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 ادلهخض
 حث التخطيط اإلستراتيجي بالمؤسسات التعميمية األمف كالسالمة حيث كضحتناكؿ الب

البحث مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كأنكاعو  ، ك مراحؿ التخطيط اإلستراتيجي كخطكاتو  ، باإلضافة إلى 
 تكضح ماىية الخطة اإلستراتيجية  كأساسياتيا  كأىـ إجراءاتيا في إدارة األمف كالسالمة المدرسية خاصة

مرحمة  التعميـ االساسي كأىميتيا ، مع تكضيح دكر التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األمف كالسالمة 
المدرسية  ، حيث يقـك التخطيط اإلستراتيجي بعدة أدكار في إدارة األمف كالسالمة المدرسية داخؿ المؤسسة 

ىميا كضع األىداؼ ، كالتخطيط ، ك كلتحقيؽ األمف كالسالمة كتكفير بيئة آمنة لمعممية التعميمية  ، كمف أ
كضع األىداؼ التنفيذية لممؤسسة التعميمية ، كتكضيح ككضع فمسفة المؤسسة كالسياسات كاإلجراءات 
التنفيذية، ك تخطيط الييكؿ التنظيمي ، ك اختيار األفراد كالتفكيض  ، ك تكفير التسييالت حيث تعمؿ اإلدارة 

لعمؿ داخميا مف تكفير المكاف كالمعدات  كالتسييالت الطبيعية عمى تكفير ما ىك مطمكب الستمرارية ا
كغيرىا مف متطمبات يجب تكفيرىا لتيسير العمؿ بالمؤسسة ، كما تعمؿ عمى تكافر رأس الماؿ حيث يؤثر 
عنصر رأس الماؿ تأثيران كبيرنا في التخطيط  لممؤسسة بؿ إنو العنصر الرئيس في صناعة  األىداؼ فعمى 

 اؿ يتـ تحديد إمكانيات المؤسسة كالنتائج المستيدفة .أساس رأس الم

 إدارة األمف كالسالمة المدرسية  -التخطيط اإلستراتيجي  )المرشدة( انكهًبث انذانت
 

The research dealt with strategic planning in educational institutions, 

security and safety, as the research clarified the concept of strategic planning 

and its types, the stages of strategic planning and its steps, in addition to 

clarifying the nature of the strategic plan, its basics and its most important 

procedures in school security and safety management, especially the stage of 

basic education and its importance, while clarifying the role of strategic 

planning in security management And school safety, where strategic planning 

has several roles in managing school safety and security within the institution 

and to achieve security and safety and provide a safe environment for the 

educational process, the most important of which are setting goals, planning, 

setting operational goals for the educational institution, clarifying and setting 

the institution’s philosophy, policies and operational procedures, and planning 

the structure Regulatory, selecting individuals and delegating, and providing 

facilities as the administration works to provide what is required for the 

continuity of work within it from providing place, equipment, natural facilities 

and other requirements that must be provided to facilitate the work of the 

institution, and it also works on the availability of capital where the capital 

component greatly affects Planning for the organization, but it is the main 

component in Creating goals, on the basis of capital, the capabilities of the 

enterprise and the targeted results are determined. 

Key words : Security Management and School Safety- Strategic Planning 
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 متهيذ :  -
تعػػد إدارة األمػػف كالسػػالمة المدرسػػية مػػف اإلدارات التػػي يجػػب العمػػؿ عمػػى تطكيرىػػا ، حتػػى تتصػػدل      

لممشكالت اليكمية التى تحدث بالمدارس ؛ مما تعرض العنصػر البشػرم بيػا إلػى مخػاطر متعػددة ، باإلضػافة 
سػتراتيجي ىنػا لػػو دكر فعػاؿ فػي زيػػادة إلػى التػأثير السػمبي عمػػى مسػار العمميػة التعميميػة ؛ لػػذا فػالتخطيط اإل

فاعمية ككفاءة إدارة األمف كالسالمة في التعامؿ مع تمؾ المشكالت ، كالتقميؿ مػف التػأثير السػمبي لممخػاطر ، 
كتكفير البيانات كالمعمكمات الالزمة عف مكاجيػة المخػاطر ، لػذا يػأتي  البحػث يتنػاكؿ التخطػيط اإلسػتراتيجي 

 .المؤسسات التعميمية إلدارة األمف كالسالمة ب
 وأنىاعه : ( Strategic Planningتعريف انتخطيط اإلصرتاتيجي ) -1    

طكيمة األجؿ كتحديد طرؽ تحقيؽ تمؾ األىداؼ ، كىي متعمقة بكيفية  ىك عممية كضع أىداؼ     
 يككفىنا ك ،  العميا لمجكدة بتخطيط العمؿ، كيتـ تطكيره كتطبيقو كقيادتو مف قبؿ اإلدارة دمج المنظمة

عشر سنكات  خالؿ خمس إلى بالمؤسسة ستتحقؽ التيعمى أساس الرؤية  ستراتيجيإلالتخطيط ا
يعتمد كما  كسرعة تغير األسكاؽ، اعتمادان عمى كضع المنظمة الحالي، باإلضافة إلى حدة المنافسة

(SP ) المؤسسة داخمينا كخارجيناعمى مدل تكافر المعمكمات عف البيئة (Department of  Fiance , 1998).   
ا ب (SP) ستراتيجييعرؼ التخطيط اإلكما        طكيمة األجؿ لممؤسسة خططأنو عممية كضع أيضن

كالذم رؤية كاضحة لحاضر المؤسسة كمستقمبيا ،  ككضعتحديد األىداؼ كتقيمييا  تتضمفكالتي 
المؤسسة كالبيئة المكجكدة فييا ، كالكضع القائـ لممؤسسة كالذم  لمقكماتيعتمد عمى دارسة متأنية 

ستراتيجية لمؤسسة ، كأيضان تطكير الخطة اإل ذىا مستقبالن ايحدد عمى أساسو القرارات التي سيتـ اتخ
  المؤسسة عمى أساس ما يستجد مف متطمبات مستقبمية تستدعى التطكير الداخمي ألىداؼ

(Department of  Fiance , 1998) . 
 كقد عرفو جيرم ديزلر بأنو عممية تحديد عمؿ المنظمة ، كالعمؿ الذم تستيدفو في      

المستقبؿ ، ثـ كضع برامج عمؿ يراعي فييا الفرص كالتيديدات ، كعكامؿ القكة كالضعؼ كتحديد 
 . (Dessler , 2002 , P.15 ) الجيات المنافسة

عرؼ  بأنو كضع تخطيطنا بعيد المدل مع األخذ في االعتبار كافة المتغيرات داخؿ المؤسسة  كما  
 كخارجيا مع العمؿ عمى تحديد القطاعات كالشرائح السكقية المستيدفة كأسمكب 
المنافسة ، كيطرح التخطيط اإلستراتيجي ما ىك تكجو المؤسسة ، كالتكامؿ بيف جكانب المؤسسة 

 العالقة التبادلية بيف المؤسسة كبيئتيا كمدل التأثير كالتأثر فيما كأنشطتيا ، ككذلؾ 
 ( .;9، ص:800)طكفاف ،بينيـ 

ا التخطيط اإلستراتيجي بأنو استكشاؼ الفرص كالتحديات كنقاط القكة كالضعؼ ،       كيعرؼ أيضن
كاقتناص ىذه كخمؽ الفرص التسكقية كتكظيؼ نقاط قكة المؤسسة كأكليا المكارد البشرية في اكتشاؼ 

الفرص كالبناء عمييا ، كذلؾ بتقديـ أك تطكير ، كيعد التخطيط اإلستراتيجي إحدل مراحؿ اإلدارة 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/44270/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/44270/posts
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، 8092النصر ، )أبك اإلستراتيجية التي تيتـ بترجمة األىداؼ طكيمة المدل إلى برامج كخطط 
 . ( 8:ص

ات الخاصة بالمؤسسة ، مع كما يعرؼ بأنو العممية المستمرة لتحمؿ المخاطر ، كصنع القرار      
التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة ، كتنظيـ الجيكد الالزمة لصنع القرارات ، كقياس النتائج الخاصة بالقرارات 

 ( .Dale E.,2010,P.23المتكقعة مف خالؿ التغذية الراجعة لممؤسسة)
كيعرؼ كذلؾ بأنو تحسف األداء المستقبمي لممؤسسة مف خالؿ كضع أىداؼ كاضحة     

،  8090)الجارحى كآخركف ، كضكعية تستيدؼ االستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة لممؤسسة كم
 . (99ص

 المختمفة  يمكف استنتاج أف التخطيط ىك : التعريفات كتأسيسنا عمى ما سبؽ كمف خالؿ 
منيجيػػة: فػػالتخطيط يعتمػػد عمػػى خطػػكات معينػػة تسػػير حسػػب مػػنيج عممػػي لتحقيػػؽ األىػػداؼ  -

 المنشكدة.
 ية : حيث تتميز خطكات التخطيط اإلستراتيجي بالكاقعية كالعممية . عمم -
 فكرية: يعتمد عمى التفكير في رؤية كرسالة المؤسسة  . -
 نظامية : حيث يستند  عمى دراسة بيئة المدرسة . -

 _ مستمرة : ييدؼ إلى التصدم لممخاطر ككضع القرارات لتحقيؽ التحسيف المستمر.
عمػػػى التنبػػػؤ بالمسػػػتقبؿ ، كالتخطػػػيط السػػػتغالؿ المػػػكارد المتاحػػػة لتحقيػػػؽ تنبؤيػػػة : فيػػػي تقػػػـك  -

 األىداؼ .
 كتتعدد أنكاع التخطيط اإلستراتيجي كمستكياتو بالمؤسسات كالتالي :  

 ىناؾ عػدة معػايير يمكػف تصػنيؼ أنػكاع التخطػيط عمػى ضػكئيا ، أنكاع التخطيط اإلستراتيجي :  -أ     
 . ( 98-99، ص ص  8092، عبدالرحمف  )كمف أىميا ما يمي          
 كينقسـ كفقا لمفترة الزمنية التي تستغرقيا الخطة ثالثة أنكاع ىي :( حسب المدل الزمنى : 9)        

 )أ( التخطيط قصير األجؿ :            
حيث ال يزيد التخطيط عف  سػنتيف فػي أطػكؿ الحػاالت ، كغالبنػا مػا تكػكف الفتػرة المحػددة سػنة     

دة ، كىذا النكع مػف التخطػيط يتعمػؽ بالمسػتقبؿ القريػب ، كييػدؼ إلػى معالجػة المشػكالت كاألزمػات كاح
الطارئػة التػػي تسػػتمر لمػدة قصػػيرة كالتغمػػب عمييػػا ، كغالبػا يسػػتخدـ ىػػذا النػػكع عنػد إقامػػة مشػػركع عػػاـ 

إلدارة الػتحكـ بقصد حؿ مشكمة قائمة بذاتيا ، ككمما قصرت المدة الزمنية لمخطػة كممػا كػاف فػي إمكػاف ا
 فييا ، كتنفيذىا بدقة ، كذلؾ لسيكلة كضع التصكر كالشكؿ الكمي لممستقبؿ القريب كالتنبؤ بو .
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 )ب( التخطيط متكسط األجؿ :               
يغطى ىذا التخطيط فتػرة تتػراكح فػي معظػـ األحيػاف مػف ثػالث إلػى خمػس سػنكات، أمػا المػدل      

فيػك التخطػيط لمػدة خمػس سػنكات، فيػك يعطػي أكثػر مػف سػنة كحتػى المألكؼ لمثؿ ىػذه الخطػط عػادة 
 خمس سنكات .
 )ج( التخطيط طكيؿ األجؿ :               

ييدؼ ىذا النكع مف التخطيط إلى كضع خطة لفتػرة زمنيػة طكيمػة المػدل كعػادة تسػتغرؽ أكثػر     
عكبة التنبػؤ بمشػاكؿ مف خمس سنكات إلػى عشػريف سػنة ، ككممػا طالػت المػدة الزمنيػة لمخطػة زادت صػ

المستقبؿ ، كعمى القيادم الناجح أف يصؿ إلى التبؤ المعقكؿ كالقريب مػف الدقػة عمػى أف يجعػؿ الخطػة 
تتسػػـ بالمركنػػة المطمكبػػة ؛ لمتماشػػي مػػع متغيػػرات الػػزمف أثنػػاء التنفيػػذ ، كلمتخطػػيط طكيػػؿ األجػػؿ فكائػػد 

 منيا : 
 الؿ ؿ مػػػف حػػػدة المصػػػاعب التػػػي تنشػػػأ خػػػتقمػػػ النظػػػرة الطمكحػػػة لممسػػػتقبؿ ذات اليػػػدؼ البعيػػػد -

 فترة التفيذ في  المدل القصير .   
 تجعؿ التطكير يسير في خطى مدركسة ، كيطبؽ كينفذ بشكؿ تدريجي . -
 تسيؿ عمى العامميف المتأثريف بالتخطيط التطكيرم عممية التعايش كالتأقمـ معو . -

-9:9، ص ص  8092، الحريػػرم  )كينقسػػـ إلػػى ثالثػػة أنػػكاع كىػػي( حسػػب األسػػاس الػػكظيفي :8)
 :  (98، ص  8092، عبدالرحمف ،9:9
 )أ( التخطيط التطكيرم :           

دخػاؿ التحسػينات فػي طريقػة سػير العمػؿ ،    كيقصد بو كضع الخطط المتعمقػة بػالتغيير اليػادؼ ، كاا
 معامميف كاإلنتاج .كاتباع األساليب العممية الحديثة في إنجاز المياـ ؛ مف أجؿ رفع األداء الكظيفي ل

    )ب( التخطيط التنظيمي :          
كيتعمؽ بكضع اليياكؿ كالخرائط التنظيمية ، كتحديد طريقة سير العمؿ ، كطرؽ االتصاؿ بػيف أقسػاـ 

الصػالحيات كالسػمطات اإلداريػة لممػكظفيف بحكػـ المسػميات  كالكحدات اإلدارية ، ككذلؾ تحديدالمؤسسة 
 الكظيفية المختمفة .

 ج( التخطيط البشرم : )
ػا ككيفنػا ، كتنميػة القػدرات  كيشمؿ الدراسة كالتحميؿ كالتنمية الشاممة لمقكل العاممػة فػي المؤسسػة كمن

االحتياجػات المسػتقبمية مػف القػكل البشػرية عمػى  جداكؿ النسبية كاإلحصائية لمعرفةالفردية ، ككضع ال
 اختالؼ مجاالتيا كتخصصاتيا كمستكياتيا .

 التخطيط اإلستراتيجي: مستكيات -ب
التخطػػيط اإلسػػتراتيجي  فػػي إطػػار منيجػػي كمػػنظـ كفػػي ظػػؿ مسػػتكيات عديػػدة ، كينقسػػـ  يجػػرل    

دريس  )التخطيط إلى ثالثة مستكيات في المؤسسة كالتالي  : (;8-:8، ص  8092، حمداف كاا
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 ( التخطيط اإلستراتيجي : 9)    
خطيطية األخرل ، كيتضمف ىذا المستكل مف يعد مظمة رئيسة تغطي كتكجو المستكيات الت     

التخطيط تحديد رؤية المؤسسة كقيميا ، ككذلؾ الرسالة كالغايات كاألىداؼ اإلستراتيجية ، ككذلؾ يغطي 
إستراتيجياتيا لمكصكؿ كتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ، إف الغالب في األمر ككف ىذا التخطيط بعيد 

كالجيات المساندة ليا ؛ لككنو ذم أىمية حرجة لممؤسسة  األمد ، كمف اختصاص اإلدارة العميا
 كنجاحيا .

 ( التخطيط التشغيمي )العممياتي( : 8)   
يشمؿ ىذا المستكل عمى األىداؼ التشغيمية كخطط التنفيذ كالسياسات كالبرامج الالزمة      

ة بالنسبة لممؤسسة ؛ لمكصكؿ إلى األىداؼ الكاردة ضمف ىذا المستكل ، كىذا المستكل ذك أىمية كبير 
ألنو يمثؿ الجانب األكثر تحديدنا كبمعايير مممكسة كمقاسة لألىداؼ ، كيركز عمى كيفية كصكؿ 
المؤسسة إلى ما تريد ، كىذا المستكل مف التخطيط مف اختصاص اإلدارة الكسطى ، كعادة ما يككف 

 لألجؿ المتكسط كالقريب .
 ( التخطيط التكتيكي : 2)   

ستكل إدارة النتائج كاألداء كالرقابة ، ككضع اإلجراءات الالزمة لمكصكؿ إلى األىداؼ يمثؿ ىذا الم
المطمكبة ، كيمثؿ قياسات دقيقة كفعمية لألفعاؿ المنفذة مف قبؿ المستكيات التنفيذية لممؤسسة ، لذلؾ 

 ىك مف اختصاص اإلدارة الدنيا اإلشرافية .
     تيجي داخؿ المدرسة ينقسـ إلى ثالثة مستكياتكيرل أحمد إسماعيؿ حجي أف التخطيط اإلسترا 

يبدأ بالتخطيط اإلستراتيجي ثـ التكتيكي ثـ اإلجرائي ، كيبيف أف التخطيط اإلستراتيجي يمثؿ المنطمؽ 
 األساسي لعممية التخطيط كفي ضكئو تتـ المرحمتيف أك المستكييف التالييف )التكتيكي كاإلجرائي( ، 

ط عممية التخطيط المدرسي كميا بالبيئة ، كييتـ بالمدل الطكيؿ كىذا التخطيط يؤكد عمى رب
كاألىداؼ البعيدة منطمقنا مف الكاقع الراىف ، الذم يمثؿ تحميمو كتقكيمو الخطكة األكلى لمتخطيط  

، ص ص  ;800، حجى  )كمتطمعنا إلى المستقبؿ  ، كيكضح الشكؿ التالي المستكيات الثالثة 
88;-820) . 
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 (  9شكؿ رقـ )
 يكضح مستكيات التخطيط اإلستراتيجية بالمدرسة .

 

كيتضح مما سبؽ أف مستكيات التخطيط اإلستراتيجي تحتاج إلى إدارة لإلشراؼ عمييا بدءان مف          
ت اإلدارة العميا لممؤسسات التعميمية  في المستكل األكؿ لربط المدرسة ببيئتيا ، كالتنبؤ بآثار التغيرا

التي تتـ بيا كالعمؿ في إطار السياسة العامة كأىدافيا ، ثـ اإلدارة الكسطى لممستكل الثاني كالتي 
تعمؿ عمى كضع اإلجراءات التنفيذية كتمبية إحتياجات اإلستراتيجية ، كتنتيي باإلدارة الدنيا التي تتمثؿ 

مناسبة ة ، ككضع الطرؽ الفي المعمميف كالعامميف لممستكل الثالث كتعمؿ عمى تنفيذ أنشطة ىادف
لتحقيؽ األىداؼ  ، كىذا يعني أنو عند التخطيط اإلستراتيجي إلدارة األمف كالسالمة المدرسية البد مف 
تكاجد إدارة ليذا التخطيط بمراحمو الثالثة داخؿ المدرسة كذلؾ لضماف تحقيؽ أىدافيا في تكفير بيئة 

 تعميمية آمنة مع أمف كسالمة العنصر البشرم .
 مراحؿ التخطيط اإلستراتيجي كخطكاتو  : -8

تشػمؿ مجمكعػػة مػػف المراحػػؿ كالتػى تتمثػػؿ فػػي مجمكعػػة مػف الخطػػكات ، كقػػد اختمفػػت المراجػػع      
اإلدارية التربكية في ترتيب تمؾ الخطػكات ، فينػاؾ مػف يػرل أف مراحػؿ التخطػيط اإلسػتراتيجي تتمثػؿ 

 :  (820-;88، ص ص  8092، عبدالغفار  )فيما يمي 
 دراسة الكاقع الراىف كدراستو كتحميمو : كيتضمف تحميؿ كاقع المدرسة كتقكيميا كدراسة بيئتيا  -أ

 الداخمية كالخارجية .    

 التخطيط -1
 اإلستراتيجي

 )الحكام والرؤساء( 
 ويربط المؤسسات 

 ببيئتها ويتنبأ بآثار أي 
تغيير في البيئة )عدد التالميذ( ويهتم 

 بالسياسات العامة واألهداف .

 التخطيط التكتيكي :  -0
 -لإلستراتيجية وتوضع فيه إجراءات تنفيذية )الرؤساء والمشرفون ( يتم في اإلطار العام 

ما ينبغي عمله لتلبية التخطيط اإلستراتيجي  ، ويكون التركيز على أغراض  –أطر أنشطة 
 ورعاية التالميذ . –الجداول والتوقيتات  –محددة ألنشطة معينة مثل تطوير المناهج 

 

 التخطيط اإلجرائي :  -3
نشطة معينة يوميا ، البحث عن أفضل الطرق لتحقيق األغراض ، توفير الموارد )كل هيئة التدريس( والتركيز على أ

 خطط التدريس والبرامج التعليمية . –واالحتياجات 
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 تحديد الرؤية كالرسالة لممدرسة : أم تحديد الرؤية التي يسعى التخطيط اإلستراتيجي إلى  -ب
 تبنييا.    

ف الفمسفة التربكية التي يدة تستمد أىدافيا متحديد األىداؼ الكبرل لمخطة : فالخطة الج -ج
المجتمع ، كيرتبط تحديد األىداؼ بأكضاع البالد في حاضرىا كمستقبميا في نظاميا التربكم يتبناىا 

، كيجب أف تراعي األىداؼ حؿ المشكالت ، كأف تنيض بالعممية التعميمية إلى مستكيات جيدة ، 
 كالقياس ككاقعية كتدعـ رؤية.  كما يجب أف تككف األىداؼ قابمة لمتطبيؽ

تحديد االحتياجات كترتيب األكلكيات : كيتـ بيا تحديد حاجات التعميـ كمشكالتو الكيفية كالكمية   -د
 كاإلدارية كالمالية  .

 ف خالليا يتـ تحقيؽ األىداؼ ، ثـكضع بدائؿ اإلستراتيجية كاختيار المناسب منيا : كالتي م -ىػ
 زاياه كعيكبو ، كبالتالي اختيار البديؿ المناسب .تقكيـ كؿ بديؿ كبياف م

 حصر المكارد الالزمة ككضع الجدكؿ الزمني . -ك

  –كضع خطط قصيرة المدل لتحقيؽ األىداؼ : كيتـ ذلؾ بتحديد المصادر )المدخالت  -ز
 المخرجات( المطمكبة لمكصكؿ إلى األىداؼ . -العمميات      

 ات كالمياـ ، كتحديد الزمف المطمكب إلتماـ كؿ مرحمة مف تطبيؽ الخطة : تحديد االختصاص -ح
 المراحؿ لتحقيؽ اليدؼ المنشكد .     

 التقكيـ النيائي : لمكقكؼ عمى مدل تحقيؽ أىداؼ الخطة .  -ط
 ،2;9، ص  :800، الزىيرم  )كفي مراجع أخرل يمر التخطيط اإلستراتيجى بعدة مراحؿ كالتالي 

 : (8، ص :800نايت ،   
 مرحمة الرؤية كتصكرات المؤسسة كتشمؿ : -أ

 الخارجي( -تحميؿ الكضع الحالي )الداخمي  -   كضع رؤية لممؤسسة .      -

 تحديد رسالة المؤسسة .              -ب
 كضع األىداؼ كالغايات . -ج
     كضع الخطط اإلستراتيجية .   -د

 تحديد العمميات ككضع الخطط التكتيكية . -ىػ
، ص  8099، الضحاكم كالمميجي  )يمر التخطيط اإلستراتيجي بالمراحؿ التالية  كفي مرجع آخر

928) : 
 اإلعداد لمتخطيط اإلستراتيجي . -أ

 تحديد تكجييات المنظمة كيشمؿ : -ب
 تحديد رسالة المؤسسة . -كضع الرؤية المستقبمية لممؤسسة .                -

 تحديد األىداؼ اإلستراتيجية . -
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 إلستراتيجي الرباعي .التحميؿ ا -ج
 تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية . -د

 التقكيـ كالرقابة اإلستراتيجية . -ىػ
كما تقسميا مراجع إلى ثماف مراحؿ تبدأ بقناعة اإلدارة العميا بالتخطيط اإلستراتيجي كتنتيي       

 :  (9;-9;، ص ص  8090، الجبكرم  )بالرقابة كالتقييـ لمخطة اإلستراتيجية كتشمؿ اآلتي
 قناعة اإلدارة العميا لممؤسسة التعميمية كاستعدادىا لمتخطيط اإلستراتيجي . -أ

 تحديد التكجييات اإلستراتيجية كتشمؿ : -ب
 صياغة القيـ كاألىداؼ . -تحديد الرؤية كالرسالة .                          -

 ( .SWOATالتحميؿ اإلستراتيجي البيئي ) -ج
 راتيجي مف خالؿ التحميؿ البيئي .تحديد المكقؼ اإلست -د

 تحديد البدائؿ كالخيارات اإلستراتيجية .-ق
 صياغة الخطة اإلستراتيجية . -ك
 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية . -ز
 رقابة الخطة اإلستراتيجية . -ح

كبالرغـ مف اختالؼ اآلراء في ترتيب المراحؿ أك تقسيميا لمجمكعة مف الخطكات  -كمما سبؽ      
يتضح االتفاؽ عمى مجمكعة مف المراحؿ المنيجية التي نصؿ بيا إلى كضع خطة   -مرحمة  في كؿ

إستراتيجية كتقييميا ؛ لذا نصؿ إلى أف التخطيط اإلستراتيجي  يشتمؿ عمى مجمكعة مف المراحؿ تتضح 
 في الشكؿ التالي :
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 ( 8شكؿ رقـ )

 داخؿ المدرسة )إعداد الباحث(. (SP)اتيجية يكضح مراحؿ التخطيط اإلستر 
 

 
 

 قناعة اإلدارة العليا واإلعداد للتخطيط اإلسرتاتيجي وتكوين فريق التخطيط

 
 

 حتديد التوجيهات اإلسرتاتيجية         
 

 
 ـةالرؤي

 
 الرسالـة

 

 
 

 التحليل اإلسرتاتيجية البيئي للمؤسسة التعليمية
(SWOT) 

 البيئة اخلارجية
 )الفرص والتهديدات(

 البيئة الداخلية 
 )نقاط القوة والضعف(

 (SWOTحتليل املوقف اإلسرتاتيجي عن طريق التحليل البيئي )

 وضع البدائل اإلسرتاتيجية واختيار املناسب وحتديد املوارد الالزمة

دة 
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 اخلطة اإلسرتاتيجيةتنفيذ 

 رقابة وتقييم اخلطة اإلسرتاتيجية

 

 صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية
 

 
 القيم

 

األهداف 
 والغايات ة
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 كفيما يمي تفصيؿ المراحؿ السابقة بشكؿ تكضيحي  :
 :  قناعة اإلدارة العميا كاإلعداد لمتخطيط  -أ

دارة اإلقناعة لدل تكفر إف ىذه المرحمة ضركرية ألف البدء بعمميات التخطيط يجب أف يسبقو     
، كالبد أف يرافؽ تمؾ القناعة االستعداد كااللتزاـ لبذؿ المزيد  ميميةالعميا في المؤسسة كاإلدارات التع

 مف الجيكد ، كعند تكافر القناعة كاالستعداد ينبغي العمؿ في المرحمة األكلى لمتخطيط عمى 
 : ( 922، ص  8099، الضحاكم كالمميجي 9;، ص  8090، الجبكرم  )ما يمي

د مف أف تكافر لدل اإلدارة االلتزاـ باألسس كالخطكات بنػاء االلتػزاـ لمػبدء : عند البدء الب  (9)
الصحيحة ، فالخطة تستنفذ جيدنا ككقتنا كتكمفة ، كالبد مف مداكمة المحافظة عمى ىذا الجيد ، 
كيتـ ذلؾ مف خالؿ مشاركة المتأثريف بالخطة ، كتحديد أدكار كؿ مشارؾ كااللتزاـ بالكقت 

زالة المخاكؼ كالشككؾ مف  أجؿ الكصكؿ إلى التزاـ الجميع . كالتكمفة ، كاا
 تعييف ميسر لعممية التخطيط : فالميسر ىك ذلؾ الشخص الذم يقكد فريؽ التخطيط   (8)

،  اإلستراتيجياإلستراتيجي ، فتحتاج عممية التخطيط إلى مف ىك عمى دراية بممارسة التخطيط  
 ف لدييا الخبرة فعمى المؤسسة تعييف ميسر لمتخطيط  أك االستعانة مف خارجيا إف لـ يك

 الالزمة ، بحيث تككف ليا القدرة عمى قيادة الفريؽ . 
 ( تشكيؿ فريؽ التخطيط : حيث يتـ تشكيؿ فريؽ مف الخبراء كالككادر التدريسية كالكظيفية 2)   

كالمختصة ، كيسمى فريؽ التخطيط اإلستراتيجي ؛ ليككف داعمنا كمساندنا لإلدارة العميا فيما         
 ( ، كيراعى عند تشكيؿ الفريؽ ما يمي : SPمراحؿ )يتعمؽ ب

( 98:90االختيار مف داخؿ كخارج المؤسسة عناصر ذكم خبرة مف الجنسيف كعددىـ ) -
 فردنا .

 9-2ساعات( تعقد مف 2جمسات )الجدكؿ الزمنى ككضع جدكؿ زمنى مف خالؿ سمسمة  -
ت لتعطي فريؽ التخطيط الفرصة خالؿ عدة أشير ، كيجب تكافر الكقت الكافي في المقاءامرات 

كماؿ المعمكمات الالزمة لمتخطيط .  لمتغذية الراجعة كاا
االتصاؿ ، كيعني االجتماع بشكؿ دكرم خالؿ عممية التخطيط لفحص عممية التنفيذ  -

 كالمراجعة.
   خطيط اإلستراتيجي كلمدير التخطيط( تحديد المسئكليات كتفكيض الصالحية المناسبة لفريؽ الت8)   

 كبقية المسئكليف الذيف تحددىـ اإلدارة العميا .
 (  بناء قاعدة بيانات كاستكماؿ نظـ  معمكمات داعمة لكؿ مراحؿ عممية التخطيط اإلستراتيجي .2)   
( إتاحة المتطمبات المطمكبة مف العامميف كالتكنكلكجية كالمتطمبات المادية ، كالتنظيمية ، 8)   

 اإلستراتيجي.لعممية  التخطيط   كالنفسية
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 تتككف ىذه المرحمة مف عدة خطكات فيما يمي :   تحديد التكجييات اإلستراتيجية : -ب
 ( انرؤيت :1)

تعتبر الرؤية تصكرنا لشكؿ المدرسة كما يرل المدراء في المسقبؿ ، كتككف ىذه الصكرة في       
ف المؤسسات األخرل مف سنكات ، كتشمؿ ىذه الصكرة مكانة المؤسسة التعميمية بي 90:  2حدكد 

نتاجيا كخدماتيا ، كبالطبع اليمكف تحديد الشكؿ المثالي لممؤسسة إال في  حيث قيمتيا كسمعتيا كاا
ضكء استغالؿ نقاط قكتيا ، كالتركيز عمى قدرتيا في التحرؾ إلى المستقبؿ ؛ لتحقيؽ مثاليات كقيـ 

، كيجب أف تككف رؤية المؤسسة  جيدة لنفسيا كلكؿ األطراؼ المستفيدة كذات المصمحة بالمؤسسة
عممية تركز عمى طبيعة كنكع العمؿ التي تقـك بو ؛ حتى يستطيع كؿ مكظؼ فييا أف يعرؼ كيفيـ دكره 

، كما ُتعرؼ عمى أنيا تحديد  ( :9، ص  8002، خطاب  )في تحقيؽ ىذه الرؤية كاليدؼ منيا 
 . ( 989، ص 8092، عطارم منير كال )القصد النيائي كاتجاه اإلدارة عمى المدل البعيد

كىي بذلؾ منظكر مستقبمي لإلدارة كالعامميف ، كمصدر شعكر بالكالء كاالنتماء المشترؾ ،      
،  8008، ياسيف  )كالرؤية تتضمف عادة أكثر المعاني اتساعنا في الزمف كفي االتجاه نحك المستقبؿ

تبار عند الشركع في صياغة الرؤية ، كيكجد عادة ثالثة عناصر مميزة يجب أخذىا بعيف االع (82ص
 :  (992، :90، ص ص  8008، إدريس كالمرسي  )اإلستراتيجية لممؤسسة كىي

 تحديد مجاؿ النشاط الحالى لممؤسسة : -       
 حيث يستند ذلؾ إلى عدة دعائـ أساسية منيا حاجات الطالب ، كحاجات العامميف ،          

 تـ بيا إشباع تمؾ الحاجات .كحاجات المجتمع كالطرؽ التي ي   
 تحديد الرؤية المستقبمية : -       

كيتطمب ذلؾ مف المؤسسة التربكية أف تحدد كضع األنشطة التربكية التي يجب أف تمارس     
سنكات مقبمة مع بياف كيفية إعداد المؤسسة كتييئتيا ؛ لتحقيؽ  90:2خالؿ فترة زمنية تتراكح بيف 

 المستقبمية كالتغيرات التي تممح في األفؽ . النجاح في  ظؿ التطكرات
 تعريؼ العامميف بالرؤية اإلستراتيجية :  -

إف تعريؼ المستكيات المختمفة لمعامميف بالرؤية اإلستراتيجية لممؤسسة مف شأنو أف يككف حافزنا     
 ليـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد ، كلذلؾ فإف تكافر رؤية محفزة مف شأنو أف يدعـ 

د ، كيكحد التصرفات ، كيشجع عمى التفاني مف أجؿ تنفيذ اإلستراتيجية ، كتحقيؽ األىداؼ الجيك 
 المحددة .  

 (  انرصبنت : 2)  
إف كجكد أم مؤسسة مرتبطة برسالة معينة تسعى لتحقيقيا كتشتؽ ىذه الرسالة مف البيئة    

لمؤسسة برسالة معينة كاضحة كلكف التي تعمؿ فييا ، كمف المجتمع الذم ننتمي إليو ، كعادة ما تبدأ ا
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بمركر الزمف قد تتطمب بعض التعديالت ؛ كي تناسب التغيرات التي تكاجييا ، لذا تعد عممية كضع 
ماىر ، 80-;9ص ص  8009)مرسي كسميـ الرسالة مف أصعب خطكات الخطة اإلستراتيجية ألنيا 

 :  (98، ص 8009
 ف تسعى إلى تحقيؽ رغباتيـ .تكضح سبب كجكد المؤسسة ككظائفيا كرغباتيا كم -

 تحديد مجاالت العمؿ التي تدخؿ المؤسسة فييا ،  -

 تحدد المجاالت التي تنافس فييا المؤسسات األخرل . -

 ىي األساس الالـز في تخصيص المكارد التنظيمية . -

كتعرؼ الرسالة في المجاؿ التربكم بأنيا كثيقة مكتكبة تؤسس عمى القيـ كاالعتقادات،      
 ، كتحدد عالقاتيا مع أصحاب المصالح  ات سبؿ الطريؽ الذم تسير فيو المنظمةكتعميم

 ، كتمر عممية إعداد الرسالة بعدة خطكات تظير باإلجابة عمى ىذه   الرئيسة فييا
 : ( 828، ص  8002، غنيمة  )األسئمة 

 ما األعماؿ التي تؤدييا المؤسسة  ؟ -

 لمف سيتـ تكجيو ىذه األعماؿ ؟ -

 ية ىذه األعماؿ ؟كيؼ سيتـ تأد -

 لماذا تكجد المؤسسة ؟ -

-;9، ص ص ;;;9المغربي  )كالبد أف تتكفر عدة سمات كمعايير لمرسالة الجيدة ، كمف أىميا
 :  (8:، ص 8009، ماىر ، 0:

 أف تككف الرسالة كاضحة دقيقة التعبير ، كمفيكمة لكؿ العامميف داخؿ المؤسسة أك خارجيا. -
 ي أف تعمؽ بذىف العامميف .أف تككف مختصرة بدرجة تكف -
ا لمجاؿ عمؿ المؤسسة كيتضمف )المجتمع  -  التكنكلكجيا  –أف تتضمف تحديدنا كاضحن

 األىداؼ الفرعية ( . –الغرض األساسي لممؤسسة  -المستخدمة     
 أف تحدد القكل التي تدفع كتحفز اإلستراتيجية . -
 االنسجاـ مع الغايات كاألىداؼ اإلستراتيجية  . -
طارنا لممديريف مف خاللو يتـ اتخاذ -  القرارات اإلستراتيجية المختمفة أف تككف بمثابة مرشدنا كاا

 داخؿ المؤسسة .
 أف تككف متسعة بدرجة كافية بحيث تسمح بالمركنة في تنفيذ اإلستراتيجية . -
 أف تعكس القيـ كالمعتقدات كالفمسفة المرتبطة بالمؤسسة . -
 سمح لممديريف أف يحققكا أىدافيـ . أف تككف كاقعية بدرجة ت -
 أف تككف صياغة الرسالة مثيرة لدافعية األفراد ؛ لتحقيؽ اإلنجاز المطمكب . -
 كتككف قابمة لمتحكؿ إلى خطط كسياسات . -
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 الكاقعية كالمكضكعية بحيث تككف ممكنة التطبيؽ بمراعاة عناصر التحدم كالمكاجية  -
 كاإلصرار .     

 ئة كمراعاة ظركؼ البيئة كطبيعتيا .التكيؼ مع البي -
 تحقيؽ التكامؿ بيف أجزاء كمككنات المدرسة كمستكيات اإلستراتيجية . -

يتطمب تصميـ كبناء الرسالة عدة متطمبات ، كتعد مف أكثر العمميات أك المياـ التي تكاجو اإلدارة  
 : ( 29، ص 9;;9، أبك قحؼ   )تعقيدنا أىميا
 ىداؼ المرغكبة الكصكؿ إلييا ، كتمؾ األىداؼ المتكقع تحقيقيا .تحميؿ الفجكة بيف األ - 
 تحميؿ العالقات القائمة بيف كاقع البيئة الخارجية كمصادر الضغكط الخارجية . - 
تحميؿ كاقع المكارد الحالية لممؤسسة مف ناحية ، كعالقتيا بالقكل الداخمية مف ناحية   - 

 أخرل .
 المنظمة كأىداؼ اإلدارة العميا .تحميؿ نظاـ القيـ أك حضارة  - 
دراسة اإلستراتيجيات السابقة كخبرات المؤسسة في عمميات كبرامج التطكير التي قامت  - 

 بيا مف قبؿ .
 تحميؿ كتحديد نقاط التركيز كالقكة الدافعة الرئيسة لممؤسسة  . - 

، ماىر  )مف أىميا ما يمي تختمؼ الرؤية عف الرسالة في عدة نقاط   الفرؽ بيف الرؤية كالرسالة : -
 : ( 99-98، ص  8009

تصؼ الرسالة غرض المؤسسة كىي تركز عمى الكاقع الحالي كالمستقبمي ليا ، كنكع مف  -
األتشطة التي تمارس كتقدـ لعدد كبير مف األطراؼ المستفيدة ، أما الرؤية فإنيا تصؼ أمالن 

 كصكرة تكد المؤسسة تحقيقيا في المستقبؿ .
مف فإف الرسالة تغطى عمر المؤسسة ، أما الرؤية فزمنيا أقصر ، كالرسالة ال كمف حيث الز  -

تتغير تقريبنا عبر عمر المؤسسة ، كلكف الرؤية تتغير حسب الظركؼ مثؿ المنافسة كالمشكالت 
 التى تمر بيا لممدرسة .

مية كالرؤية أقرب في التحقيؽ مف الرسالة عند تحديد األىداؼ العامة لممؤسسة ، كتكمف أى -
الرؤية في أنيا كثيقة أكثر مركنة مف الرسالة ، كىي أكثر قربنا لممسار المستقبمي لممؤسسة 

 التعميمية .
كالكاقع أف الرؤية ىي جسر يربط رسالة المؤسسة التعميمية بإستراتيجياتيا كسياستيا كخططيا ، 

 كيكضح الجدكؿ التالى الفركؽ بيف الرؤية كالرسالة .
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 ( 9جدكؿ رقـ )                                               
 .   الفرؽ بيف الرؤية كالرسالة        

 الرؤية الرسالة كجو المقارنة
 صكرة تكد المؤسسة تحقيقيا غرض المؤسسة كأنشطتيا المعنى

 أكثر تحديدا أكثر عمكمية درجة العمكمية/ التحديد
 مف عمر المؤسسة تغطي فترة تغطى عمر المؤسسة التغطية الزمنية

 قريبة نسبينا بعيدة نسبينا قربيا مف األىداؼ
 أكثر مركنة أكثر ثباتنا درجة الثبات / المركنة

 ( تحديد الغايات كاألىداؼ :2)

مف أىـ األمكر بالنسبة لمتخطيط اإلستراتيجي ىي القدرة عمى تحديد األىداؼ كااللتزاـ       
حددة ، كذلؾ التعريؼ الكيفي الجيد لألىداؼ يساعد عمى تحديد بتحقيقيا كفقنا لمجداكؿ الزمنية الم

ف كانت األىداؼ اإلسترتيجية تتضمف  األىداؼ الكمية التي يمكف قياسيا في صكرة كمية ، حتى كاا
 . (988، ص 8009، حسف  )إحداث تغيرات في جكدة الخدمة ، كجكدة اإلدارة كالتنمية المينية

عامة شاممة ترمي المؤسسة إلى تحقيقيا عمى المدل البعيد ، كالغايات ما ىي إال أىداؼ      
كىي تتسـ بالعمكمية كالشمكؿ ، كليذا فيي ترتبط ارتباطنا كثيقنا باإلستراتيجية ، أما األىداؼ 
بمعناىا المحدد كالضيؽ فيقصد بيا النتائج التشغيمية الكاجب تحقيقيا في مستكيات زمنية 

 . ( 982ص ،  8008، إدريس كالمرسي  )قصيرة
،  8092، خميؿ  )كتكمف أىمية كضع األىداؼ بما تحققو مف كظائؼ ميمة في المجاالت التالية

 : ( 0;ص
 تساعد األىداؼ اإلستراتيجية عمى تعريؼ المؤسسة بالبيئة التي تعمؿ بيا . - 
 تعد مرشدنا التخاذ القرارات بما يتناسب كالمكقؼ الذم تكاجييا اإلدارة العميا . - 
 ساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات كالمسئكليات لألفراد كاألقساـ ، كتحديد أدكارىـت - 

 في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميمية .     
تزكد األىداؼ اإلستراتيجية المؤسسة بمعايير لتقييـ األداء التنظيمي ، أل كضع صيغ  - 

مكانية تحقيؽ كمقاييس كمية كمما أمكف نحك تحقيؽ الغاية ، كفي إط ار زمني يتناسب كاا
 اليدؼ . 

 تساىـ في تحديد طبيعة العالقات السائدة في المؤسسة . - 
تمثؿ األىداؼ اإلستراتيجية نقطة االرتكاز التي تبنى عمييا مدخالت العممية داخؿ المؤسسة  -

شامؿ كما أنيا نقطة النياية التي تمتقي عندىا مختمؼ ىذه المدخالت في أثناء التقكيـ ال
 لممؤسسة .
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 كيجب أف يتكفر في تمؾ األىداؼ عدة شركط عند صياغتيا لعؿ مف أىميا     

 :  (  Gregory G& Others,2005,P.53ما يمي)      
                                                  فالبد أف يتكفر مؤشر أك معيار يقيس مدل التقدـ في تحقيؽ األىداؼ.                                        أف تككف قابمة لمقياس ، -

 محددة ، حيث يجب أف تكضح رسالة المؤسسة التعميمية ما يجب إنجازه  فعميان عمى أرض  -
 الكاقع كفي ضكء ذلؾ يتـ كضع األىداؼ طكيمة المدل المستقبمية ، كقصيرة المدل التنفيذية . 

 ة لمتحقيؽ عمى أرض الكاقع بحيث تتناسب بما ىك كاقعية ، حيث يجب أف تككف األىداؼ قابم -
 متاح مف اإلمكانيات  ، كاالستخداـ  األمثؿ  لممكارد يمكف تحقيؽ تمؾ األىداؼ .    

 محددة بكقت ، حيث يجب كضع خطة زمنية لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة في الكاقع ، سكاء  - 
 كانت طكيمة المدل منيا أـ قصيرة المدل .    

 ( : SOWTإلستراتيجي البيئي لممؤسسة التعميمية )التحميؿ ا -ج
إف تحميؿ بيئة المدرسة ىك دراسة الظركؼ كالمؤثرات لمبيئة داخؿ المدرسة كخارجيا ، كالتي     

تعمؿ عمى نمك كتطكير األعماؿ داخميا ، كييدؼ تحميؿ البيئة الخارجية إلى تقييـ الفرص كالتيديدات 
ى المؤسسة ، كتيدؼ تحميؿ البيئة الداخمية إلى تحديد ) نقاط القكة التي تطرحيا البيئة الخارجية عم

كنقاط الضعؼ(  ، لذلؾ فإف التحميؿ الداخمي كالخارجي لمبيئة يكضح الفرؽ بيف عكامؿ قكة المؤسسة 
كضعفيا كالتيديدات كالمخاطر الخارجية عنيا، كقد تتشابؾ تمؾ المفاىيـ في إطار النشاط العاـ 

 ة ؛ مما يساىـ في تفاقـ المشكالت داخميا دكف إيجاد حمكؿ لممؤسسة التعميمي
 .  ( Chidi & Others,2011,P.17فعالة ليا )

 تحميؿ البيئة الداخمية :  (9)
ال يمكف أف تنجح إستراتيجيات المؤسسة التعميمية إال إذا كانت متناسبة مع اإلمكانيات الداخمية     

نيات بطريقة كاقعية كدقيقة حتى تضع المؤسسة ليا ، كلذلؾ ينبغي أف يتـ تحميؿ تمؾ اإلمكا
إستراتيجياتيا في حدكد إمكانياتيا الحقيقية ، فاإلستراتيجيات الجيدة أساسيا إدراؾ نقاط القكة كنقاط 

 .  (922، ص 8009)عكض ، الضعؼ في المؤسسة 
 جكانب القكة : ىي األشياء المتكفرة في المدرسة ، كالتي ىمتس بشكؿ إيجابي  -
 في العمؿ ، أك ىي الخصائص التي تعطى المؤسسة إمكانيات جيدة تعزز مكانة          

 .( 922، ص  8002)الدكرم ، المؤسسة ، كتساىـ في إنجاز العمؿ بميارة كخبرة عالية         

 جكانب الضعؼ : ىي قصكر في المكارد أك الميارات أك القدرات ، كالتي قد تحد مف  -
 ؤسسة بشكؿ مؤثر ، كخير ما يبرز جكانب القصكر ىك عدـ كضكح األداء الفعاؿ لمم        
 . (880، ص  8008،  إدريس كالمرسي)التكجو اإلستراتيجي        

كتتـ عممية تحميؿ البيئة داخمينا مف خالؿ مجمكعة مف المصادر البشرية ، كالمناخ المدرسي ،     
س ، كمف خالؿ عممية التحميؿ البيئى يتـ فيـ كالجكانب المادية ، كالبرامج كالعمميات ، كطرؽ التدري
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فعاليتيا مف حيث الكظائؼ الفنية كاإلنسانية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كالتربكية عمى كافة 
 ،  كيتضمف تحميؿ البيئة الداخمية عدة أركاف ، كتشمؿ ما يأتي : (89، ص 8098،  خميؿ)المستكيات

 )أ( أداء العامميف :
ميؿ أداء العامميف الخطكة األكلى في تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة ، حيث يساعد يعتبر تح    

ذلؾ في تحديد أم اإلستراتيجيات التي يجب مراجعتيا أك تغييرىا ، كما يساعد في معرفة أم الكحدات 
كحدات كاألقساـ التي تؤدم مياميا بكفاءة ؛ مما يسيـ في معرفة نقاط القكة التنظيمية ، كمعرفة أم ال

كاألقساـ التي يعتبر أداؤىا ضعيفنا ، مما يسيـ في تحديد مجاالت المشكالت اإلستراتيجية ، كمف ثـ 
 .  (902، ص  8092،  خميؿ)نقاط الضعؼ التنظيمية 

 )ب( ثقافة المؤسسة التعميمية :
،  كيقصد بيا تمؾ القيـ السائدة التي تعتنقيا المؤسسة ، أك ىي الفمسفة التي ترشد سياستيا

كالتي تككنت مف مجمكعة مف المعتقدات كالرمكز كالعادات التي نشأت بمركر الزمف ، كىذه خمقت 
)الدكرم ، بدكرىا فيمنا مشتركنا لدل أعضاء المؤسسة حكؿ األشياء كاألىداؼ ككيفية التصرؼ تجاىيا 

، كىي  ، كالتي يعمؿ المديركف عمى نشرىا بيف جميع العامميف داخؿ المؤسسة (:98، ص  8002
عبارة عف القيـ كالمعتقدات التي يعتنقيا األفراد داخؿ المؤسسة كقد يككف ليا تأثير إيجابي أك سمبي 

 , Lunenburgعمى عممية اإلنتاج حيث إنيا تتمثؿ في النياية في أداء األفراد داخؿ المؤسسة )

2011,P.23 )  . 
 )ج( الييكؿ التنظيمي :

ي في الطريقة التي تتبعيا اإلدارة في األفراد عمى األقساـ،  كتكزيع يتمثؿ الييكؿ التنظيم            
سمطة اتخاذ القرار في المدرسة ،  كمدم االتساؽ بيف ىذه الجيكد كالمياـ التي تكزع عمى العامميف ، 

  كمدل نجاح التنسيؽ بيف األقساـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة

(Grossi & Others, 2007,P.231 . ) 
                                                                         رد المؤسسة المتاحة :)د( مكا    

كتتمثؿ في المكارد المتكفرة سكاء البشرية أك الطبيعية ، كترجع أىمية تمؾ المكارد في أنيا تمثؿ        
د كمية اإلنتاج كتكافر الكفاءة إمكانيات المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا ، كعمى أساس تكافر ىذه المكارد تحد

 ,Harrison , 2006كالفاعمية ؛ مما يؤثر عمى إستراتيجية المؤسسة كرؤيتيا نحك المستقبؿ)

P.3  ) . 
 البيئة الخارجية : ( تحميؿ 8)

كتعرؼ البيئة الخارجية بأنيا مجمكعة القكل كالمتغيرات التي تحيط بمجاؿ أعماؿ المدرسة      
التحكـ فييا أك السيطرة عمييا ، كمف أمثمتيا )العكامؿ االقتصادية ، العكامؿ  كأنشطتيا ، كال يمكف
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المجتمعية ، العكامؿ الثقافية ، العكامؿ السياسية ، العكامؿ التكنكلكجية ، كمتغيرات المنافسة كالعمالء( 
، 8098،  رمالبحي) البيئة الخاصة ( –كتنقسـ عكامؿ البية الخارجية إلى قسميف ىما ) البيئة العامة 

، كذلؾ مف أجؿ تحديد الفرص كالتيديدات المكجكدة في بيئة المؤسسة الخارجية ،   (0;-;:ص ص 
كمعرفة مصادر كمككنات ىذه الفرص كالتيديدات مف خالؿ تجزئتيا إلى عناصر أك أجزاء فرعية ، كفيـ 

،  8008،  ياسيف )رلعالقات التأثير كالتأثر فيما بينيا مف جية كبينيا كبيف المؤسسة مف جية أخ
، كتنشأ الفرص كالتيديدات نتيجة التفاعؿ الحاصؿ بيف العناصر المككنة لمبيئة الخارجية ،  (82ص 

كتمثؿ الفرص المناسبات التي تجعؿ المدرسة قادرة عمى تسخير طاقاتيا لتحقيؽ غاياتيا كمف ثـ 
عمى المؤسسة ، كظيكرىا تحسيف كضعيا ، أما التيديدات تتمثؿ في المخاطر التي تفرض نفسيا 

 . (909، ص  8090،  جكاد  )يسبب ضعفنا في كياف كنشاط المؤسسة 
- 982ص ، ص  8009،  ماىر)تـ تقسيـ متغيرات البيئة الخارجية إلى ثالثة أقساـ ىيك 

98:  ): 
                                                                               المتغيرات العامة لمبيئة : - 

كالتكنكلكجية  كالقانكنية ، كاالقتصادية ، كالمجتمعية ، السياسية كتتضمف المتغيرات   
                                                                                       الطبيعية : البيئة متغيرات  -     .كالديمكغرافية،

  ة التربة ، المكارد الطبيعية المتاحة في الدكلة .مثؿ المناخ ،  طبيعي    
                                                                     المتغيرات الخاصة بنشاط المؤسسة : - 

المنتج التعميمي كجكدتو لتحقيؽ التنافس مع  كفاءةزيادة كتشمؿ المتغيرات التي تيدؼ إلى     
 .كالمجتمع المحيط نحك المؤسسة التعميمية  أكلياء األمكرسمكؾ  تغيرك   ،اآلخرم  المنظمات

 تحميؿ المكقؼ اإلستراتيجي : -د  
( مف أىـ أساليب تحميؿ المكقؼ اإلستراتيجي SWOTيعد أسمكب التحميؿ الرباعي )      

حميؿ لممؤسسة بيدؼ معرفة المكقؼ الحقيقي لممؤسسة ، فمف خالؿ نتائج الخطكة السابقة )الت
البيئي ( يتـ تحديد مجاالت القكة كمجاالت الضعؼ لمبيئة الداخمية ، كتشخيص الفرص المتاحة 

( SWOTكالتيديدات المحتممة لمبيئة الخارجية لممؤسسة التعميمية ، كيستخدـ التحميؿ الرباعي )
ة مع لتحميؿ المكقؼ اإلستراتيجي مف خالؿ دمج مجاالت القكة كالضعؼ لألداء الداخمي لممدرس

جراء عمميات التحميؿ كالمقابمة بينيا ، كفي ضكء نتائج التفاعؿ لتحميؿ  الفرص كالتيديدات ليا كاا
دمج ىذه العكامؿ المختمفة لممؤسسة ؛ تظير إستراتيجيات متعددة طبقنا لنسب إحصائية معينة 

فريؽ التخطيط  لممدرسة كىى البدائؿ اإلستراتيجية ؛ مما يكجب عمى اإلدارة العميا في  التعاكف مع
اإلستراتيجي المككف بيا اختيار كبناء إستراتيجية مناسبة تستطيع تحقيؽ أىدافيا كتتطابؽ مع 

 . (8;، ص  8090،  الجبكرم )مكقؼ المؤسسة تجاه أىدافيا كمنافسييا كتطمعاتيا المستقبمية 
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 كضع البدائؿ اإلستراتيجية كاختيار المناسب منيا : -ق
يجية ىي نتيجة لتفاعؿ مجمكعة مف العناصر الداخمية متمثمة في القكة البدائؿ اإلسترات     (9)

كالضعؼ كعناصر خارجية متمثمة في الفرص كالتيديدات ، كيتـ كضع اإلستراتيجية المناسبة بغرض 
 8092،  عبدالغفار)تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية طكيمة المدل مع تحديد الزمف كالمكارد الالزمة لمتنفيذ

 : (;92، ص  8008،  المغربي كغريبة)لمبدائؿ اإلستراتيجية عدة أنكاع منيا ، (822، ص 
                                                                              اإلستراتيجية االستقرارية  :   (8)
كالتي تشعر  تكجد اإلستراتيجية االستقرارية بالمؤسسات التي تحقؽ نجاح في مجاؿ قطاع األعماؿ،   

بأفضمية الكضع الحالي ليا  ، كتتجو اإلدارة ىنا نحك كضع المزيد مف األىداؼ التنفيذية بدالن مف 
  التغيير في اإلستراتيجية ، لتحقيؽ حالة مف االستقرار .

                                                                              اإلستراتيجية العكسية :  (2)
تتبع المؤسسات اإلستراتيجية عندما تتجو إلى تقميص األنشطة كالبرنامج التي تقـك بيا ، كتمجأ     

إدارة المؤسسة ليا في حالة كجكد قصكر بالنكاحي اإلدارية أك المالية أك في حالة تغيير النشاط  بشكؿ 
  عاـ بالمؤسسة  .

                                                                     ( الخطة التكسعية : 2)
كتتخذ المنظمات تمؾ اإلستراتيجية في حالة الرغبة في تحسيف األداء الحالي ، كالتكسع في        

مجاليا التعميمي مف حيث تحسيف العمميات أك استثمار الجيكد المتكفرة ،  بيدؼ زيادة كفاءة 
 المؤسسة  .

                                                                                 :( اإلستراتيجية التكاممية 8)   
 كتتبع اإلستراتيجية التكاممية  بالمؤسسات في إطار اعتمادىا عمى أكثر مف إستراتيجية في آف         

                                                                  كاحد ؛ لمنيكض بالمؤسسة بشكؿ كمي .  

كىناؾ بعض العكامؿ التي يجب مراعاتيا عند اختيار البدائؿ اإلستراتيجية كلذلؾ لضماف نجاح     
 اإلستراتيجية التي تـ اختيارىا  ، كمف ىذه العكامؿ :

 األىداؼ حيث يجب أف تككف البدائؿ قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسسة . -
 ، فيجب مراعاة متطمبات البيئة الخارجية مف فرص يمكف استثمارىا متطمبات البيئة الخارجية  - 

 كتيديدات يجب تجنبيا.    

جكانػػب القػػكة ك الضػػعؼ بالمؤسسػػة ، فيجػػب عنػػد االختيػػار بػػيف البػػدائؿ مراعػػاة جكانػػب البيئػػة  -
 الداخمية، حتى ال يتـ اختيار بديؿ ال يناسب البيئة الداخمية  .

 ة ، حيث يجب االختيار بيف البدائؿ التي تناسب فمسفة المؤسسة كالقيـ الثقافة التنظيمة لإلدار  - 
 . (888، ص 8008،  الحبتكر  )اإلنتاجية المنتشرة بيف العامميف فييا    

 مقدار الكقت المتاح لعممية االختيار ،  كمدل السرعة المطمكبة إلتماـ االختيار بيف البدائؿ . - 
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 ميا في كؿ إستراتيجية . مقدار المخاطر التي يمكف تحم - 

 .   (9:0، ص 8008،  الخفاجى)طبيعة العائد المنتظر تحقيقو مف البديؿ اإلستراتيجي - 
 صياغة ) الخطة اإلستراتيجية ( : -ك

(  كالتكجييات كالمكقؼ اإلستراتيجي تكضع صيغة اإلستراتيجية SWOTكعمى أساس نتائج )     
يات كتصرفات كقرارات مف الكاجب اتخاذىا ؛ لالستفادة مف ، فيي أىداؼ تترجـ إلى إجراءات كسمكك

نقاط القكة كتدعيميا  ككذلؾ تحديد الفرص كمحاكلة كضع اإلجراءات الكفيمة باستثمارىا بأقصى ما 
يمكف ، كتكضع كذلؾ اإلجراءات كالسككيات الكفيمة بالتغمب عمى نقاط الضعؼ كالتيديدات كالمحاذير 

كضع البدائؿ المتاحة كتمبية معظـ االىتمامات كالقيـ كالتشعبات المكجكدة  في اإلدارة ، كيجب مراعاة
في االتجاىات المختمفة قدر اإلمكاف ، كما يراعى كضع السمككيات كاإلجراءات كتعزيز القرارات 

، ص  8092،  إبراىيـ كالسيد)المصاحبة كالمؤيدة كالتي تساعد عمى التنفيذ الناجح لمخطكات المتخذة 
 ( .890-;80ص 

 كتتطمب عممية صياغة الخطة العديد مف الخطكات التى تتمثؿ فيما يمي :   
 تحديد الكضع الراىف لممدرسة كالكضع المثالي التي ييدؼ التكصؿ إليو لمعرفة الفجكة بينيما - 

 . (8;-2;ص ، ص  8090،  الجبكرم )    
 كمراجعتيا في ضكء ما تصؿ إليوبؿ إعادة النظر في الغايات كاألىداؼ التي قد تـ تحديدىا مف ق - 

 نتائج  التحميمي الرباعي .
 مراجعة الدراسات كالتحميالت التي تمت في فترات سابقة كالمستجدات التي حصمت في مستكل  - 

 األداء الحالي لممؤسسة كالظركؼ ، كالمكاقؼ في البيئة الخارجية .    
 استخداميا ، كحجـ فكائدىا تمييدنا الختيار أفضؿ تقييـ البدائؿ اإلستراتيجية ، كمعرفة إمكانية  - 

 البدائؿ التي تحقؽ لممؤسسة التعميمية أىدافيا بنجاح .    
 في حالة االنتياء مف تحديد الخيارات اإلستراتيجية كفؽ المعايير العممية التي تتضمف  - 

 سسة كالقدرة عمى المخاطرةفة المؤ اإلستراتيجيات السابقة كالمكارد كاإلمكانيات المتاحة ، كثقا     
 كالتكقيت المالئـ لإلستراتيجية .

 صياغة الخطة اإلستراتيجية في شكميا المتكامؿ . - 
كتتطمب عممية كضع الخطة مراجعة اإلجراءات كالعمميات التمييدية  ، كىي نشاطات تتمحكر     

الخطة مف خالؿ المراجعة  حكؿ خطكط اإلرشاد لإلستراتيجية ، كالسياسات التي تتـ عمى ضكئيا تطكير
مكانية تنفيذىا ، كمعرفة مدل  لألىداؼ كاإلستراتيجيات الحالية لمتأكد عمى مكضكعية األىداؼ  كاا

دريس )التكافؽ بيف الكسائؿ كالغايات  . (908، ص  8092،  حمداف كاا
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 تطبيؽ الخطة )تنفيذ الخطة( :  -ز
ألف طريقة معالجة  صعكبة كتعقيدان  ا أكثرستراتيجية بصكرة ناجحة يمثؿ تحدين تطبيؽ اإل إف     

ف فشؿ اإلدارة إ إذ ، يحدد مباشرة الجيد المبذكؿ سابقان  اإلنجازات كترجمتو إلى سمسمة مف ىذا التحدم
نماعمى ىذه المرحمة كحسب  رال يقتصستراتيجية اإل في تطبيؽ  ستراتيجية اإل يتعداىا إلى فشؿ اإلدارة كاا

ة ، فأفضؿ الخطط المصممة عمى الكرؽ قد تفشؿ إذا لـ تنفذ بدقة ، فيي مرحمة ىامة حاسم ككؿ
 . ( 282، ص  8008إدريس كالمرسي ، ،8:8، ص  8008،  بريدم كآخركف )

كيعد التطبيؽ أخطر مراحؿ التخطيط ؛ بو يككف التخطيط أك ال يككف كبطء خطط التعميـ مف    
ى التطبيؽ ، كالتطبيؽ يقع عمى عاتؽ تحقيقيا لبعض أىدافيا كفشميا إنما يعكد في األساس إل

المكظفيف كاإلدارييف بالدرجة األكلى قبؿ أف يقع عمى عاتؽ المخططيف  ، كالمخططكف ليـ دكر في 
 : (828، ص  8092،  عبدالغفار)ىذه المرحمة يتمخص في الدكر التالي 

 المراقبة : منيا مراقبة التنفيذ كمراقبة أساليب العمؿ . -      

 لتصحيح : إعادة النظر في بعض األىداؼ ؛ لتتفؽ مع األكضاع كالظركؼ الجديدة مف خالؿ ا -      
 تكافر عنصر المركنة الالزمة لمخطة .                   

 Thoompson)كمنيامدرسة داخؿ ال الخطةالتأكد مف تكافر محددات لتنفيذ  كما يجب عمى   

and Strickland, 2003,P.357 )   : 
 .كتزكيدىا بالمميزات التنافسية ، كالميارات كالمكارد إلنجاز اإلستراتيجية بنجاح المدرسة شاءإن -     

 .الميزانيات كالمكارد لضماف تنفيذ األنشطة كالربامج بيدؼ النجاح اإلستراتيجي  تطكير -     

  ليا .  إلستراتيجية كاإلجراءات األساسيةاكضع السياسات كالمكائح  الالزمة لتطبيؽ  -     

  . تكظيؼ أفضؿ الخبرات كالدفع باتجاه التحسيف المستمر  -     

 إقامة شبكة معمكماتية ككسائؿ اتصاؿ لتفعيؿ التنسيؽ بيف الجيات الداخمية بالمؤسسة -     
  . بيـك ، إنجاز أدكارىا اإلستراتيجية بنجاح يكما لتعميميةا

 .  بإنجاز األىداؼ كاألداء كالتنفيذ الجيد ربط المكافآت كالحكافز المعنكية كالمادية -     

 تكفير مناخ بيئى مناسب كثقافة تنظيمية لتنفيذ األعماؿ كاألنشطة الخصة باإلستراتيجية . -     
 رقابة كتقييـ الخطة اإلستراتيجية  : -ح

تتمخص ىذه الخطكة األخيرة في كضع معايير لمتقكيـ ، يككف عمى أساس معايير تكضع أثناء      
تبني الخطة ، أك التقكيـ عمى أساس األىداؼ التي كضعت لمخطة ال عمى أساس النتائج التي تـ 
الحصكؿ عمييا في النياية ، كفي نياية فترة تنفيذ الخطة يتـ الكقكؼ عمى مدل تحقؽ أىداؼ الخطة 

مف خالؿ )تحديد نقاط القكة كالضعؼ( ؛ مف أجؿ تحديد خطة لمتعديؿ ، كتتـ عممية التقكيـ النيائي 
، ص  8092،  عبدالغفار)فريؽ تقكيـ خارجي ال يخضع لممؤسسة التي يتـ تنفيذ الخطة فييا 

829) . 
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 : (898، ص8090،  سميـ)كتكجد ثالثة أنشطة رئيسة لمرقابة في مجاؿ تنفيذ اإلستراتيجيات ىي     
 خطط العمؿ تطكير خطط عمؿ كمستيدفات لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية المكضكعة ، كتقـك  -

 بتكفير إرشادات لمعمؿ عف طريؽ تحديد جداكؿ زمنية محددة الستكماؿ خطكات التنفيذ كمقاييس    
 األداء لقياس مدل التقدـ تجاه األىداؼ طكيمة األجؿ .   

 تحديد إسنادات كمسئكليات تنفيذ خطط العمؿ لكي تككف بمثابة دستكر لممساءلة عف إنجاز  -
 مقابمة كتحقيؽ األىداؼ .الخطط المكضكعية ل   

تعديؿ نظـ المكافأة كالحكافز لكي تربط بيف ما يقـك بو المديركف كاألىداؼ اإلستراتيجية  -
 لممؤسسة كالبعد عف االىتماـ الزائد باألىداؼ العينية كالمالية  .

، ثـ مقارنة كتعد مرحمة تقييـ اإلستراتيجية مرحمة قياس األدء الفعمي لألنشطة التي تـ القياـ بيا    
األداء الفعمي باألىداؼ اإلستراتيجية المحددة مف قبؿ كالمقارنة كالتطابؽ بينيما ، كالكشؼ عف 

 8008،  إدريس كالمرسي)اإلنحرفات إف كجدت ثـ إتخاذ اإلجراءات السريعة لمكاجية ىذه اإلنحرافات 
                                      .(820، ص 
ة التقييـ بشكؿ سميـ ينبغي أف يقتصر نظاـ الرقابة عمى الحد األدني مف المعمكمات كلكي تتـ عممي     

إلعطاء صكرة حقيقية عف األحداث ، مع مراعاة التكقيت السميـ حتى يتـ إتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
ناء في تكقيتيا الصحيح ، كاستخداـ أدكات الرقابة قصيرة كطكيمة المدل ، مع مراعاة االستثناءات أث

، كتمر   ( Sullivan , 2006,P.10العمؿ ، كاالىتماـ بالتعزيز؛ لمكاصمة تحسيف مستكل اإلنتاج )
، ص 892ص 8009ماىر ، ، 229، ص  8009، العارؼ)عممية التقييـ بعدة خطكات كالتالي 

 : (988، ص 8092 ، محمد ،  892
 ييا يجب أف تككف قابمة لمقياس إف العناصر التي يتـ إحكاـ الرقابة عمتحديد ما يجب قياس :  - 

 كبدرجة عالية مف الثبات كأيضان يجب قياس العناصر الرئيسة المؤثرة في سير عممية اإلنتاج .       
 يتـ في ىذه العممية كضع المعايير ، كالتي كضع المعايير لقياس األداء )معايير اإلنجاز( :   - 

بيا ، كىذه العممية تتطمب  ارنة األداء الفعميسكؼ يتـ القياس عمى أساسيا حيث يتـ مق       
حقيقي لبيئة العمؿ الفاعمية ، كنكعية األىداؼ كالنتائج كقدرات العامميف ، كالمعايير ليا أف  إدراؾ

 تككف كمية أك إحصائية أك غير كمية كقد تتضمف عناصر متنكعة كالكقت كالتكمفة كحجـ اإلنتاج 
ة تحدد مستكل نكعية المنتج ، كفي ىذه المرحمة يتـ تحديد ككمية اليدر أك خصائص فني        

 درجة اإلنحراؼ المقبكلة .
                                                                                قياس األداء : - 

تماـ برقابة تتطمب ىذه العممية تحديد المرحمة التي تتـ فييا عممية القياس،  كما يجب االى        
 الكـ كالكيؼ إلى جانب األخذ في اإلعتبار نتائج تحميؿ الرؤل الشخصية  ؛ كي يتحقؽ التكازف بيف 

 المقاييس الكمية كالكيفية .
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 :مقارنة األداء الحالي مع المعايير  - 
كتيدؼ إلى معرفة التطابؽ بيف األداء كاألىداؼ ، كيجب أف تتسـ ىذه العممية بالدقة     

 . كالشمكؿ
 إتخاذ اإلجراءات التصحيحية : -  

كتتـ ىذه الخطكة في حالة عدـ التطابؽ بيف النتائج كاألىداؼ كتحديد سبب اإلنحراؼ مع مدل      
 مالءمة العمميات لممسكيات المرغكب فييا .

كمما سبؽ يتضح أف اإلدارة المدرسية التي تعمؿ عمى التخطيط اإلستراتيجي لمنيكض     
بدراسة الكاقع الداخمي كالخارجي ؛ حتى يتيسر ليا كضع الخطط اإلستراتيجية كتنتيي  بمؤسستيا بدءان 

بالتنفيذ كالتقكيـ ليا ؛ لتطكير إدارة األمف كالسالمة بالمدرسة كتحقيؽ بيئة تعميمية آمنة لمعامميف 
دارة العميا كالمتعمميف ؛  مما يساعد المدرسة في تحقيؽ األىداؼ العامة المستيدفة كالتي كضعتيا اإل

 قبؿ ، كلتكضيح ماىية الخطة اإلستراتيجية كأىميتيا ، نتاكليا بالتفصيؿ في العنصر التالي . مف
 الخطة اإلستراتيجية بالمدرسة :   -2
 تعريؼ الخطة اإلستراتيجية : -أ

اختمفت التعريفات حكؿ الخطة كمنيا أف الخطة اإلستراتيجية ىي كسيمة تساعد المدرسة عمى      
تخصيص المكارد ، الستغالؿ نقاط القكل كمعالجة نقاط الضعؼ ، كاستغالؿ الفرص كمكاجية 

 . ( Certo, 1995, , P.6التيديدات المحتممة بالبيئة المحيطة لممدرسة )
زلر  بأنيا أسمكب عمؿ يكضػح كيفيػة نقػؿ المؤسسػة مػف العمػؿ الحػالي إلػى كما عرفيا جيرم دي     

 .  (Dessler , 2002 , P.161 )العمؿ التي ترغب في تأديتو 
ا بأنيا       جراءتيا العممية في ذات الكقتالمخطط  ألىداؼ المؤسسة الرئيسة  ؽالتنسيكتعرؼ أيضن ،  كاا

طػػػة بالمؤسسػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التنفيػػػذ كالتعػػػديؿ بيػػػدؼ تحقيػػػؽ التكيػػػؼ كالتكافػػػؽ مػػػع البيئػػػة المحي
 .  ( Farjoun, 2002,PP.570-571) لمخصائص الداخمية لممؤسسة

 كتعرؼ الخطػة اإلسػتراتيجية بأنيػا االتجػاه العػاـ أك خػط السػير الػذم تتخػذه المؤسسػة كصػكالن إلػى      
دائؿ اإلسػتراتيجية لكػؿ غايػة ، غايتيا ، كتتعدد طرؽ الكصكؿ إلى غاية مف الغايات ، كمف ىنا تأتي الب

 .   (88، ص8002)عابديف ، فتأتي المفاضمة كاالختيار بيف ىذه البدائؿ 
 كالخطػػة تعػػرؼ بأنيػػا التػػدابير المحػػددة فػػي التعمػػيـ التػػي تتخػػذ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ كغايػػات      

 . (90، ص;800،  جكىر)محددة 
 يػػة ، فيػػي تصػػؼ طريقػػة عمػػؿ المؤسسػػة النجػػاز كمػػا تعػػرؼ اإلسػػتراتيجية بأنيػػا كسػػيمة تحقيػػؽ غا    

 .  (;98، ص  8092،  الزنفمي)رسالتيا ، كرؤيتيا ، كأىدافيا 
كىي تحديد كتقييـ مختمؼ المسػارات التػي تحقػؽ أىػداؼ المؤسسػة كرسػالتيا ، كاختيػار بػديؿ مػف      

، كرسػػالتيا ،  المسػػارات ، حيػػث يكجػػد لػػدل كػػؿ المؤسسػػات العديػػد مػػف الخيػػارات التػػي تحقػػؽ أىػػدافيا
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كاإلسػػتراتيجية ىػػي التػػي تقػػرر المسػػارات البديمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة كرسػػالتيا ، كاختيػػار البػػديؿ 
 . ( 828، ص 8002،  غنيـ)المناسب لمتطبيؽ 

كما تعرؼ بأنيا خطة إنمائية طكيمة األجؿ تحدد فييا فمسفة المؤسسػة كاألىػداؼ التػي تسػعى إلػى      
منيػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ ، كتعتبػػر الخطػػة اإلسػػتراتيجية بعػػد اعتمادىػػا بمثابػػة تحقيقيػػا كالبػػرامج الز 

الفمسػفة التػي تسػاعد اإلدارة العميػػا فػي اإلجابػة عػػف كثيػر مػف التسػاؤالت كالكصػػكؿ إلػى قػرارات بالنسػػبة 
لعديد مػف الجكانػب مثػؿ تحديػد الخػدمات التػي يجػب تقػديميا كالمػكارد كاالسػتثمارات الالزمػة ، كمصػادر 
التمكيؿ كاألسمكب التكنكلكجي المسػتخدـ كاالحتياجػات مػف القػكل العاممػة . كتعػرؼ بأنيػا مجمكعػة مػف 
اإلجػراءات كالػنظـ المكضػكعة التػي تيػدؼ إلػى كضػع الرؤيػة كالرسػالة لممدرسػة فػي المػدل الطكيػؿ فػػي 

لتيديػػدات ضػػكء ميزاتيػػا التنافسػػية ، كتسػػعى نحػػك تنفيػػذىا مػػف خػػالؿ دراسػػة كمتابعػػة كتقيػػيـ الفػػرص كا
البيئيػػػػػػة ، كعالقتيػػػػػػا بػػػػػػالقكة كالضػػػػػػعؼ التنظيمػػػػػػي ، كتحقيػػػػػػؽ التػػػػػػكازف بػػػػػػيف مصػػػػػػالح األطػػػػػػراؼ 

 . (98، ص 8092،  عبدالرحمف)المختمفة
 كمما سبؽ يتضح أف الخطة اإلستراتيجية بالمؤسسات التعميمية تتميز بأنيا :

 لمؤسسات األخرل .أسمكب : كيعني مجمكعة تحركات مف أجؿ تحقيؽ الجكدة كالتنافس بيف ا - 
 مكجية : أم تتصدل إلى نقاط الضعؼ داخؿ المؤسسة كالتيديدات خارجيا .  - 
 داعمة : فيي تدعـ نقاط القكة داخؿ المؤسسة كتستغؿ الفرص مف خارجيا . - 
 مرنة : فيتكفر بالخطة اإلستراتيجية مجمكعة مف البدائؿ كالخيارات لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة . - 
 : تيدؼ إلى تكيؼ المؤسسة التعميمية مع بيئتيا الخارجية .تكيفية  - 
 تناسقية : يتكقؼ نجاحيا عمى مدل تكافر التنسيؽ بيف المشتركيف في تنفيذىا . - 
تحكيميػػة : تعمػػػؿ عمػػػى تحػػػكؿ المؤسسػػػة مػػػف كضػػعيا الحػػػالي إلػػػى كضػػػع مسػػػتقبمي مرغػػػكب لػػػدل  - 

 المؤسسة.
 معينة محددة المسئكلية كالمكارد . محددة : تكضع الخطة طبقنا لجداكؿ زمنية - 
 ىادفػػة : تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ تغيػػر المؤسسػػة التعميميػػة إلػػى كضػػع مسػػتقبمي  - 

 أفضؿ  .    
 طرق وضع اخلطت اإلصرتاتيجيت  : -ب

 : (8;2-9;2، ص ص ;800،  محسف كمحمد)تتنكع الطرؽ التي تطبؽ لتنفيذ الخطط كالتالي     
  : نضينبريى( طريمت ا1)

ىػػػي طريقػػػة لمتنبػػػؤ بالتصػػػكر المسػػػقبمى الممكػػػف ك التػػػي يمكػػػف أف تتخػػػذ فػػػي إطارىػػػا القػػػرارات 
اإلستراتيجية لممؤسسة ، فالسيناريك ليست مجرد عممية تنبؤ تقميدية بؿ ىك تقاطع لمجمكعة كبيػرة مػف 

تػت األمػكر كفػؽ ىػذه المتغيرات كاألحداث البيئية بحيث تستطيع استخالص ما يحدث مستقبالن فيما لػك أ
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التصكرات كاحتمالية حدكثيا ، كتعرؼ اإلستراتيجية بأنيا تمؾ النظرة الداخميػة لمػا يمكػف أف تكػكف عميػو 
صكرة المستقبؿ ، أك مجمكعة أدكات لترتيب كتنظيـ مدركات الفرد لمبدائؿ البيئية المستقبمية ، حيث يتـ  

فضػػؿ صػػكرة ، كيمػػر السػػيناريك بعػػدد مػػف الخطػػكات فػػي ضػػكئيا تطػػكير اإلسػػتراتيجيات كتنفيػػذىا كفقنػػا أل
 كالتالي :

تييئة المقدمة المنطقية كتعني جمع كتحميػؿ كفحػص العكامػؿ البيئػة العامػة التػي تكجػد بيػا  -
 المؤسسة.

إيجاد األسػمكب المناسػب الختيػار المتغيػرات كالعكامػؿ الرئيسػة الفاعمػة كالتػي تمعػب دكرنا فػي  -
 تمد عمى طرؽ كثيرة مثؿ الطرؽ اإلحصائية كطريقة دلفي . رسـ صكرة المستقبؿ التي تع

عمػػة بمعنػػى كيػػؼ كػػاف األمػػر دراسػػة كتحميػػؿ السػػمككيات السػػابقة لممؤشػػرات الرئيسػػة كالفا -
حتػػى الكقػػت الحاضػػر ، كيمكػػف ىنػػا الرجػػكع إلػػى قكاعػػد البيانػػات كالمؤشػػرات الخاصػػة بالماضػػي 

 بمختمؼ األبعاد المستخدمة.
يػتـ دراسػة كػؿ مؤشػر بمفػرده بػؿ يػتـ رات لكؿ مؤشر يجػب أف تػدرس ، كال التبنؤات كالمنظك  -

 دراستيا بأسمكب جمعي بمعنى التفاعالت بيف المؤشرات الرئيسة إلبراز تأثيراتيا المتبادلة . 
 كلكػػػػف يؤخػػػػػذ عمػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػمكب فػػػػي االسػػػػػتخداـ أنػػػػػو ممتػػػػد كيحتػػػػػاج إلػػػػػى كثيػػػػر مػػػػػف الخبػػػػػراء 

 تكاليؼ إعداد السيناريك البسيط . كالمتخصصيف ، كمكمؼ بحيث يتجاكز
  : ( طريمت انرعبيت انشبيهت2) 

تقـك عمى التنسػيؽ بػيف األنشػطة المختمفػة كتحكيػؿ المػكارد كرعايػة كتشػجيع القابميػات الجكىريػة  
بيف كحدات المؤسسة ، كالرعاية الشػاممة تكلػد إسػتراتيجية لممؤسسػة مػف خػالؿ التركيػز عمػى القابميػات 

ة ، كالقيمة التي تكجػدىا العالقػات الرعكيػة بػيف المؤسسػة كالكحػدات ، كىكػذا يتطمػب الجكىرية لممؤسس
األمػػػر إيجػػػاد مطابقػػػة كمكاءمػػػة بػػػيف ميػػػارات كمػػػكارد المؤسسػػػة كاحتياجػػػات الكحػػػدات ، ككفػػػؽ ىػػػذه 

 اإلستراتيجية فإف المنظكر الرعكم الشامؿ يأتي في إطار عدد مف الخطكات التحميمية كىي : 
 عمؿ في ضكء عكامؿ النجاح الخاصة بيا .فحص كؿ كحدة  -
 فحص كؿ كحدة استنادنا إلى المجاالت التي يمكف تحسيف األداء مف خالليا . -
 فحص مدل التكافؽ بيف المؤسسة ككحدات العمؿ . -

إف إيجاد اإلستراتيجية في إطار ىذا التصكر يعني ربطنا كتآزرنا بيف كحدات العمؿ بالمؤسسة ، كىي 
كليد إستراتيجية أفقية تتجاكز الحدكد الفاصمة بػيف كحػدات العمػؿ كتنبػي التػآزر فػي ضػكء في الحقيقة ت

تداخؿ كترابط كافة االعماؿ ، كىنا فبدالن مف المنظػكر الجزئػي حيػث تتنػافس كػؿ كحػدة أعمػاؿ فػي إطػار 
يجػػاد رع ايػػة مػػف إمكاناتيػػا كمكاردىػػا الخاصػػة ، قػػد يبنػػي نػػكع فػػي إمكانيػػة المنافسػػة متعػػددة األكجػػو ، كاا

 المؤسسة لكحدات العمؿ مما يحدث تعزيز مف الكحدات لممؤسسة .
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  اجملًىعت ادلظغرة :( 3) 
كفػي العػادة  ، سػتراتيجيةكيكمفكا بكضع الخطة اإل المؤسسةكليف في ئيتـ اختيار مجمكعة مف المس

زحمة العمػؿ  تتفرغ ىذه المجمكعة تمامان ليذه الميمة ، حيث تتـ اجتماعاتيا في مكاف منعزؿ بعيد عف
 ،تكػكف لػو خبػرة فػي مثػؿ ىػذه األمػكرك ا يدير حمقات المناقشػات كتختار المجمكعة رئيسن  المؤسسة،في 

ا عمػػى أسػػمكب كيػػتـ كضػػع تفاصػػيؿ الخطػػة بأسػػمكب استشػػارة األفكػػار كيعتمػػد نجػػاح ىػػذه الطريقػػة كثيػػرن 
  .  الرئيس في إدارة المناقشات ، كعمى مدل تفاعؿ المجمكعة معو

   دنفي : طريمت( 4)
سػتراتيجية باسػتخداـ تعتمد ىذه الطريقة عمى جمع األفكار كاالقتراحات المتعمقة بتفاصيؿ الخطػة اإل

كيجرم عادة تكزيع اسػتبانات الػرأم كتجميعيػا  ، استبانات رأم يتـ إعداد أسئمتيا بعناية كحرص فائقيف
كفي كؿ مرة تػكزع فييػا  ، خطةكتحميميا عدة مرات إلى أف يحصؿ عمى نكع مف االتفاؽ عمى تفاصيؿ ال

سػػتبانة السػػػابقة مػػع شػػػرح لمبػػػررات التكجيػػات فػػػي تمػػػؾ االسػػتبانات يرفػػػؽ معيػػا ممخصػػػات بنتػػػائج اال
كعادة تتكرر عممية تكزيػع االسػتبانة ثػالث مػرات أك  ،كىكذا  ثـ يطمب إبداء الرأم مف جديد ،االستبانة 

-828، ص ص  8009،  م كالمميجػػػيالضػػػحاك كثػػػر إلػػػى أف يحصػػػؿ االتفػػػاؽ المنشػػػكد فػػػي اآلراء )أ
822.)    
   طريمت انمىة انذافعت :( 5)

 المؤسسػةتعتمد ىذه الطريقة عمى التفكير بطريقة مكجية يتـ مف خالليا تحديد القكل الدافعة في 
 كجيػػػاتت كضػػػعفػػػي لممدرسػػة ثػػـ يػػػتـ كضػػػع إطػػار لمتحميػػػؿ كالتخطػػػيط تسػػػتخدـ فيػػو القػػػكل الدافعػػػة  ،

 .ستراتيجية اإل
   انتحهيم انىضعي: (6)   

فػي الماضػي كالحاضػر  المؤسسػةكىذه طريقة منيجيػة يػتـ فييػا تحميػؿ جميػع البيانػات عػف كضػع 
يػتـ كضػع تنبػؤات عػف التغيػرات التػي يمكػف أف تحػدث ك  المحيطػة ،ككذلؾ البيانػات المتػكفرة عػف البيئػة 

ة كالضػػعؼ الداخميػػة فػػي كمػػف ىػػذا التحميػػؿ يجػػرم تحديػػد نقػػاط القػػك  ،عمػػى ىػػذه البيانػػات فػػي المسػػتقبؿ 
  .  ، ككذلؾ تحديد مصادر التيديد كمكامف الفرص الخارجية  المؤسسة

  عىايم اننجبح احلرجت :( 7)
فػػي ىػػذه لممدرسػػة  المتميػػزعتبػػر األداء يالتػػي ، ك   المنظمػػةعػػدد قميػػؿ مػػف مجػػاالت تحديػػد يػػتـ ىنػػا 

  عمى المنافسة. كاستمرارية بقائيا كقدرتيا يا ، المجاالت شرطان أساسيان لنجاح
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   : انضىقو حتهيم ادلنتج( 8)
 كالمنتجػػات ككظائفيػػا ، كالتقنيػػات كىػػذه الطريقػػة منيجيػػة لتحديػػد األسػػكاؽ كقطاعاتيػػا المختمفػػة ،

بمػا يتػكفر  المؤسسػةكتيدؼ ىذه الطريقة إلى تحديد قطاعات السكؽ التي يمكف أف تخػدميا  ، المتكفرة
  لدييا مف تقنيات. 

 :  بيئت وانتنبؤ وحتهيم االجتبهبثيرالبت ان( 9)
، كمػف تتـ ىنا عممية مراقبة مستمرة لممتغيرات الخارجية كاألحداث كاألكضاع ، كتحميؿ االتجاىػات 

ىػذه التنبػؤات تشػكؿ األسػاس لعمميػة التخطػيط  المدرسػة مسػتقبالن ،عميػو  ستصػبحتنبؤات بمػا  ثـ كضع
 التحاليؿ كالدراسات. ستراتيجي. كعادة يستخدـ الحاسكب في عمؿ ىذه اإل

   حتهيم انتنبفش :( 10)
لممؤسسػػػة بػػػيف تعتمػػػد ىػػػذه الطريقػػػة عمػػػى تحميػػػؿ عكامػػػؿ أساسػػػية تػػػؤثر عمػػػى الكضػػػع التنافسػػػي 

 لممؤسسػػة ،البػػدائؿ المحتممػػة ك ، المنافسػػكف   ىػػذه العكامػػؿكمػػف  المؤسسػػات كفػػي المجتمػػع المحػػيط ،
   . المجتمع المحيط كأكلياء األمكر

   بألهذاف :اإلدارة ب( 11)
يتـ في ىذه الطريقة كضع األىداؼ كالغايات المطمكب تحقيقيا مشػاركة بػيف اإلدارة العميػا          

كتقـك عمى فكرة  تقديـ كؿ كحدة مف الكحدات التنظيمية داخؿ المؤسسة أم كؿ إدارة ،  كاألفراد العامميف
بػػأف  المسػػاىمة  كتبػػدأ عمميػػة ،  كقسػػـ المسػػاىمة التػػي تػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى إلييػػا

أف يضػعكا أىػدافا ليػـ تكػكف  المؤسسػةيطمب مف المستكيات الدنيا كمف مختمؼ الكحػدات كاألقسػاـ فػي 
ىػذه  ،كيشترط أف تككف ىذه األىداؼ كاضحة كقابمة لمقياس  المؤسسة ، أىداؼمع  كمتجانسة متسقة

 . تفاصيؿ الخطة اإلستراتيجية األىداؼ النابعة مف األسفؿ إلى األعمى تشكؿ في مجمميا
  انتحميك اجلذيل :( 12)

كتبػدأ  ، سػتراتيجيةتستخدـ ىػذه الطريقػة بػأف يطمػب كجيػات نظػر مختمفػة متعمقػة بػالخطط اإل     
سػتراتيجية التػي بمػكر الخطػة اإلي ، ثـىذه الطريقة بأف يطمب مف كؿ فريؽ يحمؿ كجية نظر خاصة بو 

كيطمب مف كػؿ فريػؽ اسػتخداـ األسػمكب الجػدلي فػي بمػكرة أفكػاره  ،تعكس كجية نظره كيستكمؿ كضعيا
ثـ تجرم عممية عرض لمخطة التػي كضػعيا كػؿ  ،إبراز صكاب تكجياتو كخطأ تكجيات الفريؽ اآلخرأم 

ػ سػتراتيجية يتفػؽ إكتختػتـ العمميػة بتكليػؼ خطػة  ،افريؽ ، كتتـ مناقشػتيا باتبػاع األسػمكب الجػدلي أيضن
 .  (82، ص  8009، دركيش ،;;9، ص  :800،  الزىيرم )المدرسةعمييا كتتبناىا 
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  اجملًىعبث ادلركزة :( 13)
كػػي يتبػػاحثكا ؛  يجػػرم ىنػػا تكجيػػو الػػدعكة لخبػػراء مختصػػيف فػػي مكضػػكع معػػيف متعمػػؽ بالخطػػة 

كيتطمب كضع الخطة تشكيؿ عدة مجمكعات تركز كؿ منيػا  ،كيخرجكا بكجية نظر متعمقة بيذه الجزئية 
 كثر مف جكانب الخطة اإلستراتيجية . أحد أك عمى جانب كا

   طريمت احملبكبة: (14)
كالبيئة المحيطة بيا ، ثـ محاكاة ما  لممؤسسةفي ىذه الطريقة يستخدـ الحاسكب في عمؿ نمكذج 

ثػـ تغيػر المعطيػات كاالفتراضػات كتكػرر  ،بافتراض معطيات معينة  مستقبميافي عميو  المنظمة ستصبح
سػتراتيجية اعتمػادا إلػى مػا يتكقعػو برنػامج ثـ تكضع تفاصيؿ الخطػة اإل ،في كؿ حالة عمميات المحاكاة 

  المحاكاة الحاسكبي . 
   حتهيم فرص انضىق :( 15)

مع  ،أك الخدمات التي تقدميا  المؤسسةترتكز ىذه الطريقة عمى تحديد األسكاؽ المتاحة لمنتجات 
عمى طمب السػكؽ لمنتجػات  تنعكسالتي يمكف أف  ، كؽالبيئة كالسالمؤثرة  عمى  العكامؿ  إجراء تحميؿ

 المؤسسة.
 األركاف األساسية لإلستراتيجية كعناصرىا  : -ج

 كفيما يمي تعرض الدراسة لكؿ مف أركاف الخطة اإلستراتيجية عمى النحك التالي :    
 (  أركاف الخطة اإلستراتيجية :9)    

 البنػػاء كركػػف العمميػػات ، كيحتػػكل ركػػف البنػػاء عمػػى  تبنػػى اإلسػػتراتيجية عمػػى ركنػػيف ىمػػا ركػػف       
 :   (882، ص 9;;9،  أبك قحؼ)       
  القكة الدافعة . -    
 المخػػاطر ، حيػػث تتعامػػؿ اإلسػػتراتيجية مػػع المسػػتقبؿ ، كالمسػػتقبؿ دائمػػا يتصػػؼ بػػالغمكض      -    

 مستقبمية إنما تكقعات كأحكاـ .كيحتكل األخطار كحاالت عدـ التأكد ، كمف ثـ ال يكجد حقائؽ        
 األىداؼ كالرسالة مف الدعائـ األساسية لبناء الخطة . -   

كتمثؿ الرسالة الميمة األساسية لممدرسة ، كالتي تتمخص عادة في تقػديميا لمبػرامج التعميميػة     
مدرسػة ىػى كاألىداؼ المخططة كنشر النظريات التربكية الجديدة في المجتمع ، في حيف نجػد أىػداؼ ال

 . (82، ص  8098)الينداكم ، ترجمة لرسالتيا إلى غايات محددة تكجو النشاطات كالجيكد
 :    (888، ص 9;;9،  أبك قحؼ)أما ركف العمميات يحتكل عمى 

اإلجابػػة عمػػى سػػؤاؿ إلػػى أيػػف يجػػب أف تتجػػو المؤسسػػة ؟ فاإلسػػتراتيجية ىػػي صػػياغة فػػي  -      
 تقبؿ ، كالمستقبؿ ىك حقؿ تنفيذ ، فكيؼ يػتـ اإلجابػة عمػى ىػذا الحاضر  كلكنيا تصمـ مف أجؿ المس

 السؤاؿ عممينا .         
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 انتقائية عممياتيػا مػف ناحيػة كالتسمسػؿ المنطقػى لخطػكات البنػاء مػف ناحيػة أخػرل ، فكضػع  -      
 إسػػتراتيجية  يسػػير بتتػػابع متصػػؿ أك غيػػر منفصػػؿ )تحديػػد رسػػالة كأىػػداؼ كالقػػكة الدافعػػة         

 الحالية كالمستقبمية ( ، يضاؼ إلى ما سبؽ اسػتقالؿ عمميػة كضػع اإلسػتراتيجية عػف المحتػكل الػذم 
 تطبؽ عميو .         

ف اختمفػت درجػة عمػؽ  -      المشاركة ، مشاركة عدد مف األطػراؼ فػي كضػع اإلسػتراتيجية حتػى كاا
 ة تقع عمى اإلدارة العميا .دكر كؿ  طرؼ ،غير أف الصياغة النيائية كالمسئكلية عف اإلستراتيجي

 : ( عناصر الخطة اإلستراتيجية8)        
،  8092)السكارنة ،تتضح فيما يمي)تتككف اإلستراتيجية مف مجمكعة مف العناصر          

 :    ( 89ص
 )أ( اإلطار العاـ لمخطة  .

 خارجينا (. -)ب( دراسة عكامؿ البيئية المحيطة بالمدرسة )داخمينا 
 ألىداؼ كالغايات المستيدفة .        )ج( كضع ا

 )د( كضع البدائؿ كالمقارنة بينيا .
 األىداؼ في إطار الظركؼ البيئية)ق( اختيار البديؿ اإلستراتيجي المالئـ  كالذم يحقؽ الغايات ك 

 المحيطة .
 )ك( كضع البرامج كتخصيص المكازنات مع تحديد السياسات كالخطط كحيث يتـ ترجمة األىداؼ 

كالغايات طكيمة األجؿ إلى أىداؼ متكسطة كقصيرة األجؿ األجؿ ، ككضعيا في شكؿ خطط     
 زمنية .

 )ز( تقييـ األداء في ضكء األىداؼ كاإلستراتيجيات كالخطط المكضكعة مع مراجعة كتقييـ ىذه 
 اإلستراتيجيات كالخطط في ضكء الظركؼ البيئية المحيطة .    

 ؛ لتنفيذ الخطة مع األخذ في االعتبار تحقيؽ تكيؼ المؤسسة  )ح( استيفاء المتطمبات الالزمة
 لممتغيرات المصاحبة لمقرارات التى تطرأ عمى الخطة .    

 كيعبر الشكؿ التالي عف عناصر الخطة اإلستراتيجية عمى نحك ما ذكر بالؿ خمؼ.
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 (  2شكؿ رقـ )

 .   ( 28، ص 8092،يكضح عناصر الخطة اإلستراتيجية )السكارنة 
   

( أف ىناؾ عشر مككنات كعناصر لكضع خطة إسػتراتيجية ، كىػي  Thomas,2005بينما يرل )
االسػػتعداد لمخطػػة ، كتكضػػيح مجػػاؿ العمػػؿ ، كتحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة ، كتحديػػد القضػػايا اإلسػػتراتيجية ، 

، مػع كضػع المتطمبػات كالمػكارد كتحديد األىداؼ اإلستراتيجية ، كتحديد إسػتراتيجيات لمعالجػة األىػداؼ 
 األىداؼ ، ككضع اإلستراتيجية بناء عمى القدرات الخاصة بالمدرسة  . المطمكبة لتحقيؽ

 مستكيات الخطة اإلستراتيجية كمراحميا : -د
 تنقسـ الخطة اإلستراتيجية إلى مستكييف ىما  ( مستكيات الخطة اإلستراتيجية : 9)    

            ( Dessler , 2002 , P.161)  : 
 )أ( مستكل اإلدارة :        

 كيشمؿ الخطط اإلجرائية كخطكاتيا كتخصيص الميزانيات ؛ لتنفيذ الخطط .            
 )ب( مستكل القيادة  :        

كيشمؿ عمميات قيادة التغيير داخؿ المؤسسة مف خالؿ كضع رؤية مستقبمية لممؤسسة ،               
 تراتيجيات المناسبة  لتحقيقيا .كاختيار إحدل اإلس

 ( مراحؿ إعداد الخطة اإلستراتيجية المدرسية :8)   
،  8099) الضحاكم كالمميجي ، يمر إعداد الخطة اإلستراتيجية بأربع مراحؿ رئيسة ىي كالتالي       

 :   ( :88-889ص ص  :800، الزىيرم ، 828-:88ص  ص 

 

 تقومي األداء

 عناصر

اخلطة  

 اإلسرتاتيجية

 

 اإلطار العام لإلسرتاتيجية

 يئية احمليطةالعوامل الب

 

 األهداف والغايات

 اإلسرتاتيجيات البديلة

 اختيار البديل اإلسرتاتيجي

 

 

 السياسات واخلطط  والربامج واملوازنات

 

 

 استيفاء املتطلبات التنظيمية
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تطمب تمؾ المرحمة مف مدير المؤسسة التعميمية كفريؽ العمؿ كت )أ( مرحمة ما قبؿ كضع الخطة :      
 القياـ بمجمكعة مف األعماؿ منيا :

 تحديد األىداؼ العامة لمخطة . -
 دراسة كاقع البيئة التنظيمية كالمجتمع المحمي .  -
 التعرؼ عمى اإلمكانيات كالمكارد المتاحة لدم المدرسة . -
 ـ تنفيذه ، كتجنب المشكالت .دراسة نتائج الخطط السابقة كما ت -
 تحديد األىداؼ الخاصة بالمدرسة )األىداؼ التفصيمية( . -
 إعداد السياسات كاإلجراءات المطمكبة : يتـ ذلؾ مف خالؿ تكميؼ لجاف بالمدرسة مختصة  -

جراءات كالتي     بمراجعة الصيغة النيائية لمخطة ؛ كذلؾ القتراح ما يمـز مف سياسات كاا
 تساعد 

 ى التكصؿ لتحقيؽ الغايات كاألىداؼ .عم  
لكي تتمكف المدرسة مف بناء خطة متكاممة كاقعية البد أف تقـك بما )ب( مرحمة كضع الخطة : 

 يمي :
 ( إعداد مشركع الخطة كيتضمف ما يمي : 9)       

 مقدمة عامة عف الخطة كأىميتيا ، كدكر المدير ، كتكضيح المنيج المتبع في  - 
 لخطة المدرسية .إعداد ا     

 عرض األىداؼ العامة لمتربية كالتعميـ كالتي مف خالليا تشتؽ أىداؼ المدرسة. - 
 عرض األىداؼ التفصيمية الخاصة بالمدرسة ، مف حيث  أىداؼ المؤسسة كالمناىج  - 

 الدراسية كالمجاف كالمجالس المدرسية كمجمس األمناء كاألنشطة .     
 لتحقيؽ األىداؼ بعد ترجمتيا إلى خطة عمؿ مدرسية .تحديد المراحؿ الزمنية  - 
 تحديد األدكار كالمسئكليات كتكزيعيا لبرنامج العمؿ المدرسي عمى المعمميف كاإلدارييف  - 

خالؿ الخطة ، كما ىك متاح لو مف  كالطالب ، بحيث يدرؾ كؿ فرد مسئكلياتو ، ككاجباتو    
ـ بالفترة الزمنية لمتنفيذ ، كضركرة مشاركة جميع مكارد بشرية أكمادية باإلضافة إلى االلتزا

 العامميف في كضع الخطط كتكزيع األدكار .
 كضع نظاـ مدرسي لممتابعة كتقييـ الخطة المدرسية ، كتصحيح مسارىا . - 

 ( ترتيب االحتياجات كترتيبيا حسب األىمية مع مراعاة مبدأ األكلكيات ، كمقابمة االحتياجات 8)      
 يمكف تمبيتو كاستبعاد ما اليمكفلإلمكانيات المتكافرة لدل المؤسسة التعميمية ، كتحديد ما             

 تحقيقو كيتـ فييا : 

 تقسيـ االحتياجات إلى مجمكعات في إطار المجاؿ الذم تنتمي إليو مثؿ مجاؿ الطالب   -
 كمجاؿ العالقة مع المجتمع المحمي كغيره .    



   السالمة المدرسية بالمؤسسات التعليميةالتخطيط اإلستراتيجي إلدارة األمن و  
 أ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/ عزة العباسي ، أ/ أحمد صالح 

 جبيعت بىرصعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         144(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

تمؾ األىداؼ عمى  أىداؼ محددة قابمة لمتحقيؽ ، متكزعة ترجمة االحتياجات إلى -
 المختمفة حسب االحتياجات التي صدرت عنيا تمؾ األىداؼ .المجاالت 

 ترجمة األىداؼ الخاصة إلى برنامج عمؿ في شكؿ مشركعات كأنشطة محددة تقع  -
كؿ نشاط أك  مسئكلية تنفيذىا عمى كؿ فرد بالمدرسة في ضكء ما تـ تحديده مف ميزانية     

 مشركع أك برنامج .
 تحديد بنكد أك مككنات الخطة ، كتشمؿ مجاالت العمؿ المختمفة ، كاألىداؼ المحددة  -

 كاألنشطة كاإلجراءات كاألعماؿ ، كالمنتفعيف كالمنفذيف ، كتحديد التكقيت كالمراحؿ ،     
 دية كالمالية ، كأدكات كالتنسيؽ بيف األطراؼ المشاركة ، كالمتطمبات مف المكارد الما    
 التكجيو ، كطرؽ التقكيـ ككسائمو .    

 ( تحديد كسائؿ تنفيذ الخطة ، تتضمف ىذه الخطكة مجمكعة مف الكسائؿ التي تستخدـ لكضع  2) 
 الخطة بالمدرسة كذلؾ مف خالؿ ما يمي :     

 ، كلجنة إنشاء مجالس كلجاف تطكيرية تربكية منيا لجنة تحميؿ نتائج االمتحانات  - 
 التقكيـ  الذاتي لممدرسة ، كمجمس األمناء ، كلجاف المتابعة  .     

كلجنة األنشطة المجاف التنظيمية خاصة لجنة العالقات العامة كالنظاـ كالمراقبة ،  - 
 كالمجاف المالية كالجرد . المجتمعية

 احبة كرعاية لجاف األنشطة الطالبية ، كلجاف البرامج كالمشاريع مثؿ األنشطة المص - 
 المتفكقيف ، كاختيار األنشطة المناسبة لتحقيؽ األىداؼ .    

 تحديد أساليب التقكيـ ، كذلؾ حتى يقؼ المدير عمى مدل تحقيؽ كؿ ىدؼ مف  - 
 أىداؼ الخطة ، كمتابعة مجريات األمكر حسب الخطة ، كاالستفادة مف نتائج التقكيـ في     
 ء خطط مستقبمية .تعديؿ الخطة الحالية أك بنا    

 )ج( مرحمة تنفيذ الخطة كمتابعتيا :   
تعتبر مرحمة التنفيذ مف أىـ مراحؿ التخطيط ، حيث تتكلى اإلدارة كالعامميف مسئكلية التنفيذ     

 ، بما يتضمنو مف مشركعات كأنشطة ، كتتطمب عممية التنفيذ ما يمي : 
 ا لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية .امتالؾ المدرسة التجييزات كاإلمكانيات التي تؤىمي -

 التزاـ المدرسة بتنفيذ البرامج كالمشركعات التي تـ كضعيا كبالكقت المحدد ليا . -

 المشاركة مف جميع العامميف  المشاركيف في التنفيذ . -

 إدخاؿ التعديالت كالتغييرات التي سكؼ تتطمبيا ظركؼ كأحكاؿ الكاقع التطبيقى . -

 اء التنفيذ لمخطة اإلستراتيجية .مراعاة المكارد المتاحة أثن -

 تزكيد المدرسة بقاعدة بيانات لتيسير عممية التطبيؽ . -

 تفعيؿ المشاركة بيف مدارس المجتمع المحيط لتنفيذ الخطة . -
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 كعمى المدير متابعة تنفيذ الخطة بشكؿ دقيؽ كمستمر ، كذلؾ لمفكائد التالية : 
 الخطة المحددة .ضماف مطابقة تنفيذ البرامج  كالمشاريع ألىداؼ  -

 اكتشاؼ المشكالت كالمعكقات أثناء التنفيذ ، كاقتراح التعديالت كتغيير المسارات  -
 المالئمة لحؿ تمؾ المشكالت .    

 ضماف تكفير شركط أفضؿ ؛ لنجاح الخطة القادمة . -

 )د( تقكيـ الخطة :    
ل مخرجاتو ، حيث يتـ فيو تقكيـ ما تحقؽ مف أىداؼ برنامج الخطة المعد في ضكء مستك    

يقـك مدير المدرسة بإجراء عممية تقكيـ شاممة لجميع ما جاء فييا مف أىداؼ كأنشطة ، 
ككذلؾ التقكيـ الختامي كيقصد بو استنباط األىداؼ العامة لمخطط الجديدة في ضكء ما 

جراءات تصحيح مسارىا ، كاعتبارات الظركؼ الطارئة .  تكصمت إلييا الخطة كاا
ره أف لكؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ األربعة متطمبات يجب مراعاتيا مف قبؿ كما يجب ذك    

إدارة المدرسة ، كيجب أف يمتمؾ مدير المدرسة كالمسئكؿ عف التخطيط مياراة التخطيط 
الكافية لكضع خطة إستراتيجية لممدرسة ، كلتحقيؽ ىذه المرحمة ينبغي عمى مدير المدرسة 

 التالي :
 كيقصد بو مقارنة النتائج المحققة فعال في الخطة باألىداؼ .كضع معايير لمتقكيـ ،  -

 المتابعة ، كىي مسئكلية مشتركة بيف المدير كرؤساء المجاف كاألنشطة . -

التغذية الراجعة ، كىي محاكلة االستفادة مف التجارب كالخبرات السابقة في تعديؿ مسار  -
 الخطة كتكيفيا كفقا لمظركؼ كالمتغيرات المتجددة .

األىداؼ الجديدة ، حيث إف عممية التخطيط عممية مستمرة كمتصمة ، لذلؾ ينبغي كضع  -
 تحديد أىداؼ جديدة تستند إلى النتائج السابقة لخطة المدرسة كتقكيميا .

كتأسيسنا عمى ما سبؽ يتبيف أف الخطة اإلستراتيجية بالمدرسة تتككف مف أربعة مراحؿ رئيسة       
لخطكات كالعمميات التي يجب تنفيذىا داخؿ كؿ مرحمة ، كتتميز تمؾ تتضمف كؿ مرحمة مجمكعة مف ا

المراحؿ بأنيا تكاممية فيما بينيا ، ييدؼ ذلؾ التكامؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف الخطة ، كما 
يتضح التداخؿ بيف العمميات التي تبدأ مف المرحمة األكلى كال تنتيي إال بانتياء تنفيذ كتقكيـ الخطة ، 

 كؿ التالي يكضح مراحؿ إعداد الخطة اإلستراتيجية بالمدرسة .كالش
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 ( 8شكؿ رقـ )
 . )إعداد الباحث( يكضح مراحؿ إعداد خطة إستراتيجية بالمدرسة 

كيتضح مف الشكؿ السابؽ أف كؿ مرحمة مف مراحؿ إعداد الخطة تمثؿ أساسنا لممرحمة التالية ليا ؛       
راحؿ األربعة كاالىتماـ بيا لضماف نجاح الخطة داخؿ المدرسة ، كبعد عرض المحكر مما يعني أىمية الم

 األكؿ كالذم شمؿ التخطيط اإلستراتيجي كمراحؿ إعداد الخطة .
 أساسيات التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األمف كالسالمة المدرسية بمرحمة التعميـ األساسي كأىميتو : -8

كلكي مستقبالن  ،  تحقيؽ األىداؼ المقررةبقرارات تتعمؽ  سمسمة مفب  Strategic planningيعتبر      
 األىداؼ الكاضحة ، كترتيب ستراتيجية تتضمف تحديدإالنجاح لعممية التخطيط فال بد مف تحديد  يتحقؽ

المختمفة ، كالشمكؿ ،  ، كالتنبؤ باحتماالت المستقبؿ كالظركؼممكنة ر اإلمكانيات الياألكلكيات ، كتكف
لتعميـ عممية كاسعة اميداف  ، كالمركنة ، كالمتابعة ، كالتقييـ كالتقكيـ ؛ كيعد التخطيط في الكاقعيةك 

كتنبع أىمية التخطيط ،  مختمفة لمعمميات التعميمية كتتضمف جكانب عديدة ، كمجاالت كمستمرة ،
المتقدمة ، كاالنتقاؿ  جتمعاتالم لمكاكبةالسبيؿ العممي المتاح أماـ النظـ التعميمية  ستراتيجي عمى أنواإل

اإلدارية  مف أىـ العمميات (SP)عد يالبنيات الجديدة ، ك  بالتربية مف مرحمة النظـ التقميدية إلى مرحمة
كيقـك في إدارة المنظمات عمى عدة ،   التربكية المرجكة األىداؼ التربكية ؛ لما ليا مف آثار إيجابية عمى

 :  ( Chol Chang , 2006,P.4)  أساسيات كالتالي
 كالطالب  مف العامميف بالمؤسسة التعميميةالمشاركة : مف خالؿ مشاركة جميع األطراؼ  - 

  كالميتميف بالتعميـ .مؤسسات المجتمع المدني كأكلياء األمكر كتشمؿ     
  لمدرسة .ااالحتياجات : كيقصد بيا جميع احتياجات  - 
 الخارجية كالتي  الميزانيات المكجكدة داخؿ المدرسة كالمكاردالمكارد : كىى المكارد المتاحة مف خالؿ  - 

 تأتي لممدرسة مف خارجيا مثؿ مساىمات المجتمع المدني كالتبرعات .     
  (المعممكف   -كلى األمر  -ب الالط) المعنيكف : كىـ األطراؼ المشاركة كىـ  - 

 مرحلة اإلعداد
 تحديد األهداف العامة -

 حصر اإلمكانات -
 دراسة نتائج الخطط السابقة -

 ةتحديد األهداف الخاص -
 إعداد السياسات واإلجراءات -

 مرحلة وضع اخلطة
إعداد مشروع  -

 الخطة
 ترتيب االحتياجات -
ترجمة االحتياجات  -

 إلى أهداف محددة
تحديد وسائل  -

 التنفيذ
-  

 مرحلة التنفيذ
امتالك المدرسة  -

التجهيزات 
 واإلمكانيات 

التزام المدرسة  -
بتنفيذ البرنامج 

 والمشروعات
 يع األعضاء مشاركة جم -

مراعاة الموارد والتوقيت  -
 المتاح .

 مرحلة التقومي
 وضع معايير تقويم -

 متابعة -
 التغذية الراجعة -
وضع األهداف  -

 الجديدة 
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 .  العمؿ لتنظيـرات المستخدمة : كيقصد بيا المكائح كالقكانيف كالقرا السياسة الداخمية - 
        . عف كؿ مرحمة مف مراحؿ الخطة تحديد المسئكلية كالمساءلة كتحديد مف المسئكؿ: المتابعة - 
 . ككضع خطط معالجة ليا  التقييـ : لمكصكؿ إلى نقاط القكة كالضعؼ - 
 التغذية الراجعة . - 
رة األمف كالسالمة بمرحمة التعميـ األساسي ، فإف أما عف أىمية التخطيط اإلستراتيجي في مجاؿ إدا   

التخطيط اإلستراتيجي يحظى بأىمية كبيرة في إدارة األمف كالسالمة المدرسية ، كتتضح ىذه األىمية في 
 :  النقاط التالية

 تكفير نظاـ معمكماتي ، كالذم عمى أساسو تتخذ القرارات التنظيمية لممؤسسة . - 
 لتحدم كالمكاجية ، فالمؤسسة ما ىي إال نظـ معقدة كمتداخمة ، جعؿ المدرسة تتسـ با - 

 تعتمد عمى التفاعؿ كالتأثير المتبادؿ سكاء بالداخؿ أك ببيئتيا الخارجية .     
 القدرة عمى تشخيص المشكالت كحميا ، كصنع القرارات كاتخاذىا أثناء حاالت كالطكارئ . - 
 ح بتدفؽ البيانات في المدارس سكاء قبؿ يتيح قنكات اتصاؿ مفتكحة كمتعددة تسم - 

 حدكث المشكالت أك أثناء الحدكث .     
تكفير المكارد مف العامميف المؤىميف لمتعامؿ مع ىذا النظاـ ، ككذلؾ المكارد المادية كالكقت  - 

 كالدعـ.
 مفاجئة جعؿ النظاـ يتسـ بالمركنة حيث مكاجية التحديات كتغطية الحاالت الطارئة كاألحداث ال - 

 . (998-998، ص ص 8090)جاد الرب ،      
 تدعيـ قدرة المؤسسة لمتعامؿ مع المشكالت . - 
 تكفير البيانات الدقيقة الكافية أماـ اإلدارة ؛ لمكاجية المشكالت ككيفية التعامؿ معيا . - 
 . تأكيد تكافر المتطمبات الفنية كاإلدارية ككذلؾ المادية لتجنب المشكالت كحدكثيا - 
 كجكد نظاـ تحذيرم يساعد المؤسسة عمى الشعكر كالتنبؤ بالمشكالت قبؿ الحدكث . - 
 تكفير مجمكعة مف سياسات كمتطمبات األمف كالسالمة لدل المؤسسة ؛ لمكاجية أم تغيرات . - 
 تػػػكفير آليػػػات معركفػػػة لػػػدل المؤسسػػػة تسػػػتطيع مػػػف خالليػػػا اسػػػترداد قكتيػػػا كعافيتيػػػا  عنػػػد  - 

 أثيرات سمبية مف المشكالت التي تخص األمف كالسالمة .التعرض لت    
بك تكفير بدائؿ طكارئ لدل المؤسسة جاىزة تحقؽ قدر مف االطمئناف كالثقة أثناء العمؿ بو ) أ - 

 . (80، ص 8000،  بكر
                                     دكر التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األمف كالسالمة المدرسية : -2

يقـك التخطيط اإلستراتيجي بعدة أدكار في إدارة األمف كالسالمة المدرسية داخؿ المؤسسة كلتحقيؽ 
، ص  0;;9، ىيمف كىانجر)األمف كالسالمة كتكفير بيئة آمنة لمعممية التعميمية  ، كمف أىميا يمي

982)   : 
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 كضع األىداؼ : - أ
افيا في إطار ماىية النتائج المرغكبة في يجب عمى اإلدارة العميا لممؤسسة التعميمية أف تضع أىد 

المستقبؿ كالتي سيترتب عمييا تحديد نكع األعماؿ كالمكجيات التي سكؼ تكجو تمؾ األعماؿ 
 كتحديد خصائصيا .

                                                                            التخطيط : - ب
التي سيتـ مف خالليا تنفيذ األىداؼ بنجاح ، كالتخطيط  كيتضمف عممية كضع الخطط كاإلجراءات

 اإلستراتيجي جزء مف عممية التخطيط الشاممة كالتي تضمف تخطيط اإلدارة كالتخطيط التشغيمي .
  كضع األىداؼ التنفيذية لممؤسسة التعميمية : -ج 

 نبثؽ مف األىداؼ األىداؼ التنفيذية ىي تمؾ األىداؼ القابمة لمتحقيؽ عمى أرض الكاقع كالتي ت
العامة ، كيتـ دمجيا في إطار الخطة عمى أساس المراحؿ التي تمر بيا الخطة اإلستراتيجية ، كىي 

 تعبر عف األىداؼ التشغيمية لمخطة.
                                                                          كضع فمسفة المؤسسة : -د

 ا التعريؼ دائمان باالتجاىات الحاكمة ألداء المؤسسة كالتي سكؼ يتـ التعبير عنيا عمى اإلدارة العمي    
 في إطار القيـ السائدة في األداء كتمثؿ ما يعرؼ بالثقافة التنظيمية الداخمية لممؤسسة .                       

                                                                                 كضع السياسات: -ق
قرار الخطط التنفيذية لتكجيو أداء كؿ األنشطة الرئيسة في      كيتـ في خالؿ ىذه العممية كضع كاا

                                                              تنفيذ اإلستراتيجية بالتطابؽ مع أىداؼ المنظمة . 
                                                                         تخطيط الييكؿ التنظيمي : -ك

 كيتـ مف خالؿ تمؾ العممية كضع خطة التنظيـ كالقكاعد كاألسس التي تساعد عمى جذب كتماسؾ     
 األفراد في أداء األنشطة باالتفاؽ مع اإلستراتيجية ، كالفمسفة كالسياسات العامة لممؤسسة .        

                                                                       تيار األفراد كالتفكيض :اخ -ز
 كيتـ في خالؿ تمؾ العممية كضع آليات اختيار األفراد داخؿ المؤسسة بما يتناسب مع أىدافيا     
تيدؼ إلى تحسيف أداء كخطتيا اإلستراتيجية التي كضعت داخميا ، كأيضان التنمية البشرية كالتي     

   العامميف مف خالليا المنظمات. 
                                                                                  كضع اإلجراءات : -ح

 كمف خالؿ تمؾ العممية يتـ كضع كافة اإلجراءات الداخمية لممؤسسة كالتي سكؼ يتـ مف خالليا     
                                        شطة المختمفة لممؤسسة طبقان لمخطة المكضكعة مسبقان.      تنفيذ األن    

                                                                            تكفير التسييالت : -ط
 يا مف تكفير المكاف كالمعدات حيث تعمؿ اإلدارة عمى تكفير ما ىك مطمكب الستمرارية العمؿ داخم     
 كالتسييالت الطبيعية كغيرىا مف متطمبات يجب تكفيرىا لتيسير حركة العمؿ بالمؤسسة .                                            
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                                                                                          تكفير )رأس الماؿ( : -م
 يؤدم عنصر رأس الماؿ دكران حيكيان في التخطيط  لممؤسسة بؿ إنو العنصر الرئيس في صناعة  

 األىداؼ فعمى أساس رأس الماؿ يتـ تحديد إمكانيات المؤسسة كالنتائج المستيدفة في إطار 
 تسييالت العمميات اإلجرائية لدكرة رأس الماؿ ، كلذا قبؿ الشركع في التخطيط يجب التأكد مف ال

رأس سس سميمة ، كينقسـ رأس الماؿ إلى االئتمانية المتاحة كذلؾ لمتمكف مف كضع األىداؼ عمى أ
ف تغيرت سياسات المؤسسة   ماؿ ثابت كآخر متغير فاألصكؿ الثابتة التتأثر بمركر الزمف كحتى كاا

                                                                                 أما المتغيرة فتتأثر تمقائيان بتغيير السياسات .  
                                                                                   كضع المعايير: -ؾ

 فمف خالؿ تمؾ العممية يتـ  إنشاء مقاييس األداء كالتي يتـ تصمييما عمى أساس األىداؼ التي 
 ة ، كمف خالؿ المعايير كالتي تشمؿ في داخميا معايير جكدة األداء كالمنتج النيائي،تتبناىا المؤسس

                                                                مما يساعد في النياية عمى تحقيؽ األىداؼ الخاصة . 
 كضع برامج اإلدارة كالخطط التشغيمية : -ؿ

 البرامج كالخطط التي تحكـ األنشطة كاستخداـ المكارد التي عندما تتـ خالؿ تمؾ العممية كضع 
تتطابؽ مع اإلستراتيجية ك السياسات كاإلجراءات كالمعايير ، سكؼ تمكف األفراد مف تحقيؽ أىداؼ 

 المؤسسة .
                                                                                    تكفير المعمكمات الرقابية : -ـ

إف إتاحة الحقائؽ كاألرقاـ تعمؿ عمى مساعدة األفراد عمى اتباع اإلستراتيجية كالسياسات     
كاإلجراءات  كالبرامج ، كلقياس أداء األفراد في مقابؿ المعايير كالخطط المكضكعة ، كأيضان تساىـ تمؾ 

ممؤسسة ، كتقييـ مدل تقدـ أداء العامميف المعمكمات في تقييـ مدل التقدـ في تنفيذ الخطة الداخمية ل
                                                                              مما يسيـ في النياية في تحقيؽ األىداؼ .  

                                                                                   تحفيز األفراد : -ف
، قنا لمتطمبات الفمسمفة كالسياساتإف تكميؼ األفراد كتحفيزىـ  في كؿ مستكيات المؤسسة لألداء طب   

كأيضان  المعنكية لمعامميف داخؿ المنظمة كاإلجراءات ، كالمعايير في تنفيذ الخطط يسيـ في رفع الركح
ى زيادة الكعي العاـ عندىـ ؛ يسيـ في تقبميـ لمتطكير كالتغيير المرتبط بخطط المدرسة ، باإلضافة إل
 إلدراؾ أىداؼ المؤسسة ما يساىـ في النياية في تحقيؽ تمؾ األىداؼ . 

كتأسيسنا عمى ما سبؽ يتضح أىمية كضع خطة إستراتيجية إلدارة األمف كالسالمة ، كذلؾ ألف    
التخطيط  التخطيط اإلستراتيجي يحقؽ أىمية كبرل في تكفير بيئة آمنة لمتعميـ ، كتتمثؿ أىمية

 اإلستراتيجي إلدارة األمف كالسالمة في جكانب مختمفة تتضح في الشكؿ كالتالي : 
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 (2الشكؿ رقـ )

 .  )إعداد الباحث(يكضح أىمية التخطيط اإلستراتيجي إلدارة أمف كسالمة المدرسة 

درسية يحقؽ أىمية كيتضح مف الشكؿ السابؽ أف التخطيط اإلستراتيجي إلدارة األمف كالسالمة الم   
 لثالثة جكانب كالتالي : 

 أىمية لمعنصر البشرم : -أ
تتمثؿ في الحفاظ عمى سالمة العنصر البشرم كحمايتو بكؿ الكسائؿ ، كيتمثؿ العنصر البشرم    

بالمؤسسات التعميمية في المعمميف كالمتعمميف كالعماؿ ، كذلؾ منذ خركج المتعمـ مف بيتو إلى 
الدراسي  ، ككذلؾ أثناء العمؿ داخؿ المؤسسة ، فتحقيؽ الشعكر باألمف يساعد  عكدتو نياية اليـك

 عمى نجاح التعميـ في تحقيؽ أىدافو .
 أىمية لممجتمع المحيط :  -ب

يتمثؿ المجتمع المحيط في كلي األمر كمؤسسات المجتمع التي تيدؼ إلى سالمة التمميذ حتى 
البشرم داخؿ المدرسة تتحقؽ األىمية بالنسبة  رجكعو إلى البيت ، كبتحقيؽ األىمية لمعنصر

 لممجتمع المحيط .
 أىمية مادية : –ج 

تتمثؿ في الحفاظ عمى المباني الدراسية كما تشمؿ عميو مف أدكات كغيره ، فاالىتماـ بسالمة 
 العنصر البشرم يحتـ عمى مسئكؿ األمف كضع الخطط لمصيانة الدكرية ، كمنع حدكث الككارث داخؿ 

 ي ؛ مما يحقؽ الحفاظ عمييا كما تحتكيو ، فتقؿ الخسائر المادية .المبان
 

 

التخطيط أمهية 

إلدارة  اإلسرتاتيجي

 أمن وسالمة املدرسة

 

 أمهية للعنصر البشري

 

 أمهية للمجتمع احمليط

 

 أمهية مادية
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 ادلراجع 
 ادلراجع انعربيت :  -أوالً 
 الكتب : - أ   

، التخطيط المنظكمي الناجح   -اإلدارة التربكية عمـ كفف ،  (8092) نيمميالسيد ، أحمد ك إبراىيـ ،   -9
 دار الزىراء .: السعكدية   الرياض ، 

عداد الخطة اإلستراتيجية،  (8000)مصطفى محمكد أبك بكر ، -8 اإلسكندرية : ،  التفكير اإلستراتيجي كاا
 الدار الجامعية .

 مكتبة اإلشعاع .اإلسكندرية : ،  أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية  ، (9;;9) عبدالسالـأبك قحؼ ، -2

 القاىرة :  ماذج تطبيقية ،اإلدارة اإلستراتيجية مفاىيـ كن( ، 8008إدريس ، ثابت كالمرسي ، جماؿ )-8

 الدار الجامعية .      

 ، القاىرة : دار الفجر. أسس تخطيط التعميـ( ، 8098البحيرم ، خمؼ محمد ) -2

 ، لبناف : االدار العربية لمعمـك .  التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ( ، 8090الجبكرم ، حسيف ) -8
تراتيجي في ضكء معايير جكدة التعميـ،  ( ، التخطيط اإلس8090الحارجي ، أحمد محمد كآخركف )-9

 الكتب . القاىرة : دار 

دار األردف : ، اإلدارة اإلستراتيجية ) إدارة جديدة في عالـ متغير (، (8008)عبد العزيز الحبتكر ، -:
 المسيرة  .

ر دا ، األردف : اقتصاديات كتخطيط التعميـ في ضكء إدارة الجكدة الشاممة ( ،8092الحريرم ، رافدة )-;
 .المناىج 

عماف ،  المدخؿ كالمفاىيـ كالعمميات  -اإلدارة اإلستراتيجية  ، (8008)عباس خضير الخفاجي ،  -90
 دار الثقافة .، األردف : 

دار األردف : ، اإلدارة اإلستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية ،  (8002) زكرياالدكرم ،  -99
 .م اليازكر 

مكتبػػػة القػػػاىرة : ،  تخطػػػيط االسػػػتراتيجى لمتعمػػػيـ الجػػػامعى ال، (8092)أحمػػػد محمػػػكد الزنفمػػػي ،   -98
 .األنجمك مصرية 

، القػاىرة :   اإلدارة المدرسية كالصفية منظكر الجػكدة الشػاممة ،  (:800)إبراىيـ عباس الزىيرم ،  -92
 . دار الفكر العربي

 المسيرة  .دار عماف : ،  اإلستراتيجية كالتخطيط اإلستراتيجي ، (8092)بالؿ خمؼ السكارنة ،  -98

دار القاىرة : ،   التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ، ( 8099)رضا ك المميجي ، بيكمي الضحاكم ،  -92
 .الفكر العربي
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 اإلسكندرية : الدار الجامعية .  ،  اإلدار اإلستراتيجية )إدارة األلفية ((، 8009العارؼ ، نادية ) -98

،  طيط اإلستراتيجي كاألداء المتكازفالتخ،  (8008)رمضاف غريبة ، عبد الحميد ك الغربي ،  -99
 . المكتبة العصريةالمنصكرة : 

دار النشػػػػر القػػػػاىرة : ،  اإلدارة المدرسػػػػية الحديثػػػػة الفاعمػػػػة،  (8092)السػػػػيد أحمػػػػد الغفػػػػار ،  -:9
 . الجامعية

 اإلدارة اإلستراتيجية لمكاجية تحديات القرف العشريف،  (;;;9)عبدالحميد عبدالفتاح المغربي ،   -;9
 مجمكعة النيؿ العربية رة : القاى، 

دارة الفصؿ: أصكؿ نظرية كقضايا معاصرة ، ( 8098)ياسر فتحي الينداكم ،  -80 ، إدارة المدرسة كاا
 المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر .القاىرة : 

، المكارد (  –الجكدة  –اإلدارة التعميمية )اإلستراتيجية ، ( 8008)مارجريت كآخركف بريدم ،  -89
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