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 اإلىداء
 
بياء كالمرسميف سيدنا محمد بف عبد اهلل عميو الصبلة كالسبلـ، صاحب نخاتـ األالحبيب المصطفى  إلى

 الشفاعة كالمقاـ المحمكد كخمفائو الراشديف كصحابتو الغر المياميف.
 

ما فتئت بالدعاء لي بالتكفيؽ كالسداد ي بقائيا كمتعيا متاع الصالحيف، كالدتي المباركة أطاؿ اهلل ف إلى
الدىا كبارؾ في عمرىا كارزقني أك نيار، الميـ جازىا خيران، بما جازيت كالدة عف الطراؼ أاء الميؿ ك أن

 برىا.
 
مف  إلىاة، ناالمحتضف كؿ المحظات  كشاطئ الصبر الجميؿ في ليؿ المع فاكالدم  بحر الحن إلى 
 حسف خاتمتو.أصمح عممو ك أك -طاؿ اهلل في عمره أ -ظافرم،أمنذ نعكمة  فايمي اإلناذغ
 
جيدان في تشجيعي  ألكي ربي كصديقي في الحياة زكجي الحبيب "محمكد" الذم لـرفيؽ د إلى
 دني. ناكمس

 

خائيا، اليؾ يامف تسكف إيا كُحرِمت نفسي مف سعادة لحظات مف ذىبت كلف تتمتع عيني برؤيت إلى
 . (دالؿ :)ليؾ ياإؾ ابدان ال يبرح القمب... كانالمحد كم

 
عمرىا، خص منيـ جدتي اطاؿ اهلل أدعكة صالحة... ك  أكبفكرة كؿ مف مف أسدل لي معركفان كلك  إلى
خك   كفقيـ اهلل كحفظيـ مف كؿ مكركه. كعماتي ي كأخكالي كخاالتيناكا 
 

 عمو عمي.ندم المتكاضع الذم تـ بحمد اهلل ك الييـ جميعان أىدم ثمرة جي
 

 
 سماح أبك عياشالباحثة: 
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 إقرار
يا نتيجة أبحاثي الخاصة، أنك ، لقدس لنيؿ درجة الماجستيرمت لجامعة ايا قدأنالرسالة  معدة ا أنأقر  

أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم  أكىذه الرسالة  أفك  ،ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد باستثناء
 خارجو. أكجامعة داخؿ الكطف 

 االسـ : سماح محمد حممي أبك عياش
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 تقديرالشكر وال

 
عمينا مف ِنعمو العظيمة، سبغ  بو أت أسماؤه بالحمد كالثناء عمى ما اهلل جؿ  جبللو كتقدس إلىتكجو ا

يحمد، فالميـ لؾ الحمد حمدان كثيران طيبان مباركان فيو، كما ينبغي لجبلؿ  أفالجسيمة، فأىؿ ىك  كاالئو
 ؾ، حمدان يكافئ نعمؾ كيكافي مزيدؾ.نايؾ كعظيـ سمطكج
 

ـْ (: لىاقكلو تعب كعمبلن  ـْ أَلَِزيَدنَُّك ـْ َلِئْف َشَكْرُت ْذ َتَأذََّف َربُُّك جامعة القدس ممثمة  إلىتقدـ بالشكر أني أنف )َكاِ 
لى، ك (محسف عدس)الدكتكر العمكـ التربكية بعميد كمية  ئمة المكلى أساتذتي في مرحمة الماجستير سا ا 
خص بالذكر المشرؼ عمى رسالتي  أذا العمـ الشريؼ كالحفاظ عميو، ك يعينيـ عمى نشر ى أفعز كجؿ 
كرمني بتكجيياتو كتصكيباتو كسيؿ لي كثيران مف العقبات سيؿ اهلل أالذم  (خيرافأشرؼ ابك )الدكتكر 
 .الجنو، كجزاه اهلل خيران  إلىلو طريقو 

 
 أفلجنة المناقشة بتكرميما بمناقشة رسالتي أساؿ اهلل عضكم ساتذة لؤل فاتقدـ بالشكر كالعرفأككذلؾ 

 قاتيما لما يحبو كيرضاه.أك يبارؾ ليما ب
 

ف كالنصح كالدعـ المتكاصؿ  ك اعمى ركح التع (أ. فايزه فراج  )مديرة مدرستي إلىتقدـ بالشكر أكما 
 حسناتيا. فاجعمو اهلل في ميز 

 
نا تحت ظمو يكـ ال ظؿ اال يجمع أفالمبارؾ  كافعنا في ىذا المكما جم إلىو كتعناسأؿ اهلل سبحأك 

لو كصحبو آالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد ك الحمد هلل رّب العالميف، ك  أف :"اناخر دعك آظمو، ك 
 ."يـك الديف إلى فاأجمعيف  بإحس
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 ممخص ال
ككالة الغكث الدكلية في الضفة  مديراتخطيط التربكم لمديرم ك ميارات الت إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
ككالة الغكث الدكلية  مدارس مديراتمجتمع الدراسة مف جميع مدراء ك  كتككف .الغربية مف كجية نظرىـ

كمديرة، مكزعيف  مديران ( 8:كالبالغ عددىـ ) 3127/ 3126لمعاـ  الثانيفي الضفة الغربية، مف الفصؿ 
المنيج الكصفي الدراسة  تاستخدمك  ،الدراسة عمييـ جميعان  أداةحيث تـ تكزيع ( مدرسة، 8:عمى )

 .التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة
 

عمى الدرجة الكمية  لدرجة ميارات لمتخطيط التربكم المديراتك تقديرات المدراء  أفنتائج الدراسة  أظيرت
كجكد فركؽ عدـ الدراسة أيضان  أظيرتما ك (5233)حيث بمغت الدرجة الكمية  (جدان جاءت )مرتفعة 

 تبعاالتخطيط التربكم  لميارات المديراتكجيات نظر المدراء ك المتكسطات الحسابية لتفي 
 المنطقةالمدرسة، ك  كاف، كماإلدارةلمتغيرات)الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ 

 الفركؽ تكانك  اإلدارةالخبرة في مجاؿ  تغيرلمكظيرت فركؽ في المتكسطات الحسابية التعميمية(، 
 .سنكات( 21) مف أعمى( سنكات ك 21-6لصالح  مف )

الفركؽ بيف مخيـ  تكانالمدرسة ك  كافلمتغير م اختبلؼ في المتكسطات الحسابيةكما تبيف كجكد 
لمتغير  تبعان  احصائيةكقرية لصالح المخيـ، كبيف قرية كمدينة لصالح القرية. ككجكد فركؽ ذات داللة 

بيف منطقة نابمس التعميمية كمنطقة القدس التعميمية لصالح منطقة نابمس  تكانالمنطقة التعميمية ك 
 الخميؿ التعميمية لصالح منطقة القدس التعميمية. منطقةالتعميمية، كبيف منطقة القدس التعميمية كبيف 

التخطيط التربكم مف قبؿ  صت الدراسة بضركرة تعزيز ممارسة مياراتأك كبناء عمى نتائج الدراسة 
إدارة التعميـ في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الدكلية لبعض المفاىيـ المتعمقة ميارات التخطيط 

كذلؾ باإللماـ بكافة العكامؿ التي يا نتيجة الدراسة، أظيرتالتربكم لمحفاظ عمى الدرجة المرتفعة التي 
 تحقؽ كتحفز ىذه النتيجة.
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The Reality of Educational Planning Skills in The View Point of 

UNRWA’s Male and Female School Principles in The West Bank. 
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Abstract : 
 

The study aimed at identifying the educational strategic planning skills from 

the perspective of UNRWA schools Principals in the West Bank . The study 

population is composed of all 97 principals of UNRWA schools in the West 

Bank, who are distributed in 97 schools from the second semester of 

2015/2016. The study tool was distributed to all principals and the analytical 

descriptive approach has been used as it is the most appropriate to the nature 

of this study.  

The results of the study showed that the estimates of the levels of skills for 

educational strategic planning on the overall score were very high with 4.22. 

The study also showed that there are no differences in the arithmetic averages 

of the views of principals of educational strategic planning skills according to 

(sex, the principals’ experience, the location of the school, and the educational 

district). Differences were found in the arithmetic averages of the variable of 

experience and differences were in for the  (5-10) years and higher than (10 

years). 

There was also a difference in the arithmetic average of the variable of the 

place of the school, in which the differences between camp and village were 

for the camp and the differences between the village and the city were for the 

village. Also,  there were differences of statistical significance according to 

the variable of the educational zone between the Nablus educational district 

and the Jerusalem educational district were for the Nablus educational district, 

and between the Jerusalem educational district and the Hebron educational 

district were for the Jerusalem educational district. 
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Based on the results of the study, the study recommended the need to 

enhance the practice of educational Strategic planning skills by the 

Department of Education in UNRWA for some concepts related to the 

skills of educational planning to maintain the high score presented by 

this study, knowing all the factors that achieve and stimulate this result 
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 لوال الفصل 
_______________________________________________________________________ 

 راسة وأىميتيامشكمة الد
 

 المقدمة:  1.1
ـك لجميع المجتمعات  ىمية كضركرة يكما بعد يإنساني قديـ قدـ االنساف، كىك يزداد أالتخطيط عمؿ 

، كاتسعت مجاالتو حتى شممت كمضامينوالمعاصرة، كنتيجة ليذه االىمية تطكرت اىدافو كأساليبو 
ه المجاالت كىك يمثؿ معالجة عممية جميع جكانب الحياة االنسانية فكاف التخطيط التربكم أحد ىذ

 الدارساتتستند الى مجمكعة مف  ؿ، كذلؾ بكضع خطةالتعميـ في حركتو نحك المستقبمجرل لتنظيـ 
لمنظاـ التربكم، كما يتصؿ بو مف نظـ اقتصادية كاجتماعية، تتضمف مجمكعة مف الدراسات لمنظاـ 

ضمف مجمكعة قرارات تحدد أىداؼ التعميـ التربكم، كما يتصؿ بو مف نظـ اقتصادية كاجتماعية، تت
كالسبؿ المناسبة لبمكغيا باالستخداـ االمثؿ لممكارد المتاحة، ثـ متابعة تنفيذ تمؾ الخطة كتقكيميا 

 (. 3114)العربيد، 
 

السريع كالتغيرات الحضارية  اال نتيجة لمتطكر يعد التخطيط لمتربية مفيكمان جديدان نسبيان لـ تظير
كضع اسسيا كحدد معالميا التطكر كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي، كعمى ذلؾ نجد أف الحديثة التي 

أف التربية ال يمكف أف تعيش بمعزؿ عف المشكبلت كاالحتياجات كتطمعات  :التخطيط لمتربية ىك
االفراد كالمجتمعات، كأنيا قكة اجتماعية ىائمة قادرة دائما عمى إحداث تغيرات بعيدة المدل في البناء 

لحضارم لممجتمع، ىذا فضبل عف ككنيا قكة اقتصادية كبرل باعتبارىا استثماران ألعظـ ما لدل األمـ ا
 (. 3116مف مكارد اال كىي ثركاتيا البشرية) غنيمة، 

 
 تكتنبع أىمية التخطيط التربكم ليس باعتباره تخطيطا قطاعيان لو ارتباط بالتخطيط القكمي كاستراتيجيا

قكل مي كقاعدة ارتكازه، فيك بتنمية و يمثؿ مجاالن مف مجاالت التخطيط القك التنمية فحسب، بؿ ككن
المكارد كالقكل البشرية، بحيث يقكـ بصقؿ كصياغة ما لدل الكفاءات البشرية مف قدرات كميارات 

ف العنصر البشرم ب مختمفة عممية كفنية كسمككية، كينطمؽ مف ىذا مف أكمعارؼ كاتجاىات، في جكان
 (.3113اساسية في بناء التقدـ االقتصادم كاالجتماعي)محمد،أصبح ركيزة 
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تحتـ األخذ بعممية التخطيط التربكم كىي الزيادة السكانية كما رافقتيا  يكىناؾ الكثير مف العكامؿ الت

ت في التكزيع مف زيادة في الطمبات عمى التعميـ كعامؿ التغيير االقتصادم كما يصاحبو مف تغيرا
 :كعامؿ التغيير في التركيب الكظيفي كما ينتج عنو مف ميف مختمفة تحتاج عي.السكاني كاالجتما

تدريبا يناسبيا، كارتفاع مستكل المعيشة كما يرافقو مف تزايد الطمب عمى التعميـ، كعامؿ التقدـ 
 (.9::2التكنكلكجي كما يتطمبو مف إعداد متخصصيف لمكاكبة ىذا التقدـ )متكلي، 

 
إدارة المدرسة كتكفير البيئة التعميمية المناسبة ليا، المسؤكؿ المباشر عف عد مدير المدرسة كما ي

كتنسيؽ جيكد العامميف كتكجيييـ كتقكيـ اعماليـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة. كقد أصبح دكر 
المدير أساسيان في تكجيو الفعاليات المختمفة التي تسيـ في العممية التربكية. فيك مسؤكؿ عف قيادة 

جميع الجيكد كالقكل لتحقيؽ اىداؼ المدرسة. باإلضافة الى مسؤكليتو في تكفير كتييئة جميع  كتكجيو
التسييبلت البلزمة لمعممية التربكية. كفي النياية ىك مسؤكؿ عف تحسيف مستكل تعميـ تبلميذ مدرستو 

الركحي، كتعمميـ، كتكفير كؿ الظركؼ االمكانات التي تساعد عمى تكجيو نمكىـ العقمي كالجسمي ك 
 (. 8::2كتحقيؽ االىداؼ االجتماعية التي يؤمف بيا المجتمع )نصار، 

 
دكار متعددة، كتعميمية كتثقيفية أارس فييا الكحدة البنائية لمنظاـ التعميمي لممجتمع كتم:المدرسة تمثؿ ك 

 تخطيط التربكم في ذلؾ الكقتالكحضارية، كىي بذلؾ جزء مف مكضكع التخطيط التعميمي، كجزء مف 
 . (3112)مدبكلي، 

 
كاضحة، كمحددة ككاقعية كمكضكعية، عامبلن  أىداؼ إلىالمدرسي الذم يستند  اإلدارمكيعد التخطيط 
التعميمية، كربما  اإلدارة أىداؼيا التي ىي جزء مف أىدافالمدرسية كفي تحقيؽ  اإلدارةىاما في نجاح 

فني، كلكف أىـ مجاالت التخطيط الك  اإلدارمؿ بيف مجاالت التخطيط المدرسي يكجد تداخؿ كتكام
عمـ كالتعميـ، كالمجاؿ تلالمدرسي ىي: الطبلب، كالمعممكف، المناىج كالمجتمع المحمي، كا اإلدارم
 .(:::2)الصالحي،  االبداعي

 
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا   2.1

تحد في  انطبلقا مف تعدد المسؤكليات المناطة عمى عاتؽ مدير المدرسة، فقد أصبح يكاجو مشكبلت
مثؿ لمدرستو مما ينجـ عنو بالتالي مشكبلت تنظيمية حياف مف أداء عممة في التخطيط األكثير مف اال

  .كتنسيقية تؤثر سمبان في انجاز االىداؼ التربكية 
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    :الباحثة عمى العديد مف الدراسات التربكية السابقة ذات العبلقة، كدراسة كؿ مف اطبلعكمف خبلؿ  
 ( تبيف اف المخطط3118( ك)الحكمي، 3118( ك ) ابكعيشة، 3119( ك)المطيرم، 3121) الركيمي، 

ي الكثير مف االكقات عف أداء دكره في كضع خططو ف تعكقوالتربكم يكاجو مشكبلت كعقبات عديدة 
 .كتنفيذىا كتقكيميا

لغكث ككالة ا"فكرة ىذه الدراسة، حيث الحظت الباحثة كمف خبلؿ عمميا كمعممة في  جاءتمف ىنا 
ىناؾ   أف، مديرم كمديراتمف المباشر مع فئة  االحتكاؾمنطقة الخميؿ التعميمية، كبعد في  "لبلجئيف

ا في ميارات أداء لبعض جك  ب ميارات التخطيط التربكم لدييـ كالذم يعكس بدكره عمى ناقصكرنا كاضحن
مما دفع الباحثة ىنا  راتالمديعمى مستكل أداء المدراء ك  مية التخطيط كمخرجاتيا، كبالتاليمستكل عم

 م كمديراتمدير تسميط الضكء عمى مكضكع حيكم كىاـ، كىك كاقع ميارات التخطيط التربكم لدل  إلى
 مف كجية نظرىـ.ي الضفة الغربية ككالة الغكث ف مدارس
 تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: وكعمي
 

من الضفة الغربية وكالة الغوث في  مدارس ديراتمما واقع ميارات التخطيط التربوي لدى مديري و 
 جية نظرىم؟و 
 
 سئمة الفرعية التالية:األ ؿك األ ئيستفرع مف السؤاؿ الر كي
 

الضفة الغربية ككالة الغكث في  مدارس مديراتما كاقع ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  (2
برامج كمشركعات الخطة،  جية نظرىـ في المجاالت التالية: )مجاؿ آلية التخطيط، مجاؿك مف 

 كمجاؿ تقييـ الحاجات، مجاؿ التنبؤ، مجاؿ تحميؿ المكازنة(.

 مدارس مديراتك  يرمالتخطيط التربكم لدل مد متكسطات مياراتفي اختبلفات ىؿ تكجد  (3
لجنس، المؤىؿ العممي، زل لمتغيرات )اعجية نظرىـ تك مف الضفة الغربية ككالة الغكث في 

 (؟، المنطقة التعميميةالعمؿ كافم ،سنكات الخبرة

 
 الدارسة:  أىداف 3.1

 التالية:  ىداؼتحقيؽ األ إلىىدفت الدراسة الحالية 
 

 ككالو الغكث في  مدارس مديراتالكشؼ عف كاقع ميارات التخطيط التربكم لدم مديرم ك  .2
 الضفة الغربية مف كجية نظرىـ.
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كاقع ميارات التخطيط التربكم  اختبلفات في المتكسطات الحسابية لىنالؾ  افكاذا التعرؼ  .3
 تعزل لمتغيرات ىـنظر  ضفة الغربية مف كجيةككالو الغكث في ال مدارس مديراتلدل مديرم ك 

 (.، المنطقة التعميميةالعمؿ كاف، م)الجنس، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة

 
 

 أىمية الدراسة:   4.1   
 ية الدراسة الحالية مف:تنبع أىم

 

، ككاقع  المديراتك  يرملممد التخطيط التربكم ميارات مكضكعان ميمان كىك تناكلتككنيا  .1
 ليذه الميارات. يـامتبلك

دكارىـ في التخطيط أفي كيفية التعامؿ مع  المديراتك  تسيـ ىذه الدراسة في مساعدة المدراء .2
سمبيات كالصعكبات التي الات كالتغمب عمى جابياإليد تحقؽ ىذه الدراسة الكثير مف التربكم. كق

 في التخطيط التربكم. المديراتالمدراء ك تكاجو 

القرارات التعميمية مف ىذه الدراسة  مالمخططكف في مجاؿ التعميـ، كمتخذيستفيد  أفكيتكقع  .3
كضع  في ما يساعدمالمدرسية،  داراتكاقع ميارات التخطيط التربكم في اإل إلىفي التعرؼ 

 كآليات عمؿ تسيـ في تطكيره. جياتياتاستر 
 
 
 
 

 حدود الدراسة:   5.1
مف العاـ الثاني تـ تنفيذ ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي  :ةيناالحدود الزم .2

 .3126/3127الدراسي

ككالة الغكث الدكلية  مدارس مديراتمديرم ك جميع طبقت ىذه الدراسة عمى  ية:كانالحدود الم .3
 في الضفة الغربية.

الضفة مناطؽ  جميع في الدكلية ككالة الغكث مدارس مديراتك  كجميع مدير  د البشرية:الحدو  .4
 الغربية التعميمية.
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 مصطمحات الدراسة: 6.1
عقمية كعممية لتنظيـ مجرل التعميـ في  ة( بأنو:" معالج3114كما عرفو رحمة )التخطيط التربوي: 

مجمكعة مف الدراسات لمنظاـ التربكم، حركتو نحك المستقبؿ، كذلؾ عف طريؽ كضع خطة تستند إلى 
يـ كما يتصؿ بو مف النظـ االقتصادية كاالجتماعية، كتتضمف مجمكعة مف قرارات تحدد أىدافيا لمتعم

 .(3114;: )رحمة، ثـ متابعة الخطة كتقكيميا.مثؿ لممكارد المتاحة كسببلن لبمكغيا باالستخداـ األ

 
 جرائي لمتخطيط التربوي :التعريف اإل

( "بأنو العممية المستمرة كالتي تستيدؼ تنظيـ شؤكف التربية في 3117رم )عرفو حافظ كالبحي ككما
التعميـ في مجتمع ما كعبلج المشكبلت التربكية بحمكؿ كاقعية تتناسب مع االمكانات كمسايرة لمقكمات 

)حافظ  المجتمع كاىدافو كتكفير تعميـ مناسب لقدرات كاستعدادات الطبلب كاحتياجات المجتمع"
 (3117;31 رم،كالبحي

 
المشرؼ المقيـ في المدرسة كىك القائد التربكم الذم يعمؿ عمى التجديد في ىك  مدير المدرسة:

، بحيث يككف التجديد كمما سنحت ةاالجتماعيمدرستو بكؿ ما يتعمؽ بالعممية التربكية كأبعادىا النفسية ك 
و:" ىك المسؤكؿ بشكؿ تاـ أنب (3114;:رير،)ش كتعرفو .(3115;25، كحراحشة فا)القرعالفرصة لو 

عف إدارة المدرسة كتنظيميا كرفع تقارير عف سيرىا كعمميا ككؿ ما يحدث داخؿ  نطاؽ حدكد المدرسة 
 التي يشرؼ عمييا".

 

 :نروا(و وكالة المم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين )ال 
في الشرؽ االدنى. )األكنركا(. " تعد االكنركا  فيف الفمسطينييككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئ

ما مجمكعة  غاثة كالخدمات االجتماعية( لدييا)التعميـ كالصحة كاإل األساسيةالمزكد الرئيس لمخدمات 
 (.2د: :311مميكف الجئ فمسطيني في منطقة الشرؽ األكسط" )ككالة الغكث الدكلية، خمسة 
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 الثانيالفصل 
 

 لنظري والدراسات السابقةا االطار
 

 
 النظري االطار 1.2

 
 الدراسات السابقة 2.2
 

 الدراسات العربية 1.2.2
 

 ةالجنبيالدراسات  2.2.2
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2
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 الثانيالفصل 
_______________________________________________________________________ 

 والدراسات السابقة: النظري االطار
 

طارىا النظرم، ثـ عرضا لمدراسات السابقة ذات العبلقة:   يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمخمفية الدراسية كا 
 

 النظري االطار 1.2
 مفيوم التخطيط التربوي 1.1.2

 ىنالؾ عدة تعريفات لمتخطيط التربكم منيا:
 

حصر المكارد المتاحة، سكاء البشرية  أسمكب عممي رشيد يتضمف :أنو (3121) أبك طاحكف فقد عرفتو
كغير البشرية، كتحديد احتياجات المنظمة، كاختيار أمثؿ السبؿ لبمكغ األىداؼ المحددة في فترة زمنية 
معركفة، كذلؾ بقصد إحداث تغيرات بنائية ككظيفية في المنطقة مكضع التخطيط. )أبك طاحكف، 

:1;3121.) 
 
 ،معينة ككاضحة المعالـ أىداؼتحقيؽ  إلىعممي يسعى  مكبأسو أنفقد عرفة  (:311) مريزيؽما أ
تككف  أففيك يتميز بالمنيج العممي أم  ،ص جميع المدخبلتحالتعامؿ مع التخطيط ينبغي ف يفك 

البحث العممي كالبحث ىك طريقة لجمع المعمكمات عف  أسمكببالتخطيط يعمؿ  أفالعممية عممية، أم 
 (.:311;:2، مريزيؽ) لمنظاـ ككؿ. أكلممشركع  أكؿ أمر ما كالخركج بنتائج مفيدة لمعم

 
مستقبمية بكسائؿ مناسبة  أىداؼو عممية منظمة كمستمرة لتحقيؽ أنأيضان ب (:311) مريزيؽ كعرفو
، كذلؾ بعنايةلكيات مختارة ك مجمكعة مف القرارات كاإلجراءات الرشيدة لبدائؿ كاضحة كفقان أل إلىتستند 

جؿ رفع كفاءة كفاعمية النظاـ أرد المتاحة كلمزمف كالتكمفة، مف ممكف لممكا استثماربغية تحقيؽ أقصى 
 (.:311;34، مريزيؽ) التربكم.

 
ة كجكب اإلداريالعامة كالتي يقع عمى عاتؽ القيادة  اإلدارةكالتخطيط مف الكظائؼ القيادية كالميمة في 

ال بتحقيؽ اليدؼ مف إذه الكظيفة العميا، كال تنتيي ى اإلدارةية تختص بيا أساسالنيكض بو ككظيفة 
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حكؿ  االفتراضاتيضان كضع مجمكعة مف أ وأنك  الخطة.التي تعمؿ عمى تنفيذ  اإلدارةخبلؿ نشاطات 
 الييا خبلؿ فترة محددة مع تقدير المطمكب الكصكؿ ىداؼفي المستقبؿ ثـ كضع خطة تبيف األ الكضع

 .(3119;9: صعميؾ، )أبكعميةبفا ىداؼرية لتحقيؽ ىذه األالمادية كالبش حتياجاتاال
 

 ي لمتعميـ في حركتو نحك المستقبؿ، كذلؾ عفنىك عممية  التكجو العقبل (3118) الفريحات كعرفة
و أىدافالقائمة عمى البحث كالدراسة، تمكينان ليذا التعميـ مف تحقيؽ طريؽ إعداد مجمكعة مف القرارات 

 (.3118;:2)الفريحات، لمكقت.  أقؿ ستثماراىا فاعمية، كمع أكثر جح الكسائؿ ك أنالمرجكة منو ب
 

حديث عف التخطيط بكافة التخطيط التربكم يككف متبلزمان مع ال أفكمف خبلؿ التعريفات السابقة نجد 
و أىداف إلىيسمكو لمكصكؿ  أفب جالطريؽ الذم ي، فيك يعني التنبؤ بالمستقبؿ كىك اىتماماتومجاالتو ك 

ميؿ حو عاـ مف المخطط القياـ بعممية تكيتطمب التخطيط بكج المتمثؿ في السيطرة عمى المستقبؿ،
التخطيط مف حيث االمكاؿ البلزمة، كالجيد الكاجب بذلو في العمؿ الذم يتـ التخطيط لو،  أثناءدقيقة 

مكر غير ذلؾ مف األ إلىمعنكية  أكمادية  تكانالمتاحة، كالظركؼ المحيطة بالعمؿ سكاء أ اتكاناإلمك 
كيرتبيا عمى  ،قدراتو ككاقعو ئـتكاان أىدافيصنع  أفيجب عمى المخطط  وأن ميؿ أمالتحالتي تستمـز 

 إلى االنتقاؿأىمية( كتحقيقو ثـ  كثرعمى المخطط تحديد ىدؼ معيف )األ أفلكيات، بمعنى أك شكؿ 
ية نان عقبلأىدافيضع  أفي ك نيككف ذا تفكير عقبل أفاليدؼ الذم يميو في األىمية، لذا ينبغي عميو 

 ر عمى ىدييا. يسي
 

 أىمية التخطيط التربوي: 2.1.2
في اإلدارة التربكية، ألنيا تسبؽ الكظائؼ األخرل،  ساسيةاالإف عممية التخطيط التربكم تعد الكظيفة 

مكجكد كما يرغب النظاـ في تحقيقو، كبذلؾ  ككتشكؿ قاعدتيا، فالتخطيط يضيؽ الفجكة بيف ما ى
طكر ذاتيا كأساليبيا كتقنياتيا لتككف أداة فاعمة في عممية التطكير، كالبد االدارة أف تأصبح لزامان عمى 

 ( . 76:2006أف يحؿ التخطيط محؿ االرتجاؿ في التحرؾ نحك المستقبؿ )آدـ،
 

فيك الكظيفة الرئيسة لعمميات اإلدارة التربكية حيث أف كافة االنشطة كالنتائج تعتمد اعتمادان كميان عمى 
شركعات التربكية، كما يعد أيضان مفتاح نشاط المجتمع في المجاؿ التربكم مرحمة التخطيط لمم

التربية كالتنمية لمتخطيط مف أبرز  ئيسة ككسيمتيا الفعالة، كتعد اليكـالتعميمي، كىك أداة التنمية الر 
 المفاىيـ التي لقيت اىتمامان مف جميع الدكؿ المتقدمة كالنامية، كتستحكذ عمى جؿ خططيـ كأىدافيـ،

 (.3118ىدفيا األسمى رفع مستكل معيشة الفرد كالمجتمع كتحسيف احكاليما )الحريرم، 
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و يعكد بفكائد عديدة نالـز كحيكم لنجاح أم عمؿ، أل يعتبر التخطيط أمر (3124) عرابة بني ندكع
 و: أنعمى المؤسسة، منيا 

 
و بدكف نأل بصكرة كاضحة، تساعد عمى تكضيح الرؤية كتكجيو الجيكد، ىداؼيبرز األ  .2

كاضحة  أىداؼعدـ كجكد  أفع في الجيد كالكقت، فمف المعركؼ التخطيط لمعمؿ يحدث ضيا
، ينتج عنو ضياع جيكد العامميف في ىداؼكعدـ كجكد جيكد تخطيطية كافية لتحقيؽ ىذه األ

 المؤسسة، كضياع الكقت، كما تغمب الفكضى عمى الجيكد الجماعية.

قصر أتحقيؽ اليدؼ في مما يساعد عمى  كؿ مرحمة، نجازإلـ مراحؿ العمؿ كالكقت البلز  يحدد .3
 جيد ممكف. أقؿكقت كب

لبلستعداد رض سير العمؿ، مما يدعك تعي قد تمف التنبؤ بالمشكبلت كالمعكقات الت يمكف .4
 كمكاجية ىذه المشكبلت قبؿ حدكثيا.

 .اإلدارةلتنفيذ باقي كظائؼ  االنطبلؽيعتبر التخطيط نقطة  .5

 ى مكاجيو المشكبلت كالعقبات كيؤىميا لممنافسة.يساعد المؤسسة عم .6

الفعمي لتحقيؽ اليدؼ بالمعيار المحدد في خطة  نجازاإلعممية التقكيـ عف طريؽ مقارنة يسيؿ  .7
 العمؿ

 مفاجآت قد تكاجييا في المستقبؿ. أكيحمي المؤسسة مف أم صدمات  .8

 يعمؿ عمى رفع كفاءة المؤسسة كيزيد مف فعاليتيا. .9

ىـ االمختمفة، كما يزيد مف التف األقساـك  داراتتنسيؽ مع اإلالعمؿ عمى التخطيط الجيد ي .:
مثؿ لممكارد كتقميؿ التكمفة، كرفع مستكل األ ستخداـاال إلى، كيؤدم فراداألف بيف ك اتعكال

 الجكدة.

 
ف أىمية التخطيط التربكم لممشركعات التربكية بكافة أنماطيا كأنكاعيا، تنبع ( أ3117كيرل النجدم )

 اآلتية:لحقائؽ مف ا
. أصبح االقتصاد عامؿ أساسي مف عكامؿ زيادة فعالية التربية، كباعتبار أف التخطيط ىك 2

ركح التنمية االقتصادية كالعامؿ األساسي في نجاحيا، لذا فأف التخطيط التربكم أمر الـز 
 لزيادة فاعمية النظـ التعميمية مف الناحية االقتصادية.

 
مما يعني كضكح مية االجتماعية بالنظـ التعميمية كنتائج أدائيا . ارتباط مشركعات التن3

 الرؤية كاالىداؼ العامة لمتربية كالتنمية في آف كاحد.
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ؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع كفتح الفرص أماـ االفراد كتنكع فرص العم  .4
 التخطٍط التزبىيه العدالة كمف أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ ىذ االنتاجي أك الميف االقتصادية،

بنتائج البزاهج التزبىٌت التعلٍوٍت والتذرٌبٍت الكفٍلت بإسالت الوتنالضاث  األساسٍتلعاللته 

 االجتواعٍت والفىارق االلتصادٌت بٍن االفزاد2

 

ٌوكن االفادة هن الوىارد الوتاحت فً تحمٍك أكبز استٍعاب هن االفزاد فً بالتخطٍط السلٍن  2 5

والتخطٍط ٌساعذ على ردم الهىة الشهانٍت بٍن السواع بالوعزفت وبٍن األخذ فً عالن التعلٍن، 

 ٌىاجه فً كل ٌىم هعزفت هتغٍزة وهتجذدة2

 

 

قكية كمتينة كيمكف تحديد  أسسكبرل في تكجيو العمؿ بالمدرسة عمى التخطيط لو أىمية  فأكيرل  
 أىمية التخطيط في النكاحي التالية:

 
أف المدرسة ليا فضؿ لممكارد المادية كالبشرية حيث مثؿ كاألاستخداـ األ ىيعمؿ التخطيط عم .2

كتجييزات خاصة بيا، ليا مبنى  أفالسنكية كالسمؼ كالتبرعات، كما مخصصاتيا المالية 
ينيف في ادارييف متبا  ؤىبلتيـ ككفاءاتيـ، ك مختمفيف في تخصصاتيـ كمكتضـ معمميف 

خرل، كمف ىنا تأتي أىمية أؼ مف مدرسة إلى ذه المخصصات تختمكفاءاتيـ كخبراتيـ، كى
 مثؿ.اإلمكانات كالمكارد االستغبلؿ األىذه  استغبلؿو يساعد عمى كيفية أنالتخطيط في 

مكردان مف مكارد التعميـ، فالكقت  أكاستثمار الكقت باعتباره مدخبلن  يعمؿ التخطيط عمى .3
كتظير أىمية الكقت  .صفو خاصةبعمؿ بصفة عامة، كالعمؿ المدرسي  عنصر ىاـ في أم

الكثافة داخؿ  ارتفاعي يدرسيا التمميذ في كقت محدد، ك في المدرسة لكثرة المقررات الت
منو في  االستفادةالفصكؿ، مف ىنا يعد التخطيط عنصر ىاـ في عدـ ىدر الكقت كضياعو ك 

 تنفيذ المقررات الدراسية.

المدرسي الكيفي، كأيضان تطكيره  يعد التخطيط الجيد أحد العكامؿ اليامة في تحسيف التعميـ .4
 كتجديده بحيث يتكاكب مع تطكرات المجتمع.

أىداؼ المدرسة، حيث أف  شطة المختمفة بحيث يجعميا تحقؽنيعمؿ التخطيط عمى تكامؿ األ .5
شطة نالمصاحبة لكؿ المقررات سكاء  األالتنسيؽ بيف األنشطة المختمفة  ىعمؿ عميالتخطيط 
 عية المشتقة منيا.شطة  الفر ناأل أك األساسية

ائؿ كالمعمميف ك بالمدرسة مف ناظر المدرسة كالككبلء كالمعمميف األيساعد التخطيط العامميف  .6
ما يصادفيـ مف عقبات عندما يأخذكف  أكيف عؿ التنبؤ بما يحدث مف مشكبلت اإلداري

 بالتخطيط كبالتالي يعممكف عمى تجنبيا.

كالكئاـ  االنسجاـالمحيطة بيا كخمؽ  سة كالبيئةالتقريب بيف المدر  ىيساعد التخطيط الجيد عم .7
  .بينيما
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التعميمي المدرسي كالتقميؿ مف الفاقد الكمي لمطبلب  مؿ التخطيط عمى التخفيؼ مف اليدريع .8
 .انتاجيةكرفع كفاءة التعميـ المدرسي كزيادة 

يئة تكفير المناخ المبلئـ لنجاح العمؿ المدرسي حيث ييتـ بمشكبلت ى ىيعمؿ التخطيط عم .9
 التدريس كالعامميف بالمدرسة كالتبلميذ.

يتعامؿ  يشطة المدرسية التنيمكف التخطيط مدرس المدرسة مف رؤية الصكرة المتكاممة لؤل .:
ينيا، كعف طريؽ ىذه معيا، كبالتالي تحديد األىمية النسبية لكؿ نشاط كالعبلقات المتداخمة ب

 شطة.نمثؿ ليذه األستخداـ األتحقيؽ االالرؤية يمكف 

أنو ال معنى لكظيفة شراؼ كالتقكيـ، حيث تسييؿ إجراء عمميات المتابعة كاإليقـك التخطيط ب .21
 أف كمحددة يمكفذات أىداؼ كاضحة،  ذا لـ تكف ىنالؾ خطةإشراؼ كالتقكيـ المتابعة كاإل

 الفشؿ الذم يحدث. أكنقيس عمييا مقدار النجاح 

 إلىالكصكؿ  التحقؽ مف يتعن :الرقابةأف حيث ، تخطيط عمى تسييؿ الرقابةيعمؿ ال .22
يتأكد  أفمدير المدرسة ال يمكنو  ف، كالتخطيط يساعد عمى القياـ بعممية الرقابة، ألىداؼاأل
في الحكـ  بيا مخططة لبلسترشاد أىداؼمميف بالمدرسة دكف أف تككف لدية العا إنجازاتمف 

التي تحددىا  ىداؼاأل ىي تتـ دكف معايير، كالمعايير أفال يمكف ك  داء، كالرقابةعمى األ
 الخطط.

 أىداؼالفعاؿ بيف العامميف في المدرسة الذيف يعممكف لتحقيؽ  االتصاؿ ىيساعد التخطيط عم .23
 ككيفية تحقيقيا. ىداؼالخطط تساعد عمى تكضيح ىذه األ أفمشتركة، إذ 

 القدرة عمى التجديد.ك  المبادأةالمنظـ كتحقيؽ  يساعد التخطيط عمى تشجيع التفكير .24
 أفية، كالتي يجب عمى مدير المدرسة اليامة كالضركر ة اإلداريمف العمميات  عتبر التخطيطليذا ي

 اعتبارب وية  لنجاحك اعماؿ يمثؿ حجر الز يعطييا الكقت كالجيد البلزميف، فالتخطيط ألم عمؿ مف األ
، كينتج يةرتجالامكر تتـ بطريقة طيط يعني ترؾ األالمنيج العممي الذم يرسـ صكرة العمؿ، كغياب التخ

في الضكابط التي تحكـ قكاعد سير  انعداـفي المسارات السميمة، ك  انحراؼعنو تخبط في الجيكد، ك 
 العمؿ.

 
 

 العامة لمتخطيط التربوي: ىدافال 3.1.2
مثؿ بالتكظيؼ األ تحقيؽ أكبر عائد مف العممية التعميمة كمان ككيفان  إلىييدؼ التخطيط التربكم 
ية مف ككارد بشرية كاعتمادات مالية كأبنية مدرسية كأجيزه ككسائؿ تعميمية لعناصر العممية التعميم

 متطكرة كمتسارعة. زخر بو عالـ اليـك مف تكنكلكجياي تدريبة لمكاكبة ماكمناىج دراسية ككرش عمؿ 
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التخطيط التربكم  أف (3118م، ك ا)الخصر  ك (3119)العجمي،  ك (3113)محمد، كيرل كؿ مف 
 جزىا فيما يمي:أك ، ةاالقتصاديك كالسياسية كالثقافية  ةاالجتماعي ىداؼيد مف األلتحقيؽ العديسعى 

 
 :لمتخطيط التربوي  ةاالجتماعي ىدافالاًل: أو 
 

 المجتمع فرصان متكافئة لمتعميـ. أفرادإعطاء جميع  .2

م فاضم .3  اتو.كانحصكؿ كؿ فرد في المجتمع عمى نكع التعميـ الذم يتناسب مع قدراتو كا 

 تطكير المجتمع كالنيكض بو مف خبلؿ تكفير األيدم العاممة البلزمة لتطكيره.العمؿ عمى  .4

بالمركنة كالحركة  مجتمع راؽ كحديث متميز إلىكيمة في عممية تحديث المجتمع كتح المساىمة .5
 .ةاالجتماعي

 المحافظة عمى ما ىك جيد مف تقاليد لممجتمع كتراثو كمفرداتو ككؿ ما ىك مفيد. .6

 
 السياسية لمتخطيط التربوي: دافىال: ياانث
 

تككف  أفالتربية ال بد ك  أىداؼف ، لبناء المكاطف الصالح في المجتمع األساسيةتعد التربية الركيزة 
يتضمف التخطيط  أفىذا النظاـ كتقكيتو، لذلؾ البد  قة مف النظاـ السياسي حتى تكفؿ تعزيزتمش

تكفؿ ألم نظاـ سياسي  ىالسياسة لممجتمع. حت ىداؼمف األ بدايةالمشتقة  ىداؼالتربكم تحقيؽ األ
تنمية المفاىيـ الديمقراطية كيمكف  إلىييدؼ  ديمقراطيمجتمع  إلىالبقاء كالسيادة كتحكيؿ المجتمع 

 التخطيط التربكم السياسية فيما يمي:  أىداؼتمخيص أىـ 
 .االجتماعيالدكلة السياسي ك  فاالمحافظة عمى كي .2

 مع.تنمية الركح القكمية لممجت .3

 بيف الفرد كالمجتمع. االنسجاـالعمؿ عمى تطكير المجتمع بما يكفؿ  .4

عطائو كافة الفرص ال .5 ياتو كانمإتعميمية المناسبة بما يتناسب مع تربية المكاطف الصالح كا 
 كقدراتو.

 .ف كافة الشعكب عمى مستكل العالميبي التفاىـزيادة  .6

 
  : ط التربويالثقافية لمتخطي ىدافالثالثًا: 

 
 جياؿ.األ تتكارثوخر حتى آ إلىفة المجتمعات كنقميا مف جيؿ فاظ عمى ثقاالح .2

 تطكير الثقافة عف طريؽ البحث العممي. .3
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التعميـ في جميع المجتمع ككؿ كرفع مستكل  أفرادمية كنشر الثقافة بيف كافة محاربة األ .4
 السمـ التعميمي. أعمى إلىيات الفرد في الكصكؿ كانمإالمراحؿ كزيادة 

 أفرادالتعميمية كحؿ المشكبلت الثقافية التي تكاجو  أكمى القضاء عمى الفركؽ الثقافية العمؿ ع .5
 المجتمع.

 
 : لمتخطيط التربوي ةاالقتصادي ىدافالرابعًا: 

 
 كيفيان. أكالبعيد مف القكل العاممة كميان  أكالبمد عمى المدل القصير  احتياجاتمقابمة  .2

رد عف طريؽ إكسابو المزيد مف الميارات كالخبرات كزيادة لمف يةنتاجاال الكفايةالعمؿ عمى رفع  .3
 .ةاالقتصاديالتغيرات  أك نتاجااللظركؼ  عمى التحرؾ الكظيفي بسيكلة كفقان  القدرة

عممية التخطيط التربكم الناجح تكفؿ تشغيؿ  فالقضاء عمى البطالة المنتشرة بيف المتعمميف، أل .4
 ات التعميـ.قكل العمؿ المتكفرة في البمد كفقان لمخرج

الصناعي كذلؾ عف طريؽ تنشيط البحث  ك االقتصادمسراع في عممية التطكير في اإل المساىمة .5
عداد   المؤىميف لمقياـ باألبحاث. فراداألالعممي كا 

ممكف مما  استغبلؿمخصصات التعميـ أقصى  استغبلؿكاع التعميـ ك أنعمى  االتفاؽتنسيؽ سياسة  .6
 أقصى حد ممكف. لىإ يةانتاجزيادة كفاءة  إلىيؤدم 

 
 

 عناصر التخطيط التربوي: 4.1.2
تسيـ عبر  مة متكاممة تشترؾ فييا عدة عناصرالتخطيط التربكم منظك  (:311، مريزيؽ)يعتبر 

تكامميا في تحديد مبلمح عممية التخطيط بصكرة كاضحة جمية، كفيما يمي عرض مكجز لتمؾ العناصر 
 المككنة لمتخطيط التربكم، كىي: 

 
ألم عمؿ، فيك بما تكصؿ إليو مف عمـك  ساسالمحرؾ األ اإلنساف: يعتبر البشرية الموارد .2

 فاكمعارؼ يطكع المعطيات المتكافرة لديو لتحقيؽ الغايات التي يسعى لتحقيقيا، كفي ميد
ؿ التخطيط التربكم يعتبر العنصر البشرم عنصران حيكيان في إتماـ الخطط المرسكمة بشك

الخطط دكف تكافر المكارد البشرية البلزمة كالكافية  لذلؾ،  إعداد دقيؽ كفاعؿ، كما ال يمكف
تنفيذىا، كلكف ثمة عكامؿ تتحكـ  في درجة كفاءة  كافباإلمليككف  فافالقكل البشرية في ميد

كنجاح العنصر البشرم أثناء القياـ بميامو منيا عمى سبيؿ المثاؿ الخبرة كالميارات المكتسبة 



 

15 
 

أىمية العنصر البشرم بشكؿ جمي أثناء تنفيذ  العنصر كتظيريا ذلؾ كالكاقعية التي يتمتع ب
 خطة دكف كجكد العنصر البشرم. ةط المكضكعة، إذ ال يمكف تنفيذ أيالخط

: يمعب رأس الماؿ دكران حيكيان لمقياـ باألعماؿ المختمفة عمكمان، فالماؿ ىك عصب رأس المال .3
عمؿ دكف تكفر المكارد المالية البلزمة لو، فأم الحياة في ىذه األياـ، اذ ال يمكف القياـ بأم 

حيز الكجكد كتكظيفو في الحياة العامة، ككمما زادت  إلىعمؿ يتطمب نفقات معينة إلخراجو 
أـ المؤسسات أـ  فراداألذلؾ عمى مستكل  كافالمكارد المالية زاد التفكير في التخطيط سكاء أ

كالتنفيذ، كىنا تظير أىمية المقدرة عمى  الدكؿ، فالعنصر المالي ضركرم لعمميات التخطيط
عند العمؿ كفؽ ك يح في عمميات التخطيط كالتنفيذ، إدارة المكارد المالية كتكظيفيا بشكؿ صح

سياسة مالية كاضحة، يككف معمكمان لدل القائميف عمى التخطيط المكاقع كاألعماؿ التي 
 أكاؾ في عممية التخطيط صرفت االمكاؿ ألجميا، فيككف كؿ شيء كاضحان، كال يحدث إرب

 التنفيذ عمى حد سكاء.

: يعتبر العنصر الزمني مف االمكر اليامة لتنفيذ أية خطة، فبلبد مف تقدير الزمن )الوقت( .4
عشكائيان، بؿ ينبغي  أكالزمف المناسب لتخطيط كتنفيذ أمر ما، كال ينبغي ترؾ االمر مفتكحان 

فؽ سقؼ زمني محدد، فالمخطط ك  االعتباريككف كؿ شيء محسكب كمأخكذ بعيف  أف
بعيف  األخذالناجح ىك الذم يقدر الزمف البلـز لتنفيذ كؿ جزئية مف بنكد الخطة، كلكف ينبغي 

يتسـ  تقدير الزمف بالمركنة كذلؾ تحسبان ألم طارئ قد يحدث، فيككف المخطط  أف االعتبار
تنفيذ الخطة  بآخر عمى أكبذلؾ قد عمؿ حساب ما قد يستجد مف أحداث قد تؤثر بشكؿ 

 المكضكعة. 

: بعد كضع الخطة بصكرتيا النظرية، كعند البدء بتنفيذ البنكد وسائل التطبيق والتنفيذ .5
أثناء  االعتبارخذ بعيف أيككف قد  أفد الكاقع المكجكد بالفعؿ بع إلى االنتباهالمكضكعة ينبغي 

مكارد  أكقكل بشرية  كأ اآلالتك بالكسائؿ ية التفكير اـ الخطة، فمف الياـ كالضركرم لمغرس
يككف كاقعيان كمتكفران  أفـ ال، فكؿ شيء يجب أيا مكجكدة بالفعؿ أن إلى االنتباهمالية، كينبغي 

المستقبؿ البعيد كليس  إلى االنتباهؿ كالتنفيذ كىنا يجب التفكير ك لمتمكف مف القياـ بالعم
 القريب فحسب.

كفي أم مجاؿ، فالتقييـ السميـ يزكدنا : يعتبر التقييـ عنصران حيكيان في أم عمؿ التقييم .6
 ىداؼبالتغذية الراجعة عند تنفيذ أعمالنا، كما يسيـ التقييـ في تقدير درجة تحقيؽ األ

حكؿ نجاح التخطيط  كاضح و صنع قرارأنالتقييـ باعتبار  فلمتخطيط التربكم، كيمك المأمكلة
قد تـ مكاجية   كافاذا  جزء منو، كذلؾ مف خبلؿ جمع أدلة لتقرير ما أككالتنفيذ ككؿ 

 أكنماذج كتعني  المعاييربيف رئيسيف ىما: ناـ ال، كيتضمف ذلؾ جأالمقبكلة  المعايير
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دلة كتعني المعمكمات اليامة فعمية، كاأل أىداؼتستخدـ لقياس شركط مطمكبة أك نكعيات 
 المطمكبة. المعاييرالتي تسيـ في التأكد في مكاجية  تمؾ 

 
شطة كالترتيبات كالعمميات نالتخطيط عبارة عف مجمكعة مف األ كافذا إ (3119)المطيرم، رد أك ك 

شطة كالترتيبات كالعمميات ىي عناصر التخطيط التربكم كما نىذه األ فإف قرار ما، تخاذالبلزمة ال
 كىي ما يمي: (3117)الجنيدم، ذكرىا 

 
  :ىدافالاًل: أو 
 
 البدايةنقطة  ىداؼتحقيقيا، كتتمثؿ األ إلىظمة ىي النتائج التي تكاجو الجيكد كتسعى المن ىداؼاأل

الحكـ عمى ـ عمى ضكئيا قياس نتائج التنفيذ، ك تالرقابة التي ي معاييرعند إعداد الخطة في تحديد 
محددة  ىداؼتككف األ أفالقكؿ  إلىتخصصاتيـ  اختبلؼالعمماء كعمى ، كىذا ما يدفع داءاأل

 ككاضحة.
، االجرائيةأك  االقميمية أكالتعميمية كالمركزية  اإلدارةستكل قصيرة المدل عمى م ىداؼكتككف األ

خاصة بكؿ  أىداؼ إلىالعامة  ىداؼسياسية، كقد تتفرع  األ أكعامة  ان أىدافكتسمى في ىذه الحالة 
 .للكؿ مادة دراسية عمى حد أكخاصة بالمنيج الدراسي  أىداؼ أكإدارة فرعية 

 أىداؼدافعان لكؿ فرد في المجمكعة لمقياـ بالعمؿ كذلؾ بربط يا تعد أنالتعميمية  ىداؼكمف فكائد األ
يا تحدد أنتسيـ في كضع خطة متكاممة متناسقة مع بعضيا، ثـ يا أنالتعميمية، كما  اإلدارة أىداؼب
درجة ممكنة مف التداخؿ  أقؿاليدؼ ب إلىالعاـ لممجيكدات الجماعية بتنسيؽ محكـ لمكصكؿ  تجاهاال

 ألعماؿ.كالتعارض عند تنفيذ ا
 

 :السياسات: ثانيا
 

بما  ىداؼيا ترجمة األأنكيقصد بيا مجمكعة  القكاعد كالمبادئ المرشدة لمتنفيذ، كيعبر عف السياسات  ب
مفاىيـ عامة ترشد كتكجو المسؤكليف في كزارة التربية كالتعميـ  أكيجعميا قابمة لمتنفيذ، كىي تتخذ تقادير 

العامة كنقؿ ىذه  ىداؼكالتحديد ما بيف األ ختياراالت تعني السياسا أفالقرارات، كما  اتخاذعند 
تحديدان فالسياسة  أكثرراض ليككف اليدؼ غنسميو األ أفمستكل آخر يمكف  إلىمف مستكل  ىداؼاأل

الذم  االطاريا أنفي النظاـ التعميمي، كما  اإلدارمالعاـ الذم يكجو العمؿ الفني  االطارالتعميمية ىي 
 ىذا النظاـ بصفة عامة. نجازاتإو أساستقكـ عمى 
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 تجاهاالعف  السياسي العاـ كتعبر عراضيا مف الفكرأيا ك أىدافكتشتؽ السياسة التعميمية العامة 
 نتاجاالالعامة الشاممة التي تكجو قطاع العمؿ ك  ىداؼسؽ مع األتت أف يا البدأنالسياسي لممجتمع كما 

 .األخرل
 

حتى ال  االستمرارمع المتغيرات كالظركؼ، كما يراعى فييا   ـلتتبلءتككف السياسات مرنو  أفكيراعي 
 ىداؼتككف مكتكبة كمفيكمة كمرتبطة باأل أفمبلئمة لظركؼ التنفيذ، ك تككف كاقعية  أفتفقد قيمتيا، ك 

، كحتى تتبلءـ مع داءاألتراجع بصفة مستمرة حتى ال تعكؽ  أفالعامة المحددة، كما يراعي فييا 
 .(3115)عطكم، تي تحدث في ظركؼ التنفيذ كالنظاـ السياسي كالتربكم لمدكلة التغيرات الجكىرية ال

 
 :الموائح واإلجراءاتثالثًا: 

 

المكائح كاإلجراءات ىي مجمكعة مف الخطكات المتكاممة المترابطة تتـ في شكؿ تتابع زمني كفقان 
يا تحدد نديدان مف السياسات ألتح أكثرشطة، كتعتبر المكائح كاإلجراءات نلطريقة أداء كؿ نشاط مف األ

 رشادات العامة.السياسات تتضمف القكاعد كاإل أفأداء النشاط، في حيف  أسمكب
 

 تحقيؽ ما يمي:  إلىكتؤدم المكائح كاإلجراءات 
 

شطة المختمفة بشكؿ مرتب كمنسؽ مما يزيد مف نتحديد مسار العمؿ ألداء كؿ نشاط مف األ .2
 المحددة. ىداؼفرصة تحقيؽ األ

 يؿ الكقت كالجيد البلـز ألداء العمؿ.تقم .3

 تحديد الكقت ألداء كؿ مرحمة مف مراحؿ العمؿ. .4

 في أداء األعماؿ. كاالزدكاجالحد مف التكرار  .5

 
 البرامج: رابعًا: 

 
مج العامة كالفرعية كالسياسات كاإلجراءات يتـ ترجمة ذلؾ في شكؿ خطط كبرا ىداؼبعد تحديد األ

 جازىا.نإشطة المختمفة التي تعمؿ المنظمة عمى نألتفصيمية، ىذه البرامج تغطي ا
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 االداءمعدالت  خامسًا:

تككف كمستقرة  أف، كيراعي تتعمؽ بالكمية كالجكدة كالكقت تكانأكىي نتيجة لمجيد التخطيطي سكاء 
 (3119)محمد، قات ك بكضكح، كقابمة لمقياس في كؿ األ هتككف محدد أفنسبيان، ك 

 
 وي السميم:ومبادئ التخطيط الترب أسس  62223

 
 هيتو، كمف ىذيقكـ عمييا، ىي التي تحدد مدل نجاحة كفعال أسسخطيط السميـ كالفعاؿ عدة مبادئ ك لمت

 كما يمي:  (3124 )عرابةبني ردىا أك المبادئ  كما 
 

ب ناعممي، قائـ عمى الفيـ الكامؿ لكافة جك  أساس : تعني تطبيؽ التخطيط عمىالعممية .2
 .المكضكع

 اتتجاىاالمزمة لمجميع، كيعاقب مف يخالؼ يا تصبح مأنت خطة ف: طالما كضعااللتزام .3
 العامة الكاردة بالخطة.

 ت كالظركؼ المتغيرة.جدا: تعني قابمية الخطة لمتعديؿ المستمر كفؽ المستالمرونة .4

المادية كالبشرية  اتكاناإلممكضكعة لمتطبيؽ، بحيث تتفؽ مع ال ىداؼ: تعني قابمية األالواقعية .5
 المتاحة.

: يصبح التخطيط صفة مف صفات المؤسسة، كليس أمران عارضان نتيجة لظركؼ يةتمرار االس .6
 ية كجكد خطط طكيمة، كمتكسطة كقصيرة المدل.االستمرار طارئة، كيؤكد مبدأ 

 ستمراربالقكة كالضعؼ في الخطة المكضكعة نكاحي ا: تعني الكقكؼ عمى المتابعة والتقويم .7
 جاح العمؿ.جدية التنفيذ كن فاؿ، لضمأك الن بأك ك 

 المؤسسة. أىداؼ: يقصد بيا القدرة عمى تحقيؽ الفاعمية .8

المكارد كحسف  ستخداـفي اال االقتصادلممكارد، أم  االقتصادم ستخداـ: يقصد بيا االالكفاءة .9
 منيا. االستفادة

 

 مراحل التخطيط التربوي: 6.1.2
 

يس منطقي القياـ ف لالتخطيط عممية متصمة يصعب فصؿ أجزائيا كلك أف (3122)محمكد  أشارت
مف كضع الخطكات الرئيسية لمقياـ بمياـ التخطيط كالمتمثمة بد  حدة، ليذا الابالتخطيط دفعة ك 
 بالمراحؿ التالية:
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ذلؾ  أسبابفشميا  أكب نجاحيا نا: كيتـ فييا تقكيـ التجربة السابقة كجك عدادمرحمة التحضير واإل -2
القياـ بدراسات تفصيمية لكاقع النظاـ بان كسمبان، ثـ يجاإالكاقع الراىف كالعكامؿ المؤثرة كتشخيص 

 تكسعة كمان ككيفان. اتاتجاىك  كمضمكنان  كمتطمبات تطكيره شكبلن  ةاالجتماعيالتربكم في بيئتو 
 (16:2002)محمد،

 

 كتتضمف ىذه المرحمة القياـ بما يمي:
 

كعمؿ التقديرات ختمفة، مف حيث تركيبيـ كتكزيعاتيـ الم كافدراسات التفصيمية لمسالجمع  -أ 
 النمك المتكقعة كذلؾ بغرض تحديد العبء الممقى عمى التعميـ. كاحتماالتالبلزمة 

قريب، البلزمة لخطط التنمية مف حيث الكـ كالكؼ، عمى المدل ال حتياجاتاالتقدير  -ب 
كأثرىا عمى  ةاالقتصاديك  ةاالجتماعيب ناتحدث في الجك  أفدراسة التغيرات التي يمكف 

 التغيير كعمقيا كمداىا. اتاتجاىبنبؤ التعميـ، كالت

سقاطات المتكقعة بيدؼ تحديد مجاالت التطكير اتو كاإلكانما  مسح دقيؽ لنظاـ التعميـ ك  -ج 
 عميو خبلؿ فترة الخطة. الممقاة ىداؼكاإلجراءات البلـز إدخاليا لتحقيؽ األ

مخطط صكر تنتائج الدراسات السابقة عمى كحدات الجياز التعميمي لكضع  تكزيع دليؿ -د 
مبدئي لما تحتاجو مف نمك كتطكير لتككف نابعة مف كؿ كحدات الجياز التعميمي كمعبرة 

 .عف المتطمبات الفعمية ليا

، كينتج عف ذلؾ  البشرية كالمادية عمى مستكل كؿ مناطؽ الدكلة اتكانكصؼ اإلم  -ق 
تصكرات كاممة كمفصمة لمكاقع المراد تخطيطو مع مجمكعة مف المؤشرات كالمعايير 

 .(3118;81تحديد مجمكعة مف االىداؼ )عامر، ل

العامة في ضكء ما سبؽ مستمدة  ىداؼمف األ كعة: يتـ كضع مجمالخطة أىدافمرحمة تحديد  -3
 أىداؼ، كتحديد االجتماعيك  االقتصادمتمع كمبنية عمى سياستو كتكجيو مف تكجيات المج

ساليب يا تحدد األأنكما  سير عممية التخطيط تجاهالمحدد الرئيسي عممية دقيقة بكصفيا ال
القرارات  اتخاذيقع عمى السمطة المنكطة بيا  ىداؼتحديد األ أفالكاجب إتباعيا كعمى ذلؾ ف

 .ىداؼاأل أفبش

 

 :يالخطة ما يم أىداؼتراعي  أفينبغي ( أنو 3113كحسب ما أشار )حممي كآخركف، 
 

 بدقة في جمؿ عامة.صياغتيا   -أ 

 الكمية. أكلصكر الرقمية كاضحة مثؿ ا اتاتجاىظيكرىا في شكؿ  -ب 

 كقابميتيا لمتحقيؽ. كاستجابتياتعبيرىا عف الكاقع  -ج 
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حدكث تعارض  إلىزيادتيا قد تؤدم  فأل كافمكحيا كتحديدىا كاختصارىا بقدر اإلكض -د 
 بينيا.

 ( .3113;83)حممي كآخركف، تنافسيا كتكامميا فيما بينيا.  -ق 

 
صكر رقمية كمؤشرات  إلى ىداؼكاأل مرحمة كضع إطار لمخطة: كتتضمف ترجمة الصكرة العامة -4

 ، كبناء عمى ما تقترحو كافة كحدات التعميـ، لكيات المشاريعك في ىيئة برنامج عمؿ مفصؿ أل
 (.3113;274االمكانات المتاحة )محمد، ك 

 (: 3118;347الحريرم كآخركف،اآلتية كفقان لما حددىا) باإلجراءاتكيجب القياـ في ىذه المرحمة 

 

 المتاحة كالمتكقعة. اتكاناإلمفي ضكء  اتحتياجصياغة اال -أ 

 تقدير الزمف، كتكمفة الخطة كمصادر التمكيؿ. -ب 

ا ككضع فيما بيني االزدكاج أكيان لتجنب التضارب كانيان كمناالتنسيؽ بيف المشركعات زم -ج 
 المشركعات. أكالتنفيذم لمخطة  نامجالمكاصفات الكاممة لمبر 

 .التخطيط ؼأىداتحقيؽ  إلىتحديد الكسائؿ التي تؤدم  -د 

 

بعد كضع الخطة بصكرتيا النيائية عمى المستكل الشامؿ تقكـ الييئة  :مرحمة إقرار الخطة -5
ي القكمي، فيعدؿ فييا ف العامة لمتخطيط بدراستيا الدقيقة، كمناقشتيا عمى المستكل االقتصاد

متيا ف تكزيع المكارد المخصصة لو كمبلءضكء االعتبارات الخاصة بظركؼ كؿ قطاع لحس
منشاط الذم يقـك بو، لضماف تناسؽ الخطة كتكامميا مع بقية القطاعات، كاالىـ مف ذلؾ ل

التأكد مف قابمية الخطة لمتنفيذ بحيث ال تحدث اختناقات تؤدم الى تعطؿ االنتاج كضياع 
 ( .6المكارد )الصفتي، د.ت، 

قرار الخطة كغالبان الى غير ذلؾ مف االجراءات بعدىا تقكـ الييئة العميا السياسة التخصصية بإ
قرارىا تمييدان  مف جانب  العتمادىاما تعرض الخطة عمى السمطة التشريعية لمناقشتيا كا 

يتيح ذلؾ  تنظيـالمختصة، كقد تعرض عمى المنظمات الشعبية إذا كاف تنظيـ الدكلة  السمطة
 (.3113;275لمناقشتيا، ثـ تصدر بعد ذلؾ السمطة التنفيذية قرارىا )محمد، 

 

التربية بكضع السياسات البلزمة إقرار الخطة رسميان كشعبيان تقكـ كزارة  : بعدالتنفيذ مرحمة -6
عباء المسندة لكؿ ككذلؾ تحديد مقادير الكاجبات كاألالقرارات المحددة لمعالـ الخطة،  اتخاذك 

خ ساليب الممكنة مف التنفيذ كما يتبع ذلؾ مف تييئة المناات التنفيذ، بما في ذلؾ تجديد األكحد
  د لجيكد التربية في تنفيذ خطتيا.ناالمبلئـ لمتنفيذ، كخمؽ الرأم العاـ المس
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تظير بعض المشكبلت التي تعيؽ التنفيذ، كعندئذ يجب عمى السمطة اف تسارع في كغالبا ما 
في  اتخاذ الحمكؿ المناسبة كالعاجمة لتمؾ المشكبلت، كيجب اف يظؿ تنفيذ الخطة مستمرا

 (.2:89;:43كالحماس الذم بدأت فيو الخطة )السممي،  نيايتيا كبنفس الجيكد
فالتخطيط الذم يفشؿ في تنمية المسؤكلية كفي بناء مستكيات مختمفة مف الخبرة، ك يستخدميا 

 .يخفؽ في تحقيؽ اىدافو ذفي تككيف احساس باالرتباط عند اكلئؾ الميتميف بالتنفي
 

فيذ الخطة كذلؾ لمتأكد مف عدـ مرة لعممية تن: تتـ المتابعة بصكرة مستمرحمة المتابعة والتقويم -7
 مف المتابعة: نكعافعنيا، كيكجد  نحراؼاال

 

 حتى عمى المستكل اليكمي. فراداألجازه مف قبؿ نإمعرفة ما تـ  إلىمتابعة تيدؼ  -أ 

نفيذ الخطة كقد التأكد مف سبلمة ت إلىمتابعة رسمية مف قبؿ جياز التخطيط ييدؼ  -ب 
 ىداؼبتحقيؽ األ االلتزاـي قد تحدث بيدؼ التات نحرافيتدخؿ لتصحيح  اال

  .(3118;347)الحريرم، المحددة

 

يـ المرصكدة في الخطة، كعممية التقك  ىداؼمقارنة النتائج المحققة فعبلن باأل: أما التقكيـ فيقصد بو
احتماؿ  اكتشاؼسب يسمح لئلدارة بشطة في تكافؽ زمني منانحركة مستمرة كمصاحبة لتدفؽ األ

رؼ عمى كعممية مبلزمة لممتابعة فيك يتـ بعد التع المستيدفة كالتقييـعف  مستكياتو  داءألا انحراؼ
 .ىداؼيير كمؤشرات لمحكـ عمى الكفاءة التي تـ بيا تحقيؽ األامع استخداـالتنفيذ، كذلؾ بك المتابعة 

 
 اكتشاؼفيذ بما يتيح التن انحراؼ أسبابجراء مقارنة منتظمة لمنتائج المتحققة كتقكيـ إكيفيد التقكيـ في 

عادة تكجيو المكارد ك  يا، كما استخدامنكاحي النقص في التخطيط، كالكقكؼ عمى مختمؼ المشكبلت كا 
الداخمية  أكيترتب عمى ذلؾ مف رفع كفاءة التخطيط كدرجة استعداده لمكاجية التغيرات الخارجية 

 .(3113;278 المتكقع حدكثيا)محمد،
 

طيط التربكم مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة كالمتفاعمة فيما بينيا، بحيث التخ أفكىكذا يمكننا القكؿ ب
، األخرلالمرحمة  إلىمرحمة منيا تؤدم  كؿ أفصؿ ىذه المراحؿ عف بعضيا البعض ك ال يمكف ف
 تحقيؽ التخطيط التربكم الناجح. إلىكصكالن 

 
 : مبررات التخطيط التربوي 7.1.2

ربية تستجيب لحاجات التنمية بمفيكميا الشامؿ كذلؾ عف انطبلقا مف الحاجة الى كضع خطة لمت
 المبررات لنشكء التخطيط التربكم ك ة، يمكف تحديد بعضطريؽ رسـ اىداؼ تربكية تحقؽ ىذه الغاي
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  :كىي (3116)زريقات، جعؿ التخطيط التربكم عممية ضركرية  كما يراىا  إلىدت أىناؾ عدة عكامؿ 
 

رجاؿ األعماؿ كالمؤسسات  إدراؾتخطيط التربكم، بسبب االقتصادم إلى الحاجة التخطيط  .2
المؤسسات التربكية التعميمية في رفع كفاءة ركات كالمؤسسات المتنكعة ألىمية كالش االقتصادية

المختمفة، كدكرىا في إعداد الفنييف كالمينييف  االقتصادية كاالنتاجيةالعامميف في القطاعات 
التربكم عممية ضركرية كممحة خاصة مع التقدـ المختصيف، الذم جعؿ عممية التخطيط 

 الحضارم المتسارع.

يا عممية استثمار، كليست بالعممية أن النظرة الحديثة إلى عممية التربية كالتعميـ عمى .3
، ألنيا تعد الكفاءات، كتؤدم إلى زيادة أداء كانتاج األفراد كالمؤسسة ككؿ ألنيا تنتج االستيبلكية

 ات بشرية مبدعة. قطا

تطكر عمـ التخطيط،  إلىدل أـ كالتربية، تطكير كالتقدـ العممي كالصناعي كأثرىما عمى التعميال .4
 عمى أىميتو في تطكير المجتمع كجميع قطاعاتو. األضكاءكتسميط 

كم كالجامعي العالي كالفني، كضركرة ناكالمتكسط كالث ترابط جميع مراحؿ التعميـ االبتدائي .5
لكؿ مرحمة،  ىداؼالتعميـ المختمفة، كالتخطيط ليا، كتحديد األالتخطيط لو كالربط بيف مراحؿ 

 الحاجات التربكية كحاجات المجتمع كالطبلب في كؿ مرحمة. إلىكالتعرؼ 

 ضركرة التخطيط لمتعميـ العالي حسب حاجات المجتمع كقطاعاتو. .6

حقان مف حقكؽ صبح التعميـ أذ إيـ مف منظكر ديمقراطية التعميـ، التعم إلىتطكر النظرة الحديثة  .7
، مما الجنس أك االقتصاديةك  االجتماعيةفي المجتمع، بغض النظر عف الحالة  األفرادجميع 

تتناسب مع  التي تعميميةالتكفر لمكاطنييا كافة الفرص  أففرض عمى المجتمعات كالدكؿ 
ـ ية بالتخطيط الشامؿ كالمستمر لمتعمياالفرد كالمجتمع، كىذا يتطمب العنيات كحاجات كانمإ

 كقطاعاتو المختمفة.

 
مبررات التخطيط ضركرة مجاراة التربية لمتقدـ كالتغير السريع في مجاؿ  أف إلى (3114)صافي شار أك 

 التطكر العممي كالتقني السريع يخمؽ حاجات جديدة، كيزيد أفلكجيا، أم العمـ كالصناعة، لذا فالتكنك 
عمى مجاالت تغيير كاضح في الطاقة العاممة  ىإليف، كما يؤدم اإلداريالعمماء كالفنييف  إلىالحاجة 
مر الذم يتطمب تكزيعان صحيحان في كعمى الميف كاألعماؿ المختمفة األالمختمفة،  االقتصادمالنشاط 

 الطاقة العاممة كتكزيعيا تكزيعان  تقاؿانلتكيؼ مع ظاىرة ايع االعداد التربكم لمطاقة العاممة بحيث نستط
 يقيـ كزنان   تربكيان  حيث يتطمب تخطيطان  ككيفان  عداد التربكم كمان اإلي طراز كمثؿ ىذا التغيير ف جديدان 

 ليذه الحاجات المستجدة.
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 مكر التي تدعكىنالؾ الكثير مف األ أفجاز األعماؿ بكفاءة كفاعمية، فنإ إلىالتخطيط ييدؼ  كافلما 
كما  كمف تمؾ المبررات ،عمى صعيد المدرسة ان ال غنى عنولزاميإالتخطيط بؿ تجعؿ منو عمبلن  إلى
 ما يمي: (3119)محمد، يراىا
 
ظركؼ تمتاز بالتغيير،  في مدارستغير البيئة الداخمية كالخارجية لممدرسة، حيث تعمؿ معظـ ال .2

تغيران مف البيئة الخارجية كمف  أقؿلممدرسة ىما البيئة الداخمية كىي  فاىناؾ بيئت كافكلما 
تغيران كمف  كثرفييا، أما البيئة الخارجية لممدرسة فيي األ السيؿ السيطرة عمى التغيرات الحاصمة

، فيناؾ مدراس تعمؿ األخرلالبيئة الخارجية لكؿ مدرسة عف الصعب السيطرة عمييا، كتختمؼ 
لممدرسة كال تحتاج مثؿ  جدان سبة حد ما، كىذه البيئات تعتبر منا إلىفي بيئات خارجية مستقرة 

بالتخطيط، كىناؾ بيئات خارجية  االىتماـمزيد مف  إلىكيذه التي تعمؿ في بيئة  مدارسىذه ال
كالتغيرات  ةاالقتصاديتمتاز بالتغير، كالتي تتمثؿ في المتغيرات التكنكلكجية كالتغيرات 

تكاجو  مدارسكالتغيرات في سمكؾ المنافسة، فمثؿ ىذه البيئات التي تعمؿ فييا ال ةاالجتماعي
 االىتماـو يصبح مف الضركرم نإيض حدة الصعكبات فالكثير مف الصعكبات، كلكي يمكف تخف

 الزائد بكظيفة التخطيط.

التخطيط  فإالعمؿ التربكم بالمدرسة، لذلؾ ف أىداؼؼ معيف مف دىناؾ عدة طرؽ لتحقيؽ ى أف .3
 الطريقة المناسبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف عدة بدائؿ مطركحة كمتاحة. اختياريعني 

و يصبح ضركرة ممحة لمدير المدرسة نإمف مكقع الحاضر، ف ؿ المستقبؿك االتخطيط يتن كافلما  .4
نماكال تتكقؼ عممياتو عند الحاضر،  لممستقبؿ يجعؿ المدرسة في  التخطيط فلممستقبؿ ألتمتد  كا 

النظرة  أفند كؿ جديد طارئ، كما يا كسياستيا عأىدافمركنة في تعديؿ  أكثرفضؿ، ك أمكقع 
تسمح لو بتقدير أبعاد ىذا المستقبؿ كمف ثـ ف الزمف عاتو تعطى لممدير فرصة ملممستقبؿ كتكق

 التعامؿ معيا تعامبلن محسكبان كمقدمان.

الذيف يخططكف يحققكف نتائج أفضؿ دائما  أفالنجاح، فمقد أثبتت الدراسات  إلىالتخطيط يقكد  .5
ضحت أك ي، ك ناسأنمف الذيف ال يخططكف، كالمنطؽ يؤكد أىمية التخطيط في نجاح أم نشاط 

 إلىيؤدم  –المؤثرة عمى النجاح  األخرلمع تثبيت العكامؿ  –التخطيط  أفدراسات بعض ال
كلكف أيضا فيما يتعمؽ بتحسيف قدرة ، ؿ، ليس فقط فيما يتعمؽ بنجاح أكبر لممدرسة ضنتائج أف

 المدير عمى التنبؤ.

قتو ية عبلك االتخطيط مف ز  إلى، حيث تظير الحاجة األخرلة اإلداريالكظائؼ  أساسالتخطيط  .6
يقـك  أفة، فقبؿ اإلداريية العممية ا، فالتخطيط يمثؿ بداألخرلة اإلداريي الكظائؼ كالعمميات بباق

مو ستككف ببل دليؿ ميا فإال فا  خطة، ك  تككف لدية أفسة بعممية التنظيـ كالقيادة يجب مدير المدر 
 – ىداؼاألالتي تشتؽ مف ىذه  تااالستراتيجيك   ضكحبك المصممة  ىداؼفاأل، كال مسار محدد
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ىناؾ  كافإذا  ساس، كعمى ىذا األعؿ أداء باقي كظائؼ المدير ناجحاتج –كمناىج لمعمؿ
سكؼ تمارس بطريقة غير ك فسكؼ تككف ىناؾ ممارسة  لمكظائؼ  ،تخطيطان جيدان كمناسبان 

 الجيكد المبذكلة ألدائو. ازديادتعثر العمؿ ك  إلىناسبة مما يؤدم م

 فإو بدكف التخطيط فأنيا، حيث أىدافالتركيز عمى  عمىمدرسة الفي التخطيط يساعد العامميف  .7
في  غاياتشطة التي يقكـ بيا العاممكف تصبح نالعامميف يؤدكف أعماليـ دكف رؤية النتائج، فاأل

مر التغيير مف أجؿ نتائج النيائية، كحينما يتطمب األحد ذاتيا، كليست مجرد كسائؿ لتحقيؽ ال
 عميو. عتادكاامكف ىذا التغيير فيما ك ايقيـ نإالتكائـ مع مكقؼ جديد ف

المدرسة خاصة إذا تـ  ىداؼأالمدرسة تعريؼ العامميف فييا ب فالتخطيط يتطمب مف مدير .8
يمكنيـ مف إجراء عممية الربط بيف ما يقكمكف بو )الكسائؿ( كبيف  التخطيط فيذا ياشتراكيـ ف

عممية  التعريؼ  أفالدراسات عمى كدت أكبر، كقد أالنيائية لممدرسة )الغايات ( بكفاءة  ىداؼاأل
 بالنسبة لمعامميف فييا. أعمى ىأداء أفضؿ كمستكيات رض إلىتؤدم  المؤسسة ىداؼأب

 

 خصائص التخطيط التربوي:  8.1.2
 

 كما يمي: خصائص التخطيط التربكم  إلى (:311) الشيخ شارأ
 

 .يتعمؽ دائما بالمستقبؿ .2

ارات المتداخمة التي تشمؿ تحديدان كمراجعة لمميمة عممية مستمرة مككنة مف مجمكعة مف القر  .3
 لممشركع. األساسية

عممية راء جإلكي يمكف معينة،  اتاتجاىتطمب التخطيط كجكد فمسفة معينة لئلدارة، كتككيف ي .4
 بضركرة التخطيط كعممية مستمرة. اإلدارة اقتناعالضركرم  مف نوفإالتخطيط بفعالية، 

نمار، اطخملة لمتخمص مف ك االتخطيط ليس مح .5 فيـ  إلىييدؼ المدير عند قيامو بالتخطيط  كا 
 ىداؼتحقيؽ األ إلىالبدائؿ التي تؤدم  اختياراطر التي تكاجو المشركع، كيقكـ بة المخطبيع

  .تقميؿ مستكل المخاطر إلىتؤدم  المرجكة

 
 فقد حدد خصائص التخطيط التربكم فيما يمي:  (3121 ) حمكدة ماأ
 

 الحمكؿ المناسبة ليا(. قتراحكالمتفكير )تقدير مشكمة معينة  عيمكضك  أسمكبالتخطيط  .2

كالمعمكمات ذات  بياناتقرار دكف تحميؿ سابؽ لم اتخاذتخطيط تفكير تحميمي دينامي )عدـ ال .3
 الصمة(. 

التخطيط تفكير تكاممي يراعي التكامؿ بيف عناصر العممية التربكية مف حيث المدخبلت  .4
 كالمخرجات.
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قرارات لكؿ منيا كال حتماالتاالجممة مف  أماموح كصريح ) يضع ضتفكير كاالتخطيط   .5
 (.مبرراتيا كسندىا

 أفضميا (. ختيارالالتخطيط يتسـ بطابع الفكر التجريبي ) تحميؿ البدائؿ كتجربتيا  .6

 الحاضر(. أكمنطمقان مف الكاقع  المثالي ) يتسـ بالخياؿ كالتخيؿ التخطيط نكع مف التفكير .7

 (.حتماالتباالكيدة كمميئة أ طيان ) النظر لممستقبؿ نظرة غيريران إسقاالتخطيط  يتضمف تفك .8

ليات الزمف أك كيحدد ما بعد الغد ك كالغد  التخطيط عممية تفكير ترتبط بالزمف ) يفكر في اليكـ .9
 كالتكقيت(.

 مقومات التخطيط التربوي: 9.1.2
 تتمثؿ: األساسيةمقكمات عددان مف ال اإلدارمتتضمف عممية التخطيط  (3119) أبك صعميؾ لدلك 
 

 .ىداؼتحديد األ .2

 التنبؤ. .3

 السياسات كالبرامج. .4

 اإلجراءات. .5

  اتكاناإلمتدبير الكسائؿ ك  .6

 
 :ىدافاًل: الأو 

ي المستقبؿ المطمكب ىك تحقيؽ ىذه النتائج ف كافذا إج المطمكب تحقيقيا في المستقبؿ، ىي النتائ
يا تسمى نإجؿ القصير فتحقيقيا في األ كافذا إا مأ، استراتيجية أىداؼيات، ك ايا تسمى غنإالبعيد، ف
 : ىداؼتكتيكية. العكامؿ الكاجب تكافرىا في األ أىداؼ

 

 يا:اككضكح اليدؼ يحقؽ مجمكعة مف المز  درجة الوضوح: .2
 .ىداؼالمساعدة عمى تكحيد جيكد الجماعة لتنفيذ األ -أ 

 .األخرلفيا مساعدة إدارة المنظمة في القياـ بكظائ -ب 

 بشكؿ كاضح كمحدد. األقساـك  فراداألنسيؽ العمؿ بيف المساعدة عمى ت -ج 

 

درجة حماس العامميف نحك  تكانكمما زادت قناعة العامميف باليدؼ كمما  القناعة باليدف: .3
 عالية.اليدؼ تحقيؽ 

 التالية:  سسكالكاقعية في اليدؼ تقكـ عمى األ الواقعية  في اليدف: .4

 

 ان مستحيبلن.يككف اليدؼ الممكف الكصكؿ اليو كليس شيئ أف -أ 

 المادية كالبشرية بدرجة تساعد عمى تحقيؽ اليدؼ. اتكاناإلمتتكافر  أف -ب 



 

26 
 

تحقيقيا كما ىك الحاؿ بالنسبة  إلىعف حاجات العمؿ كمكجيان  معبرايككف اليدؼ  أف -ج 
 شباعيا.إبات كحاجات العامميف، كيعمؿ عمى لرغ

 بعض بحيث يسيؿ تنفيذىا.متناسقة مع بعضيا ال ىداؼتككف األ أفيجب : االنسجامالتناسق و  .5

متو لمقيـ كالمثؿ كالتقاليد المرعية في المجتمع، ككذلؾ ءيقصد بو مدل مبل مشروعية اليدف: .6
 ظمة كالمكائح كالسياسات الحككمية المعمكؿ بيا.نمراعاتو لؤل

يا، كىؿ يتـ أىدافتتيح لئلدارة التأكد مف مدل تحقيؽ  ىداؼلؤل مقاييسكجكد  فإ: القابمية لمقياس .7
 لممقاييس ىداؼتخضع األ كقد ؟داءاألات في انحرافىناؾ  أفتنفيذ كفقا لما ىك مخطط لو أـ ال

 التالية:

 

 ياء العمؿ المطمكب.نأل ةتحديد فترة زمنية محدد أم: مقياس زمني -أ 

 راد تنفيذىا خبلؿ فتره معينة.ي: أم تحديد الكمية التي مقياس كمي -ب 

 خبلؿ فترة التنفيذ. داءاأليظير عمييا  أفد النكعية التي يجب : كىك تحديمقياس نوعي -ج 

 

 :: التنبؤياانث
 بعنصر الكقت. ياإلنسانالنشاط  الرتباط، كىك نتيجة ياإلنسانكد النشاط التنبؤ نشاط ذىني مرتبط بكج

عمى ر غير مباش أكمباشر  أسمكبالتكقع لمتغيرات التي قد تحدث مستقببلن، تؤثر ب وأنبكيعرؼ التنبؤ 
 النشاط.

 

 تراعى في التنبؤ:  أفلتي يجب مكر ااأل
 

 .كافيككف التنبؤ دقيقان قدر االم أف .2

 كالمعمكمات التي يعتمد عمييا التنبؤ حديثة. بياناتالف ك تك أف .3

 و في حؿ المشكبلت.استخداميككف التنبؤ مفيدان، أم يمكف  أف .4

 المرجكة منيا. ةاالقتصاديغير مكمؼ: فبل تفكؽ التكاليؼ الفائدة  .5

 يككف كاضحان. أف .6
 

 مكر.حد الصحة الكاممة في جميع األ إلىالتنبؤ دقيقان فمف يصؿ  كافكميما 
 

 ثالثًا: السياسات: 
كالتي يسترشد  ،اإلدارةىي مجمكعة المبادئ كالقكاعد التي تحكـ سير العمؿ، كالمحددة، سمفان، بمعرفة 

ىناؾ  .ىداؼة بتحقيؽ األالقرارات كالتصرفات المتعمق اتخاذممكف في المستكيات المختمفة عند بيا العا
الطريؽ الذم  ختيارالفيي المرشد ما السياسة أيدؼ، فاليدؼ ىك ما نريد تحقيقو، فرؽ بيف السياسة كال

  .يكصؿ لميدؼ
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 اتاتجاىفيي تعبر عف  في تصرفاتيـ كقرارتيـ داخؿ المنظمة، فرادكتعتبر السياسات بمثابة مرشد لؤل

 أثناء أدائيـ ألعماليـ. فراداأل بانجمف  في تحديد نكع السمكؾ المطمكب اإلدارة
 
 

 : رابعًا: اإلجراءات
األعماؿ ككيفية تنفيذىا، تماـ إ أسمكبة كالمراحؿ التفصيمية التي تكضح ىي بمثابة الخطكات المكتبي

ذف خط سير لجميع إلبلزمة إلتماـ ىذه األعماؿ. فيي كالمسؤكلية عف ىذا التنفيذ كالفترة الزمنية ا
بدءان مف تعبئة  يمر بياء أفتماـ األعماؿ، عمى طالب الكظيفة ي تتـ داخؿ المنظمة إلاألعماؿ الت

 قرار التعييف مف الجية المعنية. صدكر إلىكالمقاببلت  االمتحاناتجراءات ا  نمكذج الكظيفة ك 
 

 :اتكاناإلمخامسًا: تدبير الوسائل و 
تعمؿ دكف  أفال يمكف  ىداؼذه األالمكضكعة كالسياسات كاإلجراءات المحددة لتتفيد ى ىداؼاأل فإ

شيء مممكس، فيي  إلى ىداؼالضركرية لترجمة ىذه األ اتكاناإلمكجكد مجمكعة مف الكسائؿ ك 
 .ىداؼضركرية إلكماؿ كتحقيؽ األ

 

م المعاييرك   اتيا:كانالتي يجب مراعاتيا عند تحديد كسائؿ الخطة كا 
 

 .حتياجاتاالالدقة في تحديد  -أ 

 الفعمية كالمتكافرة في حينيا. اتكاناإلمالخطة تراعي  أفالكاقعية: يجب  -ب 

بو في تكفير  فايقكـ المخطط بتحديد المصدر الذم سكؼ يستع أفتحديد المصدر: يفضؿ  -ج 
 بشرية. أكمادية  احتياجات تكانأالخطة سكاء  احتياجات

 الفترة الزمنية. -د 

 التكمفة التقديرية. -ق 

 
 

 واع التخطيط التربوي:أن 10.1.2
     كاع كيمكف تصنيفيا في ستو مجاالت كما يمي:نلعديد مف األلمتخطيط التربكم ا

     
 ويتضمن: ىدافاًل: من حيث الأو 
 

التخطيط التركيبي كيقصد بو  أكالتخطيط الييكمي  أحياناالتخطيط البنائي كيطمؽ عمية  -أ 
تغيرات عميقة بعيدة  إلىكالسياسات التي تيدؼ مجمكعة مف القرارات كاإلجراءات  اتخاذ
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قامة ىيكؿ جديد  االجتماعيك  االقتصادمل في التركيب المد لمسابؽ،  مغايرلمدكلة كا 
 .(3113)محمد، ضاع كنظـ جديدة يسير عمييا المجتمع كالدكلة  أك ب

التخطيط التكجييي كيقصد بو إعداد الخطط كتنفيذىا ضمف الييكؿ  أكالتأشيرم   التخطيط -ب 
قاء عمية مكتفيان بأحداث التغيير في بكاإل القائـ عمى المجتمع االجتماعيك  االقتصادم
جؿ التطكير في أيستيدؼ ىذا النمكذج، التخطيط مف ك  ،(3118)عميمات،  الكظائؼ

حداث أية تغيرات جذرية إالتنظيمي لممنظمة التعميمية دكف الكظائؼ القائمة في الييكؿ 
 .(3118)شمس الديف الفقي، 

لتخطيط بيدؼ حؿ المشكبلت التي ا إلىالتخطيط لحؿ المشكمة: يمجأ مدير أم مؤسسة  -ج 
كسكاء  ،األقساـقسـ مف  أك داراتإدارة مف اإل أكتكاجيو سكاء عمى مستكل المؤسسة 

 .(3117)األغبرم، السمعة المنتجة  أكالخدمة  أكالمشكمة عمى مستكل العمؿ  تكان

تطكير مؤسستو بصكرة مستمرة عمى مختمؼ  إلىالتخطيط لمتطكير: يمجأ مدير المدرسة  -د 
تكياتيا، مف حيث رفع أداء مستكل العامميف  فييا مف خبلؿ الدكرات كالبرامج التدريبية مس

ة اإلداريالمكظفيف مف الناحية الميارية ك  رفع مستكل كفاءة إلىكالتنشيطية التي تؤدم 
 .(3117)األغبرم،  كالمينية

 

 : من حيث مجاالتو:ياانث
 

جو النشاط فيو أك ت المجتمع ك : كيتضمف كضع خطة تشمؿ كؿ قطاعاالتخطيط الشامل . أ
بيف النكع حيث يحقؽ النمك المتكازف  في ىذا ىداؼمع ما يتطمب ذلؾ مف شمكؿ األ

النمكذج التخطيط كيستيدؼ ىذا  ،(3118)عميمات، البدائؿ  اختيارالقطاعات كيسيؿ 
الت ابيف المج فابمبدأ التكامؿ كاالتز  االعتمادالشامؿ لمعممية التربكية في جممتيا مع 

 اجتماعيةة  لتسيير المنظمة، نكاحي اإلداريالمختمفة كىذه النظرية الكمية تشمؿ النكاحي 
 .(3118)شمس الديف الفقي، تتعمؽ بالمناخ النفسي كتفاعؿ العبلقات الصاعدة كاليابطة 

 أكحد كالزراعة اك  اقتصادمنحصر في كضع خطة كتنفيذىا لقطاع : كيالتخطيط الجزئي . ب
، كالخطة االبتدائيبان معينان كخطة التعميـ ناؿ جك اغيره، كيضيؽ ليتن كأالتعميـ  أكالصناعة 

 .(3113)محمد،  سيؿ مف الخطة الشاممةأالجزئية تنفيذىا 

 
 ثالثًا: من حيث ميادينو:

 

: كيقصد بو خطة لممحافظة عمى مكارد البيئة الطبيعية كتنميتيا مف التخطيط الطبيعي -أ 
 ةاالقتصاديالمكاقع المناسبة لممؤسسات  ياراختتربة كمياه كمناجـ كقكل محركة، ك 

، كيستيدؼ (3118)عميمات، كالخدمية حتى يتناسب مع الكظائؼ التي تؤدييا  يةنتاجاالك 
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التعميمية عمى كالقطاعات كالعمؿ عمى تكزيع الخدمات  االقاليـ احتياجات ىذا النمكذج سد
)شمس  يحدث خمؿ في التكزيع اتيا بحيث الكانإلم ان استثمار يا ك حتياجاتسدان ال ،االقاليـ

 .(3118الديف الفقي، 

في تنمية الفرد كتككيف   ليساىـ: كيتضمف تكجيو التخطيط التربكم االقتصاديالتخطيط  -ب 
عداد إمف  ةاالقتصاديالتنمية  احتياجاتالمجتمع متضمنان  احتياجاتشخصيتو، مع  تمبية 

ة، مثؿ التكسع في نظـ التعميـ الطبقات العاممة كالتي سيؤكؿ إلييا تحمؿ أعباء التنمي
السمعي  نتاجاالكيتضمف زيادة  .(3118)شمس الديف الفقي،  الفني كالميني كالصناعي

السمعي كذلؾ مف خبلؿ  اإلنتاجبزراعة، كالصناعة كالخدمات كثيقة الصمة في قطاعات ال
 تياجاتحاالرفع مستكل المعيشة كتكفير  إلىالقكل المنتجة كتكجيييا لما يؤدم  استغبلؿ

 . (3113)محمد،  المجتمع أفرادالضركرية لكافة 

ي تعنى بالنمك كضع المخططات التربكية الت ىذا النمكذجيدؼ : كياالجتماعيالتخطيط  -ج 
كتربية الفرد  ،ية العممية التعميمية، كذلؾ بتجسيد قيـ المجتمعاه غاعتبار بالمتكامؿ لمفرد، 

ارؼ كالميارات السمككية كالخبرات كالعمؿ عمى إكسابو بعض المع اجتماعية تربية 
)شمس البيئة التي يعيش فييا  احتياجاتاتو كقدراتو كميكلو، ك كانالمينية بما يتفؽ مع إم

ذات الصفة الجماعية في  ةاالجتماعي ىداؼتحقيؽ األكيتضمف . (3118الديف الفقي، 
مف الخدمات بالصحة العامة كنشر الطب الكقائي كالعبلجي، كغيرىا  كالعناية ستيبلؾاال

 .(3113)محمد،  كالرياضية كالتركيحية ةاالجتماعيالدينية ك 

بالبعد الثقافي في التخطيط لمتعميـ بغرض  االىتماـيدؼ ىذا النمكذج ي: التخطيط الثقافي -د 
ات نمكه كانتربية الشخص تربية متكاممة مف خبلؿ النظرة الكمية لممتعمـ، كالدفع بإم

عداده ليككف مكا طر الثقافية المتضمنة في الخطة كالتي تشمؿ ف طريؽ األطنان صالحان عكا 
، كيتكلى تنظيـ وأىدافكالنظـ التي يحددىا المجتمع ضمف  األفكارك  اتتجاىاالالمناىج ك 

 (3118)عميمات،  كالمراكز الثقافية كتكزيعيا تكزيعان مناسبان  فراداألكنشر الثقافة بيف 

 

 رابعًا: التخطيط من حيث مستوياتو: 
 

يككف المخطط شامبلن  وأكثر المستكيات شيكعان ككاقعية، كفيكىك مف : ط القوميالتخطي -أ 
ينة كثركات اؽ الدكلة بما فييا مف أقاليـ متبكجميع مناط .االقتصادقطاعات لكؿ 

و يحقؽ النمك أنيا التخطيط القكمي ال بشرية بقدرات ىائمة كمف أىـ مز متنكعة، كقك 
ان بما يتيحو مف فرصة لتجميع المكارد كالطاقات المتكازف جغرافيان كقطاعي االقتصادم

 ىداؼالقطاعات كالمناطؽ كبما يحقؽ األ احتياجاتالقادرة عمى العمؿ كتكزيعيا بحسب 
 .(3113، دحم)م عمى المستكل القكمي.



 

31 
 

ة اإلداريالتقسيمات  أكييتـ بكضع الخطط  تشمؿ مختمؼ الكحدات  :يميقماإلالتخطيط  -ب 
متكامبلن  يماإقم، المناطؽ( كالتي تككف فيما بينيا كالياتالفي الدكلة )المحافظات، 

في حالة  الكاحدةأقاليـ الدكلة  بيف سنانكع مف التج إليجاد، تيدؼ (3117)األغبرم، 
 .(3113)محمد،  .االقاليـفي نمك بعض  ختبلالتاما اذا كجدت 

حددة مشركعات محددة سكاء في محافظة م أىداؼ: يركز عمى تحقيؽ التخطيط المحمي -ج 
المحمية بالمحافظة بإعداد كمتابعة تنفيذ ىذه  األجيزةمركز، حيث تقكـ  أكمدينة  أك

مثؿ األ ستخداـتطكيرىا مف خبلؿ اال إلىدؼ كتي ،(3117)األغبرم، المشركعات 
 .(3113)محمد،  المحمية بناء عمى ما يتكفر فييا حتياجاتااللممكارد لتمبية 

 
 :الجيزةخامسًا: من حيث 

 

كيقصد بو كجكد سمطة مركزية، ممثمة غالبان في جياز لمتخطيط  :ط المركزيالتخطي -أ 
صدار القرارات  ، كيحقؽ ىذا النكع تكامؿ الخطط األساسيةيتكلى كضع إطار الخطة كا 

 .(3113)محمد، كتناسقيا 

 اتخاذيقكـ جياز التخطيط بمنح المشركعات سمطة  أف: كيقصد بو التخطيط الالمركزي -ب 
 .(3113)محمد،  خر.البعض اآل بعض القرارات دكف

 
 سادسًا: من حيث الفترة الزمنية:

 

ة العميا في أم اإلداريالنكع مف التخطيط المستكيات  ىذاكغالبان ما يتكلى  :تخطيط بعيد المدى -أ 
كىك  ،(3117)األغبرم، فأكثر سنكات عشر الفترة الزمنية المؤسسات، حيث تككف مؤسسة مف

كيبني التخطيط  (االستراتيجيالتخطيط )يطمؽ عمى ىذا النكع ك تعقيدان كأصعب تنفيذان  أكثر
 .(3114، )محمد اكاعيأنساليب التنبؤ بمختمؼ أا عمى أساسطكيؿ المدل 

: كيتمثؿ ىذا النكع بالخطط التفصيمية لمتخطيط طكيؿ المدل، كيتطمب متوسط المدى  تخطيط -ب 
 .(3117)األغبرم،  نكاتمف عشر س أقؿمف سنة ك  أكثرالتخطيط متكسط المدل فترة زمنية 

، أقؿح مف سنة فك اة لخطط متكسطة تتر ي: كىك عبارة عف ترجمة حقيقتخطيط قصير المدى -ج 
تفصيبلن كقد  أكثر، حيث يككف التخطيط (بالتخطيط التكتيكي)كيسمى ىذا النكع مف التخطيط 

 .(3117)األغبرم،  شطة كالفعاليات اليكميةنيشمؿ األ
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 لتربوي:مشكالت التخطيط ا  11.1.2
تقكيميا، كىذه المشكبلت  أكتنفيذىا  أكالخطة الكثير مف المشكبلت عند كضع  يكاجو المخطط التربكم

)آدـ، ك  (3112)البكىي،  مفكأىـ ىذه المشكبلت كما يراىا كؿ ىي المعيؽ لمتخطيط التربكم 
 كىي: (3117)العازمي،  ك (3117

 

 لمتخطيط التربكم. األساسية بياناتالنقص  -أ 

 التخطيط التربكم. ىالمدربيف عم فراداأللخبراء ك قمة ا -ب 

 عدـ كجكد كعي تخطيط مناسب. -ج 

 المسئكلة عف التخطيط التربكم. األجيزةعدـ كفاءة التنظيمات ك  -د 

 أثناء تنفيذىا. أكمف إعداد الخطة  تياءناالحكاؿ قبؿ تغير الظركؼ كاأل -ق 

 قمة المخصصات المالية لتنفيذ الخطة التربكية. -ك 

 البشرية لتنفيذ الخطة التعميمية.عدـ تكفر القكل  -ز 

ىماؿك ة العميا اإلداريالتخطيط عمى المستكيات  قتصارا -ح   دكر بقية المستكيات. ا 

 
 التخطيط التربوي: ليبأسا 12.1.2

مفضؿ في التخطيط  أسمكبكىي المداخؿ التي يستخدميا المخططكف عند كضع الخطط، كليس ىناؾ 
)الراجحي، المتاحة، كأىـ ىذه المداخؿ لدل  بياناتال أك ىداؼيتكقؼ عمى األ سمكباأل فكذلؾ أل

 :أكجزىا فيما يمي  (3117دـ ،ك)آ (3122
 

خذ النظاـ التعميمي لبعض الدكؿ كخصكصان أكىك يعتمد عمى : الدراسات المقارنة أسموب .2
ع مكذجا لتطكر نظاـ التعميـ في المستقبؿ في الدكلة التي يراد كضأنه ادعدا  المتقدمة ك 

يراد كضع الخطة ليا، مثؿ مدة   دكلة التيالفي  مثؿ مدة التعميـ اإللزاميالخطة ليا، 
نظاـ مدرسي كالمدرسة المينية، كيحتاج ىذا النكع مف  أكفي دكلة ما  اإللزاميالتعميـ 

مكذج المناسب نلنظـ التعميـ في دكلة مختمفة حتى يأخذ األ التخطيط لدرجة مقارنة عميقة 
و غالبان ما يفشؿ مثؿ أنال إكالثقافية.  ةاالجتماعيك  ةقتصاديااللمدكلة، مف حيث الظركؼ 

 كاستعارةبتقاليد الناس كمعتقداتيـ،  االرتباطالتعميـ عممية شديد  فكذلؾ أل سمكبىذا األ
 .حماس قميؿ أكبمعارضة شديدة  يكاجونظاـ في التعميـ غالبان ما 

التعميـ  احتياجاتتقدير  سأسا: كيقكـ ىذا المدخؿ عمى التعميم احتياجاتتقدير  أسموب .3
تكضع ، حتياجاتاالخبلؿ فترة زمنية معينة كزمف الخطة، كبمعرفة نكع كضخامة ىذه 

لتمبية ىذه المالية كالقكل العاممة  حتياجاتاالكتكفير ، خطة لمتعميـ كما يتضمنيا مف كسائؿ
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اممة أىـ مف القكل الع حتياجاتاالك  ، الثقافية لممجتمع حتياجاتاال، كتعد حتياجاتاال
 التعميـ. احتياجاتيمكف النظر منيما لتقدير يتيف ك از 

مف الماؿ ، عمى تقدير المكارد سمكب: كيعتمد ىذا األيات لمتعميمكانتقدير االم أسموب .4
جميع ىذه المكارد  أف ،فتراضباكف تكفيرىا لتنفيذ خطة التعميـ كالقكل العاممة التي يم

 أك فراداألمف  أكىذه المكارد مف الدكلة  تكانقصى درجة ممكنة سكاء أ إلىستستغؿ 
 أكتقدميا الدكلة  أفنكع الخدمات التعميمية التي  يمكف  االعتبارفي  األخذغيرىا، مع 

 كيات تقديـ الخدمات.لك األ، كحجـ ىذه الخدمات، ك فراداأل

 حتياجاتاال: كىك مدخؿ القكل العاممة كيعمؿ عمى تقدير من التعميم االجتماعيالطمب  .5
حداث إ إلىة حسب متطمبات سكؽ العمؿ كيؤدم ىذا المدخؿ اممقبمية مف القكل العالمست

 ةاالقتصاديبللو تحقيؽ التكامؿ بيف التنمية تكازف بيف العرض كالطمب، كيمكف مف خ
 ، ، كيعتمد عمى تنبؤات مستقبمية قابمة لسكء التقدير كخطأ االحتماالتةاالجتماعيكالتنمية 

 ثبات صحة القركض. كأكىنالؾ صعكبة في تحقيؽ 

التعميـ كتحديد مشكبلتو كما  احتياجاتان يمكف بكاسطتو أسمكب: يعد ىذا المدخؿ مدخل النظم .6
 اكتشاؼاجزائو مف اجؿ  إلىتتطمبو مف حمكؿ كبدائؿ لمتغمب عمييا، كىك يعني تحميؿ الكؿ 
يعالجيا في مة ك المشك ؿاك يتنطبيعتيا كاتساقيا كتفاعميا ككظيفتيا كالعبلقات بينيا، كىك 

عمى القياـ باألدكار المتكقعة منو، كخارجية كىي قدرة النظاـ التعميمي عمى النظاـ التعميمي 
ادة المجتمع، كالتحميؿ الكمي لمتعميـ مثؿ معدؿ النمك أم النسبة المئكية لمزي أىداؼتحقيؽ 

اـ عمى قدرة النظكىي  ستيعاباالخرل، كقدرة النظاـ عمى أفي أعداد التبلميذ بيف سنو ك 
مف ىـ في سف التعميـ، كمعدالت القبكؿ كىك عدد التبلميذ الجدد المقبكليف في  ستيعابا

 مرحمة تعميمية معينة.

مجمكعة  : كىك مدخؿ حديث في التخطيط كىك مكمؿ لمدخؿ النظـ، كىك مدخل النماذج .7
 .تستخدـ ألجؿ التخطيط لمتعميـ ضيةفترااالمف المعدالت الرياضية 

 
   Delphi Technique :ي أسموب دلف .7 

بدا استخداـ اسمكب دلفي في التنبؤ في المجاالت التكنكلكجية، ثـ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية، 
مشاركة مجمكعة مف الخبراء  ثـ العمـك التربكية، كيعرؼ اسمكب دلفي بأنو: " منياج حدسي يقكـ عمى

عممية كانت، اك تكنكلكجية، اك اجتماعية  لمتكقعة،بالمستقبؿ، كيستخدـ اساسا لتحديد االىداؼ ا لمتنبكء
 " ؿ الدراسة المراد الكصكؿ الى تنبكءات عنياجاممف خبلؿ تخمينات ذكية، لخبراء ليـ اتصاؿ ب

 (. 1::2;36) فيمي، 
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 ( أىـ مميزات أسمكب دلفي كىي: :::2كيذكر الطيب )
 اقصر كقت ممكف.. الكصكؿ الى اتفاؽ بيف اراء اكبر مجمكعة مف الخبراء، في 2
 االخرل. باألساليب. قمة التكاليؼ مقارنة 3
 . عزؿ عامؿ التحيزات اك المجامبلت في ابداء الرأم.4
 كترتيبيا مما يسيؿ الكصكؿ لقرارات أدؽ كبطريقة أسرع. اآلراء.سيكلة تصنيؼ 5

 أما عف خصائصو فيي تتمثؿ في التالي: 
ذلؾ فيك عمى درجة كبيرة مف الدقة، كالصدؽ . اسمكب حدسي جماعي لمجمكعة مف الخبراء، كل2

 كالمكضكعية.
 . أسمكب مكضكعي.3
 . يستخدـ منيج تحميؿ النظـ في مدخبلتو كمخرجاتو.4
التأمبلت)الطيب، . يعتبر مف االساليب التي ال تعتمد عمى اآلراء الشخصية أك االنطباعات أك 5

2::: :243-244.) 
 
 : PERT أسموب التخطيط الشبكي )بيرت( .9

سمكب تقكيـ كمتابعة البرامج كالمشركعات، كىك يتضمف تحميؿ ( أنو يسمى أ3122كيرل الراجحي )
المشركعات كتقكيميا كتخطيطيا كمراجعتيا كحؿ المسائؿ التنظيمية كالتطبيقية المعقدة في االعماؿ 

 :كب ىك أنوكنماذج متقدمة، كأىـ ما يميز ىذا االسم ان كالمشاريع المختمفة حتى صار يحكم أساليب
أسمكب تخطيطي رقابي متقدـ يحقؽ التناسؽ بيف قطاعات التخطيط كمستكياتو، كيطبؽ عمى جميع 

 .مراحؿ الدكرة التخطيطية، كجميع بياناتو يمكف الحصكؿ عمييا بسيكلة كبإمكانو 
التحكـ في عنصرم الزمف كالتكمفة بحيث يؤدم الى فرض أم منيما مما يجعمو يتسـ بالتكاممية 

 (.3122;47ي، )الراجح. مكلية كقدرتو عمى تحميؿ المشركعات كالش
 

 ( اىـ خطكات اسمكب بيرت :3::2) كيذكر محمد
.مرحمة التخطيط : بعد تحديد المشركع المراد تنفيذه يتـ تقسيـ المشركع الى عدد مف المراحؿ تبيف 2

ثـ يتـ الشبكة كتكضيح  فييا العمميات كاألنشطة التفصيمية ثـ تحديد العبلقة التي تربط بينيما،
النشاطات كاألعماؿ التي يجب القياـ بيا لتنفيذ المشركع حيث تكضح ىذه النشاطات كالعمميات في 

ثـ يتـ تحميؿ األزمنة حيث يتـ كضع تقدير لمزمف الذم نقاط متسمسمة مرتبة كمنضبطة منطقيا كعمميا، 
 . يتطمبو انجاز أم عمؿ دكف التأثير عمى مكعد تنفيذ المشركع
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مكانية تكفيرىا كتكمفتيا كاالختيار بيف البدائؿ لضماف 3 . مرحمة التحميؿ كالتكقيت: كيتـ تحميؿ المكارد كا 
كىك أطكؿ مسار في الشبكة كذلؾ ، كيمكف استخداـ المسار الحرج بأقؿ تكمفة ككقت انجاز المشركع

 لمشركع.يساعد عمى تركيز الجيكد نحك المراحؿ كاالنشطة األكثر اىمية لتنفيذ ا
 
.مرحمة الرقابة كالمتابعة: كفييا تتـ معرفة المدة التي استغرقيا كؿ نشاط كمعرفة المعكقات التي 4

عمى حدة كذلؾ يساعد في القضاء عمى ىذه الصعكبات في النشاطات األخرل، مما  كاجيت كؿ نشاط
 في كقتو بدقة.يساعد عمى تعكيض الكقت الضائع في نشاطات أخرل مما يؤدم الى انياء المشركع 

 
 

  ميارات التخطيط التربوي : 13.2.1
ر لو تيساألداء بما يتمتع بو مف ميارات  عمى العامميف كتحقيؽ أىداؼ تأثيرهفي  اإلدارمنجاح إف  

المعاصر بككنيا أساسية  اإلدارم كافؽ عميو الفكرتية ما يتي مجمكعة مف الميارات اآلميمتو، كتتمثؿ ف
في عبلقتو بمعاكنيو، كمف أىـ ميارات التخطيط الكاجب تكفرىا لدل مديرم  اإلدارمفي تشكيؿ قدرات 

 :  مدارسكمديرات ال
( مجاالت كمف أىـ ميارات التخطيط التربكم، كفيما 6لذا قامت الباحثة بتكزيع ىذه الميارات عمى )

مجاالت كالتي تـ تحديدىا كفقا لم مدارسيمي عرض لميارات التخطيط التربكم البلزمة لمديرم ال
 -الخمسة التالية :

 ودراسة المستقبل والميارات التالية : المجال الول : التنبوء- 
 

 :ودراسة المستقبل ميارة التنبوء .1

إف التفكير في المستقبؿ ىك جزء أساسي في عممية التخطيط كتصكر لما ستككف عمية الصكرة في 
كالظركؼ المستقبمية.  حتياجاته االو كظركفو، ثـ كضع برامج عمؿ لمقابمة ىذاحتياجاتالمستقبؿ ك 
يككف مدير المدرسة عمى دراية  لمدراسات المستقبمية التي يجب أف العديد مف األنماطكتكجد 

 -ساليب كالتي مف اىميا :كميارة بيذه األ
الطرؽ الحدسية التي يستخدميا المدير في تقدير جكانب : يعتمد عمى أسمكب النمط الحسي ( أ

 درتو عمى االستبصار كعمى خبرتو المتصمة بالمكضكع.المستقبؿ كيتكقؼ عمى ق

التي ثبتت في التاريخ القريب سكؼ  اتتجاىاال: " الذم يفترض أف اتتجاىاال استقراءأسمكب  ( ب
سكؼ يستمر تأثيرىا في  تجاهاالتستقر في المستقبؿ، أم أف القكل التي كانت تؤثر في تشكيؿ 

 (. 3112المستقبؿ" )الحجار،

 التي تستخدـ لمتخطيط المستقبمي مف خبلؿ تجميع اآلراء.  بكءنك أحد أساليب التأسمكب دلفي : كى ( ت
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صكرة  إلىالتي يقكـ عمييا أسمكب دلفي ىي التكصؿ  األساسيةأف " الفكرة  (3116) غنيمة يرلك 
الذيف يجمعكف بيف  المتخصصيفآراء عدد مف  إلىالمرغكب فيو، استنادان  المستقبؿ الممكف أك

كضكع اىتماـ البحث، كالقدرة عمى االستبصار كالحدس، كالقدرة عمى التخيؿ الخبرة في الم
االبداعي، كيتـ التفاعؿ بيف آراء ىؤالء الخبراء بطريقة غير مباشرة، كمف خبلؿ عدد مف عدد مف 

 (.3116;323)غنيمة، الجكالت."
 

في مجتمع  سيةاألسا" يقكـ ىذا األسمكب عمى أساس تحديد العناصر اإلسقاطي:  بكءنأسمكب الت ( ث
ىذه العناصر، كيعتمد األسمكب اإلسقاطي في  المتداد ه نتاجان اعتبار بما كيككف تصكر لممستقبؿ 

ت مع الكاقع دراسة المستقبؿ كامتداد لمماضي عمى دراسة المتغيرات التي ترتبط بعبلقا اتاتجاى
 ( .2:96لمستقبمو ". ) حسني،  الحالي المراد التنبكء

، السيناريك عبارة عف مجمكعة (النص المكتكب): " كممة سيناريك تعني أسمكب السيناريكىات  ( ج
مكقؼ متكامؿ ليعكس الصكرة عف مكقؼ أك مجمكعة  انتاج إلىأحداث مترابطة متكاممة تؤدم 

خطيط بشكؿ كبير إذا تكفر مجمكعة مف العكامؿ يستخدـ لمت كبطة، كأسمكب السيناريأحداث مترا
  .(3116األغا، عامؿ معيا بشكؿ كمي")كال يمكف التالتي تؤثر عمى نظاـ التعميـ، 

 
فمثبل نعتمد عمى تعميـ أكاديمي أك تقني، في حالو التعميـ األكاديمي نعتمد عمى سيناريك، كفي حالة 
التعميـ التقني نعتمد عمى سيناريك آخر. أك ربما سيناريك ثالث يجمع بيف األثنيف كال يمكف التعامؿ مع 

كاحد. كال نستطيع أف نرجح عامؿ عمى آخر. لذا تكجد لدينا بدائؿ جاىزة خاصة  ىذه المتغيرات في آف
بكؿ حالة، كال نعتمد عمى خطو كاحده بؿ مجمكعة خطط بديمة حسب التكقعات المستقبمية كيستخدـ 

 (.3117.)شببلؽ، االستقرارىذا األسمكب في حاالت عدـ 
 

ديدة عمى أسموب السيناريوىات عي المثمة اليوجد في مجتمعنا الفمسطين أنو( 3117) شببلؽكأشار 
 -منيا:

  الطمبة  استيعاب( تـ كضع سيناريكىات لكيفية 5::2: عاـ ) عمى مستكل الكزارة
كالسيناريكىات لكؿ  كاالحتياطاتالعائديف كقامت الكزارة حينيا بعمؿ التجييزات 

 .االحتماالت

 امتحاف( تـ كضع أكثر مف ـ 3115/3116في العاـ ) :عمى مستكل اإلدارة التعميمية 
لمنطقة بيت حانكف، ككذلؾ يتـ أيضا كؿ عاـ تكفير كافة  االحتبلؿقكات  اجتياحأثناء 

النقؿ كالثانكية  امتحاناتالمتكقعة أثناء تأدية  االحتماالتلكؿ  تااالستراتيجيك البدائؿ 
 العامة.
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 غزة كاف لكؿ  في محافظات االحتبلؿ: في فترة كجكد  كعمى مستكل اإلدارة المدرسية
، يمارس المدير إدارتو المدرسية بسيناريكىات متعددة احتياطمدرسة أكثر مف جدكؿ 

ففي حالة إغبلؽ المنطقة الكسطى كعدـ حضكر معممي الكسطى لمدراس غزة يكضع 
فح كخاف يكنس "ر  جدكؿ سيناريك احتياط، كفي إغبلؽ المناطؽ الجنكبية كاممة

 اريك آخر.كسين كالكسطى" يكضع جدكؿ احتياط

 

 المحتمل حدوثيا لمواجيتيا: ةبالزمات والمشكالت المدرسي ميارات  التنبوء .2

ف يتنبأ بالحدث قبؿ لمستقبؿ، كمف أىـ ميارات المخطط أكدراسة ا أىـ ما يميز التخطيط التنبكء
حدكثة لذا يجب عمى مدير المدرسة أف يمتمؾ ميارات إدارة األزمات لكي يعد مخططان ناجحان 

 .االنتباهتو، كيتنبأ بالحدث قبؿ حدكثة ذلؾ مف خبلؿ مؤشرات يدركيا تستدعي لمدرس
ؿ معيا نتيجة لكجكد مكقؼ لبلزمة بأنيا: "عممية يتـ التعام التخطيط( 3116)منصكركعرفت  

متفجر بطريقة يتـ فييا تخطيط كتنظيـ كتكجيو كمراقبة عدد مف العمميات المتداخمة، ككذلؾ 
حؿ سريع كمدركس لممشكمة التي تكاجييا المؤسسة"  إليجادنع القرار تكجيو المسئكليف عف ص

 .(3116;74)منصكر،
 

( عممية التخطيط المدرسي في ظؿ األزمات بأنيا : "عممية 3112خميؿ ) كأبكما عرؼ 
باألزمات كالمشكبلت التي تحدث عمى مستكل المدرسة كتحميؿ  نظمة ككاعية لمتنبكءمقصكدة كم

 ككضع الخطط كالحمكؿ ليا ". عكامميا كمسبباتيا 
كلذا ليس مف السيؿ التعامؿ مع ىذه األزمات لما ليا مف أىمية كخصكصية كتتطمب ميارات 

 .مدارسفعالة يجب تكفرىا لدل مديرم ال
  

 وترتيبيا ويشمل ميارات التخطيط اآلتية:  حتياجاتالمجال الثاني : تحميل الواقع وتحديد اال 

 كاقع كتحميؿ األكضاع التعميمية كالبيئية .دراسة ال ميارة القدرة عبء .2

كيعني دراسة الخطط السابقة كتحميؿ كاقع المدرسة كتقكيميا كدراسة بيئتيا مف حيث 
صبلحية المبنى المدرسي، ككجكد حدائؽ كأشجار كألعاب، كمختبر كمكتبة، مع 

يد منيا تحديد اإلمكانات المادية كالبشرية في المدرسة كالمجتمع كالتي يمكف أف يستف
 (.3117) شببلؽ، المدير لتنفيذ خطتو.

 ( ينبغي أف يقـك مدير المدرسة بما يمي :7::2) كيشير عقيبلف
   دراسة كاقع البيئة المدرسية. 

  في عممية  إشراكودراسة كاقع المجتمع المحمي المحيط بالمدرسة كمف الممكف
 التخطيط المدرسي.
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  اد المجتمع المحمي التي يمكف أف التعرؼ عمى مكاطف القكة لدل المعمميف كأفر
 (.414-413: 7::2)عقيبلف، ةينيا في تنفيذ خطة العمؿ المدرسيستفاد م

ف مف األىمية لمدير المدرسة معرفة البيئة التخطيطية التي تعمؿ فييا حيث تعرؼ بالبيئة إكعميو 
 :الميارتيف التاليتيف استخداـما يتطمب مف مدير المدرسة الداخمية كالخارجية م

 STEEP)ميارة تحميل العوامل الداخمية والخارجية ) .2
 العكامؿ الداخمية المؤثرة عمى المدرسة   العكامؿ الخارجية المؤثرة عمى المدرسة 

      S(Social)  ةاالجتماعي  ةاالجتماعي

            T(Technical)الفنية  الفنية 

 E(Economic)   ةاالقتصادي  ةاالقتصادي

       E(Educational)لتربكية    ا التربكية 
      P(Political)     السياسية السياسي

 (:: :311) ككالة الغكث الدكلية،

 
 

 (SWOTميارة تحميل نقاط القوة والضعف ) .2

                                                                             (:: :311) ككالة الغكث الدكلية،
 
 

 وترتيبيا حسب الولويات: حتياجاتميارة مدير المدرسة في تحديد اال . 3
كمف حقيقية يشعر بيا  احتياجاتخطة مدرستو بناءن عمى ير الناجح ىك الذم يستطيع إعداد إف المد

قاـ بيا كيستطيع تحديد  خبلؿ البيانات كالمعمكمات التي يحصؿ عمييا، كبناءن عمى نتائج الدراسات التي
 -كفؽ ما يمي : حتياجاتاال

 .ترتيب الحاجات ترتيبا تنازليا حسب درجة أىميتيا 

 . )...كضع الحاجات في سمـ أكلكيات حسب األىمية ) األىـ ثـ األقؿ أىمية كىكذا 

W 

مثؿ    weaknessesالضعؼ في المدرسة  نقاط
 عدـ تكفر مكتبة أك مختبر

S 

مثؿ تكفر    Strength’sنقاط القكة في المدرسة 
 قاعة اجتماعات كاسعة 

T 

  Threatsالتيديدات التي تتعرض ليا مدرسة 
 عدـ تعاكف أكلياء األمكر مع المدرسة  مثؿ

O 

 Opportunitiesالفرص المتاحة أماـ المدرسة 

 كجكد غرؼ صفية غير مستخدمةمثؿ 
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  مقابمة الحاجات لئلمكانات المتكفرة لدل مدير المدرسة، كذلؾ لتحديد ما يمكف تمبيتو مف
 لحاجات، مع استبعاد ماال يمكف تمبيتو منيا أك تأجيمو إذا كاف يمكف التأجيؿ.تمؾ ا

  ليو.ينتمي إتقسيـ ىذه الحاجات الى مجمكعات ككضع كؿ مجمكعة في المجاؿ الذم 

 (.238: 3115/3116 ، سطينيةارة التربية كالتعميـ العالي الفم)كز          
 
 

أن يتقنيا مدير المدرسة لتحديد  بن الميارات التي يجمأن ( :311ككالة الغكث الدكلية )وذكر في 
 -ما يمي : حتياجاتأوليات اال

 يعني مدل الحاجة إلى رفع مستكل تحصيؿ الطمبة في التعمـ التحسف لمتعميـ ك تحديد درجة :
 المدرسة.

 لمختبر حاسكب( تقدير مدل تكفر الكقت كالماؿ كالمكارد لتحقيؽ الحاجة، فمثبل حاجة المدرسة (
 عدـ تكفر الماؿ الكافي يجعؿ ىذه األكلكية صعبة التحقيؽ.ك 

 عدـ تكفر الكفاءات في العامميف في  : إفانية العامميف مف مكاكبة األفكار الجديدةبإمك التنبكء
 .يجعؿ ىذه األكلكية صعبة التحقيؽ المدرسة

 ممتابعة مدير المدرسة كضع خطة ل يتطمب مف معرفة األىداؼ في خطة التطكير السابقة: مما
لتقكيـ كؿ ىدؼ مف أىداؼ الخطة السابقة مف أجؿ تحديد مدل الحاجة إلى تعميـ ذلؾ عمى 

 فئات مستيدفة أخرل.

  كالتكجييات كرأم المسؤكليف  اياىتماماتأكلكيات الكزارة، المديرية، المدرسة، المعمـ، التمميذ يعني
 .كاىتماموكالخبراء كالمعمميف كحاجتيـ 

كترتيبيا عمى أكلكيات حسب اإلمكانات المادية كالبشرية  حتياجاتة تحديد االيجب عمى مدير المدرس
 (:311;9)ككالة الغكث الدكلية،  المتاحة.

 

مف خبلؿ إجراء العصؼ الذىني لمعممي المدرسة كفقان  حتياجاتككذلؾ يمكف لمدير المدرسة تحديد اال
 كأىميتيا . كياتلؤلكلعمى تنفيذىا تبعان  االتفاؽذات األىمية ك  حتياجاتلبل

 
 الوسائل الفنية والتقنيات التكنولوجية المرتبطة بالتخطيط المدرسي:  استخدامميارة  .3

اإلدارة المدرسية بحيث ال يستطيع مدير المدرسة أف يستغني عف كسائميا  التكنكلكجيا قكاـلقد أصبحت 
 . مدرسة مف جانب العنصر البشرمة بالاإلداريمف الجكانب الفنية ك الفنية الحديثة التي تسّير العديد 
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نا اليـك لرأينا العديد مف الكسائؿ الفنية كاألجيزة التقنية التكنكلكجية الحديثة التي أصبح مدارسلك نظرنا ل
"الكمبيكتر" لما لو مف  ي مقدمتيا الحاسب اآلليال يستطيع مدير المدرسة االستغناء عنيا كف

 (.3117;93ببلؽ، ش) نا.مدارسات كأدكار متعددة في استخدام
 

 استخداـ( أف أىـ الميارات التي يجب عمى مدير المدرسة تكظيفيا في مجاؿ 3119عجمي )الكأشار 
 -الحاسب اآللي:

 معمكمات مدرسية متطكر يتناكؿ بيانات أحكاؿ طمبة المدرسة.بناء نظاـ قاعدة  -

 كشؼ الدرجات لمصؼ، كالشيادات لمطمبة.  ضبط نتائج الطمبة كاستخراج -

 عة حضكر كغياب الطمبة كحفظ السجبلت.متاب -

 الكزارة بإحصائيات المدرسة .العامة لمتخطيط في  اإلدارةتغذية  -

 (3119;367)العجمي، 
 

ككما تكجد العديد مف األجيزة كاألدكات التكنكلكجية الحديثة التي يجب عمى مدير المدرسة أف يجيد 
أجيزة العرض  استخداـ، (صكير كالسحبماكينة الت)يا، بؿ يكتسب ميارة التعامؿ مثؿ: استخدام

عندما يقكـ  ، كسحبيا خصكصان )شفافيات(كالكتابة عمى  ) ( L.C.Dالسمعية  كالبصرية مثؿ جياز 
 المجمكعات. ضمف  بتدريب المعمميف أثناء الدكرات كالعمؿ

ضركرة يزة كأف يمارسيا بؿ تعتبر ىذه األج استخداـلذا مف األىمية أف يعرؼ مدير المدرسة ميارة 
 الحديثة.حتمية تتطمبيا الثكرة التكنكلكجية 

 
 تقدير الموازنة وبناء الميزانية لممدرسة: ميارة التخطيط لتنمية الموارد المالية و.5

نبغي عمى مدير المدرسة أف تي يكيعتبر بناء الميزانية المدرسية مف أىـ الميارات ال
تو التربكية د المجتمع المحمي كمؤسساأفراك يتقنيا بالتعاكف مع المجنة المالية بالمدرسة 

  مدارستقدير المكازنة مف الميارات المطمكب تكافرىا لدل مديرم الكالتعميمية، كيعتبر 
 مف أجؿ :( 3117كما يراىا شببلؽ )

المتكقعة مف خبلؿ التشكيؿ المقترح لمطمبة كجميع التبرعات المدرسية  باإليراداتالتنبكء  -
. 

 مة بناء عمى دراسة تحميمية مبنية عمى قاعدة التعميمات المالية.بالنفقات المحتم التنبكء -

 
تكمفة الخطة في ضكء معدالت خاصة لتكمفة الكحدة يمكف تقدير ( أنو " 2:98كيرل )النكرم، 

المدرسة في كؿ مراحمو، كيجب عمى كاضع الخطة )مدير  التي قد يككف التمميذ أك الفصؿ أك
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ة كافية لممخصصات المالية التي يمكف تكفيرىا لمتعميـ مف ه دراساعتبار المدرسة( أف يضع في 
القطاعات بيف النمك في التعميـ كالنمك في  ميزانية الخطة الشاممة بحيث يككف ىناؾ تكازف

 (.2:98;464،  )النكرماألخرل". 

 
 الفعمية حتياجاتكفؽ اال االتفاؽاف ميارات التخطيط المالي تتطمب مف مدير المدرسة أف يضع خطة 

لممدرسة قبؿ بداية العاـ الدراسي. كمف المعركؼ أف المكازنة تتككف مف جانبيف ىما اإليرادات 
نا الفمسطينية اإليرادات تشمؿ التبرعات المدرسية المخصصة لحصة المدرسة، مدارسكالنفقات، كفي 

لممدرسة  إيرادات المقاصؼ، كمساىمات المجتمع المحمي، كيتـ تزكيد المدرسة بيا بكاسطة سمؼ تدفع
مالية معمكؿ بيا كسجبلت مالية كمستندات رسمية، ليتـ  أنظمةالحسابات بالمديرية كفؽ بكاسطة دائرة 

 (.3117;94.)شببلؽ، المدرسة احتياجاتتكزيعيا عمى النفقات كتغطية 
 

أف تككف لدييـ الميارات الكافية  مدارسأنو ينبغي عمى مديرم ال (2:86)سمعاف كمرسي  كأشار
 -ب المالية لممدرسة كىي كما يمي:الجكانلممارسة 

 ميارة في تناكؿ كفيـ االستمارات الخاصة بالمشتريات كالعمميات المتعمقة بيا.ال. 2
 تباع الطرؽ السميمة في الحسابات.في معالجة العمميات المالية كا الميارة. 3
 قة كأمينة.الميارة في كضع نظاـ جيد لمسجبلت المالية المدرسية بصكرة سميمة كدقي. 4

 (.2:86;85 ،سمعاف كمرسي)
 ( :3113)مصطفى، يؼ كيض

ات مف أجؿ تغطية التبرعات المدرسية لمطمبة، بالتعاكف مع المجتمع االستراتيجيرسـ الخطط ك  .2
 المحمي كفؽ األنظمة المالية المتبعة.

المجنة المالية خطة المكازنة المالية لممدرسة كمناقشتيا كمراجعتيا مع أعضاء الميارة في كضع . 3
 (.3113;75)مصطفى، لممدرسة. 

 
 : المجال الثالث: ميارات صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الىداف 

 -:ةاالستراتيجيميارة صياغة رؤية المدرسة . 2 
ة كفي ضكء المستحدثات في النظـ اإلداريفي ضكء المتغيرات في النظـ ( 3114كتحدث خميفة ) 

كمككنات الخطة  االستراتيجيكدراية بالتخطيط  عمى عمـ  مدارسيرم  الالتربكية يتطمب أف يككف مد
يمتمؾ مديرم  ف. كيجب أةاالستراتيجيالرسالة، األىداؼ لممدرسة كالتي أىميا الرؤية،  ةاالستراتيجي

 .بلزمة المتعمقة بالرؤية كالرسالةالمدراس الميارات ال
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ة عف تصكر مستقبمي يطمح المدير كالمعممكف عبار "رسة عمى أنيا: رؤية المد (3114 )خميفة،كعرؼ 
يمتمؾ مدير المدرسة الميارات الكافية لتحديد الرؤية كيككف  فكأكلياء األمكر لمكصكؿ إلية، كينبغي أ

كاقعيان كيمكف التعبير عنيا بالكممات أك الصكر كالرمكز، كيجب أف تككف الرؤية قابمة لمتذكر قدر 
 ( .3114;:)خميفة، لة".اإلمكاف كيمكف التعبير عنيا بسيك 

 
نظران  ةاالستراتيجيبأنيا: "تعتبر الرؤية الجزء األكؿ مف أجزاء الخطة  (3112)مدبكلي كيعرفيا أيضا

المعبرة عف طمكحات العامميف بالمدرسة كتبلميذىا  كاالنفعاالتمجمكعة مف القيـ كالمعايير  لتنظيميا
فريؽ صياغة الرؤية عمى ما لدييـ مف حقائؽ كالمجتمع المحمي كمعنى ذلؾ أف ثمة إضافات يضيفيا 

، تتمثؿ في ذلؾ الجانب الكجداني كالتخيمي الذم يجعؿ مف عبارات الرؤية استراتيجيةكمعمكمات 
 (. 98:2001)مدبكلي، ببل حدكد ". االنجازككمماتيا محركان كدافعان لكؿ مف الطاقات نحك 

 
دة مدير المدرسة كف مف مجمكعة مف المعمميف بقيايتك الفمسطينيةنا مدارسالرؤية في أما فريؽ صياغة 

 -أف يمتمؾ الميارات اآلتية :الذم يجب 
 كيتيح لممعمميف ابداء الرأم كالعصؼ الذىني. كالتصكرات. مبادرة األفكار 2
التناقض بيف لممدرسة كصياغتيا حتى ال تككف شعارات رنانة قائمة عمى  ةاالستراتيجي. تحديد الرؤية 3

 اقع.الطمكح كالك 
 الخادعة. تااالستراتيجيماىران في تصكره لمرؤية ال ينجرؼ كراء . يجب أف يككف مدير المدرسة 4
 . يجب أف يككف مجددان، عاقدان العـز عمى التحدم ليس بالكبلـ بؿ بالعمـ كالعمؿ معان.5
لكاقعية . يستثمر الببلغة في تعزيز التكاصؿ كحشد اليمـ بشرط أال تنجرؼ المعاني عف األىداؼ ا6

 كالممكنة التحقيؽ ليككف قادران عمى ترجمو الرؤية كمكاجية األزمات كمعدان السيناريكىات لكؿ طارئ.
 (.3113;46)ككالة الغكث الدكلية، 

 
  . ميارة تحديد رسالة المدرسة:3

ة. لممدرس ةاالستراتيجيتعتبر رسالة المدرسة ترجمة عممية لرؤية المدرسة كىي الجزء الثاني مف الخطة 
 -عف االسئمة التالية: اإلجابةكتتطمب 

 تعزيزىا؟ما القيـ التي تسعى إلى لمف كجدت؟ مف المستفيد منيا؟ لماذا كجدت المدرسة؟ 
داريكف( مف أجؿ تحقيؽ  يعني ما ىي المياـ التي سكؼ يمارسيا مدير المدرسة كالعاممكف )معممكف كا 

سة ىدفيو تصؼ الغرض األساسي مف كجكد المدرسة ، لذا رسالة المدر ةاالستراتيجيما تبنكه في رؤيتيـ 
 كالدكر المتكقع القياـ بو كالميمة التي تسعى لتحقيقيا كيفترض أف تككف متجددة كمتطكرة.

 (3117;95)شببلؽ، 
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ىا بمثابة تعاقد بيف المجتمع اعتبار برسالة المدرسة يمكف النظر إلييا " -أف: (3112)مدبكلي  كيذكر

محددة  تالستراتيجياتعيد فيو العاممكف ببذؿ جيكدىـ في مجاالت محددة كفقان كبيف العامميف بيا، ي
زرتيا مف خبلؿ اعتماد تمؾ الكي يبمغكا أىدافان محددة كيطالبكف المجتمع بالمقابؿ بدعـ ىذه الجيكد كمؤ 

 عميو مف مسؤكليات". تفرضوالرسالة، كمتابعة تنفيذىا بكؿ دقة كممارسة شراكة حقيقية تجاه ما 
 (.3112;2:دبكلي،)م

بطريقة  تحققوتعتبر رسالة المدرسة كصفان لما ترغب المدرسة أف  باختصار (3116كيذكر زاىر )
مخططة كىادفة كتحاكؿ إثارة الدافعية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، مما يتطمب مف مدير المدرسة تكفر 

 -الميارات اآلتية :
 . الميارة البلزمة لكضع أىداؼ رسالة المدرسة.2
 الحرص عمى فيـ كتكضيح أىداؼ المدرسة.. 3
 . تحديد األسمكب المناسب لتحقيؽ أىدافيا .4
 . ترجمتيا إلى أنشطة فعمية كعممية منسجمة مع الكاقع.5
المستقبمية  االستشرافية. يجب أف يميز مدير المدرسة بيف المككنات الكاقعية لمرسالة كالمككنات 6

 ( .3116;:4) زاىر، لمرسالة.
 
 
 -رة تحديد وصياغة الىداف التعميمية في ضوء ميام اإلدارة المدرسية:اي. م4

الى المتابعة  باإلضافةالتخطيط الدقيؽ لعمؿ مدير المدرسة  إلنجاحإف تحديد األىداؼ ىك أىـ األسس 
فيذ ىذه األىداؼ، مما يتطمب تكفر ميارات كضع تحديد األىداؼ بكضكح ككاقعية أمكننا نالمستمرة لت
 (.3117;96)شببلؽ، اح في تتبع الخطكات األخرل لعممية التخطيط.السير بنج

 
ىداؼ مف األىداؼ العامة لممجتمع، كتعتبر مف أىـ كاجبات مدير المدرسة كمخطط كما تشتؽ ىذه األ

 . كف إنجازىا في فترة زمنية معينةة ككاضحة ليتمترجمة ىذه األىداؼ إلى أىداؼ محددلتربكم 
 

ما  مدارسمف أىـ ميارات كضع األىداؼ الكاجب تكافرىا لدل مديرم ال( أف 3112)عابديف كيشير
 -يمي:

 . الحرص عمى فيـ ككضكح أىداؼ المدرسة التي يعمؿ بيا.2
 . الحرص عمى شرح كتكضيح أىداؼ المدرسة لممعمميف كالمجتمع المحمي.3
 قرارات معينة. اتخاذعند  االعتبار. أخذ أىداؼ المدرسة بعيف 4
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 ير قياس األداء لجميع العامميف بالمدرسة.. تكضيح معاي5
 كالقرارات الركتينية. األساسيةبيف القرارات  التمييز .6
 . قدرة المدير عمى تجديد أىداؼ دقيقة لنفسو.7

كيجب عمى مدير المدرسة أف يككف لدية القدرة الكافية كالخبرة الطكيمة في مجاؿ صياغة األىداؼ 
 (.3112;238)عابديف، مة لتحديد ىذه األىداؼ.كيتمتع بالببلغة كالميارة البلز 

 
 والتطوير ويشمل: والتقويم المجال الرابع: المتابعة- 

 . يحب عمى مدير المدرسة أن يمتمك ميارات المتابعة :1
الخطة، مما يتطمب مف مدير المدرسة متابعة كؿ  بانتياءالتخطيط عممية مستمرة ال تنتيي 

ر المتابعة مف أىـ األساليب التي تساعد مدير المدرسة مرحمة مف مراحؿ التخطيط حيث تعتب
البدائؿ المتاحة حيث أنيا تكشؼ عف أكجو القصكر في  استخداـالخطط ك  استمراريةعمى 

داء الحمقة األخيرة في سمسمة األعماؿ التي يجب كتقكيـ أ التنفيذ أكالن بأكؿ كما تمثؿ المتابعة
تعد بداية لعممية تخطيط جديدة بناءن عمى نتائج  أف يقكـ بيا مدير المدرسة، في نفس الكقت

 الخطة السابقة لتصبح العممية مستمرة كال تتكقؼ.
 
لضماف نجاح الخطة في ( عممية المتابعة المستمرة :" ىي صماـ األماف 3113لجبر)اعرؼ كت

تحقيؽ األىداؼ المكضكعة، حيث تتيح الفرص لمتعرؼ عمى سمبيات التنفيذ أكالن بأكؿ كما 
المشركعات لخطة. ثـ يبدأ بتطعيـ البرامج أك تساؽ إلييا اات التي قد نحرافد االتحد

 باإلجراءات كالبدائؿ الممكنة".
 ف ميارات المتابعة لدل مدير المدرسة تشمؿ:( أ319-318: 3113كتضيؼ )الجبر، 

 متابعة الدعـ لئليجابيات كالحد مف السمبيات. -

 لممدرسة. ةاإلداريمتابعة كافة الجكانب المالية ك  -

 فيذ.نتسجيؿ كؿ خطكه مف خطكات الت -

 متابعة تنفيذ المباني، كالتجييزات المدرسية، المناىج، الكتب. -

 متابعة نمك التبلميذ كتحصيميـ العممي. -

 متابعة خطط المعمميف الدراسية. -

 متابعة جكانب الخطة المدرسية . -

 متابعة التكصيات لتأخذ طريقيا لمتنفيذ. -

 المادية كالبشرية. باإلمكاناتكانت عبلقة أيذ العمؿ سكاء تكفير كؿ متطمبات تنف -
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 . يجب عمى مدير المدرسة أن يمتمك ميارة التقويم:2
المرصػػػػػكدة فػػػػػي الخطػػػػػة كىػػػػػي عمميػػػػػة  باألىػػػػػداؼحققػػػػػة فعػػػػػبلن مكيقصػػػػػد بػػػػػالتقكيـ :" مقارنػػػػػة النتػػػػػائج ال

لتعػػػػػرؼ عمػػػػػى متابعػػػػػة مسػػػػػتمرة مػػػػػف مسػػػػػتكياتو المسػػػػػتيدفة، كالتقػػػػػكيـ كعمميػػػػػة مبلزمػػػػػة لممتابعػػػػػة ليػػػػػتـ ا
 معايير كمؤشرات لمحكـ عمى الكفاءة التي يتـ بيا تحقيؽ األىداؼ"  استخداـفيذ، كذلؾ بنالت

2(163:2000)محمد،   

 

 -( أف مف أىـ ميارات التقكيـ لدل مدير المدرسة:2:86) سمعاف كمرسيكيذكر كؿ مف 
 .التعرؼ عمى األىداؼ 

 .كضع المعايير التي يمكف الحكـ عمى أساسيا 

 .مراجعة الخطط في ضكء األىداؼ كالمعايير 

 أحدث الكسائؿ كأفضميا لجميع البيانات. استخداـ 

 .أف يشجع المدرسيف عمى تقكيـ ذاتيـ 

 . اف يسيـ بمساعدة المدرسيف عمى تقكيـ تبلميذىـ 

 ( .2:86;:3)سمعاف كمرسي، 

 
 . يتعين عمى مدير المدرسة أن يمتمك ميارة التطوير:3
 ألحداثلكاجب تكفرىا لدل مدير المدرسة ( إف مف أىـ الميارات ا3114) كرد دكرزهكأ 

 -التطكير ما يمي:
حداث التغيير 2 المنشكد . أف يتخذ مدير المدرسة القرارات التي تعمؿ عمى تطكير األداء كا 

 -لتطكير المدرسة كالتي تشمؿ :
 ـ.القرارات التطكيرية لرفع أداء المعم اتخاذ. قدرة مدير المدرسة عمى 2
 الطالب. أداءالقرارات التطكيرية لرفع  اتخاذ. قدرة مدير المدرسة عمى 3
 المنياج. أداءالقرارات التطكيرية لرفع  اتخاذ. قدرة مدير المدرسة عمى 4

 (.3114;:)دكرزه،  
 ة ويشمل الميارات التية:ياإلنسانوتنمية العالقات  المجال الخامس: التنظيم والتنسيق 

 والبرامج التنظيمية : .ميارة وضع الخطط1

تعتبر عممية التخطيط كالتنظيـ لمعمؿ المدرسي مف العمميات اليامة كالضركرية لنجاح العمؿ 
المدرسي كالتي يجب أف يعطييا مدير المدرسة الكقت كالجيد البلـز حتى تحقؽ المدرسة 

 .أىدافيا
مجمس إدارتيا " فأىمية التخطيط الذم يقـك بو مدير المدرسة ك  (3113)كيعبر مصطفى 
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داية العاـ الدراسي قد تككف مف المشكبلت التي تصحب بكطبلبيا ال يخفى عمى أحد فكثير 
التخطيط  لمعمؿ المدرسي كيجب أف يككف ىذا التخطيط كالتنظيـ في أطار  انعداـسبابيا مف أ

  ف يككف مدير المدرسة مممان بيا".السياسة العامة التي ترسميا الكزارة كالتي يجب أ
 (.3113;73مصطفى، )

لعمؿ المدرسي ف مدير المدرسة يتمكف مف تنظيـ اأ( 2:86) سمعاف كمرسيكيذكر كؿ مف  
 مف خبلؿ ممارسة الميارات األتية:

 .المعمميفالتخطيط لتكزيع األدكار بيف  -

 التخطيط لتشكيؿ المجاف المدرسية. -

 يا.استخداملتكفير السجبلت المدرسية كتنظيميا كتدريب المعمميف عمى التخطيط  -

 المسئكليات. تفكيض السمطات ك -

التنظيمي كالتصرؼ بسرعة لممحافظة عمى  االطارأم خمؿ في  اكتشاؼالميارة في  -
 استمرار المدرسة في أداء كظيفتيا.

 التربكية  في ضكء الخدمات المتاحة. حتياجاتتفسير اال -

 درسي.عمؿ الترتيبات التنظيمية التي تقدـ التسييبلت المختمفة لمخطة الم -

 (2:86;86ف كمرسي، )سمعا
 ميارة إعداد التشكيالت المدرسية: .3
يقكـ بالتخطيط لمتشكيبلت المدرسية في نياية كؿ عاـ دراسي استعدادان ف ف مف كاجب مدير المدرسة أإ

 ربما يتـ أثناء العطمة الصيفية.لمعاـ الدراسي القادـ الجديد، 
 
كما يذكرىا ا مدير المدرسة إلعداد التشكيبلت المدرسية يمارسي انوف مف أىـ الميارات التي يجب ا  ك 

 ( ما يمي :3112)معطك 
 .حصر عدد الصفكؼ كالشعب التي سكؼ يككف عمييا المبنى المدرسي لمعاـ الجديد 

 . حصر عدد الطمبة الذيف يمكف استيعابيـ في المدرسة كتفرعاتيـ األكاديمية كالمينية 

 يف كالعامميف في المدرسة.اإلداريريسية ك حصر عدد كتخصصات أعضاء الييئات التد 

 مؿ مكازنة لمقكل البشرية يعني ىؿ عدد المعمميف يكفي لعدد الطمبة كالصفكؼ كفؽ النصاب ع
 لكؿ مرحمة كلكؿ معمـ؟.

  الطمب مف مديرية التربية كالتعميـ في المنطقة التعميمية تزكيد المدرسة بالمعمميف حسب
 بالتعييف أك النقؿ الداخمي أك النقؿ المكائي. التخصصات التي يكجد بيا نقص سكاء

  فتح مدرسة جديدة أك التكسع في عدد الشعب القائمة، كزيادة القبكؿ كتحكيؿ الطمبة مف مدرسة
إلى أخرل أك فتح فترة مسائية، كؿ ذلؾ يتطمب مف مدير المدرسة الميارة بكيفية التعامؿ مع 
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انب الفنية مثؿ تناسب أعداد الطمبة مع ىذه المتطمبات كيجب أف يراعي العديد مف الجك 
مساحات الغرؼ الصفية كاستكماؿ المعمميف ألنصبتيـ المقررة، كتخصصاتيـ كاألنشطة 

 (.3112;353) عطكم، المصاحبة لمتخصص.

 
 :ميارة إعداد الجدول المدرسي. 3

كقد  ف إعداد الجدكؿ المدرسي يتطمب دراية كميارة كخبرة كتعاكنان أ"( 3112كيرل عابديف)
األخيرة أكثر سيكلة كيسر لممديريف جراء تطكير برامج محسكبة  اآلكنةأصبح األمر في 

إلعداد الجدكؿ المدرسي كيمكف لممديريف اإلفادة منيا، غير أف تكفر تمؾ البرامج المحكسبة ال 
 "التخطيط إلعداد الجدكؿ المدرسي ميارةحاجة المديريف إلى  يعني عدـ

 
عند إعداد الجدكؿ المدرسي يذكرىا  امراعاتيمدير المدرسة  ات يجب عمىاعتبار كىناؾ 

 ( كما يمي :222-221)منقريكس، ب.ت : 
 الكزارية المحددة لمخطة المدرسية. تالقرارا. أف يراعي 2
 .أف يراعي الجدكؿ األكقات المناسبة لطبيعة المادة.3
 المكاد األدبية متتالية(. تّدرس المكاد العممية متتالية، أك . التنكيع في المكضكعات)أم ال4
 . يراعي الجدكؿ ميكؿ كقدرات كرغبات المعمميف قدر اإلمكاف.5
مكاناتي. يراعي الجدكؿ قدرات المعمميف 6 كيراعي الجدكؿ العدالة في تكزيع الحصص عمى  ـكا 

 المعمميف كالعدالة في تكزيع الفراغ.
 

 درسي  جداكؿ متعددة أىميا:ثؽ  عف الجدكؿ المبن( انو ي3116)مناصرة كآخركف  كما يذكر
 .جدكؿ المعمـ: كىك خاص بكؿ معمـ عمى حده كيبف فيو تكزيع حصص المعمـ عمى الصفكؼ 

  جدكؿ الصؼ: يتعمؽ ذا الجدكؿ بكؿ صؼ أك بكؿ شعبو عمى حده كيكضح فيو تكزيع
 الحصص كاألنشطة كتكزيع المعمميف القائميف عمييا.

  ( لدل المعمميف االستراحةىذا الجدكؿ أكقات الفراغ ) : يبيف باالحتياطكيسمى  االستراحةجدكؿ
 منو عندما تظير الحاجة إلى معمـ ليشغؿ مكاف معمـ غائب أك لدية طارئ. اإلفادةكيمكف 

حتاج إلى تخطيط مسبؽ يا ليست بالعمؿ اليسير بؿ تكمف خبلؿ ىذه الجداكؿ نبلحظ أن
ذ كؿ معمـ النصاب كمجيكد فكرم لكي ال يحصؿ تداخؿ في بعض الحصص، كأف يأخ
ذا كاف الجدكؿ لـ يعد المخصص كال يحصؿ أف يسجؿ المعمـ عمى صفيف في نفس الك  قت كا 

ككذلؾ ربما  كما يجب يحصؿ تضارب كتداخؿ بيف المعمميف ربما معمميف عمى نفس الصؼ
ف صؼ في الممعب صفيف أك أكثر في مختبر الحاسكب مما يتطمب أف ال يتكاجد أكثر م
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ذلؾ يتطمب مدير مدرسة عمى مستكل مف الميارات في إعداد الجدكؿ  ككؿ ليمارس نشاطان.
 (. 41-36: 3116)مناصرة كآخركف، المدرسي كتنظيـ العمؿ المدرسي.

 
 المدرسية: جتماعاتاالميارات التخطيط اإلدارة . 5

المدرسي الفعاؿ ليتـ مف خبلليا نقؿ التعميمات  االتصاؿمف أىـ كسائؿ  االجتماعاتتعتبر 
 المدرسة أفمعمكمات كىي تساعد مدير المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا مما يتطمب مف مدير لكا

دارة ىذه   .االجتماعاتيمتمؾ العديد مف الميارات البلزمة لعقد كا 
 

رسة لعقد االجتماعات  كما أكردت تكافرىا لدل مدير المدالتخطيط الكاجب كمف أىـ ميارات 
 ( ما يمي :3113(الجبر 

 يد كاإلعداد المسبؽ كتحديد األىداؼ كالزماف كالمكاف.التخطيط الج 

  االجتماعالمجتمعيف قبؿ عقد تكزيع جدكؿ األعماؿ عمى. 

 كحسف تسير الجمسة. االجتماعبأدب  االلتزاـ 

 محاضرَا أك متحيزان بؿ ديمقراطيان  رسة مسيبلن لتسيير المناقشات كليس"أف يككف مدير المد
 بة".بحيث يخفؼ كجيات النظر المتضار 

  التقكيـ كالمتابعة لتكصيات االجتماعات بحيث ال تككف مجرد مضيعة لمكقت كحبران عمى كرؽ
دارتيا.  بؿ يجب أف يككف ليا أثرىا الفعاؿ إذا ما أحسف تنظيميا كا 

 (3113;36الجبر، (
 ميارة التخطيط وحسن إدارة الوقت وتنظيمو:. 6

شأف إال بتنظيـ الكقت  لئلنسافككف (  عف حسف أدارة الكقت "لف ي2::2) أبك شيخة كتحدث
كلف ينيض مف كبكتو إال بمراعاة الكقت ككضع البرامج الزمنية لتنظيـ كؿ خطكة مف حياتو 

، إف األمر في حاجة إلى انتاجذلؾ ألف قضية التنمية  في المقاـ األكؿ قضية كقت كقضية 
ئج المطمكبة لرفاىية شعكبنا" نتاه لتحقيؽ الاستثمار التعامؿ مع الكقت عمى أنو مكرد كال بد مف 

 (  2::2;24)ابك شيخة،
 

( كيعتبر عنصر الكقت مف ضركريات عممية التخطيط المدرسي 3111) العجمي ضاؼأككما 
ة ككذلؾ بيف اإلداريحيث "التخطيط يرافقو الزمف في كؿ عممياتو كىك يربط بيف أجزاء العممية 

، كما يحدد كؿ مراحؿ التنظيـ اإلدارمالنشاط  االعمميات المتسمسمة كالمتعاقبة التي يشتمؿ عميي
 (.3111;288)العجمي، أك التكجيو أك الرقابة زمنّا لبدايتيا كنيايتيا".
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ة الكقت كأىميا كما ذكرىا ميارات إدار  امتبلؾ المدارسكمف خبلؿ ما سبؽ عمى مديرم كمديرات 
 (: 3117 شببلؽ)

بنتائجيا دكف  كاالنتفاعلخطة في مكعدىا تحديد األىداؼ بدقة ككضكح حتى يمكف تنفيذ ا. 2
 تأخير كفقان لمبرنامج الزمني.

ؿ اليكـ، كالكقت .أف يحتفظ بسجؿ إدارة الكقت يدّكف فيو جميع األعماؿ التي يقكـ بيا طكا3
 منيا ثـ يحّمؿ السجبلت كيراجعيا بفعالية. الذم يقضيو في كؿ

 ة إلدارة المدرسة.اإلداري. المتابعة الفنية ك 4
 تنفيذ الخطط في مكاعيدىا كتقكيميا كضبط مسارىا.. 5
تفكيض الصبلحيات لبعض المرؤكسيف مثؿ نائب المدير لمقياـ باألعماؿ الركتينية التي . 6

 تستغرؽ كقتان كبيران مف أجؿ تفرغ المدير لممكضكعات ذات األىمية.
 

 (.3117;8:)شببلؽ، 
 

 ة:ياإلنسانوتنمية العالقات  االتصال. ميارة 6
مف أىـ الميارات الكاجب تكافرىا لدل مدير المدرسة كمخطط تربكم ىي القدرة عمى أف 

 ة مع كؿ مف:ياإلنسانكتنمية العبلقات  االتصاؿالتخطيط مف أجؿ 
 ) المجتمع المحمي، المعممكف، التبلميذ( 
كؿ مف يعمؿ  ليياإميارة أساسية يحتاج  االتصاؿألف " ( 3113)، مصطفىذكر  لؾ كماكذ

المدرسي مممان إلمامان كافيان بمبادئ كفنيات  اإلدارملـ يكف المدرسية، ك اذا  اإلدارة في مجاؿ
كماىران في تطبيؽ تمؾ المعارؼ تطبيقان سميمان فإف نجاحو في تأدية كظائفو يصبح  االتصاؿ

 (.3113;:24)مصطفى، أمران مشكككان فيو".
المباشر كغير المباشر بيف  االحتكاؾالمدرسي بأنو: "  االتصاؿ( 3112كيعرؼ عابديف)

قامة عبلقات   (.3112;:28)عابديف، معو". ايجابيةالمدرسة كالمجتمع المحمي كا 
  المدرسي: االتصاؿأىمية 

يجب أف  اسية فيك يعتبر مف الميارات التيلبلتصاؿ المدرسي أىمية أس
 يمارسيا كينمييا مدير المدرسة لتجعؿ منو قائدان فعاالن في مدرستو ذلؾ ألف

ضركرية لمساعدة جميع أفراد المجتمع المدرسي عمى فيـ  االتصاؿممية " ع
أغراض المدرسة، ككاجباتيـ أك عمى التعاكف فيما بينيـ بطريقة بناءة، كما 

، كتكجييو، كتنظيموأىمية بالغة في تخطيط العمؿ في المدرسة،  أنيا ذات
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أفكاره لآلخريف  المدرسة كثيران لنقؿ القرارات كيعطي مدير اتخاذكتقكيمو، كفي 
ككتابيان")عابديف، أك تمقي رسائمي  (.3112;291ـ شفكيا ن

 مع المجتمع المحمي: االتصاؿفي مجاؿ . ميارات التخطيط الكاجب تكافرىا لدل مدير المدرسة 2
منو مجتمعو المحمي  يتكقعو"إف دكر مدير المدرسة الناجح ىك الذم يخطط تخطيطان سميمان لتحقيؽ ما 

 (.9::2;:48منظكمة مفتكحة عمى بيئتيا ")حجي، ليجعؿ مدرسة 
كما أف دكر مدير المدرسة في التعاكف مع البيئة المحمية يعتبر مف األدكار المتميزة اليامة التي تظير 

ة مف مدرسة ألخرل، "فمدير المدرسة يجب أف ينجح في إيجاد عبلقة اإلداريالفركؽ بيف السمككيات 
مف ىذه العبلقة إلى أقصى درجة ممكنة  لخدمة  االستفادةيطة بيا ك كطيدة بيف مدرستو كالبيئة المح

 (.3::2: 416العمؿ التربكم".)نشكاف،
كالتكاصؿ مع المجتمع يقـك مدير المدرسة بالميارات  االتصاؿ( أنو مف أجؿ 3112) كأضاؼ عطكم

 اآلتية:
مكانية اإلفادة منيا في اىتمامياالتعرؼ عمى إمكانات البيئة المحمية ك  -  خدمة المجتمع. كا 

العمؿ عمى تشجيع المجتمع المحمي لتكثيؽ صمتو بالمدرسة كزيادة مشاركتو المادية كالمعنكية  -
مكاناتيفي تطكيرىا كتحسيف ظركفيا،   .اكا 

تكثيؽ الصبلت بيف اآلباء كالمعمميف، مف خبلؿ برنامج منظـ لمشاركتيـ في األنشطة  -
 المدرسية.

ة في تحقيؽ أىدافيا كتكطيد عبلقتيا مع المجتمع المحمي لممساىمتشكيؿ مجمس أكلياء األمكر  -
 كليمعب دكران فاعبلن في مساعدة المدرسة لحؿ مشكبلتيا.

لمدرسة في تقديـ المعمكمات التعامؿ الجدم كاإليجابي مع أكلياء أمكر الطمبة، كحسف استجابة ا -
 كف أبنائيـ.أك النصح كاإلرشاد فيما يتعمؽ بشؤ 

 في تقييـ برامج المدرسة كفعاليتيا.مع المحمي إشراؾ المجت -

 (235:3112)عطكم،
ة مع المعمميف كما ياإلنسانميارات التخطيط الكاجب تكفرىا لدل مدير المدرسة في مجاؿ العبلقات .3

 (:3113)مصطفى يراىا
سمكب المدير في التعامؿ معيـ يعبر عف ركح المكدة كالصداقة التي تتجمى في " أف يككف أ

عف رغبتو في حؿ مشاكميـ، كال يترؾ  بإخبلص باألفراد فيستمع ليـ معبرا حقيقيال اىتمامو
فرصو دكف أف يظير احترامو كتقديره لكؿ مف تربطو عبلقات عمؿ كيرحب بآرائيـ ميما كانت 

قيمتيا ككاجب المدير أف يقبؿ كؿ مف لو عبلقة عمؿ بو بخصائصو طبقان لمبدأ الفركؽ 
نيـ لمشعكر بأنو عضك نافع لممدرسة كيحافظ عمى كرامتيـ كأف يتيح الفرصة لكؿ م ، الفردية

ة كما ينبغي عمية مراعاة رغبات اآلخريف كمطالبيـ كالعدالة ياإلنسانىذا حقكقيـ  اف اعتبارب
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ظيار ركح الكد  نصاؼ اآلخريف كا   ، كأخيران عدـ التحيز أك التعصب،كاالحتراـفيما بينيـ كا 
المعنكية لمجماعة، كخمؽ مناخ جيد لمعبلقات  ككؿ ذلؾ يسيـ بشكؿ كبير في رفع الركح

 يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربكية. ة يسيـ األفراد مف خبللو بجيد كبيرياإلنسان
 (.:28: 3113)مصطفى،

 
ث الطرؽ ساعد المعمميف في الكقكؼ عمى أحد: "إف مدير المدرسة ي(9::2كيضيؼ حجي )

ميذىـ، كيعمؿ عمى تنميتيا مينيان كثقافيان كيعمؿ عمى ربكية لئلفادة منيا في تعميميـ لتبلتال
السمبيات لمقضاء عمييا، ليتـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ عقد  اكتشاؼاإليجابيات ليدعميا ك  اكتشاؼ

 (.532: 9::2)حجي، مع أعضاء ىيئة التدريس". االجتماعات
 
 
 مع التالميذ: االتصال. ميارات التخطيط الواجب توافراىا لدى مدير المدرسة في مجال 4
 

مكانيات معممييـ كما يعد المعمـ كما يتعمؽ بنمكه اإف تعميـ األبناء بصكرة أفضؿ يتكقؼ عمى قدرات ك 
مينيان مف أىـ مسؤكليات مدير المدرسة، كيعتبر دكر مدير المدرسة تجاه التبلميذ مف أىـ األدكار التي 

، مؿ لمطمبة مف كافة النكاحي )جسميان، كعقميان نمك المتكايمارسيا مدير المدرسة إلدارة مدرستو لتكفير ال
 (.3117;211كاجتماعيان، كنفسيان(. )شببلؽ،

 
 ية في تنمية تبلميذه مف خبلؿ كما يعتبر)حافظ، ب، ت( أف مدير المدرسة" مخطط فّعاؿ يسيـ بجد

بيف الطمبة  ؿاالتصاالعناية بالزيارات الميدانية لمفصكؿ الدراسية كتشكيؿ المجاف المدرسية لتككف حمقة 
كالسعي مف أجؿ حميا لذا يتطمب مف مدير المدرسة أف  كاحتياجاتيـكاإلدارة، ليعبركا عف مشاكميـ 

عمى نفسو كالتعاكف مع غيره كفي تنشئتو عمى التربية  االعتماديبحث في كيفية تدريب التمميذ عمى 
 (.259)حافظ، ب .ت :كالحكـ الذاتي". االستقبللية

 
 -(  ميارات التخطيط  في ىذا المجاؿ مف خبلؿ :3117 كيكضح شببلؽ )

سبابيا ككضع مع المرشد التربكم لمحد مف المشكبلت السمككية لمطمبة كمتابعة أ التخطيط  -
 .العبلج المناسب ليا

 التسرب.لمحد مف ظاىرة الغياب ك  االجتماعيالتخطيط مع مربي الفصكؿ كالمرشد  -

يـ كالتخطيط احتياجاتالبلزمة لتمبية  حتياجاتد االعقد اجتماعات دكرية بمشاركة الطمبة لتحدي -
 لتطكير االنشطة المدرسية لتناسب حاجات الطمبة.
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 التخطيط لكضع خطط عبلجية لتحسيف مستكل التحصيؿ لدل الطمبة. -

 (.3117;211)شببلؽ،
 

 التخطيط التربوي في الوطن العربي: 14.1.2
صبلح االدارة التربكية التعميمية منذ شيدت الساحة التربكية العربية اىتمامان متزايدان  لتطكير كا 

في الكطف العربي لتمؾ الفجكة كذلؾ االنفصاـ بيف التخطيط  القادة التربكيكف السبعينات، كقد تنبو
التربكم ك االدارة التربكية في البمداف العربية مما أدل في حاالت كثيرة الى تعثر جيكد التخطيط 

 (.3118;51خطيط غاياتيا المنشكدة )أبك عيشة، كتخطيط االدارة التعميمية في ت
كعمى الرغـ مف الجيكد التي بذلتيا الدكؿ العربية مف أجؿ تجكيد التربية في شتى مقكماتيا كابعادىا، 
فقد ظمت مطالب التكسع الكمي تطغى عمى مستمزمات التجديد النكعي، كانصرؼ االنفاؽ عمى التربية 

مستكل مخرجات ع كالجكدة غالبان، االمر الذم أدل الى انخفاض التي استيعاب الكـ عمى حساب النك 
متيا لحاجات التنمية، بؿ انخفاض انتاجو الداخمي نفسو عف طريؽ الرسكب التعميـ، كىبكط مبلء

كالتسرب، كاالرتفاع في تكاليؼ التكسع الكمي نفسو نتيجة لميدر الذم يكلده ىبكط المستكل النكعي 
 (.3113;64)العرياف، 

 (:3117: 44عمى التخطيط لمتربية العربية المعاصرة عدة مآخذ منيا كما يراىا )النجدم، ذكيؤخ
 . لـ يرافؽ التكسع في أعداد الطمبة ارتفاع مستكل التحصيؿ.2
كاالبداعية لمطمبة، بؿ  ة. لـ تكؿ االنظمة التربكية العربية اىتمامان كبيران لتنمية القدرات التحميمي3

 في القراءة كالكتابة كالتمقيف كالحفظ. كضعت اىتماميا غالبان 
. ضعؼ التنسيؽ بيف المدارس كالمعاىد كالجامعات، كبيف احتياجات السكؽ مف القكل العاممة، 4

بعكس ما يجرم في الدكؿ المتقدمة حيث يككف التركيز عمى دراسة العمكـ الطبيعية كاليندسية، كىذا 
نية كالتي بدكرىا تفسر حدكث االختناقات في عممية يفسر ندرة العمماء كالخبراء في التخصصات الف

 التنمية االقتصادية.
كأصبح التخطيط التربكم عمبلن مف أعماؿ االدارة المركزية، كاصبحت الحككمة منكطة بو، كلـ تشترؾ 
أم مف الجيات، أك المؤسسات، أك الجماعات المستفيدة مف التخطيط، كبذلؾ فقد أخذت ىذه 

 (.9::2;56رج كليس مكقؼ المشارؾ )جرادات كزميمتو، الجماعات مكقؼ المتف
كفي إطار االنفصاؿ بيف عمميتي التخطيط كالتمكيؿ، فقد أغفمت عممية التخطيط كضع مكازنة 

تتناكؿ تحديد ما يتطمب أداؤه، كاحتياجاتو المستقبمية، فالمكازنة ضركرية لعممية تخطيطية، أك تقديرية 
يط مف مكارد مالية كبشرية يجعؿ المسئكليف عف التمكيؿ في كضع التخطيط، فغياب ما يتطمبو التخط
بيرىا حيف طمبيا، كبالطبع فإف ىذه يرىا مسبقان كلكف يتـ تقديرىا كتدحرج، حيث اف مكارد لـ يتـ تدب
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المكارد ستككف متأثرة بأكضاع كثيرة حكليا، كيعني ذلؾ اف التنفيذ لف يتـ كفقان لما تـ التخطيط لو 
 (.3116::4)الدريج، 

تحقيؽ اف ىناؾ أزمة حقيقة لمتخطيط التربكم في الدكؿ العربية بسبب عدـ  (3112كيرل البكىي )
التطكير المرجك في النظـ التربكية مف خدمات لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة، كذلؾ خبلؿ 

ساسي مف عكامؿ زيادة العقديف المنصرميف، فقد أصبحت التربية أكثر اعتمادان عمى االقتصاد كعامؿ أ
فاعميتيا، كلـ تكف التربية عامؿ مف عكامؿ زيادة فاعمية االقتصاد، كىك المطمكب أيضان مف دعـ 
االقتصاد لمتربية، لذلؾ كلمتغمب عمى المعكقات، البد اف نؤكد عمى اىمية االعداد كالتدريب حسب 

دم، كالبد أيضان مف االفادة مف المكارد البشرية التي تدعـ بدكرىا النظاـ االقتصاحاجة العمؿ مف القكل 
فالتخطيط كفيؿ بتضيؽ اليكة المتاحة في تحقيؽ استيعاب أكبر عدد ممكف لطالبي التعميـ المتكاثريف، 
تبار التغيرات التي سكؼ تطرأ الزمنية لتحقيؽ ذلؾ. فأم تخطيط تربكم سميـ البد اف يأخذ بعيف االع

)البكىي، دارىا، كمف أىـ االمكر الكاجب مراعاتيا:عمؿ كالحاجات التربكية كمقسكؽ العمى 
6:;3112:) 

 . تكفير بيئة إدارية صالحة.2
 . تكفير الككادر البشرية المتخصصة إلعداد الخطط.3
 تكزيع المسؤكليات بصكرة كاضحة كمحددة.. 4
 . عند صياغة التخطيط يجب إدراؾ أىمية العبلقات اإلنسانية.5
 لكاقع كالمجتمع لكي ال تقاكـ.تماشي الخطط مع متطمبات ا.6
 . تكفير المناخ المبلئـ لمتخطيط الشامؿ.7
 . كضكح أىداؼ التخطيط كاتفاقيا مع الكاقع كاإلمكانات المحتممة.8
 . البساطة كالكضكح في التخطيط كىذا يساعد عمى تنفيذىا.9
 . مركنة التخطيط إلجراء التعديؿ المطمكب عند ظيكر الحاجة لذلؾ .:

 د الككادر البلزمة ألعداد الخطط.. إعدا21
 . التخطيط تجنبان لمعشكائية كالتحفظ.22
 القياـ بأم مشركع أك عمؿ تربكم. . الرجكع لمكاقعية كاألسمكب العممي عند23
 

 التخطيط التربوي في فمسطين: 15.1.2
سة حككمة خاضعة لسيا تكانى لك األالعممية التربكية في فمسطيف بعد الحرب العالمية  أف إلىيشار 

  سرائيمياإل االحتبلؿ، حيث سقطت تحت 2:78ك حرب  2:59ي، كبعد نكبة عاـ ناالبريط تدابناال
لسمطة  األساسيةية اصبت العنناميتمة بالتعميـ الفمسطيني، فقد  االحتبلؿبالكامؿ، لـ تكف سمطة 

الغربية  كفي قطاع عمى تمبية الحد األدنى مف الحاجات التعميمية لمفمسطينييف في الضفة  االحتبلؿ
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 تكاسةان إلى، تعرضت العممية التعميمية ختصاركباكاضح لمنكعية،  إىماؿافقان مع غزه كفي القدس، متر 
)أبك  ، تدارؾ آثارىا5::2شائيا في العاـ أنعمى كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، بعد  كافشديدة 
 .(3118عيشة، 

  
سياسة  تكانيا أندارة العممية التعميمية في فمسطيف بالقكؿ بفي إ االحتبلؿكيمكف إجماؿ سياسة سمطة 

ضعاؼ ا  ، ك يةتكالاالالعدمية القكمية، كزرع  إلىضي قتربكم كتعميمي، بنيت عمى فمسفة ت ستبلبا
فقد عبثت سمطة  شكيؾ في كجكد اليكية الفمسطينية.بداع، كالتالمبادرات الفردية كالجماعية كاإل

ب مع حاجة السكؽ ك اصياغة برامج التعميـ كالتدريب الميني لتتجعادت أية، ك بالمناىج التعميم االحتبلؿ
عات ىامة كالطفكلة كفضبلن عف ذلؾ أىممت قطا ، دكف مراعاة حاجة السكؽ الفمسطينية.سرائيميةاإل

لـ تكفر مف الناحية  ية بيـ.االخاصة كالعن حتياجاتاالمية كتعميـ الكبار، كتعميـ ذكم األ المبكرة، كمحك
التعميمية في مراكز التعميـ المختمفة، بؿ عممت عمى إضعاؼ ما ، المختبرات كالمكتبات كالكسائؿ ةلثانيا

)أبك عيشة،  .مدارسمنيا، كارتقت بسياستيا ىذه تقميص حصص النشاط البلمنيجي في ال مكجكدان  كاف
3118). 

ة مياـ التعميـ عندما تسممت السمطة الفمسطيني 5::2كبقي الكضع عمى ذلؾ حتى أيمكؿ عاـ 
اآلماؿ بتحسف الكضع التربكم كلتبدأ مسؤكليتيا في  تعشتانفالفمسطيني كالعممية التربكية بكامميا، 

عاـ  26-7إعداد االجياؿ الفمسطينية التي تزداد بنسبة عالية، حيث تبمغ نسبتيا في الفئة العمرم مف 
 (.:::2 طينية،) كزارة التربية كالتعميـ الفمس كاف% مف مجمكع الس57حكالي 

 

عكاميا أتربية كالتعميـ الفمسطينية طيمة ي كالمصرم مع حرص كزارة الاألردنكتكاصؿ تطبيؽ المنياجيف 
ؿ، حيث كضعت لتحقيؽ ذلؾ ىيكبلن تنظيميان أك الن بأك عمى مكاكبة أم تغيير كتجديد في تمؾ المناىج 

 إلىتككؿ القرارات الكزارية  ثيظمة كحددت ليا المسؤكليات كالصبلحيات بحنكضعت المكائح كاأل
  .العامة المختصة، كيرأس كؿ إدارة عامة مدير عاـ داراتاإل

 (.:::2 ) كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية،
 

لذلؾ قامت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بكضع العديد مف الخطط المختمفة لتنمية كتحسيف مستكل 
 كافلتطكير قطاع التعميـ، كالتي  3116- 3112طة الخمسية خر ىذه الخطط الخأكاف التعميـ كقد 
 يا:أىدافمف أىـ 

 

 كتكفير العدد الكافي مف الصفكؼ كالمدرسيف. األساسيةالمدرسية  حتياجاتاالتكفير المعدات ك  -أ 

 كنظـ التدريس كالمناىج. مدارستطكير ال -ب 

 دعـ قطاع التعميـ العاـ خاصة المراحؿ التعميمية التمييدية. -ج 
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 ة لقطاع التعميـ.اإلداريلقدرات تطكير ا -د 

 

 انتفاضةىذه البرامج كالمخططات القت صعكبة في تنفيذىا بؿ كتكقؼ العديد منيا منذ بدء  أفال إ
سرائيمية حيث تـ تدمير جزء كبير مف البنى التحتية، إلا اتعتداءكااللمسياسات  ، قصى كذلؾ نتيجةاأل

ثكنات عسكرية مف حكلت مدرسة،  296حكالي  37/6/3113المتضررة حتى  مدارسحيث بمغ عدد ال
أخرل مما تسبب في حدكث  مدارس إلىغبلقيا كنقؿ التبلميذ إ إلىدل أسرائيمية مما قبؿ القكات اإل

 إصابة كاستشياد العديد مف الطمبة كالمدرسيف  إلى، باإلضافة مدارسحالة ازدحاـ في ال
  (.3116 ) تقرير كزارة التربية كالتعميـ العالي،

 
معالجة الصعكبات التربكية مف  إلىبالسعي  ارتباطوة التخطيط التربكم في فمسطيف مف تأتي أىميك 

 االتية:   ىداؼكخطط التطكير التربكم، كذلؾ لتحقيؽ األ ةاالجتماعيك  ةاالقتصاديخبلؿ خطط التنمية 
 

ة العممية التعميمية كعمى تمبير سي عمى االحتبلؿثار السمبية الناتجة عف إزالة اآل .2
كف السير في العممية التعميمية الممحة لمختمؼ القطاعات التربكية، حتى يك حتياجاتاال
 اليدؼ الكطني الفمسطيني. اتجاهب

التربكية الحديثة. كدعـ بالمؤشرات  ظمة القياس كالتقكيـ التربكم كتزكيد المعنييفأندعـ  .3
 تحسيف نكعية التعميـ في فمسطيف. إلىشطة اليادفة ناأل

 فاؽ عمى التعميـ بمراحمو المختمفة.نتطكير األ .4

 . تحسيف المناىج كطرائؽ التدريس كالتطكير المستمر .5

 (:::2)كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 

 

 

ضاع ك ثر بطبيعة الحاؿ عمى األأالفترة السابقة، كالذم  السياسي طكاؿ ستقراراالىذا كنتيجة لعدـ 
التخطيط التربكم في فمسطيف لـ يرتؽ لمحد  أف ات كاضحان كالتربكية، لذا ب ةاالجتماعيك  ةاالقتصادي

 كاضحة تتعرض تطبيقو بشكؿ ناجح. ىناؾ مشكبلت أفطمكب، ك مال
 
 
 
 

 الدراسات السابقة 2.2
مكضكع ميارات التخطيط  الدراسات السابقة مف العديد تناكلت فقد التخطيط التربكم مكضكع ألىمية نظرا

 إلى ةالباحثت رجع ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية، كقد مدارس مديراتالتربكم لدل مديرم ك 
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 إلى تقسيميا تـ كقد النتائج، بيف المقارنة جؿأ كمف الدراسة في منيا االستفادة يمكف بحيث منيا عدد

 :اآلتي النحك عمى األقدـ إلىاألحدث  مف مرتبة جنبيةأك  عربية
 

 الدراسات العربية 1.2.1
 

في محافظة  مدارسالتعرؼ إلى كاقع التخطيط التربكم لدل مديرم ال( 2114) عمشا أبوىدفت دراسة 
)الحككمة، كالخاصة، مدارسبيت لحـ كما يراىا المعممكف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ال

( معممان كمعممة، 3719، كالبالغ عددىـ )3123/3124كالككالة( في محافظة بيت لحـ لمعاـ الدراسي 
اة لمدراسة، أد ستبانةان، كاستخدـ الباحث اال( فرد638عينة الدراسة عنقكدية بمغ عددىا ) في حيف كانت
كتـ  ،)الممارسات كالصعكبات( التربكم( فقرة مكزعة عمى محكرم كاقع التخطيط 69كتككنت مف )

سة المناسبة، كتمت اإلجابة عف أسئمة الدرا حصائيةالتأكد مف صدقيا كثباتيا بالطرؽ التربكية كاال
نتائج كأظيرت  SPSS).)ةاالجتماعيلمعمكـ  حصائيةبرنامج الرـز اال استخداـكفحص فرضياتيا ب

بيت لحـ جاءت  تقديرات المعمميف لكاقع التخطيط التربكم لدل مديرم المدراس في محافظةأف الدراسة 
فركؽ بيف  )الممارسات كالصعكبات(. كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد ة الدارسةمرتفعة لمحكرم أدا

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التخطيط التربكم تعزل لمتغيرات) التخصص، كالجنس، كجية 
اإلشراؼ عمى المدرسة(، كلـ تظير النتائج فركقان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التخطيط 

 التربكم تعزل لمتغيرات)الجنس، كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي(.
 
الخاصة كالحككمية في  مدارسدرجة معرفة مديرم ال الكشؼ عف إلى( 2113القيق ) اسةىدفت در ك 

مديرية التربية كالتعميـ في القدس الشريؼ بعممية التخطيط المدرسي كدرجة ممارستيـ إياىا كالعبلقة 
الحككمية كالخاصة ضمف إشراؼ مديرية  مدارسبينيما. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم ال

 اختيار( مديران، كتـ 9:كالبالغ عددىـ ) 3122/3123بية كالتعميـ /القدس الشريؼ لمعاـ الجامعي التر 
( فقرة مكزعة عمى 76مككنة مف) استبانةالباحث  استخدـك ( مديران، 78عينة عشكائية منيـ عدد أفرادىا)

اشتمؿ عمى ثبلثة  محكريف يقيساف معرفة المدير بعممية التخطيط المدرسي، كممارستو ليا، ككؿ منيما
مجاالت ىي: معرفة المدير بعممية التخطيط المدرسي، كمعرفتو ببناء الخطط المدرسية، كمعرفتو ببناء 

الخاصة كالحككمية  مدارسكأظيرت النتائج أف معرفة مديرم ال .االجرائيةك  ةاالستراتيجيالخطط 
 ارتباطيةكجكد عبلقة  إلىتائج عالية، كأشارت النكانت بدرجة  لعممية التخطيط المدرسي كممارستيـ

فركؽ دالة احصائيا بيف تقديرات أفراد العينة عدـ كجكد  إلىابية كمرتفعة بينيما، كأيضا أظيرت ايج
كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات  لممارسة التخطيط المدرسي تعزل لممتغيرات: )الجنس،
 . الحككمية مدارسعمى المدرسة لصالح الالخبرة، بينما جاءت فركؽ تبعان لمتغير الجية المشرقة 
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 مدارسالكفايات التخطيطية المطمكبة لمديرم  التعرؼ الىدارسة ىدفت  (2112) الطمحي كأجرل

الدراسة المنيج الكصفي  اتبعتالمرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ كما يراىا المشرفكف التربكيكف، حيث 
، كالثاني رئيسييف: األكؿ معمكمات عامة جزئييفككنة مف م استبانةالتحميمي، كتككنت أداة الدراسة مف 

( فقرة مكزعة عمى مياـ يمارسيا مدير المدرسة تتعمؽ بكفايات 61)، كتضمنت ستبانةمتعمؽ بمحاكر اال
التييئة كالتحضير كالتشخيص، ككفايات إعداد الخطة كتنفيذىا، ككفايات متابعة كتقكيـ الخطة 

كأظيرت النتائج أف ترتيب أبعاد الكفايات ( مشرفان تربكيان، 263ة مف )المدرسية. كتككف مجتمع الدراس
التخطيطية كانت بدرجة متكسطة كجاءت االبعاد مرتبة كفؽ الترتيب المنطقي ليا، كما أف درجة قدرة 

الخطة الرئيسة، كقدرتيـ عمى تحديد فجكة بيف  عمى كضع خطط بديمة في حاؿ تغيير مدارسمديرم ال
المدرسة كفقان لمخطط السابقة، كقدرتيـ عمى اإلعبلف عف نتائج التخطيط المرحمي عمى الكاقع كرؤية 

منسكبي المدرسة باستمرار، كقدرتيـ عمى تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممدرسة، جاءت جميعيا 
 فيذ.نبدرجة منخفضة ككانت بمجاؿ اإلعداد كالت

 
 الثانكية في محافظة مدارسطيط المدرسي في الالكشؼ عف كاقع التخ (2112المنصور) دراسةكىدفت 

) المممكة العربية السعكدية( مف خبلؿ التعرؼ عمى مياـ مدير المدرسة، كدكر المشرؼ (الرس)
كالمشرفيف التربكم تجاه التخطيط المدرسي، كالكشؼ عف معكقات تطبيقو مف كجية نظر المديريف 

يرات أفراد مجتمع الدراسة، كشممت الدراسة جميع أفراد متغيرات الدراسة في تقدالتربكييف. كمعرفة كاقع 
الثانكية التابعيف إلدارة التربية  مدارس( مف المشرفيف التربكييف كمديرم ال76المجتمع، كعددىـ )

لجميع البيانات  ستبانةاال تاستخدم(، ك 3122/3123كالتعميـ في محافظة الرس لمعاـ الدراسي )
ت عبارات درجة ثبلثة كسبعيف فقرة. كأظيرت النتائج أف متكسطا البلزمة ألغراض الدراسة كتضمنت

التخطيط المدرسي بالمرحمة الثانكية جاءت بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي  اتجاهالمدرسة  مياـ مدير
التخطيط المدرسي  اتجاهعبارة درجة دكر المشرؼ التربكم  ف متكسطما أظيرت نتائج أ. ك4241

بخصكص متغيرات الدراسة . أما 4282متكسطة أيضان، بمتكسط حسابي جة جاء بدر بالمرحمة الثانكية 
تعزل لمتغيرات: )طبيعة العمؿ، كالمؤىؿ العممي،  احصائيةفقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

 كسنكات الخبرة، كالدكرات التدريبية في مجاؿ التخطيط(.
 
 مدارسال مديراتكممارسة مديرم ك  متبلؾاتعرؼ عمى درجة ىدفت الدراسة  (2111 (الرويمي كقامت 

 أىداؼالتعميمية في المممكة العربية السعكدية لميارات التخطيط التربكم. كلتحقيؽ  (الجكؼ)في منطقة 
المتغيرات الشخصية، درجة )كيتعمؽ ب كنت مف ثبلثة أجزاءتك استبانةالدراسة قامت الباحثة بتطكير 

 متبلؾاال( فقرة تقيس درجة :5) ستبانةاالرات قد بمغ عدد فق. ك (كملميارات التخطيط الترب متبلؾاال
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كىي ذاتيا الفقرات لقياس درجة الممارسة، كتـ التحقؽ مف دالالت الصدؽ كالثبات ليا. كطبقت 
 إلى( مديرة. كخمصت الدراسة 242ك) مديران  (293، منيـ )( فردان 424عمى عينة تككنت مف ) ستبانةاال

لميارات التخطيط التربكم  مدارسكممارسة مديرم ال امتبلؾدرجة  فأ: أىمياجممة مف النتائج 
امتبلؾ   في درجة احصائيةفركؽ ذات داللة الدراسة كجكد  أظيرتك  .كمجاالتو جاءت بدرجة متكسطة

. كعدـ كجكد اإلناثكلصالح  االجتماعيتعزل لمنكع  األخرلػة المجاالت يميارات التخطيط التربكم كبق
 , كالتنبؤحتياجاتاال)تقييـ  ميارة التخطيط التربكم كمجاالتو امتبلؾفي متغير زل لمخبرة فركؽ تع

ميارات التخطيط التربكم كمجاالتو تعزل لممؤىؿ  امتبلؾكتحميؿ المكازنة(. كعدـ كجكد فركؽ في درجة 
عدـ كجكد فركؽ في كؿ مف درجة ممارسة ميارات التخطيط التربكم كمجاالتو تعزل لمنكع ك العممي. 

 امتبلؾبيف درجة  احصائيةذات داللة  ايجابيةكجكد عبلقة ك  ،كالمؤىؿ العممي كالخبرة جتماعياال
ميارات التخطيط التربكم كمجاالتو مف جية كمتغير ممارسة ميارات التخطيط التربكم كمجاالتو مف 

 .جية أخرل
 

 مدارسل مديرم الأساليب إدارة األزمات لد إلىالتعرؼ  إلىدراسة ىدفت  (2119) عبد العالكأجرل 
الكشؼ عف أثر  إلىكما ىدفت  المدرسي. االستراتيجيالحككمية في محافظة غزة كعبلقتيا بالتخطيط 

كؿ مف )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المرحمة التعميمية، المنطقة التعميمية( في متكسطات 
ساليب إدارة األزمات، كالكشؼ الحككمية في محافظات غزة لدل ممارستيـ أل مدارستقديرات مديرم ال

عف أثر كؿ مف )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المرحمة التعميمية، المنطقة التعميمية( في 
 االستراتيجيالحككمية في محافظات غزة لدل ممارستيـ لمتخطيط  مدارسمتكسطات تقديرات مديرم ال

الحككمية في  مدارسالدراسة مف مديرم الالمدرسي. كتككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع 
( مديران كمديرة أم بنسبة 466( مديران كمديرة، كاستجاب منيـ )494محافظات غزة، كالبالغ عددىـ )

نسبي عالي بكزف  االستراتيجييمارسكف التخطيط  مدارس%(. كأظيرت النتائج اف مديرم ال328:)
بيف متكسطات تقديرات مديرم  حصائيةافركؽ ذات داللة  %(. كما أظيرت عدـ كجكد95294)
ات )الجنس، تعزل لمتغير  االستراتيجيالحككمية في محافظة غزة لدل ممارستيـ التخطيط  مدارسال
 .(مؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المرحمة التعميمية، كالمنطقة التعميميةال
 

كير نظاـ التخطيط بناء مشركع مقترح  لتط إلىبدارسة ىدفت  (2119المحيسن والكيالني )كقاـ 
التربكم لمرحمة التعميـ األساسي في األردف، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ التعرؼ عمى تقديرات أفراد مجتمع 

التحسيف في نظاـ التخطيط التربكم، كدالالت الفركؽ في ىذه التقديرات  إلىالدراسة لدرجة الحاجة 
مككنات المشركع المقترح لتطكير نظاـ  غيرات )الجنس، كالكظيفة، كالمؤىؿ(. كما تعرؼالتي تعزل لمت

انات مف كزارة التربية كالتعميـ، كتككف مجتمع يالتخطيط التربكم في كزارة التربية كالتعميـ، جمعت الب
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( فردان مف مديرم اإلدارات، كمديرم التربية، كالمديريف المختصيف، كرؤساء أقساـ 366الدراسة مف )
لمرحمة التعميـ االساسي  التخطيط التربكمنظاـ كاقع  يرت النتائجكأظ. التخطيط في المراكز كالمديرات

ؽ ، كما أظيرت عدـ كجكد فرك ، كدرجات التحسيف المطمكبة في بعدم العمميات كالكفاياتفي االردف
في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجات التحسيف تبعا لمتغيرات الجنس كالخبرة في االدارة كالمؤىؿ 

كما بينت الدارسة انخفاض مستكل القادة التربكييف لمتخطيط  .االت تفاعؿ قميمةالعممي اال في ح
كجكد حاجة كبيرة لتطكير نظاـ التخطيط التربكم لمرحمة التعميـ األساسي  إلىالتربكم، كأشارت النتائج 

. 
  

 مف كجية نظر مديرمع التخطيط التربكم كاق الى التعرؼدراسة ىدفت  (2118) المطيري كما أجرل
كلتحقيؽ   مديران ( 461التعميمية، تككف مجتمع الدراسة مف ) (تبكؾ)التعميـ العاـ في منطقة  مدارس

مجمكعة مف النتائج أبرزىا  إلى( فقرة. تكصمت الدراسة 76مككنو مف ) استبانةىدؼ الدراسة تـ تطكير 
كجكد  أظيرتما مرتفعة لجميع المجاالت. ك تكانالمبحكثيف لكاقع التخطيط التربكم  اتاتجاى أف

. أعمىلكاقع التخطيط تعزل لممؤىؿ العممي كلصالح حممة بكالكريكس ف احصائيةفركؽ ذات داللة 
مجالي  ينحك كاقع التخطيط التربكم تعزل لسنكات الخبرة ف احصائيةكذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة 

سنكات. أيضا كجكد مف عشر  أكثرلصالح المديريف ذكم الخبرة  تكان، كتحميؿ المكازنة( ك كء)التنب
المدرسة في مجاؿ )تحميؿ المكازنة( لصالح مديرم المدينة.  كافتعزل لم احصائيةفركؽ ذات داللة 

، منخفضان  كافلمعكقات التخطيط التربكم في مجاؿ إعداد الخطة  المبحكثيف اتاتجاى أفكذلؾ 
 تكسطا.معكقات إقرار الخطة، كمعكقات تنفيذ كمتابعة الخطة( مفي مجالي  طان كمتكس

 
 فاعمية اإلدارة في زيادة االستراتيجيىدفت إلى دكر التخطيط بدارسة  (2118نور الدين)كقاـ 

المدرسية بمحافظات غزة كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي لمدراسة كىك " ما دكر 
عميا ال األساسيةالحككمة  مدارسفي زيادة فاعمية اإلدارة المدرسية في  االستراتيجيالتخطيط 

حافظات غزة؟". كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة الفرعية مب
المنبثقة منو كالتي تمحكرت حكؿ صياغة رسالة كصياغة الرؤية المستقبمية لممدرسة كصياغة 

، ة لممدرسةكتحميؿ البيئة الخارجي لممدرسة كتحميؿ البيئة الداخمية لممدرسة ةاالستراتيجياألىداؼ 
كمدل تأثر إجابات عينة الدراسة ببعض المتغيرات كالعكامؿ التي تزيد فاعمية اإلدارة المدرسية مف 

العميا بمحافظات غزة. كمف  األساسيةالحككمة  مدارسفي  االستراتيجيخبلؿ ممارسة التخطيط 
يد عينة الدراسة لدكر أفراد عينة الدراسة بمغ الكزف النسبي لمتكسط درجة تأي استجاباتخبلؿ تحميؿ 

%(، كىذا يدؿ عمى 95258في زيادة فاعمية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة ) االستراتيجيالتخطيط 
 أف درجة التأييد عالية جدان.
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التعرؼ عمى كاقع كدرجة مشكبلت  إلىفقد ىدفت  (2117) أبو عيشةأما في الدارسة التي قاـ فييا 

، كتككف مجتمع  في فمسطيف. الثانكيةالحككمية  مدارسال راتمديالتخطيط التربكم لدل مديرم ك 
الدراسة مف جميع مديرم كمديرات المدارس الحككمية الثانكية في المحافظات الشمالية في فمسطيف 

كقد تـ اختيار عينات  .( مديرا كمديرة693كالبالغ عددىـ كفقا ألخر احصائيات التربية كالتعميـ )
طبقت الدارسة ك  ( مف مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة%51)نسبتو الدراسة التي تتمثؿ مما 
تككنت  استبانةلتحقيؽ  ىدؼ الدارسة قامت الباحثة  ببناء  مديرا كمديرة.( 342عمى عينة تككنت مف)

كجكد مشكبلت كبيرة في عدد  إلىالنتائج  أشارتتمثؿ مشكبلت  التخطيط التربكم. ك ( فقره 75مف )
المادية، كمجاؿ المعمميف، كمجاؿ المناىج، كمجاؿ الطمبة، كأيضا  اتكاناإلمت مثؿ مجاؿ مف المجاال

كالمجاؿ  ،لعبلقة مع المجتمع المحميابدرجة متكسطة في مجاؿ  تكانكبلت ىذه المش أف إلى أشارت
 يراتالمد أف، ك االجتماعيكجكد فركؽ في المشكبلت تعزل لمنكع  إلىالنتائج  أشارتكالفني. ك  اإلدارم

 في التخطيط كعدـ كجكد فركؽ تعزل  لممؤىؿ العممي كالخبرة. أقؿلدييف مشكبلت 
 

درسي كما يراىا مديرك الكشؼ عف صعكبات التخطيط الم دراسة ىدفت (2117الحكمي )كأجرل 
فيذىا، ن، مف حيث ) صعكبات إعداد الخطة، صعكبات ت(بمنطقة جازاف)الحككمية  مدارسكمديرات ال

أفراد  استجاباتبيف  احصائيةتيا كتقكيميا( كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقان ذات داللة كصعكبات متابع
عينة الدراسة تعزل لممتغيرات التالية: )الجنس، المؤىؿ العممي، المرحمة الدراسية، التخصص، الخبرة 

حكيميا كتـ تمعمكمات، عف أسئمة الدراسة صمـ الباحث أداة الدراسة لجمع ال كلئلجابةة(. اإلداري
المتكسطة كالثانكية  مدارسكالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا ككزعت عمى عينة مؤلفة مف مديرم كمديرات ال

كجكد صعكبات في  نتائج منيا عدة إلىكمديرة، كتكصمت الدراسة  ( مديران 381كالبالغ عددىـ )
لى، ك ة كالتقكيـ(فيذ، كالمتابعناالعداد، كاإلقرار، كالت) التخطيط المدرسي عمى المجاالت األربعة كجكد  ا 

كالمديرات لصعكبة التخطيط المدرسي حسب متغير  بيف متكسطات المدراء احصائيةفركقان ذات داللة 
 ة لصالح المرحمة الثانكية.يالمرحمة الدراس

 
 

بدراسة ىدفت التعرؼ إلى كاقع فيـ اإلدارييف التربكييف في كزارة التربية  (2117) أبو الريش كقامت
لفمسطينية لبعض السياسات التربكية كعممية التخطيط التربكم. كقد أجريت الدراسة عمى كالتعميـ ا

مديرم التربية كالتعميـ في الضفة الغربية كالمديريف العاميف فييا كأيضا النكاب الفنييف كاإلدارييف 
سياسة التربكية كاف لمديرم التربية كالتعميـ. كقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف فيـ اإلدارييف التربكييف لم

بدرجة متكسطة. كذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى فيميـ لعممية التخطيط التربكم مع مبلحظة أف النتيجة كانت 
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كأسس السياسة التربكية.  لصالح ذكم الخبرة الطكيمة فيما يتعمؽ بفيـ مجاالت كؿ مف التخطيط التربكم
لتربية كالتعميـ يمييـ النكاب اإلدارييف ف أعمى المتكسطات الحسابية كانت لصالح مديرم اإككذلؾ ف

 . المديريف العاميف كالفنييف كأخيران 
 

التعرؼ عمى درجة مشاركة القادة  التربكييف  في عممية التخطيط  (2116) لعازميا دراسةكما ىدفت 
ي ف حصائيةاالؽ ذات الداللة التربكم في كزارة التربية في دكلة الككيت، كما ىدفت التعرؼ عمى الفرك 

لمتغيرات )الجنس كالخبرة كالمسمى  درجة مشاركة القادة التربكييف في عممية التخطيط التربكم كفقان 
درجة  مشاركة القادة  أف إلى، كقد تكصمت الدارسة مديران ( 259الكظيفي(، كتككنت عينة الدارسة مف)

 تكانيع المجاالت، كما التربكييف لعممية التخطيط التربكم بكزارة التربية في الككيت متكسطة عمى جم
، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة اإلناثمف  أعمى الذككر في عممية التخطيط التربكممشاركة القادة 

الخبرة كالمسمى لمتغيرم ) التخطيط التربكم تبعان  التربكييف لعممية ادةمشاركة الق في درجة احصائية
 الكظيفي(.

 
التطكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل  دكر برنامج :فادراسة بعنك  (2116) شبالقأجرل ك 

الكشؼ عف دكر برنامج التطكير  إلىىدفت ىذه الدراسة  .بمحافظات غزة الثانكية مدارسمديرم ال
 استخدـبمحافظات غزة، كقد  الثانكية مدارسلدل مديرم ال المدرسي في تنمية ميارات التخطيط 

مكضكع الدراسة، أما مجتمع الدراسة فتككف مف جميع متو لءاحث المنيج الكصفي التحميمي لمبلالب
كمديرة، كما بمغت عينة الدراسة  مديران ( 226بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ) الثانكية مدارسمديرم ال

 النتائج التالية: إلى ت الدراسةلمدراسة، كتكصم أداةك ستبانةالباحث اال استخدـكمديرة، كقد  مديران  (96)

مديرم  امتبلؾفي  مدارسر المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل مديرم النجاح برنامج التطكي
المدرسية كبنسبة  اإلدارةعمى ممارساتيـ في مجاؿ  عكستانيا لميارات التخطيط التي مديراتك  مدارسال

درجات التنمية لميارات التخطيط المدرسي في مجاؿ  أعمىحقؽ البرنامج ك   %(89227مئكية بمغت )
كما بينت (. :9122ى بكزف نسبي )لك األ، حيث حصؿ عمى المرتبة ىداؼية كتحديد األصياغة الرؤ 

 مدارسال لدرجة تنمية ميارات التخطيط لدل مديرم احصائيةدـ كجكد فركؽ ذات داللة نتائج الدراسة ع
متغيرات الجنس كالمؤىؿ األكاديمي كالمؤىؿ التربكم كسنكات  إلىبمحافظات غزة تعزل  الثانكية
 .ةالخدم

 
 مدارسالتعرؼ عمى دكر الدكرات التدريبية في تحسيف أداء مديرم ال  (2115) الزميميدراسة  ىدفتك 

المعمميف، المنياج الدراسي،  كفؤ ش :)ر الرئيسة اآلتيةك االحككمية في محافظات غزة مف خبلؿ المح
الباحثة المنيج  تاستخدمك  .(القرار اتخاذلياء األمكر كالمجتمع المحمي ك أك ة كالمالية، اإلداريكف ؤ الش
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( فقرة مكزعة 56مككنة مف ) استبانةمجاالت السابقة مف خبلؿ تطبيؽ الكصفي التحميمي في دراسة ال
 مدارسالعمى عينة الدراسة المككنة مف مديرم  ستبانةكتـ تطبيؽ اال ة، ر السابقك اعمى الخمسة مح

 (251)العامة لمتدريب كالتأىيؿ البالغ عددىـ  ارةاإلددكرات التدريبية التي نفذتيا الحككمية الذيف تمقكا ال
 كتساباتدريبية في مساعدة المديريف عمى الدكرات ال نجاح إلىتكصمت الدراسة ك  .ك مديرة مديران 

النتائج حسف اإلعداد كالتخطيط لمدكرات  أظيرت ، كماة كالفنيػة فػي عمميـ بدرجة كبيرةاإلداريالميارات 
 .في تحسيف أداء المديريف الجدد في معظـ المجاالت ساىـ رات التدريبيةنجاح الدك  أف، ك التدريبية

 

الييئة العامة  إداراتالتعرؼ عمى معكقات التخطيط التربكم في دراستو  تىدف  (2115) العيد أما
كأعضاء ىيئة التدريس  داراتمديرم اإل لمتعميـ التطبيقي كالتدريب في دكلة الككيت مف كجية نظر

الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب في دكلة الككيت،  إداراتفي  مديران ( 68مف )فييا، كتككنت 
( فقرة مكزعة عمى اربعة 54تككنت مف ) استبانة( عضك ىيئة تدريس. كقاـ الباحث بإعداد 331ك)

( نفيذ الخطة، كصعكبات تقكيـ الخطةصعكبات إعداد الخطة، كصعكبات متابعة ت :)مجاالت كىي
ى مف مجاالت معكقات لك األمجاؿ صعكبات تنفيذ الخطة جاء في المرتبة  أفتائج الدراسة ن أظيرتك 

ء مجاؿ صعكبات إعداد الخطة في التخطيط التربكم مف جية المديريف، كبدرجة )متكسطة(، كجا
جاءت فقرة عدـ  ،الدراسة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أداةمجاالت  ىى عملك األرتبة مال

 ،، مف كجية نظر المديريفجدان ى بدرجة كبيرة لك األفيذية في المرتبة نأثناء الخطة الت كضكح اليدؼ
( بيف المتكسطات الحسابية لمدراء α≤1216عند مستكل الداللة ) احصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

المعكقات في  أف، ك داراتعضاء ىيئة التدريس تعزل لممسمى الكظيفي كلصالح مديرم اإلأدارات، ك اإل
ذكم  داراتمنيا لدل مديرم اإل أكثر( أقؿسنكات  6لتخطيط التربكم لدل المديريف ذك الخبرات )ا

 (.أكثرسنكات ف 7الخبرات )
 
تطػكير أداء المعممػيف التعميمػي فػي ضػكء برنػامج المدرسػة لىػدفت  (2115) ناالعـاجز ونشـو  ما دراسػةأ

:)التخطيط، القيػػادة، كىػػي ةت السػػبعالكمركػػز تطػػكير تػػابع لككالػػة الغػػكث الدكليػػة بغػػزة ذلػػؾ كفػػؽ المجػػا
كف ؤ المجتمػػػع المحمػػػي كشػػػع النمػػػك المينػػػي، التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، إدارة الجػػػكدة، إدارة المصػػػادر، العبلقػػػة مػػػ

 العبلقػة بػيف تطػكير أداء المعممػيف فػي ضػكء البرنػامج كعبلقتػو بػالمتغيراتالػى التبلميذ(. كذلؾ التعرؼ 
ف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مػػف اكاسػػتخدـ الباحثػػ ".التخصػػصالجػػنس، الخبػػرة، المرحمػػة التعميميػػة ك "

عمػى  اشػتممتخبلؿ جمع المعمكمات مف عينة الدراسػة كتحميميػا كاسػتخدما االسػتبانة أداة لمدراسػة حيػث 
معمػػـ  (334)كبمغػت عينػة الدراسػة  التعمػيـ كالػتعمـ( -النمػك المينػي -)التخطػيط  ثبلثػة مجػاالت كىػي:

 جيسػيـ البرنػامك  .معمػـ كمعممػة (911)البرنامج في حيف بمػغ مجتمػع الدراسػةكمعممة مف المشاركيف في 
فػػػي تطػػػكير أداء المعممػػػيف فػػػي العديػػػد مػػػف الممارسػػػات أىميػػػا: تحديػػػد رسػػػالة كرؤيػػػة المدرسػػػة كأىػػػدافيا  
بشكؿ كاضح، بناء عبلقة كدية بيف المعمميف كالطبلب أثناء العممية التعميمية، تحديد نشاطات المعمميف 
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ب بشػػكؿ كاضػػح، زيػػادة عمميػػات التكاصػػؿ بػػيف المعممػػيف أنفسػػيـ كمػػع الطػػبلب كبػػيف المعممػػيف كالطػػبل
كمػػديرم المػػدارس، تحسػػيف القػػيـ لػػدم المعممػػيف لتصػػبح معيػػاران كمرجعيػػة لتعػػديؿ الممارسػػات كالسػػمكؾ، 

يميػػة بينمػا لػػـ يسػيـ البرنػػامج فػػي تطػكير أداء المعممػػيف فػػي العديػد مػػف الممارسػػات كاسػتخداـ كسػػائؿ تعم
مػػة اإلمكانػػات الماديػػة المتػػكفرة مػػع حاجػػات الطػػبلب كالمنيػػاج بتكنكلكجيػػا الػػتعمـ الحديثػػة، مكاء مرتبطػػة

كاألىػػداؼ، كضػػع خطػػط إجرائيػػة بديمػػة لمكاجيػػة المعكقػػات غيػػر المتكقعػػة لمخطػػة، إعطػػاء الطػػبلب دكران 
كالقيػادة، تػكفير منػاخ تعميمػي الديمقراطي لممعممػيف نحػك اإلدارة  تدعيـ المنحىأساسيان في عممية التعمـ، 

فػركؽ ذات  دالنتػائج أىميػا: كجػك مػف كتكصػمت الدراسػة إلػي العديػد  .مادم كمعنكم مبلئػـ لعمميػة الػتعمـ
داللػػة احصػػائية بػػيف تطػػكير أداء المعممػػيف فػػي ضػػكء برنػػامج المدرسػػة كمركػػز لمتطػػكير لصػػالح الخبػػرة 

تكجػػد فػػركؽ بالنسػػبة لنػػكع المرحمػػة التعميميػػة أك األطػػكؿ كحممػػة الدراسػػات العميػػا ك المعممػػات، بينمػػا ال 
 . تخصص المعمميف كالمعممات

 
كم كقائد ترب الثانكيةكضع تصكر مقترح لتطكير أداء مدير المدرسة  (2114) مسممىدفت الدراسة كما 

نيج الم ةالباحث استخدـالمدرسية كقػد  اإلدارةمعاصرة في  اتاتجاىفي محافظات غزة، في ضكء 
المشاركة  مدارسعضكان مف ىيئة العامميف في ال (678)د شممت أما عينة الدراسة فق ،حميميالكصفي الت

لمبرنامج  مشرفان منسقان ( 32)ك  مديران  (24)مديرييا  إلىمدرسة إضافة  (24)في الدراسة كالبالغ عددىـ 
ادة مدير المدرسة لقيى لتقكيـ فاعمية البرنامج في إعداد لك األ استبانتيفأدكات الدراسة عبارة عف  تكانك 

 حتكتاكما  ،ر المشرفيف المنسقيف لبرنامج التطكيرظلكجيات ن استطبلعيو استبانةة الثانيالتغيير ك 
 إلىكتكصمت الدراسة  ،المشاركة في البرنامج كىيئة العامميف مدارسالدراسة عمى دليؿ مقابمة لمديرم ال

عدـ كجكد فركؽ ذات ، ك فو الرئيس بدرجة كبيرةنجاح البرنامج في تحقيؽ ىد :أىمياالعديد مف النتائج 
 احصائيةكؽ ذات داللة كد فر ؿ العممي كلمرحمة الدراسة مع كجداللة تعزل لمتغيرات الجنس، كالمؤى

نقاط القكة لمبرنامج برزت في إعداد الخطة التطكيرية  أف، ك الخبرة الكظيفية األطكؿر تعزل لمتغي
يـ البرامج التدريبية كتعزيز ركح الفريؽ كالتكاصؿ بيف العامميف تنظممدرسة، كتطكير العممية التعميمية ك ل

رنامج كالتخطيط لو، نقاط الضعؼ لمبرنامج برزت في إدارة الب أف، ك كتعزيز قيادة التغيير في المدرسة
 أف، ك ع األدكار كتفكيض الصبلحيات كتحفيز المشاركيف كتبادؿ الزيارات الخبراتكاإلشراؼ عميو كتكزي

اح ف ثـ ال يتمسبقان كم جتماعاالالمعمميف عمى جدكؿ أعماؿ  طبلعباالمديريف ال يقكمكف  نسبة مف
 .جتماعاتاالف الفرصة لممشاركة الفعالة في لممعممي

 
في مديريات الضفة الكشؼ عف درجة معرفة مديرم التربية كالتعميـ ىدفت  (2113)عويضة أما دراسة

لئؾ المديريف آلليات أك كما درجة معرفة ممارستيـ ليا كدرجة التخطيط التربكم، ة الغربية لعممي
القرار كالتشكيبلت كالمكازنة كاإلحصاء، كفي مجاؿ تحديد الحاجات. كتككنت عينة  اتخاذالتخطيط ك 
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ـ يف كالفنييف لمديرم التربية كالتعمياإلداري( مف النكاب 46لمتربية كالتعميـ ك) مديران ( 24الدراسة مف )
كقد أظيرت النتائج اف معرفة المديريف لعممية التخطيط التربكم عالية  يط التربكم،كرؤساء أقساـ التخط

جدا، غير اف ىناؾ اختبلؼ بيف درجة معرفتيـ لعممية التخطيط التربكم كدرجة ممارستيـ ليا في 
مجاؿ عمميـ ، كذلؾ اظيرت النتائج اف درجة معرفة مديرم التربية كالتعميـ لعممية التخطيط التربكم 

سنكات، اضافة الى كجكد اختبلفات  8انت لصالح درجة الماجستير فأعمى كممف تزيد خبرتيـ عف ك
في متكسطات درجة ممارسة مديرم التربية كالتعميـ لعممية التخطيط التربكم مف كجية نظر العامميف 

 معيـ كلصالح النكاب االدارييف .
 
، كم بمحافظة غزةناالتعميـ الث مدارسيرم في دراستيا األدكار المتكقعة لمد (2113)شرير تناكلتك 

بمحافظة غزة، لمعرفة مدل التشابو ا مديرك المدارس الثانكية كمقارنتيا باألدكار الكاقعية التي يقـك بي
 اتبعتلذا  ،بيف ىذه األدكار كلتحديد الفجكة بيف اإلدارة الكاقعيػة كاإلدارة المتكقعة لممدرسة ختبلؼكاال

( فقرة مكزعة عمى عشرة مجاالت تناكلت 91ي مستخدمة استبانة مككنة مف )الباحثة المنيج الكصف
( مديران كمديرة 46كتككنت عينة الدراسة مف: ) ،()اإلدارية كالفنية: أدكار كمستكيات مدير المدرسة
كتكصمت  ( مف القيادات التربكية العميا.37( معممان كمعممة، )7:) لممدارس الثانكية بمحافظة غزة،

إلى أف أكثر األدكار الكاقعية لمدير المدرسة كانت )يشرؼ المدير عمى سير المراسبلت  الدراسة
كأكضحت الدراسة أف التشابو بيف الدكر الكاقعي كالمتكقع لمدير المدرسة كاف عمى النحك ، (الرسمية

مع الدكر  ف اإلدارية كالمالية، حيث كاف أكثر األدكار تشابيان ؤك التالي: المجاؿ األكؿ كالمتعمؽ بالش
 %(.92.44حتؿ بذلؾ المرتبة األكلى مػف مراتب التشابو بكزف نسبي )تف المتكقع 

 
مديرك  يكاجيادراسة ىدفت الكشؼ عف صعكبات التخطيط التربكم التي  (2113)صافي، كما قاـ 
 أثر كؿ مف الجنس كالمؤىؿ فا، ككذلؾ بيالحككمة كككالة الغكث في محافظتي راـ اهلل كالبيرة مدارس

كجكد المدرسة عمى الصعكبات في التخطيط  كافالعممي كالخبرة كمستكل المدرسة كالسمطة المشرفة كم
 الحككمية الثانكيةك  األساسية مدارست الامدير المدرسي. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم ك 

( 31الحككمية ك) مدارسكمديرة في ال مديران  (267هلل كالبيرة. كبمغ )الككالة في محافظة راـ ا مدارسك 
 استبانة استخداـالككالة، كقد مثؿ مجتمع الدراسة عينتيا. كقاـ الباحث ب مدارسكمديرة في  مديران 

، كقد دلت النتائج عمى المعاناة التي يكاجيا مديرك ( فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت61)تككنت مف
كالحصار االغبلقات المدارس كخاصة مدارس الذككر نظرا لمظركؼ االقتصادية السيئة ككذلؾ 

االسرائيمي لمدف كقرل كمخيمات فمسطيف. كما بينت النتائج اف اعمى الصعكبات التي تكاجو المدير 
، كاف ذكم الخبرة ) ( سنكات لدييـ 21-7كالمديرة بالنسبة لممؤىؿ كانت عند الحاصؿ عمى الدبمـك
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ارس الحككمية يشعركف شعكر بالصعكبة في التخطيط أكثر مف غيرىـ، كاف مديرم كمديرات المد
 بصعكبة التخطيط التربكم اكثر مف مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية .

 
ت معاىد التربية الخاصة امدير ة لػدل اإلدارييات اكاقع الكف الىالتعرؼ  (2111) بخش كىدفت دراسة

ة بػ)التخطيط، ة المتعمقاإلدارييات اىدفت لمعرفة مدل تطبيؽ الكف كمافي المممكة العربية السعكدية، 
ع ، كالتقييـ( كأثر متغيرات الخبرة، كالمؤىؿ الدراسي، كالدكرات التدريبية عمى كاقاالتصاؿكالتنظيـ، ك 

ت رامديجو القصكر لدل أك تكصيات لمعالجة  إلىالتكصؿ  إلىة، كما ىدفت الدراسة اإلدارييات االكف
( 51بكاقع ) مف كامػؿ مجتمع الدراسةيمثمديرة  (37)معاىد التربية الخاصة، كقد طبقت الدراسة عمى 

جممة  إلى، كتكصمت الدراسة بياناتاللجمع  أداة ستبانةاالالباحثة في ىذه الدراسة  تاستخدم، ك مديرة
 تكان، كالتقييـ( االتصاؿالتخطيط، كالتنظيـ، ك )ة اإلداريات يادرجة تقدير الكف أف: أىميائج مف النتا

، االتصاؿة)التخطيط، كالتنظيـ، ك اإلدارييات افي كاقع الكف ةاحصائية عالية، كتكجد فركؽ ذات دالل
يات امجتمع الدراسة في الكف أفراد استجاباتبيف متكسطات  احصائيةذات داللة  كتكجد فركؽكالتقييـ(، 

رة، كالمؤىؿ الدراسي، كالدكرات كؿ مف الخب، كالتقييـ( تعزل لاالتصاؿ)التخطيط، كالتنظيـ، ك  ةاإلداري
 .التدريبية

 
ىدفت إلى تقييـ التخطيط التربكم في فمسطيف مف حيث مدخبلتو ( 2111طو ) كفي دراسة  

يف في كزارة التربيػة كالتعميـ كمديرم مكمخرجاتو كتغذيتو الراجعة، أجريت الدراسة عمى المديريف العام
كرؤساء األقساـ في  يف كالفنييف كرؤسػاء أقسػاـ التخطػيط فػي المديرياتاإلداريالتربية كالتعميـ كنكابيـ 

اإلشراؼ كفي التخطيط كالتطكير التربكم في الػكزارة. كقػد أظيرت النتائج أف التخطيط التربكم في 
األكبر  االىتماـلمجانب الكمػي عمػى حسػاب الجانب الكيفي، ككذلؾ إعطاء  االىتماـفمسطيف يعطي 

في  كنقصان  كالبشرية. كاف ىناؾ خمبلن  ةاالجتماعيك  ةاالقتصاديلمبيانات التربكية عمى حساب البيانات 
 .إعداد ككادر متخصصة بالتخطيط التربكم

 
 

البشرية كالمستمزمات المادية في أقساـ  معكقاتكاقع  إلىىدفت التعرؼ  (2111الميمون ) أما دراسة
مف  (%61). كقد أجريت الدراسػة عمى عينة تمثؿاألردفالتخطيط التربكم في كزارة التربية كالتعميـ في 

أعضاء لجنة التخطيط العميا كمديرم التربية كالتعميـ كرؤساء أقسػاـ التخطيط في كزارة التربية كالتعميـ 
تخصصات مػؤىبلت العامميف في أقساـ التخطيط التربكم ليست  أف إلىكقد تكصمت الدراسة  .يةاألردن

 األساسيةمات الضركرية ك كالمعمك  بياناتال إلى افتقارىناؾ  أفذات صمة بالتخطيط التربكم، كما 
 التشريعات التربكيػة مف أية حكافز لمعامميف في التخطيط التربكم كعدـ افتقارلممخطط التربكم كأيضا 
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. كرأل األقساـالعامميف في تمؾ  اختيارفي  األقساـرؤساء  شتراؾباتفكيض الصبلحيات التي ال تسمح 
التخطيط التربكم، ككضع نظاـ حكافز لمعامميف  شػاء مركػز كطني يعنى بشؤكفنإو ال بد مف أنالباحث 

 . الضركرية لممخطط التربكم بياناتالالتنكيع في  إلىفي مجاؿ التخطيط التربكم إضافة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة:الجنبيالدارسات   2.2.2
  

التركيز عمى  Alabi  and Okemakinde,2010)) عالبي وأوكماكنديحاكلت  دراسة كؿ مف 
التربكم في نيجيريا، كتحديد التي تؤثر عمى عممية التخطيط  اإلصبلحم في عممية دكر التخطيط التربك 

التربكم في تحقيقو األىداؼ التعميمية. كتكصمت الدراسة الى أف ىناؾ العديد مف الصعكبات التي 
يجيريا، منيا: عدـ كاالبتكار في نكتؤثر عمى عممية االصبلح التعميمي تكاجو عممية التخطيط التربكم 

عميو، كتجعؿ معظـ الجيكد  االعتمادىك متكفر مف بيانات ال يمكف ، كما دقيقة احصائيةجكد بيانات ك 
لمحصكؿ عمى التخطيط  ةاالقتصاديالمتصمة بالتخطيط التربكم في نيجيريا غير منتجة، كأف القيكد 

يره. كغياب لممكارد المالية الكافية لتطك اإلصبلح التعميمي، ىناؾ حاجة  الفعاؿ كالكافي لتعزيز
المختصيف في التخطيط التربكم كليس ىناؾ ما يكفي مف الخبراء في مجاؿ التخطيط التربكم، كىناؾ 

ة في كزارات التربية، كمعظميـ ليس لديو أم تدريب رسمي في التخطيط كاإلحصاء كحدات صغير 
 التربكم.

 

التخطيط لدل  ليبدراسة ركزت عمى العبلقة بيف أسا(Wenceslaus, 2009) ونيسالس  أجرت
في  الثانكية مدارسالتخطيط كأداء المعمميف في الفصكؿ لمياميـ في ال ستشارمكا مدارسمديرم ال
ان، معمم (711)ك مديران ( 41)، منيـ مستجيبان ( 741)مف . تككنت عينة الدراسة ابنيجيريامبرا أنمنطقة 

 بياناتالمف إعداد الباحثة لجمع  فااستبي استخداـؽ العينة الطبقية العشكائية. تـ ىـ عف طرياختيار تـ 
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بيرسكف لئلجابة عف  ارتباطات المعيارية، كمعامؿ نحرافساط الحسابية كاالك في التحميؿ األ استخدـك 
 كاستشارمماط المستخدمة مف قبؿ المديريف ناأل أكثر أفاألسئمة البحثية. ككشفت نتائج الدراسة 

بيف  االرتباطمعامؿ  كاف. ك ضعيفان  كافلمياميـ الصفية مستكل أداء المعمميف  أف، ك ستبداديةاالتخطيط 
 .األساليب المستخدمة مف أداء المعمميف لمياميـ منخفض

 
المدرسة القائمة عمى  أفتقديـ تكصيات بش إلى (Siu, 2009) سيو كىدفت الدراسة التي قاـ بيا

، كأجريت دراسات حالة سمدار لتحسيف نكعية التعميـ في ال، تكنكلكجيا المعمكمات ستخداـالتخطيط ال
كمناقشات لجمع كجيات نظر العامميف فػي المدرسة لمحاجة لتكنكلكجيا المعمكمات في مجاؿ التعميـ 

في  مدارسال أف إلىكالمجاالت ذات الصمة بالتخطيط القائـ عمى المدرسة. كنتائج ىذه الدراسة تشير 
كدكر تكنكلكجيا المعمكمات كالحاجة  ىكنج ككنج تعرفت عمى أىمية معارؼ القرف الحادم كالعشريف،

في  كبيران  بذلت جيدان  مدارسال أفالمدرسة القائمة عمى تكنكلكجيا المعمكمات في خطط التعميـ. كما  إلى
عادة تفسيرىا الم تكنكلكجيا المعمكمات لتحسيف التعمـ كالتعميـ،  استخداـ الستيعابناىج التعميمية كا 

يا في استخدامالمعمكمات في التعميـ، ك نكلكجيا بتعزيز دكر تك مدارسكبينت نتائج الدراسة رغبة قادة ال
المكارد الرقمية،  استخداـ، كتشجيع التنظيـ الذاتي لمتعمـ تنطكم عمى كتشاؼالقدرة عمى التعمـ باال

شاء الحـر الجامعي نا  الطالب التعمـ الرقمي في السجبلت لتشجيع التقييـ مف أجؿ التعمـ ك  استخداـك 
 .أجؿ التعمـ الفعاؿ كالتدريس الرقمي مف

 
 مدارسحيث تـ إجراء تحقيؽ في األعماؿ اليكمية لمديرم ال Turan,2007)توران )كفي دراسة 

كقتيـ خبلؿ ساعات  مدارسمديرم ال استخداـ، ككاف الغرض ليذه الدراسة الكقكؼ عمى كيفية التركية
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم  .المدراءة كالتعميمية التي يؤدييا اإلداريالعمؿ كاألنشطة 

 ستبانةالباحث اال استخدـالثانكية في محافظو أكساؾ. كشممت عينة الدراسة عشركف مديران، ك  مدارسال
أداة لمدراسة كالتي شممت عمى قسميف األكؿ عبارة عف أسئمة مفتكحة كالقسـ الثاني عبارة عف جدكؿ 

، كالتحقؽ مف تنفيذىا كتكاريخيا ثـ متابعة تمؾ األنشطةذة يتـ تعبئتو بخطة المدرسة كالنشاطات المنف
كقاتيـ في نشاطات ال يقضكف معظـ أ مدارسنتائج الدراسة أف مديرم الظيرت كأدد. في الكقت المح

 كالمراسبلت الرسمية عمى الردكد عماؿ الكتابيةالتربكية، كحصمت األالتعميمية ك  عبلقة ليا في القضايا
قؿ كيقضي المديركف جؿ كقتيـ في اإلشراؼ عمى اإلجراءات البيركقراطية، كأف أ ،االستبيانات ممئفي 

 ة.اإلداريسات لممديريف كانت في القياـ باألدكار القيادية ك الممار 
 
التخطيط كتطبيؽ تقنية كتكاصؿ المعمكمات  استراتيجيةالتي ناقشت  (Lofstorm,2007) في دراسةك 

 إلى بياناتال أشارت. حيث (ىمسنكي)ترنت في جامعة نعبر األالتعمـ  إدراؾفي التعميـ. كذلؾ مدل 
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نقص  أفالتكنكلكجيا في التعميـ كالتأكيد عمى محك أمية الطبلب المعمكماتية. غير  استخداـزيادة 
أىـ المشكبلت التي  أفالمعمميف شعركا ب أفي لممشاركة. كقد بينت النتائج ساسالعائؽ األ كافالكقت 

 .الحاسكب استخداـة إدارة الكقت، كالضعؼ في تنبع لمطبلب ىي ميار 
 
 

, االستراتيجيفيـ التخطيط  إلىفيدفت  (Johnson, 2005)جونسون اما الدراسة التي قاـ بيا
الحككمية  مدارسلتحسيف التعميـ في ال، ات عمى مستكل المنطقة التعميميةالمطكر لتكجيو مبادر  االطارك 

مف خبلؿ إجراء المقاببلت  بياناتال. كقد تـ جمع (راسكانب)ية بكال (MILLARD) في منطقة ميبلرد
، كأيضان مف خبلؿ محاضر ككقائع االستراتيجيالتخطيط  مع مشاركيف سابقيف كحالييف فػي عمميػة

 إلى. كدلت نتائج الدراسة االستراتيجيمجمس تحديث التخطيط  كاجتماعاتمجمس التعميـ،  اجتماعات
نمكذج التخطيط  استخداـ أف أيضان  أشارتلمنظمي، ك ا االداءيط ك عمؿ التخط كجػكد عبلقة بيف إطار

كالبرامج  تنفيذ السياسات إلىأدل ( ميبلرد)الحككمية التابعة لمنطقة  مدارسفي ال االستراتيجي
ة كالمعمميف، كأعضاء المجتمع اإلداريخبلؿ قيادة مدير التربية كأعضاء الييئة  مف كالعمميات بفاعمية

 .األمكر، كالطمبةلياء أك المحمي، ك 
 

تحميػؿ تصكرات مجمكعة  إلىدراسة ىػدفت   (Belbase&Loren, 2004)بمباس ولورين كأجرل
التي تؤثر في تخطيط كتنفيذ  األساسيةيا ابعػض القػض أفبػش (النيبالييف)يف اإلداريمختارة مف المعمميف ك 
عادة النظر في البحكث ذات الصمة يا التي تـ تحديدىا بعد إاضالق تكان. ك (نيباؿ)التعميـ الميني في 

يف كالخبراء اإلداري( فقرة طبقت عمى المعمميف ك 24تككف مف) فاكاألدب النظرم. كتـ إعداد استبي
 مجمكعتيف تبعان  إلىكقسـ المشارككف  (253)المشاركة مع التعميـ الميني. كعددىـ  مدارسكمديرم ال

المبحكثيف. بينت  ستجاباتال التبايفتحميػؿ  اـاستخدلطبيعة عمميـ كىما المخططيف كالمنفذيف. كتـ 
كجكد فركؽ دالة ك ، ىـ المػؤثركف فػي عممية التخطيط المخططيف كالمنفذيف، عمى التكالي، أفالنتائج 

ب المالية نايا ذات الػصمة بخصائص الطبلب، كالعامميف، كالجك االقض أفإحصائيا في المكاقؼ بش
التعميـ  أفمع المنفذيف مف فرضية  ختمفكاابر مف المخططيف نسبة أك أفلبرامج التدريب الميني. ك 

الطبلب قد يحددكف الخيارات  أفيرل المنفذكف ك ذكاء.  قؿتككف مصممة لمطبلب األ أفالميني يجب 
كا كانكا غير مؤكديف لذلؾ. كالمنفذيف كانالمخططيف  أفسنة، في حيف  26 أك 25المينية في سف 

المخططيف  أفباىظ التكميؼ بالنسبة لنيباؿ، في حيف  كافيـ الميني التعم أفان باتجاى أكثر أيضان 
عاـ  تفاؽافمكحظ كجكد  األخرلعمؽ بالمسائؿ معيـ حكؿ ىذا المكضكع. كفيما يت ختبلؼاال إلىيميمكف 

 .بيف جميع المستجيبيف
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دراؾ المعمميف اإلداىدفت إلى تفقد  Campbell,2003)كامبيل )أما دراسة   فرييحديد مدل فيـ كا 
نشطة النمك أ لتنفيذ كاداه االستراتيجيلفعالية عممية التخطيط  (بنسمفانيا)في كالية  )بيركس ك تشيستر(
الناتج بصكرة خاصة مف تطكير خطط ذا كاف النمك الميني ىذه الدراسة ما إالميني. كتكضح 

الكصفي التحميمي. المنيج  الباحثة تاستخدم. ك (ريستكتشبيركس )منطقتي  مدارسينفذ في  استراتيجية
عينة كالنمك الميني. كقد شممت  ةاالستراتيجيالخطة  الستطبلعأداة الدراسة عبارة عف استبياف ككانت 

سة انحياز المعمميف كضحت نتائج الدراأداريا في مدراس المنطقتيف. كقد كا   معممان  (273الدراسة عمى )
 مدارسف كما أكضحت الدراسة أ.  جيةاالستراتيلمخطة  ـكتأييدىالمنطقتيف  مدارسفي  اإلدارييف

أف تحسيف  دب التربكم يرللدعـ النمك الميني في حالة تكضح أف األمركزة  المنطقتيف بذلتا جيكدان 
حاكلت تدعيـ  بنسمفانياكالية  منطقتي مدارسف أب. لى تحسيف تعمـ الطبلممارسات التعميـ أدت إ

 لمعاىدىـ. التعميـ التراكمي الضركرم لتمثيؿ كتحقيؽ التغيير

 

عمى نسبة مديريات  دراسة ىدفت التعرؼ  (McHenry&Achills, 2002)ماكينري وأيشل كقاـ
تقارير  أكك طكيمة األجؿ،   ،استراتيجيةالجنكبية التي تضع خططا  (يناكاركل)ية التعميـ في كال

مطكرة في غير متكفرة في الخطط ال األساسيةمعرفة مككنات التخطيط  إلىالمساءلة. كىدفت كذلؾ 
تطكير عممية مفصمة لمتخطيط التربكم  إلى. حيث تـ التكصؿ (كاركلينا)في جنكب  مديريات التعميـ

تتضمف الكظائؼ الحاسمة التالية، التنسيؽ األفقي بيف الكحدات الكظيفية، كالتكامؿ  مدارسفي ال
ة، كتطكير كثيقة شاء خطط بديمة تغطي سيناريكىات متعددنا  التخطيط، ك  فتراضاتا الرأسي، كتطكير
ال تبلئـ  تكان%( مف مبادرات التخطيط في مديريات التعميـ 7:)أفالنتائج  أظيرتإدارة البرنامج، ك 

ضحت الدراسة بشكؿ جمي غياب التخطيط أك ، ك االستراتيجينى الذم يمبي متطمبات التخطيط الحد األد
باإلعداد كالتدريب غير المبلئمة  تعقيدان  زدادافيـ عناصر التخطيط، كالذم  إلى فتقاركاالالفاعؿ، 

حاجة عالمية  إلىية إرجاع نقاط الضعؼ كانإم إلىلمديرم التعميـ كمساعدييـ. كتبيف مف الدراسة 
 ، كما قدمت الدراسة انمكذجان ذا مراحؿ لمتخطيط عمى مستكل المديرية.ضركرية كممحة لتعميـ التخطيط

 
 ,Justinain, Galabawa)جالباأجبو وجوستيان وايكرو وأوجستين و  وأجرى كل من 

Augustine Obeleagu Agu And Ichiro Miyazawa, 2002) بحثت تأثير رسـ  ةدراس
. كبحثت الدراسة تجارب ست مناطؽ حيث تـ إجراء (ياناتنز )الخرائط المدرسية في تطكير التعميـ في 

ت المقاببلت تقنيا أكمف خبلؿ مجمكعة مف األدكات  يبات لرسـ الخرائط خارج المدرسةتدر 
الخريطة  أف إلى، كالتركيز عمى المناقشة الجماعية، كتحميؿ الكثائؽ، كخمصت الدراسة بياناتكاالست

 االلتحاؽعميـ في المناطؽ مف حيث زيادة يجابا عمى تطكير التإتة ك االمدرسية أثرت بدرجات متف
ر، كتعزيز القدرات حكادث التسرب، كتحسيف المعمكمات عف عممية صنع القرا كانخفاضكالحضكر، 
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 أفاإلجراءات البلزمة. كالكتاب يقكؿ بشكؿ قاطع  اتخاذية مف الجيات الفاعمة عمى تخطيط ك ناالميد
حدة ايككف النشاط طمقة ك  أفو ال ينبغي أنلمصمحة الخريطة المدرسية ليككف مكبر كمستمر، ف

ة مف التقييـ كالتحميؿ يككف عممية مستمر  أفمف ذلؾ، فينبغي  فقط. بدالن  بياناتالألغراض جمع 
 .كالعمؿ

 
 
 
 
 
 
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2
 

 تناكلتو يكجد دراسة أنالدراسة الحالية، يبلحظ  تناكلتالدراسات السابقة التي  ستعراضامف خبلؿ 
بعض الدراسات كاقع  تناكلت( ك 3121مكضكع الدراسة الحالية بشكؿ مباشر، كما في دراسة )الركيمي، 

(، 3118( كدراسة )أبك عيشة، 3119)المطيرم، ك يط التربكم كمشكبلتو كما في دراسةالتخط
دراسات  تناكلت قد( :311ك)عبد العاؿ،  (3123( ك)الطمحي، 3123ك)المنصكر،( 3118)الحكمي،ك

(، كمف ىذه الدراسات 3114( كدراسة)الصافي، 3116،أخرل معكقات التخطيط التربكم كدراسة )العيد
 في دراسة  االكشؼ عف درجة المعرفة بعمميات التخطيط التربكم كم إلىسعى  ما

خرل درجة مشاركة القادة أدراسات  تناكلتك  ( 3112ك)طو، (3114)عكيضة، ك (3125)أبك عمشا،
( 3117)العازمي، في عممية التخطيط التربكم كما ىك الحاؿ في دراستي كؿ مف  فالتربكيي

 (.3119الديف،  ( ك) نكر:311ك)المحيسف كالكيبلني، ك 
 

 مدارست مديراالتعرؼ عمى كاقع ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  إلى سعتأما الدراسة الحالية 
 .3126/3127ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية مف كجية نظرىـ في العاـ الدراسي 

 
دب النظرم كفي ترتيب األفي ك ا عميي االطبلعحالية مف الدراسات السابقة في الدراسة ال استفادتكقد 

 (.3121، كخاصة كما كرد في دراسة ) الركيمي، الدراسة أداة كبناء تطكير
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 الفصل الثالث
____________________________________________________________                           

 الطريقة واإلجراءات
 

 مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  إلىمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة كىك التعرؼ 
فقد تضمف ىذا الفصؿ كصفان نظرىـ ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية مف كجية  مدارس

الدراسة كصدقيا كثباتيا، ككذلؾ  داةلمنيج الدراسة، كمجتمعيا كعينتيا. كما يعطي كصفان مفصبلن أل
 نتائج الدراسة كتحميميا.  تـ استخداميا في الحصكؿ عمىالتي  حصائيةِإجراَءات الدراسة كالمعالجة اال

 
 . منيج الدراسة1.3
 

آراء  ستقصاءابتو لطبيعة ىذه الدراسة. حيث تـ نيج الكصفي التحميمي لمناسالباحثة الم تاستخدم
ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية حكؿ درجة ميارات التخطيط التربكم  مدارس مديراتمديرم ك 

 .مف كجية نظرىـ
 
 الدراسة   مجتمع 2.3
 

دكلية في الضفة الغربية ككالة الغكث ال مدارس مديراتمديرم ك تككف مجتمع الدراسة مف جميع 
دارة مكتب إلؾ حسب إحصائيات رسمية صادرة عف كمديرة مدرسة، كذ ان ( مدير 8:كالبالغ عددىـ )

( 99، كبعد اتماـ عممية الجمع استردت الباحثة )ككالة الغكث الدكليةمدير التربية كالتعميـ في 
مجتمع الدراسة حسب  أفرادزيع ( كتبيف تك 5.3(، ك)524( ك)3.3(، ك)324( ك)1.3ؿ )ك ، الجداستبانة

 المدرسة، كالمنطقة التعميمية. كاف، كماإلدارةالجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة في مجاؿ 
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 .( تبعا لمجنسديرين( توزيع المبحوثين )الم1.3م )جدول رق
 

 النسبة المئوية )%( العدد الجنس رقم

 52.3 46 ثىأن 2

 5828 53 ذكر 3

 100.0 88 المجموع

 
 جاء كالتالي: لمجنس تكزيع المدراء تبعا أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 

( مفردة 57%( بكاقع )6324)حيث بمغت نسبتيف ؿك األالترتيب  تحتما اإلناث مف نسبة المبحكثات أف
حيث بمغت نسبتيـ  الثانيمف مجتمع الدراسة، في حيف جاءت نسبة )الذككر( مف المدراء في الترتيب 

 .( مفردة مف مجتمع الدراسة53%( بكاقع )5828)
 

 .( توزيع المبحوثين )المدراء( تبعا لممؤىل العممي2.3جدول رقم )
                                                                     

 النسبة المئوية )%( العدد المؤىل العممي رقم

 78.4 69 بكالكريكس 2

 21.6 19 أعمىماجستير ف 3

 100.0 88 المجموع

 

 حتمتاالعممي )بكالكريكس( مف المديريف نسبة المبحكثيف الذيف مؤىميـ  أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
( مفردة مف مجتمع الدراسة، في حيف جاءت :7%( بكاقع )8925بتيـ )حيث بمغت نس ؿك األالترتيب 

حيث بمغت نسبتيـ  الثاني( مف المدراء في الترتيب أعمىنسبة الذيف مؤىبلتيـ العممية )ماجستير ف
 ( مفردة مف مجتمع الدراسة. :2%( بكاقع )3229)
 

 .اإلدارة( توزيع المبحوثين تبعا لمخبرة في مجال 3.3جدول رقم )
 

 النسبة المئوية العدد اإلدارةالخبرة في مجال  م

 3226 :2 سنكات 6مف  أقؿ 2

 61 55 سنكات 21 – 6بيف  3

 3926 36 سنكات 21مف  أكثر 4

 100.0 88 المجموع
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 حتمكاا( سنكات 21 – 6بيف ) اإلدارةنسبة المبحكثيف الذيف خبرتيـ في مجاؿ  أفيتضح مف الجدكؿ 
 اإلدارة%( ، كجاءت نسبة المبحكثيف الذيف خبرتيـ في مجاؿ 61نسبتيـ )حيث بمغت  ؿك األالترتيب 

كجاءت نسبة المبحكثيف الذيف ، %(3926حيث بمغت نسبتيـ ) ني( في الترتيب الثاسنكات 21مف  أكثر)
  .%(3226حيث بمغت نسبتيـ ) لثالثا( في الترتيب سنكات 6مف  أقؿ) اإلدارةخبرتيـ في مجاؿ 

 
 .المدرسة كانالمبحوثين تبعا لم( توزيع 4.3جدول )

 
 النسبة المئوية العدد المدرسة كانم م

 61 55 مخيم 1

 4229 39 قرية 2

 2923 27 مدينة 3

 100.0 88 المجموع

 
 ؿك األجاء في الترتيب ، حيث رسةالمد كافتكزيع المبحكثيف تبعا لم أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 

فقد جاء المدراء الذيف  الثاني%( ، أما في الترتيب 55بنسبة ) يـ )مخيـ(مدارسماكف أالمبحكثيف الذيف 
يـ مدارسماكف أي الترتيب الثالث المدراء الذيف %(، يمييـ ف4229يـ )قرية( بنسبة )مدارسماكف أ

  .%(29.3)مدينة( بنسبة )
 

 .( توزيع المبحوثين )المديرين( تبعا لممنطقة التعميمية5.3جدول رقم )
 

 النسبة المئوية العدد يةالمنطقة التعميم م

 37.5 33 منطقة نابمس التعميمية 2

 30.7 27 منطقة الخميؿ التعميمية 3

 31.8 28 منطقة القدس التعميمية 4

 100.0 88 المجموع

 
قة نابمس التعميمية( مف المدراء الذيف يعممكا في )منط نسبة المبحكثيف أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 

( مفردة مف مجتمع الدراسة، كجاءت 44%( بكاقع )4826يث بمغت نسبتيـ )ح ؿك األالترتيب  احتمت
حيث بمغت نسبتيـ  الثانينسبة الذيف يعممكا في )منطقة القدس التعميمية( مف المديريف في الترتيب 

( مفردة مف مجتمع الدراسة، في حيف جاءت نسبة الذيف يعممكا في )منطقة 39%( بكاقع )4229)
( مفردة مف 38%( بكاقع )4128مف المديريف في الترتيب الثالث حيث بمغت نسبتيـ )الخميؿ التعميمية( 
 مجتمع الدراسة.
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 الدراسة:  أداة. 3.3
 

ميارات  اداةقامت الباحثة ببناء  مجتمع الدراسة أفرادميارات التخطيط التربكم لدل  إلىلمتعرؼ 
عمى عدد مف  االعتمادكبابقة، الدراسات كالبحكث الس إلىالتخطيط التربكم، مف خبلؿ الرجكع 

 ة، حيث خرجت الباحث(3119، كالمطيرم، 3121)الركيمي، بمكضكع الدراسة ىتمتاييس التي االمق
تقيس خمس ميارات مف ميارات التخطيط التربكم  ( فقرة،58مف )ية لك األبمقياس مككف في صكرتو 

قبؿ الباحثة في ىذه الدراسة ـ مف مناسبة لفئة المبحكثيف مف المدراء، كبعد إخضاع المقياس لمتحكي
جراء التعديبلت عمى المقياس كمبلئمة فقراتو ألغراض الدراسة، حيث خرجت الباحثة بمقياس إكتـ 

 (:724ت تخطيط تربكم كما ىك كراد في الجدكؿ )ا( فقرة. مكزعة عمى خمس ميار 58مككف مف )
 

 .ستبانةاال فقرات. توزيع 6.3جدول 
 

 قراتالف عدد يارةالم الرقم

 18 الية التخطيط  2

 8 برنامج كمشركعات الخطة 3

 7 مجاؿ تقييـ الحاجات 4

 7 مجاؿ التنبؤ 5

 7 مجاؿ تحميؿ المكازنة 6

 58 المجموع

 
 تصحيح المقياس: 1.3.3 
 

ت بطريقة ذاتية، أم كما يرل ىك ذلؾ، كيتضمف ايتضمف ىذا المقياس في تقدير المبحكث لمميار 
لمفقرات  فاز ك حسب سمـ خماسي كأعطيت األ اإليجابي تجاهاال. كقد بنيت الفقرات ب( فقرة58)المقياس 
: خمس درجات، بدرجة كبيرة: أربع درجات، بدرجة متكسطة: ثبلث جدان )بدرجة كبيرة  آت: كما ىك

حدة(. كقد طبؽ ىذا السمـ الخماسي عمى جميع امة: درجتيف، بدرجة قميمة: درجة ك درجات، بدرجة قمي
 ( ( 2)ممحؽ رقـ ) الفقرات.

 
ت التخطيط التربكم(، كفؽ قيمة المتكسط الحسابي االعينة كتحديد أىـ )ميار  أفرادتقديرات  إلىكلمتعرؼ 

=  5/6( لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح )5(، ثـ تـ تقسيمو عمى )5= 2-6تـ حساب المدل )
حد اية المقياس كىى الك ابد أكقيمة في المقياس ) أقؿ إلى(، كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة 1291

 يا كما يمى:ىكذا أصبح طكؿ الخبلليذه الخمية، ك  عمىالصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األ
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 .تصحيح المقياس(: 7.3جدول )

 
 الدرجة المستوى الرقم

 جدان منخفضة  :228 - 2البعد  بيف  أكقيمة المتكسط لمعبارة  تراكحتا إذ 2

  - 2291مف  أكثرالبعد  بيف  أكارة قيمة المتكسط لمعب تراكحت إذا 3
326: 

 منخفضة

  - 3271مف  أكثرالبعد  بيف  أكقيمة المتكسط لمعبارة  تراكحت إذا 4
424: 

 متكسطة

  - 4251مف  أكثرالبعد  بيف  أكقيمة المتكسط لمعبارة  تراكحت إذا 5
522: 

 مرتفعة

 جدان مرتفعة  6  - 5231 مف أكثرالبعد  بيف  أكقيمة المتكسط لمعبارة  تراكحت إذا 6

 
 :الدراسة أداة صدق 2.4.3 
 

ما يعرؼ بالصدؽ  أكفي صدؽ المحكميف  ؿك األنكعيف مف الصدؽ، تمثؿ  استخداـقامت الباحثة ب
، كذلؾ كما يبيف ختصاصكاالمف ذكل الخبرة  ( محكمان 26المنطقي كذلؾ بعرض المقياس عمى )

ىناؾ  كافما أعد مف أجمو كسبلمة صياغة الفقرات. ك ، بيدؼ التأكد مف مناسبة المقياس ل(4ممحؽ )
عديبلت اتفاؽ بينيـ عمى صبلحية المقياس كمقركئيتو، كمناسبتو لمبيئة الفمسطينية. مع إجراء بعض الت

 .( فقرة59( بدؿ )58فقرة كاحدة حيث اصبح ) البلزمة، كحذؼ

 
مع الدرجة الكمية،  داةألفقرات ا ارتباطـ التحقؽ مف الصدؽ بحساب مصفكفة كمف ناحية أخرل ت

لمفقرات مع  االرتباطجميع قيـ معامبلت  أف( كالتي بينت 924كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )
يا تشترؾ معان أنبالصدؽ العاممي، ك  داةتمتع األ إلىالدرجة الكمية لكؿ فقرة دالة إحصائيان، مما يشير 

 .العينة أفرادلدل في قياس درجة ميارات التخطيط التربكم 
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فقرات ميارات التخطيط  ارتباط( لمصفوفة Pearson correlationبيرسون ) االرتباطنتائج معامل   :(8.3)جدول
 العينة مع الدرجة الكمية لكل مجال. أفرادلدى التربوي 

 
 مجال تقييم الحاجات الية التخطيط 

الداللة  قيمة ر الفقرات
 حصائيةاال

الداللة  قيمة ر الفقرات
 ةحصائياال

2 0. **651  12111 38 0. **845  12111 

3 0.743** 12111 39 0.861** 12111 

4 0.679** 12111 3: 0.813** 12111 

5 0.776** 12111 41 0.8:1** 12111 

6 0.654** 12111 42 0.8:4** 12111 

7 0.743** 12111 43 0.76:** 12111 

8 0.776** 12111 44 0. **677  12111 

 مجال التنبؤ 12111 **0.833 9

: 0.762* 12111 45 0.85:** 12111 

21 0.737** 12111 46 0. **835  12111 

22 0.675** 12111 47 0.85:** 12111 

23 0.877** 12111 48 0. **833  12111 

24 0.719** 12111 49 0.816** 12111 

25 0.555** 12111 4: 0. **8:5  12111 

26 0.731** 12111 51 0.794** 12111 

 مجال تحميل الموازنة 12111 **0.484 27

28 0.682** 12111 52 0.771** 12111 

29 0.759** 12111 53 0. **798  12111 

.0 54 برنامج ومشروعات الخطة **88:  12111 

2: 0.66:** 12111 55 0.922** 12111 

31 0.697** 12111 56 0. **894  12111 

32 0.675** 12111 57 0.942** 12111 

33 0.625** 12111 58 0. **695  12111 

34 0.714** 12111  

35 0.752** 12111 

36 0.749** 12111 

37 0.6:3** 12111 

 
الفقرات مع الدرجة الكمية لكؿ ميارة  ارتباطجميع قيـ  أفؿ السابؽ ك جدتشير المعطيات الكاردة في ال
يا تشترؾ معان في قياس درجة ميارات أنبصدؽ عالي ك  داةتمتع األ إلىدالة إحصائيان، مما يشير 

 العينة. أفرادلدل التخطيط التربكم 
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 :الدراسة أداةثبات   3.4.3 
 

كىذا  (:Consistencyس الداخمي )ناعف طريؽ قياس ثبات التج داةثبات األ حتسابباقامت الباحثة 
س ناجؿ تقدير معامؿ التجالدراسة، كمف أ أداةبيف الفقرات في  االرتباطقكة  إلىالنكع مف الثبات يشير 

 اختبار( يبيف نتائج 9.3كالجدكؿ ) (.Cronbach Alphaالباحثة طريقة )كركنباخ ألفا( ) تاستخدم
 : داةمعامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا عمى أبعاد األ

 
 مجاالت أداة الدراسةلفا عمى معامل الثبات كرونباخ أ اختبارنتائج  :(9.3جدول )

 

 الفقراتعدد  المجال الرقم
كروبناخ 
 ألفا

 129:3 29 الية التخطيط   1

 12945 9 برنامج كمشركعات الخطة  2

 12927 8 مجاؿ تقييـ الحاجات 3

 12955 8 مجاؿ التنبؤ. 4

 12966 8 مجاؿ تحميؿ المكازنة.  5

 1.945 47 الدرجة الكمية لميارات التخطيط التربوي

 
( :129ياس بمغت )ثبات بطريقة كركنباخ ألفا ألبعاد المققيمة معامؿ ال أف (24:يتضح مف الجدكؿ )

 ( عمى مجاؿ تقييـ1293( لميارة برنامج كمشركعات الخطة، كبمغت )1294لية التخطيط، ك)آلميارة 
( عمى مجاؿ تحميؿ المكازنة، 12966مجاؿ التنبؤ، كذلؾ بمغت )ب( عمى 1295الحاجات، كما كبمغت )

 أف إلى( كىذا يشير 12:5عمى الدرجة لمكمية لميارات التخطيط )في حيف بمغت قيمة معامؿ الثبات 
 مف الثبات. جدان تمتع بدرجة عالية  داةاأل

  
 . إجراءات تطبيق الدراسة:5.3

 

 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:
 

كتاب عمى ، كذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ الدراسة أداةالقياـ باإلجراءات الفنية كالتي تسمح بتطبيؽ  -
إدارة التربية كالتعميـ  التربكية في جامعة القدس، ثـ اإلذف الرسمي مف ميمة مف كمية العمكـ تسييؿ

 أداة، لمحصكؿ عمى إحصائيات أعداد المدراء، كتكزيع الضفة الغربيةفي ككالة الغكث الدكلية في 
 (.5ممحؽ رقـ ) .الدراسة
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 .الضفة الغربيةككالة الغكث الدكلية في  مدارس القياـ بحصر مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في مدراء -
 طبلع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثؿ ىذه الدراسة.إبناء أداة الدراسة بعد  -

 (.3ممحق رقم )

   (.2ممحق رقم ). محكميف محكمان  (26)الدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى  أداةتـ التأكد مف صدؽ  -

كمف  ( باليدـ3127/3126لمعاـ الدراسي ) ؿك األمجتمع، في الفصؿ الدراسة عمى ال أداةتكزيع  -
كؿ مقياس مزكد  كاف، ك خبلؿ البريد االلكتركني الرسمي لمكتب التعميـ في ككالة الغكث الدكلية
 بالتعميمات كاإلرشادات الكافية لتساعدىـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 

 . بانةاست( 8:مف أصؿ ) استبانة( 99تـ استرجاع  ) -

عدادىا إِلدخاليا لمحاسكب.اتـ ِإعطاء المق -  ييس الصالحة َأرقامان متسمسمة كا 

 كتعبئتيا في نماذج خاصة. بياناتالييس كتفريغ اتـ تصحيح المق -

 النتائج. كاستخراج بياناتاللتحميؿ  SPSSالبرنامج اإلحصائي  تاستخدم -

 

 متغيرات الدارسة:  5.3
 
، )بكالكريكس، ماجستير فأعمى(، كالمؤىؿ العمميانثى( )ذكر،الجنس: المتغيرات المستقمة -2

 21سنكات، اكثر مف  21-6سنكات، بيف  6)اقؿ مف  اإلدارةالخبرة في مجاؿ سنكات ك 
)منطقة نابمس التعميمية، ، كالمنطقة التعميمية)مخيـ، قرية، مدينة(المدرسة كاف، كمسنكات(

 (.منطقة الخميؿ التعميمية، منطقة القدس التعميمية(

ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك : المتغير التابع -3
 مف كجية نظرىـ. الضفة

 
 :حصائيةالمعالجة اال 6.3

 
( SPSS) ةاالجتماعيلمعمكـ  حصائيةاال الرزمةالباحثة برنامج  تاستخدم بياناتالمف أجؿ معالجة 

التكرارات  ات المعيارية.نحرافالتالية: المتكسطات الحسابية كاال حصائيةالمعالجات اال استخداـكذلؾ ب
(.  one – way anovaاألحادم ) التبايفتحميؿ  اختبار(. t-test)ت( ) اختباركالنسب المئكية. 

 االرتباط(. معامؿ Cronbach Alpha( معادلة كركنباخ ألفا لحساب الثبات )Tukeyتككي ) اختبار
 (.Pearson correlationبيرسكف )
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 الفصل الرابع
______________________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 اسئمة الدراسة.يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة، كذلؾ لئلجابة عف 

 
وكالة  مدارس مديراتميارات التخطيط التربوي لدى مديري و واقع ما  :لوال ج السؤال نتائ 1.4 

 ؟الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم
 

ككالة الغكث الدكلية في الضفة  مدارس مديراتأىـ ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك لمعرفة 
ات المعيارية كالنسب المئكية كالدرجات نحرافبية كاالالمتكسطات الحسا باستخراجقامت الباحثة الغربية 

 (.225في الجدكؿ رقـ ) ؿك األلكؿ ميارة. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ 
 

لدى  ميارات التخطيط التربويىم لات المعيارية والنسب المئوية نحرافالمتوسطات الحسابية واال  :(1.4جدول رقم )
 .ولية في الضفة الغربيةوكالة الغوث الد مدارس مديراتمديري و 

          
 ميارات التخطيط التربوي الرقم

 المجال

المتوسط  العدد
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 جدان مرتفعة  97235 1.36 4.31 88 الية التخطيط   2

 جدان مرتفعة  96262 1.40 4.29 88 برنامج كمشركعات الخطة  3

 جدان مرتفعة  :9622 1.46 4.27 88 تقييـ الحاجات 4

 مرتفعة  92238 1.54 4.06 88 التنبؤ.  5

 مرتفعة  94242 1.44 4.18 88 تحميؿ المكازنة.  6

 جداً مرتفعة  84.41 1.34 4.22 الدرجة الكمية لميارات التخطيط التربوي 
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 مديراتل مديرم ك ميارات التخطيط التربكم لدلدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 
حيث بمغ المتكسط الحسابي  جدان جاءت بدرجة مرتفعة ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس

(، كعف أىـ ميارات التخطيط 95241(، كبنسبة مئكية بمغت )5233عمى الدرجة الكمية لمميارات )
لية آتمثمت في ميارة )بية ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغر  مدارس مديراتلدل مديرم ك التربكم 

، تمييا ميارة جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5242متكسط حسابي ) أعمىالتخطيط( كالتي حصمت عمى 
 جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5239بمتكسط حسابي ) الثاني)برنامج كمشركعات الخطة( في الترتيب 

( معبرة عف درجة 5237سط حسابي )أيضا، كفي الترتيب الثالث جاءت ميارة )تقييـ الحاجات( بمتك 
(، في 5217أيضا، بينما في الترتيب الرابع جاءت ميارة )التنبؤ( بمتكسط حسابي قدره ) جدان مرتفعة 

( معبرة عف درجة 5.17حيف جاءت ميارة )تحميؿ المكازنة( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)
 مرتفعة أيضا.

 ية التالية:األسئمة الفرع ؿك األبثؽ عف السؤاؿ أن كقد
 مديراتالتخطيط لدى مديري و  بآلية المتعمقةميارات ما أىم ال :لوال نتائج السؤال الفرعي  1.1.4
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم  مدارس

 
لكؿ فقرة في  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية استخرجت ؿك األلئلجابة عف السؤاؿ الفرعي 

 (.325في الجدكؿ رقـ ) ؿك األ(. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ الفرعي 325جدكؿ )ال
ميارات التخطيط التربوي المتعمق لات المعيارية والنسبة المئوية نحرافالمتوسطات الحسابية واال  :(2.4جدول رقم )

 (88)ن=            .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  التخطيط بآلية
 

المتوسط  العدد الية التخطيط الرقم
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 جدان مرتفعة  96256 1.521 4.27 88 التقيد بالسياسة التربكية العامة  عند التخطيط. 2

يات المادية كالبشرية المتكفرة عمى مستكل كاناإلم إدراؾ 3
 المدرسة.

88 

4.39 1.551 
 جدان مرتفعة  98261

 جدان مرتفعة  98216 1.62 4.35 88 لكياتيا كأىميتيا.أك تنفيذ الخطط كفؽ  4

 جدان مرتفعة  99275 1.581 4.43 88 كالمعمكمات التربكية بياناتالالتأكد مف دقة  5

خطط كقائية لمكاجية المشكبلت التي تعترض  رسـ 6
 المدرسة مستقببلن.

88 

4.23 1.67 
 جدان عة مرتف 95266

مف الخطط السابقة عند كضع الخطة السنكية  االستفادة 7
 الجديدة.

88 

4.43 1.601 
 جدان مرتفعة  99275

 جدان مرتفعة  97293 1.601 4.34 88 إشراؾ المعمميف في عممية التخطيط. 8

شطة المدرسية المختمفة أثناء عممية نالتركيز عمى األ 9
 التخطيط.

88 

4.50 1.58 
 جدان  مرتفعة 1211:
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 جدان مرتفعة  2225: 1.561 4.57 88 مراعاة حاجات الطمبة في عممية التخطيط. :

أثناء عممية  ةاالقتصاديضاع المدرسة أك مراعاة  21
 التخطيط.

88 

4.48 1.5: 
 جدان مرتفعة  9:243

 مرتفعة 8:288 1.781 :3.9 88 إشراؾ  المجتمع المحمي بعممية التخطيط. 22

المبنى المدرسي في عممية  باراالعتبعيف  األخذ 23
 التخطيط.

88 

4.50 1.5: 
 جدان مرتفعة  1211:

 جدان مرتفعة  98216 1.62 4.35 88 بتنفيذ الخطة. االلتزاـمدل  24

ف مع قسـ التخطيط التربكم بمديرية التربية في ك االتع 25
 التخطيط لممدرسة.

88 

3.93 1.91 
 مرتفعة 89275

طيط التربكم في عممية مداخؿ التخ استخداـضركرة   26
 التخطيط

88 

4.09 1.63 
 مرتفعة 92293

المجتمع المحمي عند  احتياجاتضركرة مراعاة  27
 التخطيط في المدرسة.

88 

3.97 1.59 
 مرتفعة 8:243

بالتشكيبلت المدرسية في عممية التخطيط  االىتماـ 28
 التربكم.

88 

4.42 1.561 
 جدان مرتفعة  99252

ف النمك الميني لممعمميف في عممية التركيز عمى شؤك  29
 التخطيط التربكم.

88 

4.42 1.71 
 مرتفعة 99229

 جداً مرتفعة  86.24 1.361 4.31 التخطيط  يارات التخطيط التربوي المتعمق بآليةالدرجة الكمية لم

 
 التخطيط لدل مديرم بآلية المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 

حيث بمغ المتكسط  جدان مرتفعة  بدرجةجاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتك 
(، كعف أىـ ميارات التخطيط 97235(، كبنسبة مئكية بمغت )5242الحسابي عمى الدرجة الكمية  )

فة الغربية ككالة الغكث الدكلية في الض مدارس مديراتلدل مديرم ك التخطيط  بآليةالتربكم المتعمؽ 
( كالتي تنص عمى )مراعاة حاجات الطمبة في عممية التخطيط( كالتي حصمت :تمثمت في الفقرة رقـ )

( كالتي 23ك 9، تمييا الفقرات رقـ  )جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5267متكسط حسابي ) أعمىعمى 
 االعتباربعيف  األخذشطة المدرسية المختمفة أثناء عممية التخطيط، ك نتنص عمى )التركيز عمى األ

( معبرة عف درجة 5261بمتكسط حسابي ) الثانيالمبنى المدرسي في عممية التخطيط( في الترتيب 
ضاع المدرسة أك ( كالتي تنص عمى )مراعاة 21أيضا، في حيف جاءت الفقرة رقـ ) جدان مرتفعة 
معبرة عف درجة مرتفعة  (5258أثناء عممية التخطيط( في الترتيب الثالث بمتكسط حسابي ) ةاالقتصادي

ف مع قسـ التخطيط التربكم بمديرية ك اكالتي تنص عمى )التع (25أيضا، بينما جاءت الفقرة رقـ ) جدان 
 ( معبرة عف درجة مرتفعة.42:4التربية في التخطيط لممدرسة( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)
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ببرنامج ومشروعات الخطة لدى  تعمقةالمميارات ما أىم ال :الثانينتائج السؤال الفرعي  2.1.4
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتمديري و 

 
لكؿ فقرة في  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية استخرجت الثانيلئلجابة عف السؤاؿ الفرعي 

 (.4.4ي الجدكؿ رقـ )ف الثاني(. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ الفرعي 4.4الجدكؿ )
 

ميارات التخطيط التربوي المتعمق ل ات المعيارية والنسبة المئويةنحرافالمتوسطات الحسابية واال  :(3.4جدول رقم )
 (88)ن=       .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  ببرنامج ومشروعات الخطة

 
المتوسط  ددالع برنامج ومشروعات الخطة الرقم

 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 جدان مرتفعة  97225 0.59 4.32 88 عممية. أسسبناء الخطة عمى  :2

التمييد لكضع السياسات كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ  31
 الخطة.

88 4.16 1.55 
 مرتفعة  932:6

قيؽ العمؿ عمى تحديد المشركعات كالبرامج البلزمة لتح 32
  ىداؼاأل

88 4.16 1271 
 مرتفعة  932:6

تكضيح الخطكات التفصيمية  البلزمة لتنفيذ الخطة  33
 التربكية.

88 4.35 1.62 
 جدان مرتفعة  98216

 جدان مرتفعة  97225 611. 4.32 88 الفرعية. ىداؼالعامة كاأل ىداؼجاز األناتحديد زمف  34

 جدان مرتفعة  98261 0.551 4.39 88 المشاركة  في تحديد نشاطات الخطة. 35

مستمرة )تقكيـ بنائي( قبؿ كأثناء كبعد  إجراء مراجعة 36
 تنفيذ الخطة.

88 4.41 0.581 
 جدان مرتفعة  99229

البديؿ  ختيارالدراسة المشركعات التربكية المختمفة  37
 االفضؿ 

88 4.17 0.621 
 مرتفعة  94229

 جداً مرتفعة  85.51 1.40 4.28 ومشروعات الخطةميارات التخطيط التربوي المتعمق ببرنامج 

ببرنامج كمشركعات الخطة لدل  المتعمقةميارات ملدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 
حيث بمغ  جدان مرتفعة بدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتمديرم ك 

(، كعف أىـ ميارات 96262(، كبنسبة مئكية بمغت )5239) تكسط الحسابي عمى الدرجة الكميةالم
ككالة الغكث الدكلية  مدارس مديراتببرنامج كمشركعات الخطة لدل مديرم ك التخطيط التربكم المتعمؽ 

( كالتي تنص عمى )إجراء مراجعة  مستمرة )تقكيـ بنائي( 36تمثمت في الفقرة رقـ )في الضفة الغربية 
( معبرة عف درجة 5252متكسط حسابي ) أعمىالخطة( كالتي حصمت عمى قبؿ كأثناء كبعد تنفيذ 

( كالتي تنص عمى )المشاركة في تحديد نشاطات الخطة( في الترتيب 35، تمييا الفقرة رقـ )جدان مرتفعة 
( 33أيضا، في حيف جاءت الفقرة رقـ ) جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5249بمتكسط حسابي ) الثاني

البلزمة لتنفيذ الخطة التربكية( في الترتيب الثالث كضيح الخطكات التفصيمية ص عمى )تكالتي تن
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 (32، ك31أيضا، بينما جاءت الفقرات رقـ ) جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5246بمتكسط حسابي )
كالتي تنص عمى )التمييد لكضع السياسات كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ الخطة، كالعمؿ عمى تحديد 

( معبرة عف 5226( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)ىداؼلبرامج البلزمة لتحقيؽ األالمشركعات كا
 درجة مرتفعة.

 

بمجال تقييم الحاجات لدى مديري  المتعمقةميارات ما أىم ال نتائج السؤال الفرعي الثالث: 3.1.4
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتو 
 

لكؿ فقرة في  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية استخرجتف السؤاؿ الفرعي الثالث لئلجابة ع
 (.5.4(. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ الفرعي الثالث في الجدكؿ رقـ )5.4الجدكؿ )

 
تربوي ميارات التخطيط الالىم  المئوية ات المعيارية والنسبنحرافالمتوسطات الحسابية واال (: 4.4جدول رقم )

 .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  المتعمق بمجال تقييم الحاجات
 
الر
 قم

المتوسط  العدد مجال تقييم الحاجات
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 جداً مرتفعة  87.27 1.57 4.36 88 لكيات النظاـ التربكم.أك تحديد  27

 جداً مرتفعة  87.73 1.56 4.39 88 .حتياجاتاالعند تحديد  ياإلنسانالبعد  باراعت 28

 جداً مرتفعة  86.36 1.61 4.32 88 ضركرة كجكد ىيكؿ تنظيمي مرف. 29

عف حاجات المجتمع الفعمية  بياناتالعمؿ عمى تكفير  31
 لمتنمية.

88 4.24 1.64 
 جداً مرتفعة  84.77

دمات التعميمية التي تقدميا العمؿ عمى تقييـ مستكل الخ 31
 النظاـ التربكم.

88 4.31 1.65 
 جداً مرتفعة  86.14

 جداً مرتفعة  89.77 1.63 4.49 88 إعداد خطة التشكيبلت المدرسية السنكية. 32

عف حاجة سكؽ العمؿ مف  بياناتالعمؿ عمى تكفير  33
 التخصصات المختمفة.

88 3.72 1.96 
 مرتفعة  74.32

 جداً مرتفعة  85.19 1.46 4.26 التربوي المتعمق بمجال تقييم الحاجات ميارات التخطيط

 
بمجاؿ تقييـ الحاجات لدل  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 

حيث بمغ  جدان مرتفعة بدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتمديرم ك 
(، كعف أىـ ميارات :9622(، كبنسبة مئكية بمغت )5237بي عمى الدرجة الكمية  )المتكسط الحسا

ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتلدل مديرم ك  بمجاؿ تقييـ الحاجاتالتخطيط التربكم المتعمؽ 
( كالتي تنص عمى )إعداد خطة التشكيبلت المدرسية السنكية( 42تمثمت في الفقرة رقـ )الضفة الغربية 

( 39لفقرة رقـ  )، تمييا اجدان ( معبرة عف درجة مرتفعة :525متكسط حسابي ) أعمىالتي حصمت عمى ك 
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بمتكسط حسابي  الثاني( في الترتيب حتياجاتاالعند تحديد  ياإلنسانالبعد  اعتباركالتي تنص عمى )
مى )تحديد ( كالتي تنص ع38أيضا، في حيف جاءت الفقرة رقـ ) جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة :524)
 جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5247لكيات النظاـ التربكم( في الترتيب الثالث بمتكسط حسابي )أك 

عف حاجة سكؽ  بياناتكالتي تنص عمى )العمؿ عمى تكفير  (43أيضا، بينما جاءت الفقرة رقـ )
درجة ( معبرة عف 4283العمؿ مف التخصصات المختمفة.( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)

 مرتفعة.
 مديراتبمجال التنبؤ لدى مديري و  المتعمقةميارات ما أىم ال نتائج السؤال الفرعي الرابع: 4.1.4
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس

لكؿ فقرة في ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال  استخرجتلئلجابة عف السؤاؿ الفرعي الرابع 
 (.6.4(. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ الفرعي الرابع في الجدكؿ رقـ )6.4جدكؿ )ال
 

التخطيط التربوي المتعمق  لميارات  ات المعيارية والنسبة المئويةنحرافالمتوسطات الحسابية واال (: 5.4جدول رقم )
 (88)ن=        .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  بمجال التنبؤ

 
المتوسط  العدد مجال التنبؤ الرقـ

 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 جداً مرتفعة  85.91 1.63 4.31 88 القدرة عمى التنبؤ بأعداد الطمبة لمسنكات المقبمة. 34

 جداً مرتفعة  85.68 1.66 4.28 88 التنبؤ بأعداد المعمميف لسنكات قادمة. 35

 مرتفعة  75.23 1.99 3.76 88 إعداد البحكث في مجاؿ التخطيط التربكم. 36

 جداً مرتفعة  87.05 1.63 4.35 88 المادية. مدارسال احتياجاتتقدير  37

 مرتفعة  73.41 1.94 3.67 88 التنبؤ بحاجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة  38

التنبؤ بالحاجات التربكية في ضكء الخطط  39
 ة.المستقبمي

88 3.94 1.73 
 مرتفعة  78.86

 مرتفعة  82.73 1.61 4.14 88 الخطط طكيمة االمد. أىداؼربط الخطط السنكية ب 41

 مرتفعة  81.27 1.54 4.06 ميارات التخطيط التربوي المتعمق بمجال التنبؤ

 
مديرم  لدل بمجاؿ التنبؤ المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 

مرتفعة حيث بمغ المتكسط بدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتك 
(، كعف أىـ ميارات التخطيط 92238(، كبنسبة مئكية بمغت )5217الحسابي عمى الدرجة الكمية  )

فة الغربية ككالة الغكث الدكلية في الض مدارس مديراتلدل مديرم ك  بمجاؿ التنبؤالتربكم المتعمؽ 
 أعمىالمادية( كالتي حصمت عمى  مدارسال احتياجات( كالتي تنص عمى )تقدير 48تمثمت في الفقرة )
( كالتي تنص عمى )القدرة عمى 45، تمييا الفقرة )جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5246متكسط حسابي )

( معبرة عف درجة 5241ي )بمتكسط حساب الثانيالتنبؤ بأعداد الطمبة لمسنكات المقبمة( في الترتيب 
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( كالتي تنص عمى )التنبؤ بأعداد المعمميف لسنكات 46أيضا، في حيف جاءت الفقرة ) جدان مرتفعة 
أيضا، بينما جاءت  جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5239قادمة( في الترتيب الثالث بمتكسط حسابي )

كل العاممة( في الترتيب األخير كالتي تنص عمى )التنبؤ بحاجات سكؽ العمؿ مف الق، (49الفقرة )
 ( معبرة عف درجة مرتفعة.4278بمتكسط حسابي)

 
بمجال تحميل الموازنة لدى مديري  المتعمقةميارات ما أىم ال نتائج السؤال الفرعي الخامس: 5.1.4

 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتو 
لكؿ فقرة في ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال  استخرجتامس لئلجابة عف السؤاؿ الفرعي الخ

 (.7.4(. كفيما يمي عرض لنتائج السؤاؿ الفرعي الخامس في الجدكؿ رقـ )7.4الجدكؿ )
ميارات التخطيط التربوي المتعمق ل ات المعيارية والنسبة المئويةنحرافالمتوسطات الحسابية واال  (:6.4جدول رقم )
 (88)ن=  .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  يل الموازنةبمجال تحم

 
المتوسط  العدد مجال تحميل الموازنة الرقـ

 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

كنية كالمالية الخاصة أناإللماـ بكافة  التشريعات الق 41
 لممكازنات.

88 4.11 1.62 
 مرتفعة  81.82

 جداً مرتفعة  85.00 1.53 4.25 88 ضركرة. كثرفاؽ عمى الحاجات األنلكيات األأك تحديد  42

 إلىشطة المدرسية لمكصكؿ نالعمؿ عمى رفع مكازنة األ 43
 المستكل المطمكب.

88 4.25 1.59 
 جداً مرتفعة  85.00

 جداً مرتفعة  86.36 1.58 4.32 88 يات.كانالتخطيط لمكازنة المدرسة في حدكد االم 44

 جداً مرتفعة  84.09 1.65 4.20 88 فاؽ لعقد المقارنات.نجو األأك إعداد تقارير  45

التي  لمغاياتتككف المخصصات مناسبة  أفمراعاة  46
 رصدت ليا.

88 4.23 1.52 
 جداً مرتفعة  84.55

 مرتفعة 76.36 1.58 3.82 88 فاؽ عمى التعميـ.نتحميؿ كاقع األ 47

ةبوي المتعمق بمجال تحميل الموازنيط التر ميارات التخط  مرتفعة 83.31 1.43 4.17 

 

بمجاؿ تحميؿ المكازنة لدل  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 
مرتفعة حيث بمغ بدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتمديرم ك 

(، كعف أىـ ميارات 94242(، كبنسبة مئكية بمغت )5228)الدرجة الكمية  تكسط الحسابي عمىالم
ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتبمجاؿ تحميؿ المكازنة لدل مديرم ك التخطيط التربكم المتعمؽ 

( كالتي تنص عمى )التخطيط لمكازنة المدرسة في حدكد 55تمثمت في الفقرة رقـ )الضفة الغربية 
، تمييا جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5243متكسط حسابي ) أعمىالتي حصمت عمى يات( ك كاناالم

ضركرة،  كثرفاؽ عمى الحاجات األنلكيات األأك ( كالتي تنص عمى )تحديد 54، 53الفقرات رقـ )
 الثانيالمستكل المطمكب.( في الترتيب  إلىشطة المدرسية لمكصكؿ نكالعمؿ عمى رفع مكازنة األ
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( كالتي 57أيضا، في حيف جاءت الفقرة رقـ ) جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5.25بمتكسط حسابي )
يات التي رصدت ليا.( في الترتيب الثالث اتككف المخصصات مناسبة لمغ أفتنص عمى )مراعاة 
كالتي تنص  (58أيضا، بينما جاءت الفقرة رقـ ) جدان ( معبرة عف درجة مرتفعة 5234بمتكسط حسابي )
( معبرة عف درجة 4293فاؽ عمى التعميـ( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)نع األعمى )تحميؿ كاق

 مرتفعة.
 

 مديراتميارات التخطيط التربوي لدى مديري و لمتوسطات ال تختمفىل  :الثانيالسؤال  نتائج 2.4
الجنس، والمؤىل العممي، لمتغيرات)باختالف اوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية  مدارس

 المدرسة، والمنطقة التعميمية(؟ كان، وماإلدارةخبرة في مجال وال
 بثؽ عف ىذا السؤاؿ االسئمة الفرعية التالية:أن

ميارات التخطيط التربوي متوسطات  بين د فروقىل يوج السؤال الفرعي السادس: نتائج 6.1.4
 الجنس؟ر لمتغي بعاوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية ت مدارس مديراتلدى مديري و 

ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  تكانلمعرفة فيما اذا 
المعيارية  تحرافانكاالالجنس، تـ حساب المتكسطات الحسابية  اختبلؼالضفة الغربية تختمؼ ب

 (: 8.4مكزعة تبعا لمتغير الجنس كما ىك كارد في الجدكؿ )
 

 مديراتلدى مديري و المعيارية لمستوى ميارات التخطيط التربوي  تواالنحرافاسطات الحسابية المتو (: 7.4جدول )
 .موزعة تبعًا لمجنسوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية  مدارس

 

 االبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةاال

 1.137 1.351 4.33 42 ذكر  لتخطيط اآلية 
 

86 
1.892 

 1.39 4.32 46 ثىأن 

 1.093 1.381 4.29 42 ذكر  برنامج كمشركعات الخطة
 

86 
1.926 

 1.421 4.27 46 ثىأن 

 1.815- 1.441 4.23 42 ذكر  تقييـ الحاجات.
 

86 
1.417 

 1.481 4.41 46 ثىأن 

 1.046- 1.56 4.00 42 ذكر  التنبؤ
 

86 
1.298 

 1.55 4.12 46 ثىأن 

 1.245 :1.3 4.22 42 ذكر  تحميل الموازنة.
 

86 
1.217 

 1.47 4.11 46 ثىأن 

 1.191- 1.35 4.22 42 ذكر  الدرجة الكمية لمميارات
 

86 
1.849 

 1.36 4.22 46 ثىأن 
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التخطيط التربكم لدل مديرم في متكسطات ميارات  اختبلؼو ال يكجد أن( 8.4)يتبيف مف الجدكؿ 
الجنس عمى الدرجة الكمية ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا لمتغير  مدارس مديراتك 

، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية األخرلت التخطيط التربكم كجميع الميارات الميار 
( 5233( )اإلناثلدل ) كاف، ك جدان فعة عف درجة مرت معبرا( 5232لدل المبحكثيف الذككر )لمميارات 

( عند مستكل الداللة -122:2قيمة )ت( المحسكبة ) أفكما تبيف أيضا  جدان عف درجة مرتفعة  معبرا
عمى  أكثر لمتغير الجنس، سكاء عمى الدرجة الكمية لمميارات أمما يعني عدـ كجكد  (،:1295)

 .  األخرلمختمؼ الميارات 
 

ميارات التخطيط التربوي لدى متوسطات  بين فروقىل يوجد  عي السابع:السؤال الفر  نتائج 7.1.4
 المؤىل العممي؟لمتغير  تبعاوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية  مدارس مديراتمديري و 

ككالة الغكث الدكلية  مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  تكانكلمعرفة فيما اذا 
 تحرافانكاالالمؤىبلت العممية، تـ حساب المتكسطات الحسابية  اختبلؼمؼ بفي الضفة الغربية تخت

 .(9.4كما ىك كارد في الجدكؿ ) المؤىؿ العمميالمعيارية مكزعة تبعا لمتغير 
 

لممؤىل المعيارية لمستوى ميارات التخطيط التربوي موزعة تبعًا  تواالنحرافاالمتوسطات الحسابية (: 8.4جدول )
 العممي.

 
 اداالبع
 

المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةاال

 1.280- 1.38 :4.2 69 بكالكريكس لية التخطيطآ
 

86 
1.204 

أعمىماجستير ف   19 4.42 1.29 

 1.170- 1.43 4.27 69 بكالكريكس برنامج ومشروعات الخطة
 

86 
1.865 

أعمىماجستير ف   19 4.2: 1.36 

 1.917- 1.49 4.25 69 بكالكريكس حاجات.لتقييم ا
 

86 
1.362 

أعمىماجستير ف   19 4.36 1.32 

 1.447- 1.55 4.06 69 بكالكريكس التنبؤ
 

86 
1.656 

 1.58 4.11 19 أعمىماجستير ف 

 1.258- 1.45 4.17 69 بكالكريكس تحميل الموازنة.
 

86 
1.797 

 1.38 :4.1 19 أعمىماجستير ف 

 1.764- 1.37 4.20 69 بكالكريكس الدرجة الكمية لمميارات
 

86 
1.447 

 1.29 4.28 19 أعمىماجستير ف 

في متكسطات ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم  اختبلؼو ال يكجد أن( 9.4)يتبيف مف الجدكؿ 
عمى الدرجة الكمية  لمؤىؿ العممياالضفة الغربية تبعا لمتغير ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتك 
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، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية األخرلتخطيط التربكم كجميع الميارات ت الالميار 
، جدان عف درجة مرتفعة  معبرا( 5231( )بكالكريكس) لدل المبحكثيف الذيف مؤىبلت العمميةلمميارات 

 جدان عف درجة مرتفعة  معبرا( 5238( )أعمىماجستير فالذيف مؤىبلت العممية )لدل المبحكثيف  كافك 
مما يعني عدـ  (،12558( عند مستكل الداللة )-12875قيمة )ت( المحسكبة ) أفكما تبيف أيضا، 

عمى مختمؼ الميارات  أككجكد اثر لمتغير المؤىؿ العممي، سكاء عمى الدرجة الكمية لمميارات 
 .  األخرل

 

ميارات التخطيط التربوي لدى في متوسطات  فروقىل يوجد  السؤال الفرعي الثامن: نتائج 8.1.4
الخبرة في مجال وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتمديري و 
 ؟اإلدارة

 

لدكلية ككالة الغكث ا مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  تكانذا إكلمعرفة فيما 
المعيارية  االنحرافاتخبراتيـ، تـ حساب المتكسطات الحسابية ك  اختبلؼفي الضفة الغربية تختمؼ ب

 (:4.:كما ىك كارد في الجدكؿ ) اإلدارةالخبرة في مجاؿ مكزعة تبعا لمتغير 
 مديراتي و لدى مدير المعيارية لمستوى ميارات التخطيط التربوي  االنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 9.4جدول)
 .اإلدارةموزعة تبعًا لمخبرة في مجال وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية  مدارس

 

 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد اإلدارةالخبرة في مجال  المتغير

 1.46 4.22 19 سنكات 6مف  أقؿ لية التخطيطآ

 1.38 4.30 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.23 4.39 25 سنكات 21مف  أكثر

برنامج ومشروعات 
 الخطة

 1.40 4.09 19 سنكات 6مف  أقؿ

 1.43 4.31 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.33 4.36 25 سنكات 21مف  أكثر

مجال تقييم 
 الحاجات.

 

 1.53 4.24 19 سنكات 6مف  أقؿ

 1.48 4.26 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.42 4.28 25 سنكات 21مف  أكثر

 1.66 3.96 19 سنكات 6مف  أقؿ مجال التنبؤ

 1.54 4.15 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.44 3.99 25 سنكات 21مف  أكثر

مجال تحميل 
 الموازنة.

 

 1.47 4.06 19 سنكات 6مف  أقؿ

 1.39 4.16 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.45 4.25 25 سنكات 21مف  أكثر

 
 الدرجة الكمية

 1.43 4.12 19 سنكات 6مف  أقؿ

 1.35 4.25 44 سنكات 21 – 6بيف 

 1.23 4.25 25 سنكات 21مف  أكثر
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 مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك المتكسط الحسابي ل أف( 4.:يبيف الجدكؿ )
بمغت عمى الدرجة الكمية  اإلدارةالخبرة في مجاؿ ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا لمتغير 

عف درجة  معبرا( 5222( )سنكات 6مف  أقؿ) اإلدارةسنكات خبرتيـ في مجاؿ  لدل المبحكثيف الذيف
( سنكات 21 – 6بيف ) اإلدارةلدل المبحكثيف الذيف سنكات خبرتيـ في مجاؿ  كافمرتفعة، بينما 

 اإلدارةلدل المبحكثيف الذيف سنكات خبرتيـ في مجاؿ  كاف، ك جدان عف درجة مرتفعة  معبرا( 5235)
 .جدان عف درجة مرتفعة  معبرا( 5236( )كاتسن 21مف  أكثر)

األحادم كما ىك كارد في  التبايفنتائج تحميؿ  استخراجتـ  احصائيةىناؾ فركؽ  كاف أفكلمعرفة 
 (:21.4الجدكؿ)

 
( لمفروق في One Way Analysis of Varianceالحادي ) التباينتحميل  اختبار(: نتائج 10.4جدول )

وفقا لمخبرة في  وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  ويدرجات ميارات التخطيط الترب
 .اإلدارةمجال 

 
 الميارات

 

درجات  مجموع المربعات التباينمصدر 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاال

 1.161 2 1.321 بين المجموعات لية التخطيطآ
1.212 

 

1.303 
 

 0.13 85 11.262 المجموعات داخل

  87 11.583 المجموع

برنامج 
ومشروعات 
 الخطة

 1.486 2 1.973 بين المجموعات
3.188 

 

1.046* 
 

 1.153 85 12.970 داخل المجموعات

  87 13.942 المجموع

 1.016 2 1.033 بين المجموعات تقييم الحاجات
1.076 

 

1.927 
 

 2181. 85 18.520 داخل المجموعات

  87 18.553 المجموع

 1.353 2 1.706 بين المجموعات التنبؤ
1.204 

 

1.305 
 

 1.293 85 24.921 داخل المجموعات

  87 25.627 المجموع

 تحميل الموازنة
 

 1.198 2 1.396 بين المجموعات
1.096 

 

1.339 
 

 1.181 85 15.355 داخل المجموعات

  87 15.750 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمميارات

 1.136 2 1.272 بين المجموعات
1.166 

 

1.317 
 

 1.117 85 9.928 داخل المجموعات

  87 10.200 المجموع

 .(α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم في متكسطات  اختبلؼ( عدـ كجكد 21.4يتضح مف الجدكؿ )
 اإلدارةسنكات الخبرة في مجاؿ  ختبلؼككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا ال مدارس مديراتك 

الخطة(، فقد  )مجاؿ برنامج كمشركعات باستثناء األخرلمميارات كباقي المجاالت عمى الدرجة الكمية ل
 .(12428( عند مستكل الداللة )22277بمغت قيمة )ؼ( المحسكبة عمى الدرجة الكمية لمميارات )

الداللة عمى )مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة(، قامت الباحثة  اتجاه اختباركلمعرفة مصدر الفركؽ ك 
 (:2725ؿ)كما ىي في الجدك  ختبارنتائج ىذا اال تكان( ك Tukeyتككي ) اختبار استخداـب
 

ميارات التخطيط التربوي لدى في متوسطات  فروقىل يوجد  السؤال الفرعي التاسع: نتائج 9.1.4
 المدرسة؟ كانموكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتمديري و 

 

غكث الدكلية ككالة ال مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  تكانذا إكلمعرفة فيما 
 االنحرافاتيـ، تـ حساب المتكسطات الحسابية ك مدارسماكف أ اختبلؼفي الضفة الغربية تختمؼ ب
 (:22.4كما ىك كارد في الجدكؿ ) المدرسة كافمالمعيارية مكزعة تبعا لمتغير 

 

 مديراتمديري و  لدى المعيارية لمستوى ميارات التخطيط التربوي االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (: 11.4جدول )
 المدرسة. كانمتبعًا ل وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس
 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد المدرسة كانم المتغير

 1.42 4.29 44 مخيـ لية التخطيط آ

 1.32 4.34 28 قرية

 1.28 4.35 16 مدينة

 برنامج ومشروعات الخطة
 

 1.48 4.23 44 مخيـ

 1.34 4.34 28 قرية

 1.30 4.31 16 مدينة

 1.52 4.24 44 مخيـ مجال تقييم الحاجات.

 1.39 4.33 28 قرية

 1.48 4.19 16 مدينة

 1.52 4.02 44 مخيـ مجال التنبؤ

 1.66 4.17 28 قرية

 1.37 4.02 16 مدينة

 مجال تحميل الموازنة.
 

 1.47 :4.1 44 مخيـ

 1.32 4.19 28 قرية

 1.48 4.08 16 مدينة

 
 الدرجة الكمية

 1.40 4.19 44 مخيـ

 1.29 4.27 28 قرية

 1.24 :4.1 16 مدينة
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ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم المتكسط الحسابي لمتكسطات  أف( 22.4يبيف الجدكؿ)

عمى بمغت  المدرسة كافمككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا لمتغير  مدارس مديراتك 
عف درجة مرتفعة، بينما  معبرا( :522( )مخيـيـ )مدارسماكف أرجة الكمية لدل المبحكثيف الذيف الد
، في حيف جدان عف درجة مرتفعة ا معبر ( 5238( )قريةيـ )مدارسماكف ألدل المبحكثيف الذيف  كاف
 .عف درجة مرتفعةا معبر ( :522( )مدينةيـ )مدارسماكف ألدل المبحكثيف الذيف  كاف
األحادم كما ىك كارد في  التبايفنتائج تحميؿ  استخراجتـ  احصائيةىناؾ فركؽ  كاف أفلمعرفة ك 

 (.22.4الجدكؿ)
( لمفروق في One Way Analysis of Varianceالحادي ) التباينتحميل  اختبار(: نتائج 11.4جدول )

 المدرسة. كانوفقا لم دوليةوكالة الغوث ال مدارس مديراتلدى مديري و  درجات ميارات التخطيط التربوي
 

 الميارات
 

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاال

 1.051 2 1.103 بيف المجمكعات لية التخطيطآ
1.381 

 

1.685 
 

 0.135 85 11.480 داخؿ المجمكعات

  87 11.583 المجمكع

برنامج 
ت ومشروعا
 الخطة

 1.147 2 1.294 بيف المجمكعات
1.916 

 

1.404 
 

 1.161 85 13.648 داخؿ المجمكعات

  87 13.942 المجمكع

 1.131 2 1.262 بيف المجمكعات تقييم الحاجات
1.608 

 

1.547 
 

 2151. 85 18.291 داخؿ المجمكعات

  87 18.553 المجمكع

 1.186 2 1.372 بيف المجمكعات التنبؤ
1.626 

 

1.537 
 

 1.297 85 25.255 داخؿ المجمكعات

  87 25.627 المجمكع

 تحميل الموازنة
 

 1.072 2 1.144 بيف المجمكعات
1.391 

 

1.677 
 

 1.184 85 15.607 داخؿ المجمكعات

  87 15.750 المجمكع

الدرجة الكمية 
 لمميارات

 1.064 2 1.128 بيف المجمكعات
1.541 

 

1.584 
 

 1.118 85 10.072 داخؿ المجمكعات

  87 10.200 المجمكع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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التربكم لدل مديرم  ميارات التخطيطفي متكسطات  اختبلؼ( عدـ كجكد 22.4يتضح مف الجدكؿ )
عمى الدرجة يـ مدارسماكف أ ختبلؼككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا ال مدارس مديراتك 
، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسكبة عمى الدرجة الكمية لمميارات األخرلكمية لمميارات كباقي المجاالت ال
 (. 12695( عند مستكل الداللة )22652)

ميارات التخطيط التربوي لدى في متوسطات  فروقىل يوجد  الفرعي العاشر: السؤال نتائج 11.1.4
 المنطقة التعميمية؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتمديري و 

ككالة الغكث الدكلية  مدارس مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  تكانذا إكلمعرفة فيما 
 االنحرافاتمناطقيـ التعميمية، تـ حساب المتكسطات الحسابية ك  اختبلؼربية تختمؼ بفي الضفة الغ

 (:23.4كما ىك كارد في الجدكؿ ) المنطقة التعميميةالمعيارية مكزعة تبعا لمتغير 
 

 مديراتلدى مديري و  المعيارية لمستوى ميارات التخطيط التربوي االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (: 12.4جدول )
 المنطقة التعميمية.موزعة تبعًا  وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس

 

المتوسط  العدد المنطقة التعميمية المتغير
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 1.43 4.28 33 منطقة نابمس التعميمية لية التخطيطآ

 1.40 4.27 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 1.24 4.38 28 منطقة القدس التعميمية

 برنامج ومشروعات الخطة
 

 1.44 4.25 33 منطقة نابمس التعميمية

 1.51 4.17 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 1.31 4.43 28 منطقة القدس التعميمية

 1.52 4.20 33 منطقة نابمس التعميمية تقييم الحاجات.

 1.48 4.20 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 1.37 4.38 28 منطقة القدس التعميمية

 1.56 4.06 33 منطقة نابمس التعميمية التنبؤ

 1.52 3.96 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 1.57 4.17 28 منطقة القدس التعميمية

 مجل تحميل الموازنة.
 
 
 

 1.46 4.17 33 منطقة نابمس التعميمية

 1.47 4.14 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 منطقة القدس التعميمية
28 4.19 1.39 

 
 الدرجة الكمية

 1.51 4.19 33 منطقة نابمس التعميمية

 1.37 4.14 27 منطقة الخميؿ التعميمية

 1.21 4.32 28 منطقة القدس التعميمية
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 مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك المتكسط الحسابي لمتكسطات  أف( 23.4يبيف الجدكؿ )
بمغت عمى الدرجة الكمية  المنطقة التعميميةضفة الغربية تبعا لمتغير ككالة الغكث الدكلية في ال مدارس

لدل  كافعف درجة مرتفعة، ك  معبرا( :522( )منطقة نابمس التعميميةلدل المبحكثيف الذيف يعممكا في )
 كافعف درجة مرتفعة، في حيف  معبرا( 5225( )منطقة الخميؿ التعميميةالمبحكثيف الذيف يعممكا في )

 .جدان عف درجة مرتفعة  معبرا( 5242( )منطقة القدس التعميميةحكثيف الذيف يعممكا في )لدل المب
 

األحادم كما ىك كارد في  التبايفنتائج تحميؿ  استخراجتـ  احصائيةىناؾ فركؽ  كاف أفكلمعرفة  
 (.3125الجدكؿ)

 

( لمفروق في One Way Analysis of Varianceالحادي ) التباينتحميل  اختبارنتائج (: 13.4جدول )
 وفقا لممنطقة التعميمية وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس مديراتلدى مديري و  ميارات التخطيط التربوي

 
 الميارات

 

درجات  مجموع المربعات التباينمصدر 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاال

 1.111 2 1.221 بين المجموعات لية التخطيطآ
1.827 

 

1.441 
 

 1341. 85 11.362 داخل المجموعات

  87 11.583 المجموع

برنامج ومشروعات 
 الخطة
 

 1.490 2 1.980 بين المجموعات
3.212 

 

1.045* 
 

 1.153 85 12.963 داخل المجموعات

  87 13.942 المجموع

 310. 2 1.621 بين المجموعات تقييم الحاجات
1.471 

 

1.236 
 

 2111. 85 17.932 داخل المجموعات

  87 18.553 المجموع

 1.262 2 1.524 بين المجموعات التنبؤ
1.887 

 

1.416 
 

 1.295 85 25.103 داخل المجموعات

  87 25.627 المجموع

 تحميل الموازنة
 

 1.032 2 065. بين المجموعات
1.175 

 

1.840 
 

 1.185 85 15.686 داخل المجموعات

  87 15.750 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمميارات

 1.195 2 1.391 بين المجموعات
1.693 

 

1.190 
 

 1.115 85 9.810 داخل المجموعات

  87 10.200 المجموع

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى * دالة إحصائيا *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم في متكسطات  اختبلؼ( عدـ كجكد 24.4يتضح مف الجدكؿ )
عمى الدرجة  المنطقة التعميمية ختبلؼال ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعان  مدارس مديراتك 
)مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة(، فقد بمغت قيمة  باستثناء األخرلكمية لمميارات كباقي المجاالت ال

 .(122:1( عند مستكل الداللة )227:4)ؼ( المحسكبة عمى الدرجة الكمية لمميارات )
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 
 مناقشة النتائج 1.5
 
 

 التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج 
 

الكشؼ عف كاقع ميارات التخطيط التربكم  إلىيتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة التي ىدفت 
ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية مف كجية نظرىـ، كما يتضمف ىذا  مدارس مديراتلدل مدراء ك 

 ء نتائج الدراسة.الفصؿ التكصيات المقترحة في ضك 
 

نتائج أبرزت مبلحظات جديرة بالتعميؽ كالمناقشة،  إلىكقد تكصمت الدراسة في الفصؿ السابؽ 
 اآلتية: اتح ىذا التعميؽ كالنقاش ضمف الخطك كسيكض

 
 

 مناقشة النتائج: 1.5
 

 ممارسة مديري مدراء واقعالذي ينص عمى: ما  لوال مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  1.1.5
 وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية لميارات التخطيط التربوي من وجية نظرىم؟ مدارس مديراتو 
 

ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم كمديرات مدارس ككالة لدرجة الكمية الاشارت نتائج الدراسة اف 
سابي عمى الدرجة جاءت بدرجة مرتفعة جدان حيث بمغ المتكسط الحالغكث الدكلية في الضفة الغربية 

 (.95241(، كبنسبة مئكية بمغت )5233الكمية لمميارات )
( التي 3114( كالتي جاءت مرتفعة كدراسة عكيضة )3112مع نتيجة دراسة بخش ) كتتفؽ ىذه النتيجة

( التي تكصمت إلى أف 3117طيط عالية جدان كدراسة شببلؽ)خأظيرت أف معرفة المديريف لعممية الت
( 3119طكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط التربكم مرتفعة، كدارسة المطيرم )نجاح برنامج الت

 كالتي تكصمت إلى أف اتجاىات المبحكثيف لكاقع التخطيط التربكم كانت مرتفعة لجميع المجاالت.
 

األنظمة  تضغكطالمدراء كمديرات مدارس ككالة الغكث يخضعكف ذلؾ إلى اف الباحثة  كتعزك
تطبقيا ككالة الغكث الدكلية عمى مدارسيا بدء مف رأس اليـر في المدرسة )المدير( الصارمة التي 

الذم يحرص كؿ الحرص عمى تطبيقيا خكفان مف التعرض لممسائمة، كالمحاسبة، كبذلؾ يككف المدير 
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دارية حديثة، كلكف ليرل نفسة يطبؽ إكأف كاف لدية الكثير مف الطاقات لتطبيؽ الميارات كأنماط 
المديريف الصدؽ كالمكضكعية في تطبيؽ  التزاـات التخطيطية في نطاؽ كاسع،  كذلؾ بسبب الميار 

نجاح إالممارسات التخطيطية مما يزيد مف التكصؿ إلى نتائج مرتفعة الممارسات التخطيطية  في 
 دارة.كأنظمة الككالة، كفي ظؿ المركزية المطمقة في اإلمية التعممية برمتيا، كرغـ شركط العممية التعمي

 
 فتمثؿ فيككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتالتخطيط التربكم لدل مديرم ك أما 

، تمييا جدان درجة مرتفعة كىي ( 5242متكسط حسابي ) أعمىميارة )الية التخطيط( كالتي حصمت عمى 
ميارة )تقييـ ثـ ، جدان درجة مرتفعة  كىي( 5239ميارة )برنامج كمشركعات الخطة( بمتكسط حسابي )

ميارة )التنبؤ( بمتكسط حسابي قدره ثـ درجة مرتفعة، كىي ( 5237الحاجات( بمتكسط حسابي )
( معبرة عف درجة 5.17جاءت ميارة )تحميؿ المكازنة( في الترتيب األخير بمتكسط حسابي)ك (،  5217)

 مرتفعة أيضا.
 

عمى رفع مستكل قدرات المدراء في  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى الحرص المستمر مف قبؿ ككمة الغكث
 لدلباعتبار ذلؾ يسيـ في رفع المستكل التعميمي  كطرؽ كآليات التخطيط مجاؿ التخطيط التربكم
، فالقدرة عمى كضع برامج يتـ تنفيذىا مف قبؿ االدارة المدرسية خبلؿ العاـ مدارس ككالة الغكث

ضافة إلى النشاطات المختمفة، فإف ىذا يرفع مف الدراسي بما يفيد الطمبة المتفكقيف ككذلؾ الضعفاء، ا
 مستكل قدرات ىؤالء المديريف لمقياـ بكؿ المياـ المكجية الييـ.

 
دارة التعميـ في إمستمر عمى سمككيات المديريف مف قبؿ العالي كالشراؼ ا  متابعة ك مستكل ال كذلؾ فإف

 اإلدارمكيمارسكف أخبلقيات العمؿ  ظمةنيف كاألناالمديريف يحترمكف القك  فإككالة الغكث الدكلية، ف
 .ىداؼبيذا تسير االمكر كيتحققكف األ أفيـ دراكتجاىيا حفاظان عمى مناصبيـ كإل

 
 

التخطيط لدى مديري  بآلية المتعمقةميارات ما أىم ال :لوال مناقشة نتائج السؤال الفرعي  2.1.5
 ؟نظرىم وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية مدارس مديراتو 
 

 مدارس مديراتالتخطيط لدل مديرم ك  بآلية المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أف اشارت النتائج إلى 
حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى  جدان مرتفعة  بدرجةجاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية 

مراعاة حاجات ات في كتمثمت اىـ الميار (، 97235(، كبنسبة مئكية بمغت )5242الدرجة الكمية  )
 األخذشطة المدرسية المختمفة أثناء عممية التخطيط، ك نالتركيز عمى األ، ثـ الطمبة في عممية التخطيط



 

99 
 

أثناء  ةاالقتصاديضاع المدرسة أك مراعاة ثـ  ، المبنى المدرسي في عممية التخطيط االعتباربعيف 
 .ية التربية في التخطيط لممدرسةف مع قسـ التخطيط التربكم بمدير ك االتع، ثـ عممية التخطيط

 
( أف درجة امتبلؾ كممارسة مديرم المدارس لميارات 3121كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )الركيمي،

( كالتي جاء كاقع التخطيط 3111التخطيط التربكم كمجاالتو جاءت بدرجة متكسطة، كدراسة )الميمكف،
 األساسيةقار إلى البيانات كالمعمكمات الضركرية ك التربكم فييا بدرجة قميمة حيث أظيرت أنو ىناؾ إفت

( كالتي أظيرت أف التخطيط التربكم قي األردف يستدعي :::2)الحداد، لممخطط التربكم. كدراسة
يجاد الككادر البشرية البلزمة القادرة عمى النيكض بمياـ التخطيط ا  العناية ببرامج التدريب ك  مزيدان 

 التربكم.
 
 مف يضفي طابعان  أفو أندرام مف شخبلقيات العمؿ اإلألتزاـ المديريف بإ أفى ذلؾ إلتعزك الباحثة ك 

ة التي تدعـ حاجات الطمبة كيعدؿ في المعاممة فيما بينيـ كعمى قدر مف اإلداريمؿ كالممارسات التعا
 فسيـ كيعمؿ عؿ حؿ مشكبلتيـ كيحتـر ارائيـ.أناة كيساعدىـ كيحفزىـ عمى مساعدة ك االمس

 
التابعة  مدارسخمؽ بيئة مبلئمة في كافة ال إلىدارة التعميـ في ككالة الغكث الدكلية إ صحر  إلىكذلؾ 
لية آفقرات   جميع أفلية التخطيط كاضحة كمعركفة كمحددة لجميع المديريف، حيث آميارات  أفليا، ك 

معمميف التربكية، حيث يجتمع المدير بال وخطتيعتمدىا مدير المدرسة في  يةأساسك   التخطيط ىي ميمة
في بداية العاـ الدراسي كيتـ كضع الخطة كمناقشتو الخطة المدرسية كتقسيـ االدكار بينيـ كمناقشة 

صبح يشترط عمى كؿ أالتابعة لككالة الغكث الدكلية  مدارسجميع االمكر المتعمقة بالمدرسة، كفي 
التربكية كىـ عمى  داةاألدرجة الماجستير في  كمعومدرسة يعمؿ لمدة سبعة سنكات في نفس ال أفمدير 

كىذا  ،لية التخطيط التربكمآكمجاالت  أسسك  ئبمبادطبلع كدراية بكافة المعمكمات اليامة المتعمقة إ
لعمؿ كسير العممية مكر المدرسة كمجريات اأر سيككف لدية الخبرة الكافية في المدي أفيدؿ عمى 
 جيد. يدير المدرسة بشكؿ  أفعمى  الي سيككف قادران تالتعميمة كبال

 
 مدارسالمناطؽ الفمسطينية مرت بظركؼ اقتصادية صعبة مما يستدعي قياـ مديريف ال أف إضافة الى

المستمر  كلمتعاكفعف بعضا البعض،  حتياجاتاالك  األكلكياتبعمؿ خطط طارئة كتقديـ بعض 
جة أىميتيا كترتيبيا حسب در  حتياجاتاالكالتفاىـ المتبادؿ بيف المدير كأعضاء ىيئة التدريس لتحديد 

مجمس  كاىتماـ ،كىيئات المجتمع المحمي أفرادتكاصؿ المدير مع  أفكلكي تتضمنيا الخطة المدرسية. ك 
المادية مثؿ المشاركة في الحفبلت المدرسية كتقديـ بعض   اتكاناإلممكر بتكفير بعض لياء األأك 

، كتكفير مبلعب. جميعيا ككالة الغكث الدكلية بتكفير قاعة لمحاسكب كاىتماـ ،المادية المساعدات
 .لمفقرة جدان النتيجة المرتفعة  تعطي أسباب
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يا تختص بتطكير الخطط أنالعامة لمتعميـ في ككالة الغكث الدكلية  اإلدارة أفكترل الباحثة أيضا 

، اإلدارمالتربكية المنسجمة مع تمؾ الخطط، كتطكير الييكؿ التنظيمي ك  حتياجاتاالالتربكية، كتحديد 
صدار الدراسات كالتقارير كالنشرات كالتعميمات المنسجمة مع  حصائيةلمعمكمة االكتقديـ ا الدقيقة، كا 

فمسفة كسياسات كزارة التربية كالتعميـ العالي في ضكء العبلقات المتكاممة المتبادلة مع الجيات 
 .العامة كالمديريات داراتالخارجية المحمية كالدكلية كاإل

 
 
ببرنامج ومشروعات الخطة  المتعمقةميارات ما أىم ال :الثانيال الفرعي مناقشة نتائج السؤ  3.1.5 

 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتلدى مديري و 
 

 مديراتببرنامج كمشركعات الخطة لدل مديرم ك  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أف النتائج أظيرت
تكسط الحسابي حيث بمغ الم جدان مرتفعة بدرجة جاءت ية في الضفة الغربية ككالة الغكث الدكل مدارس

أىـ ميارات التخطيط التربكم المتعمؽ ك (، 96262(، كبنسبة مئكية بمغت )5239)عمى الدرجة الكمية 
تمثمت  الغكث الدكلية في الضفة الغربية ككالة مدارس مديراتببرنامج كمشركعات الخطة لدل مديرم ك 

في تحديد نشاطات المشاركة ، ثـ ( قبؿ كأثناء كبعد تنفيذ الخطةمرة )تقكيـ بنائيمستراجعة إجراء مفي 
التمييد لكضع السياسات ، تمييا البلزمة لتنفيذ الخطة التربكيةالتفصيمية تكضيح الخطكات ، تمييا الخطة

 .ىداؼلتحقيؽ األ كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ الخطة، كالعمؿ عمى تحديد المشركعات كالبرامج البلزمة
 

دليؿ بناء كتنفيذ  تشخيص الكاقع المدرسي )التقكيـ الذاتي لمكاقع المدرسي( ىك إلىكتعزك الباحثة 
تشخيص الكاقع المدرسي أم التقكيـ الذاتي لمكاقع المدرسي) قكيـ الخطة العامة لممدرسة بقصد كت
جو القكة ػ أك عميمية ػ التربكية( كالتعرؼ عمى ة ػ التاإلداري(يان: قياـ المدرسة بتقكيـ مجاالت أدائيا ناميد

لكيات تحسيف أك معمكمات تستثمر في تحديد  إلىالخارجية، كالكصكؿ ك في البيئة الداخمية  القصكر
 أكعكامؿ الضعؼ ك الفرص المتاحة  أكنقاط  أكعكامؿ القكة  أكأم تحديد: نقاط  المدرسي، االداء

التيديدات  أكالمحاذير  أكالمخاطر  أكالعقبات  أكات المعكق أكالتحديات ( يجابيةاالالعكامؿ 
  .العكامؿ السمبية( في مختمؼ مجاالت أداء العمؿ المدرسي أكالمحتممة 

و كيظير بالمظير التربكم البناء كاليادؼ يتطمب جيد أىدافالنشاط المدرسي لكي يحقؽ  أفكذلؾ  
لتي تشمؿ عمى التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ ة كااإلداريكعمؿ إدارم متكامؿ يشمؿ جميع عناصر العممية 

ة مف المسئكليات المباشرة لمدير المدرسة، اإلداريىذه العناصر  أفكاإلشراؼ كالمتابعة كالتقكيـ، كحيث 
النشاط المدرسي قبؿ تنفيذه. كعمى  فاتؤخذ مكافقة مدير المدرسة عف كؿ مجاؿ كلكف مف ألك  أففيجب 
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أم قرار  اتخاذض النقاط المبدئية كالعامة في عممية التخطيط قبؿ مدير المدرسة كمساعديو مراعاة بع
 رفض(. أكمكافقو أم نشاط مدرسي ) أفبش
 

كىي عبارة  تكثيؽ قائمة محتكيات الخطة العامة لممدرسة، كتكثيؽ قائمة المحتكيات:و أنكترل الباحثة 
 : أىداؼ إلىيدان لتحكيميا ، تمياإلدارة) لكيات عمؿ القيادة المدرسية كفؽ الكظائؼ الرئيسةأك عف 

 تحقيقيا(.  إلىتنفيذية( تسعى الخطة العامة لممدرسة  ،تفصيمية ،استراتيجية(
 

ساليب العممية لبناء الخطة التربكية مف خبلؿ دمج التكعية بأفضؿ األ أف إلىذلؾ كتعزك الباحثة 
التربكم عمى مستكل  اإلشرافي االداء مؤشراتة لتحقيؽ التكثيؽ أىـ اإلداريكاع الخطط أنخصائص 

المتاحة لممدرسة كليحقؽ دليؿ بناء كتنفيذ تقكيـ الخطة العامة لممدرسة  اتكاناإلمالمدرسة كفؽ 
نجازيا أىدافك   .يا في كافة المراحؿ التعميميةنانشاطاتيا كىي مسؤكليات مينية تتكسـ بالنظامية ميد كا 
 

بمجال تقييم الحاجات لدى  المتعمقةارات ميما أىم ال مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث: 4.1.5
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتمديري و 

 
بمجاؿ تقييـ الحاجات لدل  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 

حيث بمغ  جدان مرتفعة بدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتمديرم ك 
(، كعف أىـ ميارات :9622(، كبنسبة مئكية بمغت )5237المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية  )

ككالة الغكث الدكلية في  مدارس مديراتبمجاؿ تقييـ الحاجات لدل مديرم ك التخطيط التربكم المتعمؽ 
عند  ياإلنسانالبعد  اعتبار، ثـ ية السنكيةتمثمت في إعداد خطة التشكيبلت المدرسالضفة الغربية 

عف حاجة  بياناتالعمؿ عمى تكفير ،  تمييا لكيات النظاـ التربكمأك تحديد ،  تمييا حتياجاتاالتحديد 
 .إعداد خطة التشكيبلت المدرسية السنكية، ثـ سكؽ العمؿ مف التخصصات المختمفة

 
ب التشكيبلت المدرسية ناكتقنيات التخطيط، كجمداخؿ  استخداـ أف إلىالسبب يعكد  أفكترل الباحثة 

دراؾ  ياإلنسانالبعد  االعتبارايضا يأخذكف ب، ك خبرة كتدريب إلىالمادية كالبشرية يحتاج  اتكاناإلم كا 
حاجات المجتمع الفعمية  بيانات، كيستطيعكف تقدير الحاجات كيستطيعكف تكفير حتياجاتاالعند تحديد 

 لمتنمية كالسكؽ. 
 اتكاناإلمعمؽ فيـ ليا كفي ضكء أبسط ك ألكيات العمؿ التربكم في ك ديريف يرتبكف ألالم أفكذلؾ 

متكسطة كاقعية  بياناتتكفر معمكمات ك  إلىكيعكد السبب ، لمادية كالعناصر البشرية المتاحةا
مكانيات  .المديريف لبلطبلع عمى ذلؾ كا 
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بمجال التنبؤ لدى مديري  لمتعمقةاميارات ما أىم ال مناقشة نتائج السؤال الفرعي الرابع: 5.1.5
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتو 
 

بمجاؿ التنبؤ لدل مديرم  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أفالجدكؿ السابؽ  بياناتيتضح مف 
متكسط ث بمغ المرتفعة حيبدرجة جاءت ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتك 

(، كعف أىـ ميارات التخطيط 92238(، كبنسبة مئكية بمغت )5217) الحسابي عمى الدرجة الكمية
ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتبمجاؿ التنبؤ لدل مديرم ك التربكم المتعمؽ 
، ثـ الطمبة لمسنكات المقبمة القدرة عمى التنبؤ بأعداد، ثـ المادية مدارسال احتياجاتتمثمت في تقدير 

 .التنبؤ بحاجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممةثـ ، التنبؤ بأعداد المعمميف لسنكات قادمة
 

عداد أ تمكثكقة لتقديرا بياناتكجكد  كايضا، كافمكثكقة لتقديرات الس بياناتكجكد  إلىيعزك ذلؾ 
عف حاجة المجتمع الفعمية لمتنمية  ناتبياالبتكفر قكاعد  ذلؾ ايضا كيفسر .الطمبة لمسنكات القادمة

 و.كانمعدالت نمك س ارتفاعككذلؾ لتميز المجتمع الفمسطيني ب
 
 

بمجال تحميل الموازنة لدى  المتعمقةميارات ما أىم ال نتائج السؤال الفرعي الخامس: مناقشة 6.1.5
 ؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم مدارس مديراتمديري و 

 
ككالة الغكث  مدارس مديراتبمجاؿ تحميؿ المكازنة لدل مديرم ك  المتعمقةميارات لمدرجة الكمية ال أف 

تكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية مرتفعة حيث بمغ المبدرجة جاءت الدكلية في الضفة الغربية 
جاؿ تحميؿ بم(، كعف أىـ ميارات التخطيط التربكم المتعمؽ 94242(، كبنسبة مئكية بمغت )5228)

تمثمت في التخطيط ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية  مدارس مديراتالمكازنة لدل مديرم ك 
ضركرة،  كثرفاؽ عمى الحاجات األنلكيات األأك تحديد ، ثـ ياتكانلمكازنة المدرسة في حدكد االم

تككف  أفاعاة مر ، ثـ المستكل المطمكب إلىشطة المدرسية لمكصكؿ نكالعمؿ عمى رفع مكازنة األ
 .فاؽ عمى التعميـنتحميؿ كاقع األكايضا  ، يات التي رصدت ليااالمخصصات مناسبة لمغ

 
ة عمى تحديد نشاطات المدرسة ضمف عمى القدر  مدارسف اليمدير  خبرةكتعزك الباحثة ذلؾ إلى 

دل المديريف و لأنيعكد السبب في كذلؾ فاؽ، نيات المدرسة المادية كالبشرية كمما يحدد نسبة األكانمإ
كترل  المدرسة. أىداؼىمية كالتي بدكرىا تحقؽ أ كثرشطة األنسجؿ مشتريات المدرسة كينص عمى األ

 .فاؽ في المدرسةنكمعمكمات كاقعية عف المكازنة المالية المخصصة لؤل بياناتتكفر  أفالباحثة 
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خطيط التربوي لدى ميارات التفي متوسطات  فروقىل يوجد  :الثانيالسؤال  مناقشة نتائج 1.2.5
الجنس، والمؤىل وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغيرات) مدارس مديراتمديري و 

 المدرسة، والمنطقة التعميمية(؟ كان، وماإلدارةالعممي، والخبرة في مجال 
 بثق عن ىذا السؤال االسئمة الفرعية التالية:أن
 
ميارات التخطيط في متوسطات  اختالفىل يوجد  دس:السؤال الفرعي السا نتائج ةمناقش 7.1.5 

 الجنس؟وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتالتربوي لدى مديري و 
 

 مديراتفي متكسطات ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  اختبلؼ عدـ كجكد اشارت النتائج الى
ت االجنس عمى الدرجة الكمية لميار لغربية تبعا لمتغير ككالة الغكث الدكلية في الضفة ا مدارس

 .األخرلالتخطيط التربكم كجميع الميارات 
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اف ميارات التخطيط تتكافر بنفس الدرجة لدل المدراء كالمديرات في المدارس 

ء كالمديرات كيحصؿ التابعة لككالة الغكث، حيث اف برامج التدريب كالتأىيؿ تككف مشتركة بيف المدرا
كبل الجنسيف عمى كؿ ما ىك مطمكب مف اجؿ رفع مستكل التخطيط في المدرسة، كىذه البيئة 

 المشتركة ادت إلى كجكد اتفاؽ بيف المبحكثيف. 
 

ميارات التخطيط في متوسطات  اختالفىل يوجد  السؤال الفرعي السابع: مناقشة نتائج 8.1.5
المؤىل وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتالتربوي لدى مديري و 

 العممي؟
 

 مديراتفي متكسطات ميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك  اختبلؼ عدـ كجكد اشارت النتائج الى
ت االجنس عمى الدرجة الكمية لميار ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا لمتغير  مدارس

 .األخرلجميع الميارات التخطيط التربكم ك 
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى المستكل المرتفع لدل المدراء كالمديريف فيما يتعمؽ بميارات التخيط التربكم، 
حيث انيـ مف ذكم الدرجات العممية العالية بيف البكالكريكس كالماجستير، كجميعيـ خضع لنفس 

 تكافقت االراء بيف المدراء كالمديرات. الدكرات ككنيا تخص البيئة المتعمقة بككالة الغكث، كعميو 
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ميارات التخطيط في متوسطات  اختالفىل يوجد  السؤال الفرعي الثامن: مناقشة نتائج 1.1.5
الخبرة وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتالتربوي لدى مديري و 

 ؟اإلدارةفي مجال 
 

 مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك في متكسطات  ؼاختبلعدـ كجكد  اشارت النتائج الى
عمى  اإلدارةسنكات الخبرة في مجاؿ  ختبلؼككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا ال مدارس

 تكانك  .)مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة( باستثناءاألخرل الدرجة الكمية لمميارات كباقي المجاالت 
بيف  تكانالفركؽ  أف اإلدارةشركعات الخطة تبعا لمتغير الخبرة في مجاؿ لفركؽ في مجاؿ برنامج كم

مف  أكثرسنكات، ك  21 – 6سنكات( كبيف المدراء الذيف خبرتيـ )بيف  6مف  أقؿالمدراء الذيف خبرتيـ )
مما يعني  ؛سنكات( 21مف  أكثرسنكات، ك  21 – 6المدراء الذيف خبرتيـ )بيف سنكات( لصالح  21

 عمى مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة فقط. اإلدارةغير سنكات الخبرة في ثر لمتأكجكد 
مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة يحتاج إلى الخبرة التركمية، كالممارسة تعزك الباحثة ذلؾ إلى اف 

العالية لذلؾ تككف لدل ذكم الخبرة مف المدراء اعمى منيا مف المبتدئيف الذم لـ يتمرسكا بعد عمى 
 ناء المشاريع كالتخطيط الجيد ليا.اساليب كطرؽ ب

 
ميارات التخطيط في متوسطات  اختالفىل يوجد  السؤال الفرعي التاسع: مناقشة نتائج 11.1.5

 كانموكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتالتربوي لدى مديري و 
 المدرسة؟

 
 مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك ت في متكسطا اختبلؼعدـ كجكد اشارت النتائج إلى 

عمى الدرجة الكمية يـ مدارساماكف  ختبلؼككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا ال مدارس
 .األخرللمميارات كباقي المجاالت 

ككالة الغكث في الضفة الغربية يعيشكف الظركؼ نفسيا،  مدارسالباحثة ذلؾ إلى أف جميع تعزك 
 عمييـ نفس األنظمة كالقكانيف، كتمارس عمييـ المركزية المطمقة.  كنركااألكتطبؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

115 
 

ميارات التخطيط في متوسطات  اختالفىل يوجد  السؤال الفرعي العاشر: مناقشة نتائج 11.1.5
المنطقة وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  مدارس مديراتالتربوي لدى مديري و 

 ة؟التعميمي
 

 مديراتميارات التخطيط التربكم لدل مديرم ك في متكسطات  اختبلؼعدـ كجكد  اشارت النتائج
عمى الدرجة الكمية  المنطقة التعميمية ختبلؼككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية تبعا ال مدارس

فركؽ لصالح ال تكانك  (،سثتناء )مجاؿ برنامج كمشركعات الخطةإاألخرل بلمميارات كباقي المجاالت 
ثر لمتغير المنطقة التعميمة عمى أمما يعني كجكد ، (منطقة القدس التعميميةالذيف يعممكا في )المدراء 

 مجاؿ برنامج كمشركعات الخطة فقط.
كتعزك الباحثة ذلؾ الى اف منطقة القدس ميمة ككنيا تنافس التعميـ االسرائيمي ايضا في القدس، لذلؾ 

 مدراء لدييا بدرجة كبيرة. تعمؿ الككالة عمى تدريب ال
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 التوصيات: 2.5
 

ممارسة ميارات التخطيط التربكم مف قبؿ إدارة التعميـ في ككالة غكث كتشغيؿ   تعزيز .2
البلجئيف لبعض المفاىيـ المتعمقة ميارات التخطيط التربكم لمحفاظ عمى الدرجة المرتفعة التي 

 ؿ التي تحقؽ كتحفز ىذه النتيجة.يا نتيجة الدراسة، كذلؾ باإللماـ بكافة العكامأظيرت

لميارات التخطيط  مدارسال مديراتزالة المعكقات التي تحد مف ممارسة مدراء ك إ ضركرة .3
 التربكم.

تكعية القيادات التربكية في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بميارات التخطيط التربكم بعقد  .4
 الكرش التدريبة كالمحاضرات.

البلجئيف لبعض المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط كالة غكث كتشغيؿ رة التعميـ في ك تبني إداضركرة  .5
 التربكم.

ذك الكفاءة كالخبرة العالية في ميارات  المديراتزيادة الحكافز كالمكافآت لرفع معنكيات المدراء ك  .6
 التخطيط التربكم.

شغؿ مف قبؿ إدارة التعميـ في ككالة غكث كتشغيؿ  البلجئيف ل مدارسال مديراتمدراء ك  اختيار .7
 التربكية. اإلدارةالمدرسية مف حممة شيادات  الدراسات العميا المتخصصة في  اإلدارةكظيفة 

رساؿ إالتخطيط التربكم، كذلؾ مف خبلؿ  مف خبرات الدكؿ المتقدمة في مجاؿ االستفادة .8
ط التربكم، كتطبيقيا في العمؿ لدراسة كتعمـ ميارات التخطي مدارسال مديراتبعثات لمدراء ك 

 المدرسي بشكؿ متقف. رماإلدا

ميارات التخطيط لمتعرؼ عمى معكقات ممارسة بإجراء دراسات كبحكث مستقبمية  االىتماـ  .9
 في ككالة الغكث الدكلية لتشغيؿ البلجئيف. مدارسال مديراتالتربكم لدل مدراء ك 
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 قائمة المراجع 
 
 اًل: المراجع العربيةأو 
 

ين التربويين في وزارة التربية والتعميم اإلدارييم واقع ف (.3118بك الريش، مريـ. )أ -2
 ،رسالة ماجستير غير منشكرةالفمسطينية السياسات التربوية ولعممية التخطيط التربوي. 

 .فمسطيف ،جامعة القدس، القدس

مكقؼ مديرم مدراس التعميـ األساسي مف بعض األزمات (. 3112أبك خميؿ، محمد إبراىيـ. ) -3
 (، الجزء الرابع، المكتب37، العدد )مجمة مستقبل التربية العربية ،كالتخطيط لمكاجيتيا

 (.428-:33ص )مصر، الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

 اف، االردف.. دار مجدالكم لمنشر، عمإدارة الوقت(. 2::2أبك شيخة، ،نادر أحمد. ) -4

 ،غيداء ، دارالتربوية اإلدارة الحديثة في اتتجاىاال  (.3119) .أبك صعميؾ، حامد عمي -5
 ، االردف.عماف

 ،ةاالقتصاديو  ةاالجتماعياتو الثقافية و اعتبار و  التخطيط التربوي .(3121) .بك طاحكف، أمؿأ -6
 ، االردف.عماف، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع  ،2ط

في  مدارسواقع التخطيط التربوي لدى مديري ال (.3125أبك عمشا، جياد منير إبراىيـ. ) -7
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، من وجيات نظر المعممين محافظة بيت لحم
 القدس، فمسطيف.

 مديراتمشكالت التخطيط التربوي لدى مديري و  .(3118) .عبد اهلل صالحأبك عيشة، غيداء  -8
 .فمسطيف ،نابمس ،جامعة النجاح ،. رسالة ماجستير غير منشكرةفي فمسطين الثانوية

 ،دار الكتاب الجامعي ، 2ط،التخطيط والتنمية البشرية. (3117) .آدـ، عصاـ الديف برير -9
 .االمارات العربية المتحدة ، العيف

، غزة، اإلسبلميةجامعة ال ،محاضرات في التخطيط التربوي(. 3116. )محمد عثماف األغا، -:
 فمسطيف.

، دار المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر اإلدارة. (3117) .غبرم، عبد الصمداأل  -21
 .افلبن ،بيركت ،النيضة العربية

معاىد التربية الخاصة لمبنات  مديراتة لدى اإلداريواقع الكفايات  (.3112بخش، فكزية. ) -22
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اـ القرل، مكة المكرمة،  ،بالمممكة العربية السعودية
 المممكة العربية السعكدية.
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المدرسية الفعالة كيف تكون  اإلدارةومبادئ  أسس. (3124) .محمد بف سعد بني عرابة، -23
 ، االردف.عماف ،، دار كنكز المعرفةمدير مدرسة ناجحا

 ، دار قباء لمطباعة كالنشر، القاىرة.التخطيط التعميمي. (3112) .البكىي، فاركؽ شكقي -24
 مصر.

لى، ، الطبعة األك مفاىيم وأسس وتطبيقاتالتخطيط المدرسي (. 3113الجبر، زينب عمي. ) -25
 مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت.

التعميم في المممكة العربية السعودية رؤية واستشراف  .(3117) .الجنيدم، عادؿ معجب -26
 السعكدية.المممكة العربية ، مكتبة الرشد، الرياض، 3ط ،المستقبل

أليؼ ، المؤسسة المصرية العامة لمتالتخطيط لمتربية والتعميمحافظ، محمد عمي. )ب، ت(.  -27
 مصر. كالنشر، القاىرة.

 ،عالـ الكتب ،تخطيط المؤسسات التعميمية .(3117) .حافظ، محمد صبرم، كالسيد البحيرم -28
 مصر. .القاىرة

. دار الفكر العربي، اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية(. 9::2حجي، أحمد إسماعيؿ. ) -29
 مصر. القاىرة.

ار المعرفة . داسات المستقبمية في التعميمبعض مفاىيم الدر . 2:96حسني، محمد محمكد. ) -:2
 الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

 رسالة دكتكراهلمتعميم بقطاع غزة.  اإلداريتطوير التخطيط (. 3112الحجار، رائد حسيف. ) -31
 مع كمية التربية، غزة، فمسطيف. باالشتراؾ شمسغير منشكرة، جامعة عيف 

، 2ط ،والتخطيط التربوي اإلدارة .(3118) .دمحم ،الحريرم، رافدة كجبلؿ، محمكد كابراىيـ -32
 .األردف ،عماف ،دار الفكر

العامة لمتخطيط  اإلدارة ،ياتأساسالتخطيط التربوي مبادئ و .(3113) .حممي، فؤاد كآخركف -33
 .التربكم، المممكة العربية السعكدية

ة التربوية والتعميمي اإلدارةمفاىيم حديثة في وظائف  .(3121) .حمكدة، رامي حسيف -34
 ، االردف.عماف .سامة لمنشر كالتكزيعأدار  ،والمدرسية

 مدارسصعوبات التخطيط المدرسي كما يراىا مديرو ال (.3118الحكمي، خالد بف ماضي، ) -35
المممكة العربية غير منشكرة، جامعة أـ القرل،  . رسالة ماجستيرالحكومية بمنطقة جازان

 السعكدية.

كوحدة قاعدية لمتطوير التربوي، بحث مقدم  المدرسة(. 3114خميفة، عمي عبد ربو، ) -36
 اإلسماعمية، مصر.. 3114/:/24، لمؤتمر جامعة قناة السويس
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التخطيط التربوي في عيد الممك عبد العزيز وأثره عمى النيضة  .(3118) .م، خمكدك االخضر  -37
مممكة ال ،مكة المكرمة كالتخطيط التربكم، اإلدارةقسـ   ،ـ القرلأ. جامعة التعميمية الحديثة

 السعكدية. العربية

حداث   اتخاذالمدرسة عمى قدرة مدير (. 3114دكرزة، أفناف نظير. ) -38 القرارات التطكيرية كا 
 (.52-6ص) (.52، العدد )مجمة اتحاد الجامعات العربية. التغيير

. دار الكفايات في التعميم من أجل تأسيس عممي لممنياج المندمج(. 3112الدريج، محمد. ) -39
 تحقيؽ كالطباعة كالنشر، الدار البيضاء، المغرب.العمكـ كال

صعوبات التخطيط التربوي والحمول المقترحة من وجية نظر  .(3122) .الراجحي، احمد نزاؿ -:3
جامعة الشرؽ  ،غير منشكرة رسالة ماجستير ،القادة في وزارة التربية والتعميم في دولة الكويت

 ، االردف.عماف ،سطك األ

وممارسة ميارات التخطيط التربوي لدى مديري  امتالكدرجة (. 3121) .فرحافالركيمي، ىبة  -41
جامعة  رسالة ماجستير غير منشكره، في منطقة الجوف التعميمية من وجية نظرىم. مدارسال

 .األردفمؤتة، الكرؾ، 

 . جامعة دمشؽ، دمشؽ، سكريا.التخطيط التربوي(. 3114رحمة، أنطكاف. ) -42

، دار السحاب 2. طالنظم التعميمية لمجودة الشاممة إدارة(. 3116زاىر، ضياء الديف. ) -43
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.

، عماف .دار جرير ،التدريب عمى إعداد الخطط التربوية .(3116) .زريقات، محمد نايؼ -44
 االردف.

 مدارسالدورات التدريبية ودورىا في تحسين أداء مديري ال .(3116) .الزميمي، تماـ فتحي -45
جامعة عيف شمس باالشتراؾ مع  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،محافظات غزةالحكومية في 
 .غزة، فمسطيف ،جامعة االقصى

 . دار غريب، القاىرة، مصر.التخطيط والمتابعة(. 2:89السممي، عمي. ) -46

 ،عالـ الفكر ،المدرسية الحديثة اإلدارة .(2:86) .منير محمد ،كمرسي كىيب ،سمعاف -47
 .مصر  ،القاىرة

دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط  .(3117) .ائؿ صبحيشببلؽ، ك  -48
الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،لمحافظة غزه الثانوية مدارسالتربوي لدى مديري ال

 ، فمسطيف.غزه ،اإلسبلمية

 . رسالةي بغزةساسالتعميم ال مدارساالدوار المتوقعة لمديري (. 3114شرير، رنده عيد. ) -49
جامعة االقصى كجامعة عيف شمس،  دكتكراه غير منشكرة، البرنامج المشترؾ بيف جامعة

 ، غزة، فمسطيف.االقصى
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مدخل نفس اجتماعي لإلدارة  اإلداريالسموك  .(3118) .شمس الديف الفقي، محمد اسماعيؿ -:4
 .األردف ،عمافدار الفكر ناشركف كمكزعكف،  ،التربوية

دار البداية  ،التربوية الحديثة وأثرىا في التعميم اإلدارة .(:311) .معتصـ عبد الفتاح ،الشيخ -51
 .األردف، عماف، ناشركف مكزعكف

 مدارس مديراتصعوبات التخطيط التربوي كما يراىا مديرو و  .(3114) .صافي، حسف -52
جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة .الحكومة ووكالة الغوث في محافظة رام اهلل والبيرة

 فمسطيف. ،القدس ،القدس

لمدرسي بوكالة الغوث بمحافظة ا داريتطوير التخطيط اال .(:::2).نبيؿ محمد ،الصالحي -53
جامعة عيف شمس  ،غير منشكرة دكتكراه رسالة .إدارة الجودة الشاممةفي ضوء مفيوم  غزه

 .فمسطيف ة،غز  ،جامعة االقصىباالشتراؾ مع 

. عداد الخطط ومتابعتيا وتنفيذىاحول مفاىيم التنمية والتخطيط وا  الصفتي، أسامة)د. ف(.  -54
 معيد التخطيط القكمي ، القاىرة ، مصر.

 مدارسالكفايات التخطيطية المطموبة لمديري (. 3123) الطمحي، مقبكؿ بف مساعد سعيد. -55
رسالة ماجستير غير  الثانوية بمدينة الطائف كما يراىا المشرفون التربويون.المرحمة 

 السعكدية. العربية المممكة منشكرة، جامعة أـ القرل،

. رسالة ماجستير غير يم التخطيط التربوي  في فمسطينيتق (.3112طو، بياء الديف أحمد. )  -56
 منشكرة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.

. المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، التخطيط التربوي(. :::2) الطيب، أحمد محمد. -57
 مصر.

تطوير أداء المعممين في ضوء برنامج  (:3116) .جميؿكنشكاف، فؤاد عمي،  ،العاجز -58
 ، فمسطيف.عزة ،اإلسبلمية. الجامعة المدرسة كمركز تطوير التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة

درجة مشاركة القادة التربويين في عممية التخطيط التربوي في (. 3117العازمي، فيصؿ.) -59
العربية  لمدراسات  عمافة. جامعة رسالة ماجستير غير منشكر وزارة التربية في دولة الكويت. 

 .األردف، عمافالعميا، 

دار الشركؽ  . الطبعة األكلى،اإلدارة المدرسية الحديثة(. 3112عابديف، محمد عبد القادر. ) -:5
 لمنشر كالتكزيع، عماف، االردف.

 ، دار2. طالتخطيط التربوي والخريطة المدرسية(. 3118طارؽ عبد الرؤكؼ محمد. )عامر،  -61
 شرؽ، القاىرة، مصر.ال زىراء



 

111 
 

الحكومية  مدارسأساليب إدارة الزمات لدى مديري ال(. :311)عبد العاؿ، رائد فؤاد محمد.  -62
الجامعة  . رسالة ماجستير غير منشكرة.االستراتيجيفي محافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط 

 فمسطيف. االسبلمية، غزة،

كلى، دار الفكر العربي، عة األ. الطباإلدارة المدرسية(. 3111العجمي، محمد حسنيف. ) -63
 القاىرة، مصر.

، دار الميسرة التربوي النظرية والتطبيق والتخطيط اإلدارة.(3119).العجمي، محمد حسنيف -64
 ، االردف.عمافلمنشر كالتكزيع، 

 (.57عدد ) سكريا، . دمشؽ،التخطيط التربوي، بناة االجيال(.3114العربيد، محمكد. ) -65

. المركز العربي التعميم الجامعي ودوره في العممية التربوية(. 3113العرياف، جعفر يعقكب. ) -66
 لمبحكث التربكية، قطر.

النظرية وتطبيقاتيا  مفاىيمياالمدرسية الحديثة اإلدارة  (.3112) .عطكم، محمد عزت -67
 .االردف ،. الدار العممية كالدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافالعممية

مجمة التخطيط ميمة أساسية من ميام مدير المدرسة. (. 7::2عقيبلف، محمد مكسى. ) -68
-3:4، مف ص)(2)، العدد (3المجمد ) المممكة العربية السعكدية، ،سعكد جامعة الممؾ

426.) 

 ،عماف ،دار الشركؽ .ة في المؤسسة التربويةاإلداريالعمميات  .(3118) .عميمات، صالح -69
 .األردف

رات الضفة الغربية يديري التربية والتعميم في مدفة مدرجة معر  .(3114) .فاعدن ،عكيضة -:6
رسالة ماجستير غير  .لعممية التخطيط التربوي ودرجة ممارستيم ليا في مجال عمميم

 .فمسطيف ،جامعة القدس، القدس ،منشكرة

معوقات التخطيط التربوي في إدارات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي (. 3116العيد، عايد. ) -71
. لة الكويت من وجية نظر مدراء اإلدارات لألعضاء ىيئة التدريس فيياوالتدريب في دو 

 .األردفرسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، أربد، 

دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع،  . الطبعة األكلى،التخطيط التربوي(. 3116غنيمة، محمد متكلي. ) -72
 عماف، االردف.

، 2. طلتعميمي وأسسو واساليبو ومشكالتو(. التخطيط ا1::2فيمي، محمد سيؼ الديف.) -73
 مكتبة االنجمك  المصرية، القاىرة، مصر.

دار  .التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية(. 3118) .الفريجات، غالب عبد المعطي -74
 ، االردف.عماف، زمنة لمتكزيع كالنشر كالتكزيعأ
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 ،دار االسراء لمنشر .ة الحديثةالمدرسي اإلدارة .(3115) .، أحمد كالحراحشة، إبراىيـفاالقرع -75
 ، االردف.عماف

البشرية والمادية المستقبمية لقسام التخطيط  حتياجاتالتخطيط لال .(3111) .نكاؼ ،الميمكف -76
 ،بغداد ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشكرة .الردنالتربوي في وزارة التربية والتعميم 

 العراؽ. 
 .األردفعماف،  ،، دار المناىج3ط .أصول التربية .(3114) .أحمد عمي الحاج ،محمد -77

دار  ،3ط. التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد .(3113) .أحمد عمي الحاج ،محمد -78
 .األردف ،عماف ،المناىج

دار المناىج  .التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد(. 3111محمد، أحمد عمي الحاج. ) -79
 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

 ،3ط .والتطبيق الفكر :االستراتيجيالتخطيط التربوي  . (3119) .محمد، أحمد عمي الحاج -:7
 .، االردفعماف ،دار المناىج

، 2. طالتخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد(. 3::2محمد، أحمد عمي الحاج. ) -81
 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت ، لبناف.

ي في الجميورية ساستطوير التخطيط التربوي لمتعميم ال .(3122) .محمكد، نكرا حسف -82
كمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة .العالمية الحديثة اتتجاىاال العربية السورية في ضوء 

 ، دمشؽ، سكريا.التربية، جامعة دمشؽ

مركزة االسكندرية لمكتاب، االسكندرية،  مشكمة التخطيط.(. :::2متكلي، فؤاد بسيكني. ) -83
 ر.مص

، الدار العربية 2ط .االستراتيجيالتخطيط المدرسي  .(3112) .محمد عبد الخالؽ ،مدبكلي -84
 .مصر العربيةجميكرية  ،القاىرة .لمكتاب

دار جرير  ،التخطيط التربوي المفيوم والواقع والتطبيق(. :311) .ىشاـ ، يعقكبمريزيؽ -85
 ، االردف.عماف، لمنشر كالتكزيع

كقائد تربوي في  الثانويةمقترح لتطوير أداء مدير المدرسة تصور  .(3115)  .مسمـ، مسمـ -86
رسالة ماجستير غير  المدرسية، اإلدارةمعاصرة في  اتاتجاىمحافظات غزة في ضوء 

 .فمسطيف ،غزه ،منشكرة، جامعة األزىر

تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاممة  (.3116) منصكر، نعمة عبد الرؤكؼ. -87
منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  ، رسالة ماجستير غيروية بمحافظات غزةالثان مدارسفي ال

 فمسطيف.
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القاىرة،  عالـ الكتب، الحديثة. المدرسية اإلدارة(. 3114 مصطفى، صبلح عبد الحميد.) -88
 مصر.

، المعاصر اإلداريالمدرسية في ضوء الفكر  اإلدارة(. 3113مصطفى، صبلح عبد الحميد. ) -89
 .ةالسعكديالرياض، المممكة العربية  دار المريخ لمنشر،

. كزارة التربية كالتعميـ الدليل اإلجرائي لمدير المدرسة(. 3116مناصرة، عمي كآخركف. ) -:8
 العالي الفمسطيني. اإلدارة العامة لمتابعة الميداف، راـ اهلل، فمسطيف.

 مصر. مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، المدرسية، اإلدارةمنقريكس، رياض )ب. ت(:  -91

التعميم العام  مدارسخطيط التربوي كما يراه مديرو تواقع ال (.3119) .المطيرم، حسف رفاع -92
 .االردف، الكرؾ ، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشكرة، في تبوك التعميمية

الخاصة والحكومية في مديرية  مدارسدرجة معرفة مديري ال(. 3124القيؽ، زيد حسف. ) -93
بعممية التخطيط المدرسي ودرجة ممارستيم إياىا ي القدس الشريف التربية والتعميم ف
 القدس، القدس، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة  والعالقة بينيما.
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 يةلو ال ورتيا في ص ستبانةاال: ( 1ممحق رقم )

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 التربوية . اإلدارةجامعة القدس/قسم 

 

 المحتـر . ...............................ة المدرسة ..........مدير المدرسة/ مدير حضرة 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو :
ككالة  مدارس مديراتمديرم ك ) ميارات التخطيط التربكم لدل  فاتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنك 

الغكث الدكلية في الضفة الغربية مف كجية نظرىـ ( كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة 
 التربكية مف جامعة القدس. اإلدارةالماجستير في 

( فقرة تبيف ميارات 47التي تتضمف ) داةكألغراض ىذه الدراسة قامت الباحثة بتطكير ىذه  األ
كم ، مكزعة عمى خمسة مجاالت ،لذا يرجى منكـ التكـر بقراءة ىذه الفقرات بدقة كتمعف التخطيط الترب

ميارات التخطيط التربكم ، كذلؾ بكضع إشارة )   ( تحت الدرجة التي تركنيا مناسبة في سمـ  أفكبي
 اإلجابة .

نجاح ىذه الدراسة  كيتكقؼ ستبانةنكـ لتفضمكـ باإلجابة عمة ىذه االأك كتككف الباحثة شاكرة لكـ عمى تع
 االجابات سكؼ تعامؿ بالسرية التامة . أفعمى  مشاركتكـ ، عمما ب

 نكـأك شاكرة لكـ حسف تع
 الباحثة : سماح أبك عياش
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 : معلومات عامة . لواألالقسم 
 
 ثىأن:                 ذكر                         االجتماعيالنوع   .1

 
 أكثربكالوريوس ف            دبلوم                   المؤهل العلمي:              .2

 

 سنوات 11من أقل- 5سنوات        من  5من  أقل:         اإلدارةالخبرة في مجال  .3
 سنوات . 11من  أكثر                                          
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 :الثانيالقسم 
 

 الرقم 
 

 درجة الممارسة الفقرات
 جداً قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً كبيرة 

 اًل: التخطيطأو 
      التقيد بالسياسة التربكية العامة  عند التخطيط.  .1
      يات المادية كالبشرية المتكفرة عمى مستكل المدرسة.كاناإلم إدراؾ  .2
      لكياتيا كأىميتيا.أك تنفيذ الخطط كفؽ   .3
      كالمعمكمات التربكية. بياناتالالتأكد مف دقة   .4
      رسـ خطط كقائية لمكاجية المشكبلت تعترض المدرسة مستقببلن.  .5
      مف الخطط السابقة عند كضع الخطة السنكية الجديدة. االستفادة  .6
      إشراؾ المعمميف في عممية التخطيط .  .7
      شطة المدرسية المختمفة أثناء عممية التخطيط.نالتركيز عمى األ  .8
      الطمبة في عممية التخطيط .مراعاة حاجات   .9

      أثناء عممية التخطيط.  ةاالقتصاديضاع المدرسة أك مراعاة   .11
      إشراؾ  المجتمع المحمي بعممية التخطيط .  .11
      المبنى المدرسي في عممية التخطيط. االعتباربعيف  األخذ  .12
      بتنفيذ الخطة . االلتزاـمدل   .13
ط التربكم بمديرية التربية في التخطيط ف مع فسـ التخطيأك التع  .14

 لممدرسة.
     

      مداخؿ التخطيط التربكم في عممية التخطيط. استخداـضركرة   .15
المجتمع المحمي عند التخطيط في  احتياجاتضركرة مراعاة   .16

 المدرسة.
     

      ضركرة التركيز عمى تقنيات التخطيط التربكم الحديثة .  .17
      بلت المدرسية في عممية التخطيط التربكم.بالتشكي االىتماـ  .18
      التركيز عمى شؤكف النمك الميني لممعمميف في عممية التخطيط التربكم  .19
      التمييد لكضع السياسات كاالجراءات البلزمة لتنفيذ الخطة.  .21
      .ىداؼالعمؿ عمى تحديد المشركعات كالبرامج البلزمة لتحقيؽ األ  .21
      لتفصيمية  البلزمة لتنفيذ الخطة التربكية .كضع خطكات ا  .22
 ىداؼالعامة كاأل ىداؼينجز فيو األ أفتحديد الكقت الذم يجب   .23

 الفرعية.
     

      المشاركة  في تحديد نشاطات الخطة.  .24
 إجراء مراجعة  مستمرة)تقكيـ بنائي( قبؿ كأثناء كبعد تنفيذ الخطة.  .25

 
     

 اتثالثًا: مجال تقييم الحاج
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دراسة المشركعات التربكية المختمفة دراسة عممية كالمفاضمة بينيا   .26
 البديؿ االفضؿ. ختيارال

     

      لكيات النظاـ التربكم .أك تحديد   .27
      . حتياجاتاالعند تحديد  ياإلنسانالبعد  اعتبار  .28
      ضركرة كجكد ىيكؿ تنظيمي مرف .  .29
      لمجتمع الفعمية لمتنمية.عف حاجات ا بياناتالعمؿ عمى تكفير   .31
ا .31
  

العمؿ عمى تقييـ مستكل الخدمات التعميمية التي تقدميا النظاـ 
 التربكم.

     

      إعداد خطة التشكيبلت المدرسية السنكية.  .32
عف حاجة سكؽ العمؿ مف التخصصات  بياناتالعمؿ عمى تكفير   .33

 المختمفة.
     

 رابعًا : مجال التنبؤ .
      ى التنبؤ بأعداد الطمبة لمسنكات المقبمة.القدرة عم  .34
      التنبؤ بأعداد المعمميف لسنكات قادمة .  .35
      إعداد البحكث في مجاؿ التخطيط التربكم .  .36
      المادية . مدارسال احتياجاتتقدير   .37
      التنبؤ بحاجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة .  .38
 االقتصادمالتعميـ حسب )المستكل عمى  االجتماعيالتنبؤ بالطمب   .39

 ة(.اإلداريكالتقسيمات  االجتماعيك 
     

      التنبؤ بالحاجات التربكية في ضكء الخطط المستقبمية .  .41
      الخطط طكيمة االمد . أىداؼربط الخطط السنكية ب  .41

      خامسًا : مجال تحميل الموازنة .
ظمة كتعميمات ذات عبلقة أنيف ك أنااللماـ بكافة  التشريعات مف قك   .42

 بالخدمة الت تقدميا  الكزارة .
     

      ضركرة . كثرفاؽ عمى الحاجات األنلكيات األأك تحديد   .43
المستكل  إلىشطة المدرسية لمكصكؿ نالعمؿ عمى رفع مكازنة األ  .44

 المطمكب.
     

      يات.كانالتخطيط لمكازنة المدرسة في حدكد االم  .45
فاؽ كالعبلقات المختمفة نالعامة لؤل اتتجاىاالتحديد إعداد التقارير ل  .46

 القرار. اتخاذكعقد المقارنات التي تسيؿ 
     

      تككف المخصصات مناسبة لمغابات التي رصدت ليا. أفمراعاة   .47
      فاؽ عمى التعميـ.نتحميؿ كاقع األ  .48
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 في صورتيا النيائية ستبانةاال: ( 3ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .التربويةكمية العموم القدس/جامعة 
 

 مديرة المدرسة المحترمة  /حضرة مدير المدرسة المحترم
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

وكالة  مدارس مديرات) ميارات التخطيط التربوي لدى مديري و  انبعنو تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
كماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجية نظرىم ( وذلك است

 التربوية من جامعة القدس. اإلدارةالماجستير في 
( فقرة تبين ميارات 47التي تتضمن ) ستبانةولغراض ىذه الدراسة قامت الباحثة بتطوير ىذه  اال

لذا يرجى منكم التكرم بقراءة ىذه الفقرات بدقة  ،موزعة عمى خمسة مجاالت ،التخطيط التربوي
( تحت الدرجة التي ترونيا مناسبة وذلك بوضع إشارة )  ،ميارات التخطيط التربوي انوبيوتمعن 

 .في سمم اإلجابة
ويتوقف نجاح ىذه  ستبانةلتفضمكم باإلجابة عمى ىذه اال نكماو تعوتكون الباحثة شاكرة لكم عمى 

 .االجابات سوف تعامل بالسرية التامة أنعمما ب ،الدراسة عمى  مشاركتكم
 نكماو تعلكم حسن  شاكرة

 الباحثة : سماح محمد  أبوعياش
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 : معمومات عامة.لوال القسم 

 ثىأنالجنس:                             ذكر                            .4

 

 أعمىالمؤىل العممي  :                   بكالوريوس                    ماجستير ف .5

 
 سنوات 11من أقل- 5من             سنوات  5من  أقل          :  اإلدارةالخبرة في مجال  .6

 .سنوات 11من  أكثر                                     
 
 مخيم                       قرية             مدينة       المدرسة :              كان. م4
 نابمس                القدس                الخميل             لمنطقة التعميمية :. ا5
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 : الثانيالقسم 
 
 درجة الممارسة الفقرات الرقم

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

 اًل: آلية التخطيط:أو 
      .عند التخطيطلتقيد بالسياسة التربكية العامة ا  .1
      .يات المادية كالبشرية المتكفرة عمى مستكل المدرسةكاناإلم إدراؾ  .2
      لكياتيا كأىميتيا.أك تنفيذ الخطط كفؽ   .3
      كالمعمكمات التربكية. بياناتالالتأكد مف دقة   .4
      رسـ خطط كقائية لمكاجية المشكبلت التي تعترض المدرسة مستقببلن.  .5
      طة السنكية الجديدة.مف الخطط السابقة عند كضع الخ االستفادة  .6
      .إشراؾ المعمميف في عممية التخطيط  .7
      شطة المدرسية المختمفة أثناء عممية التخطيط.نالتركيز عمى األ  .8
      .مراعاة حاجات الطمبة في عممية التخطيط  .9

      أثناء عممية التخطيط.  ةاالقتصاديضاع المدرسة أك مراعاة   .11
      .محمي بعممية التخطيطإشراؾ  المجتمع ال  .11
      المبنى المدرسي في عممية التخطيط. االعتباربعيف  األخذ  .12
      .بتنفيذ الخطة االلتزاـمدل   .13
      .مع قسـ التخطيط التربكم بمديرية التربية في التخطيط لممدرسة فك االتع  .14
      .مداخؿ التخطيط التربكم في عممية التخطيط استخداـضركرة    .15
      .المجتمع المحمي عند التخطيط في المدرسة احتياجاتضركرة مراعاة   .16
      .بالتشكيبلت المدرسية في عممية التخطيط التربكم االىتماـ  .17
      التركيز عمى شؤكف النمك الميني لممعمميف في عممية التخطيط التربكم.  .18
 : برنامج ومشروعات الخطة: ياانث

      .مميةع أسسبناء الخطة عمى   .19
      التمييد لكضع السياسات كاالجراءات البلزمة لتنفيذ الخطة.  .21
      .ىداؼالعمؿ عمى تحديد المشركعات كالبرامج البلزمة لتحقيؽ األ  .21
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 :وكالة الغوث الدولية في  الضفة الغربية مدارس المدارس المشاركة في الدراسة:( 4محق رقم ) م
 

 تواجدىا كانم المنطقة التعميمية اسم المدرسة الرقم
 طكلكـر  منطقة نابمس التعميمية ى لك األ األساسيةبنات طكلكـر   .2
 طكلكـر منطقة نابمس التعميمية ةالثاني األساسيةبنات طكلكـر   .3
 طكلكـر منطقة نابمس التعميمية ىلك األ األساسيةذككر طكلكـر   .4
 طكلكـر منطقة نابمس التعميمية ةالثاني األساسيةذككر طكلكـر   .5
 طكلكـر نابمس التعميمية منطقة  األساسيةبنات نكر شمس   .6
 طكلكـر منطقة نابمس التعميمية  األساسيةذككر نكر شمس   .7
 نابمس منطقة نابمس التعميمية ىلك األ األساسيةبنات ببلطة   .8
 نابمس منطقة نابمس التعميمية ةالثاني األساسيةبنات  ببلطة   .9
 نابمس منطقة نابمس التعميمية ى لك األ األساسيةذككر ببلطة    .:

 نابمس منطقة نابمس التعميمية ة الثاني األساسيةككر ببلطة ذ  .21
 جنيف  منطقة نابمس التعميمية ىلك األ األساسيةبنات  يعبد   .22
 جنيف  منطقة نابمس التعميمية ة الثاني األساسيةبنات يعبد   .23
 جنيف منطقة نابمس التعميمية  األساسيةذككر يعبد   .24
 جنيف ابمس التعميميةمنطقة ن الثالثة األساسيةبنات يعبد   .25
 جنيف  منطقة نابمس التعميمية  األساسيةبنات قباطية   .26
 جنيف  منطقة نابمس التعميمية  األساسيةذككر قباطية   .27
 قمقيمية منطقة نابمس التعميمية ىلك األ األساسيةذككر قمقيمية   .28
 قمقيمية منطقة نابمس التعميمية ة الثاني األساسيةذككر قمقيمية   .29
 قمقيمية منطقة نابمس التعميمية  األساسيةمقيمية بنات ق  .:2
 جنيف منطقة نابمس التعميمية  األساسيةبنات عرابة   .31
 نابمس منطقة نابمس التعميمية المختمطة األساسيةنابمس   .32
 نابمس منطقة نابمس التعميمية  األساسية( 2بنات مخيـ رقـ )  .33
 بمسنا منطقة نابمس التعميمية  األساسيةذككر نابمس   .34
 جنيف منطقة نابمس التعميمية ىلك األ األساسيةبنات جنيف   .35
 جنيف منطقة نابمس التعميمية ةالثاني األساسيةبنات جنيف   .36
 جنيف منطقة نابمس التعميمية ى لك األ األساسيةذككر جنيف   .37
 جنيف منطقة نابمس التعميمية ة الثاني األساسيةذككر جنيف   .38
 القدس / مخيـ شعفاط منطقة  القدس التعميمية ىلك األ األساسيةذككر شعفاط   .39
 القدس / مخيـ شعفاط منطقة  القدس التعميمية ةالثاني األساسيةذككر شعفاط   .:3
 القدس / مخيـ شعفاط منطقة  القدس التعميمية الثالثة األساسيةذككر شعفاط   .41
 اطالقدس / مخيـ شعف منطقة  القدس التعميمية ى لك األ األساسيةبنات شعفاط   .42
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 القدس / مخيـ شعفاط منطقة  القدس التعميمية ة الثاني األساسيةبنات شعفاط   .43
 القدس / صكر باىر منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات صكر باىر   .44
 القدس / بيت صفافا منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات بيت صفافا   .45
 القدس /  أبكديس يميةمنطقة  القدس التعم المختمطة األساسيةأبك ديس   .46
 القدس منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات القدس   .47
 القدس منطقة  القدس التعميمية  األساسيةذككر القدس   .48
 القدس التعميمية القدسمنطقة   األساسيةبنات قطنة   .49
 راـ اهلل / مخيـ قمنديا منطقة  القدس التعميمية ة الثاني األساسيةبنات قمنديا   .:4
 راـ اهلل / مخيـ قمنديا  منطقة  القدس التعميمية ىاألكل األساسيةككر قمنديا ذ  .51
 راـ اهلل / مخيـ قمنديا منطقة  القدس التعميمية ةالثاني األساسيةذككر قمنديا   .52
 راـ اهلل /  مخيـ الجمزكف  منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات الجمزكف    .53
 راـ اهلل /  مخيـ الجمزكف  ة  القدس التعميميةمنطق  األساسيةذككر الجمزكف    .54
 عسكر راـ اهلل / منطقة  القدس التعميمية الثالثة األساسيةبنات عسكر   .55
 راـ اهلل / عسكر منطقة  القدس التعميمية ى األكل األساسيةذككر عسكر   .56
 عسكرراـ اهلل /  منطقة  القدس التعميمية ةالثاني األساسيةذككر عسكر   .57
 راـ اهلل منطقة  القدس التعميمية األساسيةراـ اهلل ذككر   .58
 راـ اهلل  منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات راـ اهلل   .59
 راـ اهلل / بيرزيت  منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبيرزيت   .:5
 راـ اهلل / سمكاد منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات  سمكاد   .61
 راـ اهلل / مخيـ االمعرم  منطقة  القدس التعميمية  يةاألساسبنات االمعرم    .62
 راـ اهلل / مخيـ االمعرم منطقة  القدس التعميمية  األساسيةذككر االمعرم   .63
 راـ اهلل /  دير عمار منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات دير عمار   .64
 ير عمارراـ اهلل /  د منطقة  القدس التعميمية  األساسيةذككر دير عمار   .65
 راـ اهلل /  بدك  منطقة  القدس التعميمية  األساسيةبنات بدك   .66
 أريحا / الفارعة  منطقة  القدس التعميمية  األساسيةذككر غكر الفارعة   .67
 أريحا / عقبة جبر منطقة  القدس التعميمية  األساسيةذككر عقبة جبر   .68
  فايحا / عيف سمطأر  منطقة  القدس التعميمية  األساسية افسمطذككر عيف   .69
 ريحا / العكجاأ منطقة  القدس التعميمية المختمطة  األساسيةالعكجا   .:6
 ريحا / عيف فارة أ منطقة  القدس التعميمية   األساسيةعيف فارة   .71
 الخميؿ / مخيـ الفكار منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةبنات الفكار   .72
 الخميؿ / مخيـ الفكار ة  الخميؿ التعميميةمنطق ةالثاني األساسيةبنات الفكار   .73
 الخميؿ / مخيـ الفكار منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةذككر الفكار   .74
 الخميؿ / مخيـ الفكار منطقة  الخميؿ التعميمية ةالثاني األساسيةذككر الفكار   .75
 الخميؿ  منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةبنات الخميؿ   .76
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 الخميؿ منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةلخميؿ ذككر ا  .77
 الخميؿ / حمحكؿ منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةبنات حمحكؿ   .78
 ال أك الخميؿ / بيت  منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةال أك بنات بيت   .79
 الأك الخميؿ / بيت  منطقة  الخميؿ التعميمية ةالثاني األساسيةال أك بنات بيت   .:7
 الخميؿ / صكريؼ منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةبنات صكريؼ   .81
 الخميؿ / صكريؼ منطقة  الخميؿ التعميمية ة الثاني األساسيةبنات  صكريؼ   .82
 الخميؿ / مخيـ العركب منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةبنات العركب   .83
 الخميؿ / مخيـ العركب لخميؿ التعميميةمنطقة  ا ةالثاني األساسيةالعركب بنات   .84
 الخميؿ / مخيـ العركب منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةالعركب  ذككر  .85
 الخميؿ / مخيـ العركب منطقة  الخميؿ التعميمية ةالثاني األساسيةذككر العركب   .86
 ضيف الخميؿ / الرما منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسية المختمطة الرماضيف  .87
 الخميؿ  منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةالمختمطة بمي   .88
 الخميؿ / دكرا  منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةبنات دكرا   .89
 الخميؿ / دكرا  منطقة  الخميؿ التعميمية ةالثاني األساسية بنات دكرا  .:8
  الخميؿ / دكرا منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةذككر دكرا   .91
 بيت لحـ / مخيـ الدىيشة منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةبنات الدىيشة   .92
 بيت لحـ / مخيـ الدىيشة منطقة  الخميؿ التعميمية ةالثاني األساسيةبنات الدىيشة   .93
 بيت لحـ / مخيـ الدىيشة منطقة  الخميؿ التعميمية ىاألكل األساسيةذككر الدىيشة   .94
 بيت لحـ / مخيـ الدىيشة منطقة  الخميؿ التعميمية ة الثاني اسيةاألسذككر الدىيشة   .95
 / بيت جاالبيت لحـ  منطقة  الخميؿ التعميمية بيت جاال المختمطة  .96
 / الكلجةبيت لحـ  منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةالكلجة    .97
 / بتيربيت لحـ  منطقة  الخميؿ التعميمية  األساسيةبتير   .98
 / مخيـ عايدةبيت لحـ  منطقة  الخميؿ التعميمية ساسيةاألذككر عايدة   .99
 --------------- مناطؽ تعميمية 4 99 المجمكع 
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مكتب التعميم في وكالة الغوث الدولية  إلى جامعة القدسالميمة من ( كتاب تسييل 5ممحق رقم )
 في القدس.
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 الصفحـة الممحق الرقم
 :22 يةلك األي صكرتيا ف ستبانةاال 1
 234 في صكرتيا النيائية ستبانةاال 2
 235 ستبانةأسماء محكمي اال 3
 236 ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية مدارسالمدارس المشاركة في الدراسة:   4
 242 مكتب التعميـ في ككالة الغكث في القدس إلىكتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس  5
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( One Way Analysis of Variance) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 13.4) جدكؿ
 الضفة في كليةالد الغكث ككالة مدارس كمديرات مديرم لدل التربكم التخطيط ميارات في لمفركؽ
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