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 تصور مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف

 *عبدالخالق محمد مانع القرني
 

 ملخص:
رس التعليم العام تصور مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مداالدراسة إلى هدفت 

داللة  ذات بمحافظة الطائف كما يراها مديرو تلك المدارس، والكشف عما إذا كانت هناك فروق 
تم و الخبرة(. و لمتغيرات)المؤهل األكاديمي،  الدراسة تعزى  ةاستجابات عين متوسطات بين إحصائية

إضافة إلى  الدراسة اضألغر  الالزمة البيانات لجمع االستبانة استخدامبالوصفي  استخدام المنهج
وقد تكون  ،رئيسة على أربعة أبعاد موزعة ( فقرة75) ت االستبانةوتضمن ،مقابلة شخصيةالإجراء 

التعليم العام الحكومي )بنين( المرحلة الثانوية بمحافظة  مدارس مديري  مجتمع الدراسة من جميع
د لمديري المدارس حول متطلبات لدرجة التأيي الحسابي أن المتوسط الدراسة وأظهرت نتائج ،الطائف

 ،جًدا عالية التأييد التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف كان بدرجة
لمؤهل وا حصائية تعزى لمتغيرات الدراسةإوجود فروق ذات داللة  إلى عدموخلصت الدراسة أيضا 

 .  كاديمي والخبرة،األ
 راتيجي، الطائف، التعليم العام. مديري المدارس.التخطيط االست الكلمات المفتاحية:
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A Proposed Scenario for the Requirements of Strategic Planning in the 

General Education Schools in Taif Governorate 

 
*Qarni-Abdul Khaliq Mohammed Manea Al 

 

Abstract 

Study aimed at proposing a scenario for the requirements of strategic 

planning in the general education schools in Taif Governorate, as suggested 

by the principals of these schools, and to find out if there were significant 

differences between the average responses of the study sample due to the 

variables (academic qualification and experience). The descriptive approach 

was followed by using a questionnaire to collect the data needed for the 

study, in addition to a personal interview. The questionnaire included (57) 

paragraphs divided into four main dimensions. 

The study population consists of all male principals of public secondary 

education schools in Taif governorate. The results of the study showed that 

the arithmetic mean of the degree of support of school principals for the 

requirements of strategic planning in general education schools in Taif 

governorate was very high. The study also concluded that there were no 

significant differences due to the study variables for academic qualification 

and experience. 

Keyword: Strategic planning, General education, Taif, Principals. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Kingdom of Saudi Arabia \Umm Al Qura University \College of Education 

https://uqu.edu.sa/en/coledumk
https://uqu.edu.sa/en/coledumk


 .8102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

861 

 :المقّدمة
، حيث هداف المؤسسةأ أصبح التخطيط االستراتيجي من أهم األدوات التي تساعد على تحقيق 

استراتيجية خاصة، والتي تحرص على توفير ال تكاد تخلو اليوم مؤسسة عالمية أو منظمة من خطة 
  .متطلبات استقرارها ونموها كأساس إلنجاز خططها وتحقيق أهدافها

 التدأقلم، علدى المنظمدات تسداعد التدي الحديثدة اإلداريدة أحدد المفداهيم التخطديط االسدتراتيجي ويعدد

 الحاليدة قددراتها تحديدد مدن يمكنهدا حيدث والخارجيدة، الداخليدة للتغيدرات فدي بيهتهدا السدريعة واالسدتجابة

 Abu) المتغيدرة الخارجيدة البيهدة اعتبدارات ضدمن أهددافها فدي تحقيدق النجداح ويضدمن لهدا والمسدتقبلية،

Dawla & Salihia, 2005) 
 مشكلة الدراسة:

في نجاح اإلدارة المدرسية وفي تحقيق أهدافها، فالتخطيط  مهماً التخطيط عاماًل  يمثل
د مدير المدرسة في تحديد القضايا األساسية، وضع تصور لمستقبل المدرسي يساع االستراتيجي

 المدرسة والوصول بها إلى مستوى عاٍل نحو تحقيق رسالة المدرسة وأهدافها. 
 اً بدأن التخطديط االسدتراتيجي يعدد  ريقد (Noureddine, 2008)  (Jaafar, 2017) وقدد بدين

مخدددا ر البيهدددة الخارجيدددة والتهديددددات ، ومعرفدددة اندددات الماديدددة والبشدددريةالسددددتثمار جميددددع اإلمك اً واضدددح
والهتمامددب بدددالتنبؤ بالمدددشكالت  ؛فددالتخطيط االسددتراتيجي يهددتم بالرليددة والرسددالة واألهددداف دة،الموجددو 

التخطدديط االسددتراتيجي يعمددل علددى إن  (Madbouli, 2001) بددينو  ،المسددتقبلية ووضددع الحلددول لهددا
غيدداا التوجهددات االسددتراتيجية للتخطدديط بكافددة ة، وتن مدرسددياسددتيعاا التغيددر وتدارتددب لصددالح اإلدارة ال

 ,Abu Hashim) نبددبكمددا  ،، يددؤدي إلددى ضددعف فددي تحقيددق األهدددافالمدددراءمسددتوياتب مددن قبددل 

إلددى وجددود العديددد مددن المعوقددات التددي يتعددرض لهددا مددديرو المدددارس عنددد تطبدديقهم للتخطدديط  (2007
 والخبدرات والنظريدات والنمداذ  األ ر توفر عدم (Alburidy, 2005)وهذا ما أوضحب  ،االستراتيجي

تصدور  وضدع فدنن هدذا الدراسدة تحداول وعليدب ،فدي اإلدارات السدعودية المجال االستراتيجي في العلمية
مدن خدالل اإلجابدة  مدارس التعليم العام بمحافظة الطدائف االستراتيجي في مقترح  لمتطلبات التخطيط
 عن أسهلة الدراسة الفرعية:

مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف الور ما التص .0
 ضمن أبعاد الدراسة ؟
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الدراسة )مديرو مدارس التعليم  استجابات عينب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .8
للمتغيرات  ى العام بمحافظة الطائف( في التصور المقترح للتخطيط االستراتيجي بالمدارس تعز 

 الخبرة(.و ، االكاديمي )المؤهل

ما أهم المقترحات لمتطلبات اإلعداد وتكوين فرق التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام  .3
 بمحافظة الطائف؟

 تكمن أهمية الدراسة في ما يلي: أهمية الدراسة :

اقتراح  وقلة عليم العام،التخطيط االستراتيجي في مدارس الت تناولت التي العربية الدراسات قلة .0
 .التعليم العام مدارس في تصور لخطط استراتيجية مستقبلية

 االستراتيجي بمدارس التعليم العام وضع تصور مقترح للتخطيط تناولت التي الدراسات من تعد .8
وتعطي معلومات كافة للباحثين في هذا المجال باإلضافة إلى تزويد المكتبة العربية بمزيد من 

 .نظري نحو التخطيط االستراتيجياألدا ال
تساهم هذا الدراسة في توضيح أهمية التخطيط االستراتيجي ألصحاا القرار عن أهمية  .3

الموضوع وبأهمية مشاركة الجميع في الخرو  بالتخطيط المناسب الخاصة في تحقيق رلية وزارة 
 .التربية والتعليم

 إلى: هدفت الدراسة أهداف الدراسة :
قترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف التصور ممعرفة  .0

 .ضمن أبعاد الدراسة

 الدراسة عينب استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  هناك كانت إذا عما الكشف .8
 االستراتيجي للتخطيط المقترح التصور في( الطائف بمحافظة العام التعليم مدارس مديرو)
 الخبرة(.و ، كاديمياأل للمتغيرات )المؤهل تعزى  مدارسبال

أهم المقترحات لمتطلبات اإلعداد وتكوين فرق التخطيط االستراتيجي في مدارس  الكشف عن .3
 .التعليم العام بمحافظة الطائف

 :التالية بالحدود البحث مجال يتحدد: حدود الدراسة 
 عليم العام بمحافظة الطائف.مدارس الت في االستراتيجي التخطيطالحد الموضوعي:  .0
 .الطائف محافظة: المكاني الحد .8
 .الثانوية المدارس مديرو: البشري  الحد .3
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 : الدراسة مصطلحات
 : Strategic Planning االستراتيجي  التخطيط

 آفاق يستشرف نظامي منهج" بأنب:  االستراتيجي التخطيط (Zaher, 2005: 113)يعرف 

 والمتوقعة المتاحة اإلمكانات بتشخيص لمواجهتها ويستعد لة والممكنة،التربوية والمحتم المستقبليات

ويقاس في هذا الدراسة من  تنفيذها، بشأن عقالنية واتخاذ قرارات البديلة، وتصميم االستراتيجيات
 ب:بأن اً االستراتيجي في مدارس التعليم العام إجرائي التخطيط يعرَّفو  ،خالل األداة المعدة لهذا الغاية

 االستثمار على اً قادر  الثانوية مدير المدرسة بتصميم استراتيجيات، تجعل يهتم الذي مستقبلي صورتال

 الداخلية، القوى  وتقييم الخارجية، لها في بيهتها تتاح التي للفرص التامة لمواردها، واالستجابة األمثل

المهام،  إلنجاز ئمةالمال وتيجاد االستراتيجيات مستقبلية، رلية تطوير مع فيها، وجوانب الضعف
 .رسالتها المناسب لتحقيق التغيير إلى إحداث بمدرستب الوصول على لمساعدتب
 االستراتيجي: التخطيط مفهوم

 اختالف أنواعها المؤسسات على في واسع نظام على االستراتيجي التخطيط استخدام شاع

 االستراتيجي أنَّ  التطبيقية للتخطيط التجارا أثبتت إذ العشرين، القرن  من األخيرة وأنشطتها في الحقبة

 استراتيجًيا تخطط ال التي على المؤسسات الكلي أدائها في تتفوق  استراتيجًيا التي تخطط المؤسسات
(Hussein, 2002)اإلدارة أساليب من غيرا عن يختلف إداري، كأسلوا االستراتيجي . فالتخطيط 

العلمية  التجارا من بمزيج تطويرها جرى  قد تبونظريا وأساليبب مبادئب األساسية في كون  الفعالة
 إلدارة علمي كأسلوا االستراتيجي التخطيط أن على يدل المنهجي المتخصص مما والفكر الميدانية

 (.Greenly, 1986المؤسسات)
 بأنب: "عملية  (Abas, 2004: 90)مفهوم التخطيط االستراتيجي، فقد عرفبل وفيما يلي تعريف

 التنافسية، والبيهة االقتصادية، والحالة وحاجات المستهلك، السوق، ظروف مراجعة تتضمن
 إلى استغالل فرص تؤدي التي اإلنتاجية، الموارد توافر والتكنولوجية، ومدى والقانونية، واالجتماعية،

 ,Tawfiq) عرفب كما ،والخارجي" المحلي السوق  في الجديدة ولمجابهة المتغيرات محددة، استثمارية

من االنتقال ًا بدء توجيب المنشأة، من ولون ؤ المس  ريقب عن يتمكن الذي األسلوا" بأنب:  (14 :2005
الديناميكية  للعوامل مختلفة رلية وصواًل إلىو األزمات،  ومواجهة اليومية اإلدارية العمليات من مجرد

فعااًل  توجيًها النهاية في يحقق بما بهم المحيطة في البيهة التغير تحقيق على القادرة الداخلية والخارجية،
إهمال  عدم مع المستقبل إلى أساًسا متوجًها الجديد يكون المنظور وبحيث لمنشآتهم، بصورة أفضل
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 أثر ذات قرارات " بأنب:  (Suwaidan & Al-Adlouni, 2005:   19) من كل وعرفب الماضي.

ونظم  وموازنات هياكل مليش متكامل ونظام ومتغيرة ذات فلسفة إدارية، وعملية مستمرة مستقبلي،
  وتجراءات". تنفيذية وبرامج

 في االستراتيجي التخطيط لعملية المطلوبة والمهام األنشطةأهم  (Madbouli, 2006) ويجمل

 ما تحديد ي، ومنهااالستراتيج التخطيط إلى المبادرة نحو والعاملين المدرسة قادة قبل من التأثير حشد

 المدارس، تعتمدها التي األساسية القيم وتحليل ومناقشة ،المجتمع تجاا التزامات من المدارس على

 الداخلية البيهة أثر تقييمو ، الفاعلة وعناصرها الخارجية البيهية أثر تقييمو ، بها تلتزم التي رسالتها وكذلك

 ل،المستقب وفي حالًيا المدرسة تواجب التي االستراتيجية القضايا أهم تحديدو ، الفاعلة وعناصرها
 واعتماد صياغةو ، منها المدارس وموقف القضايا تلك عن المعبرة االستراتيجية األهداف ياغةصو 

 المستقبل. بشأن للمدرسة االستراتيجية الرلية
 االستراتيجية فنن وتشكيل لصياغة األساسية الركيزة يعد االستراتيجي التخطيط أن من انطالقاً و 

 متعلقة من أهمية لذلك لما عنب للحديث كمسار تبومجاال تعريفاتب على الضوء إلقاء من الضروري 

بأن التخطيط االستراتيجي  ,Davis & Elison) 1999)ديفيز ويلسون  من كل وقد بينبالموضوع، 
من  ألنها ،المنظمة تتبناها التي وتطوير االستراتيجية تعيين عمليات من اإلجرائي الجانب النوعييمثل 
 أفعال وأحداث، إلى توجهات مسارات أو من اختارتب ما ترجمة إلى تعمد التخطيط هذا خالل

 القيم وتترسخ ورسالتها، المنظمة رلية تتحقق حتى ينبغي العمل على تحقيقها، التي واألولويات

 تؤمن بها. التي والمعتقدات األساسية
 التعليم العام: مدارس تخطيط االستراتيجي فيال أهداف

مدير  رأسهم األفراد وعلى من عدد توفر يلزمها رسةللمد االستراتيجية األهداف صياغة نإ
 بالمدرسة، المحيطة بالمتغيرات البيهية والتنبؤ المستقبل، استقراء على القدرة لديهم المدرسة، تكون 
 لمدارسل االستراتيجي تخطيطال أهداف  أهم أن (Khathila, 1999)  أوضحت، و هاورصدها وتحليل

 نقاط القوة، وتعزيز والخارجية، الداخلية البيهة تحليل خالل من الواقع دراسة على في العمل تتمثل

 المجتمع باحتياجات مرتبطة للمدرسة تكون  االستراتيجية كما أن األهداف نقاط الضعف. ومعالجة

 المدارس مع متطلبات المنافسة ضوء في تطويرها يتم بحيث األهداف، هذا الحالية والمستقبلية لبلوغ

   .المختلفة للمدرسة األداء مجاالت في الضعف وجوانب القوة انبجو  ضوء األخرى، وفي
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 المنظمة اتجاا تغيير :هي قائمة في األهداف هذا (Steiner, 1997) ستينر أجمل وقد
 تطويرة، و المهم على األشياء الموارد أو المصادر تركيز، و الفائدة وتعظيم بالنمو اإلسراعو  التعليمية،
 االهتمام، و العمليات الجارية على الرقابة ،االتصال عملية تطويرة، و شطاألن بين الداخلي التنسيق

ة اإلدار  اهتمام في بؤرة االستراتيجية القضايا وضعو ، المتدني األداء ذوي  تنمية، و المستمرة بالممارسات
 نظمةالمتغيرة، وقدرة الم للبيهة أفضل فهمٍ  عن نابًعا يكون  الرلساء بين باألمن الشعور توليدو  ،العليا
 ة،قرارات رشيد صنع من يتمكنوا كي المسهولين أمام دقيقة بيانات قاعدة تيجادو  ،معها التكيف على
 الموقفية والمخا ر التحليالت توفيرو  ،المدى قصيرة اإلجرائية والخطط للميزانيات مرجعي إ ار توفيرو 

  . القوة والضعف جوانب ضوء في المنظمة إمكانية لبيان
 على تقوم شاملة عملية يعد، االستراتيجي في مدارس التعليم العام التخطيط نأ ومما سبق يتبين

 االنتقال إلى للمؤسسة، تهدف والخارجية الداخلية بالبيهة المرتبطة وتدراك المتغيرات المستقبل استشراف

 التحديات المستقبلية.   بمتطلبات يفي الذي المأمول الوضع إلى الوضع الحالي من
 :لمدارسلاالستراتيجي  تخطيطال تواجه التي التحديات

 حيث االستراتيجية، عملياتها إدارة في التي تؤثر من التحديات مجموعة إلى المدارس تتعرض
 التفكير عمليات تطوير في (Husseini, 2000)صنفها  التي من القضايا العديد في جوهرًيا تختلف
 صياغة عند األمد  ويل التخطيط بمجال المتخصصين وظيفة االستراتيجي، ومنها: تحديد واإلنجاز

 للتأثير اإلعدادو .المؤسسة في للمخطط االستراتيجية وليةؤ المس هي يعني ما التحدي االستراتيجية، وهذا
 عملية في مهًما وحيوًيا جانًبا البيهة تمثل وفهم دراسة إن حيث األساسية، متغيراتها وتحليل البيهة في

 شكل االتجاهات على تؤثر أن المدرسية يمكن لإلدارة كيف هو هنا والتحدي االستراتيجي، التفكير
 دور لب يكون  ال قد الذي الوقت في معينة استراتيجية بوضع المنظمة مدير قيام و .البيهية واألحداث
 .المدرسة فعال في

القدرات و  الظروف فياالستراتيجي  تخطيطال مشكالت (Al-Qatamin, 2005) صنفوقد 
 بالظروف التنبؤ على والقدرةط في الضعف لتخطيا مشكلة تظهر حيث. تخطيط السليمال على المحددة

 وقد. التخطيط السليم من درجة أكبر إلحداث واإلدارية التربوية توظيف األساليب كيفيةو المستقبلية 

 المشكالت من العديد وجود إلى( Lusia, 2013  Olsen, 2007 &) من لوسيا واولسن كل بين

 من المخططين تمكن ضعف :باألهداف تختص مشكالت :ومنها االستراتيجي،  التخطيط تواجب التي

 اقتناع عملية تعد حيث :المشاركة ومشكلة. للتخطيط التمهيدية المراحل في لألهداف الدقيق التحديد
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، ذالتنفي أو اإلعداد مرحلة :خالل سواء الخطة لدعم أساسية ركيزة التخطيط عملية بأهمية المنظمة أفراد
 ومشكلة ،االستراتيجي التخطيط لعملية الكامل الفهم ضعف بسبب واضحة تبدو والتي البيانات مشكلةو 

 على كبيرة بدرجة تتوقف التخطيط على التعليمية المنظمة قدرة أن في وتكمن: المتبادل االعتماد
 عدم حيث من :بالمصادر تتعلق ومشكالت ،لها المكونة الفرعية التنظيمات بين المتبادل االعتماد

 .أهدافها لتنفذ أخرى  بدائل عن للبحث المنظمة يدفع مما النفقات قياس وعدم المخصصة، الموارد توافر
 ومعوقات مشكالت على للتغلب الطرائق إلى وجود العديد من (Al Shaer, 2007) واقترح

 المؤسسات في ياالستراتيج التخطيط ثقافة لترسيخ آلية : وضعومنها للمدارس االستراتيجي تخطيط

 مهام تخطيط يتولى والتعليم التربية بوزارة المدرسية اإلدارات قسم يتبع مستقل قسم وتنشاء، التعليمي

، ياالستراتيج بالتخطيط الخاصة المهارات على المدارس مديري  تدريبو  ،المدارس االستراتيجي
ذلك من خالل نموذ   ويمثل   (SWOT)ضرورة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتو 

 (0وليام جوليك والموضح في الشكل رقم )
 (Husseini, 2000: 40)االستراتيجي  للتخطيط جلويك وليام نموذج (1) شكل
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تصميم  ويحسن الحالي، الوضع وتقييم تحليل على يركز االستراتيجي التخطيط أنيتبين لنا 
 مع المتغيرات التكيف على الفعال الستراتيجيا المدرسي يعمل التخطيط كما قراراتها، وصنع أهدافها،

 بيهة لمجابهة تهيهب البيهة ما القتناص القوة ونقاط توظيف الموارد من خالل وذلك ،المدرسة بيهة في

 .متسارعة بمتغيرات تحفل
 الدراسات السابقة:

لي العديد من الدراسات السابقة التخطيط االستراتيجي في مختلف المؤسسات، وفيما ي تناولت
 األجنبية مرتبة من األحدث إلى األقدم:أم العربية  سواء الدراسات هذا عرض لبعض
ستراتيجي في ذ  للتخطيط االإلى تطوير أنمو  هدفتدراسة  (Hawamdeh, 2017) وأجرى 

للوقوف على توفر  ( خطة استراتيجية80الجامعات األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل )
يجية فيها، وغالبية العناصر جاءت متوفرة بدرجة منخفضة، وتم استخدام ستراتعناصر الخطة اال

ستراتيجي للجامعات األردنية، وتكون األنموذ  المقترح تطويري لتطوير أنموذ  للتخطيط االالمنهج ال
من ثالث مراحل أساسية: مرحلة اإلعداد وتتضمن صياغة الرلية والرسالة والقيم، والتحليل، 

وتشمل الخطط اإلجرائية، ومرحلة التقييم والتطوير وتشمل  نفيذومرحلة التوصياغة االهداف، 
 المتابعة والتقييم والمراجعة والتطوير. 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن واقع التخطيط  (Majali & Samara, 2014) وقام
في جامعة مؤتة من حيث مدى وضوح مفهومب لدى المسؤولين من وجهة نظرهم، وما  االستراتيجي

األقسام  ورلساءتكونت عينة الدراسة من نواا الرئيس والعمداء ونوابهم و درجة ممارستهم لعملياتب، 
استخدم المنهج الوصفي و ( فردا، 021األكاديمية ومديري الدوائر والمراكز والوحدات وبلغ عددهم )

ها وثباتها، المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من استبانة تم التأكد من صدق
عالية، وأن درجة ممارسة  االستراتيجيوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة وضوح مفهوم التخطيط 

 جاءت متوسطة. االستراتيجيالتخطيط 
 في االستراتيجي التخطيط واقعإلى  التعرف بدراسة هدفت (Abu Hashim, 2007) قامكما 

 لمالءمتب التحليلي الوصفي المنهج الباحث ماستخد وقد تطويرا، وسبل غزة وكالة الغوث بقطاع مدارس
 بغزة وعددهم الغوث لوكالة التابعة المدارس مديري  جميع من الدراسة مجتمع وتكون  لموضوع الدراسة،

 وقد ،الدراسة أفراد مجتمع من ومديرة مديًرا 051 بلغت فقد الدراسة عينة أما مديًرا ومديرة، 093
 بالتخطيط المتعلقة المفاهيم وضوح مجال في ستجيبينالم نسبة إلى ارتفاع الدراسة توصلت



 عبد الخالق القرني                         .....            تصور مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس

861 

، االستراتيجي لمدارسهم التخطيط تجاا المستجيبين قبل من جيدة ايجابية اتجاهات وجود، االستراتيجي
 على عاتق مدير الملقاة األعباء كثرة أهمها من االستراتيجي التخطيط عملية تعيق صعوبات وجودو 

  ة.والبشري المادية اتاإلمكان توافر وعدم المدرسة، 
 التخطيط تطبيق معوقات تعرف إلى هدفتدراسة  (Al Shaer, 2007) جرى أكما 

 المنهج الباحث استخدم وقد عليها، التغلب وسبل .غزة محافظات مديري المدارس في االستراتيجي لدى

 يرة، وبلغتمديًرا ومد 353من الدراسة مجتمع وتكون  الدراسة، لمالءمتب لموضوع الوصفي التحليلي

 معوقات بوجود للدراسة، وقد أقرت كأداة  االستبانة الباحث استخدم مديًرا ومديرة، وقد028 عينة الدراسة

 على النشا ات الخارجية المتغيرات بأثر التنبؤ صعوبة رأسها  بيعة التخطيط المدرسي وعلى في
 بين إحصائية داللة ذات وق فر  وجود عدم النتائج أظهرتوكما  ،المستقبل في لها المدرسية المخطط

 تعزى  إحصائية داللة ذات فروق  ووجود الخدمة، لمتغير الجنس وسنوات المستجيبين تعزى  متوسطات
 لمتغير إحصائية تعزى  داللة ذات فروق  ، ووجودة والدكتورا  لصالح الدبلوم العلمي المؤهل لمتغير
 الثانوية. لصالح المرحلة التعليمية المرحلة

 تخدم تعد لم التقليدية التخطيط  رق  أن على التأكيد إلى ( هدفتDavies, 2007دراسة )أما 

التقليدي  التخطيط بين الفرق  وضح حيث التحليلي، الوصفي المنهج استخدم احتياجات المدارس، وقد
تتمحور  االستراتيجية المجاالت من محدد عدد في الكثيرة األنشطة يجمل الذي والتخطيط االستراتيجي

اإلدارية،  ثم الترتيبات والتعلم، التعليم وعمليات التعليم مخرجات وهو للمدرسة األساسي الغرض حول
 ديفيز نموذ  حيث استخدم في المدارس، بالقيادة يتعلق وفيما محدد، زمني ضمن إ ار يقع ذلك وكل

 أهمية تؤكد على كما، اإلجرائية الخطط نماذ  يوضح ( الذي(Davies & Ellison, 1999ون واليس

 وتتمثل هذا في األلفية الجديدة، لمواجهة التحدي المدارس وتدارات قيادات أمام جديدة  ريقة وجود

اإل ار  محل جديد للتخطيط يحل نموذ  يتمحور في الذي االستراتيجي التوجب مفهوم في الطريقة
 إيجاد في االستراتيجية للمدرسة تتمثل أن التوجهات موضًحا للمدرسة التطويري  للتخطيط المحدود

 توفيرو ، المحلي المجتمع تطوير خالل من بالبيت المدرسة ربطو ، ناجح عالمية ومستقبل توقعات
 من دقيقة أداء ودالئل مؤشرات وتطبيق تصميمو  ، الب لكل التكنولوجيا استخدام على المبني التعليم
 .الرقابة والمحاسبة نظام استخدام خالل

 وظائف استخدام فوائد على الضوء إلقاء ت إلى( هدفKillen & Walker, 2007دراسة )و 

 شرًحا قدموا الوصفي التحليلي، حيث المنهج استخدم الباحثون  وقد االستراتيجي، للتخطيط الجودة
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 خلصت وقد حاالت، دراسة ثالث ذلك تبع وقد للتخطيط االستراتيجي، محوريتين لمرحلتين ومقدمة
 رمباش بشكل التحرك منها يتم التعقيد، وبدالً  فوفةمص تحليل الجودة تجنب وظائف أن إلى الدراسة

 لنواتج والدعم مستوى االلتزام أيًضا النظام هذا فوائد أهم وأن والتوقيت الزمني، لمفهوم التقويم
 ستراتيجيون أنواال المخططون  العملية فسيرى  عن التأثيرات أما من خالل المنظمة، االستراتيجية

 تزود كما ،عامة استراتيجية إليجاد مفيدة هي أدوات وظائف الجودة إلى المرتكز النظام وفلسفة  رائق
 وظائف الجودة االستراتيجي نظام إستراتيجية أن كيف واألكاديميين للمشاركين عميقة بمعرفة الدراسة
 البيهات سريعة في حتى إبداعية ثابتة استراتيجيات ويوجد الغرض ويحدد أفعال، إلى الرلية يترجم
 .التغير

في  المدرسي التطوير برنامج دور عن الكشف إلى هدفتدراسة  (Shablaq, 2006) اموق
المنهج  الباحث استخدم وقد غزة، بمحافظات الثانوية المدارس التخطيط لدى مديري  مهارات تنمية

المدارس  مديري  جميع من فتكون  الدراسة مجتمع أما الدراسة، الوصفي التحليلي لمالءمتب لموضوع
 مديًرا ومديرة، 25الدراسة  عينة بلغت كما ومديرة، مديًرا 005 والبالغ عددهم غزة بمحافظاتالثانوية 

 تنمية في المدرسي التطوير برنامج إلى نجاح وتوصل للدراسة، االستبانة كأداة  الباحث وقد استخدم
 التي يطالتخط لمهارات ومديراتها في امتالك مديري المدارس المدارس مديري  لدى التخطيط مهارات
 لمهارات التنمية درجات أعلى البرنامج حققاإلدارة المدرسية. كما  مجال في ممارساتهم على انعكست
 كما ،ىاألول المرتبة على حصل األهداف، حيث الرلية وتحديد صياغة مجال في المدرسي التخطيط

 مديري  لدى لتخطيطا مهارات تنمية لدرجة إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدمأظهرت نتائج الدراسة 
 التربوي  والمؤهل األكاديمي والمؤهل الجنس متغيرات إلى تعزى  غزة المدارس الثانوية بمحافظات

 .وسنوات الخدمة

 الجامعة في االستراتيجي التخطيط تعرف واقع إلى التي هدفت (Dijani, 2006)دراسة  وفي

 الو نية الهيهة أقرتها التي الجودة معايير ضوء في االستراتيجية الخطة خالل ومن بغزة، اإلسالمية

 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد فلسطين، في العالي التعليم لمؤسسات النوعية والجودة لالعتماد
 من لعشرة بؤرية عمل وورشة للدراسة، كأداتين واالستبانة المحتوى، تحليل بطاقة واعتمد التحليلي،

إلى أهمية  الدراسة توصلت وقد الخطة، محتوى  تحليلل مختلفة ودوائر كليات من الجامعة أساتذة
 والجودة لالعتماد الو نية الهيهة معايير وتوافر إدارة لدى االستراتيجي للتخطيط العام المفهوم توضيح
 . ةللجامع االستراتيجية الخطة مكونات في والنوعية
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 االستراتيجي تخطيطال عملية إدارة تعرف إلى  بيعة هدفتبدراسة  (Idaros, 2005)  قام كما

 وسماتها المدرسة إلى المرتكزة اإلدارة ومفهوم األديان، في ومبرراتها وخطواتها، مفهومها، حيث من
 الباحث استخدم وقد مصر،في  العام بالتعليم التعليمية المؤسسات إلدارة الراهن والواقع ومستوياتها،

 التعليمية والقيادات المدراء أن : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت التحليلي الوصفي المنهج
 يتم ال مقننة أعمال لجداول وفًقا يعملون  إضافة إلى أنهم وظيفًيا، وال تنظيمًيا وال إدارًيا تؤهل لم بالمدرسة
 التزامها أو القيادات تلك اكتراث عدم، و المنبثقة واللجان المجالس تعددية أو البنية وضعية وفق تطويرها

 التأهيل إعادة بضرورة يعود الذي األمر االستراتيجي، التخطيط وحدات قبل من لتعليميةا بالسياسات
 السلوكيات من عدد ظهور إضافة إلى المهنية، كفاياتهم النعدام اإلدارية الكفاءات وضعف التمهيني،
  .الجديدة األفكار هذا لتبني المناهضة

وعي اإلدارات العليا فدي  دىم تعرف إلى هدفت  بدراسة (Al-Ghazali, 2000) وقام 
مديري القليل من توصلت الدراسة إلى أن و المنظمدات العامدة األردنية بمفهوم التخطيط االستراتيجي، 

فهدم صدحيح ووعي بمفهوم التخطيط االستراتيجي،  لديهم اإلدارات العليا في المنظمات العامة األردنية
، وبينت النتائج التخطيط االستراتيجي بدرجة متوسطةتقوم المنظمات العامة األردنية بممارسة كما 
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية )حجم المنظمدة، وعمرهدا، و بيعة أنب 

يجابية ذات داللة إحصائية بين إبينما هناك عالقة ي. عملها( ووضوح مفهوم التخطيط االستراتيج
 .ن ودرجة ممارسة التخطيط االستراتيجيحجم المنظمة ممثال بعدد المدوظفي

 على الدراسات السابقة التعليق
 (Majali & Samara, 2014) و (Hawamdeh, 2017) السابقة ومنها الدراسات أجمعت

مع  التخطيطية، الكفايات لرفع المهارات تعزيز ضرورة على االستراتيجي بالتخطيط اهتمت التي
المستقبل لمواجهة كافة التهديدات والمخا ر التي تواجب  ةودراس التنبؤ، مهارات بتعزيز اهتمام

 المؤسسات.
 منهجية الدراسة:
 والمتمثلة باالستبانة. التحليلي الوصفي الحالية المنهج  الدراسة استخدمت

 مجتمع الدراسة وعينتها:
تددألف مجتمددع الدراسددة وعينتهددا مددن جميددع مددديري مدددارس التعلدديم العددام الحكددومي)بنين( المرحلددة 

 مديرًا. (014عددهم ) الثانوية بمحافظة الطائف، والبالغ
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 الدراسة: أداة
 فدددي تطدددوير االسدددتبانة ومنهدددا دراسدددة االسدددتعانة بهدددا تدددمبعدددد اال دددالع علدددى الدراسدددات السدددابقة، 

(Shablaq, 2006)   ودراسدة(Idaros, 2005)، أربعدة( لتشدمل االسدتبانة مجداالت وقدد تدم تحديدد( 
 مفهدوم وضددوح مددىب: أواًل: علدى الترتيد مددارس التعلديم العدام وهدي فدي جياالسدتراتي للتخطديط أبعداد

 المدرسددة مدددى اهتمددام مدددير وتدارة. ثانيددًا: واإلدارة المدرسددية االسددتراتيجي لمدددير المدرسددة التخطدديط
 عدام لتطبيدق التخطديطمتطلبدات إدارة مددارس التعلديم الثالثًا:  االستراتيجي.  التخطيط بمتطلبات تطبيق

 فدديSWOT نقدداط القددوة والضددعف والفددرص والتهديدددات متطلبددات معددايير تحليددلرابعددًا:  تراتيجي.االسدد
دراسدددات عليدددا(. و  ،)بكدددالوريوساالسدددتبانة المتغيدددرات التاليدددة: المؤهل: توتضدددمن ،الخطدددة االسدددتراتيجية

-80( ، )سدنة 81-01)، (سدنة 05-00سدنوات( ، ) 01 – 5سدنوات( ، ) 5)أقل مدن  الخبرة متغير
وقدد تددم التأكدد مددن أداة  ،( فدرداً 81(، وشدملت عينددة المقابلدة الشخصددية )سددنة فدأكثر 81مدن)( ةسدن 85

 الدراسة من خالل: 
 صدق المحكمين 

للتأكددد مددن الصدددق الظدداهري تددم عددرض األداة فددي صددورتها األوليددة علددى مجموعددة مددن أسدداتذة 
مدددن يعملدددون فدددي جامعدددات الجامعدددات المختصدددين فدددي مجددداالت اإلدارة التربويدددة والتخطددديط التربدددوي، م

، بمحافظدة الطدائف والتعليم التربية وزارة وخبراء إدارة التخطيط والتطوير في المملكة العربية السعودية،
تدم فقدد ، خذ بمالحظاتهم من حيث والدمج وتعادة الصدياغةحيث تم األمحكمًا،   (01) عددهم بلغ وقد

فقدددرات االسدددتبانة فدددي صدددورتها النهائيدددة اآلخدددر ليصدددبح عددددد  بعضدددهااسددتبعاد بعدددض الفقدددرات وتعدددديل 
 . موزعة على مجاالت الدراسة ( فقرة52)

 :الدراسة أداة ثبات
 باسدتخدام وذلدك المددراءاسدتطالعية مدن  عيندة بعدد توزيدع اإلدارة علدى االسدتبانة ثبدات قيداس تدم

 مدن مجدال لكدل األول النصدف درجدة احتسدبت حيدث، ومعامدل كرونبداا الفدا النصدفية التجزئدة  ريقتدي

 بدين االرتبداط معامدل بحسداا وذلدك الددرجات مدن الثداني النصدف درجدة وكدذلك االسدتبانة مجداالت

 أن علدى يددل وهدذا (، 1822) الكلدي الثبدات وكدان المعامدل بدراون  سدبيرمان معادلدة باسدتخدام النصدفين

 .الدراسة عينة على تطبيقها إلى يمكن اال مهنان من الثبات عالية االستبانة تتمتع بدرجة
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 :ومناقشتها نتائجعرض ال
 واسدتعراض الدراسدة أسهلة عن اإلجابة خالل من وذلك الدراسة، لنتائج عرض الجانب هذا تضمن

 أداة الدراسة. نتائج أبرز
مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام الما التصور السؤال األول: 

س؟ ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم يراها مديرو المدار كما  بمحافظة الطائف ضمن أبعاد الدراسة
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة ضمن أبعاد الدراسة، 

التخطيط االستراتيجي لمدير المدرسة واإلدارة  مفهوم وضوح : مدىاألول لُبعدلوكانت النتائج 
 ( يوضح ذلك:0ة، والجدول )المدرسي

واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة لفقرات مجال وضوح مفهوم  المتوسطات الحسابية (1) جدولال
  التخطيط االستراتيجي

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

0 

لرصد  علمية اتباع أساليب االستراتيجي إلى التخطيط مفهوم يشير
األهداف  إلى وتدارتها للوصول الموارد المتاحة وتوظيف

 المنشودة.

4.03 1.91 28.1 1 

8 

المستقبلية  تحديد التوجهات إلى االستراتيجي التخطيط يسعى
بالتفكير بالماضي  التقيد دون  التفكير الرحب على مرتكزاً 

 والحاضر

4.08 1.20 28.3 2 

3 
 إدارة على ائمينالق االستراتيجي واضح لدى التخطيط مفهوم يعتبر

 .المدرسة
4.11 1.91 20.8 00 

4 

 سنوات  5-3 ويلة األجل تمتد من  خطة االستراتيجي التخطيط

 تسعى لتحقيقها التي وغاياتها وأهدافها المدرسة  رسالة يحدد فيها

 .الزمنية لتحقيقها والبرامج تحقيقها و رق 

4.11 1.23 21.1 02 

5 

 استشراف على لة تقومعلمية شام هو االستراتيجي التخطيط

 المرتبطة بالبيهة الداخلية والخارجية وتدراك المتغيرات المستقبل

 المأمول إلى الوضع الحالي من الوضع لالنتقال وتهدف للمؤسسة

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص  يفي بمتطلبات الذي
 .والتهديدات

3.92 1.20 29.5 80 

1 
 كونب يحدث، أن ما يمكنتنبؤ ل عملية هو االستراتيجي التخطيط

 . المستقبل يستشرف
3.94 1.25 22.2 81 

2 
 عملية التخطيط مخرجات أهم االستراتيجية من الخطة

 .االستراتيجي
3.22 1.25 22.1 40 

مددددارس  مدددن قبدددل مدددديري إلدددى وضدددوح مجدددال مفهدددوم التخطددديط االسدددتراتيجي  (0جددددول )ال يبدددين
التخطددديط  مفهدددوم " يشدددير والتدددي تدددنصن الفقدددرة أكمدددا يتضدددح بددد ،التعلددديم العدددام بمحافظدددة الطدددائف

إلدى األهدداف  وتدارتهدا للوصدول المدوارد المتاحدة لرصدد وتوظيدف علميدة إتباع أساليب االستراتيجي إلى
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(، وَبلدددغ 4.03حصدددلت علدددى المرتبدددة األولددى  حيدددث بلدددغ قيمدددة المتوسددط الحسدددابي لهدددا )و المنشددودة "، 
مفهددوم التخطدديط ب ةالمعرفددة الواضددحأفددراد العينددة لددديهم  وهددذا يوضددح بددأن (،1.91انحرافهددا المعيدداري )

وتدارتهددا  المددوارد المتاحددة تبدداع األسدداليب العلميددة، وكددذلك توظيددفاالددذي يشددير إلددى االسددتراتيجي و 
ارتبدداط التخطدديط االسدددتراتيجي أهميددة الباحددث ذلددك إلددى  ويعددزواألهدددداف المنشددودة،  إلددى للوصددول

لتقدددم الددذي يشددهدا ا بسددبب، التخطدديط  إلنجدداز المهددام فددي تكددزاتباألسدداليب العلميددة واعتبارهددا أهددم مر 
التعلدديم فددي المملكددة العربيددة السددعودية فددي مجددال نشددر ثقافددة المعددايير الو نيددة والعمددل علددى تحقيقهددا. 

 االسدتراتيجي "، عمليدة التخطديط مخرجدات أهدم االسدتراتيجية مدن بينمدا حصدلت الفقدرة القائلدة " الخطدة
 .مرتفعوبمستوى (، 1.25(، وانحراف معياري بلغ )3.22بمتوسط حسابي بلغ ) األخيرةعلى المرتبة 
خبرة أفدراد العيندة فدي مجدال التخطديط االسدتراتيجي، ويتوافدق هدذا األمدر مدع مدا ذلك إلى ويعزو 

 تشدجيع إلدى أهميدة  (Abu Hashim, 2007) دراسدة  بيندتجاء في األدا اإلداري والتربوي حيث 

 تعمل هامة استراتيجيةلقضايا  التنبؤ، والتصدي وأساليب المستقبلية الدراسات في التعمق على المدارس

النتيجدة مدع مدا  وتتفدق هدذا ،التجدارا اإلبداعيدة وتشدجيع الخددمات التعليميدة، فدي تغييدرات إحدداث علدى
( %52.3) والددذي توصدل فدي دراسددتب إلدى أن لدددى،  (Al-Ghazali, 2000) توصدلت إليدب دراسددة 
التخطدددديط  ة األردنيدددة فهددددم صدددحيح ووعدددي بمفهدددومرات العليدددا فددددي المؤسسدددات العامدددمدددن مدددديري اإلدا

 .عاليأن مفهوم التخطيط كان بمستوى  (Majali & Samara, 2014)االستراتيجي ودراسة 
االسددتراتيجي   التخطدديط المدرسددة بمتطلبددات تطبيددق الُبعددد الندداني  مدددا اهتمددام مددد ر و دارة

 فيالحظ اآلتي: 
مدا اهتمام واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة لفقرات مجال  سطات الحسابيةالمتو  (2جدول )

 بمتطلبات التخطيط االستراتيجيالمدرسة  مد ر و دارة
 المتوسط الفقرة الفقرة

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

0 
 تطورو  نمو االستراتيجي يساعد في أعتقد أن تطبيق التخطيط

 المدرسة.
4.11 1.28 20.8 9 

8 
ملزمة لمدير المدرسة  االستراتيجي وثيقة التخطيط أن أرى 

 والعاملين.
3.99 1.28 29.2 09 

3 
 نحو العمل و ريقة االستراتيجي يوحد الفهم تطبيق التخطيط

 . المشترك الهدف
3.92 1.28 29.5 88 

4 
 لتحقيق الزمة خطوة االستراتيجي التخطيط بأن تطبيق  أشعر

 في المدرسة. األداء جودة
3.93 1.21 22.1 31 

5 
أداء مدير وتدارة  االستراتيجي يدعم التخطيط أن أعتقد

 . التعليمية العملية تحسين في المدرسة
3.25 0.03 21.9 44 
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 المتوسط الفقرة الفقرة
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

1 
 معرفتي لزيادة دائماً  االستراتيجي وأسعى التخطيط بفكرة أهتم

 . المجال هذا في
3.28 1.21 21.5 42 

2 
 المؤسسات ال تناسب االستراتيجي عملية التخطيط بأن أشعر

 التعليمية
3.29 1.91 25.1 51 

2 
مالئمة  خطط استراتيجية وضع المدرسة على إدارة بقدرة ألمن

 لمتطلباتها.
3.28 0.19 24.1 58 

 55 23.9 1.24 3.19 . التخطيط االستراتيجي بالمدرسة فريق أقود بأن أرغب 9

 55 28.3 1.95 3.10 عملية التخطيط. في ومساهماتهم العاملين بآراء أهتم 01

 التخطيط المدرسة بمتطلبات تطبيق مدا اهتمام مد ر و دارةإلى وضوح  (8جدول )ال يبين

يتضح أن: الفقرة القائلة " أعتقد و ، مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف من قبل مديري  االستراتيجي
المدرسة "، حصلت على المرتبة األولى من  وتطور نمو جي يساعد فياالستراتي أن تطبيق التخطيط

(، وبلغ 4811حيث المتوسط الحسابي في البعد الثاني، حيث بلغ قيمة المتوسط الحسابي لها )
ويعزو ذلك إلى قناعة إدارة مدارس التعليم العام  ،مرتفع جداً  وبمستوى (، 1828انحرافها المعياري )

المدرسة، إضافة إلى التجارا  وتطور نمو االستراتيجي يساعد في تخطيطبمحافظة الطائف بأن ال
العملية لنظم التعليم المرموقة ببعض الدول والتي أثبتت نجاح تطبيق التخطيط االستراتيجي في 

 العاملين بآراء بينما حصلت الفقرة القائلة " أهتم ،المؤسسات التعليمية وفقًا لما ورد في اإل ار النظري 

(، 3.10)بمتوسط حسابي بلغ  األخيرة"، على المرتبة عملية التخطيط االستراتيجي في اتهمومساهم
  (Hawamdeh, 2017) (، وتأتي نتائج هذا البعد متوافقة مع دراسة1.95وانحراف معياري بلغ )

والرسالة والقيم، والتحليل،  مرحلة اإلعداد وتتضمن صياغة الرليةضرورة  إلى والتي توصلت
وتشمل الخطط اإلجرائية، ومرحلة التقييم والتطوير وتشمل  نفيذالهداف، ومرحلة التوصياغة ا

 .المتابعة والتقييم والمراجعة والتطوير
الُبعددد النالدد :   متطلبددات مدارة مدددارس التعلدديم العددام لتطبيددق التخطدديط االسددتراتيجي   ف ندده 

  الحظ اآلتي :
متطلبات مدارة عيارية والوزن النسبي والرتبة لفقرات مجال واالنحرافات الم المتوسطات الحسابية (3جدول )

 مدارس التعليم العام لتطبيق التخطيط االستراتيجي
 المتوسط الفقرة م

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

0 
لدى المدرسة المرونة الكافية لمقابلة التغيرات التي تحدث في 

 البيهة والتكيف معها .
4.05 1.90 23.0 8 

 4 28.1 1.91 4.03 رسالة المدرسة واضحة لدى اإلدارة العليا بالتعليم العام. 8
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

3 
تقوم إدارة المدرسة بشكل مستمر بتحليل البيهة الداخلية في 

 المدرسة للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف.
4.03 1.22 28.1 5 

4 
نقاط القوة  تعمل المدرسة وفق رلية واضحة لتطوير واستثمار

 والتقليل من نقاط الضعف .
4.11 1.25 20.8 01 

5 
يوجد توازن في تطبيق إدارة المدرسة لجميع القضايا 
 االستراتيجية المستقبلية التي تتضمنها خطة المدرسة.

4.13 1.22 21.2 04 

1 
تطبق إدارة المدرسة معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم 

 على خطة المدرسة.
4.10 1.90 21.8 01 

 38 22.3 1.21 3.98 تضع المدرسة أهدافها في ضوء رلية واضحة لديها. 2

2 
تحقق المدرسة األهداف التي وضعتها إدارة التعليم العام في 

 ضوء إمكانياتها المتاحة.
3.29 1.23 22.9 31 

 39 22.2 1.25 3.92 تشارك المدرسة جميع العاملين في إعداد الخطط التنفيذية. 9

 48 22.1 1.28 3.22 لة المدرسة واضحة لدى العاملين فيها.رسا 01

00 

تقوم إدارة المدرسة بشكل مستمر بتحليل للبيهة الخارجية 
للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في 

 المستقبل .

3.94 1.99 22.2 89 

 50 25.2 1.22 3.29 تضع المدرسة بدائل استراتيجية مناسبة. 08

03 
تلتزم إدارة المدرسة بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعها 

 لتحقيق أهدافها .
3.90 1.92 22.0 35 

04 
تلتزم إدارة المدرسة بالموازنة المحددة في الخطة التنفيذية في 

 SWOT Analysis ضوء
3.29 1.21 22.9 32 

لتطبيق التخطيط متطلبات مدارة مدارس التعليم العام إلى وضوح  (3جدول )ال يبين
يتضح أن: الفقرة القائلة " لدى و  ،مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف من قبل مديري االستراتيجي 

المدرسة المرونة الكافية لمقابلة التغيرات التي تحدث في البيهة والتكيف معها "حصلت على المرتبة 
(، 4805مة المتوسط الحسابي لها )األولى من حيث المتوسط الحسابي في البعد الثالث، حيث بلغ قي

ويعزو ذلك إلى توافر المرونة الكافية لدى المدرسة  ،وبمستوى مرتفع (1890وبلغ انحرافها المعياري )
لمقابلة التغيرات التي تحدث في البيهة والتكيف معها. بينما حصلت الفقرة القائلة " تلتزم إدارة 

"، على المرتبة  SWOT Analysis ذية في ضوءالمدرسة بالموازنة المحددة في الخطة التنفي
(، وتتفق هذا النتيجة مع ما 1821(، وانحراف معياري بلغ )3829بمتوسط حسابي بلغ ) األخيرة

 األ راف المؤثرة معلومات على التركيز ىإل والتي توصلت (Hussein, 2002)  توصلت إليب دراسة
 ،للتخطيط، كأساس ومتطلباتهم حاجاتهم في االعتبار األخذ مع التعليمية المؤسسة بممارسات والمتأثرة
 بين واقعها الفجوة ومحاولة تضييق والخارجية، الداخلية لبيهتها المستمرة الدراسة خالل من وذلك

 .االستراتيجية وأهدافها رسالتها تحقيق على والتأكيد منها، والمتوقع
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 بعض مدراء أن كيف شوالتي تناق (Petrides, 2003) كما تتفق مع دراسة بيترايدس

 المعلومات، نقص حاجز لكسر االستراتيجي تطبيق التخطيط عملية المؤسسات التعليمية استخدموا

 المعلومات بمدخل والتزود التشغيلية، المعلومات والعمليات وتدفق التعاون بين الوحدات، ولزيادة

 (Shablaq, 2006) دراسة، و (Abu Hashim, 2007)  دراسةو  .اإلجرائية األكاديمية والمعلومات
 . المخططة األهداف لتحقيق أنشطة من تحويب وما التشغيلية  الخطط أهمية على ركزت التي

في  (SWOTتحليل)نقاط القوة والضعف والفرص والتهد داتمعايير متطلبات   الُبعد الرابع:
 :اآلتي الحظ  االستراتيجية   الخطة

متطلبات رافات المعيارية والوزن النسبي والرتبة لفقرات مجال واالنح المتوسطات الحسابية (4جدول رقم )
 في الخطة االستراتيجية (SWOTتحليل)نقاط القوة والضعف والفرص والتهد داتمعا ير 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

 رسالة المدرسة وأهدافها
تيجية لمدارس التعليم العام يجب أن تتضمن الخطة االسترا 1

 0 01.7 00.. 5..7 بمحافظة الطائف أهدافًا تتعلق بدعم القيم األخالقية.

يجب أن تتضمن الخطة االستراتيجية لمدارس التعليم العام  2
 .7 50.1 5... 1..1 بمحافظة الطائف خططًا تنفيذية وبرامج وتجراءات محددة.

ة الطائف مراجعة دورية تراجع مدارس التعليم العام بمحافظ 1
 77 ..55 01.. .1.0 للرسالة واألهداف العامة.

وضع رسالة وأهداف مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف  7
 71 ..55 00.. .1.0 في ضوء األهداف األكاديمية واإلدارية العالمية.

العمل على أن تقترا استراتيجيات مدارس التعليم العام  7
 11 57.0 05.. .1.5 كاديمية من المعايير العالمية.بمحافظة الطائف األ

 هيكلية البرامج ومضمونها
يجب أن تراعي الخطة اإلستراتيجية لمدارس التعليم العام  0

 70 02.0 00.. 7.11 بمحافظة الطائف تطوير مستوى ومضمون البرامج األكاديمية.

 يجب أن تراعي الخطة االستراتيجية لمدارس التعليم العام 5
 12 01.2 00.. 0..7 بمحافظة الطائف تطوير النمو المهني للمعلمين.

0 
يجب أن تدعم الخطة االستراتيجية لمدارس التعليم العام 
بمحافظة الطائف تطوير المناهج الدراسية بما يتالءم 

 والمعايير العالمية.
1..7 ..02 50.0 25 

 نوعية الطالب المقبولين ونظام الدراسة
ن األعباء األكاديمية مناسبة بحيث تتيح الوقت يجب أن تكو  .

 1 01.1 2... 7.17 لتطوير المعلمين وزيادة خبراتهم.

يجب أن تراعي أنظمة القبول بمدارس التعليم العام بمحافظة  .1
 الطائف نسبة أعداد المعلمين إلى عدد الطالا.

 
7..1 ..07 01.0 11 

ظمة والسياسات يجب أن تعالج الخطة أوجب القصور في األن 11
 1 50.0 .... 7..1 المدرسية الحالية من خالل تضمنها أهداف تدعم تطويرها.
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االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتيب في 
 االستبانة

يجب أن تسعى مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف من  12
 20 50.1 50.. 2..1 خالل خطتها إلى دعم أنظمة مناسبة لقبول الطالا.

ئف يجب أن تساهم أنظمة مدارس التعليم العام بمحافظة الطا 11
 10 ..55 07.. .1.0 في عملية تحسين اإلجراءات.

17 
يجب أن تسعى مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف من 
خالل خطتها إلى وضع تسهيالت وخدمات إرشادية 

 واجتماعية للطالا.
1.00 ..02 55.0 71 

يجب أن تكون أنظمة االتصال الداخلية لمدارس التعليم العام  17
 27 55.0 07.. 1.00 وزيع المسهوليات سهلة وواضحة.بمحافظة الطائف وت

 المرافق التعليمية التعليمة
يجب أن تتضمن استراتيجية مدارس التعليم العام بمحافظة  10

 11 .02.7 .... 7.11 الطائف خططًا تتعلق بتطوير مرافقها.

يجب أن تكون مرافق األنشطة المرافقة للمناهج الدراسية  15
 77 51..0 50.. 1..7 ترفيهية( متوفرة. أماكن -)المالعب

 17 27..0 1... 1..7 مراكز ومختبرات الحاسوا يجب أن تلبي حاجات المدرسة  10
 10 ...0 .0.. ....7 المكتبات في المدرسة تكون مالئمة من حيث عدد المراجع. .1
 21 71..5 7... 0..1 يجب أن تكون نوعية الفصول الدراسية وتجهيزاتها مناسبة. .2
 .7 55.00 01.. .1.0 مختبرات المدرسة العلمية تكون مجهزة تجهيزًا مناسبًا. 21
يجب أن يكون حجم  الفصول الدراسية بمدارس التعليم العام  22

 70 7..50 .5.. 1.07 بمحافظة الطائف مناسب ألعداد الطالا.
 التواصل الخارجي والتبادل المعرفي

م العام بمحافظة الطائف يجب أن يكون لمدارس التعلي 21
 17 01.1 1... 7.17 اتصاالت مع مدارس دولية متعددة لتبادل الخبرات.

يجب أن يكون هناك تصور واضح لمدارس التعليم العام  27
 .2 0..5 .0.. ...1 بمحافظة الطائف في التعامل مع المجتمع المحلي.

م يجب أن تدعم الخطة االستراتيجية لمدارس التعليم العا 27
 27 1..5 00.. 7..1 بمحافظة الطائف نشا ات التعليم وخدمة المجتمع.

تشجع إدارة مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف وحداتها  20
 70 50.7 .5.. 1.02 ومعلميها على االتصاالت مع كفاءات ومؤسسات خارجية.

رص تحليل)نقدددددداط القددددددوة والضددددددعف والفددددددمعددددددايير متطلبددددددات وضددددددوح (، 7) الجدددددددول يبددددددين
 مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف من قبل مديري  االستراتيجية في الخطة (SWOTوالتهد دات

أن تكدددون األعبددداء األكاديميدددة مناسدددبة بحيدددث تتددديح الوقدددت لتطدددوير  يجدددب"  القائلدددةأن: الفقدددرة  يتضدددحو 
 ،(7.17) المتوسدط الحسدابي قيمدةحيدث بلدغ  ،األولى المرتبةالمعلمين وزيادة خبراتهم"، حصلت على 

الكافيدددة لددددى  المروندددة تدددوافر، ويعدددزو الباحدددث ذلدددك إلدددى بمسدددتوى مرتفدددع (2...وانحدددراف المعيددداري )
 تشددجع   حصددلت الفقددرة القائلددة بينمددا ،المدرسددة لمقابلددة التغيددرات التددي تحدددث فددي البيهددة والتكيددف معهددا

 كفددددداءات مدددددع تاالتصددددداال علدددددى ومعلميهدددددا وحددددداتها الطدددددائف بمحافظدددددة العدددددام التعلددددديم مدددددارس إدارة
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(، 1.02الرابدع بمتوسدط حسدابي بلدغ ) الُبعد فيوالعشرون  السادسةالمرتبة  على" .خارجية ومؤسسات
  (،.5..معياري بلغ ) وانحراف
 الداخلي والتحليل المستقبلية البيهة على التعرف أن أظهرت والتي  (Bliss &,1999) دراسةو 
 للتفضديل التربويدة البدرامج تخضدع اسدتراتيجية ائلبد واختيار دقيقة معلومات على والحصول للمدرسة
 ,Dijani)  دراسةة مدع النتدائج هدذا واختلفدت ،الخسدائر مدن الكثيدر يدوفر ممدا التطبيدق قبدل والتحليدل

 وبعدد ،واألهدداف والرسدالة الرليدة جواندب بعدض صدياغة فدي ضدعف وجدود أظهدرت والتدي  (2006

 جدًدا، عاليدة بدرجدة نسدبي كدل منهدا علدى وزن  تصدلح األبعداد األربعدة أن يستخلص النتائج هذا تحليل

 فائددة مدن لب تحديد متطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام، لما أهمية من يعزز وهذا

 الخارجيدة البيهدة تحليدل علدى التركيدز يجدب أندبالمدرسدية، مدع مالحظدة  اإلدارة فاعليدة زيدادة فدي كبدرى 

 .للمدرسة
الدراسة  استجابات عينه بين متوسطات محصائية داللة ذات فروق  وجدت هل ":الناني السؤال

مد رو مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف في التصور المقترح للتخطيط االستراتيجي بمدارس 
 تقديرات عينة الدراسة متوسطات بين ولبيان الفروق . الخبرة(و  .للمتغيرات )المؤهل التعليم العام تعزا 

 : (5) الجدول في وكما (T.Test) استخدام اختبار ، فقد تم األكاديمي متغير المؤهل ل
 في االستراتيجي التخطيط الستبانة "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات (5الجدول )

 دارسات عليا( )بكالوريوس، المؤهل لمتغير مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف تعزا 
 المتوسط دالعد الدراسي المؤهل األبعاد

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة

 "ت"

 قيمة

 الداللة

 مستوا 
 الداللة

التخطيط  مفهوم وضوح مدى
االستراتيجي لمدير المدرسة  

 واإلدارة المدرسية

 2.122 32.249 11 بكالوريوس

1.890 1.228 
 دالة غير

 2.895 32.523 80 دارسات عليا إحصائيا

مدى اهتمام مدير وتدارة 
طلبات تطبيق المدرسة بمت
 االستراتيجي التخطيط

 2.241 39.155 11 بكالوريوس

1.185 1.534 
 دالة غير

 2.985 41.514 80 دارسات عليا إحصائيا

متطلبات إدارة مدارس التعليم 
العام لتطبيق التخطيط 

 االستراتيجي

 2.415 39.281 11 بكالوريوس

1.192 1.988 
 دالة غير

 1.228 39.511 80 دارسات عليا إحصائيا

تحليل )نقاط متطلبات معايير 
القوة والضعف والفرص 

في  SWOT والتهديدات
 الخطة االستراتيجية

 2.012 39.923 11 بكالوريوس

1.321 1.215 
 دالة غير

 2.800 41.233 80 دارسات عليا إحصائيا

 لالستبانة الكلي المجموع
 318491 051811 11 بكالوريوس

1.184 1.920 
 دالة غير

 308303 059842 80 دارسات عليا إحصائيا
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 والدرجة الكلية جميع المجاالت في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم( 5) الجدول من يتضح
 صور المقترح للتخطيط االستراتيجيالت هذا النتيجة إلى أن اعز تو  ،المؤهل متغير إلى تعزى  لالستبانة
 ممن المدارس مديري  بعينها من لفهة بل لم يكن موجهاً  لعلميا المؤهل تحديد يشترط لم بالمدارس
 بغض البرنامج في واألساليب األنشطة معينًا، كما أن مديري المدارس تدربوا على مؤهالً  يحملون 
 بين التعامل في يميز لم أو تخصصاتهم، أي أن تطبيق استبانة التصور المقترح مؤهالتهم عن النظر
 الستبانة التصور المقترح استجاباتهم جاءتلهذا أو ماجستير فأعلى  بكالوريوس، مؤهل يحمل من

 ,Shablaq) دراسة  نتائج مع الدراسة هذا وتتفق نتائج للتخطيط االستراتيجي بالمدارس متماثلة

 العلمي، المؤهل لمتغير لدرجة تعزى  إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم أظهرت والتي (2006
 بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود أظهرت التي (Al Shaer, 2007) دراسة مع واختلفت

 .الدبلوم والدكتوراا  لصالحو  العينة أفراد متوسطات
 الخبرة:
إلدى متغيدر  ا تعدز  متوسدطات تقدديرات عيندة الدراسدة بدين إحصدائية داللدة ذات فدروق  توجدد ال
 ONE WAYاألحددادي  التبدداين تددم اسددتخدام تحليددل الفددرض هددذا مددن صددحة وللتحقددق ،الخبددرة

ANOVA (1) في الجدول كما وهي   : 
 األحادي لمتغير الخبرة نتائج تحليل التبا ن (6جدول )ال

 التبا ن مصدر األبعاد
 مجموع
 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 "ف"

 قيمة

 الداللة

 مستوا 
 الداللة

التخطيط  مفهوم وضوح مدى
االستراتيجي لمدير المدرسة  

 واإلدارة 

 10.45 8 083.19 المجموعات نبي

0.04 1.38 
 دالة غير

 إحصائياً 
 28 4401.91 المجموعات داخل

 24 4534.15 المجموع 53.29

مدى اهتمام مدير وتدارة 
المدرسة بمتطلبات تطبيق 

  التخطيط

 10.54 8 083.19 المجموعات بين

0.04 1.38 
 دالة غير

 إحصائياً 
 28 4401.91 المجموعات داخل

 24 45341.5 المجموع 53.29

متطلبات إدارة مدارس التعليم 
العام لتطبيق التخطيط 

 االستراتيجي

 10.54 8 083.19 المجموعات بين

0.04 1.38 
 دالة غير

 إحصائياً 
 28 4401.91 المجموعات داخل

 24 4534.5 المجموع 53829

تحليل )نقاط متطلبات معايير 
والفرص  القوة والضعف

 في الخطة  SWOT والتهديدات

 038.04 8 814.89 المجموعات بين

8.13 1.12 
 دالة غير

 إحصائياً 
 28 4088.91 المجموعات داخل

 24 4322.85 المجموع 51.82

 لالستبانة الكلي المجموع

 10.545 8 083.19 المجموعات بين

0.044 1.384 
 دالة غير

 إحصائياً 
 28 4401.95 المجموعات داخل

 24 4534.15 المجموع 53.298
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عزو يو  ،الخدمة لمتغير سنوات اإحصائية تعز  ذات فروق  توجد ال بأنب (1) الجدول من يتضح
 من قبل أفراد عينة هذا النتيجة إلى أن التصور المقترح للتخطيط االستراتيجي بمدارس التعليم العام

 الدورات جميع نأو ة. بالخبر  يتأثروا لم لذاا النوع من التخطيط في هذ لديهم الخبرة والمعرفة الدراسة
 ودون  مختلطة ومن خالل عقد مجموعات تشاركية بصورة كانت مدارس التعليم العام لمديري  المعطاة
تي اكتسبوها من الدورات ساهمت في والمعلومات ال الخدمة أنو  الخدمة سنوات عدد أساس على تمييز
 الفرض هذا نتائج اتفقت وقد ،في عمليات التخطيط االستراتيجييري المدارس مد لدى المهارات تنمية
 ،(Abu Hashim, 2007) ، دراسة(Shablaq, 2006) دراسة مثل الدراسات بعض نتائج مع

 لمتغير ا داللة إحصائية تعز  ذات فروق  توجد ال أنب أظهرت ، والتي(Al Shaer, 2007)ودراسة 
 فروق  عن وجود أسفرت ، التي(Al-Ghazali, 2000) دراسة نتائج مع تتفق الخدمة، وال سنوات عدد

  . خدمة األ ول لصالح إحصائية داللة ذات
 ما أهم المقترحات لمتطلبات اإلعداد وتكوين فرق التخطيط االستراتيجي؟السؤال النال : 

حي  تم (، 22وعددهم ) المدراءولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم مجراء مقابلة شخصية مع بعض 
تحليل المقابلة من خالل المقترحات المعدة مسبقًا، وكانت أهم المقترحات حسب ما  بينها الجدول 

 ( وهي:7)
 اإلعداد وتكوين فرق التخطيط االستراتيجي أفراد عينة المقابلة الشخصية حول المقترحات لمتطلبات نتائج (7جدول )ال
 النسبة المئوية التكرار رسيةمتطلبات مجال القيادة االستراتيجية المد الرقم

 %55 00 التدريب على مهارات جمع البيانات والمعلومات باألساليب العلمية. 1

 %91 02 توافر مهارات التقييم الذاتي الشامل للمدرسة. 2

3 
يبلغ كل عضو عن األسباا التي أدت إلى اختيارا في فريق التخطيط 

 د.االستراتيجي، وما هو المتوقع منب بالتحدي
02 91% 

4 
يضع مدير المدرسة خطة لتدريب فريق التخطيط االستراتيجي بالمدرسة 

 باالستعانة بجهات متخصصة.
05 25% 

 %95 09 للمدرسة. االستراتيجيةيشكل مدير المدرسة فريق إعداد الخطة  5

ة يشدكل مددير المدرسددالمدرسددية:  االسدتراتيجيةالقيدادة أهددم متطلبدات أن  (2)يتضدح مدن الجددول 
( وحلددت %95( وبنسدبة )09بالمرتبدة األولددى بنسدبة تكددرار ) للمدرسددة االسدتراتيجيةفريدق إعدداد الخطددة 

(. وحددل %91( وبنسددبة مهويددة )02بنسددبة تكددرار ) تددوافر مهددارات التقيدديم الددذاتي الشددامل للمدرسددة ثانيدداً 
ط االسدتراتيجي، كدل عضدو عدن األسدباا التدي أدت إلدى اختيدارا فدي فريدق التخطدي يبلدغ المرتبة الثالثة

المرتبددة الرابعددة فددي وحددل  ،(%91( ونسددبة مهويددة )02بنسددبة تكددرار ) ومددا هددو المتوقددع منددب بالتحديددد
يضدع مددير المدرسدة خطدة لتددريب فريدق التخطديط االسدتراتيجي بالمدرسدة باالسدتعانة بجهدات المقترح 
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التدددريب علددى " قتددرح(. وحددل بالمرتبددة األخيددرة الم%25( ونسددبة مهويددة )05بنسددبة تكددرار ) متخصصددة
 (.%55( ونسبة مهوية )00". بنسبة تكرار )مهارات جمع البيانات والمعلومات باألساليب العلمية

 :توصي الدراسة بما يلي الدراسة إليها توصلت التي النتائج خالل من ثانيًا: التوصيات

 باستخدام والبدء التقليدية، اإلدارية والنظم األساليب في النظر بنعادة والتعليم التربية وزارة تقوم أن .0

 .والخارجية الداخلية بيهتها مع التأقلم على المدرسة يساعد إداري  كأسلوا االستراتيجي التخطيط
 والتعرف الرلى، لتبادل االستراتيجي، التخطيط تطبق التي المدارس بين الدورية االجتماعات عقد .8

 المهنية الكفاءة رفع في الناجحة التجارا نم واالستفادة وتعميمها، وتبنيها، الجديدة األفكار على

 .المديرين لدى

 وتدريب االستراتيجي، التخطيط مفهوم تعزيز في الحديثة التكنولوجية الوسائل من االستفادة .3

 في المستمر التعليم برامج مع بالتنسيق التعليمية بالعملية للنهوض استخدامها على المدراء

 .يةوالمهن التقنية والكليات الجامعات

 العالقة لتأكيد االستراتيجي المدرسي بالتخطيط تتعلق التي والبحوث الدراسات من العديد إجراء .4

 .المدارس في التنافسي واألداء االستراتيجي التخطيط بين
References: 

Abbas, A. (2004). Essentials of Management Science, Amman: Dar Al 

Masirah for Publishing, Distribution and Printing. 

Abu Dawla, J., & Salihia, L. (2005). Evaluation of the level of practice of 

strategic planning in human resources management, comparative study 

between Jordanian public and private sector organizations, Arab 

Journal of Management. 25(1) 85-133. 

Abu Hashim, M. (2007). The reality of the strategic planning in the Gaza 

Strip UNRWA schools and the means for its development. 

Unpublished Master Thesis, Faculty of Education, Islamic University, 

Gaza. 

Al Shaer, A. (2007). Barriers of the implementing of the strategic planning 

for governmental schools' headmasters in Gaza governorates. 

Unpublished Master Thesis.  Islamic University of Gaza. 

Alburidy, A. (2005). Diseases of the Arab strategy: a cultural or research 

problem? . Research presented to the seminar of strategic management 

in institutions of higher education - King Khalid University in 



 عبد الخالق القرني                         .....            تصور مقترح لمتطلبات التخطيط االستراتيجي في مدارس

818 

cooperation with the Arab Organization for Administrative 

Development . Abha. 18-20/11/1426. 

Al-Ghazali, K (2000). Strategic Planning in Jordanian Public Institutions - 

A Field Study from the Point of View of Senior Management, 

Unpublished Master Thesis, Yarmouk University, Jordan. 

Al-Qatamin, A. (2002). Strategic Management, "Applied Concepts and 

Models Amman: Dar Majdlawi Publishing and Distribution, Amman. 

Bliss, S. (1999). "Strategic Planning and School. Based Management 

Systems". 

Davies, B. & Ellison, L. (1999). Future and strategic perspectives in school 

planning, paper presented at the American Educational Research, 

Association Annual Meeting, Chicago. 

Davies, B. (2007) . " From School Development Plans to a Strategic 

Planning Framework ".www.ncsl.org.uk/media/f7b/kpool-evidence-

davies.pdf. 

Dijani, I. (2006). Reality of strategic Planning at IUG according to quality 

criteria. Unpublished Master Thesis, Islamic University, Gaza. 

Greenly, G. (1986). Does Strategic Planning Improve Company 

Performance? " Long Range Planning, PP. 101-109. 

Hawamdeh. B. (2017). Suggested Model for Strategic Planning in Jordanian 

Universities in the Light of the Assessment of Its Strategic Plans. 

Mu'tah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Humanities and Social Sciences 

Series, 32(3) 13-37. 

Hussein, Hassan Mokhtar (2002). A Proposal for the Implementation of 

Strategic Planning in the Egyptian University Education, Journal of 

Education, Special Issue, 160-210, Egyptian Association for 

Comparative Education and Educational Administration: Egypt. 

Husseini, F. (2000). Strategic Management Concepts, Interventions, 

Contemporary Operations, Amman: Dar Wael Publishing. 

Idaros, A. (2005). Managing the strategic planning process as an input to the 

effectiveness of school-based management. Journal of Educational and 

Social Studies, Helwan University. 11 (4), 214-280. 

Jaafar, Y. (2017). The Impact of Strategic Planning in Crisis Management 

An Empirical Study of Public Institutions in the Area of Jerusalem 

Suburbs. Al - Aqsa University Journal. 21(1) 293-323. 

Khathila, H. (1999). Strategic Planning, Gulf Message Magazine, No. 72, 

Arab Bureau of Education for the Gulf States, Riyadh, Saudi Arabia. 



 .8102، الثالثالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

811 

Killen, P.  & Walker, R. (2007)." Strategic Using Quality Function 

Development". International Journal of Quality & Reability 

Management . 22(1). 17 – 29. 

Lusia, N. (2013). Crisis Management: Determining Specific Strategies And 

Leadership Style For Effectives. University of Malang, Indonesia, 

Asian Journal Of Management Sciences And Education. 2(2) 43-65. 

Madbouli, M. (2001). Strategic school planning. Cairo: Dar Al Araba 

Bookshop, Cairo. 

Madbouli, M. (2006). A proposed model for strategic school planning and 

planning capacity building for a group of practitioners. Journal of the 

College of Education, UAE University, (18), 198-232. 

Majali, F. & Samara, N. (2014). The reality of strategic planning at Mutah 

University in Jordan, studies and research, University of Djelfa, 

Algeria, (14), 14-37. 

Noureddine, M. (2008). "The role of strategic planning in increasing the 

effectiveness of school administration in Gaza strip's schools". 

unpublished master thesis, Islamic University, Gaza. 

Olsen, E. (2007). "Strategic planning for dummies, wily publishing", inc. 

indianapolis, Indiana. USA. 

Petrides, L. (2003)." Strategic and Information Use: The Role of 

Institutional Leadership in The Community College, On The Horizon 

Journal, 11(4), PP.10 – 14. 

Shablaq, W (2006). The role of School Developing Program, applied by 

Palestinian ministry of Education and higher Education, in improving 

secondary schools principals' planning skills in Gaza governorates. 

Unpublished Master Thesis.  Islamic University of Gaza. 

Steiner, J. (1997). Pulse and Minuses of British Head teacher Reform: 

Toward A vision of Instructional leadership. University of Lincoln 

(UK).  

Suwaidan, T. & Al-Adlouni, M. (2005). How to write a strategic plan, 

Riyadh: Cordoba for publication and distribution. 

Tawfiq, A. (2005). Strategic planning, is the future free from risks, the 

center of professional experience of management, Cairo: BMIC. 

Zaher, Z. (2005). Management of educational systems for total quality. 

Cairo: Dar Al Sahab. 

 


