

 .الحاضنة من تعقيد
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 والتشريعية لنظم التعليم العربية لكي تستوعب ةولكن، إلى أي مدي تهيأت البيئة التنظيمي

مثل تلك األفكار والمفاهيم؟ وقبل ذلك، إلى أي مدي تهيأت الذهنية المهنية لدي الممارسين في 

اتهم وكفاياتهم التخطيطية لتبني االتجاه الميدان الستيعاب ذلك التغيير؟ والي أي مدي اكتملت قدر

 الجديد؟ وكيف يمكن بناء مثل تلك القدرات والكفايات؟ ووفقا ألي معايير أو مواصفات يتم بناؤها؟

إن معالجة إشكالية التكيف مع التغيير واستيعابه في النظم التعليمية العربية، ال تعدو أن 

 .تراتيجي لمستقبل تلك النظمتكون، هي ذاتها، حالة من حاالت التخطيط االس

فاألصل في التخطيط أنه تحسب واستعداد لمواجهة ما هو متوقع، وأنه نشاط حاشد لقدرات 

النظام من أجل بلوغ أهدافه المحددة بعناية، وأنه يتضمن تهيئة الظروف المواتية الستيعاب التغيير 

 .وإدارته لصالح تلك األهداف

فايات الضرورية لدي الممارسين للتخطيط المدرسي، وعلي ذلك، فان بناء القدرات والك

لكي يضطلعوا بمهام التخطيط المدرسي االستراتيجي، في ظل االتجاهات التحديثيه الجارية علي 

الساحة العربية اآلن، إنما هو شكل من أشكال ممارسة التخطيط االستراتيجي، بل هو، إن شئنا 

 Planning For Strategicاالستراتيجية ) هاتالتوج(الدقة، شكل من أشكال تخطيط النوايا 

Intents (Boist, 1995, p. 40). 

ولقد بادرت وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرا إلى 

وأوعزت إلى المناطق . اعتماد التخطيط االستراتيجي أسلوبا رسميا للتخطيط بمدارس الدولة

 .اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع ذلك التوجه موضع التنفيذالتعليمية والمدارس ب

وكذلك بادرت اللجنة المنظمة لمنح جوائز األداء التعليمي المتميز، إلى اعتماد التخطيط 

االستراتيجي عنصرا جوهريا من عناصر تقييم المدارس المتنافسة، وشرطا أساسيا من شروط 

 .الترشيح للجائزة

 الدراسة االستكشافية

دبي : د أتيحت للباحث فرصة تحليل عينة من الخطط االستراتيجية لمدارس منطقتيولق

برنامج تطوير الكفايات القيادية لمدراء : التعليمية، ورأس الخيمة التعليمية، وذلك في إطار كل من

المدارس، وبرنامج الدبلوم المهنية في اإلدارة المدرسية، بداية الفصل الدراسي األول من العام 

 .٢٠٠١/٢٠٠٢امعي الج
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 خطة استراتيجية لمدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، ٢٧وبلغ عدد الخطط في هذه العينة 

ورياض لألطفال، موزعة علي أنحاء متفرقة من المنطقتين المذكورتين، وفي بيئات ومستويات 

 .وظروف شديدة التباين

ائص، مجموعة من وقد اعتمد الباحث لتحليل تلك الخطط وتحديد ما يميزها من خص

المعايير، بحيث يمكن اعتبارها أيضا بمثابة مؤشرات عامة علي مدى تمكن القائمين علي وضع 

 :تلك الخطط من الكفايات التخطيطية، وهي

 .اإلشارة إلى تبني أي من النماذج التخطيطية الشائعة في هذا المجال * 

لموقف المدرسة، وتطبيقه من أجل اعتماد أي من المداخل المعروفة للتحليل االستراتيجي  * 

 .تعيين التحديات المستقبلية المتوقع أن تواجهها المدرسة

بروز خصوصية المدرسة والبيئة المحلية الحاضنة لها، وتمثيلها تمثيال صادقا وواقعيا في  * 

 . رؤية المدرسة ورسالتها

نامج عمل لتحقيق ما تمايز الرؤية عن الرسالة من حيث الصياغة، بحبث تمثل الثانية بر * 

 .تتضمنه األولي من أفكار

 :وبتحليل مجموعة الخطط المدرسية وفقا لهذه المعايير، تبين ما يلي

خلت كافة الخطط من أية إشارة إلى تبني أو تطبيق نموذج بعينه من النماذج الشائعة  -١

 .للتخطيط المدرسي االستراتيجي

 في التحليل SWOT مدخل إلى اعتمادها علي)  خطة٢١(أشارت غالبية الخطط  -٢

، باعتباره اآللية المستخدمة لتعيين أوجه القوة (kotter, 1996, pp. 79-83)االستراتيجي 

 .وأوجه الضعف، والفرص والتهديدات المؤثرة علي موقف المدرسة

تشابهت الرؤى والرساالت بين مجموعة المدارس بشكل ال يظهر خصوصية كل منها، اال  -٣

 رده إلى الطابع اإلنشائي البالغي الغالب عليها من حيث الصياغة، ما ندر، وهو ما يمكن

ناهيك عن ضعف الصلة، أو غيابها، بين ما يشير إليه التحليل االستراتيجي من تحديات، 

 .وبين ما هو متضمن في الرؤى والرساالت من أفكار

يان، اختلطت صياغات الرؤى االستراتيجية للمدارس بصياغات رسالتها في أغلب األح -٤

بشكل يصعب معه التمييز القاطع بينهما، إذ شاب الرؤى الطابع اإلجرائي المميز 
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للرساالت، بينما تضمنت الرساالت صياغات حماسية الطابع كما هو معروف عن صياغة 

ا يعكس مالرؤى، ناهيك عن ضعف االشتقاق والتسلسل فيما تضمنته كل منها من أفكار، م

شأن طبيعة كل من الرؤية والرسالة ووظيفتيهما في تشوشا واضحا لدي من صاغوها ب

 .إطار الخطة االستراتيجية للمدرسة

وعلى ذلك، فقد أظهرت الدراسة االستكشافية بعضا من مؤشرات ضعف الكفايات 

التخطيطية لدي القائمين علي وضع تلك الخطط، وعدم تهيؤهم بشكل كاف لممارسة هذا اللون من 

 :ومن هذه المؤشراتالتخطيط في الوقت الراهن، 

قصور المعرفة النظرية حول مفاهيم ونماذج التخطيط المدرسي االستراتيجي، والمداخل   -١

 .                                         المستخدمة في إجراء التحليل  االستراتيجي لموقف المدرسة

 Thinking With Conceptsضعف الكفايات المتعلقة بالتفكير المجرد بالمفاهيم  -٢

، مما يضعف التشخيص، )الماصدقات(وربطها بالحاالت الواقعية التي تندرج تحتها 

 .ويضعف الصياغات المعبرة عنه

مظهر مترتب علي (ضعف الكفايات المتعلقة بتقييم األوضاع الراهنة والمستقبلية  -٣

 مثل الحكم بوجود نقاط معينة للضعف في بعض الجوانب، أو تقدير) المالحظة السابقة

وهكذا، مما يترتب عليه ضبابية األهداف .. مدى التهديد الذي يمثله عامل من العوامل

 .االستراتيجية المتضمنة في الرؤية، وضبابية السبل الكفيلة بتحقيقها كما تتضمنها الرسالة

بيد أن أهم ما أظهرته الدراسة االستكشافية من مظاهر الضعف، يتمثل في غياب 

 من الخطط التي تم تحليلها، وبالتالي غياب Strategic Intents) النوايا (التوجهات االستراتيجية

الخطط المستقبلية لتلك المدارس لبناء القدرات اإلضافية الالزمة لمواجهة التحديات المستقبلية 

 المفروضة عليها

 :أسئلة الدراسة

اكبها خطة  مما سبق، يتضح أن المبادرة بتعميم التخطيط المدرسي االستراتيجي، لم يو

متكاملة لبناء القدرات والكفايات التخطيطية لدي الممارسين، وأن الممارسات االجتهادية المتعجلة 

لهذا المدخل التخطيطي، لن تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة من وراء هذه المبادرة 

 .اإلصالحية
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ألسئلة البحثية وعليه، فان البحث في كيفية التعامل مع هذه المشكلة يتطلب اإلجابة عن ا

 :التالية

ما مالمح النموذج المقترح في التخطيط المدرسي االستراتيجي، الذي يمكن تبنيه  ١

 وتطبيقه في السياق التعليمي والمدرسي العربي؟

ما القدرات التخطيطية الواجب بناؤها لدي الممارسين لهذا النموذج؟ وفي ضوء أية  ٢

 معايير يتم تقويمها؟

 مقترح لبناء تلك القدرات لدي الممارسين في إطار هذا النموذج؟ما مالمح البرنامج ال ٣

 أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى اقتراح نموذج للتخطيط المدرسي االستراتيجي يتناسب مع طبيعة 

كما تهدف إلى تطوير قائمة بالقدرات . السياق التعليمي والمدرسي العربي وخصوصياته

ق هذا النموذج، والتي يتوجب بناؤها لدي الممارسين في التخطيطية الالزمة لممارسة وتطبي

وكذا تطوير قائمة بالمعايير المناسبة لتقييم األداءات التخطيطية لهؤالء الممارسين، . الميدان

 .وتصميم برنامج مناسب لتنفيذ ذلك

 :منهجية الدراسة وخطواتها

توظفها وفقا للخطوات ولتحقيق هذه األهداف، تعتمد الدراسة منهجية الوصف والتحليل، و

 :التالية

تحليل مفاهيم ونماذج التخطيط المدرسي االستراتيجي، ونقدها في ضوء ظروف   -١

 .وخصائص السياق التعليمي العربي

اقتراح نموذج مناسب للتخطيط المدرسي يصلح للتطبيق في السياق العربي، وتوصيف   -٢

 .مفاهيمه الحاكمة، ومراحله، وعملياته

ألداءات التخطيطية التي تتضمنها مراحل النموذج المقترح وعملياته، واقتراح تحليل ا  -٣

قائمة بالكفايات التخطيطية التي تتطلبها عملية تطبيقه وممارسته من قبل الممارسين في 

 .الميدان

توصيف المؤشرات المناسبة لتقييم هذه الكفايات ممثلة في األداءات التخطيطية  - ٤

 .ساليب المحققة لذلك بشكل موضوعي ودقيقومخرجاتها، ووصف األ
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تصميم برنامج لبناء القدرات التخطيطية لدي الممارسين وفقا للنموذج المقترح وقائمة   -٥

 .الكفايات والقدرات

 تطور نماذج التخطيط المدرسي االستراتيجي في التسعينيات

ني الحاكم لهذا المستوى لمدى الزماترصد الكتابات المهتمة بهذا التطور ازدياداً مطرداً في 

من التخطيط المدرسي، بدأ مع مطلع التسعينيات على استحياء من خالل محاولة تمديد 

Extending الخطط المدرسية إلى عامين أو ثالثة أعوام بدالً من عام دراسي واحد، كما في 

حيث .١٩٩٢ عام .Ellison L" لندا إليسون" و.Davies B" دافيز برنت"النموذج الذي طرحه 

 لكون -حينئذ- متوافقاً مع المنحى الجديد Development Plan" خطة التطوير"كان مفهوم 

 .المدرسة وحدة مستقلة تسعى إلى تطوير بنيتها وأدائها من أجل تحقيق الفاعلية

ويتضمن هذا النموذج فئتين من المقومات على التخطيط المدرسي أن يوظفهما لصالح 

 (Davies & Ellisaon, 1992, p. 9) لمدرسةالتربية الفعالة وتطوير ا

وتشمل المنهج وعمليات تطويره، وكذا الموارد : Core Elementsالمقومات المحورية  -١

 . وأخيراً التالميذ ورعايتهم،البشرية وتنميتها

وتشمل الموارد المادية والفيزيقية، وإقبال : Support Elementsالمقومات المساندة  -٢

 ومعدالت تدفقهم وعالقة ذلك بطبيعة السوق التعليمية، ثم المداخل ،التالميذ على المدرسة

 .والبنية اإلدارية المعتمدة للمدرسة، وأخيراً مصادر التمويل

 كيفية توظيف هذه المقومات وما يرتبط بكل منها من أنشطة )١(ويوضح الشكل رقم 

دة المدى، والتي تمثل وعمليات وسياسات، في إطار من رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها بعي

اإلرهاصات األولى لما يمكن أن يمثل مستوى استراتيجياً من مستويات التخطيط المدرسي، 

 .يتناسب والبدايات األولى لمبدأ اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
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 ٢٠٥

 

 المقومات المحورية    رؤية المدرسة    المقومات المساندة
 ورسالتها وأهدافها

 

 
 لمـاديــةالمـوارد ا     ●
 ●المنهاج وعمليات تطويره                        
  آليات السوق التعليمية     ●
 ●المــوارد البشــريـة            مداخل اإلدارة وبنيتها    ●

 
 ●رعـايــة التالميــذ           الموارد الماليــــة     ●

 
 

 آليات المتابعة والتقويم
 

 تربية فعالة   
 

 )١(شكل 

 ١٩٩٢" إليسون"و" دافيز"مالمح نموذج التخطيط االستراتيجي لتطوير المدرسة لدى 
 

بيد أن وجهاً من أوجه القصور استوقف واضعي هذا النموذج، يتمثل في كون المقومات 

التي توجه عمليات وأنشطة التخطيط بالمدرسة، وفقاً له، تتسم باآلنية والمرحلية أكثر مما 

عه، إذ إن التالميذ الذين تخرجهم المدرسة وفقاً لهذا التخطيط سوف تستشرف المستقبل وتتوق

يلتحقون بسوق العمل مثالً بعد بضع سنوات، وحينها تكون الكثير من المستجدات المعرفية 

 .والتقنية قد اعترت الواقع االجتماعي واالقتصادي، دون أن يكونوا قد تأهلوا لمواجهتها

 على أنشطة وعمليات -لتها الراهنة ومشكالتها التفصيليةبحا-كما أن تأثير تلك المقومات 

التخطيط المدرسي، يكون من القوة بحيث يستغرق الجانب األكبر من الجهد والوقت، وتتالشى 

أمامه معالم وتوجهات الرؤية االستراتيجية للمدرسة، بحيث يمكن القول باستحالة أن توصف 

 تعدو أن تكون عندئذ مجرد خطة إجرائية للتسيير ، حيث ال"خطة تطوير"الخطة المدرسية بأنها 

Operational Plan (Davies & Ellison, 1999, p. 3,9). 

 
 خطة
 تطوير
 المدرسة
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 ٢٠٦

وعلى ذلك فقد شهد النصف الثاني من التسعينيات ظهور نماذج أكثر تركيزاً على الُبعد 

االستراتيجي من التخطيط المدرسي، أضيف خاللها مكون جوهري إلى منظومة التخطيط، أال 

 المتمثل في تحليل نتائج الدراسات Futures Thinkingو الظهير الفكري المستقبلي وه

 خاص بالمدرسة يحكم Strategic intentالمستقبلية واالستشرافية، واستخالص توجه استراتيجي 

 .علميات التخطيط فيها

 خالصة مشروع ١٩٩٧-١٩٩٥" إليسون"و" دافيز"فقد تضمن نموذج المراحل الثالثة 

 قام الباحثان بتنفيذه على مدى عامين بالتعاون مع نحو أربعين مدرسة بريطانية، حيث حلال تتبعي

السلوك التخطيطي لهذه المدارس بعد أن قامت بتمديد خططها االستراتيجية وتطعيمها بنتائج 

 (Davies & Ellison, 1997) الدراسات المستقبلية وتحليالت األسواق وتوجهات الفكر التربوي

أبعاد نموذج التخطيط المدرسي االستراتيجي ذي المراحل الثالثة من ) ٢( الشكل ويوضح

 .١٩٩٧-١٩٩٥" إليسون"و" دافيز"وضع 
 

 

 )استشراف المستقبل(        وضع سيناريوهات لمستقبل التعليم          •

  عاما١٥ً -٥  من        إسقاطات خطية للوضع الراهـن          • 

 )دلفـاي(الع رأي الخبراء استط          • 
 
 

 
 

 

 

 

 )المدى البعيــد (        صياغة الرؤية والرسـالـــة           •

  أعوام٥ - ٣من          تحديـد األهـداف االستراتيجية           •
 

 

 

 المدى المتوسـط(        تحـديـد األولويـــــات         • 

 مرحلة
 الفكر

المستقبلي

 مرحلة
 التخطيط

االستراتيجي

 الخطة
 جرائيةاإل

للتطوير
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 ٢٠٧

 ) والقريــــب        تخصيص المــــــوارد         • 

  أعوام٣ - ١ من         وضع خطة التنفيذ والمتابعـة         • 

 

 )٢(شكل 

 )١٩٩٧دافيز وإليسون (النموذج ذو الثالثة مراحل للتخطيط المدرسي االستراتيجي 

وتنبع أهمية المرحلة األولى من مراحل النموذج في كونها تضيف إلى الخطة المدرسية 

يث يتجاوز المخطط حدود الواقع الراهن والمستقبل القريب، إلى آفاق المستقبل ُبعداً مستقبلياً، بح

، من خالل مجموعة متاحة من األساليب المعروفة في مجال المستقبليات، مثل )نسبياً(البعيد 

 الذي يتوقع سلسلة من األحداث المستقبلية المترابطة في مجال Scenarioأسلوب السيناريو 

أو اإلسقاطات " مد الخطوط" وغيرها من المجاالت المرتبطة، وأسلوب التعليم وسوق العمل

 القائم على توقع أن يمتد الواقع الراهن في المستقبل بنفس المعدل Linear Projections" الخطية

 .إلخ... من االطراد، وأسلوب استطالع آراء الخبراء حول مالمح المستقبل

الستراتيجية للمدرسة، فتستهدف اإلجابة عن أما المرحلة الثانية، مرحلة وضع الخطة ا

سؤال حول دور المدرسة في مواجهة تحديات ذلك المستقبل، ورؤيتها للدور والرسالة التي يمكن 

أن تضطلع بها في هذا الصدد، كما تستهدف تحديد مجموعة األهداف االستراتيجية التي تسعى 

 .إلى تحقيقها

تخطيط متوسط وقريب المدى، لتتضمن مجموعة وتأتي المرحلة الثالثة، والتي تمثل ال

اإلجراءات والعمليات الكفيلة بتحقيق مجموعة األهداف االستراتيجية، فتبدأ أوالً بترتيب أولويات 

 وتخصيص ما يلزم إلنجازها من موارد، ثم وضع الخطة التنفيذية Prioritiesالعمل المدرسي 

 .وتحديد المهام وأساليب المتابعة

ن التسلسل المنطقي لهذه المراحل على المستوى النظري، فقد بين المسح وعلى الرغم م

المشاركة، أن ثمة  المدارس الذي أجراه الباحثان على منهجية التخطيط التي اتبعتها مجموعة

صعوبة تنفيذية تتمثل في ذلك االنفصال بين كل من الخطة االستراتيجية للمدرسة وما اشتقت منه 

رة ـى األخيـث تحظـدى، حيـعن الخطة اإلجرائية متوسطة وقصيرة الممن أفكار مستقبلية، 

 بالقسط األكبر من االهتمام والجهد، نظراً الرتباطها بتفاصيل واقعية حاضرة التأثير، -تنفيذياً-
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 ٢٠٨

بينما ال تشكل المرحلتان األولى والثانية عوامل ضغط وتأثير آنية بنفس القوة، نظراً لطبيعتهما 

 .رجأة إلى المستقبلالمؤجلة أو الم
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 ٢٠٩

 

 العمالء

 

 المهتمون والمكلفون             المدى الزمني            

 

 كل العاملين              )المدى البعيد(            

 

 

 

 

 مستوى اإلدارة العليا             ) سنوات٥-٣(           

 للمدرسة                         

 السياسات المدرسية         

 مسـتويـات اإلدارة             ) سنوات٣-١ (

 المتوسطــة                         

 

 

 

 العاملون وهيئة التدريس             ) شهرا١٨ً-٦(           

 

 

 

 

 التقويم

 

 )٣(شكل 

الرؤية 
 والرسالة

 التخطيط
االستراتيجي

 
 التكتيكات

 
 التخطيط
 العملياتي

الميزانياتبرامج التنمية المهنية
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 ٢١٠

 ١٩٩٤" برنهام"مستويات نموذج التخطيط المدرسي عند 

 

 من نماذج مرحلة منتصف التسعينيات، ا النموذج وبين نموذج آخرونالحظ التشابه بين هذ

يتكون من ثالث مراحل رئيسية و) ١٩٩٤( West-Burnham" برنهام-وست "هو نموذج

، (West-Burnham, 1994, p. 80) متقاطعة، باإلضافة إلى مرحلة صياغة الرؤية والرسالة

 ).٣(كما يوضح الشكل 

 : في مجموعة النقاط التاليةيمكن اجمالهاذج والمقوالت الرئيسية لهذا النمو

تلعب مجموعة القيم األساسية المعتمدة من ِقبل المدرسة، وكذلك الرسالة التي صاغها  .١

 .وساندها جميع العاملين، دوراً محورياً في توجيه كافة ما يجري داخل المدرسة من أنشطة

، عدا ما قد يستجد من ظروف  أعوام٥-٣المدى الزمني للتخطيط االستراتيجي يتراوح بين  .٢

تقتضي ردود أفعال معينة، وفي كل األحوال فإن مسئولية ذلك التخطيط تقع على عاتق 

 .القيادات العليا للمدرسة وبعض من ممثلي المجتمع

باعتماد االستراتيجية تبدأ مرحلة تالية من وضع السياسات المدرسية التي تعمل على  .٣

ثابة األسس لعمليات صنع القرارات واتخاذها، وكذلك في ترجمتها، وتكون تلك السياسات بم

 .إلخ... علميات تنمية كفايات العاملين، وعمليات إعداد الميزانية

يعنى التخطيط متوسط المدى بترجمة السياسات إلى أفعال، وهو ما يتم غالباً وبشكل نوعي  .٤

الميزانيات، من خالل الخطط السنوية لتطوير المدرسة، ومن خالل تخصيص الموارد و

 .وتوزيع المهام

الخطة قصيرة المدى، ) أهداف(بناء على الخطة متوسطة المدى، يتم التفاوض حول مرامي  .٥

 .وحول األداءات الفردية الرامية إلى تحقيقها

تم ترجمتها إلى أنشطة وأداءات، فإن نظام التقويم يستند إلى مدى مطابقة يما أن الرؤية قد ب .٦

 . ومدى تحقيقها للمخرجات النوعية التي تحدثت عنها تلك الرؤيةتلك األداءات للمعايير

ويالحظ على ذلك النموذج كونه يركز على تحديد المهام التخطيطية والتنفيذية في كل 

مرحلة، كما يالحظ اهتمامه بالربط التبادلي بين مستويات التخطيط الثالثة؛ فهو يعبر عن عمليات 

نية لألسهم، مما يعد تقدماً يحسب لهذا النموذج للتغلب على عيوب التغذية الراجعة بالحركة الدورا

 . والتراتب التي تميز نماذج أخرى مشابهةالهرمية
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 ٢١١

  نموذج مستويات التخطيط، أشار إليهاهرميةوالنقطة األخيرة هذه، ونعني بها التغلب على 

 الخطة العملياتية وخطط بالتحديد عندما أكد على أهمية الرقابة والمتابعة أثناء تنفيذ" برنهام"

 من أجل تعديل اتجاهات الخطة (SDP) أو School Development Planتطوير المدرسة 

 .(Blanford, 1993, p. 3) االستراتيجية ومراجعتها وتحديثها

التوجه "والمتضمن لمفهوم . (Boisot, 1995) "بويزوت"كان للنموذج الذي طرحه و

أثره البالغ في توجيه عدد من النماذج التخطيطية االستراتيجية  ،Strategic intent" االستراتيجي

للتوجه االستراتيجي في أذهان المخططين، " الحضور الدائم"المدرسية التالية له نحو فكرة 

 من -وسط هذا الزخم من التغيرات المتالحقة-ومساعدتهم على التغلب على ما يميز التخطيط 

 ومساعدتهم كذلك على التغلب على ما يترتب على ما ،less-predictabilityصعوبة التوقع 

تبديه الحكومات المركزية والرأي العام من اهتمام بالغ برصد وقياس مؤشرات القيم المضافة 

Value Added Performance Indicators، وقياس نواتج التعلم، وما يحدثه ذلك من تركيٍز 

 وتعييٍن ألساليب ،Target Settingلمدرسي على تحديد المرامي واألهداف اإلجرائية للعمل ا

 .قياس وتقويم النواتج، األمر الذي يصرف النظر بشكل كبير عن الُبعد االستراتيجي لهذا العمل

وعلى ذلك فقد تميزت النماذج األخيرة للتخطيط المدرسي االستراتيجي بالتركيز على جعل 

من خالل العالقة الجدلية بين كل من التوجه الُبعد االستراتيجي دائم الحضور ودائم التغير، وذلك 

 من جانب ، وبين المنظور المستقبلي لها من جانباالستراتيجي والخطة االستراتيجية للمدرسة

 .١٩٩٩" إليسون"و" دافيز"، كما في النموذج المعدل للتخطيط لكل من آخر

ليست عالقة ) ٤(ل كما يوضحها الشك) أو مستوياته(فالعالقة بين مكونات النموذج الثالثة 

 .أو خطية، بل عالقة تفاعلية جدلية مستمرة كما يزعم واضعاه) تراتبية (هرمية
 

 

 

 
 

 

 

 

 Future Perspectiveالمنظور المستقبلي 

 Strategic Intent التوجه االستراتيجي

 Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي 

اإلجرائية وضع المرامي واألهداف 
Operational Target-Setting 
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 ٢١٢

 

 
 

 

 

 
 

 )٤(شكل 

 ١٩٩٩" إليسون"و" دافيز"نموذج التخطيط االستراتيجي المعدل لـ 

أن التغير الدائم في طبيعة التصور المستقبلي الذي تتبناه المدرسة، يجعل من : بمعنى

مليات التحليل االستراتيجي لكل من القوى والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على خطة ع

المدرسة ورؤيتها االستراتيجية نشاطاً دائماً، وليس نشاطاً موسمياً يرتبط بالتحضير لخطة 

استراتيجية يستمر تنفيذها ثالث أو خمس سنوات، ثم يعود لينشط ثانية قبل نهايتها للتحضير لخطة 

استراتيجية جديدة وهكذا، األمر الذي ينعكس بدوره على عمليات تحديد األهداف اإلجرائية للتنفيذ، 

 .والتي تتغير بشكل دائم ومستمر

 الخطية للعالقة بين الهرميةبيد أن الواقع التطبيقي لمثل هذا النموذج ربما يؤكد الطبيعة 

نظراً لصعوبة حدوث التأثير " إليسون"و" دافيز"مستوياته الثالثة، على عكس ما يزعم واضعاه 

العكسي من قبل أنشطة التخطيط ذات المستوى التنفيذي قصير المدى على ما يعلوها من أنشطة 

 تعتمل على الساحة القطرية Macro Phenomenaتخطيطية استراتيجية مرتبطة بظواهر كبرى 

 -كما طرحها صاحباه-يات النموذج  ونظراً لكون ديناميكية الحركة بين مستو.واإلقليمية والعالمية

 .أيضاً" إليسون"و" دافيز"المنقول عن ) ٥(تؤكد على تلك السمة الخطية، كما يوضح الشكل 
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 ٢١٣

 

 )٥(شكل 

 "إليسون"و" دافيز"ديناميكية الحركة في نموذج 

 

 مستويات النموذج، فإن أهم ما هرمية أو عدم هرمية حول وبغض النظر عن ذلك الجدل

 هو ذلك االستمرار واالتصال بين حلقاته، والذي ال يسمح بأن تصبح للمدرسة -في نظرنا-يميزه 

 Standingخططاً منفصلة أو مرحلية، بل بأن يكون لها توجه تخطيطي استراتيجي دائم 

Strategic Intent. 

 Future Perspectiveتالك المدرسة لمنظورها المستقبلي  ففي المستوى الخاص بام-١

 السائدة لدى العاملين Mindsetأن يجري ذلك من خالل تغيير الذهنية " إليسون"و" دافيز"يقترح 

بالمدرسة، وتهيئتها لكي تفكر بشأن المستقبل، ولكي تقوم باستخالص رؤيتها المستقبلية من 

 :(Davies & Ellison, 1999, pp. 19-26) اللـخ

تحليل االتجاهات العالمية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، والتي تصب فيما  -

 . على كافة المستويات والمحاورReengineeringيمكن تسميته بإعادة الصياغة أو الهندسة 

 وغيرهما من Customer" خدمة العميل"أو " الزبائنية" وCompetition" المنافسة"ولعل في 

ما يمثل مفاتيح رئيسية لفهم تلك االتجاهات والتحوالت، بحيث تضطر المنظمات المفاهيم، 

التعليمية إلى إعداد األفراد لمواجهة أسواق مفتوحة وشديدة التغير، سواء في السلع أو الخدمات أو 

 .الوظائف واألعمال

عل تحليل االتجاهات التربوية المعاصرة، وفهم ما يعتمل داخلها من عوامل ومتغيرات ل -

التركيز على التعلم الذاتي مدى الحياة، وازدياد التمايز واالستقاللية بين مؤسسات : من أهمها

تعاظم االتجاه نحو المحاسبية على مستوى المؤسسات التعليمية، والتعليم ومعاهده ومدارسه، 

ائف والتركيز على القيم المضافة من خالل برامج التعليم، والتغيرات الهائلة في هياكل الوظ

 .إلخ... التعليمية وتوصيفاتها

عشرة مجاالت يمكن للمخطط المدرسي أن " إليسون"و" دافيز"وفي هذا المستوى يقترح 

 يمارس من خاللها عمليات التحليل السابقة، وأن يطور للمدرسة منظوراً مستقبلياً خاصاً بها، وهى

(Davies & Ellison, 1999, pp. 30-40) 
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 .اسي واليوم الدراسيإعادة تنظيم العام الدر •

 .تأثير التقنيات على التعلم وعلى األداء المدرسي •

 .سياسات التوظيف للمعلمين والعاملين بالمدرسة •

 .طبيعة المنهاج الدراسي •

 .األشكال المستقبلية للمدارس والتمدرس •

 .بناء وتفعيل المدارس كمجتمعات للتعلم •

 .كيفية أداء المعلمين ألدوارهم كميسرين للتعلم •

 .رات المعلمين وكفاياتهم وبرامج تنميتهم مهنياًمها •

 .سياسات ومصادر التمويل •

 .قضايا المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية •

وبالطبع فإن عمليات صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة تكون مستمرة دوما، وربما يكلف 

ن من المتعاونين بعض المعلمين، أو المعلمين مع اآلباء، أو حتى بعض األكاديميين المتخصصي

 بشكل دوري بإعداد تقرير حول المستجدات على الساحتين العالمية )يكلف هؤالء(مع المدرسة، 

واإلقليمية، في المجاالت المختلفة، وحول ما يخص المدرسة أو يطالها من آثار مستقبلية مباشرة 

 .أو غير مباشرة من جراء تلك المستجدات

بل هذه الجماعات أو اللجان، فقد تعمد إلى جلسات وقد تتعدد األساليب المتبعة من ِق

العصف الذهني، أو ورش العمل، أو استطالعات الرأي، ولكنها في النهاية تحاول اإلجابة عن 

ما دورنا في مواجهة تلك المتغيرات : مجموعة تكاد تكون ثابتة وأساسية من التساؤالت مثل

 . إلخ…يتوقعون؟ والتحديات؟ وماذا يحتاج المتعلمون منا وماذا 

 :يبين ثالثة أنشطة متكاملة، ه" إليسون"و" دافيز"يميز :  وفي المستوى الثاني من النموذج-٢

 .Strategic Analysis التحليل االستراتيجي -أ

 .Strategic Intent التوجه االستراتيجي -ب

 .Strategic Planning التخطيط االستراتيجي -جـ
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و بمثابة المرحلة التمهيدية التي يتم خاللها إعداد الصورة وه: لتحليل االستراتيجي ا-أ

البانورامية للواقع الكائن وتوجهاته، وتعيين عدد من القضايا أو التحديات التي تحتاج إلى اتخاذ 

 ةـالت التاليـقرار بشأنها، وتحديد موقف المدرسة منها، وفي هذه المرحلة تجري التحلي

(Davies & Ellison, 1999, pp. 60-73): 

محلياً، ووطنياً، وإقليمياً، وعالمياً، من حيث الواقع : تحليل البيئة بمعانيها وأبعادها المختلفة -

 .السياسي واالجتماعي والثقافي

تحديد خصائص كل من التالميذ الملتحقين ): العمالء المستفيدون(تحليل الزبائن  -

 .سوق العمل ومتطلباتهاواحتياجاتهم وقدراتهم وخلفياتهم، وكذلك تحليل احتياجات 

تقويم المناهج وطرائق التدريس واستراتيجياته، وكذلك : تحليل إنتاجية المدرسة وخدماتها -

األنشطة المدرسية وبرامج الرعاية، والمرافق والتسهيالت، ومعدالت تدفق أفواج التالميذ 

 .والمؤشرات الكمية والكيفية الدالة

لمنافسين في السوق التعليمية ومقارنتها بموقف تقييم مواقف ا: تحليل الجهات المنافسة -

 .المدرسة

وهى عملية استشرافية، حدسية، تبصرية، يقوم خاللها : التوجهات االستراتيجية -ب

المخطط بقراءة العوامل المؤثرة على المدرسة وتوقع اتجاهاتها وتأثيراتها في المستقبل، ومن ثم 

فإذا . تعامل معها ومواجهة ما تفرضه من تحدياتالحكم على مدى قدرة المدرسة حالياً على ال

كانت القدرات الراهنة كافية لذلك، انتقلت تلك التحديات إلى مرحلة التخطيط االستراتيجي 

 أما إذا كانت غير مستعدة لمواجهتها اآلن، فإن المخطط يجعل تلك التوجهات مضمرة .مباشرةً

 تكتمل عمليات تعظيم قدرات المدرسة، وعندئذ وغير مدرجة في الخطة اإلجرائية الراهنة، إلى أن

 .تحال التوجهات إلى مرحلة التخطيط الفعلي

 العملية األكثر حركية في هذا المستوى من مستويات يه: التخطيط االستراتيجي -جـ

ويطيب . النموذج، وفيها يتم تحديد مسارات الحركة للمدرسة في المدى الزمني االستراتيجي القادم

طين تسمية الجزء األول من الخطة االستراتيجية، والتي تتضمن بناء وصياغة رؤية لبعض المخط

 نظراً لتبنيها معايير المنظمة وقيمها Normative Plan بالخطة المعيارية ،Visionالمدرسة 

 وأهدافها االستراتيجية، فقد Missionالمتضمن لرسالة المدرسة ي ومعتقداتها، أما الجزء الثان

 .Development Plan بالخطة التطويرية للمدرسة يسميه البعض
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فيسمى بمستوى التخطيط اإلجرائي أو : أما المستوى الثالث من النموذج -٣

، وفيه توضع خطط التنفيذ لما حددته الخطة االستراتيجية Operational Planningالعملياتي 

 وأساليب التنفيذ،  وتختار التكتيكاتObjectivesمن مسارات، حيث توضع األهداف اإلجرائية 

وتقسم . وترصد اإلمكانات الالزمة، كما توضع الخطط الزمنية وخطط المتابعة وأساليب التقويم

 ومن ثم إلى Programsاألنشطة في هذا المستوى وفقاً لمجاالتها وموضوعاتها إلى برامج 

 . مدرسيةProjectsمشروعات 

 نموذج مقترح للتخطيط المدرسي االستراتيجي

عراض مالمح التطور الذي اعترى النماذج النظرية للتخطيط االستراتيجي وبعد است

النموذج ض مكونات ومستويات استعر االمدرسي خالل السنوات العشر األخيرة، فسوف نحاول

، وآليات ومراحل تنفيذه في ضوء أحدث تلك النماذج، أال وهو المقترح للتطبيق في الواقع العربي

 . بعض التعديالت عليهادخال، مع محاولة تطويره و١٩٩٩" إليسون"و" دافيز"النموذج المعدل لـ 

ويتضمن النموذج المقترح أربعة مستويات، وان كان المستوي األول منها أقل مناسبة 

للممارسة في نطاق العمل المدرسي العربي الراهن، وأكثر اقترابا من نطاق العمل والصالحيات 

 ).٦(والمحليات، كما يوضح الشكل التي تتمتع بها المناطق التعليمية 

حيث يتم استشراف مالمح المستقبل من خالل : مستوي المنظور المستقبلي للمدرسة -١

دراسة الرؤى والمستجدات علي الصعيدين المحلي والقطري، بل وعلي الصعيد اإلقليمي وربما 

ت بعيدة المنال، إلى وهو كما يبدو، يحتاج إلى إعداد خاص وكفايات متقدمة، مازال. الدولي أيضا

 .اآلن، في الواقع المدرسي العربي، ولكنها ممكنة علي مستوي القيادات التعليمية
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 مستويات ومراحل النموذج المقترح للتخطيط المدرسي االستراتيجي) ٦(شكل 

 رؤى مستقبلية
 ومستجدات

 المنظور
 المستقبلي
 للمدرسة

 التحليل
 االستراتيجي

تحديات تحتاج إلى قدرات جديدة
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 اختبار
 التوجهات
االستراتيجية
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حيث يتم جمع وتحليل مقادير وافرة : مستوي التحليل االستراتيجي لموقف المدرسة -٢

من المعلومات حول األوضاع الراهنة والمحتملة، سواء علي مستوي األنساق الداخلية للمدرسة، 

 .أو علي مستوي األنساق الخارجية المؤثرة عليها

، وهو من أكثر المداخل االستراتيجيللتحليل   SWOT مدخل مكونات) ٧(ويبين الشكل 

استخداما وشيوعا في هذا المجال، وان كان هو اآلخر يحتاج إلى استعداد وتدريب خاص لمن 

 .(Knight, 1996, pp. 17-18)يتصدي لممارسته 

ففي مجال تحليل ما يعتمل في األنساق الخارجية الحاضنة للمدرسة من مخاطر  -١

سياقين " نايت"واجهة التحديات المستقبلية، يقترح وتهديدات، وما تتيحه من فرص سانحة للتقدم وم

 :أو نسقين من األنساق الجديرة بالتحليل، هما

حيث يثور التساؤل حول األفراد والمجموعات التي تسعى :  األسواق التعليمية والزبائن•

المدرسة إلى خدمتهم، وحول إمكانية أن يدوم طلبهم لما تقدمه المدرسة من خدمات ورضائهم عن 

التوزيعات السكانية المحيطة : ستواها، وهو ما يستلزم جمع المزيد من المعلومات حولم

بالمدرسة، وأعداد األفراد المتوقع التحاقهم بها من الشريحة العمرية المعنية على مدى السنوات 

القادمة، ومعلومات حول تصنيفهم إلى ذكور وإناث، أسوياء وذوي احتياجات خاصة، وكذلك 

خدمات محو (ل نوعيات المتعلمين اآلخرين الذين يستفيدون من المبنى المدرسي معلومات حو

 إلخ... ، والهيئات والجمعيات األهلية...)األميـة وتعليم الكبار

حيث يثور السؤال حـول اتجاهات العمل :  بيئة العمل التربوي والمنظمات المنافسة•

تمثل عامالً داعماً ومواتياً لتقدم المدرسة في التربوي العامة وسياساته وتشريعاته، وما إذا كانت 

المستقبل، أو كانت تمثل تحدياً لها، خاصةً في ضوء وجود منظمات أخرى مناظرة ومنافسة، 

وكذلك التساؤل حول الميزانيات ومصادر التمويل المركزية للمشروعات التعليمية ونصيب 

 المحلي ومدى قدرته على دعم أنشطة المدرسة منها، وحول الحالة االقتصادية العامة للمجتمع

 .إلخ... المدرسة من عدمه
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 )٧(شكل رقم 

 

 ) ٧(شكل 

 ١٩٩٦" نايت"قاعدة البيانات التي يوفرها مدخل تحليل األنساق للمخطط االستراتيجي كما عند 

 

نساق الداخلية، وما يعتمل داخلها من عوامل مؤثرة على مستقبل  وفي مجال تحليل األ -٢

وجهين من أوجه التقييم التي يمكن " نايت"المدرسة، وبيان أوجه القوة وأوجه الضعف فيها، يقترح 

 :االهتمام بها وهما

 وتمثل كافة المدخالت الواردة إلى النظام .Current Resourcesالموارد الجارية  •

ر للتمويل، وإمكانات مادية، وعامليـن ومعلمين، إضافة إلى المدرسي، من مصاد

 .الخ... معدالت إقبال التالميذ على االلتحاق

 ممثلة في معدالت النجاح واإلنجاز التحصيلي للتالميذ، ومدى .Products نواتجال •

مطابقة اإلنجاز التعليمي لهؤالء التالميذ لما هو محدد سلفاً من مخرجات للتعليم 

Learning Outcomes. وكذلك معدالت التقدم في مستويات األداء المهني للمعلمين 

 .إلخ... ونموهم المتحقق من خالل برامج التنمية المهنية

يتم بناء علي ما يوفره التحليل :  مستوي تعيين التوجهات االستراتيجية للمدرسة-٣

نيها من قبل المدرسة االستراتيجي من المعلومات تعيين التوجهات االستراتيجية الواجب تب

 .لمواجهة التحديات  التي يظهر التحليل أن القدرات الراهنة للمدرسة قاصرة عن مواجهتها

كما سبق، فإن المهمة األساسية لمرحلة التحليل االستراتيجي هي جمع أكبر قدر ممكن ف

ثرات من المعلومات حول الموقف االستراتيجي الراهن للمدرسة، في خضم ما يحيط بها من مؤ

ويؤثر عليها من عوامل داخلية وخارجية، وما أن يتم ذلك، تكون لدى المخطط المدرسي صورة 

 .أكثر وضوحاً للمجاالت التي ينبغي أن يتجه إليها العمل المدرسي  في السنوات القادمة

 خطة التمويل
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األول هو ذلك المستوى : وفي هذا اإلطار ينبغي التمييز بين مستويين من تلك المجاالت

 والتحديات الواضحة المحددة، وربما المألوفة، التي يستطيع قادة المدرسة وضع الخطط من المهام

متوسطة المدى إلنجازها ومواجهتها، ويستطيعون بسهولة تبني االستراتيجيات الصغيرة الالزمة 

 .لهذا الغرض، من اآلن وبشكل بسيط ومباشر

االستراتيجي عن أهميتها، أما المستوى الثاني من مجاالت العمل التي يكشف التحليل 

ويبين ضرورة تعيين التوجهات االستراتيجية للمدرسة وفقا لها، فهي مجاالت تحتاج المدرسة إلى 

أن يتم بناء القدرات الخاصة الالزمة لمواجهتها والتصدي لما تفرضه من تحديات، األمر الذي 

الحالية للمدرسة، مثل يستلزم البدء في سلسلة من اإلجراءات على هامش الخطة اإلجرائية 

توصيف تلك القدرات، وتحديد مظاهر تحققها، وتحديد أساليب قياسها، والفترة الزمنية الالزمة 

إما : لبنائها واختيارها، بحيث إذا تم ذلك يكون المخطط المدرسي قادراً على اتخاذ القرار المناسب

اء القدرات الخاصة بها، أو باعتماد بإعادة النظر في التوجهات االستراتيجية نتيجة اإلخفاق في بن

تلك التوجهات نتيجة اكتمال القدرات الخاصة بها، ومن ثم إحالتها إلى مستوى الخطة 

 ومن ثم ،Mission والرسالة ،Visionاالستراتيجية للمدرسة، حيث تدخل في صياغة الرؤية 

روعات مدرسية تحال إلى مستوى الخطة اإلجرائية ليتم ترجمتها إلى نشاطات وبرامج ومش

 .متوسطة وقصيرة المدى

ة ـ بالتركيز على بناء قدرات المدرس Strategic Intentويعنى التوجه االستراتيجي 

ر ــي المجاالت المفتاحية األساسية لما تقوم به من أنشطة، دون التورط في تفاصيل قد تتغيـف

 ةــة المحيطــبيئ بفعل زخم المتغيرات التي تحفل بها ال-باألحرى سرعان ما تتغير-

(Davis & Ellison, 1999, pp. 3-15). 

ومن المنطقي أن تكون فجوات األداء والمعلومات الناتجة عن تحليل الموقف االستراتيجي 

للمدرسة، هي ذاتها المجاالت المفتاحية التي يستهدف جعلها موضوعاً للتوجهات االستراتيجية، 

بالنسبة للخطة االستراتيجية " قبلة السير"، أو تحديد "ةرأس الحرب"األمر الذي يمثل بداية تكوين 

 .المقبلة

   ورسالتها Visionحيث يتم صياغة رؤية المدرسة :  مستوي التخطيط االستراتيجي-٤

Missionبما تحويان من أهداف استراتيجية ومعايير متبناة وبرامج ومسارات للعمل  . 
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 ٢٢٢

ؤية بأنها تعتمد على ممارسة التمرين  عملية صياغة الر).١٩٩٦( Kotter" كوتر"ويصف 

لكل من القلب والعقل معاً، وبأنها تستغرق وقتاً، البد أن يكون طويال بعض الشيء دون تعجل، 

 :(Kotter, 1996, pp. 79-83) وهي في نظره تتتابع على النحو التالي

وهي من إبداع شخص واحد غالباً، وتتضمن مجموعة أساسية من : المسودة األولى -١

 .عبارات التي تعكس كالً من الحقائق واألحالم بشأن مستقبل المنظمةال

وهم مجموعة صغيرة من األفراد : Guiding Coalitionدور مجموعة المستشارين  -٢

الذين يوثق في مقدرتهم وخبراتهم ووالئهم للمنظمة، حيث تعرض عليهم المسودة األولى 

 .ويدلون بآرائهم فيها

يعتمد نجاح مجموعة المستشارين في مناقشة وتطوير حيث : أهمية العمل الجماعي -٣

 .المسودة األولى من الرؤية على مدى تعاونهم كفريق عمل

فالتصور الدرامي للرؤية ال يقوم فقط على العالقة : أهمية الدمج بين العقل والعاطفة -٤

م المنطقية بين األسباب والنتائج، بل وعلى مقدار ما نحمله في قلوبنا من طموحات وأحال

 .وهذا ما يجب أن يميز شخصيات فريق المستشارين. وحماس

 فعملية صياغة الرؤية ومناقشة األفكار .Messiness of the Processأهمية الفوضوية  -٥

. ..في المسارات ما بين تقدم وتراجع، اتجاه لليمين، وفجأة إلى اليسار) لخبطة(تتضمن 

 .الخ

 وقد يستغرق .ن بحال إنجازها في جلسة واحدةفالعملية ال يمك: ال محدودية اإلطار الزمني -٦

 .األمر أياماً أو شهوراً

: ما يميز الناتج النهائي لعمليات المناقشة والصياغة هو أنه: خصائص المنتج النهائي -٧

متوجه نحو المستقبل، وقائم على ما هو مرغوب فيه، وما هو مرئي ومعلوم، كما يمتاز 

 .د، وسهولة الفهم لكل من يتلقاه أو يطلع عليهبالتركيز، والمرونة، واالختصار الشدي

ي، ــوالخاصية األخيرة، خاصية اإليجاز وسرعة الفهم ووصول المضمون إلى المتلق

ة ــ الفعال من الرؤيـيل الجانب االتصالـ ألنها تمث-في نظرنا-هي األكثر أهمية 

Effective Communication،ي ـالخارج والذي يترتب عليه تمهيد المناخ الداخلي و

 حيث يحدد أهم عناصر ذلك االتصال الفعال في" كوتر"ر، وهو ما يؤكد عليه ـداث التغييـإلح

(Kotter, 1996, pp. 90-91): 
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 ٢٢٣

 .Simplicity البساطة -١

 .Metaphor, Analogy and Example البالغة والتمثيل -٢

 .Multiple Forums الطرح للنقاش والتداول على مستويات متعددة -٣

 .Repetition التكرار والذيوع -٤

 . القدوة الحسنة وإظهار مصداقية واضعي الرؤية-٥

 . تبادل الرؤى والتواصل والتغذية الراجعة-٦

إلى أين نحن ذاهبون؟ وفي أي إطار : وإذا كانت الرؤية تمثل إجابـة عن السؤالين

 بمعنى أنها غ الهدف؟كيف لنا أن نبل:  هي اإلجابة عن السؤال-بالتالي- فإن الرسالة نتحرك؟

إيجاز لمجموعة المهام التي سوف يضطلع بها العاملون بالمدرسة من أجل تحقيق ما تبنوه في 

رؤيتهم االستراتيجية من قيم ومفاهيم حاكمة، ومن طموحات فائقة، ومن استراتيجيات للتغيير 

 والمنافسة والجودة 

ا بمثابة تعاقد بين المجتمع وبين ورسالة المدرسة أو مهمتها يمكن النظر إليها باعتباره

لكي  العاملين بها، يتعهد فيه العاملون ببذل جهودهم في مجاالت محددة، وفقاً الستراتيجيات محددة

 بدعم هذه الجهود ومؤازرتها من خالل -في المقابل-ويطالبون المجتمع . يبلغوا أهدافاً محددة

مارسة شراكة حقيقية تجاه ما تفرضه عليه من اعتماد تلك الرسالة، ومتابعة تنفيذها بكل دقة، وم

 .   مسئوليات

غ رسالتها بصورة مفرطة و تص-والمدارس بعضها-ولألسف، فإن كثيرا من المنظمات 

في التأدب واللباقة، وأحيانا البالغة، بحيث ال يمكن لعبارات تلك الرساالت أن تشير إلى توجه أو 

تشاركين معها في عالقات تبادلية من أن يوجهوا هدف محدد، وال تمكن العاملين بها، أو الم

 .(Blanford, 1997, p. 50) جهودهم بشكل محدد ومؤثر في سبيل تحقيق أهداف معينة

وإذا كانت الرسالة تقدم توضيحاً وتحديداً للكيفية واألسلوب المناسبين لبلوغ ما وضعته 

تصال بين المستوى الرؤية من أهداف عريضة وطموحات، فهي بالتالي تمثل حلقة اال

 ةاالستراتيجي من التخطيط المدرسي، وبين المستوى اإلجرائي ممثالً في الخطة العملياتي

Operational Plan،وما تتضمنه من أهداف إجرائية، وبالتالي ما يترجمها من برامج وخطط  .

المدرسة، وبالتالي فإن صياغة الرسالة إنما هي موجهه باألساس إلى المستوى األوسط من قادة 
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 ٢٢٤

 اتــهؤالء الذين يضطلعون بمهمة ترجمة عبارات الرسالة إلى أنشطة فعلية وعملي

(Blanford, 1997, p. 50) . 

 

بناء القدرات التخطيطية الالزمة لممارسة النموذج المقترح لدي مجموعة من الممارسين 

 )دراسة تطبيقية(

ي في التخطيط المدرسي مما سبق، يمكن النظر إلى مهمة تطبيق المدخل االستراتيج

االستراتيجية، لكون التوجهات االستراتيجية ) التوجهات(العربي، باعتبارها عملية تخطيط للنوايا 

معبرة عن وجود تحديات كبري تواجه النظام مستقبال، وال يملك ذلك النظام بقدراته الراهنة أن 

، "ة بناء القدرات االستراتيجيةدور"يتصدى لتلك التحديات، وهو ما يتطلب الدخول فيما يعرف بـ 

وهي دورة ذات مراحل ثالث، تكون بمثابة الخطة المضمرة الموازية لخطط النظام المعتادة كما 

، وتتضمــن ١٩٩٩) دافيـز، واليسـون(، ومن بعــده ١٩٩٥) بويزوت(يصفـها 

(Davies & Ellison, 1999, p. 115-116) . 

، من )طيطية الالزمة لممارسة النموذج المقترحالقدرات التخ(توصيف القدرات الجديدة  -١

 .خالل تحليل ما يتضمنه النموذج المقترح من مراحل ومهام

وضع خطة لبناء القدرات الجديدة، اعتمادا علي معايرة القدرات الراهنة لدي الممارسين،  -٢

 .إلى التوصيف الذي اعد في الخطوة األولي

مارسين، أثناء، وعقب تنفيذ خطة بناء القدرات، تقييم القدرات التخطيطية المكتسبة لدي الم -٣

 .للحكم علي مدي اكتمالها

 ،Assessmentويتضح من تحليل  تلك المراحل، الدور المحوري لعملية القياس والتقييم 

 أو في ،Rubricsسواء في توصيف القدرات  وتحديد المستويات القياسية الدالة علي اكتسابها 

ال لدي الممارسين قبل البدء في خطة بناء القدرات الجديدة، ثم معايرة القدرات الموجودة أص

 . معايرتها أثناء تنفيذ تلك الخطة وبعد انتهائها

 Performance Basedويتطلب ذلك تبني وسائل وأدوات التقييم المستند إلى األداء 

Assessment،س ليس فقط بما يعكس مدي اكتساب الممارس لتلك القدرات، ولكن   بما يقي  

توصيف تلك  مدي تمكنهم من توظيفها في ممارساتهم بشكل فعال، وهو ما يستوجب، منذ البداية،

 تصف المهام كل علي حدة، وتصف الكيفية التي يتم Outcomesالقدرات في صورة مخرجات 
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 ٢٢٥

، تصف ما ينبغي أن يكتسبه الممارس Competencesأداؤها بها، وليس فقط في صورة كفايات 

 .اراتمن معارف ومه

 توصيف القدرات التخطيطية  الضرورية لممارسة النموذج المقترح: أوال

يمكن من خالل تحليل مستويات النموذج المقترح للتخطيط المدرسي االستراتيجي 

ومراحله، وما تتضمنه كل مرحلة منها من مهام، القول بأن ممارسة هذا النموذج تحتاج إلى 

 :دي الممارسين، هماتوافر نوعين رئيسيين من الكفايات ل

 الالزمة لتقييم األوضاع الراهنة أثناء عملية  Assessment والتقييمكفايات القياس  -

 مدى -مدى فاعلية النسق الداخلي-أداءات المدرسة المختلفة (التحليل االستراتيجي 

 )الخ..التهديد الذي تمثله بعض العوامل الخارجية بالنسبة للمدرسة

والالزمة لربط ، Thinking With Concepts والتفكير بها  كفايات تحليل المفاهيم -

، بالمفاهيم الحاكمة التي Denotes" ما صدقات"المؤشرات الواقعية للتحليل بوصفها 

تندرج تحتها، وبالتالي تتحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص والتهديدات، 

  .في الرؤية والرسالةوالتوجهات االستراتيجية، علي شكل أفكار وقيم يمكن صياغتها 

وبناء علي ذلك، فان لكل مهمة من المهام التخطيطية التي يتضمنها النموذج المقترح، ما 

يلزم اكتسابه من كفايات من أحد هذين النوعين من الكفايات، أو من كليهما، وفقا لطبيعة المهمة 

 . الخاص بهاOutcomeوكبيعة أدائها كما هو محدد وموصوف في المخرج 

 

ما سبق، فان الدراسة تستثني المرحلة األولي من النموذج المقترح، مؤقتا، من عملية وك

التحليل وتوصيف القدرات، نظرا ألهميتها، واحتياجها إلى دراسة تفصيلية مستقلة، من جانب، 

 .ونظرا لخروجها، حاليا، من نطاق ما هو ممنوح للمدارس العربية من صالحيات من جانب آخر

كفايات التقييم، وكفايات تحليل المفاهيم، الالزمة لممارسة عملية ) ١(ول ويوضح الجد* 

التحليل االستراتيجي علي مستوي النسق الداخلي للمدرسة، كما يوضح مخرجات التدريب علي 

 .اكتساب تلك الكفاباتن كما ينبغي ألداءات الممارسين أن تكون في تلك المرحلة
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 ) ١(جدول 

 زمة لممارسة التحليل االستراتيجي للنسق الداخلي بالمدرسة ومخرجات التدريب المستهدفةالكفايات الال
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 ٢٢٧

 مخرجات التدريب كفايات القياس والتقييم كفايات تحليل المفاهيم مرحلة التخطيط
تحديد المستويات القياسية 

Rubrics الالزمة لتقييم 

اداءات المدرسة والعاملين 

بها، والحكم على مدى فاعلية 

أنساقها الداخلية، بتحديد نقاط 

 .القوة ونقاط الضعف

يحدد المخطط المؤشرات التي 

يمكنه أن يقيم األداءات اإلدارية 

والبداجوجية والخدمية للمدرسة 

حدد المستويات بواسطتها، وي

 Rubricsالقياسية المتدرجة 

لتقييم تلك األداءات، مستعيناً 

بالمصادر المختلفة الشتقاق 

 .المعايير

عيين مؤشرات تقييم ت

األداء المدرسي المشتقة 

من المصادر المتعددة 

األهداف : للمعايير مثل

التعليمية للمرحل، أو 

توصيف المهام وتحليل 

العمل، أو المعايير 

المعتمدة من هيئات 

بناء أدوات مضبوطة لتقييم  .متخصصة

أداءات المدرسة وتقدير مدى 

فاعلية أنساقها الداخلية، 

 وكيفية وتحديد كيفية تطبيقها،

تحليل ما يتم جمعه بواسطتها 

 .من معلومات

لمخطط خطة متكاملة يصمم ا

لتقييم األداءات المختلفة للمدرسة 

بشكل موضوعي ودقيق، مستعيناً 

بالمؤشرات والمستويات القياسية 

المعتمدة، وبما يسهل عملية جمع 

 .المعلومات وتحليلها

للموقف الراهن 

للمدرسة التحليل 

 االستراتيجي 

تحليل النسق ) ١(

الداخلي ومدى 

 فاعليته

تعيين المفاهيم الحاكمة 

لما تقوم به المدرسة 

من مهام وأداءات، 

والمشخصة لمواطن 

القوة ومواطن الضعف 

 .بها

تطبيق أدوات تقييم األنساق 

الداخلية للمدرسة، وتحليل ما 

ه بواسطتها من يتم جمع

معلومات، وتعيين مواطن 

 .القوة والضعف بها

يقيم المخطط األداءات المختلفة 

للمدرسة، ويعين مواطن القوة 

والضعف بها، بما يعينه على 

تشخيص حالتها الراهنة، والحكم 

 .على مدى فاعلية أنساقها الداخلية

 

كفايات التقييم، وكفايات تحليل المفاهيم، الالزمة لممارسة التحليل ) ٢(ويوضح الجدول 

المدرسة من األنساق الخارجية المؤثرة عليها، ويوضح كذلك مخرجات االستراتيجي لموقف 

 .التدريب التي تصف أداء الممارسين لتلك المهمة

 

 ) ٢(جدول 
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 ٢٢٨

الكفايات الالزمة لممارسة التحليل االستراتيجي لألنساق الخارجية المؤثرة علي المدرسة، 

 ومخرجات التدريب المستهدفة
 

مرحلة 

 التخطيط
 مخرجات التدريب والتقييمكفايات القياس  كفايات تحليل المفاهيم

  

يميز المخطط مصادر التأثير 

الخارجية على مدرسته، ويعين 

مجاالت تأثيرها، والمؤشرات 

 .الدالة علي ذلك التأثير

التحليل 

االستراتيجي  

للموقف الراهن 

 للمدرسة

تحليل ) ٢ (

األنساق 

 الخارجية

 

تعيين المفاهيم العامة التي 

تعكس تأثير الألنساق 

الخارجية علي مستقبل 

مدرسة، وتحديد أهم 

 ذلك المؤشرات الدالة علي

 .التأثير
 

 

عايرة واقع تأثير األنساق م

الخارجية علي المدرسة إلى 

ما تم توصيفه من ما 

صدقات لكل من مفهوم 

،ومفهوم Threatالتهديد 

 opportunityالفرصة 

 

يحدد المخطط الفرص السانحة 

أمام المدرسة والتي ينبغي 

استثمارها، وكذا التهديدات التي 

تحيق بها والتي ينبغي التقليل من 

آثارها السلبية أو العمل علي 

 .تحويلها الي فرص مواتية

 

 

كفايات التقييم، وكفايات تحليل المفاهيم الالزمة لممارسة عملية تعيين ) ٣(كما يوضح الجدول * 

 .ء علي ما يسفر عنه التحليل االستراتيجيالتوجهات االستراتيجية للمدرسة بنا
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 ) ٣(جدول 

الكفايات الالزمة لممارسة تعيين التوجهات االستراتيجية للمدرسة، ومخرجات التدريب 

 المستهدفة

كفايات تحليل  مرحلة التخطيط

 المفاهيم
 مخرجات التدريب كفايات القياس والتقييم

 

تعيين التوجهات 

االستراتيجية 

للمدرسة وبناء 

 قدرات جديدة

 

 

 

 
 

صياغة األطر 

المفاهيمية التي 

تصف ما يفرض 

 المدرسة من علي

تحديات مستقبلية ال 

تستطيع بقدراتها 

 .الراهنة أن تواجهها

معايرة القدرات الراهنة 

للمدرسة إلى ما تتطلبه 

التحديات الجديدة من 

 .قدرات

يميز المخطط تلك التحديات 

بناء قدرات التي تحتاج الي 

بالمدرسة ) إضافية(جديدة 

لمواجهتها، من بين ما يسفر 

عنه التحليل االستراتيجي من 

نتائج، متمثلة في نقاط القوة 

 والضعف والفرص والتهديدات
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تحديد المستويات القياسية 

Rubrics الالزمة لتوصيف 

مظاهر اكتمال القدرات 

 تاإلضافية لمواجهة التحديا

 . التي أظهرها التحليل

يضع خطة مضمرة لبناء 

قدرات إضافية للمدرسة 

 –استكمال البنية األساسية (

 –تنمية بعض الكفايات المهنية 

 –إعادة تنظيم بيئة التعلم 

وفقا .)  المناخ المدرسيتحسين

لما تم وضعه من توصيف 

 .    للتحديات المستقبلية

وصف الماصدقات 

أو الحاالت التي ان 

تحققت في الواقع 

المدرسي دل ذلك 

تمال  القدرات علي اك

اإلضافية الالزمة 

لمواجهة التحديات 

 المستقبلية

تقييم ما يتم بناؤه من 

قدرات إضافية وفقا 

للمستويات القياسية 

 .الموضوعة

 

إعادة توصيف 

الماصدقات المحققة 

للتوجهات، وفقا لتقييم 

 .القدرات الجديدة

إعادة تحديد المستويات 

 القياسية وفقا للتوصيف

يقيم المخطط بشكل متزامن 

ومتراكم ما يتم بناؤه من 

في إطار (قدرات إضافية 

الخطة المضمرة لبناء 

، ويقوم بإحالة ما )القدرات

يتوافق منها مع المستويات 

القياسية إلى الرؤية، أو يعيد 

  .توصيفه ان لم يكن متوافقا

لصياغة كل من فهما يوضحان كفايات تحليل المفاهيم الالزمة ) ٥(، و )٤(أما الجدوالن 

رؤية المدرسة، ورسالتها، من حصيلة المفاهيم والقيم التي أسفر عتها التحليل االستراتيجي، كما 

 .يوضحان المخرجات التدريبية التي تصف األداء األمثل لهذه المهام من قبل الممارسين
 ) ٤(جدول 

 الكفايات الالزمة لممارسة صياغة الرؤية، ومخرجات التدريب المستهدفة
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كفايات القياس  كفايات تحليل المفاهيم مرحلة التخطيط

 والتقييم
 مخرجات التدريب

تجريد المفاهيم المعبرة 

عـن التحديات الداخلية 

ية والتوجهــات والخارج

االستراتيجية للمدرسة، إلى 

مفاهيم كلية عامة صياغة 

وأسئلة مفاهيمية حول 

موقف المدرسة من 

مجموعة المفاهيم الكلية 

ومحاولة اإلجابة عنها 

بعبارات مختصرة 

، ..التأكيد علي(وواضحة 

 )الخ..العمل علي تحسين

يدرك المخطط بشكل كلي مجرد  

المفاهيم التي تعكس ما يواجه 

المدرسة من تحديات داخلية 

وخارجية، ويحدد ما ينبغي تبنيه 

 .من مواقف تجاهها

 

 

 صياغة الرؤية

صياغة عبارة مختصرة 

ومعبرة عن مواقف 

المدرسة وطموحاتها في 

مواجهة ما يفرضه عليها 

 .المستقبل من تحديات

يصوغ المخطط موقف المدرسة  

ا من تحديات وما من ما يواجهه

تطمح اليه من آمال في المستقبل، 

في عبارة بليغة ومفعمة بالحماس 

 ..    والثقة

 

 

 

 )٥(جدول 

 يب المستهدفةالكفايات الالزمة لممارسة صياغة الرسالة، ومخرجات التدر
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مرحلة 

 التخطيط
كفايات القياس  كفايات تحليل المفاهيم

 والتقييم
 مخرجات التدريب

صياغة أسئلة مفاهيمية 

حول النهج الذي يمكن 

للمدرسة أن تتبعه لبلوغ 

منته الرؤية من ما تض

أهداف، ومحاولة اإلجابة 

عنها  بعبارات مختصرة 

 .وواضحة

يحدد  المخطط بشكل إجرائي  

السبل التي يمكن للمدرسة أن 

تنتهجها لبلوغ الغايات التي 

 ..وردت في الرؤية

 

 

 

صياغة الرسالة

صياغة فقرة مختصرة 

ومعبرة عن التزام 

درسة والعاملين بها الم

بتحقيق ما ورد في 

الرؤية، وتحدد السيل 

 .الكفيلة بذلك

يصوغ المخطط فقرة مختصرة  

وإجرائية تعبر عن التزام 

جماعي من قبل العاملين 

بالمدرسة بانتهاج سبل محددة 

لبلوغ ما حددته الرؤية من 

 .    أهداف

 

 .خطة بناء القدرات التخطيطية لدي مجموعة من الممارسين، في إطار النموذج المقترح: ثانيا

بالرجوع إلى نتائج الدراسة االستكشافية، والتي تم خاللها تحليل مجموعة من الخطط 

ارس، نجد أن أهم أوجه القصور التي شابت تلك المحاوالت المبكرة االستراتيجية لبعض المد

 :تتركز في

 .قصور المعرفة النظرية حول مفاهيم التخطيط االستراتيجي ومداخله ونماذجه .١

ضعف كفايات التقييم لألوضاع الراهنة، ومدى فاعلية األنساق، ومدى خطورة التهديدات،  .٢

 .لتشخيصوما ترتب على ذلك من عدم دقة التحليل وا

ضعف كفايات تحليل المفاهيم والتفكير بها، مما انعكس سلبيا علي صياغة الرؤى  .٣

 .والرساالت لمدارس العينة
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وعلى ذلك، وفي إطار التوصيف السابق للكفايات الضرورية لممارسة النموذج المقترح، 

 :و التاليفقد تم وضع برنامج لبناء القدرات التخطيطية لدي مجموعة من الممارسين علي النح

 برنامج بناء القدرات التخطيطية لدي ممارسي التخطيط المدرسي االستراتيجي

وبعد، فقد قام الباحث بتصميم برنامج لبناء القدرات التخطيطية التي أظهر التحليل السابق 

ضرورة اكتسابها من قبل الممارسين، حتى يتسنى لهم ممارسة تطبيق النموذج التخطيطي 

 :ن هذا البرنامج المحاور التاليةالمقترح، وقد تضم

 .تنمية المعارف النظرية حول مفاهيم التخطيط المدرسي االستراتيجي ونماذجه: المحور األول

 مقدمة حول أهمية التخطيط المدرسي االستراتيجي، المفاهيم األساسية :المحتوى

، تطور ..)تيجية الخطة االسترا-التوجه االستراتيجي- التحليل االستراتيجي-االستراتيجية(

 نماذج التخطيط المدرسي االستراتيجي، نموذج التخطيط االستراتيجي المقترح تطبيقه،

ساعات أسبوعيا، ٣ محاضرات نظرية، وقراءات، بواقع :شكل التنفيذ والمدى الزمني

 . أسابيع٤علي مدى 

جموعة ، حيث يعقد ألفراد الم Added Value يستند إلى مفهوم القيمة المضافة :التقويم

 .اختباران تحصيليان، أحدهما قبلي، واآلخر بعدي

 . تنمية كفايات التخطيط المدرسي االستراتيجي:المحور الثاني

 اختيار -تحليل األنساق( التدريب علي عمليات التحليل االستراتيجي :المحتوى

 تعيين أوجه القوة والضعف والمخاطر - تصميم أدوات جمع المعلومات-المؤشرات

، ثم التدريب علي تعيين التوجهات االستراتيجية وتوصيف مظاهر اكتمال بناء )داتوالتهدي

 .القدرات، التدريب علي تحليل المفهومات الحاكمة وصياغة رؤية المدرسة ورسالتها

ساعات أسبوعيا ٣ ورش عمل، وتكليفات منزلية، بواقع  :شكل التنفيذ والمدى الزمني

 .يينا تدريبيا تم تصميمها وفقا لقوائم الكفايات السابقة تع١٢ أسابيع، ومن خالل ٩على مدي 

 حيث يتم التأكد من مدي تحقق Performance Basedيستند إلى األداء  :التقويم   

المخرجات التدريبية كما تم توصيفها، وعلي كل ممارس تقديم خطة استراتيجية مقترحة للمدرسة 

عناصر التحليل االستراتيجي ومؤشراته، : من صفحة، وتتض٢٠التي يعمل بها فيما ال يزيد عن 

واألدوات المستخدمة في التحليل، وتقرير عن الموقف االستراتيجي للمدرسة،وقائمة التوجهات 

 .االستراتيجية، وتوصيف القدرات االستراتيجية، ورؤية المدرسة ورسالتها
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 :تنفيذ البرنامجتقييم القدرات التخطيطية المكتسبة لدي مجموعة الممارسين بعد : ثالثا

العين التعليميـــة : تم تنفيذ البرنامج السابق مع مجموعة من  الممارسين في منطقتـي

 مديرة ١٥(، ورأس الخيمة التعليمية )مساعدات مديرات من المرحلتين اإلعدادية والثانوية٤(

ول من  ساعات أسبوعيا علي مدي الفصل الدراسي األ٣، بواقع )ومساعدة من المراحل األربعة

ضمن برنامج دبلوم " التخطيط المدرسي" ، وذلك من خالل مساق ٢٠٠١/٢٠٠٢العام الجامعي 

 .اإلدارة المدرسية

 :وقد انقسمت أساليب التقويم إلى قسمين

 تقييم تحصيلي، ممثالً في اختبار منتصف الفصل، واالختبار النهائي، حيث تنوعت :أوالً

ن إنشاء لالستجابة، ودارت جميعها حول مدى فهم الدارسات األسئلة ما بين اختيار لالستجابة، وبي

للمفاهيم التخطيطية، وإدراكهن للعالقات بينها، وحول قدرتهن على تطبيق بعض الفنيات 

 .التخطيطية في مواقف افتراضية

الذي كلفت كل دارسة ) البرتوفوليو( تقييم مستند إلى األداء، تمثل في ملف اإلنجاز : ثانيا

 : نهاية الفصل الدراسي ويتضمنبتقديمه في

 .التحليل االستراتيجي لموقف المدرسة* 

 .التوجهات االستراتيجية للمدرسة، وتوصيف مظاهر اكتمال بناء القدرات االستراتيجية الجديدة* 

 .     رؤية المدرسة ورسالتها* 

 حصلت(وقد جاءت النتائج مشجعة تماما، سواء علي مستوي تحصيل المعارف النظرية 

 دارسات علي تقدير ٥، وحصلت +B دارسات علي تقدير ٨، وحصلت A دارسات علي تقدير ٤

B بينما حصلت دارستان علي تقدير ،C+( أو علي مستوي تحقق مخرجات التدريب، حيث ،

تحققت تلك المخرجات فيما قدمته الدارسات من خطط مقترحة لمدارسهن بمستوي يتـراوح 

ارسات بنشر بعض أعمالهم في الباب المخصص لنشر التجارب وقد وعد الباحث الد ( B-Aبين

 ).الميدانية المتميزة في حولية كلية التربية

وقد تحمست قيادة منطقة رأس الخيمة التعليمية للتجربة، فقررت تبني النموذج المقترح 

، وفي سبيل ذلك طُلب من ٢٠٠٢/٢٠٠٣وتعميمه علي كافة مدارس المنطقة اعتبارا من العام 

باحث تنظيم عدد من الدورات التدريبية المكثفة في التخطيط المدرسي االستراتيجي لمديري ال

 .ومديرات المدارس، بحيث تهيئ قاعدة عريضة من القيادات المدرسية لتطبيق الفكر الجديد



 
 
 
 
 

 م٢٠٠١   ١٨ دلعداة اإلمارات العربية املتحدة    السنة السادسة عشر    عجام  / كلية التربية لةجم
 

 ٢٣٥

، تم ٢٠٠٢وبالفعل تم عقد دورتين مكثفتين لهذا الغرض علي مدي شهري مارس ومايو 

يرة مدرسة وموجهة إدارة مدرسية، وذلك بمقر مدرسة حراء االبتدائية  مد٣٨خاللهما تدريب 

للبنات بمنطقة رأس الخيمة، وبالتنسيق مع كلية التربية، ومع مركز البرامج الخاصة والتعليم 

 .المستمر بجامعة اإلمارات

وكان ألفراد المجموعة األولي التي تم إعدادها وفقا للبرنامج المقترح أدوارا هامة في 

اتين الدورتين، حيث قمن بمساعدة الباحث في تدريب زميالتهن، وتولت كل منهن مهمة تيسير ه

 .التعلم والتدريب بالنسبة إلحدى المجموعات

وال يزال إعداد وتدريب مدراء المدارس بالمنطقة جاريا حتى موعد نشر هذه الدراسة وفقا 

 برمتها أثناء وعقب تنفيذ الخطط للبرنامج والنموذج المقترحين، وبحيث يتم تقييم التجربة

االستراتيجية الجديدة بالمدارس على مدي األعوام القليلة القادمة، ومن ثم تطوير النموذج والنظر 

 .في مدى إمكانية تعميمه
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