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 الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف الى واقع التخطيط التربوي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم كما 
و ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس )حكومة، وخاصة، ووكالة( في يراه المعلمون. وتك

( معلمًا ومعلمة، في حين  2608، والبالغ عددهم ) 4184/4182محافظة بيت لحم للعام الدراسي 
واستخدم الباحث االستبانة   ( فردًا. 242بلغ عدد أفرادها )  عنقودية كانت عينة الدراسة عينة عشوائية

واقع التخطيط التربوي، وتم التأكد من محوري ( فقرة موزعة على  21سته، وتكونت من ) أداة لدرا
وتمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص  صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة.

  (. SPSS للعلوم االجتماعية) اإلحصائية ةفرضياتها باستخدام برنامج الرزم

 محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط لواقع المعلمين تقديراتن أظهرت نتائج الدراسة أ
حيث بلغ المتوسط )الممارسات والصعوبات(. لمحوري أداة الدراسة مرتفعة بدرجة جاءت لحم بيت

ودرجة  ،(1.29قدره )انحراف معياري و(،  2.12الحسابي لمحور ممارسات التخطيط التربوي ) 
 وانحراف (3.85)بقيمة التربوي التخطيط صعوباتمحور ل الحسابي توسطالم جاء حين في مرتفعة
 ، ودرجة متوسطة.(8..5)مقداره معياري

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التخطيط التربوي تعزى 
النتائج فروقًا بين لم تظهر ، و وجهة اإلشراف على المدرسة ،وجنس المدرسة، لمتغيرات: التخصص

والمؤهل  ،وسنوات الخبرة الجنس، ات:تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التخطيط التربوي تعزى لمتغير 
 .العلمي

في التخطيط التربوي  متقدمة وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة عقد دورات خاصة
تهتم وزارة التربية والتعليم بمساعدة المدارس  المدارس لتنمية هذا الجانب لديهم بشكل أكبر، وأن ير يلمد

بتوفير الموارد المالية الالزمة لعملية التخطيط ومتابعتها وتحفيز العاملين، كما يوصي الباحث بضرورة 
تخصيص جلسة شهرية على األقل تعقد خالل الدوام المدرسي بين المدير والمعلمين لمناقشة مجريات 

المدرسة وسبل تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية للوصول الى ما يسمى عملية التخطيط التربوي داخل 
 بالمدرسة النموذجية.
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  The Status of the Schools Principals Educational Planning in the 

Province of Bethlehem from the Teachers Point of View. 

 

By: Jihad Abu Amsha 

Supervision: Dr. Mahmoud Abu Samra 

Abstract 

 

This study aimed at finding the status of educational planning of schools principals in the 

province of Bethlehem from the point of view of teachers. Study population consisted of 

all teachers in the province of Bethlehem in the academic year 2502/2503, (2608) 

members, while the study sample was randomly, clustered  consisted of (242) members. 

The researcher applied a questionnaire of (55) items distributed on the aspect of the status 

of educational planning. Validity and reliability of the questionnaire were verified. The 

questions and hypotheses of the study were answered and tested using Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS).  

The study results revealed that, the degree of estimations of the teachers to the status of 

educational planning of school’s principals in the province of Bethlehem is high, for the 

two fields of the study tool (Practices and Difficulties) with average of (3.87) and a 

standard deviation of (0.69) for the field of Practices. An average of (3.58), and a standard 

deviation of (0.65) and for the educational planning difficulties. 

There were statistically significant differences between the estimations of the sample study 

members for status of educational planning attributed to the variables of: specialization, 

school gender, and the school supervision, and the study results didn’t reveal differences 

attributed to the variables of: Gender, years of experience and qualifications. 

The researcher recommended the need to organize special courses in educational planning 

for school principals, to continue developing this aspect, and also the attention of the 

ministry of education to help schools to provide the necessary financial support for the 

planning process and to follow-up, while motivating the employees.  

Further recommendation, there is a need to customize at least a monthly session ‘held 

during the school day’ between the principal and teachers to discuss the educational 

planning process in the school and ways of development in coordination with the ministry 

of education to reach the so-called typical school. 
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 لفصل األولا
 

 مشكلة الدراسة
 

 

 1.1  مقدمةال  

الدولـــة المثلـــى بأنهـــا الدولـــة التـــي تجعـــل مـــن التعلـــيم أهـــم  "الجمهوريـــة"يصـــف أفالطـــون فـــي كتابـــه 

ملوا الحقـائق الكامنـة فـي عـالم تعلـيم المـواطنين، اسـتطاعوا فـي يسـر أن يتـأ وظائفهـا، ألنـه إذا مـا صـل 

حقهـم فـي التعلـيم، لـيس حرصـًا علـى  الروح، كمـا يصـفها بأنهـا  تلـد الدولـة التـي تـوفر لكافـة المـواطنين

قــد قــدم أفالطــون فــي جمهوريتــه و   .ككــل حقــوق األفــراد فحســب، ولكــن حرصــًا علــى مصــلحة المجتمــع

كبيــرًا، إذ يحــدد فيهــا الحكمــاء األهــداف التــي الخطــوط الرئيســية لدولــة مثاليــة يلعــب فيهــا التخطــيط دورًا 

 (. 8992، تمرازوالوسائل للوصول إلى هذه األهداف ) يسعون إلى تحقيقها، ويرسمون الطرق 

ـــراتو  ـــوم تطـــورات وتغي ـــادين ومـــع هـــذه التطـــورات و  متســـارعة يشـــهد العـــالم الي مســـتمرة فـــي كـــل المي

المؤسسـات التعليميـة التـي صـار لزامـا عليهـا  أصبحت التنمية البشرية تمثل أزمـة وثقـال يقـع علـى كاهـل

عــداده ليتعامــل مــع  أن تطـور مــن أدائهــا وتحســن مــن كفاياتهــا لفســهام بشـكل فاعــل فــي بنــاء اإلنســان وا 
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ساسـي لنجـاح أي فـرد أو أ .  وهنـا يبـرز دور التخطـيط كعنصـرالمتغيرات والتحديات التي ال تسكن أبدا

 لوصول إلى تحقيق األهداف التربوية المنشودة.، فهو الوسيلة الصحيحة واألفضل لمؤسسة

وبــدوره يســعى مــدير المدرســة باعتبــاره قائــدًا تربويــًا إلــى وضــع عملــه فــي إطــار محــدد يبــين ســبيله نحــو 

تحقيق أهدافه التربوية، وهذا يتطلب منه التخطيط الفعال الذي يمكن المدرسة باعتبارها مؤسسـة تربويـة 

 (.  2009أهدافها التربوية ) عطوي، من الوصول إلى غاياتها وتحقيق 

وفـــي هـــذا الســـياق تـــأتي هـــذه الدراســـة للتعـــرف الـــى واقـــع التخطـــيط التربـــوي لـــدى مـــديري المـــدارس فـــي 

محافظة بيت لحـم، مـن خـالل محـوري ممارسـات مـديري هـذه المـدارس فـي مجـاالت التخطـيط التربـوي، 

 التي يواجهونها. والصعوبات

 2.1  الدراسة مشكلة 

احث خالل بداية عمله مديرًا لمدرسته بأن هناد كثير من الجوانب المهمة التي من المهم الحظ الب

التخطيط لها في مدرسته بشكل خاص لكي تتميز عن غيرها من المدارس األخرى، والتي كان قد 

أغفلها كثيرون في السابق والتي تسببت بدورها بحدوث مشاكل كثيرة إنعكست على الطلبة وعلى 

، حيث بدأ الباحث تدريجيًا في برنامج التخطيط فيهالدراسي وعلى المدرسة والعاملين تحصيلهم ا

بمدرسته بالتخطيط لتحصيل الطالب من خالل إعادة دراسة وضع كل معلم في المدرسة ومدى 

مناسبة مؤهله العلمي للمرحلة التي يعلمها وخبرته، ووضع معايير جديدة لتعيين المعلمين في مدرسته، 

فة إلى إشراد معلمي ومعلمات مدرسته في دورات تقوية متعددة بإشراف متخصصين من ذوي باإلضا

الخبرة يعملون في الجامعات، هذا باإلضافة إلى إعادة التخطيط لجوانب عديدة مختلفة في المدرسة 

الل منها في األبنية المدرسية وساحاتها، ومنها ما هو مع أهالي الطلبة. وعلى المستوى العام. ومن خ

تعامل الباحث مع مدارس عديدة بصفته مديرًا الحظ الباحث الفرق بين المدارس التي يتعامل معها من 
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حيث التخطيط، فهناد من يهملونه وال يشعرون بأهميته، فالفوضى تنعكس في هذه المدارس من خالل 

العليا الذين إكتظاظ الطالب في الغرف الدراسية، وتدني التحصيل لدى الطلبة، ومعلمي المراحل 

يدرسون مراحل أساسية، وغيرها، وهناد من المدارس من ُيخطط جيدًا للطلبة والمعلمين والمدرسة 

 ككل. 

وتبرز هنا المشكلة الرئيسة في إدارات المدارس التعليمية التي عليها أن تهتم بالتخطيط التربوي وتوليه 

تخاذ القرارات المتعلقة اإلهتمام الكافي والالزم، باعتبارها هي المسؤولة عن إدا رة العمل في المدرسة وا 

 بها، ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة كما رآها الباحث.   

 يتولون الذين والمديرات المديرين نوعية على كبير حد إلى يتوقف تربوية مؤسسة أية فشل أو نجاح إن

دارتها، قيادتها مهمة  ويطبقها بها يؤمن التي الفكرية المهارات نوعية في المدرسة مدير نجاح سر ويكمن وا 

 والتوصل الحلول في والتفنن تاإلحساس بالمشكال وفي األفكار ابتكار في كفايته مدى وفي مدرسته، في

 ترتيب وفي للعمل التخطيط في النجاح على لمساعدته ضروري ذلد ألن والمقترحات، اآلراء إلى

 المدرسة داخل والمنتظرة الحالية المتغيرات عم وفاعلية بنجاح التعامل على القدرة وفي األولويات،

  .وخارجها

ذا كسابهم األفراد قدرات تنمية يتم بوساطتها التي العملية هي التربية كانت وا   والمهارات األفكار وا 

 في التحكم بموجبها يتم التي الفعالة األداة هو التخطيط فان بفعالية، أدوارهم لممارسة واالتجاهات

 .أفضل الالً استغ والمادية البشرية الموارد إستغالل بقصد وتنظيمها أولوياتها حسب العمليات مجريات

 العوامل أحد أصبحت وقد الشاملة التنمية متطلبات تفرضها ضرورة ومستوياتها بمراحلها التربية وتعتبر

 إلى تهدف حيث التربية خالل من إال يتم ال مجتمع أي تخطيط أصب  بل تنمية، أي نجاح في الحاسمة

 .المطلوب بالشكل المتاحة الموارد إستغالل
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 الدراسة أسئلة 3.1

:التالية األسئلة عن اإلجابة الدراسة تحاول  

 :األول السؤال

 كمــا لحـم بيـت محافظـة فــي المـدارس مـديري لـدى( وصــعوبات ممارسـات)التربوي التخطـيط واقـع مـا
 المعلمون؟ يراه

 :الثانيالسؤال 

بـــاختالف متغيـــرات   التخطـــيط التربـــويممارســـات  لواقـــع الدراســـة عينـــة أفـــراد تقـــديرات تختلـــف هـــل

جننن  المدروننهس جإلننه ا  ننراف س الجننن س ونننواخ ال، ننرؤس المعلنن، العخمنن س ال ، نن  :الدراســة

 عخى المدروه؟
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 فرضيات الدراسة 4.1

 : التالية الفرضيات نيالثا الدراسة سؤال عن نبثقتا

 متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرضية

 بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .الجنس لمتغير تعزى لحم

 سطاتمتو  بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثانية الفرضية

 بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 . الخبرة سنوات لمتغير تعزى لحم

 متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  :الثالثة الفرضية

 بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى لحم

 متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الرابعة الفرضية

 بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .التخصص لمتغير تعزى لحم

 بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الخامسة الفرضية

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

 .المدرسة جنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة
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 بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :السادسة الفرضية

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

 .المدرسة على اإلشراف جهة لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

 5.1 الدراسة أهداف 

 هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:

من حيث  لحم، بيت محافظة في المدارس ومديرات مديري لدى التربوي تخطيطال واقع إبراز .8

 .بغرض تطوير العملية التربوية الممارسات والصعوبات،

الجــنس، ســنوات الخبـــرة، : واقــع التخطــيط التربــوي فـــي هــذه المــدارس فــي ظـــل متغيــرات تحديــد .4

 التخطـيط واقـع لىع ،المؤهل العلمي، التخصص، جنس المدرسة، جهة اإلشراف على المدرسة

 .لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي

 6.1   الدراسة أهمية 

 :يلي ما خالل من الدراسة هذه جاءت أهمية

 . التربوي للعملية التربوية التخطيط أهمية .8

كما  لحم بيت محافظة في نمديريال لدى لتربويالصعوبات التي تواجه عملية التخطيط ا ابراز .4

 . مون، وبالتالي العمل على مواجهة هذه الصعوبات من قبل ذوي العالقةيراها المعل

والمديرون  ،بشكل عام ونالتربوي المخططون منها يستفيد نتائج من الدراسة إليه تتوصل ما  أن .3

 ودعم التربوي، التخطيط والضعف في عملية القصور جوانب معالجة في تساعد بشكل خاص،

 .فيها القوة جوانب
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 وتنظيمات  إجراءات واتخاذ التربوي التخطيط تطوير في القرارات اتخاذ من رييناإلدا تمكن .2

 .جديدة تخطيطية وتشريعات

 .التربوي التخطيط عملية في جديدة مفاهيم تطوير في تساهم أن الممكن من. 2
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 اإلطار النظري 7.1

 المقدمة .1.7.1

وارد البشرية، خاصة إذا ما علمنا بأن الموارد البشرية يعتبر التخطيط  ضرورة عملية لتحقيق تنمية الم

في أية دولة تمثل عنصرًا أساسيًا وهاما من عناصر اإلنتاج والقوة الدافعة للتنمية، وهذا ما عززته 

وفق  2002نتائج الدراسات العالمية والعربية، واعترفت به المؤسسات العالمية رسميا اعتبارا من عام 

كو في هذا الشأن، مما دعا قيادات العالم والمسئولين عن التربية بوضع التخطيط قرارات هيئة اليونس

 األمثل من أجل تحقيق أكبر استثمار ممكن لرأس المال البشري.

ومن هنا بدأ تكثيف الجهود حول ماهية التخطيط التربوي وأساليبه وتطبيقاته، بهدف وضع الخطط 

ومتغيراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية من  المالئمة لكل دولة على حدة وفقا لثقافتها

 (. 2010أجل بناء بشري قوي قادر على مواجهة متغيرات القرن الحادي والعشرين )العجمي، 

اإلنسان بفطرته ال يعيش حاضره فقط، بل هو دائم التطلع للمستقبل والتحضير له، ومن هنا اهتم    

الحضارات القديمة إلى العصر الحديث وسيبقى كذلد ما  قيام ستقبلية منذاإلنسان بالتخطيط لحياته الم

ارات القديمة، بحيث نجد ضالتخطيط التربوي في الح ف  ر  دام له وجود على هذه األرض. لقد عُ 

اإلسبرطيين في الحضارة اليونانية أثناء عصر النهضة اليونانية، أي منذ حوالي خمسة وعشرين قرنا 

تحقيق األهداف العسكرية واالجتماعية واالقتصادية التي كانت محددة  أجل من قد خططوا للتربية

بشكل واض . كما نجد أفالطون في جمهوريته قد وضع مخططا تربويا يناسب المجتمع األثيني، كما 

أنه تكلم بوضوح عن أهداف التربية وعن المراحل التي يقطعها منذ المرحلة األولية إلى أن تخرج 

دد دور كل متخرج والطبقة التي ينتمي إليها تبعًا لمستواه التعليمي. ونجد االهتمام فيلسوفا، وح
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بالتخطيط أيضًا في الحضارات األخرى مثل الحضارة الصينية وغيرها من الحضارات القديمة التي 

 (. Coombs,1970) خططت للتربية من أجل تحقيق أهدافها الوطنية 

عرف إال بعد الحرب العالمية األولى، حيث يث، فإنه لم يُ أما التخطيط التربوي بمفهومه الحد

أثبت االتحاد السوفييتي مدى قدرته على التخطيط الناج  في المجاالت المختلفة، وقد ظهر ذلد في 

وحتى إذا كانت الطرق المتبعة في هذا المخطط دون مستوى ما   .8942المخطط الخماسي في سنة 

المخطط وما تاله أثبت مدى نجاعة التخطيط، بحيث تحولت أمة  هو موجود في عصرنا هذا، فإن هذا

يفوق عدد األميين فيها ثلثي السكان، وبعد أقل من خمسين سنة إلى أمة من أكثر االمم تطورًا في 

 (. Coombs,1970المجال التربوي ) 

خصائص التخطيط التربوي في  في حينه التعرف الى (Coombs ,1970) وحاول كومبوس

 :فذكرها كالتاليرحلة ، هذه الم

قصير المدى في تقديراته، ال يتجاوز ميزانية السنة القادمة، باستثناء بعض المخططات التي  -

 تتضمن تجهيزات وبرامج هامة حيث يمكن أن يكون المدى أبعد من ذلد. 

 تخطيط مجزأ، بحيث يتناول بشكل منفصل كل مكون من مكونات النظام التعليمي.  -

تبط بتطور احتياجات المجتمع واالقتصاد بشكل عام، بل هو تخطيط مستقل تخطيط غير مر   -

 يهتم أساسا بالجانب التعليمي. 

تخطيط نمطي غير ديناميكي يهتم بصياغة نموذج تربوي تبقى خصائصه الرئيسية ثابتة من   -

  .خرىسنة أل
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عل عدة عوامل نجد وبعد الحرب العالمية الثانية شهد التخطيط التربوي تطورًا ملحوظًا وذلد بف

همها التطور الكبير في المجال العلمي والتكنولوجي، والتغيرات االقتصادية والسكانية والسياسية أمن 

التي أثرت على نوعية االهداف المسطرة، وأدت بتحديد أدوار جديدة للتربية نظرا لنوعية  ،والثقافية

 الحياة المعاصرة.  المشاكل التي أصبحت تواجهها والتعقيدات التي أصبحت تسود

لم يعد ينظر للتربية على أنها أنها قطاع غير منتج ، بل أصب  ينظر إليها على أنها استثمار 

حقيقي يساهم في تطوير المجتمع، وهو ما أدى إلى زيادة االعتمادات المالية لهذا القطاع المحوري في 

نب التعليمي فقط، أصب  أكثر تفتحًا عملية التنمية. وبعدما كان التخطيط التربوي مقتصرًا على الجا

على الواقع االقتصادي من خالل تحديد دور المتخرجين من النظام التربوي حسب حاجات المجتمع 

 .(Coombs ,1970) في مختلف القطاعات

ذا ما أتينا إلى الوطن العربي، فإننا نجد     هتمام بالتخطيط التربوي أخذ في االتساع بعد أن إلن اأوا 

بضرورة إجراء مس  لمختلف الحاجات التربوية  8921دورة العاشرة لليونسكو المنعقدة عام أوصت ال

في البالد العربية، وتشكلت إثر ذلد لجنة وقفت على المشكالت التربوية وقدمت تقريرا تناولت فيه 

مراحل التوسع الكمي للتعليم، وذكرت أوجه الخلل الموجودة في التعليم من ذلد افتقاد التوازن بين 

التعليم وبين فروعه وبين تعليم البنين وتعليم البنات وبين التعليم النظري والتعليم الفني وبين التعليم في 

الريف والتعليم في المدينة وبين التوسع الكمي والتوسع الكيفي، وانتهى التقرير إلى ضرورة إعطاء 

عبد الحي، واض  في التوازن )أهمية أكبر للتخطيط التربوي من أجل الحد من هذا اإلختالل ال

4112) . 
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وقد أصب  التخطيط التربوي اليوم يحتل مكانة كبيرة في مختلف دول العالم وأصب  مبنيا على أسس 

علمية ومنهجية واضحة جعلته اختصاصا قائما بذاته، وال يمكن بحال من األحوال االستغناء عنه في 

 مختلف المجتمعات سواء منها النامية أو المتقدمة. تحقيق التنمية والزيادة في الرقي التي تنشدها 

 

 مفهوم التخطيط التربوي: .1.7.1

 :يرد للتخطيط التربوي تعريفات متعددة أن كغيره من المفردات التربوية، كان ال بد من

 مناسبة مستقبلية أهداف لتحقيق مستمرة منظمة عملية" بأنه (429، ص4114) حجي قد عرفهف

 تحقيق بهدف مختارة ألولويات وفقاً  واضحة لبدائل الرشيدة واإلجراءات القرارات نم مجموعة علي تقوم

 التربية نظام يصب  كي والتكلفة الزمن ولعناصر المتاحة واإلمكانات للموارد ممكن استثمار أقصى

 نهشأ من وبما الدائمة وتنميتهم المتعلمين لحاجات لالستجابات وفاعلية كفاية أكثر األساسية بمراحله

 فقد (22ص، 1999) الرفاعي أما المستمر. التقدم في الرغبة وخلق مرتفعة تنموية بمعدالت اإلسراع

 كامل في التعليمية السياسة ورسم جميعها التربية مشكالت إلى المتكاملة الشاملة النظرة" أنه ىعل عرفه

 واألوضاع لعاملةا القوى وأوضاع السكانية المجتمع بأوضاع شاملة معرفة إلى مستنداً  صورها

 ." واالجتماعية االقتصادية

التخطيط التربوي بأنه: عملية التوجيه العقالني للتعليم في حركته  (12، ص4112غنيمة) ويعرف 

نحو المستقبل، وذلد عن طريق مجموعة من القرارات القائمة على البحث والدراسة، تمكينا لهذا 

 ."الطرق وأكثرها فاعلية واستثمار أمثل التعليم من تحقيق األهداف المرجوة منه بأنج 

 التنمية لمسار العقالني بأنه عملية تطبيق للتحليل النسقي ( يعرفهCoombs 1970,) كومبوسأم ا 

 ويضيف ."والمجتمع المتعلمين وأهداف تحقيق حاجات في فعالية أكثر التربية جعل التربوية بهدف
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 وهو ...الماضي من يستخلصها التي الدروس خالل نم يهتم بالمستقبل التربوي التخطيط إن" :قائال

 كيفية الوصول عن أيضا بل يتخذها، التي الوجهة عن فقط بالتساؤل يكتفي ال متواصل، الذي مسار

 لذلد.  المحققة السبل أفضل وعن إليها

 أهمية التخطيط التربوي: .1.1.7.1

كان ذلد أنجاحه، سواء  التخطيط عملية جوهرية مهمة ألي عمل يسعى القائمون عليه إلى

كان هذا العمل في إطار دولي أو إقليمي أو أ، وسواء  اً صغير  مأ اً متوسط مأ اً العمل كبير 

 ،وطني أو لمؤسسة صغيرة ، وكلما كانت عملية التخطيط ألي عمل مدروسة بعناية ومتقنة

 وتحققت األهداف التي ُرسمت له جميعها أو أكثرها)  ،زادت فرص نجاح العمل نفسه

 في العديد . ويمكن تلخيص أهمية التخطيط( 4118، ) النمر وآخرون، (1999الشدي ، 

 نقاط ، والتي من أهمها : ال من

تباع القرارات اتخاذ في والعشوائية االرتجال عن االبتعاد -0  بتشخيص بدءاً  علمياً  أسلوباً  وا 

 . مثلاأل البديل ترجي  وانتهاءً  البدائل، واقتراح المعلومات، وجمع المشكلة

 يساعد على تحقيق االستثمار األفضل للموارد البشرية والمادية .   -2

   يساعد في تنمية مهارات وقدرات األفراد من خالل ما يقومون به من وضع للخطط    -3

 والبرامج.               

يساعد في التنسيق بين جميع األعمال على أسس من التعاون واالنسجام بين األفراد   -4

 المختلفة دون حدوث تعارض عند التنفيذ. واإلدارات 

 يساعد في وضوح مسارات العمل المستقبلي ألي مؤسسة أو دولة .   -8

 تقدير التنبؤات ووسائل التعامل معها بأسلوب علمي .   -.
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 ضمان الترابط بين المشروعات واإلنجازات وفق أولوياتها .  -7

  .ضمان التنسيق بين كافة العناصر الالزمة لتحقيق األهداف  -5

يسهل عملية الرقابة ألنه الوسيلة التي تقاس بها مساهمات األفراد واإلدارات والتعرف   -9

 على االنحرافات وتصحيحها . 

بحاجة إلى  هو ويرى الباحث أن التخطيط هو أساس التنمية في المجتمع الذي نعيشه، والذي    

ي يشمل أيضًا جميع حاجات الفرد الحديثة، كو المتقنة و  الصحيحة التخطيط الجي د باستخدام الوسائل

 ليواكب التطورات والتغيرات المستمرة في العالم. ،المتغيرة والمستمرة

 األهداف العامة للتخطيط التربوي:. 1.1.7.1

 يراها كما هذه األهداف وتقسم للمجتمع، العامة األهداف من التربوي تشتق للتخطيط العامة األهداف إن

 :إلى ( 2002 ) فهمي

 قدراته فرد حسب  للك المناسب التعليم توفير ، للتعليم متكافئة فرص كتوفير :االجتماعية فاألهدا

مكانياته  الجيد على الحفاظ الى لتطويره، إضافة الالزمة العاملة القوة من المجتمع احتياجات توفير ، وا 

 .وتقاليده المجتمع تراث من

 ، الصال  المواطن تربية ، للدولة السياسي انالكي على المحافظة في وتتمثل :السياسية األهداف 2-

 .والشعوب جميع األفراد بين والتعاون التفاهم وزيادة

 العاملة من القوة والبعيد لقريبا المدى في البالد احتياجات مقابلة خالل من  :اإلقتصادية األهداف 3-

 تبًعا ألخرى مهنة من في بسهولةالوظي التحرد على وقدرته للفرد اإلنتاجية الكفاءة وزيادة وكيًفا، كًما

 تطوير في منهما واالستفادة والتكنولوجي البحث العلمي وتنشيط ، البطالة مشكلة ومواجهة للظروف،

 . التعليم على اإلنفاق سياسة تنسيق وترشيدو ، والبشرية الطبيعية الموارد
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 :التربوي التخطيط عناصر. 1.7.1

 ( على ثالثة عناصر مهمة رئيسة وهي:8912ف )يرتكز التخطيط التربوي كما ورد عند خل

 .العنصر البشري: حيث يعني بتخطيط إمكانية تزويد المجتمع بالقوي البشرية المؤهلة -

 .العنصر المالي : ويختص بعملية توفير األموال الالزمة وتوزيعهاعلى أوجه اإلنفاق المختلفة -

 .فترة التنفيذ العنصر الزمني: يعني بالعمر الزمنى للخطة من حيث -

 .باإلضافة إلى وضع التصورات المستقبلية الضرورية لمواكبة ركب التطور والتقدم المنشود

 يسعى النظام غير أن هناد عناصر أخرى للتخطيط يمكن إجمالها في وجوب تحديد األهداف التي

ساس ولب عملية التربوي إلى تحقيقها، ووسائل تحقيقها حيث أن اختيار أنسب وأفضل الوسائل يعتبر أ

 .التخطيط. إضافة إلى تنفيذ ومتابعة القرارات المتخذة

 

 :للتخطيط التربوي ىالعناصر األخر 

تتركز القرارات عادة في التخطيط التربوي على األهداف المرجوة من التعليم وأنج  الوسائل وأكثرها 

بد من اإلحاطة بمكونات أو وهنا ال ،فاعلية في تحقيق هذه األهداف تبعًا للموارد المالية المتاحة

 عناصر التخطيط التربوي انطالقًا من األهداف التربوية واألولويات والبدائل تبعًا للموارد المتاحة:

  :ـ تحديد األهداف1

 :لكل نظام تعليمي أهدافه و يوجد أهدافًا مشتركة تحصر في ثالثة محاور لمختلف األنظمة التعليمية

، بمعنى إعداد القاعدة المعرفية من المواطنين الذين لم يعد في اإلمكان أـ تحقيق الكفاية االجتماعية

نجاحهم ونجاح مجتمعاتهم في الحياة العصرية من غير تعليم، ويتضمن هذا الهدف تقديرًا لقيمة العلم 

 .ودوره في المجتمعات، والتنمية للفرد والمجتمع
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عليمية المتكافئة للجميع دون استثناء، وهذه ب ـ تحقيق العدالة االجتماعية: وذلد بتوفير الفرص الت

 .استراتيجية عالمية

ج ـ تحقيق الكفاية االقتصادية، بمعنى توفير العمالة الماهرة في شتى قطاعات اإلنتاج والخدمات وعلى 

 .مختلف المستويات بالقدر والكيف الالزمين لنمو اقتصادي حديث

بأخرى إال أنها تتفاوت فيما بينها في درجة تأكيدها  وتتبنى معظم دول العالم هذه األهداف بصورة أو

 .واحدًا أو أكثر منها، وكذلد في درجة تحديدها وتوضيحها فضاًل عن التفاوت في حقيقة تجسيدها

  :ـ وسائل تحقيق األهداف2

دارةاوتشتمل على مدخالت النظام التعليمي من معلمين ومنه ويرتبط النجاح في  ،ج وبناء وخدمات وا 

األهداف بتوافر كافة المدخالت الضرورية من جهة والتوصل إلى فاعلية وكفاية في الناتج  تحقيق

التعليمي، وهذا ما يحرص عليه التخطيط السليم فيحقق بذلد االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة 

 .والناتج األحسن للنظام التعليمي

  :ـ زمن التخطيط التربوي3

يقًا للوقت عند تحديد الهدف ليصير هذا الهدف موقعًا زمنيًا مثلما هو إنجاز يعمل التخطيط حسابًا دق

نما يتم بالتفكير واألساليب العلمية تمييزًا  بعينه، وهذا التحديد الزمني ال ُيحسب وال ُيقدر اعتباطًا، وا 

  .للتخطيط من غيره من الوسائل غير العلمية

  :ـ التنفيذ والمتابعة4

د عملية إعداد مجموعة من القرارات العقالنية بشأن مستقبل التعليم فهو ال التخطيط ال يكون مجر 

ن التنفيذ والمتابعة يعد اختبارًا للقرارات في الواقع وما يترتب على أيستقيم من دون تنفيذ و متابعة، إذ 

ر فيها للخطة فُيعاد النظ هذا االختبار من كشف لمزيد من الحقائق واألخطاء والتي تشكل تغذية راجعة
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  وفي تعديلها. ومن هنا يكون مبدأ المرونة في الخطة بتعديل أولوياتها وبدائلها في أثناء التقويم

 .المرحلي للخطة التربوية

 . مراحل عملية التخطيط:1.7.1

 (:842-848ص ص ،  4114يمر التخطيط التربوي بعدة مراحل ومن أهمها كما وضحها حجي )

 يًا وبيئيًا: دراسة الواقع تخطيطيًا وتعليم -8

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة تقويمية للخطط السابقة والنظام التعليمي السابق، وكل العوامل 

 المؤثرة فيه إيجابًا وسلبًا وتشمل هذه المرحلة:

تقويم الوضع السابق، ويمكن أن يشمل الخطة السابقة سواء كانت قصيرة األجل أو طويلة  -

أماكن القوة والضعف وكل العقبات التي واجهت  األجل والهدف من هذه المرحلة توضي 

 الخطة السابقة. 

تحليل الوضع التعليمي الراهن، وهنا يتم تشخيص الوضع التعليمي وبيان مدى تحقيق أهداف   -

التعليم ومدى تناسب المخرجات مع مدخالت التعليم، وهذا يتطلب إجراء دراسات لمدخالت 

 الطلبة، المناهج، اإلدارة، طرق التدريس ..... الخ(التعليم من حيث ) األهداف، المعلمين، 

دراسة بيئة النظام التعليمي، وهي تعني بيئة التخطيط وهذه البيئة تلعب دورًا مهمًا في نجاح   -

الخطة التعليمية أو فشلها، وتشمل كل االعتبارات السياسية ، اإلقتصادية، الثقافية والسكانية. 

ى جميع اإلتجاهات السياسية في المجتمع، ألن الظروف فالمخطط التربوي يجب أن ينظر إل

السياسية الراهنة للمجتمع تلعب دورًا كبيرًا في نجاح عملية التخطيط، وتؤثر سياسة نظام 

الحكم على التعليم وتخطيطه، كما تؤثر الظروف اإلقتصادية على التخطيط وذلد إذا كان 

ليم وتوفير كل متطلباته. كما أن المجتمع ذو قوة اقتصادية فسيتمكن من تمويل التع
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االعتبارات الثقافية والسكانية تؤثر على عملية التخطيط، حيث أن المجتمع الذي تنتشر فيه 

األمية والتخلف أوضاعه التعليمية تختلف عن المجتمعات األخرى فتخطيط التعليم يتأثر 

 بالمناخ العام للمجتمع. 

 وضع الغايات واألهداف:  -4

هداف التربوية التي ترتبط بغايات وأهداف المجتمع السياسية، اإلجتماعية، وهي الغايات واأل

واإلقتصادية وفي هذه الحالة يجب مراعاة األولويات كما تؤخذ الحاجات في االعتبار ويرتبط 

 التخطيط دائمًا باألهداف واألهداف هي الغايات التي تسعى اإلدارة لتحقيقها. 

 :فوضع استراتيجيات لتحقيق األهدا -2

وهنا يجب على المخطط التربوي وضع مجموعة من األسئلة التي تتعلق بالجماعات الرئيسة  

من السكان التي ستتأثر باألهداف والمصادر واألنشطة التي تكون مطلوبة للوصول الى 

 األهداف.

 :اعتبار الوسائل البديلة للوصول إلى األهداف -2

ية هي النشاطات األكثر فعالية لتحقيق ويرتبط ذلد بما إذا كانت تنمية المصادر البشر  

األهداف ومدى إمكانية تحقيق األهداف عن طريق برامج وسياسات اقتصادية وسياسات 

 اجتماعية.

 اعتبار السياسات البديلة لدعم الوسائل:  -2

وبعد تقرير الوسائل فد تكون هناد ثمة حاجة إلى تحويل السياسات إلى قوانين وتشريعات أو  

 مات، حتى يكون هناد إمكانية للتنمية بشكل أكبر وأكثر عملية وواقعية. إجراءات وتعلي

 اعتبار البرامج البديلة لتحقيق األهداف:  -2
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تعتبر البرامج البديلة لتحقيق األهداف هي الخيارات التي ينبغي أن تخضع للدراسة والتحليل 

بد أن يكون هناد  والتقويم وهي السبل التي يحددها مخططوا التعليم لتحقيق األهداف وال

 تناسق بين األهداف والسياسات واالستراتيجيات. 

 وضع الخطة :  -2

وتتضمن ترجمة الصورة العامة الى صور رقمية ومؤشرات مادية في هيئة برامج عمل مفصل 

  ألولويات المشاريع وبرامج العمل والحركة وتقوم في هذه المرحلة اإلجراءات التالية:

يم وحصر مشكالته وما ينبغي إحداثه من أجل تحقيق األهداف تقويم أوضاع نظام التعل-
 المرسومة.

صياغة االحتياجات في ضوء اإلمكانات المتاحة والمتوقعة كذلد تحديد الوسائل واختيار  -
 أنسبها لتحقيق األهداف.

تحديد األسس والمعدالت الخاصة بسياسة القبول ومعدالت نموها في كل مراحل التعليم  -
 باحتماالت التغيير. والتنبؤء 

يجب إحداثه من تطوير نظم التعليم، وما يلزم تغييره من  وشامل لماوضع برنامج مفصل  -
 المناهج والمقررات الدراسية. 

التنسيق بين المشروعات جغرافيا وزمنيا لتجنب التضارب أو األزدواج فيما بينها ووضع  -
 المواصفات الكاملة للبرنامج التنفيذي للمشروع.

 تحديد الزمن والتكلفة ومصادر التمويل والتوقع بمتغيراتها .  -

 وضع موازنة تخطيطية:  -1

يستلزم وضع الخطة التعليمية وجود برامج للتمويل، فالتخطيط الناج  يحدد مصادر التمويل 

الالزم ويستلزم حصر الموارد والثروات المختلفة التي يمكن االستفادة منها. فالموازنة 
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التقديرية تعد بمثابة ترجمة واقعية للتنبؤ إذ يتحول التخطيط الى واقع ملموس التخطيطية أو 

 معبر عنه كميا بطريقة تحدد المطلوب أداؤه واالحتياجات المستقبلية لتحديد االهداف.

 وضع خطة لتقويم الخطة الرئيسية:  -9

عملية  حيث أن الخطة التعليمية الناجحة تحتاج الى خطة فرعية لتقويمها ويندرج تحتها

المتابعة والتنفيذ والمقارنة، حيث يقوم المسئولون بالتحقق من ان تنفيذ الخطة يسير في طريقه 

 بكل دقة وحتى يتم تعديل المطلوب تعديله.

 تنفيذ الخطة ومتابعتها:  -81

ويستلزم ذلد الحصول على موافقة السلطات على الخطة الموضوعة وتنفيذها وعلى الخطة 

 ات التخطيطية. التمويلية وكل الموازن

 أسس التخطيط التربوي: .7.7.1

 .للتطبيق مسبقا والقابلة الموضوعة األهداف من جملة أو معين هدف توفر على أوالً  التخطيط يستند

 :(8912، كما جاءت عند خلف)اآلتية األسس على يستند أن البد علمًيا التخطيط يكون ولكي

 ذات طبيعة المعلومات تكون ما وغالًبا ، التخطيط عموضو  عن الالزمة والبيانات المعلومات جمع 1-

 إلى من خطة والمعلومات البيانات وتختلف إحصائية، رقمية طبيعة ذات البيانات تكون بينما كتابية

حصاءات باإلحصائيات السكانية يعنى ما غالًبا التربوي التخطيط أن إال آخر، إلى ظرف ومن أخرى  وا 

 .توافرها الواجب والمادية المالية القوائم إلى باإلضافة العمالة

 منها مفيد هو ما وتقرير منها لففادة محاولة في جمعها تم التي والبيانات المعلومات وتحليل دراسة  2-

 .الخطة لوضع تمهيًدا وذلد ، مفيد غير هو وما

 المعلومات جمع استكمال بعد الخطة وضع في المباشرة عملية فهو الثالث األساس وأما  3-
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 هذا الجانب ألهمية نظًرا التخطيط أسس من المركزية النقطة يعتبر الخطة ووضع وتحليلها، البياناتو 

 .العملي التنفيذ حين وخصوًصا

 بشأن المناسب القرار باتخاذ وذلد المالئمة، القانونية الصفة الخطة إعطاء عملية تأتي وبعد ذلد  4-

 .التنفيذ بشأن القرار اتخاذ يتم لم إذا تذكر أهمية ودون عقيمة تبقى حيث تنفيذها،

 الخطوة هذه وتعتبر ، التنفيذ عند الرئيسة الخطة إخفاق احتماالت لمواجهة البديلة الخطط وضع  5-

 اتجعله بمعوقات يصطدم ال لكي األساسية الخطط إعداد حين ملحة وضرورة األهمية غاية في  

 .جزئًيا أو كلًيا للتطبيق قابلة غير 

 ات األخذ بالتخطيط التربوي:مبرر . 1.7.1

  :منها للتخطيط التربوي  ( إلى عدة مبررات8912أشار عبد الدايم )

 سبيل ال الحديثة بأنه المجتمعات توصلت حيث  :التربوي بالتخطيط رتباطهاو  االقتصادي التخطيط -1

 البشري العنصر شأن فعلم يرت ما  والزيادة الجودة حيث من االقتصادي اإلنتاج أو باإلقتصاد اإلرتفاع إلى

 الحديث المجتمع لحاجات تستجيب وتربيته تربية هبإعداد وذلد ، اإلقتصاد هذا عجلة يسير الذي اإلداري

عداد و  وعلماء مبدعين، ًا، وكبار  ًا صغار  الفنيين بإعداد المتزايدة،  يلعبون الذين العلمية البحوث أربابا 

 أمد منذ ديوي األمريكي رأى كما النهاية في بد وال ، نتاجعلى اإل وقدرته االقتصاد تطوير في دور أكبر

  .شامالً  تربوًيا انقالبا اإلجتماعية واالقتصادية اإلنقالبات يسعف أن

 الباحثون حيث يرى :األموال لرؤوس مثمرًا وتوظيًفا مردوًدا التربية اعتبار التخطيط مبررات ومن -1

 عنهما عبر وقد  .التقدم التعليمي وبين اإلقتصادي التقدم بين كاملين وتالزًما ترابًطا هناد أن والعمالء

 .تربوًيا متخلف بلد هو اقتصاديا المتخلف البلد بأن
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 (:1771أيضا، وذلك كما يراها مطاوع ) للتخطيط التربوي المبررات ومن -1

 التطور فان  ،والصناعة العلم أي ،مجال التكنولوجيا في السريع والتغير للتقدم التربية مجاراة ضرورة 

 يؤدي كما اإلداريين،و  والفنيين العلماء إلى الحاجة جديدة ويزيد حاجات يخلق  السريع، والتقني العلمي

 المهن وعلى المختلفة االقتصادي النشاط مجاالت على الطاقة العاملة توزيع في واض  تغيير إلى

 بحيث العاملة، للطاقة التربوي عدادناإ طراز في واضًحا تغيًرا الذي يتطلب األمر المختلفة، واألعمال

 يمكن وبحيث واإلداريين، والفنيين العلماء إلى المتزايدة المجتمع حاجة تلبية هذا اإلعداد طريق عن يمكن

 اإلعداد طراز في التغير هذا ومثل جديًدا، توزيًعا وتوزيعها العاملة الطاقة إنتقال مع ظاهرة التكيف

 المستجدة. الحاجات لهذه وزنا يقيم تربويا تخطيطا طلبيت حيث وكيًفا كًما التربوي 

 :التربوي التخطيط خصائص. 7.7.7

   إلى خصائص التخطيط التربوي كما يلي:  (1999 )البوهي  أشار

قتراح معينة مشكلة التفكير)تقدير في موضوعي أسلوب . التخطيط 1  المناسبة لها(. الحلول وا 

 والمعلومات للبيانات سابق تحليل دون قرار اتخاذ )عدمدينامكي  تحليلي تفكير التخطيط 2. 

 الصلة(. ذات

 المدخالت حيث من التربوية العملية عناصر بين التكامل تكاملي )يراعي تفكير التخطيط 3. 

 والمخرجات(. 

 .باالحتماالت( ومليئة أكيدة غير نظرة للمستقبل )النظر إسقاطًيا تفكيًرا يتضمن التخطيط 4. 

 أفضلها(. إلختيار وتجربتها البدائل التجريبي )تحليل الفكر بطابع يتسم طالتخطي  5.



22 
 

 الحاضر(. أو الواقع من منطلًقا والتخيل بالخيال المثالي ) يتسم التفكير من نوع التخطيط  6.

 منها لكل والقرارات االحتماالت من جملة أمامه )يضع وصري  واض  تفكير التخطيط  7.

 .وسندها( مبرراتها     

 أولويات ويحدد الغد، بعد وما والغد اليوم في يفكر ) بالزمن ترتبط تفكير عملية التخطيط  8.

 .والتوقيت  الزمن    

 فقد حدد خصائص التخطيط التربوي كما يلي:  (8992)أما عقيالن

 االستمرارية: أي البد أن يكون التخطيط غير متوقف أو متقطع. -8

 له أهداف محددة. -4

والحروب  ة: قد توجد أولويات معينة تكون أهم من غيرها في وقت معين، فوقت المشاكل األولوي -2

تكون األولوية للدفاع عن أرض الوطن أما في وقت السلم تكون األولوية حسب الحاجات اإلنمائية 

 مثاًل الزراعة. 

ئ ال بد أن يكون فإذا اصطدمت الخطة بشيء مفاج االختيار بين البدائل: البد من وجود البدائل،  -2

   البديل جاهز ومتوفر.

 الشمول: شمول جميع القطاعات وجميع األنشطة المرتبطة بالخطة. -2

خالل   المرونة: يجب أن تكون الخطة مرنة وقادرة على مواجهة الظروف والمستجدات وذلد من -2

 نفس الخطة السابقة ولكن مع إجراء تعديالت بسيطة.
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تكون الخطة واضحة ودقيقة وغير متشعبة، ألن الخطة الغير واضحة الوضوح والدقة: يجب أن  -2

 والمتشعبة يصعب تحقيقها لكثر االستفسارات التي تنتج من عدم الوضوح.

الواقعية: ال بد أن تكون الخطة واقعية ومن أشياء ممكن تحقيقها، وأن نكون واقعيين عند وضعها،  -1

 وأن ال نتحدث عن أحالم.

 دائمًا مستقبلية، أي تكون لدى واضع الخطة نظرة مستقبلية وأن تكون لدية القدرة التوقع: الخطة  -9

 على توقع المستقبل واستشفاف ما يحدث.

 :التربوي التخطيط في المؤثرة العوامل .8.7.7

براهيم سعادة يرى  :التربوي التخطيط في المؤثرة العوامل أهم أن ( 2001 ) وا 

 في عملية التربوية السياسة لراسمي والرئيسة العامة التوجهات هاتمثل التي التربوية السياسات 1-

 تخطيط مباشر في بشكل تؤثر التربية ومجلس معاونيه وتوجهات وتوجهاته التربية وزير من ،التخطيط

 .األخرى دون الجوانب بعض في الملحة الحاجة إلى  -أحيانا– النظر دون التربية

رؤيتها  التربوية للخطط الممولة الجهات هذه تفرض حيث :التربوية للخطط الممولة الجهات 2- 

 غير مالئمة تكون قد التي الشروط بهذه التخطيط يتأثر وبذلد  التربوي، التخطيط عملية على وشروطها

 .ومبادئه معتقداته تمس قد التي أو المجتمع إليها يتطلع التي التربية ألهداف أو للواقع

 في التخطيط مهًما دوًرا التغيرات هذه تلعب حيث :والمحلية العالمية اسيةوالسي االقتصادية التغيرات 3- 

 هذا تواكب خبرات جديدة إلى يحتاج ،المفتوح السوق إلى المغلق السوق من االنتقال إن حيث التربوي

 السياسية التغييرات وكذلد . العمل سوق في النقص لسد الالزمة بالخبرات وتزوده االقتصادي التغيير
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 ضغوط من يعاني الذي العربي التربوي وخصوًصا التخطيط في دوًرا تلعب حيث العالمي؛ المستوى على

 .العربية الدول معظم في بها المعمول واألنظمة التربوية المناهج لتغيير خارجية قوى قبل من

 الفترة إطالة أو التنفيذ في تأخير أي وأن زمنية بفترة محكوم خطة أي تنفيذ إن حيث  :الزمنية الفترة 4- 

 مما ، العاملين في نفوس الحماس وتخفيف تأخيرها، أو األهداف تحقيق عدم إلى يؤدي للخطة الزمنية

 األهداف وأن المنطقي، االستعجال غير يعني قد الخطة وقت في تقليل أي وأن الخطة، على اً سلب ينعكس

 .المرجوة للفائدة تحقيق دون وضعها تم قد وضعها تم التي

 األولويات تحديد إلى تؤدي المشاركة هذه إن حيث  :التخطيط في الشعب ألطياف الواسعة شاركةالم 5- 

 . برمتها التخطيط عملية على وتأثيره التربوية الخطط واضعي مع تتعارض قد التي

 

 :التربوي التخطيط مجاالت. 9.7.7

ات نجاح التخطيط ألن أن تحديد مجاالت التخطيط التربوي يعتبر من أولى خطو يرى الباحث      
العملية التخطيطية عملية تحقيق أهداف مرغوبة فال بد من تحديد العنصر الذي ستجري عليه عملية 

 :(8922مطاوع، )، ( 4118) سعادة وابراهيم،التربوي التخطيط مجاالت أهم منالتخطيط. و 

 المستوى الجنس، ،المستهدفة الفئة :مراعاة يجب للمتعلم التخطيط ندع  :للمتعلم لتخطيطا 1- 

 .التعليم نوعية وكذلد للسكان، الديني االجتماعي القيمي التراث المحيطة، البيئة الفردية، التعليمي،الفروق

 التبرير المنطقي توضي  :منها رئيسة خطوات بعدة للمنهاج التخطيط يمر حيث  :للمنهاج التخطيط 2- 

 الخبرات اختيار وتنظيمه، والمحتوى األهداف ياراخت الدراسي، جاالمنه مجال تحديد التخطيط، لعملية

 .المنهاج تجريب وأخيرا  .ووسائله التقويم إجراءات تحديد التدريس، وطرائق التعليمية
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 نأ حيث ،المشرف المدير، المعلم، :التعليمية العملية على القائمة البشرية للعناصر التخطيط - 3

 العناصر لهذه واإلدارية التعليمية الكفاءات رفع على العمل يتطلب البشرية العناصر لهذه التخطيط

 .األفضل إلى التعليمي بالواقع النهوض أجل من البشرية

 مواصفات تحديد التمويل، مصادر تحديد حيث من :التعليمية والتجهيزات المباني لتمويل التخطيط 4- 

 والمجالس البلديات إشراد كيفية واألجهزة، البناء تمويل تخطيط التعليمية، واألجهزة المدرسي البناء

 .التمويل مجال في العام اإلنفاق ترشيد وسبل المدرسية، المباني على اإلنفاق في المحلية

 : في تتمثل التربوي التخطيط مجاالت أن فيرى( 121ص ،1996) اآلغا أما 

 .التربوي للهيكل التخطيط.0

 .للمعلمين التخطيط.2

 .والتجهيزات للمباني التخطيط .3

 .الطالبية للخدمات التخطيط .4

 .الدراسية والخطة المدرسي والكتاب الدراسية للمقررات التخطيط.8

 

 العوامل التي يجب مراعاتها عند التخطيط التربوي:. 10.7.1 

المنشود الذي يحقـق لنـا األهـداف ويقودنـا إلـى التطلعـات إلى المستوى  التربوية حتى نصل بالخطة
 :  (4112) الحربي،التالية بد من مراعاة الشروط ال

 .أن تحقق الخطة األهداف الموضوعة من أجلها -8

 .مراعاة االعتدال في األهداف -2

 .الواقعية في الخطة -3
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 .مراعاة األولويات عند تنفيذ الخطة -8

 .أن تحقق الخطة عنصر المرونة -.

 .أن تكون الخطة متوازنة وفق حدود اإلمكانيات -7

 .ميزانية ) التوزيع حسب االحتياج (عدالة التوزيع لل -5

 .أهمية التطوير للخطة -9

 .ين بتنفيذهيأن يراعي البرنامج التنسيق بين المعن -05

 

 :العربي العالم في التربوي التخطيط. 77.7.7

 التعليمية المؤسسة تبنتها التي الحديثة الوظائف من أصب  التربوي التخطيط أن (8912)جوهر يشير 

 خارج من نابًعا الحديثة بفنونها الجديدة الوظيفة هذه لنشوء يالحقيق فعاالد وكان عربية،ال البلدان في

 االقتصادي التخطيط حلقات من كحلقة  نشأ ما أول  التربوي التخطيط نشأ فقد  .التعليمية المؤسسة

 ديةاالقتصا التنمية عناصر من بواحد االهتمام طريق عن كاملة أغراضه تحقيق في معاونته بهدف

 البشري.  المال رأس أو البشري العنصر وهو الرئيسة

 تحقيق عدم العربية بسبب الدول في التربوي للتخطيط حقيقية أزمة هناد أن ( 1991 ) النوري ويرى 

 خالل من وذلد ،واالجتماعية الشاملة االقتصادية للتنمية خدمات من التربوية النظم في المرجو التطوير

 زيادة عوامل من أساسي االقتصاد كعامل على اعتماًدا أكثر التربية أصبحت فقد  ،المنصرمين العقدين

 متطلبات حسب والتدريب اإلعداد ازدياد أهمية نلمس أن البد ، المعوقات على للتغلب و لذلد . فاعليتها

 ولذلد . وتركيزه اتجاهاته وطبيعة االقتصادي بالنظام بدورها تحدد التي البشرية القوى من العمل سوق

 أيضا البد العلمية. الناحية من والتعليمية التربوية فاعلية النظم لزيادة ضروري أمر التربوي التخطيط فإن
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 مجال في المتكاثرين فالتخطيط التعليم لزبائن أكبر استيعاب تحقيق في المتاحة الموارد من اإلفادة

 السماع بين األقل الزمنية على لهوةا بتضييق كفيل يوم، كل في المنجزة الجديدة والمعرفة المفاهيم

 .بها األخذ وبين الجديدة بالمعرفة

( فيشير الى مجموعة من المعوقات التي رافقت عملية التخطيط التربوي في الوطن 8912)توما أما
 العربية، منها:

 .التحصيل مستوى ارتفاع الطلبة عدادإ في التوسع يرافق . لم8

 بل للطلبة، واإلبداعية التحليلية القدرات لتنمية كبيًرا اهتماًما بيةالعر  التربوية األنظمة تول لم .4

 .والحفظ والتلقين والكتابة القراءة في غالًبا اهتمامها وضعت    

 العاملة، القوى من السوق احتياجات وبين والمعاهد المدارس في يدرس ما بين التنسيق ضعف .2

 والهندسية، الطبيعية العلوم دراسة على التركيز نيكو  حيث المتقدمة الدول في يجري ما بعكس    

 االختناقات حدوث تفسر بدورها والتي الفنية التخصصات في والخبراء العلماء ندرة يفسر وهذا    

 .االقتصادية التنمية عملية في     

 : التربوي التخطيط ومشكالت صعوبات . 72.7.7

 النمو أن وخبراء االقتصاد االقتصاديين إدراد في لتمث الثانية العالمية الحرب بعد جديد واقع ظهر

 وتكوينه اإلنسان إعداد تنفق في التي األموال وأن ،البشري المال رأس بتنمية إال يتحقق لن االقتصادي

 الدول أولويات قمة على وتدريبه إعداد اإلنسان أصب  لذلد المستقبل في ثماره وستجلب مثمر بتوظيف

 .(2006 ،والنامية )آدم المتقدمة
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 حل في سبيل التطبيق موضع وضعها يجب ضرورية أساسية تغييرات أن الباحثين من كثير ويرى

 اديةـللقوى االقتص ونتيجة  .التعليمية المؤسسات تواجه التي اليةـالح العوائق ورفع المشكالت

 طويلة راتويمتد لفت الجوانب مختلف يغطي الذي الشامل التخطيط إلى بالتحول ينص  ةـواالجتماعي

 مختلف وكما يؤمن  المستقبل، في سيرها خط ويحدد واإلمكانات الجهود كافة تعبئة ويحقق المدى

 القرارات اتخاذ نتيجة المختلفة البدائل وكذلد الممكنة، المخاطر لتحليل واألزمة الضرورية األدوات

 .Peter, 1981) المعنية)

 :الخصوص وجه على النامية البلدان في يالتربو  التخطيط يواجهها التي المعوقات أهم أما

 من المنشودة األهداف تحقيق على القدرة التعليمي النظام كفاية تعني :التعليمي النظام كفاية عدم 1-

 :أنواع أربعة إلى التعليم في الكفاية معايير وتقسم التعليم،

 .منه باألدوار المتوقعة القيام على الداخلية التعليمي النظام قدرة مدى بها، ويقصد  :داخلية كفاية  -أ

 .اإلدارة مثل المؤسسات التعليمية داخل العمل تقود التي البشرية العناصر على الداخلية الكفاية وتشتمل

 قام جلهأ من الذي المجتمع أهداف تحقيق على النظام قدرة مدى ، بها ويقصد  :خارجية كفاية - ب

 . الزيادة السكانية مع ويتماشى يواكب كمي سعتو  ومن للجميع الفرص بإتاحة لخدمته النظام

   .يخرجه الذي الخريج نوعية على النظام تركيز مدى ، بها ويقصد  :نوعية كفاية  -ج

 معدالت بها انخفاض ويرتبط التعليمي النظام يخرجهم الذين التالميذ عدد بها، ويقصد  :كمية كفاية  -د

 .(2006 والرسوب)آدم، التسرب
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  :التعليمية سياسةال جمود  2-

 للنظام والمعوقات األساسية للعينات المنطقي التسلسل في أساسيا خلال هناد أن ( 1996 ) الجابري يرى

 األهداف في وبالتالي ضعف التربوية الفلسفة غموض في ذلد ويتجلى العربية البلدان في التربوي

 وتخطيط للتربية والسياسة التربوية ةالعام األهداف بين الترابط عدم في ويتجلى وتدرجها، وتسلسلها

 .والتعليم التربية

 إلحداث والمرونة الكافية القابلية وعدم بالجمود توصف العربية الدول من كثير في التربوية فالسياسة

 الرؤية غياب أن في االعتبار يوضع أن يجب حيث والعشرين، الحادي القرن في الالزم والتطوير التغيير

 وفق والبرامج األولويات لتحديد وضع السياسات في التربوية األنظمة بعض تخبط لىإ أدى التخطيط في

 .الفعلية العربية الدول االحتياجات

 السياسات التغيير نتيجة تقاوم أنها النامية الدول في وبخاصة التعليم أنظمة غالبية لدى العامة فالظاهرة

 .(2002 لمدارس)الشراح، في  واإلداريين المعلمين من نابعة أساسها في والمقاومة المستقرة غير التربوية

 :التربوية اإلدارة إشكالية -1

 مجال كل متوغلة في فهي ذ،التنفي قيد المشروعات فشل أو لنجاح مباشر تأثير ذات اإلدارة تعتبر حيث

جراءاته ادئهومب أصوله وتطبيقاته له بذاته قائًما علًما وأصبحت والتعليمية التربوية األنظمة مجاالت من  وا 

 .التربوي النظام في وتأثيراته وآلياته

 تهتم العمل بطريقة استبدادية إدارة أي بالسلطوية، العمل اإلداري بالجانب يتعلق فيما المعوقات أبرز أما

 في العالمية التجارب وتبين ،الرأي بداءإ أو بالمشاركة لألفراد الفرصة إتاحة دون والتسلط بالشكليات

 عناصر بإدخال للقادة المخولة استخدام السلطات نتيجة اً سوء تزداد األحوال أن التربوية ارةاإلد ميدان
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 دون والسياسية االجتماعية العالقات اإلداري بسبب والترقي االمتيازات تقديم في والمفاضلة المحاباة

 أنظمة من كثير في تتفشى ظاهرة فالسلطوية  .وامتيازاته ومؤهالته الفرد كفاية االعتبار بعين األخذ

 أو بصورة وتسهم وكفاياته التربوي النظام فاعلية في تؤثر وبالتالي العربي، الوطن في والتعليم التربية

 (.2006 )آدم، التربوية األهداف تحقيق إعاقة في بأخرى

 :للمعلمين المهنية التنمية  4-

 وأخطرها، العملية التعليمية دخالتم أكبر يمثل ألنه التربوي؛ التجديد في األساسي العنصر هو المعلم

 .أيضا األجيال مستقبل ونوعيته ونوع التعليم اتجاهات تحديد في أساسي ومنفذ مشارد المعلم إن حيث

 وبالتالي الزاوية حجر يمثل المعلم أن التربوية إال العملية في تؤثر كلها التعليمية العملية مدخالت أن فمع

 .فشلها آو التربية إنجاح في مهم وحاسم عامل وهو انية،اإلنس التنمية عملية مفتاح يمثل

 :التعليمي اإلنفاق في الفجوة  5-

 اإلنفاق ،اإلنفاق التعليمي في الدول بين هائلة فجوة هناد أن إلى الشراح، رؤية حسب اإلحصاءات تشير

 األجهزةشراء ثلم  :واإلنفاق الخارجي ، المدرسية المباني وصيانة المعلمين أجور صرف مثل  :الداخلي

 يراعي أن يجب الناج  فالتخطيط  والمباني القائمة، األراضي ثمن تتضمن التي : الرأسمالية والنفقات 

  .(2002للتربية )الشراح، السنوية الموازنة إعداد عند السابقة الجوانب

 دوره أداء ناألحيان ع من الكثير في تعيقه عديدة ومشاكل عقبات يواجه التربوي المخطط أن يخفى وال

 إتباع من حرمان المخطط في الفعال األثر المشكالت لهذه وأن ، وتقويمها وتنفيذها خططه وضع في

 عامة طبيعة ذات تكون المشكالت قد هذه مثل وأن ومشاريعه، خططه رسم في الصحي  العلمي األسلوب
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 التغلب في لتساعدها لديها شريةالمادية والب اإلمكانيات توافر عدم حيث من ، الثالث العالم دول معظم في

 :اآلتي النحو على هذه المشكالت أهم تلخيص ويمكن . مصاعب من يواجهها عما

 : التعليمي للتخطيط األساسية واإلحصائيات البيانات نقص  1-

حصائيات بيانات توافر من بد ال للتعليم خطة أي وضع عند  رئيسا عنصًرا وهي تعتبر ومتنوعة متكاملة وا 

 والنمو الزيادة وتقديرات السن والجنس حسب وتوزيعهم السكان تعداد بيانات مثل التخطيطي، ظامالن في

 تزويد وكذلد الديموغرافية من البيانات ذلد وغير الحضر أو الريف في سواء الخطة سنوات خالل

 سالجن حسب االقتصادية القطاعات في ضوء مهنيا وتوزعها العاملة القوى عن ببيانات المخططين

 في التغير ومعدالت المال، رأس وتراكم في اإلنتاج، الزيادة ومعدل القومي الدخل معدالت وعن والسن،

 مرحلة كل في والخريجين المراحل جميع في الطالب أعداد البيانات هذه وتشمل كما .ذلد وغير اإلنتاجية

حصائيات زمنية سلسلة ومن  في التلميذ وتكلفة ربوالتس الرسوب ونسب المدرسين أعداد عن معينة وا 

 .(2002 فهمي، ) الوفيات وعدد المواليد عدد ومعرفة المختلفة المراحل

 اإلحصائية وقلة المعلومات التربوية، اإلحصائيات كفاية وعدم بالتخطيط، المتعلقة المعلومات لقلة ونظًرا

 قلتها مع يقةدق معلومات الحصول على في والضعف المعلومات، لجمع نظام وجود وعدم المستجدة،

  (2000)فريجات، التربوي المخطط وجه في كبيرا عائقا يشكل ذلد جميع ، وضعفها
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 :عليه المدربين واألفراد الخبراء نقص - 2  

 وهنا سبيل تطويره، في المجتمع يحتاجها التي الطبيعة ذات المتخصصة المهارات توفير الضروري من

 خالل من ذلد أكان سواء المطلوبة والتخصصات لمهماتا اعتماد في دورا التربوي المخطط يحتل

 التي المجاالت في الدراسية البعثات طريق عن الشابة الكوادر توفير خالل من أو الخدمة أثناء التدريب

 (2002 فهمي، (التنموية وبرامجه المجتمع يحتاجها

 التحليل والقدرة على لالخيا من عال ومستوى كبيرة معرفية إمكانيات تتطلب صعبة عملية فالتخطيط

 مع للتعامل العمليات الالزمة عن تختلف ذهنية عمليات التخطيط يتطلب كما ,واالختيار واالبتكار

 بالتخطيط للقيام المدربة العاملة القوى في فالنقص .المديرين مهارات تحسين وجب لذا اليومية، المشكالت

ن عن التخطيط، المسئولين أمام مشكلة يعتبر  له البشرية بالقوى العالقة ذات اآلتية العناصر نم أيا وا 

 :هي العناصر وهذه  االعتبار، بعين أخذها من بد وال مسيرة التخطيط على سلبي انعكاس

عاتقهم،  الملقاة على بالمسؤولية المخططين شعور عدم تربويين، كمخططين المدربين الموظفين نقص

 في المشاركين للموظفين التدريب مالئمة عدم ية،أهم ذات بعمل يقومون أنهم المخططين شعور عدم

 (2000 فريجات، ) البشرية المصادر قلة إلى التربوي، إضافة التخطيط

 :التعليمي بالتخطيط الخاصة واألجهزة التنظيمات كفاءة وعدم اإلداري التنظيم ضعف  3-

 من المحددات يعتبر المستقبل في التفكير وعدم المدى قصيرة للمشاكل وقتهم المديرين تكريس إن

 أن الدول النامية في للتعليم بالتخطيط المتعلقة الدراسات أثبتت وقد . التخطيط لعملية المرفوضة

 األفراد وعدم وجود ، األكمل الوجه على بوظيفتها القيام على قادرة غير بالتخطيط القائمة التنظيمات
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 األخرى واألجهزة األجهزة هذه  بين ترابط وجود وعدم ، األجهزة هذه في للعمل التنظيم وسوء ، المؤهلين

 .(1999 القومي )البوهي، المستوى على الدولة في

 :التعليم تكلفة معدالت وارتفاع المالية المخصصات قلة  4-

 أصبحت قد التي تتحملها األعباء أن إال الدول، معظم في األولى األهمية تحتل التربية أن من الرغم على

 التربوية، وبرامجه خططه الضرورية لدعم المالية المصادر لها يوفر أن في التربوي المخطط قدرة فوق

 مراحل جميع في ومنتج مرغوب واالجتماعيين  والتربويين االقتصاديين بين البناء التعاون فإن لهذا

 (2000 التخطيط )فريجات،

 :التخطيطية التربوية السياسات وضوح عدم  5-

 التربوي وجه التخطيط في عقبة تعد الرئيسة األهداف تحديد وعدم طيطيةالتخ السياسة وضوح عدم إن

 السلطة قبل من محددة وصفت تربوية أهدافا هناد تكون أن للمخطط جدا المهمة األمور من أن حيث

 معظم فإن هنا الواض  لعدم التحديد ونتيجة أدائها وتحسين التربية، بتطوير العالقة ذات العليا السياسية

 التربوية األهداف تحقيق على قادرة الكمي غير أو الكلي جانبها في أكانت سواء جميعها يكن لم الخطط

 (.2002)فهمي، والمجتمع  الفرد على اإليجابي المردود ذات

 :النشاطات وتكامل التنسيق فاعلية ضعف  6-

 له، المخططالمشروع  وتنفيذ تطبيق يضعف فعاليته وعدم التنسيق ضعف أن ( 1999 ) البوهي ويرى

 وعدم التعليمية بين السياسة الفجوة أن إال السياسية، المستويات أعلى من دعم وجود من الرغم على وأنه

 .اإلنجازات بإحباط كفيل بنفس المشروع عالقة لها التي والمؤسسات الوزارات بين التعاون في التكامل

 على تنفق التي التمويل وجهة ويلبل للتم فقط، للتخطيط ليس مشكلة تسبب التنسيق فعالية وغياب
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 واإلجراءات السياسات إتباع في دقيقة عناية حيث تتطلب سهلة عملية ليست وهي الخطة وبرامج مشاريع

 وتكامل بالتنسيق العالقة ذات المشكالت من عدًدا أجمل وقد .الجهات هذه مع التعامل في المالئمة

 :منها المخططين التربويين تواجه النشاطات

 .األخرى والوزارات والتعليم التربية وزارة بين تكامل وجود دمع  -

 .الوطني المستوى على فعال تنسيق مكتب وجود عدم  -

 .المحلي المستوى على فعال تنسيق مكتب وجود عدم  -

 .للتخطيط المختلفة النشاطات في وتكامل تنسيق وجود عدم  -

 .المركزية التخطيط ووحدة لفةالمخت لألقسام التخطيط وحدات بين التنسيق ضعف  -

 . التخطيط ونشاطات الخاصة المشاريع بين التكامل ضعف  -

 :التربوي التقويم غياب  7-

 ما لتحديد التقويم ضرورية عملية أن إذ بالتقويم تقترن بدورها والمتابعة التنفيذ بمتابعة التخطيط يقترن

 غير التقويم مهمات قد جعلت وتقويمها الخطط تنفيذ بين الفجوة ووجود نتائجال من تحققالو  إنجازه،  أمكن

 ناقصة التقويم أجهزة تزال ال بل ال ضعيف وتنفيذها الخطط وضع وبين بينها التنسيق يزال وال ، محددة

 .والتحليل التنظيم على ألنها التعتمد

 عن البيانات ب جمعتتطل مهمات وهي به المعنية واألجهزة وظائفه وتبيين التقويم مهارات تنمية من بد وال

 مراحلها بين منها والمقابلة الرئيسة االتجاهات واستنتاج البيانات، تلد وتحليل تنفيذها وسير الخطط،

 واقتراح معالجتها، في المشكالت واإلسهام وتشخيص إنجازات من لها تحقق وما ناحية، من وأبعادها
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 مرحلة في ومراجعتها للخطط تعديال فيذ أوالتن ومراحل لفجراءات تمهيًدا اإلمكانيات ضوء في الحلول

 ضوء وعلى واألحوال الظروف بتغير للتعديل التخطيط وقابلة في المرونة مراعاة الواجب من لذا مناسبة

 (.2000 السليم )فريجات، التقويم

 :التربية جهاز اتساع من ناشئة صعوبات  8-

 تحتاج لظروف وعوامل يخضع إقليم كل ألن ،شاًقا التخطيط يجعل للتعليم الجغرافية المساحة اتساع إن

 من متجانس غير واحتوائه لخليط التربية حقل في العاملين لتضخم اً ونظر  توجد، أن قلما فريدة لمعالجات

 كل إقناع صعوبة من يزيد ،مما والسياسية واالجتماعية الفكرية خلفيتها لها فئة أو تجمع كل أن حيث

 السيطرة صعوبة إلى باإلضافة ،كان مستواه مهما فيه دوره وأهمية خطيطالت بأهمية التربية في العاملين

 2000).)الحاج، المطلوبة  بالصورة تنفيذه أو التخطيط على

 يتبع علمية والذي دراسات على المبني التخطيط بين فرًقا هناد أن فيرى ، ( 1986 ) الدايم عبد أما

 واآلراء العفوية واالجتهادات على المبني التخطيط نوبي العصر، لطبيعة مواكبة وتقنيات حديثة أساليب

 المتوقعة التطورات اعتباره في يضع المخطط لم ما فإنه له نخطط الذي المشروع يكون ومهما ،الشخصية

 كانت التي القديمة األساليب عن واالبتعاد له الذي يخطط للمشروع المناسبة والتقنية الحاصلة والتغيرات

 .الفشل التخطيط مصير يكون سوف فانه العصر الحالي، تناسب تعد ولم مضى لعصر تصل 

ومن وجهة نظر الباحث، فإنه يرى بأن الصعوبات السابقة هي صعوبات تواجهها معظم البلدان         

العربية، وال يوجد مدرسة ال تعاني من أي من المشكالت السابقة، حيث يبقى العبء والضغط في 

م المدرسي، واإلنشغال بحل المشكالت اليومية المفاجئة هو األولى لجميع طول الدوا أو العمل وقصر

 العاملين فوق كل شيء آخر، وهكذا ليؤدي إلى عدم اإلهتمام الكافي بالتخطيط التربوي كما يجب. 
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 الدراسة . محددات1.1

 .4182 - 4184الدراسي  العامالحدود الزمنية: 

 .لحم بيت محافظة في المدارس معلمي ومعلماتالحدود البشرية: 

 .الحدود المكانية:  مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم

 الحدود المفاهيمي ة: تتحدد هذه الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم التي تم تعريفها من خاللها.
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 الفصل الثاني
 
 

 الدراسات السابقة 
 

    العربية الدراسات1.2 

معرفة مديري المدارس الخاصة والحكومية  في مديرية  عن درجة الكشف (1011ة القيق)دراس هدفت

التربية والتعليم في القدس الشريف بعملية التخطيط المدرسي ودرجة ممارستهم إياها والعالقة بينهما. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة ضمن اشراف مديرية التربية 

(مديرًا، تم اختيار عينة 89والبالغ عددهم ) 1122/1121تعليم/ القدس الشريف للعام الجامعي وال

( فقرة موزعة على 76( مديرًا. واستخدم الباحث استبانة مكونة من )76عشوائية منهم عدد أفرادها)

على محورين يقيسان  معرفة المدير بعملية التخطيط المدرسي، وممارسته لها، وكل منهما اشتمل 

ثالثة مجاالت هي: معرفة المدير بعملية التخطيط المدرسي، ومعرفته ببناء الخطط المدرسية، ومعرفته 

 ببناء الخطط االستراتيجية واإلجرائية.

وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة معرفة مديري المدارس الحكومية والخاصة في مديرية التربية والتعليم 

المدرسي وكذلد درجة ممارستهم لها كانت بدرجة عالية، كما  في القدس الشريف بعملية التخطيط
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أيضًا أظهرت النتائج عدم وجود  أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ومرتفعة بينهما.

فروق دالة احصائيًا بين تقديرات افراد عينة الدراسة لممارسة التخطيط المدرسي تعزى لمتغيرات: 

هل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، بينما جاءت الفروق تبعًا لمتغير الجهة الجنس، والتخصص، والمؤ 

 .المشرفة على المدرسة لصال  المدارس الحكومية

 الثانوية المرحلة مدارس لمديري المطلوبة التخطيطية الكفايات :بعنوان بدراسة (1011) الطلحي وقام

 التخطيطية الكفايات على التعرف الى راسةالد هدفتو . التربويون المشرفون يراها كما الطائف بمدينة

 اتبعت حيث ،التربويون المشرفون يراها كما الطائف بمدينة الثانوية المرحلة مدارس لمديري المطلوبة

 االول: رئيسيين جزئين من مكونة استبانة من الدراسة أداة وتكونت ،التحليلي الوصفي المنهج الدراسة

 يمارسها مهام على موزعة فقرة خمسين وتضمن االستبانة، اوربمح متعلق والثاني عامة، معلومات

 وكفايات وتنفيذها، الخطة إعداد وكفايات والتشخيص، والتحضير التهيئة بكفايات تتعلق المدرسة مدير

 . المدرسية الخطة وتقويم متابعة

 ومعامل ،بيرسون االرتباط معامل استخدام وتم. تربوياً  مشرفاً ( 824) من الدراسة مجتمع وتكون

 واالنحراف الحسابية، والمتوسطات النسب، واستخدمت. األداة وثبات صدق لحساب ألفا كرونباخ

 (. ANOVA)األحادي التباين تحليل استخدم كما والممارسة، التطبيق لدرجات المعياري

 : الدراسة نتائج أهم ومن

 األبعاد وجاءت توسطةم بدرجة كانت التخطيطية الكفايات أبعاد ترتيب أن النتائج من تبين -

 ثم والتنفيذ، اإلعداد ثم والتشخيص، والتحضير التهيئة وهو لها المنطقي الترتيب وفق مرتبة

 .والتقويم المتابعة
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 الخطة تغيير حال في بديلة خطط وضع على المدارس مديري قدرة درجة أن النتائج من تبين -

 للخطط وفقاً  المدرسة ورؤية واقعال بين الفجوة تحديد على المدارس مديري وقدرة الرئيسة،

 منسوبي على المرحلي التخطيط نتائج عن اإلعالن على المدارس مديري وقدرة السابقة،

 ، للمدرسة والخارجية الداخلية البيئة تحليل على المدارس مديري وقدرة باستمرار، المدرسة

 . والتنفيذ اإلعداد بمجال وكانت منخفضة بدرجة جميعها جاءت

 : الدراسة بها خرجت التي التوصيات أهم ومن

 .والتنفيذ اإلعداد بمجال ضعفها تبين التي المدارس مديري كفايات رفع على العمل ضرورة -

 مهارات على المتخصصة الخبرة بيوت في المدارس مديري تدريب على العمل ضرورة -

 .خاص بشكل االستراتيجي والتخطيط عام بشكل التخطيط

 الكفايات ضوء في التربويين للمشرفين المقدمة التدريبية امجبالبر  النظر إعادة ضرورة -

  المطلوبة التخطيطية

 في الثانوية المدارس في المدرسي التخطيط واقع على الوقوف (1011)المنصور دراسة هدفتو  

 المشرف ودور المدرسة، مدير مهام على التعرف خالل من( السعودية العربية المملكة) الرس محافظة

 والمشرفين المديرين نظر وجهة من تطبيقه معوقات عن والكشف المدرسي،  التخطيط تجاه التربوي

 افراد جميع الدراسة وشملت ،الدراسة مجتمع أفراد تقديرات  في  الدراسة متغيرات أثر ومعرفة. التربويين

 التربية ارةإلد التابعين الثانوية المدارس ومديري التربويين المشرفين من( 22) وعددهم  المجتمع،

 البيانات لجمع االستبانة واستخدمت ،(4184-4188)  الدراسي للعام الرس محافظة في والتعليم

 مهام درجة عبارات متوسط أن النتائج وأظهرت. فقرة وسبعين ثالثةً  وتضمنت الدراسة ألغراض الالزمة
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 التربويين والمشرفين يرينالمد نظر وجهة من الثانوية بالمرحلة المدرسي التخطيط تجاه المدرسة مدير

 متوسط أن النتائج أظهرت كما . 2321 حسابي وبمتوسط متوسطة بدرجة جاء الرس محافظة في

 المديرين نظر وجهة من الثانوية بالمرحلة المدرسي التخطيط تجاه التربوي المشرف دور درجة عبارات

 وأظهرت.  4392 حسابي بمتوسطو  أيضًا، متوسطة بدرجة كان الرس محافظة في التربويين والمشرفين

 وجهة من الثانوية  بالمرحلة المدرسي التخطيط تطبيق معوقات درجة عبارات متوسط أن أيضاً  النتائج

.  2328 حسابي وبمتوسط مرتفعة بدرجة جاء الرس  محافظة في التربويين والمشرفين المديرين نظر

: لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات وقفر  وجود النتائج أظهرت فقد الدراسة متغيرات بخصوص أما

 . التخطيط مجال في التدريبية والدورات الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل العمل، طبيعة

 المدارس مديري لدى األزمات إدارة أساليب إلى التعرف إلى هدفت بدراسة (2009) العال عبد قام 

 عن الكشف إلى هدفت كما. المدرسي جياإلستراتي بالتخطيط وعالقتها غزة محافظات في الحكومية

 في(  التعليمية المنطقة التعليمية، المرحلى الخدمة، سنوات العلمي، المؤهل الجنس،)  من كل أثر

 إدارة ألساليب ممارستهم لدى غزة محافظات في الحكومية المدارس مديري تقديرات متوسطات

 التعليمية، المرحلى الخدمة، سنوات ،العلمي المؤهل الجنس،)  من كل أثر عن والكشف األزمات،

 ممارستهم لدى غزة محافظات في الحكومية المدارس مديري تقديرات متوسط في(  التعليمية المنطقة

 .المدرسي اإلستراتيجي للتخطيط

 محافظات في الحكومية المدارس مديري من الدراسة مجتمع أفراد جميع من الدراسة عينة وتكونت

 %92.7)  بنسبة أي ومديرة مديراً ( 355)  منهم واستجاب ومديرة، مديراً (  383)  عددهم والبالغ غزة،

 ) عالي نسبي بوزن اإلستراتيجي التخطيط يمارسون المدارس مديري أن النتائج وأظهرت  (.

84.83%). 



41 
 

 المدارس مديري تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه النتائج أظهرت كما

 العلمي، المؤهل الجنس، لمتغير تعزى اإلستراتيجي التخطيط ممارستهم لدى غزة محافظة في وميةالحك

 .  التعليمية والمنطقة التعليمية، المرحلة الخدمة، سنوات

 التخطيط نظام لتطوير مقترح مشروع بناء الى هدفت بدراسة ( 2009)  والكيالني المحيسن وقام   

 الدراسة مجتمع افراد تقديرات تعرف تم الهدف هذا ولتحقيق ،األردن في اسياألس التعليم لمرحلة التربوي

 تعزى التي التقديرات هذه في الفروق ودالالت التربوي، التخطيط نظام في التحسين الى الحاجة لدرجات

 نظام لتطوير المقترح المشروع مكونات تعرف تم كما .والمؤهل والخبرة، والوظيفة، الجنس، لمتغيرات

 مجتمع وتكون والتعليم، التربية وزارة من البيانات جمعت .والتعليم التربية وزارة في التربوي خطيطالت

 أقسام ورؤساء المختصين، والمديرين التربية، ومديري اإلدارات، مديري من فرداً  255 من الدراسة

 للتحسين الحاجة درجاتو  التربوي، التخطيط نظام واقع النتائج وأظهرت. والمديريات المراكز في التخطيط

 مستوى انخفاض الدراسة بينت كما. قليلة تفاعل حاالت في إال دالة فروق وجود عدم أظهرت كما فيه،

 التخطيط نظام لتطوير كبيرة حاجة وجود إلى النتائج وأشارت التربوي، للتخطيط التربويين القادة ممارسة

  األساسي التعليم لمرحلة التربوي

 اإلدارة فاعلية زيادة في االستراتيجي التخطيط دور إلى التعرف هدفت بدراسة ( 2008)  الدين نور وقام

 التخطيط دور ما" وهو للدراسة الرئيس السؤال عن اإلجابة خالل من وذلد غزة بمحافظات المدرسية

 "؟ غزة بمحافظات العليا األساسية الحكومة مدارس في المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في االستراتيجي

 والتي منه المنبثقة الفرعية األسئلة من مجموعة عن باإلجابة الباحث قام السؤال هذا عن ولفجابة

 األهداف وصياغة للمدرسة المستقبلية الرؤية وصياغة المدرسة رسالة صياغة حول تمحورت

 تأثر ومدى ،للمدرسة الخارجية البيئة وتحليل للمدرسة الداخلية البيئة وتحليل للمدرسة االستراتيجية
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 ممارسة خالل من المدرسية اإلدارة فاعلية تزيد التي والعوامل المتغيرات ببعض الدراسة عينة إجابات

 .غزة بمحافظات العليا األساسية الحكومة مدارس في االستراتيجي التخطيط

 لدور لدراسةا عينة تأييد درجة لمتوسط النسبي الوزن بلغ الدراسة عينة أفراد استجابات تحليل خالل ومن

 على يدل وهذا ،(  84.47)% غزة بمحافظات المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في االستراتيجي التخطيط

 .جًدا عالية التأييد درجة أن

 

 ومديرات مديري لدى التربوي التخطيط مشكالت إلى التعرف (2007) عيشة أبو دراسة هدفت كما

 ومجال العلمي والمؤهل الجنس متغيرات أثر لبيان ضافةباال فلسطين، في الثانوية الحكومية المدارس

 هذه على المدرسة ونوع المحافظة في المدرسة وموقع المحافظة وموقع الخبرة سنوات وعدد التخصص

 في الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد. المشكالت

( 852) والتعليم التربية وزارة إحصائيات آلخر وفقا عددهم غوالبال فلسطين من الشمالية المحافظات

 بالطريقة الدراسة مجتمع من %45 نسبته ما تمثل التي الدراسة عينة اختيار تم وقد. ومديرة مديرا

 مناطق مختلف من ومديرة مديرا( 230) على الدراسة تطبيق ليتم المنتظمة الطبقية

 المجال: وهي مجاالت ستة على موزعة فقرة( 4.) من ةمكون استبانة الباحثة واستخدمت.فلسطين

 . المحلي المجتمع مع والعالقة والطلبة والمناهج والمعلمين المادية واإلمكانات الفني/ اإلداري

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت 

 فلسطين يف التربوي التخطيط لمشكالت الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري تقدير درجة إن -0

  .متوسطة كانت
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 التخطيط مشكالت درجة في( α=  5.58) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

 تكن لم بينما الذكور، المديرين ولصال  واإلناث الذكور بين والطلبة المعلمين مجالي في التربوي

 مع والعالقة والمناهج، لمادية،ا واإلمكانات الفني،/ اإلداري: )مجاالت في إحصائيا دالة الفروق

 .(المحلي المجتمع

 التخطيط مشكالت درجة في( α = 5.58) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 العلمي، المؤهل لمتغيرات تعزى فلسطين في الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري لدى التربوي

 .المدرسة وموقع االدارية والخبرة الجامعي والتخصص

 التخطيط مشكالت درجة في( α=  5.58) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4

 الفني،/اإلداري: )مجاالت في فلسطين في الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري لدى التربوي

: مجالي في إحصائيا دالة روقالف كانت بينما المحافظة، لمتغير تعزى(  والطلبة المناهج، المعلمين،

 .فلسطين جنوب في تقع التي المحافظات ولصال ( المحلي المجتمع مع والعالقة المادية، اإلمكانات)

 التخطيط مشكالت درجة في( α = 5.58) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -8

: مجاالت في فلسطين يف الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري لدى التربوي

 كانت بينما( المحلي المجتمع مع والعالقة والمناهج، والمعلمين، المادية، الفني،واإلمكانات/اإلداري)

 .المختلطة والمدارس الذكور مدارس ولصال  الطلبة مجال في إحصائيا دالة الفروق

 :يلي بما الباحثة أوصت الدراسة، نتائج ضوء وفي

 المدرسية واألبنية التعليم عملية لتطوير الالزمة المالية بالمصادر متمثال المالي الدعم توفير - 0

 .وتوابعها
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رشادهم بالطلبة االهتمام -2  في التربوي المرشد دور لتفعيل إضافة وتقنيا، مهنيا وتوجيههم نفسيا وا 

 . المدارس

 .الخارجية والدورات راسيةالد بالمن  منهم يرغب ولمن المتميزين وتبني للمعلمين الحوافز نظام تبني -3

 .لها داعم خير يعتبر الذي المحلي والمجتمع المدرسة بين والعالقات الروابط زيادة على العمل -4

 لم حيث غزة قطاع في وخاصة الدراسة بموضوع تتعلق التي واألبحاث الدراسات من المزيد إجراء -8

 . الراهنة السياسية لظروفا بسبب وذلد رسالتها، ضمن بذلد القيام من الباحثة تتمكن

 

 مديرو يواجهها التي التربوي التخطيط صعوبات معرفة إلى هدفت دراسة بإجراء ( 2003 ) صافي قامو 

 مديري جميع على الدراسة عينة أجريت وقد  .والبيرة اهلل رام محافظة في الغوث ووكالة الحكومة مدارس

 التي المعاناة على النتائج دلت وقد .والبيرة اهلل رام محافظة في والوكالة الحكومة المدارس ومديرات

 االغالقات وكذلد السيئة االقتصادية للظروف نظرا الذكور مدارس وخاصة المدارس مديرو يواجهها

 المدير تواجه التي الصعوبات أن النتائج بينت كما  .فلسطين ومخيمات وقرى لمدن اإلسرائيلي والحصار

 المدارس ومديرات مديري وان .األعلى هي  سنوات 05 من أكثر رتهخب كانت لمن بالنسبة والمديرة

 .الوكالة مديري من أكثر التخطيط بصعوبة يشعرون الحكومية

 

 مديريات في والتعليم التربية مديري معرفة درجة عن الكشف إلى هدفت دراسة ( 2003 ) عويضة وأجرى

 القرار واتخاذ التخطيط آلية: مجاالت في لها ممارستهم ودرجة التربوي التخطيط لعملية الغربية الضفة

 في والتعليم التربية مديري على الدراسة أجريت وقد. الحاجات وتحديد واإلحصاء، والموازنة والتشكيالت

 أن النتائج أظهرت وقد .المديريات في التخطيط أقسام ورؤساء والفنيين اإلداريين ونوابهم الغربية الضفة
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 لعملية معرفتهم درجة بين اختالف هناد أن غير  .جدا عالية التربوي التخطيط لعملية المديرين معرفة

 مديري معرفة درجة أن النتائج أظهرت كذلد  .عملهم مجال في لها ممارستهم ودرجة التربوي التخطيط

 تزيد ،ولمن فأعلى ماجستير درجة يحملون الذين لصال  كانت التربوي التخطيط لعملية والتعليم التربية

 والتعليم التربية مديري ممارسة درجة متوسطات  بين اختالفاً  وجود إلى إضافة. سنوات 7 عن برتهمخ

 .اإلداريين النواب ولصال  معهم العاملين نظر وجهة من التربوي التخطيط لعملية

 

 يةالترب وزارة في التربويين اإلداريين فهم واقع إلى التعرف هدفت بدراسة ( 2002 ) الريش أبو وقامت

 مديري على الدراسة أجريت وقد . التربوي التخطيط وعملية التربوية السياسات لبعض الفلسطينية والتعليم

 التربية لمديري واإلداريين الفنيين النواب وأيضا فيها العامين والمديرين الغربية الضفة في والتعليم التربية

. متوسطة بدرجة كان التربوية للسياسة التربويين ناإلداريي فهم أن إلى الدراسة نتائج أظهرت وقد .والتعليم

 ذوي لصال  كانت النتيجة أن مالحظة مع التربوي، التخطيط لعملية فهمهم إلى بالنسبة الحال كذلد

 فان وكذلد. التربوية السياسة وأسس التربوي التخطيط من كل مجاالت بفهم يتعلق فيما الطويلة الخبرة

 وأخيرا والفنيين اإلداريين النواب يليهم والتعليم التربية مديري لصال  تكان الحسابية المتوسطات أعلى

 .العامين المديرين

 

 مدخالته حيث من فلسطين في التربوي التخطيط تقييم إلى هدفت التي ( 2001 ) طه دراسة وفي

 ومديري يموالتعل التربية وزارة في العامين المديرين على الدراسة أجريت الراجعة، وتغذيته ومخرجاته

 في األقسام ورؤساء المديريات في التخطيط أقسام ورؤساء والفنيين اإلداريين ونوابهم والتعليم التربية

 في التربوي التخطيط أن النتائج أظهرت وقد  .الوزارة في التربوي والتطوير التخطيط وفي اإلشراف

 األكبر االهتمام إعطاء ذلدوك الكيفي، الجانب حساب على الكمي للجانب االهتمام يعطي فلسطين
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 في ونقصاً  خلالً  هناد وان .والبشرية واالجتماعية االقتصادية البيانات حساب على التربوية للبيانات

 .التربوي بالتخطيط متخصصة كوادر إعداد

 

 في المادية والمستلزمات البشرية الملكات واقع إلى التعرف هدفت فقد  ،( 2000 )  الليمون دراسة أما

  % 50 تمثل عينة على الدراسة أجريت وقد .األردن في والتعليم التربية وزارة في التربوي التخطيط مأقسا

 والتعليم التربية وزارة في التخطيط أقسام ورؤساء والتعليم التربية ومديري العليا التخطيط لجنة أعضاء من

 ليست التربوي التخطيط قسامأ في العاملين مؤهالت تخصصات أن إلى الدراسة توصلت وقد.  األردنية

 واألساسية الضرورية والمعلومات البيانات إلى افتقار هناد أن كما التربوي، بالتخطيط صلة ذات

 وعدم التربوي التخطيط في للعاملين حوافز أية من التربوية التشريعات افتقار وأيضا التربوي للمخطط

 ورأى .األقسام تلد في العاملين اختيار في ماألقسا رؤساء باشتراد تسم  ال التي الصالحيات تفويض

 في للعاملين حوافز نظام ووضع التربوي، التخطيط بشؤون يعنى وطني مركز إنشاء من بد ال انه الباحث

 .التربوي للمخطط الضرورية البيانات في التنويع إلى إضافة التربوي التخطيط مجال

 

 في العاملين لدى التخطيطية الكفاءة واقع إلى رفالتع هدفت بدراسة قامت فقد ( 1995 ) عليوة وأما

 81 من الدراسة عينة وتكونت  .لها التدريبية وحاجاتهم لهم بالنسبة أهميتها ودرجة التربوي التخطيط

 في لها التابعة والمديريات األردن في والتعليم التربية وزارة في التربوي التخطيط أقسام في وموظفة موظفا

 التخطيط كفايات ممارسة على العاملين قدرة درجة بين فروق وجود النتائج ظهرتأ وقد  .المحافظات

 والخبرة األكاديمي أو التربوي المؤهل عن النظر بغض لهم بالنسبة أهميتها ودرجة لعملهم الالزمة التربوي

 .الكفايات لتلد فعلية تدريبية حاجة وجود على يدل مما.  والجنس والتربوية الوظيفية
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 التخطيط بعملية التربوية السياسة ارتباط درجة إلى التعرف هدفت التي ( 1995 ) قسايمة سةدرا وفي

 عالقة وجود النتيجة أظهرت وقد. األردن في تربويا إداريا 95 من عينة على الدراسة أجريت فقد .التربوي

 للسياسة دارييناال إلدراد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وكذلد .قوية طردية ايجابية ارتباطيه

 هناد فكان اإلدارية الخبرة متغير أما. التربوي أو العلمي للمؤهل تعزى التربوي   التخطيط وعملية التربوية

 .الطويلة الخبرة ذوي ولصال  إحصائية داللة ذات فروق

 في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة إلى التعرف هدفت التي ( 1995 ) إسماعيل دراسة وفي

: مجاالت في بها القيام الواجب التربوي التخطيط لعمليات عمان لضواحي والتعليم التربية يةمدير 

 مع والعمل الطلبة وشؤون وتطويره المناهج وتحسين اإلدارية، وشؤونه المدرسي التنظيم على اإلشراف

 مديري جميع على الدراسة أجريت وقد ، للمدرسة المحلي بالمجتمع واالهتمام مهنيا، وتنميته المعلم

 في ومعلمة معلماً  270 إلى إضافة. عمان لضواحي والتعليم التربية مديرية في الثانوية المدارس ومديرات

 المجال في كان الدراسة مجاالت في ممارسة أداء أفضل أن الدراسة نتائج أظهرت وقد. المديرية تلد

 االهتمام مجال في كان ممارسة أداء وأدنى ،(اإلدارية وشؤونه المدرسي التنظيم على اإلشراف) األول

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما .للمدرسة المحلي بالمجتمع

 العمل مجمل في  التربوي التخطيط لعمليات الثانوية المدارس ومديرات مديري ممارسة درجة في الداللة

 عدم وكذلد .الوظيفة تلد في الخبرة سنوات وعدد والجنس هلالمؤ : المستقلة الدراسة متغيرات إلى تعزى

 التخطيط لعمليات ممارساتهم لمستوى ومديراتها المدارس مديري تقديرات متوسطات بين فروق وجود

 لعمليات والمديرات المديرين هؤالء ممارسة لمستوى والمعلمات المعلمين تقديرات متوسطات وبين التربوي

 .العمل تمجاال مجمل في التخطيط

 التربية مديري فهم بين فروق هناد كانت إذا ما معرفة إلى هدفت فقد ( 1992 ) الحسين دراسة أما

 اتخاذ التخطيط، آلية: مجاالت في لها ممارستهم ودرجة التربوي التخطيط لعملية األردن في والتعليم
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 إلى إضافة بالوزارة التخطيط مدير من الدراسة عينة تألفت وقد .واإلحصاء الموازنة التشكيالت، القرارات،

داريين فنيين ومديرين والتعليم، التربية مدراء من قسم  .التخطيط قسم رؤساء وبعض وا 

 التخطيط لعملية والتعليم التربية مديري فهم بين إحصائية داللة ذات فروقا هناد أن النتائج وأظهرت

 الجامعية الشهادة يحملون لمن وذلد بقةالسا المجاالت مجمل في لها ممارستهم درجة وبين التربوي

 التربوي التخطيط لعملية األقل الخبرة ذوي والتعليم التربية مديري فهم بين فروق وجود وأيضا .األولى

 .الدراسة مجاالت جميع في لها ممارستهم ودرجة

 مدخالت له كنظام األردن في التربوي التخطيط تقويم إلى هدفت التي ( 1992 ) الحداد دراسة وفي

 مركز في والتعليم التربية لجنة أعضاء جميع الدراسة شملت فقد . راجعة وتغذية ومخرجات وعمليات

 حساب على الكمي للجانب االهتمام يعطي األردن في التربوي التخطيط أن إلى وتوصلت.  الوزارة

. الجغرافية أو السكانية أو االجتماعية أو االقتصادية للبيانات األكبر االهتمام ويعطي الكيفي، الجانب

 على والقائمين عليه القائمين بين التنسيق ضعف من يعاني التربوي التخطيط أن إلى الدراسة وأظهرت

 المهارة ذات الالزمة البشرية الكوادر في نقص من يعاني انه كما األخرى، القطاعات في التخطيط أجهزة

يجاد التدريب ببرامج نايةالع من مزيدا يستدعي الذي األمر والتدريب، والخبرة  الالزمة البشرية الكوادر وا 

 .التربوي التخطيط بمهام النهوض على القادرة

 والتنفيذ التخطيط أجهزة تواجهها التي والصعوبات المشكالت في بحثت فقد ( 1987 ) رحمة دراسة وفي

 التي المراحل وعلى العربية ةالتربي لمسيرة الراهنة األحوال إلى التعرف الدراسة وهدفت. العربية الدول في

 وتحديث التربوي التخطيط عنصر إن إلى الدراسة هذه وجدت وقد .أحرزته الذي التقدم ومدى اجتازتها

 تجعل صعوبات ثمة لكن .والتعليم التربية وزارات ووثائق خطط نصوص في واض  التربوية اإلدارة

 محدودًا، ، اإلدارة تقنيات وتجديد التنمية بحاجات التخطيط ربط مسألتي وفي المهمة هذه في نجاحها،

 ولما النوعية، الجوانب وتغفل الكمية بالجوانب تعنى تزال ما العربية التعليم خطط من عددا إن الحظ كما
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 يستدعي األمر فلذلد والنوعي، الكمي بعديه عناصره من عنصر ولكل ، متكامال نظاما التعليم كان

دخ النوعية بالجوانب االهتمام  .التعليم خطط في الهاوا 

 

 األجنبية الدراسات2.2 

 على زيالترك ( Alabi and Okemakinde,2010) عالبي وأوكماكندي من كل دراسة حاولت

 عملية على تؤثر التي العوامل وتحديد نيجيريا، في التربوي اإلصالح عملية في التربوي التخطيط دور

 الصعوبات من العديد هناد أن الى الدراسة وتوصلت .التعليمية األهداف تحقيقه في التربوي التخطيط

 :منها نيجيريا، في واالبتكار التعليمي االصالح عملية على وتؤثر التربوي التخطيط عملية تواجه التي

 وتجعل عليه، االعتماد يمكن ال بيانات من متوفر هو وما دقيقة، إحصائية بيانات وجود عدم -8

 غير نيجيريا في التخطيط من أخرى أشكال أي أو ربويالت بالتخطيط المتصلة الجهود معظم

  .منتجة

 هناد التعليمي، اإلصالح لتعزيز والكافي الفعال التخطيط على للحصول: االقتصادية القيود -4

 .  لتطويره الكافية المالية للموارد حاجة

 مجال في الخبراء من يكفي ما هناد ليس: التربوي التخطيط مجال في المختصين غياب -2

 عن مسؤولة تعتبر والتي التربية، وزارات في صغيرة وحدات وهناد. التربوي تخطيطال

 .التربوي واإلحصاء التخطيط في رسمي تدريب أي لديه ليس ومعظمهم. التربوي التخطيط
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 التعليم عن الكشف إلى وهدفت  اليونسكو هيئة أجرتها التي(Nicoli, 2007)  نيكولي دراسة وفي

 النظام وتطوير تأسيس الدراسة هذه استكشفت حيث .الفلسطينية السلطة مناطق في المستوطنة واألزمات

 فإن المستوطنة األزمات من وبالرغم أنه الدراسة بينت حيث. 2558-0994 منذ التربوي الفلسطيني

 الفرص مسألتي في بالبحث (Nicoli)واستمر .نسبياً  قصير وقت في كبيًرا تطوًرا شهدوا قد الفلسطينيين

 للتخطيط الجوهرية اآلليات في النمو: العامة اإلنجازات ومن. الفلسطينية المناطق في التعليم دياتوتح

 .والتنسيق الميزانيات اإلدارة، التربوي،

 المدارس لمديري اليومية االعمال في تحقيق إجراء حيث تم (Turan, 2007) توران دراسةوفي 

 خالل وقتهم المدارس مديري استخدام كيفية على الوقوف الدراسة هذه من الغرض كانو  ،التركية

 .المديرين يؤديها التي والتعليمية اإلدارية واالنشطة العمل ساعات

 الدراسة عينة وشملت. أوساد محافظة في الثانوية المدارس مديري جميع من الدراسة مجنمع وتكون

 عن عبارة األول قسمين على شملت والتي للدراسة أداة االستبانة الباحث واستخدم مديرًا، عشرون

 ثم وتواريخها المنفذة والنشاطات المدرسة بخطة تعبئته يتم جدول عن عبارة الثاني والقسم مفتوحة أسئلة

 . المحدد الوقت في تنفيذها من والتحقق األنشطة، تلد متابعة

 :الدراسة نتائج وأظهرت

 التعليمية بالقضايا لها قةعال ال نشاطات في أوقاتهم معظم سيقضون المدارس مديري أن -8
 .والتربوية

 .االستبيانات مليء في الترددات أعلى الرسمية والمراسالت الكتابية االعمال حصلت -4

 .البيروقراطية اإلجراءات على اإلشراف في وقتهم جل المديرون يقضي -2

 . واإلدارية ةالقيادي باألدوار القيام في كانت للمديرين الممارسات أقل أن النتائج أظهرت -2
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 في المهني النمو على اإلستراتيجي التخطيط أثر: بعنوان Campbell (2002:) كامبيل دراسةأما 

 وادراد فهم مدى تحديد الى هدفتفقد . بنسلفينيا والية في تشيستر و بيركس لمنطقتي العامة المدارس

 كأداة االستراتيجي التخطيط عملية لفعالية بنسلفينيا والية في وتشيستر بيركس في واالداريين المعلمين

 . المهني النمو أنشطة لتنفيذ

 ينفذ إستراتيجية خطط تطوير من خاصة بصورة الناتج المهني النمو كان إذا ما الدراسة هذه وتوض 

 اداة كانت وقد.  التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت.  وتشيستر بيركس منطقتي مدارس في

 عينة شملت وقد. المهني والنمو االستراتيجية الخطة الستطالع تبياناس عن عبارة الدراسة

دارياً  معلماً ( 824)الدراسة  . المنطقنين مدارس في وا 

 للخطة وتأييدهم المنطقنين مدارس في واإلداريين المعلمين انحياز الدراسة نتائج أوضحت وقد

 المهني النمو لدعم مركزة جهوداً  ذلتاب المنطقنين مدارس ان الدراسة نتائج أوضحت كما. اإلستراتيجية

 . الطالب تعلم تحسين الى ادت التعليم ممارسات تحسين ان يرى التربوي االدب ان توض  حالة في

 التغيير وتحقيق لتنفيذ الضروري التراكمي التعليم تدعيم حاولت بنسلفينيا والية في منطقتين مدارس ان

 . لمعاهدهم

 

 المستخدمة اإلستراتيجي التخطيط عملية"  بعنوان وهي Moxley (2002) موكسليوهدفت دراسة 

 التخطيط خطوات عمل كيفية توضي  الى." المتحدة الواليات شرق جنوب في التعليمية المناطق في

 . المتحدة الواليات شرق جنوب في التعليمية المناطق مدارس في االستراتيجي
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 استخدمت وقد. فعالة العملية هذه ان مراقبونال يرى مدى أي الى توضي  الى الدراسة هدفت كما

 ست في المدارس مراقبي من( 811) الدراسة عينة شملت وقد. التحليلي الوصفي المنهج الباحثة

 منهم( 849)أجاب وقد. كارولينا وجنوب والمسيسبي وكينتاكي ونتيسي وجورجيا فلوريدا وهي واليات

 . ميداني استطالع عن عبارة الدراسة ةادا كانت وقد. الدراسة اداة على كاملة بصورة

 : التالية النتائج االستطالع نتائج تحليل أظهر وقد

 .استراتيجية خطط لديها المذكورة المناطق مدارس من( %1232) أن -8

 للتخطيط وكنتيجة انه على بشدة يوافقون او يوافقون التعليم مراقبي من( %1938) أن -4

 . اكبر بكفاء متستخد المناطق مصادر فإن االستراتيجي

 التخطيط عملية ان على بشدة يوافقون او بوافقون التعليم مراقبي من( %9232 ان -2

 التخطيط يقدرون التعليمية المناطق في التربويين القادة وان قيمة، عملية هي االستراتيجي

 . ومريحة مفيدة كعملية االستراتيجي

 هي االستراتيجي للتخطيط الكلية عالية ان الى اشاروا التعليم وخبراء مراقبي من( %2232)وأن -2

 . جداً  عالية

 المدارس في التخطيط تطوير بدراسة هدفت الى( Pat & Others, 1998) وآخرون بات وقام
 تم حيث مراحل، ثالث الى البحث تقسيم وتم الوصفي المنهج الباحث واستخدم  بريطانيا، في االبتدائية
 : هي تعليمية مناطق ثالث في مدرسة(221) على وزيعهت ثم األولى المرحلة في استبيان إعداد

Larege Metropolitan,Medium Metro Litany and Large Country 

 الثالثة المرحلة وفي المدرسة، تطوير خطط وهي العينة، ومحتويات بنية فحص تم الثانية المرحلة وفي
 تم البيانات تحليل وبعد التطوير،و  للتنمية التخطيط في واالتجاهات االقتراحات عن الدراسة كشفت
 والتي المدرسة، في التخطيط عملية في التدريس هيئة قبل من واسعاً  تدخال هناد أن الى التوصل
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 أن وجدوا فقد صعوبات، من المدارس مديرو يواجه مما وبالرغم والطالب، واآلباء، المعلمين تشمل
 التقويم بعمليات االهتمام يجب انه الى لدراسةا توصلت وقد عليها، التغلب في تفيد التطويرية الخطط
 لمعايير المستمرة والمراجعة والمحاسبة، التدقيق خالل من المدرسي، للتطوير التخطيط عمليات لتتبع

 . الطلبة حاجات وخصوصاً  المدرسة حاجات لتواكب مستمر بشكل تغييرها يتم بحيث النجاح،

 

 اتبعت التي التربوي التخطيط عملية تقييم إلى هدفت يالت (Al-Silwi  (1990 , السلوي دراسة وفي

 األهداف صياغة كيفية على خاص بشكل وركزت ،( .095-0952) الثانية الخمسية اليمن خطة في

 مالئمة، غير الخطة في والغايات األهداف أن للباحث وتبين تحققها، ومدى النجازها المبذولة والجهود

 العوامل من كانت التعليم في العامة والرغبة الحكومي، الدعم التخطيط في المؤثرة العوامل من انه وظهر

 الخطة لتطبيق المعيقة العوامل أهم من فكانت المادية المعاناة أما الخطة، نجاح على ساعدت التي

 .اليها المشار الخمسية التربوية

 خطط انجاز عملية تعيق التي العوامل إلى التعرف هدفت التي ((AL-Jaed, 1987 دراسة وفي

 من الجيد بالتقيد يزداد اإلنتاج إن إلى الدراسة نتائج بينت فقد السعودية، العربية المملكة في التعليم

 .المناسبة والميزانية البشرية القوى بتوافر وكذلد .التربوية والمشاريع بالبرامج االقتناع وبقيمة المنفذين

 الالزمة واإلحصائيات البيانات نقص الحقيقية، ةالسلط غياب :في فتتمثل المعيقة العوامل أهم أما

 .البشرية الكفاءة توافر عدم وأيضا والدقيقة،

 

 التخطيط إطار ضمن التربوي التخطيط تقييم إلى سعت فقد( (Fraijat, 1986 فريجات دراسة أما

 فواألهدا الخلفيات في الدراسة بحثت كما ، 8918-8912 من األردن في القومي الشامل التنموي

 لحل نموذجا تقديم الدراسة نتيجة وكانت له، والمخططين التربوي التخطيط مسار تحدد التي والمعوقات

 نظرة التربويين للمخططين الدراسة قدمت كما كاألردن، نام بلد في التخطيط عملية ودعم المشكالت
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 اآلتية عوباتالص المخططين تعرف على الدراسة نتائج ودلت بها يقومون التي للعمليات موضوعية

 التخطيط، مجال في المدربين الموظفين ونقص للتخطيط، الشديدة والمركزية البيانات، جمع صعوبة:

 .  المالية الموارد ونقص

 

 وتحديد العربية الدول في التربوي التطور دراسة إلى هدفت التي( (Akkila,1986 عكيله دراسة وفي

 :إلى الدراسة ههذ خلصت فقد التربوي، للتخطيط المعايير بعض

 التعليم بين التوازن أيضا ويوفر االقتصادي النمو وبين التربوي النظام نمو بين التوازن التخطيط يوفر  .0

 .االستقالل أجل من التعليم وبين اآلخرين على االعتماد اجل من

 المعايير تعريف بهدف التربية تطوير إلرشاد مطلوب جديد كمفهوم التربوي التخطيط موضوع عولج .2

 مرحلة من العربية التربوية النظم نقل على تساعد أن يمكن والتي التربوي، التطوير لعملية أهمية األكثر

 األنظمة بفعل المسببة األضواء عن بعيدة طبيعية وصفة شخصية ذات مرحلة إلى التربوية االستعارة

 .المتوارثة المستعارة التربوية

 على والتعرف البرازيل في التربوي التخطيط وصف إلى هدفت لتيا (Pavia (1979, بافيا دراسة وفي

 التربوي التخطيط عمليات في الرئيسة النشاطات معرفة خالل من التخطيط قرار صانعي نشاطات

 وصانعي التربويين المخططين تواجه التي المعوقات وتحديد المستخدمة التخطيطية واألساليب والوسائل

 الوطني المستوى في التربوي التخطيط تركيز إلى الباحث توصل فقد .لدولةا تلد في التخطيطي القرار

 األهداف صياغة في تتمثل القرار لصانعي الرئيسية النشاطات أن إلى إضافة  الجزئي، التخطيط على

 فهي للمخططين الرئيسية النشاطات أما للخطة الالزمة المالية باألمور المتعلقة القرارات واتخاذ وتوجيهها

عداد البحوث جراءإ  من يعاني البرازيل في التربوي التخطيط أن الدراسة أظهرت كما .التربوية المشاريع وا 
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 للتخطيط الالزمة والبيانات والمعلومات البشرية الموارد في ونقص التربوي التخطيط مفهوم وضوح عدم

 .كاف بشكل التربوي التخطيط أولويات وضوح وعدم التربوي
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 تعقيب على الدراسات السابقة 3.2  

 بياناتها، جمع وطرق أهدافها، في وتنوعت التربوي، التخطيط موضوع تناولت التي الدراسات تعددت

 .وتحليلها ومجتمعاتها،

 : إلى تهدف كانت بمجملها أنها نالحظ السابقة الدراسات استعراض خالل ومن

 : دراسة مثل تخطيطال عملية وتقييم التربوي التخطيط واقع دراسة

 (. 0998عليوة،) ،( 2552،)أبو الريش  ،(2555 الليمون،) ،( 0992 ،دادـ)الح ،(2550،) طه 

لمشكالت ا و التربوي التخطيط لعملية المديرين معرفة درجةالكشف عن  الى الدراسات بعض هدفت

(، 2554 ال ،ص) ،(2553عويضة،) (،4182)القيق، دراسة مثل يواجهونها التياإلدارية والفنية 

 .(0957،)رحمة

 باإلضافة التخطيط، مشكالت و التربوي التخطيط معوقات  الى للتعرف تهدف كانت دراسات وهناد

(، Fraijat,1986) دراسة مثل التربويين للمخططين محددة أساسية مشكالت الى

 (.2007، عيشة أبو (.)2012)المنصور،

 والكيالني المحيسن: دراسة مثلطيط التربوي للتخ نموذجخطة ووضع  بتطوير أخرى دراسات قامت

(4119)، .Fraijat, 1986).) 

 مثل التخطيط وأجهزةالصعوبات التي يواجهها المديرين  إلى بالتعرف الدراسات بعض قامت كما 

 (.Alabi and Okemakinde,2010(، )8912(، )رحمة،2553،)صافي دراسة
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 مديري مهارات وتنمية المدرسية اإلدارة فاعلية يادةز  في اإلستراتيجي التخطيط دور دراسات وتناولت

 (، 2559) العال عبد ،(2555 الدين، نور) دراسة مثل عمله، وكيفية المدارس،

2003)،( Cambell، Moxley,2003).) 

 الطلحي(، )4184،المنصوروركزت دراسات  ُأخرى على دور المدير ومهماته كما في دراسة : )

،4184 .) 

 كما في دراسة : ،التطور في التعليم والتخطيط لذلك  على لدراساتا بعض ركزت كما

 (Pavia,1979)  ،( :وتقييم التخطيط التربوي كدراسةFraijat ,1986)(Al- Silwi ,1990 .) 

وجاءت هذه الدراسة والتي تختلف عن غيرها من الدراسات السابقة كونها أول دراسة بحسب علم 

تربوي لدى المديريون والمديرات في المدارس الحكومية والخاصة في الباحث تتناول واقع التخطيط ال

محافظة بيت لحم/ فلسطين، كما يراه المديرون والمعلمون،  وكون المعلمين هم الفئة األقرب لمدرائهم 

من خالل احتكاكهم واتصالهم بهم بشكل مباشر ويومي يدركون واقع التخطيط التربوي بشكل واض  

التعرف عليها لكي يتم تطوير هذا الواقع، وتالفي األمور السلبية، ليتم بالنهاية والتي من الضروري 

العمل على إحداث تطوير في واقع التخطيط التربوي ، وبالتالي تحسين األداء اإلداري والذي ينعكس 

 بدوره على تحسين العملي ة التعليمي ة. 
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 الفصل الثالث

 

 الطريقة واإلجراءات 
 

 مةالمقد1.3 
يتناول هذا الفصل التعريف بمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها، واألداة المستخدمة في الحصول على 

، والمعالجات اإلحصائية التي ومتغيراتها البيانات وكذلد صدقها وثباتها، كما يتناول إجراءات تطبيقها

 استخدمت لفجابة عن أسئلتها والتحقق من فرضياتها. 

  الدراسة منهج2.3 

 .الدراسة هذهلطبيعة  نظًرا لمالءمته الوصفي، المنهجستخدم الباحث في هذه الدراسة ا

  الدراسة مجتمع3.3 

 ،(الوكالةو  والخاصة الحكومية) لحم بيت محافظة مدارس معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكو ن

: مدرسة( 166)  في يعملون ،ومعلمة معلماً  (2608) عددهم والبالغ2013 /2012 الدراسي للعام

 بيت محافظة في والتعليم التربية مكتب إحصائيات حسب ،وكالة( 2و ) خاصة( 24) حكومة،( 882)

 على المشرفة والجهة الجنس متغيري حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع( 8 .2) الجدول ويبين لحم،

 .المدرسة
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 شرفةالم والجهة الجنس متغيري حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع :(1.1) جدول

 العدد المتغير مستويات المتغير

 الجنس

 

 943 ذكر

 1665 أنثى

 137 وكالة لمدرسةا على اإلشراف جهة

 1781 حكومة

 690 خاصة

 

 الدراسة عينة4.3 

 خاصة، مدارس( 2: )مدرسة( 23) في يعملون ومعلمة، معلماً ( 242) من الدراسة عينة تكونت  

 عنقودي، بشكل الدراسة عينة اختيار وتم عشوائيًا، اختيارها تم ة،حكومي مدرسة (82)و ومدرستين وكالة

 حسب طبقات إلى الدراسة مجتمع تقسيم تم أن بعد هذا العينة،( عنقود) وحدة المدرسة مثلت حيث

 جميع على االستبانات توزيع وتم .المدرسة على المشرفة الجهةالجنس، جنس المدرسة، و : متغيرات

( 242)استرجاعها تم التي االستبانات عدد بلغ حين في الدراسة، عينة شكلت لتيا المدارس في المعلمين

 عينة أفراد خصائص( 432)جدول ويوض . الدراسة مجتمع من ( %20.2 ( نسبته ما وتمثل استبانة،

 .الديمغرافية الدراسة
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 الديمغرافية الدراسة عينة أفراد خصائص :(1.1) جدول

المئوية النسبة  العدد المتغيرات  

 الجنس

 2232 892 ذكر

 2432 221 أنثى

الخبرة سنوات  

 2234 422 سنوات 10 من أقل

 2232 894 سنوات20 -10 من

 8932 814 سنة 20 من أكثر

العلمي المؤهل  

 8231 92 دبلوم

 2932 222 فقط بكالوريوس

 8439 21 بكالوريوس من أعلى

 التخصص

 2232 228 إنسانية علوم

 2232 822 يةطبيع علوم

المدرسة جنس  

 2231 821 ذكور

 2239 829 إناث

 2432 821 مختلطة

ةمدرسال على االشراف جهة  

 231 42 وكالة

 2139 248 حكومة

 2232 818 خاصة
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  الدراسة أداة 5.3

 حيث الدراسة، أهداف وتحقيق المعلومات لجمع كأداة االستبانة، أداة دراسته في الباحث استخدم

 كدراسة: االستبانة لبناء الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة والدراسات التربوي األدب على إلطالعبا قام

 .( 2007) أبو عيشة، 

: األول المجال ،مجاالتثالثة  ( فقرة موزعة على29)من األولية صورتها في االستبانة وتكونت

يمثل مجاالت التخطيط : ثانيال مجالالو  فقرة،( 44)عملية التخطيط التربويلمثل مبادىء وأسس ي

( 4) رقم الملحق ويبين فقرة،( 44الثالث: يمثل صعوبات التخطيط التربوي) مجالوال فقرة،( 82)التربوي

 .  األولية صورتها في االستبانة

 

 األداةصدق  1.5.3 

 المتخصصـين، المحكمـين مـن مجموعـة علـى بعرضـها الدراسة أداة صدق من بالتحقق الباحث قام

 فـي والتعلـيم التربيـة ومكتـب لحـم، بيـت وجامعـة القدس، جامعة من كل في التدريس هيئات ءأعضا من

 حــول المالحظــات إبــداء أجــل مــن وذلــد ،( 2)  ملحــق ،محكمــين(  9 ) وعــددهم لحــم، بيــت محافظــة

ضـافة وحـذف وفقراتها، هاجاالتوم األداة،  مقبولـة الصـدق مـن بدرجـة األداة لتصـب  مناسـبًا، يرونـه مـا وا 

 .بوياً تر 
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 أجمـع والتـي المحكمـين، مـن اليهـا المشـار التعـديالت إجراء تم المحكمين، مالحظات مراجعة وبعد

، حيــث تكونــت (2) رقــم ملحــق ،النهائيــة صــورتها فــي االســتبانة أخرجــتو  مــنهم، %70 مــن أكثــر عليهـا

 .مما يلي

 الخبـرة سـنوات الجـنس،: ةمتغيـرات الدراسـة المسـتقل لثـوتم المسـتجيب، عـن عامـة بيانـات :األولالقسم 

 .المدرسة على اإلشراف وجه ة المدرسة، جنس التخصص، العلمي، المؤهل التعليم، في

 : ويشمل وفقراتها الدراسة ومجاالتها محورييضم  :الثاني القسم

 في عملية التخطيط التربوي، ويضم مجالين، الممارساتجانب  ويتناول  :األول المحور 

 ، فقرة (44لية التخطيط التربوي لدى مديري المدارس )عملمبادىء وأسس  األول:

  .فقرة (82لدى مديري المدارس )التي تشملها عملية التخطيط التربوي مجاالت ال يتناولوالثاني: 

 فقرة (48ويحتوي على ) ،صعوبات التخطيط التربوي لدى مديري المدارس ويتناول: نيالثا المحور 

.فقرة (21) لنهائيةا صورتها في االستبانة حوت وبهذا  

 

 األداة  ثبات 2.5.3 

على ( Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل بحساب الدراسة أداة ثبات من التحقق تم

وهي قيمة تفي  ،(1312) التخطيط التربوي  لواقع الثبات حيث بلغت قيمة، عينة الدراسة الكلية

 .يوض  ذلد (2 .2) رقم الجدولو  بأغراض الدراسة.
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 الدراسة أداة لثبات ألفا كرونباخ معامل (:1.1) جدول

 ألفا قيمة الفقرات عدد البعد/ المجال

   # محور الممارسات: 

 1312 44 * مبادىء وأسس لعملية التخطيط التربوي

 1312 82 * مجاالت التخطيط التربوي 

 1311 22 الدرجة الكلية

 1312 48 #  محورصعوبات التخطيط التربوي 
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 تطبيق الدراسة 6.3

 التربية مديرية مكتب ثم ومن القدس، جامعة من الطالب مهمة تسهيل كتاب على الحصول تم

 لحم، بيت محافظة مدارس على االستبانات توزيع وتم( 2ملحق رقم) لحم، بيت محافظة في والتعليم

 .للمديرية الرسمي البريد خالل من الدراسة، عينة ضمن كانت والتي

حيث تم استرجاع جميع االستبانات البالغ عددها  يومًا، ثالثين البيانات جمع عملية ستغرقتوا

 .اإلحصائي للتحليل صالحيتها من والتأك د وتدقيقها، مراجعتها تم ذلد بعدو  ،استبانة( 242)

 

  الدراسة متغيرات7.3 

 :المستقلة المتغيرات

 ذكر، أنثى.المعلم جنس : 

 سنة 20 من أكثر سنة، 20 ـ 10 من سنوت، 10من أقل: التعليم في خبرته سنوات. 

 بكالوريوس من أعلى فقط، بكالوريوس دبلوم،: العلمي مؤهله. 

 جغرافيا تاريخ، دين، انجليزية، لغة عربية، لغة) ، وتضم تخصصاتإنسانية علوم: التخصص 

 . . . ( . أحياء فيزياء، كيمياء،)  وتضم نخصصات طبيعية وعلوم  ،. . . (  ،

 مختلطة إناث، ذكور،: المدرسة جنس. 

 وكالة خاصة، حكومة،: المدرسة على اإلشراف جهة. 

 

 :التابع المتغير

 .لواقع التخطيط التربوي لدى مديري تلد المدارس لحم بيت محافظة مدارس  ُمعلمي تقديرات  
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  اإلحصائية المعالجة8.3 

ياتها استخدم الباحث المتوسطات تحقيق أهداف الدراسة واالجابة عن أسئلتها واختبار فرضل

( لعينيتين مستقلتين، كما استخدم تحليل التباين t-testالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت )

 داللة( للمقارنات الثنائية البعدية للتحقق من Tukeyواختبار توكي )( One Way Anovaاألحادي )

التخطيط التربوي لدى مديري المدارس في محافظة بيت أفراد عينة الدراسة لواقع  تقديرات بين الفروق

( لحساب Cronbach Alphaلحم تبًعا لمتغيرات الدراسة، كما استخدم معامل ثبات كرونباخ ألفا )

 .الدراسة أداة ثبات معاملقيمة 

 يالتخطيط التربو  لواقع الدراسة عينة أفراد تقدير درجة لتحديد اآلتي الوزني المقياس اعتماد تم وقد

 :الحسابية المتوسطات قيم خالل من

 .4322أقل من   (الكلية الدرجة، البعد ، المجال،للفقرة) الحسابي المتوسط كان إذا  : منخفضة درجة

 (.2322 – 4322  محصورًا بين) الحسابي المتوسط كان إذا :متوسطة درجة

 . 2322 منأعلى   الحسابي المتوسط كان إذا: مرتفعة درجة
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 صل الرابعالف

 

 نتائج الدراسة

 المقدمة 7.1

 المدارس معلمي استجابات خالل من الدراسة لها توصلت التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تضمن

 . وفرضياتها الدراسة ألسئلة تبًعا الدراسة، أداة على لحم بيت محافظة في والخاصة الحكومية

 الدراسة نتائج عرض 1.1

 :األول ؤالبالس المتعلقة نتائجال 7.2.1

 كمـا لحـم بيـت محافظـة في المدارس مديري لدى( وصعوبات ممارسات)التربوي التخطيط واقع ما
 المعلمون؟ يراه

 لواقع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات اسُتخر ج ت األول، الدراسة سؤال عن لفجابة

 وجهة من لحم بيت محافظة في والوكالة والخاصة الحكومية المدارس مديري لدى التربوي التخطيط

 (.0.4) الجدول في واض  هو كما وذلد الدراسة، مجاالت خالل من المعلمين نظر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التخطيط  :(7.1جدول )

 التربوي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم.  

 

 الدرجة المعياري االنحراف الحسابي متوسطال المجالالبعد/ 

    :الممارسات# محور  

 مرتفعة 0.17 1.17 التربوي التخطيط لعملية وأسس مبادىء*   

 مرتفعة 0.17 1.17 التربوي التخطيط مجاالت*   

 مرتفعة 0.17 1.17 للممارسات الكلية الدرجة  * 

 وسطةمت 0.17 1.71 التربوي التخطيط صعوبات# محور 

 
 لدى التربوي التخطيط لواقع المعلمين تقديرات متوسطات أن( 0.4) الجدول في الواردة النتائج تشير 

لمحوري أداة  مرتفعة بدرجة جاءت لحم بيت محافظة في والوكالة والخاصة الحكومية المدارس مديري

) الممارسات محور جاليلم الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات أن الجدول نتائج وأشارت. الدراسة

( 3.96)قدره حسابي بمتوسط جاءت (التربوي التخطيط ومجاالت التخطيط، لعملية ومبادىء أسس

 لمجال تقديراتهم من أعلى التربوي التخطيط لمجاالت تقديراتهم وجاءت ،(1.78)معياري وانحراف

 المتوسط جاء حين في التوالي، على( 3.96 ،3.59)التربوي، التخطيط لعملية وأسس مبادىء

 معياري وانحراف (3.85)بقيمة التربوي التخطيط صعوباتمحور ل العينة أفراد لتقديرات الحسابي

 (.8..5)مقداره

 ،(2.4: )الجـــداول فتوضـــحها التربـــوي التخطـــيط واقـــع محـــوري لفقـــرات الدراســـة عينـــة أفـــراد تقـــديرات أمـــا

(3.4)، (4.4.) 
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 الممارسات: األول المحور

 بادىء وأسس لعملية التخطيط التربويالمجال األول: م

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجال 2.4يوض  الجدول ) 

 مبادىء وأسس لعملية التخطيط التربوي .

 

 المج لفقرات الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(2.1) جدول
 .تنازلًيا مرتبة التربوي التخطيطلعملية  وأسس مبادىء

  المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.11 1.77 يسعى المدير الى جدولة زمنية واضحة ألنشطة الخطة 17

يُقّدم المدير في بدايةة العةام خطةة زمنيةة واضةحة لتنفية   17

 لعامليناالهداف المعروفة لدى ا
 مرتفعة 0.17 1.77

 خطددد  فددد  المعنيدددي  مددد  فددد   كددد  أ وا  المددد ي  ُيحددد   1
 الم  س 

 مرتفعة 0.11 1.71

 مرتفعة 0.71 1.71 منظومة من األهداف المدرسيّة المتنّوعة المديريتبنى  11

 األهةةداف لتحقيةة  ُمناسةةبة اسةةتراتيجيات المةةدير يختةةار 11

 المدرسة ظروف مع تتالئم
رتفعةم 0.11 1.70  

ُي تددا المدد ي  الح بدد   ألحسددا ابولويدد   ألندد     دد   10
 مع يي  مح  ة

 مرتفعة 0.17 1.17

 مرتفعة 0.17 1.17 األهداف لتحقي  مناسبة ألنشطة المدير يُخطط 17

يَحرص المدير على تبني منظومة قيميةة عنةد البةدء فةي  1

 عملية التخطيط
 مرتفعة 0.11 1.11

الالزمةةةةة لعمليةةةةة التخطةةةةيط  يُرتةةةةب المةةةةدير المعلومةةةةات 11

 بطريقة يسهل الرجوع إليها
 مرتفعة 0.11 1.17

 مرتفعة 0.11 1.11 يضع المدير ادوات مناسبة تضمن تنفي  الخطة 11

يَعمل المدير ضمن رؤية واضةحة ومفهومةة لةدى جميةع  1

 المعنيين
 مرتفعة 0.71 1.11

 مرتفعة 0.71 1.17فةي  المدير من التغ ية الراجعة من العاملين معهيَستفيد  11
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 ( أن:2.4يتض  من الجدول )

 لعشرين كانت بدرجة مرتفعة.جميع  تقديرات أفراد عينة الدراسة للفقرات االثنتين وا (0

بالمرتبة "  يسعى المدير إلى جدولة زمنية واضحة ألنشطة الخطة( " 07جاءت الفقرة رقم ) (2

(، وجاءت الفقرة 5.53(، وانحراف معياري مقداره )3.97األولى وبمتوسط حسابي مقداره )

المعروفة لدى  ُيقّدم المدير في بداية العام خطة زمنية واضحة لتنفيذ األهداف( " 09رقم )

 (. 5.58(، وانحراف معياري )3.98"، بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره ) العاملين

 بناء الُخطة التربوية الُمستقبليّة

يَسةةةةتخدم المةةةةدير معةةةةايير ومؤشةةةةرات محةةةةددة لتحديةةةةد  7

 الحاجات المدرسيّة المختلفة
 مرتفعة 0.11 1.11

  الم  سدد  ئددُيحدد   المدد ي  نادد ط الاددوة واليددع  فدد  ألي 7
 ال اخ ي 

 مرتفعة 0.70 1.11

الالزمةةةة لعمليّةةةة بتةةةوفير جميةةةع المةةةوارد  المةةةديريقةةةوم  10

 التخطيط
 مرتفعة 0.77 1.11

مجموعةةة مةةن المعةةايير الواضةةحة  هيُضةةّمن المةةدير خطتةة 11

 للحكم على تحقي  األهداف
 مرتفعة 0.11 1.71

يُحةةةدد المةةةدير الفةةةرص الُمتاحةةةة فةةةي البيئةةةة الخارجيّةةةة  7

 للمدرسة
 مرتفعة 0.71 1.77

 فةي المدرسةي العمةل مجةاالت جميةع بمسة  المةدير يقوم 1

 التخطيط عملية بداية
 مرتفعة 0.77 1.71

يُحةةدد المةةدير الفةةرص الُمتاحةةة والتهديةةدات فةةي البيئةةة  1

 الخارجيّة للمدرسة
 مرتفعة 0.70 1.77

يَضع المدير خططاً إجرائيّة بديلة لمواجهةة أي معوقةات  11

 محتملة للخطة
 مرتفعة 0.71 1.71

 فد   يميد التع أل لعم يد   القد  لهم م  ك  الم ي  ُيشِ ك 1
 التخطيط  م ي 

 مرتفعة 1.01 1.71

يُعالج  المدير في خطته قضايا استراتيجيّة هامةة ولةيس  11

 قضايا روتينيّة عاديّة
 مرتفعة 0.17 1.70

 مرتفعة 0.17 1.17  الكلية الدرجة           
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ُيعالج  المدير في خطته قضايا استراتيجّية هامة وليس قضايا ( " 04أما الفقرة رقم ) (3

أداة " فقد جاءت بالمرتبة األخيرة، ضمن ترتيب المتوسطات الحسابية لفقرات  روتينّية عادّية

 ( وبدرجة مرتفعة.5.59(، وانحراف معياري )3.75اإلستبانة، ومتوسطها الحسابي )

 المجال الثاني: مجاالت التخطيط التربوي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 3.4يوض  الجدول )

 على مجال "مجاالت التخطيط التربوي" .

 لفقرات الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2.1)رقم الجدول
 . تنازلًيا مرتبة" التربوي التخطيط مجاالت " مجال

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 لدراســيا العــام الســتقبال ســنوية خطــة المــدير َيضــع 7
 الجديد

 مرتفعة 0.87 1.77

ــ 2  الســنوية الخطــة تشــملها التــي المجــاالت حصــر تمَي
 أولوياتها حسب

 مرتفعة 0.80 1.02

 المختلفـــة المدرســـة لمرافـــق بـــالتخطيط المـــدير َيقـــوم 2
 المعتمدة المعايير مع تتوافق بحيث

 مرتفعة 0.80 2.99

ــل تنفيذيــة خطــة بوضــع المــدير َيقــوم 70  األنشــطة لتفعي
 المدرسية

 مرتفعة 0.80 2.98

 مـــن االحتياجـــات لتقـــدير خطـــة بوضـــع المـــدير َيقـــوم 5
 فـــي المنتظـــر النمـــو أســـاس علـــى المدرســـية األبنيـــة
 الطلبة أعداد

 مرتفعة 0.81 2.92

ــة الخطــة تشــمل 71  للحــد وخطــوات اســتراتيجيات التربوي
 المدرسة طالب بين العنف من

 مرتفعة 0.92 2.97



71 
 

 ( أن:3.4يتض  من الجدول )

رات أفراد عينة الدراسة للفقرات الخمسة عشر  جاءت جميع  قيم المتوسطات الحسابية  لتقدي (0

 بدرجة مرتفعة.

بالمرتبة "  َيضع المدير خطة سنوية الستقبال العام االدراسي الجديد( " 0جاءت الفقرة رقم ) (2

( 2(، والفقرة رقم )5.50(، وانحراف معياري مقداره )4.07األولى، وبمتوسط حسابي مقداره )

 مـع العالقـة لتطوير سنوية خطة بوضع  المدير َيقوم 7
 المحلي تمعالمج

 مرتفعة 7.50 2.88

 مرتفعة 0.89 2.87 المدرسة مختبرات لتطوير خطة بوضع المدير َيقوم 1

ـــة الخطـــة تحـــوي 75 ـــة خطـــوات التربوي  قـــيم تعـــزز عملّي
 الطلبة لدى للمدرسة االنتماء

 مرتفعة 0.88 2.80

 المهنـــي التطـــوير المدرســـية التربويـــة الخطـــة تشـــمل 8
 للمعلمين

 مرتفعة 0.97 2.85

 المنهـاج إثـراء كيفيـة للمدرسـة التربوية الخطة تشمل 9
 .المدرسي

 مرتفعة 0.97 2.82

 جوانــب معالجــة المدرســة فــي التربويــة الخطــة تشــمل 77
 الُمعلمين  أداء في القصور

 مرتفعة 0.88 2.79

 التحصـيل ذوي الطالب معالجة التربوية الخطة تشمل 72
 المتدني

 مرتفعة 0.90 2.78

 التعليمــي الهــدر لُمعالجــة تربوّيــة خطــة ديرالمــ َيضــع 72
 المدرسة في

 مرتفعة 0.90 2.77

ــــة خطــــة المــــدير َيضــــع 0 ــــة تطوّيري  المدرســــّية للمكتب

 المكتبة مينأ مع بالتعاون

 مرتفعة 0.97 2.71

 مرتفعة 0.07 2.89 للمجال الكلية الدرجة
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" ، بالمرتبة الثانية، شملها الخطة السنوية حسب أولوياتهاَيتم حصر المجاالت التي ت"

 (. 5.55(، وانحراف معياري )4.53بمتوسط حسابي مقداره )

أمين  بالتعاون معَيضع المدير خطة تطوّيرية للمكتبة المدرسّية ( " .أما الفقرة رقم ) (3

اإلستبانة، " بالمرتبة األخيرة، ضمن ترتيب المتوسطات الحسابية لفقرات أداة المكتبة

 ( وبدرجة مرتفعة أيضًا.5.97(، وانحراف معياري )3.74ومتوسطها الحسابي )

 المحور الثاني: صعوبات التخطيط التربوي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 4.4يوض  الجدول )

 .لفقرات محور "صعوبات التخطيط التربوي" مرتبة تنازليًا 

 لفقرات الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:1.1)رقم الجدول
 .تنازلًيا مرتبة التربوي التخطيط صعوبات محور

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.71 1.01 نِصاب الُمعلمين الكبير من الحصص 11

  م يدد  تعيدد  الكت أليدد  الم  سدد  مدد ي   ألدد  أ كثدد ة 1

 التخطيط

 مرتفعة 1.01 1.11

محدودية الةدعم المةالي المتةوفر للمدرسةة لتطةوير  10

 التعليم

 مرتفعة 0.71 1.11

قِلة مشاركة األهالي فةي عمليّةة التخطةيط التربةوي  11

 في المدارس

 مرتفعة 1.01 1.11

 ةرالمركزيةة فةي عمليةةة التخطةيط التربوي)محصةةو 17

 في الوزارة(
 مرتفعة 0.77 1.71

عدم تزويةد المةدارس بتغ يةة راجعةة تطويريةة مةن  1

 ولين عن التخطيطئقبل المس
 مرتفعة 0.71 1.71

 مرتفعة 0.77 1.17 اليومي  الط أل  ألمشكال  الم ي  إنشغ   1

غيةةاب الحةةوافز المقدمةةة لمةةديري المةةدارس  علةةى  7

 إعداد الخطط وتنفي ها
ةمرتفع 0.77 1.11  
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 :أن( 4.4) الجدول من تض ي

 جاءت حين في مرتفعة، بدرجة جاءت( 27 ،6 ،1 ،7 ،26 ،21 ،21 ،2 ،23) الفقرات (0

 .متوسطة بدرجة الفقرات بقية

 وبمتوسط األولى، بالمرتبة"  الحصص من الكبير الُمعلمين ِنصاب( " 03) رقم الفقرة جاءت (2

 أعباء كثرة ( "0) رقم والفقرة ،(1.94) مقداره معياري وانحراف ،(4.55) مقداره حسابي

 مقداره حسابي بمتوسط الثانية، بالمرتبة ،"  التخطيط عملية تعيق الكتابية المدرسة مدير

 (. 0.50) معياري انحرافو  ،(.3.5)

 مرتفعة 1.07 1.17 عدم تفاعل مجالس اآلباء في المدارس 11

 متوسطة 0.71 1.11 غي ا وبو  به   مح ي   ا م  لعم ّي  التخطيط 7

 متوسطة 0.77 1.11 السي سي  المتغي ا     الن تج االستا ا    م 1

 متوسطة 1.01 1.77 نقل مديري المدارس من مواقعهم 1

يّة واحدة لجميع المدارس االعتماد على خطة تربو 1

 دون مراعاة ظُروف المدرسة

 متوسطة 1.01 1.11

 متوسطة 1.11 1.17 انخفاض الدافعية لدى العاملين في المدرسة 11

عةةةةدم متابعةةةةة وزارة التربيةةةةة والتعلةةةةيم للتخطةةةةيط  11

 التربوي في المدارس

 متوسطة 1.01 1.11

 متوسطة 1.10 1.11   م قن    الُم ي ي  ألب وى التخطيط الت ألوي 7

 متوسطة 1.11 1.17 عدم مراعاة التجديد في الخطة التربوية سنوياً  10

 مةةةع والتفاعةةةل بالتعةةاون الُمعلمةةةين اهتمةةةام ضةةع  17

 للمدرسة المحلي المجتمع

 متوسطة 1.11 1.17

 متوسطة 1.17 1.11 ُضع  رغبة الُمعلمين في التطوير ال اتي 11

 متوسطة 1.17 1.11 تخطيط التربويضع  فهم الُمعلمين ألهمية ال 11

قلةةةة خبةةةرة مةةةدير المدرسةةةة فةةةي عمليّةةةة التخطةةةيط  17

 التربوي

 متوسطة 1.11 1.17

 متوسطة 0.17 1.71  الكلية الدرجة
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 بالمرتبة"  التربوي التخطيط عملّية في المدرسة مدير خبرة قلة( " 09) رقم الفقرة أما (3

 الحسابي ومتوسطها اإلستبانة، أداة لفقرات الحسابية المتوسطات ترتيب ضمن األخيرة،

 .متوسطة وبدرجة( 0.20) معياري وانحراف ،(3.07)

 

 :السؤال الثاني. النتائج المتعلقة ب2.2.1   

 المــدارس مـديري لــدى التربـوي التخطـيط ممارســات لواقـع الدراســة عينـة أفـراد تقــديرات تختلـف هـل
ـــت بمحافظـــة ـــاختالف لحـــم بي ـــرات ب ـــرة، ســـنوات الجـــنس،: الدراســـة متغي  العلمـــي، المؤهـــل الخب
 المدرسة؟ على اإلشراف جهة المدرسة، جنس التخصص،

 أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات اجاستخر  تم الثاني السؤال عن ولفجابة

 بيت بمحافظة والخاصة الحكومية المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة

 قيم بين الفروق كانت إذا فيما التحقق تم ثم ومن السؤال، في ذكرها الوارد الدراسة لمتغيرات تبًعا لحم

 :اآلتية الصفرية الفرضيات فحص خالل من إحصائياً  دالة الحسابية المتوسطات

 :األولى الفرضية نتيجة

 متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .الجنس يرلمتغ تعزى لحم

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت األولى، الصفرية الفرضية صحة من وللتحقق

 لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين الفروق كانت إذا فيما للتعرف( t-test) ت واختبار

 :ذلد يوض ( 8. 4) والجدول ،الجنس لمتغير تبًعا إحصائياً  دالة التربوي التخطيط ممارسات
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   للفروق( t-test) ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5.1) جدول

 .الجنس لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات في

 المتوسط العدد الجنس المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 0.111 1.771 717 0.71 1.70 177 ذكر ومباديء أسس

 0.11 1.11 110 أنثى

 التخطيط مجاالت

 التربوي

 0.111 1.171 717 0.71 1.71 177 ذكر

 0.11 1.11 110 أنثى

 0.017 1.170 717 0.71 1.71 177 ذكر الكلية الدرجة

  0.10 1.11 110 أنثى

     

 ≤ α)  الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال أنــه( 8.4) رقــم الجــدول مــن يتضــ   

 التربـوي التخطيط ممارسات لواقع الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين( 5.58

 .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية األولىالجنس لمتغير تعزى

 :لثانيةا الفرضية نتائج

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 . الخبرة سنوات لمتغير تعزى

 المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات ُحسبت الثانية الصفرية الفرضية صحة من وللتحقق

 مبين هو كما. الخبرة سنوات لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 (... 4) رقم الجدول في
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 لواقع الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 4.0) رقم جدول

 .الخبرة سنوات لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

 المتوسط العدد ال، رؤ ونواخ المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  ومبادىء أسس    

 

 1.22 2.11 422 سنوات 81 من أقل

 1322 2.11 894 سنة 41-81 من

 1.21 2.12 814 سنة 41 من أكثر

 1324 2.94 422 سنوات 81 من أقل التربوي التخطيط مجاالت

 1324 2.12 894 سنة 41-81 من

 1.29 2.92 814 سنة 41 من أكثر

 1322 2.91 422 سنوات 81 من أقل الكلية الدرجة

 1.21 2.21 894 سنة 41-81 من

 1.22 2.19 814 سنة 41 من أكثر

 لواقـع الدراسـة عينـة أفـراد تقـديرات متوسـطات بـين ظاهريـة فروق وجود( 6 ،2) الجدول من يتض 

ـــة الفـــروق هـــذه كانـــت إذا فيمـــا وللتحقـــق. الخبـــرة ســـنوات لمتغيـــر تبًعـــا التربـــوي التخطـــيط ســـاتممار   دال

 يوض ( 2،2) والجدول األحادي، التباين تحليل استخدام تم( α ≥ 1312) الداللة مستوى عند إحصائياً 

 :ذلد
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ينة الدراسة لواقع للفروق بين تقديرات أفراد ع (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي7،1جدول )

 .ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير سنوات الخبرة

 
 مجموع التباين مصدر المجاالت

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

  0.111 1 0.111 المجموعات بين ومبادىء أسس

 

0.771 

 

 

0.171 

 0.110 711 117.171 المجموعات داخل

 - 711 111.100 المجموع

 التخطيط مجاالت

 التربوي

  0.111 1 0.177 المجموعات بين

0.711 

 

0.177 

 

 0.171 711 110.171 المجموعات داخل

 - 711 111.077 المجموع

 

 الكلية الدرجة

  0.110 1 0.110 المجموعات بين

0.111 

 

0.117 

 

 0.171 711 111.117 المجموعات داخل

 - 711 111.171 المجموع

 بين( α ≥ 1312) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 4،7) الجدول من يتض   

 لمتغير تبًعا أبعاده وجميع التربوي التخطيط لواقع الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

 .رية الثانية، وعليه تقبل الفرضية الصفالخبرة سنوات

 :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى



78 
 

 المعياريــة واالنحرافــات الحسـابية المتوســطات ُحســبت الثالثـة، الصــفرية فرضــيةال صـحة مــن للتحقـق

 والجــدول العلمــي، المؤهــل لمتغيــر تبًعــا التربــوي التخطــيط ممارســات لواقــع الدراســة عينــة أفــراد لتقــديرات

 :ذلد يوض ( 132)

 لواقع راسةالد عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(1.1) جدول

 .العلمي المؤهل لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

 المتوسط العدد العخم  المعل، المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 1.22 2.11 92 دبلوم   ومبادىء أسس     

 1.22 2.12 222 فقط بكالوريوس

 1.12 2.22 21 بكالوريوس من أعلى

 1328 2.92 92 دبلوم التربوي التخطيط مجاالت

 1.22 2.91 222 فقط بكالوريوس

 1.18 2.18 21 بكالوريوس من أعلى

 

  الكلية الدرجة

 1.22 2.98 92 دبلوم

 1.28 2.11 222 فقط بكالوريوس

 1.22 2.21 21 بكالوريوس من أعلى

 1.24 2.21 242 المجموع

 لواقـع الدراسـة عينة أفراد راتتقدي متوسطات بين ظاهرية فروقا وجود( 1 ،2) الجدول من يتض 

 دالـــة الفـــروق هـــذه كانـــت إذا فيمـــا وللتحقـــق. العلمـــي المؤهـــل لمتغيـــر تبًعـــا التربـــوي التخطـــيط ممارســـات

 فـــي مبـــين هــو كمـــا األحـــادي، التبــاين تحليـــل اســتخدام تـــم( α ≥ 1312) الداللـــة مســتوى عنـــد إحصــائياً 

  (.2،9) الجدول
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للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع  اين األحادي(: نتائج اختبار تحليل التب1،9جدول )

 .ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير المؤهل العلمي

 
 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 ومبادىء أسس

 

  0.111 1 0.711 المجموعات بين

 

0.110 

 

 

0.117 

 0.110 711 117.177 المجموعات داخل

 - 711 111.100 المجموع

 التخطيط مجاالت

 التربوي

  0.171 1 0.711 المجموعات بين

0.770 

 

0.777 

 

 0.177 711 110.711 المجموعات داخل

 - 711 111.077 المجموع

 

 الكلية الدرجة

  0.177 1 0.717 المجموعات بين

0.717 

 

0.171 

 

 0.171 711 111.107 المجموعات داخل

 - 711 111.711 المجموع

 

 بين( α ≥ 1312) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 239) الجدول من يتض 

 لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

 .، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الثالثةالعلمي المؤهل

 :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 .التخصص لمتغير تعزى
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 إذا فيما للتعرف( t-test) ت واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطاتتم حساب 

 دالة التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين الفروق كانت

 :ذلد يوض ( 81 .2) والجدول ،التخصص لمتغير تبًعا إحصائياً 

   للفروق( t-test) ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات بيةالحسا المتوسطات :(10.1) جدول

 .التخصص لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات في

 المتوسط العدد تخصصال المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 علوم   مباديءو أسس

 انسانية

171 1.71 0.11 717 1.717 0.001 

 علوم

 طبيعية

171 1.71 0.17 

 التخطيط مجاالت

  التربوي

 علوم

 انسانية

171 1.77 0.11 717 1.171 0.001 

 علوم

 طبيعية

171 1.77 0.71 

 علوم  الكلية الدرجة

 انسانية

171 1.71 0.17 717 1.117 0.001 

 علوم

 طبيعية

171 1.77 0.71  

 ≤ α)  الداللــــــــة مســــتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود( 8132) رقـــم الجـــدول مـــن يتضـــ   

ـــا التربـــوي التخطـــيط ممارســـات لواقـــع الدراســـة عينـــة أفـــراد تقـــديرات متوســـطات بـــين( 1312  لمتغيـــر تبًع

 لصـــال  الكليـــة رجـــةالد علـــى الدراســـة عينـــة أفـــراد تقـــديرات متوســـطات بـــين الفـــروق كانـــتو  ،التخصـــص

 . ، وعليه ترفض الفرضية الصفرية الرابعةاالنسانية العلوم تخصص
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 :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لحم بيت محافظة في ارسالمد مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 .المدرسة جنس لمتغير تعزى

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت الخامسة الصفرية الفرضية صحة من وللتحقق

 مبين هو كما المدرسة، جنس لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 (.8832) الجدول في

 لواقع الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(11.1) جدول

 .المدرسة جنس لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

 المتوسط العدد المدروه جن  المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.71 1.71 171 ذكور  ومباديء أسس

 0.11 1.77 177 إناث

 0.17 1.17 170 مختلطة

 0.11 1.71 171 ذكور التربوي التخطيط مجاالت

 0.11 1.01 177 إناث

 0.11 1.70 170 مختلطة

 

  الكلية الدرجة

 0.17 1.77 171 ذكور

 0.71 1.77 177 إناث

 0.11 1.11 170 مختلطة
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 واقـعل الدراسـة عينـة أفـراد تقـديرات متوسـطات بين ظاهرية فروق وجود( 2،88) الجدول من يتض 

 دالـــة الفــروق هـــذه كانــت إذا فيمـــا وللتحقــق  .المدرســـة جــنس لمتغيـــر تبًعــا التربـــوي التخطــيط ممارســات

 فـــي مبـــين هــو كمـــا األحـــادي، التبــاين تحليـــل اســتخدام تـــم( α ≥ 1312) الداللـــة مســتوى عنـــد إحصــائياً 

 (. 8432) الجدول

تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع للفروق بين  (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي72.1جدول )

 .ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير جنس المدرسة

 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

  1.711 1 7.717 المجموعات بين ومبادىء أسس

11.017 

 

 

 

0.000 

 

 0.110 711 111.171 المجموعات داخل

 - 711 111.100 المجموع

 التخطيط مجاالت

 التربوي

  1.111 1 7.111 المجموعات بين

10.717 

 

0.000 

 

 0.111 711 111.117 المجموعات داخل

 - 711 111.077 المجموع

 

 الكلية الدرجة

  7.111 1 11.111 المجموعات بين

11.17 

 

0.000 

 

 0.171 711 111.171 المجموعات داخل

 - 711 111.711 المجموع

( α ≥ 5.58) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود( 4،02) الجدول من يتض 

 تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين

 للمقارنات( Tukey test) توكي اختبار استخدم لفروقا هذه مصدر وإليجاد .المدرسة جنس لمتغير

 لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات بين للفروق البعدية الثنائية

 (.03. 4) رقم الجدول في واض  هو كما وذلد المدرسة، جنس
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ات الثنائية البعدية للفروق بين للمقارن (Tukey test) نتائج اختبار توكي  :(72. 1جدول رقم )

 تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير جنس المدرسة.

 مختلطة إناث ذكور الم  س  بنس المجال

 *0.111 0.017 -  ذكور  ومبادىء أسس

 *0.101   إناث

    مختلطة

 *0.110 0.071 -  ذكور التربوي التخطيط مجاالت

 *0.111   إناث

    مختلطة

 

  الكلية الدرجة

 *0.171 0.010  ذكور

 *0.170   إناث

    مختلطة

 بـــين احصـــائًيا دالـــة فـــروق وجـــود( 03. 4) رقـــم الجـــدول فـــي الـــواردة البعديـــة الثنائيـــة المقارنـــات مـــن ويتضـــ 

 مـدارس بين المدرسة جنس لمتغير ًعاتب التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

 قـــيم وفـــق واإلنـــاث، الـــذكور مـــدارس ولصـــال  أخـــرى جهـــة مـــن المختلطـــة والمـــدارس جهـــة مـــن واإلنـــاث الـــذكور

 (. 4.00)رقم الجدول في الواردة الحسابية المتوسطات

 السادسة: بالفرضية المتعلقة النتائج     

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   

 لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 .المدرسة على اإلشراف جهة لمتغير تعزى
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 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت الخامسة الصفرية الفرضية صحة من وللتحقق

 المدرسة، على االشراف جهة لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة فرادأ لتقديرات

 :ذلد يوض ( 14.4) والجدول

 لواقع الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(14.4) جدول

  .رسةالمد على االشراف جهة لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

 المتوسط العدد الم  س      االش ا  به  المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.71 1.17 17 وكالة  ءىومباد أسس

 0.11 1.11 111 حكومة

 0.11 1.71 111 خاصة

 0.17 1.11 17 وكالة التربوي التخطيط مجاالت

 0.11 1.71 111 حكومة

 0.17 1.11 111 خاصة

 

  الكلية الدرجة

 0.11 1.11 17 وكالة

 0.71 1.17 111 حكومة

 0.11 1.71 111 خاصة

 لواقـع الدراسـة عينـة أفراد تقديرات متوسطات بين قيم ظاهرية فروق وجود( 21. 4) الجدول من يتض 

ــا التربــوي التخطــيط  دالــة الفــروق هــذه كانــت إذا فيمــا وللتحقــق  .المدرســة علــى االشــراف جهــة لمتغيــر تبًع

 الجـدول فـي مبـين هـو كمـا األحـادي، التباين تحليل استخدام تم( α ≥ 5.58) الداللة مستوى دعن إحصائياً 

(15.4 .) 
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للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع  (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي15.4جدول )

 .التخطيط التربوي تبًعا لمتغير جهة االشراف على المدرسة

 
 مجموع اينالتب مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

  1.107 1 1.117 المجموعات بين ومبادىء أسس

7.177 

 

0.000* 

 

 0.111 711 117.111 المجموعات داخل

 - 711 111.100 المجموع

  1.771 1 7.171 المجموعات بين التربوي التخطيط مجاالت

7.717 

 

 0.001* 

 

 0.170 711 117.111 المجموعات داخل

 - 711 111.077 المجموع

 

  الكلية الدرجة

  1.711 1 7.717 المجموعات بين

17.110 

 

0.000* 

 

 0.177 711 117.711 المجموعات داخل

 - 711 111.717 المجموع

( α ≥ 1312) الداللة مستوى ندع إحصائية داللة ذات فروق  وجود(  2،15) الجدول من يتض 

 تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين

 Tukey) توكي اختبار استخدم الفروق هذه مصدر وإليجاد .المدرسة على االشراف جهة لمتغير

test )التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة فرادأ تقديرات بين للفروق البعدية الثنائية للمقارنات 

 (.16.4) رقم الجدول في واض  هو كما وذلد المدرسة، على االشراف جهة لمتغير تبًعا التربوي
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين ( Tukey test)نتائج اختبار توكي   :(16 .1جدول رقم )

 المدرسة. التخطيط التربوي تبًعا لمتغير جهة االشراف علىتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات 

 االش ا  به  المجال

 الم  س     

 خاصة حكومة وكالة

 *0.101 *0.111  وكالة التربوي التخطيط ومباديء أسس

 0.117   حكومة

    خاصة

 *0.177 *0.177  وكالة التربوي التخطيط مجاالت

 0.100   حكومة

    خاصة

 

  الكلية ةالدرج

 *0.710 *0.110  وكالة

 0.117   حكومة

    خاصة

 احصـائًيا دالـة فـروق وجـود( 16 ،1) رقـم الجـدول فـي الـواردة البعديـة الثنائيـة المقارنـات من ويتض 

 بــين الكليــة الدرجــة علــى التربــوي التخطــيط ممارســات لواقــع الدراســة عينــة أفــراد تقــديرات متوســطات بــين

 . الوكالة مدارس ولصال  أخرى جهة من والخاصة الحكومة ومدارس جهة من الوكالة مدارس
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  الدراسة نتائج ملخص 3.4

 :التالية النتائج الدراسة أظهرت

 الحكومية المدارس مديري لدى التربوي التخطيط لواقع المعلمين تقديرات متوسطاتأن  -

)الممارسات ة الدراسةلمحوري أدا مرتفعة بدرجة جاءت لحم بيت محافظة في والخاصة

(،  2.12حيث بلغ المتوسط الحسابي لواقع محور ممارسات التخطيط التربوي )والصعوبات(. 

 العينة أفراد لتقديرات الحسابي المتوسط جاء حين في  (. 1.29قدره ) انحراف معياري و 

 ، وبدرجة(8..5)مقداره معياري وانحراف (3.85)بقيمة التربوي التخطيط صعوباتمحور ل

 متوسطة.

بين تقديرات أفراد عينة  α ≥ 1312عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

لدى مديري مدارس محافظة بيت لحم تعزى  التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة

 ، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي.الجنس ات:لمتغير 

يرات أفـــراد عينـــة دبـــين تقـــ α ≥ 1312لـــة عنـــد مســـتوى الدالوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  -

 العلــوم تخصــص لصــال  ،تعــزى لمتغيــر التخصــص التربــوي التخطــيط ممارســات لواقــعالدراســة 

 . االنسانية

تعــزى لمتغيــر  التربــوي التخطــيط ممارســات لواقــعوجــود فــروق بــين تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة  -

 مـن المختلطـة والمـدارس جهـة مـن واإلنـاث الذكور مدارس بين جنس المدرسة، وجاءت الفروق

 .واإلناث الذكور مدارس لصال  ،أخرى جهة
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ـــة فـــروقال جـــاءت - ـــديرات متوســـطات بـــين احصـــائًيا دال ـــة أفـــراد تق ـــع الدراســـة عين  ممارســـات لواق

 والخاصـة الحكومـة ومـدارس جهـة مـن الوكالة مدارس بين الكلية الدرجة على التربوي التخطيط

  . كالةالو  مدارس لصال  ،أخرى جهة من
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 الفصل الخامس
 
 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
 

تضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها، وفقًا ألسئلتها وفرضياتها، ثم عرضًا للتوصيات 

 التي توصلت إليها الدراسة بناء على نتائجها.

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول :1.5 

 كمـا لحـم بيـت محافظـة في المدارس مديري لدى( وصعوبات ممارسات)التربوي التخطيط واقع ما

 المعلمون؟ يراه

 لدى التربوي التخطيط لواقعجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس محافظة بيت لحم 

لمحوري أداة  مرتفعة بدرجة لحم بيت محافظة في والخاصة الحكومية المدارس مديري

حيث بلغ المتوسط الحسابي لواقع محور ممارسات التخطيط التربوي )الممارسات والصعوبات(. ةالدراس

 العينة أفراد لتقديرات الحسابي المتوسط جاء حين في ( . 1.29قدره ) انحراف معياري (، و  2.12) 

 .، وبدرجة متوسطة(8..5)مقداره معياري وانحراف (3.85)بقيمة التربوي التخطيط صعوباتمحور ل
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مديري المدارس الخاصة والحكومية والوكالة  قد أصبحوا من  العديد منيعزو الباحث ذلد إلى أن و 

حملة درجة الماجستير في اإلدارة التربوية وهم على إطالع ودراية بكافة المعلومات الهامة المتعلقة 

مدير أن يكون من بمباديء وأسس ومجاالت عملية التخطيط التربوي، وقد أصب  من معايير اختيار ال

حملة درجة الماجستير في اإلدارة التربوية ويتم اختياره بناء على ُأسس ومعايير محددة تضعها الجهة 

المسؤولة عن التعيين ، ففي المدارس الحكومية تشترط التربية والتعليم أن يكون المتقد م لمنصب المدير 

معه درجة الماجستير في اإلدارة التربوية قد عمل مدرسًا في نفس المدرسة على األقل ثالث سنوات و 

وهذا يدل على أن المدير سيكون لديه الخبرة في أمور المدرسة ومجريات العمل وسير العملية 

وفي المدارس الخاصة نالحظ  . التعليمية فيها وبالتالي سيكون قادرا على ان يدير المدرسة بشكل جيد

كل مدرسة إلى تطوير كافة المجاالت العلمية والتربوية حيث تسعى المنافسة بينها في نوعية التعليم 

براز سماتها الجيدة المطلوبة لدى  ورفع مستوى تحصيل طلبتها وذلد بهدف استقطاب الطلبة اليها وا 

وفي مدارس الوكالة أصب  يشترط على كل مدير ان يكون  المجتمع ومؤسساته. وأفراد أولياء األمور

 دارة التربوية وتتم متابعته ومتابعة سير العملية التعليمية  من قبلدرجة الماجستير في اإلل حامالً 

 االونروا المسؤولة عنهم . منظمة

لألفراد في  ملحةكما أنه نتيجة للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، أصب  هناد حاجة 

هذه التطورات من  واكبةلزامًا على مديري المدارس م نكافلذا المجتمعات لمواكبة هذا التطور والتقدم، 

، وتربوية جديدة وطرائق فع الة للمساهمة في تطوير العملي ة التربويةخالل تبنيهم ألساليب علمية 

وانعكس ذلد بشكل إيجابي على أداء المدراء الجدد في المدارس اللذين يحاول أغلبهم أن ُيثبت جدارته 

خارج عن المألوف على نطاق المدرسة وفعاليته في المدرسة من خالل محاولته إظهار أي جديد 

 بحيث يساهم في إنجاحها بشكل فع ال. 
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 الجهة المشرفةإلى الدورات التدريبية التي تحرص  أيضاً  يمكن أن يعزى السببباإلضافة لما سبق 

 على عقدها للمديرين باستمرار.

مدير الة يعتمدها وأساسي مهمةهي  ممارسات التخطيطي التربوي ويرى الباحث هنا  بأن جميع فقرات

حيث يجتمع المدير بالمعلمين في بداية العام الدراسي ويتم وضع ومناقشة الخطة خطته التربوية، في 

  .المدرسية وتقسيم العمل واألدوار بينهم ومناقشة جميع األمور المتعلقة في المدرسة

( والتي 2000ليمون، مع دراسة )ال التربوي التخطيط ممارسات واقعوتختلف نتائج هذه الدراسة في 

جاء واقع التخطيط التربوي فيها بدرجة قليلة حيث أظهرت أنه هناد افتقار الى البيانات والمعلومات 

 في التربوي التخطيط أنوالتي أظهرت  (2881ودراسة )الحداد، الضرورية واألساسية للمخطط التربوي.

يجاد التدريب ببرامج العناية من مزيدا يستدعي األردن  النهوض على القادرة الالزمة البشرية كوادرال وا 

 لتلد فعلية تدريبية حاجة وجود ( والتي دلت على8992ومع دراسة )عليوة، .التربوي التخطيط بمهام

 .المحافظات في لها التابعة والمديريات األردن في يموالتعل التربية وزارة في الكفايات

صعوبات ) المحور الثاني:  وفقًا لفقرات التربوي لتخطيطا لواقعلتقديرات أفراد عينة الدراسة وبالنسبة 

التخطيط التربوي المطروحة في هذه الفقرات هي  صعوباترى الباحث بأن أغلب ي(، التخطيط التربوي

في مدارسنا الفلسطينية وال نستطيع إنكارها وخاصة  ن تقريباً و حقيقية يواجهها جميع المدير  صعوبات

( عدم االستقرار الناتج عن المتغيرات 3لمدير بمشكالت الطلبة اليومية  و)(: إنشغال ا2الفقرات مثل )

( غياب 8والفقرة ) ،( نقل مديري المدارس من مواقعهم ) بالنسبة للمدارس الحكومية(4) ،السياسية

فمن الطبيعي   .عداد الخطط وتنفيذها، وغيرها من الفقرات االخرىإلالحوافز المقدمة لمديري المدارس 

 ون النتيجة هنا مرتفعه. أن تك
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( والتي 2007وتختلف نتائج هذه الدراسة بالنسبة لمشكالت التخطيط التربوي مع دراسة )أبو عيشة، 

 كانت درجة تقدير مشكالت التخطيط التربوي فيها متوسطة. 

 الثاني:مناقشة نتائج سؤال الدراسة 2.5 

 المــدارس مـديري لــدى التربـوي لتخطـيطا ممارســات لواقـع الدراســة عينـة أفـراد تقــديرات تختلـف هـل

ـــت بمحافظـــة ـــاختالف لحـــم بي ـــرات ب ـــرة، ســـنوات الجـــنس،: الدراســـة متغي  العلمـــي، المؤهـــل الخب

 المدرسة؟ على اإلشراف جهة المدرسة، جنس التخصص،

 حيث تم عرض نتائج هذا السؤال من خالل الفرضيات المنبثقة عنه:

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:

 تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد

 .الجنس لمتغير تعزى

ين ب α ≥ 1312أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدى مديري مدارس محافظة بيت لحم  التربوي التخطيط ممارسات لواقع تقديرات أفراد عينة الدراسة

 تعزى لمتغير الجنس.

ويعزو الباحث ذلد لكون واقع ممارسات التخطيط التربوي لدى المديرين هي معروفة وواضحة لدى 

سواء كانوا من الذكور او  كل معلم ومعلمة في أية مدرسة، وال تختلف وجهة نظر المعلمين فيها

ناثًا ويالحظون نفس األشياء  اإلناث بما أنهم يعايشون هذا الواقع يوميًا مع بعضهم البعض ذكورًا وا 

التي تحدث يوميًا والموجودة في المدرسة نفسها لدى مدير واحد مسئول عنهم في كل مدرسة ويقوم 
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والخبرات التي يالحظونها بغض النظر  بنفس الممارسات دائمًا أمامهم حيث يمرون بنفس التجارب

ناثًا .  عن جنسهم، فالواقع شيء موجود ويالحظه الجميع من المعلمين والمعلمات ذكورًا وا 

ي بينت وجود تأثير لجنس المدير على واقع التخطيط لمحور ( والت4112وتختلف مع دراسة )صافي،

  الصعوبات.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

 أفراد تقديرات متوسطات بين( α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 تعزى لحم بيت محافظة في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة

 .الخبرة سنوات لمتغير

ديرات أفراد بين تق α ≥ 1312بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. التربوي التخطيط ممارسات لواقع عينة الدراسة

جميع المعلمين لويعزو الباحث ذلد لكون ممارسات التخطيط التربوي هي واضحة ومعروفة ومحددة 

ال حاجة ألن يكون المعلم قد مر بفترة بشكل مستمر العام تلو اآلخر، ف رهااكر ت ، وتمفي المدرسة

ويلة بخبرته في المدرسة لكي يعرف هذا الواقع بشكل جيد، حيث يستطيع المعلم من ذوي الخبرة ط

روتيني  ءالقليلة في المدرسة مالحظة هذا الواقع بوضوح بفترة قصيرة لكي يصب  فيما بعد شي

ليالحظ  مالحظته لدى المدير، وال يؤثر على المعلم من ذوي الخبرة الطويلة بالمدرسة ألنه يعود دائماً 

نفس الممارسات من قبل المدير والتي قد تعود عليها من قبل، حيث أن أغلب مديري المدارس يبقون 

على نفس الممارسات التي وضعوها والتي يقومون بها يوميًا وأقلية هم من يغيرون في هذه الممارسات 

 ويطلعون على أشياء جديدة. 
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أن ذوي الخبرة نتائجها ( والتي أظهرت  4112، صافيدراسة ) نتائج هذه الدراسة معوتختلف 

 المتوسطة يعانون بشكل أكبر من ذوي الخبرة القليلة والكثيرة في صعوبات التخطيط التربوي. 

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α ≥ 0.05 )متوسطات بين 

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات اقعلو  الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

يرات دبين تق α ≥ 1312عند مستوى الداللة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  التربوي التخطيط ممارسات لواقعأفراد عينة الدراسة 

واحدة على الرغم من درجة تفاوتها الضعيفة بين حاملي  الظروف المحيطةيعزى ذلد إلى أن وقد 

هي نفسها  المدرسيةشهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو اعلى من البكالوريوس. فالقوانين واألنظمة والبيئة 

ة من حيث إذا أخذنا بعين اإلعتبار بأن هؤالء المديرين لهم سمات مشتركللجميع دون استثناء، 

 القدرات في القيادة التربوية.

والتي أظهرت أن ذوي المؤهل العلمي  ( 2553مع دراسة )صافي،  نتائج هذه الدراسة وتختلف

 )الدبلوم( ظهرت لديهم الصعوبات ومشكالت التخطيط أكثر من غيرهم. 
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 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 

 لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α ≥ 0.05 )متوسطات بين 

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .التخصص لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

يرات أفـراد دبـين تقـ α ≥ 1312عند مستوى الداللـة أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 بـــين الفـــروق كانـــت فقـــد.  تعـــزى لمتغيـــر التخصـــص التربـــوي التخطـــيط رســـاتمما لواقـــععينـــة الدراســـة 

 . االنسانية العلوم تخصص لصال  الكلية الدرجة على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات

تخصص  من معلميمن ذوي تخصص العلوم اإلنسانية هم أكثر  أن المعلمينويعزو الباحث ذلد إلى 

من ذوي تخصص العلوم اإلنسانية أكثر إقبااًل  المعلمين لى أن طبيعة ميلالعلوم الطبيعية، باإلضافة إ

وانجذابًا لفطالع على المواضيع التربوية األدبية والتي ُتع د من ضمن تخصصهم، وأكثر مياًل لحضور 

 المؤتمرات التربوية وورشات العمل واالطالع على البحوث والدراسات التي تتعلق بهم.  

 رضية الخامسة:مناقشة نتائج الف 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α ≥ 0.05 )متوسطات بين 

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .المدرسة جنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة
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 بـين مـدارس الـذكور التربوي التخطيط رساتمما لواقعجاءت الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

والمــدارس المختلطــة لصــال  مــدارس  والمــدارس المختلطــة لصــال  مــدارس الــذكور وبــين مــدارس االنــاث

 .اإلناث 

ويعزو الباحث ذلد الى انه من الممكن أن مديري المدارس المختلطة يواجهون مشاكل أكبر في 

المختلفة للتخطيط التربوي ويترتب عليهم مهمات  التخطيط للجنسين الذكور واإلناث من الجوانب

ومسؤوليات أعلى من التي يواججها مدارس الذكور، حيث تحتوي المدارس المختلطة على معلمين من 

ناث( وربما يواجه المدير يعض الصعوبات أثناء التعامل مع الفئتين من الجنسين  الجنسين )ذكور وا 

ختلفة، أما عندما تكون الفئة فقط من الذكور فهذا يسهل على ومن حيث تقبلهم للمخططات التربوية الم

المدير التعامل مع طلبته ومعلميه اللذين يكونون في اغلبهم من الذكور بما ان المدرسة جميعها للطلبة 

 الذكور وهذا يسهل عليه مهمته في عمليات التخطيط المختلفة لجنس واحد. 

بين مدارس  التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة جاءت الفروق بين تقديرات أفراد عينةوقد 

 .والمدارس المختلطة لصالح مدارس اإلناث االناث

ويعزو الباحث ذلد الى أن مدارس اإلناث بطبيعتها وكما هو معروف تميل أكثر إلى االنضباط والتقيد 

ناث مما نظمة والخطط الموضوعة أكثر من المدارس المختلطة التي تحتوي بالقوانين واأل على ذكور وا 

يترتب ظهور مشاكل مختلفة أمام مدير المدرسة ليقوم بحلها لكال الجنسين هو والطاقم التدريسي 

وانشغاله بهذه المشاكل والتخطيط لكال الجنسين مما يترتب عليهم ظهور أعباء إضافية تحول دون 

 لمختلفة. وجود الوقت اليومي الكافي للتفرغ في التفكير في التخطيط باألمور ا

لكال المدارس من  مرتفعة ومتوسطةويعزو الباحث كون صعوبات التخطيط التربوي، جاءت بدرجة 

الجنسين مدارس الذكور ومدارس اإلناث وذلد كون أغلب هذه الصعوبات مألوفة وموجودة في جميعها 
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يجاد حلول في مدارسنا الفلسطينية،  وأن المديرين والمعلمين يواجهونها فعليًا وبحاجة إلى ا لمساعدة وا 

 لها. 

 

 دسةمناقشة نتائج الفرضية السا 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α ≥ 0.05 )متوسطات بين 

 في المدارس مديري لدى التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات

 .المدرسة على اإلشراف جهة لمتغير تعزى لحم بيت محافظة

 التخطــيط ممارســات لواقــع الدراســة عينــة أفــراد تقــديرات متوســطات بــين احصــائًيا دالــة فــروقال جــاءت

 أخـرى جهـة مـن والخاصـة الحكومـة ومـدارس جهـة مـن الوكالـة مـدارس بـين الكليـة الدرجـة علـى التربوي

  . الوكالة مدارس ولصال 

ائية وكذلد الخدمات الصحية والتعليمية  ساعدات نقدية وغذم مُ ويعزو الباحث ذلد إلى أن األونروا تقد  

لألونروا ثالث عشرة دولة رئيسية هي للمدارس الفلسطينية التابعة لها، حيث يبلغ عدد الدول المانحة 

أمريكا واالتحاد األوروبي، واليابان، والسويد، والنروج، والدنمارد، وبريطانيا، وهولندا، وألمانيا، »

يطاليا، وسويسرا، وكندا د دولة عربية واحدة هي المملكة العربية السعودية التي أتى حجم وهنا وا 

، وتبلغ ميزانية األونروا 8991ماليين دوالر عام  81مساعدتها في المرتبة السابعة، إذ بلغت تبرعاتها 

مليون دوالر أمريكي، وتجتمع الدول المانحة الكبرى سنويًا إلقرار الميزانية التي  221السنوية حوالى 

 .منها %29التعليم  يستهلد
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هذا بالمقارنة مع المدارس الحكومية والخاصة والتي ال تحصل معظمها على مثل هذه المساعدات 

 وربما المساندة والدعم  والمتابعة المستمرة للطلبة والمعلمين والمديرين. 

ني في فإن مدارس االونروا تتفوق على المعدل الوط 4182نيسان  2وبحسب دراسة دولية ُأجريت في 

المدارس مبادرون بالمقارنة مع المدارس االخرى الحكومية  الرياضيات والعلوم، حيث أن معلمي

والخاصة حيث يلتقون بطلبتهم لممارسة االنشطة الالمنهجية والجلسات التحضيرية لالمتحانات في أيام 

اسية  خاصة للطلبة غير ايام الدوام المدرسي في عطلة نهاية االسبوع ومنهم من يقوم بعمل جلسات در 

في بيوتهم، ويبقى المدراء على تواصل دائم مع اآلباء لتحسين عملية التعليم ويبدو ان اهالي الطلبة 

الذين يعيشون في المخيمات لمدارس الوكالة التابعة لالونروا يتعاونون مع إدارات المدارس والمعلمين 

المستجدات التعليمية واوضاع ابنائهم الدراسية ويلبون طلبهم بااللتزام بالحضور الى المدرسة لمتابعة 

انخراط معلمي وربما يعود ذلد الى  .فليتزمون أكثر من آباء الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة

مدراس الوكالة وطواقمها اإلدارية في دورات تدريبية مستمرة، مثل التواصل مع المجتمع المحلي 

لنظام التوفير الذي يشكل ضمانا اجتماعيا جيدا لجميع العاملين  باإلضافةوالتخطيط االستراتيجي، هذا 

  في مدارس الوكالة.
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 التوصيات 3.5

 الباحث بما يلي: يوصيفي ضوء نتائج هذه الدراسة 

 التقليل من نسبة المركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التخطيط التربوي. -0

 خدمة عملية التخطيط التربوي.تنمية روح العمل ضمن الفريق الواحد ل -4

 .المدارسعقد دورات خاصة في التخطيط التربوي لمدراء  -2

أن تهتم وزارة التربية والتعليم بمساعدة المدارس بتوفير الموارد المالية الالزمة لعملية التخطيط  -2

 ومتابعتها.

م في من  تبني نظام حوافز للمعلمين والتمييز بينهم على أسس مهنية، وتبني المتميزين منه -8

 دراسية.

 وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بهم.التخطيط زيادة إشراد المعلمين في  -.

 . في عملية التخطيط التربوي لجان أولياء أمور الطلبة في المدارسإشراد  -7

ضرورة تخصيص جلسة أسبوعية تعقد خالل الدوام المدرسي بين المدير والمعلمين لمناقشة  -5

ي داخل المدرسة وسبل تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية مجريات عملية التخطيط التربو 

 للوصول الى ما يسمى بالمدرسة النموذجية. 

 

 مستقبلية ودراسات بحوث مقترحات

 إجراء دراسة تتعلق بأساليب وطرق مواجهة مشكالت التخطيط التربوي. -0

ارس في محافظة بيت لحم، إجراء دراسة تتناول واقع التخطيط التربوي من وجهة نظر مديري المد2-  

 ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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 (1ملحق رقم )
 مدارس عينة الدراسة

عدد  نوع المدرسة اسم المدرسة
 المعلمين

مستوى  موقع المدرسة
 المدرسة

 أساسية مدينة 41 حكومية  أم الشهداء األساسيةذكور 

 ثانوية مدينة 22 حكومية ذكور بيت لحم الثانوية

 ثانوية قرية 41 حكومية ذكور الخضر الثانوية

 أساسية مدينة 82 حكومية ذكور وديع دعمس األساسية

 ثانوية مدينة 42 حكومية ذكور بيت ساحور الثانوية

 ثانوية مدينة 41 حكومية بنات حوسان الثانوية

 أساسية مدينة 41 حكومية بنات الناصرة األساسية

 ثانوية مدينة 41 حكومية بنات بيت لحم الثانوية

 ثانوية مدينة 28 حكومية الثانويةبنات بيت ساحور 

 أساسية مدينة 22 حكومية بنات العودة األساسية

 ثانوية قرية 41 حكومية بنات بتير الثانوية

 ثانوية قرية 41 حكومية الثانوية نحالينبنات 

 أساسية قرية 81 حكومية األساسية المختلطة القاهرة

 سيةأسا مدينة 41 حكومية ذكور حسن مصطفى األساسية

 أساسية مدينة 42 حكومية بنات تل الربيع األساسية

 أساسية مخيم 81 وكالة بنات الدهيشة األساسية األولى
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 أساسية مخيم 82 وكالة ذكور بيت جاال األساسية

 ثانوية مدينة 22 خاصة كلية تراسنطا للبنين

 ثانوية مدينة 21 خاصة راهبات مار يوسف

 ثانوية مدينة 49 خاصة بيت جاال -ة(البطريركية الالتينية )مختلط

 ثانوية مدينة 21 خاصة طاليثا قومي )مختلطة(

 ثانوية مدينة 21 خاصة ثانوية تراسنطا للبنات 

 ثانوية مدينة 44 خاصة الروم الكاثوليد 
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 (2ملحق رقم )
 االستبانة قبل التحكيم

 

 
 استبانة 

 
 _المحترم/ة./ة _______________المعلمحضرة 

 تحية طيبة وبعد،،،

 بدراسة بعنوان: يقوم الباحث

"، وذلد استكمااًل لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم كما يراه المعلمون التخطيط التربوي" 
 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس.

واإلجابة عليها، علمًا بأن البيانات التي ستقدمونها من خالل لذا أرجو التفضل بقراءة فقرات االستبانة 
 هذه االستبانة  لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وسُتعامل بسرية تامة.

 مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.

 

                                                            أبو عمشا جهاد :الباحث

 سمرة الدكتور محمود أبو المشرف:

                       ******************************************************** 

 القسم األول: المعلومات الشخصية

 ذكر            أنثى  الجنس: – 1

  :الخبرة في التدريسسنوات عدد  -2



111 
 

 سنة  20أكثر من         سنوات  20 -10سنوات          من  10أقل من  

 بكالوريوس فقط           أعلى من بكالوريوس   المؤهل العلمي:  دبلوم           – 3

 علوم إنسانية          علوم طبيعية        التخصص: – 4

 ذكور               إناث                 مختلطة  جنس المدرسة: – 5

 خاصة   حكومة              وكالة                تك:جهة اإلشراف على مدرس -1

 

 القسم الثاني: واقع التخطيط التربوي  

 لدى مدير المدرسة، الرجاء وضع واقع عملية التخطيط التربوي فيما يلي مجموعة من الفقرات، الدالة على   
 :( وفق الدرجة التي تعب ر عن رأيد لكل فقرة من الفقرات التالية)   عالمة

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 كبيرة جداً 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

 المحو  ابو : مأل  ى  وأسس  م ي  التخطيط الت ألوي

كل من لهم عالقة بالعملية د شر  يُ  1
 .في عملية التخطيط التعليمية

     

حدد أدوار كل فرد من المعنيين في يُ  2
 المدرسة.خطة 

     

حرص على تبني منظومة قيمية عند ي   2
 البدء في عملية التخطيط.

     

4 
عمل ضمن رؤية واضحة ومفهومة ي  

 لدى جميع المعنيين.

     

حدد نقاط القوة والضعف في بيئة يُ  2
 المدرسة الداخلية.

     

تاحة والتهديدات في حدد الفرص المُ يُ  2
 ة للمدرسة .البيئة الخارجي  

     

      المحيطة بالمدرسة. الظروفحلل يُ  2
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مس  جميع مجاالت العمل يقوم ب 1
 المدرسي في بداية عملية التخطيط.

     

ستخدم معايير ومؤشرات محددة ي   9
 ة المختلفة.لتحديد الحاجات المدرسي  

     

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 كبيرة جداً 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

جة بدر 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

رتب الحاجات بحسب األولويات بناء يُ  81
 على معايير محددة.

     

ة تبنى منظومة من األهداف المدرسي  ي 88
 .عةالمتنو  

     

رتب المعلومات الالزمة لعملية يُ  84
 التخطيط بطريقة يسهل الرجوع إليها.

     

ضم ن خطتي مجموعة من المعايير يُ  82
 ة للحكم على تحقيق األهداف.الواضح

     

ة عالج في خطتي قضايا استراتيجي  يُ  15
 ة.ة عادي  هامة وليس قضايا روتيني  

     

82 
خطط ألنشطة مناسبة لتحقيق يُ 

 األهداف.
     

82 
ناسبة لتحقيق ختار استراتيجيات مُ ي

 األهداف تتالئم مع ظروف المدرسة.
     

 سعى الى جدولة زمنية واضحةي 82
 ألنشطة الخطة.

     

ة بديلة لمواجهة أي ضع خططًا إجرائي  ي   82
 معوقات محتملة للخطة.

     

ضمن الخطة أدوات مناسبة لمراقبة يُ  81
 تنفيذ الخطة.

     

قوم بتوفير جميع الموارد الالزمة ي 89
 ة التخطيط.لعملي  

     

     عنيين من وقت راجع الخطة مع الم  يُ  41
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 حقق األهداف.آلخر لمعرفة مدى ت  
ستفيد من التغذية الراجعة في بناء ي   23

 ة.ستقبلي  طط المُ الخُ 
     

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 كبيرة جداً 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

 المحو  الث ن : مب ال  التخطيط الت ألوي ل ى الم ي ي  

طة سنوية ي ضع ُمدير المدرسة خ 8
 الستقبال العام الجديد. 

     

ي تم حصر المجاالت التي تشملها  4
 الخطة السنوية حسب أولوياتها.

     

المدرسة قوم بالتخطيط لمرافق ي   2
بحيث تتوافق مع المعايير  المختلفة
 المعتمدة.

     

 قوم بالتخطيط لتطوير مختبراتي   2
  المدرسة.

     

ير االحتياجات من قوم بالتخطيط لتقدي   2
ساس النمو أبنية المدرسية على ألا

 .عداد التالميذأالمنتظر في 

     

ي ضع ُمدير المدرسة خطة تطوي رية  2
 للمكتبة المدرسي ة.

     

ي قوم ُمدير المدرسة بوضع خطة سنوية  2
 لتطوير العالقة مع المجتمع المحلي. 

     

تشمل الخطة التربوية المدرسية  1
 ر المهني للمعلمين.التطوي

     

تشمل الخطة التربوية كيفية إثراء  9
 المنهاج المدرسي.

     

ي قوم مدير المدرسة بالتخطيط لتفعيل  81
 األنشطة المدرسية.

     

تشمل الخطط التربوية في المدرسة  88
معالجة جوانب القصور في أداء  

 الُمعلمين.
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ي ة ي ضع ُمدير المدرسة خططًا تربو  84
 لُمعالجة الهدر التعليمي في المدرسة. 

     

تشمل الخطط التربوي ة معالجات لتدني  82
 التحصيل لدى الطلبة.

     

تشمل الخطط التربوية آليات لمحاصرة  82
 العنف المدرسي.

     

تسعى الخطط التربوي ة لتعزيز اإلنتماء  82
 المدرسي لدى الطلبة.

     

 

 التي تواجه عملية التخطيط التربوي لدى مدير المدرسة ثانيًا: الصعوبات    

 الفقـــــــــــرة الرقم 
أوافق   

 بشدة
 أوافق

أعارض  أعارض محايد
 بشده

الكتابية تعيق عملية  أعباء مدير المدرسة 1
 .التخطيط

     

       اليومية. نشغال المدير بمشكالت الطلبةإ 2

ت عدم االستقرار الناتج عن المتغيرا 3
 السياسية.

     

      من مواقعهم. نقل مديري المدارس  4

الحوافز للقائمين على إعداد الخطط  غياب 5
 وتنفيذها.

     

6 
عدم تزويد المدارس بتغذية راجعة تطويرية 

 من قبل المسئولين عن التخطيط.

     

ديرين بجدوى التخطيط عدم قناعة المُ  7
 التربوي.

     

لتي تتدخل في إدارة شؤون عدد الجهات ات   8
 المدرسة.

     

ة واحدة لجميع االعتماد على خطة تربوي   9
 روف المدرسة.المدارس دون مراعاة ظُ 

     

     لعملي ة  قلة وجود جهات محلية داعمة 10



115 
 

 .التخطيط
محدودية الدعم المالي المتوفر للمدير  11

 لتطوير التعليم. 

     

      ي التطوير الذاتي.علمين فعف رغبة المُ ضُ  12

ألهمية التخطيط علمين المُ فهم عف ضُ  13
 .التربوي

     

      علمين الكبير من الحصص.صاب المُ ن   14

عملي ة التخطيط لة مشاركة األهالي في ق   15
 .التربوي

     

82 
علمين بالتعاون والتفاعل ضعف اهتمام المُ 

 مع المجتمع المحلي للمدرسة.
     

فاعلية مجالس اآلباء في  ُضعف 82
 المدارس.

     

المركزية في عملية التخطيط  81
 التربوي)محصورًا في الوزارة(. 

     

قسم التخطيط في مديرية  وعي غياب 89
 بالتخطيط التربوي. التربية والتعليم

     

عدم متابعة وزارة التربية والتعليم للتخطيط  41
  التربوي في المدارس. 

     

عف خبرة مدير المدرسة في عملي ة ضُ  21
 التخطيط التربوي.

     

      عدم مراعاة التجديد في الخطط التربوية. 22

انخفاض الدافعية لدى العاملين في  23
 المدرسة.
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 (3ملحق رقم )
 

 أسماء محكمي االستبانة 
 

 الرقم اإلسم الجامعة

 1 سامي عدواند.      جامعة بيت لحم 

 2 معين جبرد.     بيت لحم جامعة

 3 مازن قطاطود.   جامعة بيت لحم 

 4 هيام عالوي .أ جامعة بيت لحم 

 5 فاطمة القيسي .أ مديرة مدرسة بنات الدهيشة

 6 جورج سعادة .أ مدير مدرسة الرعاة للروم األرثوذكس

بيت -مديرة المدرسة البطريركية للروم الكاثوليد
 ساحور

 2 سوسن اسطفان .أ

 1 ميخائيل أبو غزالة .أ لرجاء اللوثرية/رام اهللمدير مدرسة ا

 9 أ. وليد عبد الرحمن رضوان بيت لحم /التربية والتعليم مديرية
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 (4ملحق رقم )
 االستبانة بعد التحكيم 

 
 استبانة 

 
 /ة ________________المحترم/ة.المعلمحضرة 

 تحية طيبة وبعد،،،

 بدراسة بعنوان: يقوم الباحث

"، وذلد استكمااًل لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم كما يراه المعلمون طيط التربويالتخ" 
 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس.

لذا أرجو التفضل بقراءة فقرات االستبانة واإلجابة عليها، علمًا بأن البيانات التي ستقدمونها من خالل 
 الستبانة  لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وسُتعامل بسرية تامة.هذه ا

 مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.

 

                                                            أبو عمشا جهاد :الباحث

 سمرة الدكتور محمود أبو المشرف:

******************************                       ************************** 

 القسم األول: المعلومات الشخصية

 ذكر            أنثى  الجنس: – 1

  :الخبرة في التدريسسنوات عدد  -2

 سنة  20سنوات         أكثر من  20 -10سنوات          من  10أقل من  
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 بكالوريوس فقط           أعلى من بكالوريوس   المؤهل العلمي:  دبلوم           – 3

 علوم إنسانية          علوم طبيعية        التخصص: – 4

 ذكور               إناث                 مختلطة  جنس المدرسة: – 5

 خاصة   حكومة              وكالة                جهة اإلشراف على مدرستك: -1

 ي: واقع التخطيط التربوي القسم الثان 

لدى مدير المدرسة، الرجاء وضع واقع عملية التخطيط التربوي فيما يلي مجموعة من الفقرات، الدالة على   
 ( وفق الدرجة التي تعب ر عن رأيد لكل فقرة من الفقرات التالية:)   عالمة

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 كبيرة جداً 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 سطةمتو 

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

 المحو  ابو : مأل  ى  وأسس  م ي  التخطيط الت ألوي

كل من لهم عالقة  المدير دشر  يُ  1
في عملية  بالعملية التعليمية

 .التخطيط

     

أدوار كل فرد من  المدير حدديُ  2
 المعنيين في خطة المدرسة.

     

على تبني منظومة  المدير حرصي   2
 عند البدء في عملية التخطيط. قيمية

     

4 
ضمن رؤية واضحة  المدير عملي  

 ومفهومة لدى جميع المعنيين.

     

نقاط القوة والضعف في  المدير حدديُ  2
 بيئة المدرسة الداخلية.

     

تاحة الفرص المُ  المدير حدديُ  2
ة والتهديدات في البيئة الخارجي  

 .للمدرسة 

     

تاحة في لفرص المُ ا المدير حدديُ  2
 .ة للمدرسةالبيئة الخارجي  
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مس  جميع مجاالت ب المديريقوم  1
العمل المدرسي في بداية عملية 

 التخطيط.

     

معايير ومؤشرات  المدير ستخدمي   9
ة محددة لتحديد الحاجات المدرسي  

 المختلفة.

     

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 كبيرة جداً 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

الحاجات بحسب  المدير رتبيُ  81
 األولويات بناء على معايير محددة.

     

منظومة من األهداف  المدير تبنىي 88
 .عةة المتنو  المدرسي  

     

المعلومات الالزمة  المدير رتبيُ  84
لعملية التخطيط بطريقة يسهل الرجوع 

 إليها.

     

خطتي مجموعة من  المدير ضم نيُ  82
المعايير الواضحة للحكم على تحقيق 

 األهداف.

     

في خطتي قضايا  المدير عالج يُ  82
ة ة هامة وليس قضايا روتيني  استراتيجي  

 ة.عادي  

     

82 
ألنشطة مناسبة  المدير خططيُ 

 لتحقيق األهداف.
     

82 
ناسبة استراتيجيات مُ  المدير ختاري

األهداف تتالئم مع ظروف لتحقيق 
 المدرسة.

     

الى جدولة زمنية  المدير سعىي 82
 واضحة ألنشطة الخطة.

     

ة بديلة خططًا إجرائي   المدير ضعي   81
 لمواجهة أي معوقات محتملة للخطة.
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ُيقد م المدير في بداية العام خطة  89
زمنية واضحة لتنفيذ االهداف 

 المعروفة لدى العاملين.

     

بتوفير جميع الموارد  المدير قومي 41
 ة التخطيط.الالزمة لعملي  

     

يضع المدير ادوات مناسبة تضمن  48
 تنفيذ الخطة. 

     

المدير من التغذية الراجعة من  ستفيدي   44
 ة التربويةطفي بناء الخُ  العاملين معه

  ة.ستقبلي  المُ 

     

 الفقـــــــــــرة الرقم 
 بدرجة

 ة جداً كبير 
 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة

 قليلة جداً 

 المدارس يمدير  المحو  الث ن : مب ال  التخطيط الت ألوي ل ى 

ي ضع المدير خطة سنوية الستقبال  8
 العام األكاديمي الجديد. 

     

ي تم حصر المجاالت التي تشملها  4
 الخطة السنوية حسب أولوياتها.

     

بالتخطيط لمرافق  المدير ومقي   2
بحيث تتوافق مع  المدرسة المختلفة

 المعتمدة.المعايير 

     

لتطوير  المدير بوضع خطة قومي   2
  المدرسة. مختبرات

     

لتقدير  المدير بوضع خطة قومي   2
بنية المدرسية ألاالحتياجات من ا

عداد أساس النمو المنتظر في أعلى 
 الطلبة.

     

     دير خطة تطوي رية للمكتبة ي ضع الم 2
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 بالتعاون مع امين المكتبة.المدرسي ة. 
ي قوم المدير  بوضع خطة سنوية  2

 لتطوير العالقة مع المجتمع المحلي. 
     

تشمل الخطة التربوية المدرسية  1
 التطوير المهني للمعلمين.

     

تشمل الخطة التربوية للمدرسة كيفية  9
 رسي.إثراء المنهاج المد

     

ي قوم المدير بوضع خطة تنفيذية  81
 لتفعيل األنشطة المدرسية.

     

تشمل الخطة التربوية في المدرسة  88
معالجة جوانب القصور في أداء  

 الُمعلمين.

     

خطة تربوي ة لُمعالجة  المديري ضع  84
 الهدر التعليمي في المدرسة.

     

معالجة تشمل الخطة التربوية  82
 طالب ذوي التحصيل المتدني.ال

     

تشمل الخطة التربوية استراتيجيات  82
وخطوات للحد من العنف بين طالب 

 المدرسة. 

     

تحوي الخطة التربوية خطوات عملي ة  82
تعزز قيم االنتماء للمدرسة لدى 

 الطلبة.

     

 

  لمدارسا يثانيًا: الصعوبات التي تواجه عملية التخطيط التربوي لدى مدير  

 الفقـــــــــــرة الرقم 
أوافق   

 بشدة
 أوافق

أعارض  أعارض محايد
 بشده

الكتابية  أعباء مدير المدرسةكثرة  1
 .تعيق عملية التخطيط

     

 نشغال المدير بمشكالت الطلبةإ 2
  اليومية.

     

     عدم االستقرار الناتج عن المتغيرات  3
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 السياسية.

      من مواقعهم. نقل مديري المدارس  4

المقدمة لمديري  الحوافز غياب 5
على إعداد الخطط  المدارس 
 وتنفيذها.

     

6 
عدم تزويد المدارس بتغذية راجعة 
تطويرية من قبل المسئولين عن 

 التخطيط.

     

ديرين بجدوى التخطيط عدم قناعة المُ  7
 التربوي.

     

ة واحدة عتماد على خطة تربوي  اال 1
روف المدارس دون مراعاة ظُ لجميع 

 المدرسة.

     

 وجود جهات محلية داعمة غياب 9
 .لعملي ة التخطيط

     

 محدودية الدعم المالي المتوفر 81
 لتطوير التعليم.  للمدرسة

     

علمين في التطوير عف رغبة المُ ضُ  88
 الذاتي.

     

ألهمية علمين المُ فهم عف ضُ  84
 .التخطيط التربوي

     

علمين الكبير من صاب المُ ن   82
 الحصص.

     

عملي ة لة مشاركة األهالي في ق   82
 .التخطيط التربوي في المدارس

     

82 
علمين بالتعاون ضعف اهتمام المُ 

والتفاعل مع المجتمع المحلي 
 للمدرسة.

     

مجالس اآلباء في  عدم تفاعل 82
 المدارس.

     

     المركزية في عملية التخطيط  82



123 
 

 التربوي)محصورًا في الوزارة(. 
عدم متابعة وزارة التربية والتعليم  81

  للتخطيط التربوي في المدارس. 

     

قلة خبرة مدير المدرسة في عملي ة  89
 التخطيط التربوي.

     

عدم مراعاة التجديد في الخطة  41
 التربوية سنويًا.

     

انخفاض الدافعية لدى العاملين في  48
 المدرسة.

     

 

 

 مع االح رام سسسس                             
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 (5ملحق رقم )
 أوراق تسهيل المهمة
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 فهرست الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والجهة المشرفة 0.3

 

89 

 0.-5. .خصائص أفراد عينة الدراسة الديمغرافية 2.3

   3. .نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 3.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة  0.4
الحكومية لدى مديري المدارس  التخطيط التربويالدراسة لواقع 

 في محافظة بيت لحم.والخاصة 

.7 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 2.4
 التربوي التخطيطلعملية  وأسس مبادىء مجال لفقرات الدراسة
 .تنازلًيا مرتبة

.5-.9 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 3.4

  .تنازلًيا مرتبة" التربوي التخطيط مجاالت " مجال لفقرات الدراسة
75-70 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 4.4
 .تنازلًيا مرتبة التربوي التخطيط صعوبات محور لفقرات الدراسة

72-73 

-t) ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 8.4

test )لواقع الدراسة ةعين أفراد تقديرات متوسطات في  للفروق 
 .الجنس لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

78 

..4 

 
 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 سنوات لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة
 .الخبرة

 

7. 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
للفروق بين تقديرات أفراد  ل التباين األحادينتائج اختبار تحلي 7.4

عينة الدراسة لواقع ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير سنوات 
 .الخبرة

77 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 8.4
 المؤهل لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة
 .العلمي

75 

للفروق بين تقديرات أفراد  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 9.4
عينة الدراسة لواقع ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير 

 .المؤهل العلمي

79 

-t) ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 10.4

test )لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات في للفروق 
 .التخصص لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات

55 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 11.4
 جنس لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة
 .المدرسة
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12.4 

 
للفروق بين تقديرات أفراد  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

لدراسة لواقع ممارسات التخطيط التربوي تبًعا لمتغير جنس عينة ا
 .المدرسة
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13.4 

( للمقارنات الثنائية البعدية Tukey test)نتائج اختبار توكي  
للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات التخطيط 

 التربوي تبًعا لمتغير جنس المدرسة.
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 جهة لمتغير تبًعا التربوي التخطيط ممارسات لواقع الدراسة
 .المدرسة على االشراف
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 

للفروق بين تقديرات أفراد  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 15.4
تربوي تبًعا لمتغير جهة االشراف عينة الدراسة لواقع التخطيط ال

 .على المدرسة
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16.4 
( للمقارنات الثنائية البعدية Tukey test)نتائج اختبار توكي 

 للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات 
 التخطيط التربوي تبعًا لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة.
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 فهرست المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
 059-055 مدارس عينة الدراسة 1

 008-005 االستبانة قبل التحكيم 2

 .00 أسماء محكمي أداة الدراسة 3

 023-007 االستبانة بعد التحكيم 4

 028 أوراق تسهيل المهمة  5
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