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  المستخمص: 
طمباات الامزم تواهرىاا لتطبياق التخطايط وتيدف ىذه المقالة إلي التعرف عمي المت       

 االستراتيجي من أجل تطوير إدارة المدرسة االبتدائية وتتضمن ىذه المتطمبات ما يمي : 
تااواهر ر وجااود ايااادة هعالااة لممدرسااة االبتدائيااة ر تااواهر الريبااة هااي التخطاايط االسااتراتيجي 

المدرسة االبتدائياة لتطبياق  تييئةر كاهة اإلمكانات المزمة لعممية التخطيط االستراتيجي 
التييئااة المعنويااة  وتااتم ىااذه التييئااة ماان خاامل :ر التخطاايط االسااتراتيجي واث ااداث الت يياار

مشاااركة هعالااة ماان أعضاااة المدرسااة االبتدائيااة وا طااراف ر التييئااة اإلداريااة و  السااموكية
السااتراتيجي إنشاااة و اادة لمتخطاايط ار تااواهر ااعاادة جياادة لمبيانااات والمعمومااات ر  المعنيااة

ر العناصر البشرية وتتمثل ا إلعداد المسبق لمتخطيط االستراتيجي  ر بالمدرسة االبتدائية
هااي اإلدارة المدرسااية المبدعااة إلنجاااح بيئااة التخطاايط االسااتراتيجي لممدرسااة وتااواهر ىااذه 
 اإلدارة  داخاال المدرسااة تتاايأل لاادي  عضااائيا المزيااد ماان هاارص االسااتقملية التااي تمكاانيم

مق القدرات اإلبداعية لدييم و فزىم عمي التجرياب وعادم الخاوف مان الفشال كماا إط من
أنيااا تزيااد ماان هاارص انفتاااح المدرسااة عمااي البيئااة الخارجيااة لمسااتفادة منيااا ر العناصاار 
المادية وتتمثل هي نظم االتصال والمعمومات وتوهير الموارد المالية ونظم العمل والتقنية 

و تتمثاال هااي تييئااة ا هااراد  خاال المدرسااة ر العناصاار المعنويااةالمزمااة  داة ا عمااال دا
وت فياازىم لطاامق القاادرات اإلبداعيااة لاادييم ويتواااف نجاااح ىااذه البيئااة عمااي ايااام اإلدارة 
المدرساااية المبدعاااة لتاااوهير العدياااد مااان الم اااددات والتاااي منياااا المنااااخ المدرساااي الاااداعم 

 ات المشتركة . لإلبداع وتمكين العاممين والت فيز واتخاذ القرار 
       الكممات المفتاحية : 

 إدارة المدرسة االبتدائية  -التخطيط االستراتيجي       
 
 

 
 



 

 متطمبات تطبيق التخطيط االستراتيجي لتطوير إدارة المدرسة االبتدائية
 الرسول محمد            د/ فتحي أحمد عبد الحميم         أ/حنان فاروق محمد سالمد/فتحي عبد أ.

 

 

 6102 ابريل                            العدد السابع والعشرون                                                                                      

              
- 989 - 

Requirements of Application the strategical planning for 
Development the primary school  administration 

 Concoction  
Professor Dr :Fathy Abd Rasool Mohamed .  Dr: Fathy Ahmed Abd ElHaleem. 

Mrs. .Hanan Farouk Mohamed. 

Summury:   
 This essay aims to acquainting on requirements that 
must be saved for application of strategical planning for the 
sake of development of primary school Administration the 
requirements contain the following : 
Existence of an active leadership for primary school, 
affluence the desire in the strategical planning, preamble the  
primary school for application the strategical planning and 
event the change , this preamble will be completed during in 
corporeal , moral and  administrational  preamble from the 
members of school and concerned parts . Abundance a good 
database and in formation Derivation a unit for strategical 
planning inside the primary school . previous preparation for 
strategical planning" planning for planning ".Human elements 
are the Administration  the success of  strategical planning 
environment and saving this school  Administration inside 
school give its members the chance for more in 
dependendence that enable then from shooting the creative 
abilities for them and this make them for motivation on 
training , and non fearing of failure .As it increase from the 
chances of tethering school on the outside environment to get 
benefits. These react in the communication systems ,data and 
saving the material sources, work systems, technique which is 
important for achieving the works insides schools moral or 
non material elements act in preparation of individuals and 
motivate them for shooting and creative abilities . the success 
of this environment depends on the creative school 
Administration for saving many of specifications that 
conclude the scholastic climate which support for creation 
and enable the workers ,in addition to   motivation of taking 
decision which are participated.           
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 مقدمة :
أن اإلدارة المدرسااية هااي الماادارس االبتدائيااة تعاااني ماان عااددًا ماان أوجااو القصااور        

والمشكمت تأتي هي مقدمتيا مشكمة عدم مسايرة ىذه اإلدارة لممبادئ وا ساليب اإلدارية 
ال ديثااة وتركااز هااي معظاام عمميااا عمااي الجوانااب اإلداريااة التقميديااة دون االىتمااام الكاااهي 

الفنياااة ولعااال مااان أىااام أساااباب ىاااذه المشاااكمة ضاااعف اإلعاااداد الميناااي لماااديري  بالجواناااب
الماادارس ومعاااونييم بمااد ال يمكاانيم ماان القيااام بميااام ومساائوليات وظااائفيم القياديااة عمااي 

 المستوي المطموب.  
وأن ال اجة ماسة لمت ول من ا نماط التقميدية لإلدارة المدرسية الراىنة إلي أنماط       

يز بالقادرة القيادياة واإلبداعياة لتفعيال أداة إدارة المدرساة بماا ياتمةم ومتطمباات جديدة تتم
اإلصاامح التربااوي المنشااود هااي مجتماال مااا بعااد ال داثااة أو مجتماال المعرهااة ذات الت ياار 
المتسااارع ر وماان ثاام هماان الضااروري ت ياار الفكاار اإلداري التربااوي والقيااام بعمميااة مراجعااة 

ت واإلجااراةات اإلداريااة المعتماادة  اليااًا هااي نظااام التعماايم هااي جذريااة لمعديااد ماان الممارسااا
مصاااار واعتماااااد ااعاااادة مفادىااااا ر إن اإلدارة المدرسااااية ىااااي عماااام متخصااااص لااااو أصااااول 
ونظريات واواعد ال يعرهيا وال يتقنيا وال يستطيل توظيفياا هاي العمال اإلداري إال مان تام 

 تأىيمو تأىيًم عمميًا هي تخصص اإلدارة المدرسية . 
دارتاو وأن التطاوير           اإلدارة هاي عنصارا أساسايا الياوم أصابأل لاو والتخطايط واث
 التطاوير يادرج الاذي ال هالمادير ر الناجأل العصري المدير سمة وىي ر الفعالة المدرسية
 إلا  بمدرستو أن يصل يمكن ال ر مدرستو هي اعتمدىا التي التطوير إستراتيجية ضمن
 ( . 1والتفوق )  التميز

ن           نياية ماال إل  وضعو يستمر عم  أن يمكن ال ناج ا كان ميما عمل كل واث
 التطاوير يسام  ماا إلا  مان يياره أكثار يخضال اإلداري والعمال ر يتطاور شاية هكال ر

 المدرساية اإلدارة تطاوير ويعاد ر المساتجدات ومواكباة العصار ليمئم طبيعة ؛ ر اإلداري
 ر باساتمرار المت يارة المجتمال  اجاات لتمبياة وذلاك ؛ التطاوير اإلداري عممياات أىام من
  جمياا وكبار زادت التعمايم همتطمباات ر إدارتاو تطوير التعميم اوامو هي تطوير كل  ن
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 تنتظار وال التطاوير إل اداث تخطاط هاعمة مدرسية إدارة يستمزم مما وظيفتيا وتضخمت
  دوثو. 
مسيكي الذي تدار باو المدرساة هاي الك الت مب عم  الروتين القاتل وا سموب إن        
نجااح أي مؤسساة ومنياا المدرساة ولام  ال االير والاذي لام يصابأل لاو أي هائادة هاي الواات
مادرك بماا عمياو مان مساؤولياتر  ما تيدف إليو من تخريج جيل واع بمان  ولاور يمن يا

ق القادرة عما  التمياز والتفاو  العولماة واالساتفادة مان هرصايا بماا يمن او يساتطيل مواجياة
بم شك المجوة إل  الت يير اليادف والمدروس  والمخطط لور ولياذا كاان  والعطاةر ي تم

مر مااة  ركياة ديناميكيااة  المدرسااية أن تنتقال ماان مر ماة الجمااود إلا  لزاماا عما  اإلدارة
 ( .2ىب)تختصر الوات وتستثمر الطااات والقدرات والموا

ج إدارة المدرساة االبتدائياة لمتخطايط واد أكدت العديد مان الدراساات عماي ا تياا         
عداد خطة إستراتيجية لممدرسة واض ة ومرنة واابمة لمتطبيق ر ومان أىام  االستراتيجي واث

( ر التاي توصامت 3مر ) 2111ردراسة منيرة  مد عبد اهلل الظرياف نتائج ىذه الدراساتر
لتخطاايط اهتقااار اإلدارة المدرسااية لميااارة ا  ااول تم ااورت النتااائج مجموعااة ماان إلاا 

عداد خطة إستراتيجية لممدرسة واض ة ومرنة واابمة لمتطبيق ر.   االستراتيجي واث
ومن ثم أصبأل تطاوير اإلدارة المدرساية باالتعميم عاماة والتعمايم االبتادائي خاصاة         

ضاااارورة مم ااااة هااااي تطااااوير منظومااااة التعماااايم ككاااال ويعتباااار التخطاااايط االسااااتراتيجي ماااان 
 عمل المدرسي واإلدارة المدرسية االبتدائية .المداخل ال ديثة هي مجال ال

 أىاداف إلا  يساتند الاذي المدرساي التخطايط االساتراتيجي اإلداري ويعتبار         
 وهاي المدرساية اإلدارة نجااح هاي ىاًماا عاامم ووااعياةر وموضاوعيةر وم اددة واضا ةر
  .التعميمية اإلدارة من أىداف جزة ىي التي أىداهيا ت قيق

 يق التخطيط االستراتيجي لتطوير إدارة المدرسة االبتدائية :متطمبات تطب
وتتطمااب عمميااة تطبياااق التخطاايط االساااتراتيجي هااي تطاااوير إدارة المدرسااة االبتدائياااة     

 بعض المتطمبات التي يقود عدم تواهرىا إلي هشل التطبيق ومن أبرزىا :
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 وجود قيادة فعالة لممدرسة االبتدائية : -1
هي نجاح عممية التخطيط االساتراتيجي هاي أي مدرساة ىاو وجاود رجاال إن السر        

مااان صاااناع القااارار والقياااادات ميتماااون وممتزماااون ر يتولاااون االضاااطمع بميماااة مسااااندة 
والبااد أن يكونااوا مااؤمنين بأىميااة التخطاايط االسااتراتيجي وجااادواه 1العمميااة والاادهاع عنيااا 

ب ماول ساابقة رولادييم اناعاة هاي أن وممتزمين بما ينتج عنو من ت يارات ليساوا مارتبطين 
متابعاااة عممياااة التخطااايط االساااتراتيجي ساااوف  تقااادم  ماااوال موهقةرومساااتعدون لتقمااا  أياااة 

ر راتيجية وتدعم تنفيذىا ومتابعتيامفاجئات ر ينب ي أن تتبني ايادة المدرسة الخطة اإلست
 ( . 4ومن ثم تستخدميا كأساس دائم لصنل واتخاذ القرارات كاهة ) 

 فر الرغبة في التخطيط االستراتيجي : توا -2
ال يمكن أن ينجأل التخطيط االستراتيجي دون أن يكون أهاراد المدرساة رايباون هاي       

نجا و ر وينشدون البقاة لمدرستيم ر ويتطمعون لتطويرىا ر  يث يتولاد عان ذلاك الريباة 
ثمااي لت قياااق ال ماااس والعزيمااة والتصاااميم عمااي الفعاال واالنجاااازر وذلااك ىااي الوسااايمة الم

ا ىااداف  وزيااادة هعاليااة المدرسااة ر ولتااواهر الريبااة هااي نجاااح التخطاايط االساااتراتيجي ر 
هثمااااة شاااارط ضااااروري يجااااب أن يساااابق ذلااااك أال وىااااو تااااواهر الااااوعي بضاااارورة التخطاااايط 
االسااتراتيجي وهوائااده ر هفااي ضااوة مااا يمكاان أن يتكااون هااي ذىاان الفاارد ماان وعااي بمعاادل 

ن لديااو اتجاااه إيجااابي ن ااو التخطاايط االسااتراتيجي وينمااو اسااتفادتو ر هأنااو يمكاان أن يتكااو 
 ىذا االتجاه تدريجيًا .

 توافر كافة اإلمكانات الالزمة لعممية التخطيط االستراتيجي :  -3
وياارتبط ذلاااك بمااادي تاااوهر اإلمكاناااات ر والطااااات المختمفاااة ساااواة المادياااة أم بشااارية ر أم 

خاااذ بياااذا الناااوع مااان التخطااايط هكااارًا ر تنظيمياااة ر والتاااي الباااد مااان تواهرىاااا  تااا  يمكااان ا 
 ( .5وتصميمًا وممارسة وتطبيقا ) 

حداث التغيير : -4  تهيئة المدرسة االبتدائية لتطبيق التخطيط االستراتيجي وا 
 وتتم ىذه التييئة من خمل :

 *التهيئة المعنوية السموكية *
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مديرين بخاصاةر تعميق ااتناع أعضاة المدرسة بعامة ر وأعضاة اإلدارة والقيادات وال -
 بأىمية وضرورة التخطيط االستراتيجي . 

التأكد من انتمااة أعضااة المدرساة ر وااوة اساتعدادىم لمعمال الجمااعي باروح الفرياق ر  -
اناااعيم باالرتباااط القااوي بااين ت قيااق أىااداف وخطااط ومصاام ة المدرسااة ومااا ي صاامون  واث

 جماعية ر عاجمة أو آجمة .عميو من مناهل أو مزايا مالية ومادية ومعنوية ر هردية أو 
تنمياة إيماان أعضااة المدرساة بأىمياة المركاز المتمياز لممدرساة ر وتقوياة الاداهل لاادييم  -

 لم رص عمي ت قيق استقرار المدرسة وبذل الجيود المطموبة لبقائيا ونموىا .
 التأكد من توهر مستوي من رضا أعضاة المدرسة عن الت يير المنشود . -

 ية * * التهيئة اإلدار 
التعااااارف عماااااي المياااااارات والقااااادرات ال قيقياااااة لااااادي أعضااااااة المدرساااااة ر والتأكاااااد مااااان  -

 ممةمتيا وكفايتيا لمقيام بأعباة عممية التخطيط االستراتيجي .
إعاااداد التوجيياااات والتعميماااات والقااارارات المزماااة ر وتوزيعياااا عماااي أعضااااة المدرساااة  -

مكانية تنفيذىا .وا طراف ذوي العماة والتأكد من استيعابيا و   اث
وضااال برناااامج متكامااال لتأىيااال أعضااااة المدرساااة لممشااااركة هاااي ممارساااات التخطااايط  -

 االستراتيجي ر والتأكد من داة البرنامج واعتماده .
 * التهيئة الفنية المهنية *

مراجعاااااااة الرصااااااايد الساااااااابق لممدرساااااااة هاااااااي ممارساااااااة التخطااااااايط بعاماااااااة ر والتخطااااااايط  -
 وت ديد الدروس المستفادة منيا .االستراتيجي بخاصة ر وت ميل 

 تنمية منيج التخطيط االستراتيجي لدي أعضاة المدرسة . -
التعاارف عمااي ا ساااليب وا دوات المزمااة لتااوهير البيانااات والمعمومااات التااي يتطمبيااا  -

 تطبيق التخطيط االستراتجي .
دراك وضااااعيا ال قيقااااي هااااي ضاااا - وة التعااارف عمااااي  قيقااااة المواااااف ال ااااالي لممدرساااة واث

تطورىااا التاااريخي ر ومااا يتاااواهر لاادييا ماان إمكاناااات مااوارد ومااا بيااا مااان نقاااط اااوة نقااااط 
 ضعف .
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توصاااايف مسااااتوي االنتفاااااع ال قيقااااي بومكانااااات المدرسااااة ومواردىااااا الماديااااة والفنيااااة ر  -
 ( .6وت ديد مدي ممةمتيا وكفايتيا )

 مشاركة فعالة من أعضاء المدرسة االبتدائية واألطراف المعنية : -5
وتعتبااااار المشااااااركة مااااان ا ىمياااااة بمكاااااان هاااااي مجاااااال التخطااااايط بعاماااااة والتخطااااايط      

االسااتراتيجي بخاصااة ر  يااث إنااو ماارتبط بعمميااات صاانل واتخاااذ ااارارات لاايس هقااط هيمااا 
يتعمق بال اضر وما يتضمنو من أ داث ووااائل . ولكان أيضاا بالمساتقبل وماا يمكان أن 

ضر ومساتقبل مؤسساات وأهاراد ساواة كاانوا ي دث هيو من اتجاىات ر كما أنو مرتبط ب ا
منفاااذين أو مساااتفيدين ر وكااال مااانيم لاااو بيئتاااو الداخمياااة والخارجياااة بعناصااارىا المتعاااددة ر 
والتااي تااؤثر هيااو  تمااا ر لااذلك كااان ماان  الضااروري التعاارف عمااي  اااجتيم وا تياجاااتيم 

مااان  ووجيااات نظاارىم ر هيماااا يعايشااونو وماااا يااأممون العااايش هيااو ر وماااا يتعمااق بكااال ذلااك
أىداف يريدون ت قيقيا ر وما ىو متوهر لدييم من وسائل وأساليب تمكنيم من ت قيقيا ر 
كما أن تمك المشاركة سوف تفيد هي رهل مساتوي ت مسايم لتنفياذ ماا ياتم التوصال إلياو ر 

ستراتيجيات وبدائل وااعية )   ( .7من خمل مشاركتيم ر من سياسات واث
  -مات :توافر قاعدة جيدة لمبيانات والمعمو  -6
الخطااة الجياادة ىااي نتاااج ااعاادة جياادة لمبيانااات والمعمومااات ر هالمعمومااات ىااي القااوة     

وىاي أداة تنظاايم المعرهااة ر وبالتاالي أصااب ت أ ااد ا طااراف الماؤثر هااي المعرهااة البشاارية 
عاااادادىا ليصاااابأل عماااام المعمومااااات أ ااااد ا دوات اليامااااة ل اااال المشاااااكل  وهااااي تنظيميااااا واث

رية هاااي عالمناااا المعاصااار . ومااان ثااام هااام يااارو أن تركاااز الخطاااة المعقااادة لممعرهاااة البشااا
السميمة عمي المعمومات التي أصب ت ذات أىمية بال ة لمراابة عمي التنفيذ . هكما دلت 
التجاااارب هاااأن عممياااات التخطااايط االساااتراتيجي تعتماااد عماااي نظااام البياناااات والمعموماااات 

ي تاواهر البياناات والمعموماات الجيدة . ويعتمد التخطيط االستراتيجي بصفة خاصة ر عما
وتاااادهقيا بشااااكل مسااااتمر ر وب يااااث تكااااون ىااااذه البيانااااات والمعمومااااات تفصاااايمية وم ااااددة 
 اصااي درجااة ر هضاام عاان أنيااا ليساات مرتبطااة هقااط باإلطااار العااام لممشااكمة أو اضااية 
موضوع التخطيط ه سب ر بال يجاب أن تكاون مرتبطاة باأدق تفاصايل عناصار كال مان 

والخارجية ليذه القضية أو تماك المشاكمةر ىاذا باإلضااهة إلاي أن ماا ياتم البيئتين الداخمية 
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جمعاااو مااان بياناااات ومعموماااات ينب اااي أن يشااامل ماضاااير و اضااار القضاااية أو المشاااكمة 
المطرو ااة لمتخطاايط ر وال يكتفااي هقااط بجماال البيانااات والمعمومااات ر باال ينب ااي ت ميميااا 

عاا دة تصانيفيا ر وتنسايقيا ثام تجييزىاا وربطيا ببعضيا ر وأدراك ما بينيا مان عمااات واث
 هي شكل يمكن االستفادة منو بشكل أهضل  اضرا ومستقبًم .

 وتظهر أهمية المعمومات في التخطيط االستراتيجي في :  -
 . الت ميل الداخمي وت ديد مصادر القوة والضعف هي المدرسة 
  . الت ميل الخارجي وت ديد الفرص والت ديات التي تواجو المدرسة 
 م االستراتيجيات والخطط التكتيكية والتش يمية .رس 
 . وضل الميزانية السنوية لممدرسة 
 . متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والتكتيكية والتش يمية 
 . المقارنة بين ا داة الفعمي والمتوال لممدرسة 
ولت قياااق ذلاااك همااان الضاااروري إنشااااة ودعااام و ااادات هعالاااة لجمااال وت ميااال البياناااات     
يجاااد ناوع ماان التنساايق والم عموماات وتجييزىااا هاي المدرسااة بكاهاة مسااتوياتيا وو اداتيا ر واث

الكاااافة بينيااااا وبااااين بعضاااايا الاااابعض ر وذلااااك لضاااامان التاااادهق المعموماااااتي المسااااتمر ر 
وانساايابيتو عمااي جمياال المسااتويات ر ماان خاامل مااا ينب ااي أن يوجااد هيمااا بينيااا ماان انااوات 

ىااذا التاادهق المعموماااتي االنساايابي والمسااتمر يمثاال  اتصااالية هعالااة وذلااك باعتبااار أن مثاال
 روح عممية التخطيط االستراتيجي .

 إنشاء وحدة لمتخطيط االستراتيجي بالمدرسة االبتدائية :     -7
لضمان تطبيق ناجأل وهعال لمتخطيط االساتراتيجي ر الباد مان إنشااة و ادة مختصاة     

الكفاةة تضام خباراة ومتخصصاين  لمتخطيط االستراتيجي بالمدرسة عمي درجة عالية من
هاي التخطايط بوجااو عاام ر والتخطاايط االساتراتيجي بوجااو خااص ر وكااوادر بشارية متمياازة 
ذات مساااتوي عاااال مااان المياااارة التخطيطياااة ومتنوعاااة الخبااارات وعماااي درجاااة عالياااة مااان 
الكفاةة ر واإلعداد ر والتدريب المستمر ر هيذه الكوادر تمثل العصب الم ارك ر والفاعال 

التخطاااايط بصاااافة عامااااة ر باإلضاااااهة إلااااي ممثمااااين عاااان إدارة المدرسااااة وأعضااااائيا هااااي 
 ( .8)وا طراف المعنية بيا
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وممااا ساابق يتضااأل التأكيااد عمااي ضاارورة تااواهر انااوات اتصااالية هعالااة مااابين            
و اادات التخطاايط ماان نا يااة ر وو اادات جماال وت مياال البيانااات وتجييااز المعمومااات ماان 

ن كاا ان ماان ا هضاال أن يضاام كاال ماان و اادات التخطاايط ر والمعمومااات نا يااة أخااري .واث
 ىيكًم تنظيميًا وا دا ر يضمن وي قق التكامل والتنسيق والو دة العضوية هيما بينيا .

 اإلعداد المسبق لمتخطيط االستراتيجي ) التخطيط لمتخطيط ( :  -8
ر والااذي يرجاال اااد ال يااتم اكتمااال عمميااة التخطاايط االسااتراتيجي عمااي ن ااو جيااد          

يالباااًا إلاااي نقاااص اإلعاااداد لعممياااة التخطااايط ر وىاااو ماااا يمكااان تساااميتو اإلعاااداد المسااابق 
لمتخطيط االستراتيجي . وىو خطوة التعميم والتنظيم ر والتاي تمثال خطاوة  يوياة لضامان 
النجاح ابل البدة هي التنفيذ الفعمي لوضل الخطاة اإلساتراتيجية . ومان المؤساف أن ىاذه 

عاادة ال يااتم الت اضااي عنياا ر ممااا يترتاب عميااو نتااائج سامبية لم ايااة هيمااا  أن ىاذه الخطااة
 ( .9بعد عندما تفشل عممية التخطيط )

وتعتبر عممية اإلعداد المسبق لمتخطيط االستراتيجي  الخطوة ا ولي هي طرياق         
الوصاااول إلاااي خطاااة إساااتراتيجية جيااادة ر هكممااااا كاااان اإلعاااداد جياااد كمماااا كانااات الخطااااة 

تراتيجية الناتجة جيدة ر مما يؤدي إلي زياادة هعالياة ا داة هاي المدرساة .همان الميام اإلس
ابااال الشاااروع هاااي عممياااة التخطااايط االساااتراتيجي أن يكاااون ىنااااك إعاااداد جياااد لمتخطااايط 
االسااتراتيجي . وعميااور هااون التخطاايط االسااتراتيجي الفعااال يباادأ بأعااداد هعااال مساابق وىااي 

الخطااوات التاليااة هااي عمميااة التخطاايط االسااتراتيجي خطااوة ىامااة تساااعد عمااي أن تسااير 
بيسار .ويتضامن جااوىر اإلعاداد المساابق لعممياة التخطاايط االساتراتيجي طاارح سمسامة ماان 
ا سئمة واإلجابة عمييا واتخاذ عدد من القرارات تتميز كميا با ىمية القصوى لمنجااح أو 

ما  دث استعجالر أو إيفال  الفشل النيائي لعممية التخطيط االستراتيجي بأكمميا . هوذا
 هي ىذه ا سئمة ر هون العممية اد تتعثرر وتشتمل ىذه ا سئمة عمي اآلتي : 

  ما ىي درجة االلتزام تجاه عممية التخطيط االستراتيجي ؟ 
 من الذي يجب أن يشارك هي عممية التخطيط االستراتيجي ؟ 
  ما الذي يتوال انجازه ؟ 
 ية التخطيط االستراتيجي ؟ما ىي المعمومات المطموبة لعمم 
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  من الذي يجب أن ي ضر البيانات والمعمومات؟ 
 ( 11أين يجب أن تتم عممية التخطيط االستراتيجي ؟. ) 
ومماا الشاك هياو أن تاواهر تماك الشاروط بدرجاة جيادة ياودي إلاي نجااح المدرساة هااي      

ياؤدي  تماا  –أو بعضايا –تطبيق التخطيط االستراتيجي ر كما أن اإلخفاق هاي توهيرىاا 
 . تطبيق عممية التخطيط االستراتيجيإلي تعثرر إن لم يكن هشل ر الجيود المبذولة هي 

هي تطوير إدارة المدرسة االبتدائية البد أن  االستراتيجي التخطيط عممية ولتطبيق       
 ت قيق اليدف  جل عمميا هي وتتكامل تتفاعل عديدة عوامل بتوهر كامل بشكل ترتبط

 :وىي العممية من المنشود
 التخماين عان بعياًدا متكامال وااعاي نظاام عما  االساتراتيجي التخطايط اياام -1

 .معيا تتفاعل التي العمل بيئة واال من نابعة الخطة تكون أن .وال دس
 .التطبيق عند تفاعميم لضمان الخطة وضل هي العاممين جميل يشترك أن -2
 تنمياة إلا  لمجتمعااتوا ا هاراد  اجاة لمتخطايط العاماة ا ىاداف ت قاق أن -3

 .ذاتيا وتطوير
 .والنقصان والزيادة والتطوير لمت ير اابمة الموضوعة الخطة تكون أن -4
 .والتطور النماة لت قيق الموضوعة ا ىداف مل منسجمة الخطة تكون أن -5
 ( . 11والراابة  ) والمتابعة لمتقييم اابمة الخطة تكون أن -6
 الت ييار مقاوماة مواجياة االساتراتيجي يطالتخطا متطمباات أىام مان أن البا ثاة وتارى   

 بال اجاة والشاعور ال االي الوضال عان المدرساة أهاراد رضاا عادم مان إال ياأتي وذلاك ال
 توسيل خمل من تأتي الرؤية وىذه ومريوبة ضرورية عممية الت يير يجعل من لمت سين
 االستراتيجي . التخطيط هي عممية المشاركة نطاق

االساتراتيجي  متطمباات تطبياق التخطايط أىام مان أن سابق ماام البا ثاة وتساتنتج       
 : لتطوير إدارة المدرسة االبتدائية ما يمي 

 . اياسيا وسيولة ا ىداف ووااعية وداة وضوح - أ
 أو اإلضااهة أو ال اذف  ياث مان المدرساية الخطاة تنفياذ هاي المدرساة مادير مروناة - ب

 . لذلك ال اجة ااتضت التعديل كمما
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 والنماو والمنيااج والاتعمم التعمايم وىاي السابعة لممجااالت سايالمدر  التخطايط شامول - ت
 المدرساية والبيئاة الم ماي والمجتمال الطمباة وشائون ) المعمماين ( الميناي لمماوظفين

 . اإلبداع المدرسي ومجال والتنظيم
 باإلضااهة المدرساة هاي معمماين4 -3وعادد ونائباو المدرسة مدير ( التخطيط مركزية - ث

  التنفيذ مركزية وال والطمبر الم مي المجتمل أهراد إل  بعض
 العاام شايور مان شاير كال مادار عما  ومفصال معاين زمناي بجادول الخطاة ارتبااط - ج

 . الدراسي
 هاي القاوة نقاط ت ديد وكذلك يتمر لم وما إنجازه تم ما معرهة بمعن  والتقويم المتابعة - ح

 . عمجيا عم  والعمل الضعف نقاط وكذلك تعزيزىار عم  والعمل الخطة المدرسية
 وكذلك بمدهر هي مدارس لمديري مدرسية خطط عم  باستمرار المدرسة مدير اطمع - خ

 وضامانات مقوماات عما  والوااوف خباراتيم مان لمساتفادة وأجنبياة عربياة هي بمدان
 . عندىم الخطط المدرسية نجاح

تطاوير إدارة  هاي االساتراتيجي التخطايط لتطبياق ضارورة ىنااك أن البا ثاة تارى لاذا    
 ظال هاي االبتادائي خاصاة التعمايم تنمياة هاي كبيار دور لاو مان لماا لمدرساة االبتدائياةا

 هي أخطاة اكتشاف أو ,جديد مدير تولي من هييا ت دث التي اإلدارية والبيئية الت ييرات
 النظام مكونات جميل بين التفاعل عم  يقوم االستراتيجي الن التخطيط المديريات عمل

 التعميمي . 
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 متطمبات تطبيق التخطيط االستراتيجي لتطوير إدارة المدرسة االبتدائية : وأيضًا من
 أواًل : العناصر البشرية :

يتوااف إنجااح التخطاايط االساتراتيجي داخال المدرسااة عماي مادي تااواهر مجموعاة ماان     
العناصاار البشاارية داخاال المدرسااة روالتااي تكااون مؤىمااة وداعمااة لااو إلااي جانااب العناصاار 

تتمثل هي الموارد المالية ونظم المعمومات واالتصال ر باإلضااهة إلاي نظام المادية والتي 
وأساليب أداة ا عمال والتقنياة المساتخدمة إلنجازىاا والعناصار المعنوياة والتاي تمثال هاي 
المنااااخ الساااائد داخااال المنظماااة ودوره هاااي شااايوع جاااو مااان الثقاااة والتعااااون المشاااترك باااين 

 ( .12أهرادىا )
وتتمثااااال العناصااااار البشااااارية هاااااي اإلدارة المدرساااااية المبدعاااااة ر والتاااااي تعاااااد أ اااااد         

المرتكااازات الميماااة وا ساساااية المزماااة إلنجااااح بيئاااة التخطااايط االساااتراتيجي لممدرساااة ر 
وتاااواهر ىاااذه اإلدارة المدرساااية والسااااعية لتبناااي نماااط القياااادة اإلبداعياااة والاااذي ي مااال هاااي 

 –ت ويميااااة  –لقياديااااة المتعااااددة ) سااااواة كاناااات تشاااااركيو طياتااااو الماااازيج ماااان ا نماااااط ا
ديمقراطية ......إلخ ( داخل المدرسة تتايأل لادي أعضاائيا المزياد مان هارص االساتقملية 
التاااي تمكااانيم مااان إطااامق القااادرات والطاااااات اإلبداعياااة لااادييم ر و فااازىم عماااي التجرياااب 

نفتاااح المدرسااة عمااي والمخاااطرة وعاادم الخااوف ماان الفشاال ر كمااا أنيااا تزيااد ماان هاارص ا
 البيئة الخارجية لمستفادة منيا بقدر المستطاع .

وبجانب ا ساليب المتنوعة لتنمياة اإلباداع والتاي ساوف أتناولياا هاي ىاذا الم اور        
هااون ىناااك اسااتراتيجيات  تعماام أخااري لممعممااين تمكاانيم ماان اكتساااب الميااارات  والمعرهااة 

أ ااد الركااائز ا ساسااية هااي إنجاااح العمميااة التعميميااة ا كاديميااة المريااوب هييااا باعتبارىااا 
والتي تمكنيم من مسايرة الت يرات  المتم قة  هي بيئة العمل الداخمية والخارجياة والقياام 
بعممية التجديد بصفة مستمرة ر وىذا إلي جانب ضرورة تواهر استراتيجيات متنوعاة لايس 

لمساعدتيم كاي يستكشافوا اىتمامااتيم هقط هي إعداد الطمب ليكون ليم دورا هعال ولكن 
ويدركوا ايمة التعمم ولذلك هأن المدرسة يجب أن تتسل خارج نطاق الفصل لتشمل كاذلك 

 منظمات المجتمل . ومن ىنا هأن ىذا الم ور سوف يتناول العناصر التالية : 
 استراتيجيات تنمية اإلبداع اإلداري لدي اإلدارة المدرسية . -1
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 نمية المعممين .. إستراتيجيات ت -2
 إستراتيجيات تنمية اإلبداع اإلداري لإلدارة المدرسية : -1
تواجااو المدرسااة هااي ظاال التخطاايط االسااتراتيجي العديااد ماان المشااكمت المتداخمااة        

ر ًا لمت ياارات السااريعة الم يطااة بياااوا عباااة الكثياارة والمعمومااات الجدياادة المتسااارعة نظاار 
ت ت ث عماي جاذب القاادة ا كفااة الاذين لادييم القادرة عماي هكل ىذه االعتبارات والت ديا

امتمك ميارات التفكيار اإلباداعي ر واساتخداميا لمواجياة تماك الت اديات وتاذليل العقباات 
وت سااين أداة جمياال العاااممين بالمدرسااة ر وماان ىنااا باادأ االىتمااام باإلبااداع اإلداري كأ ااد 

هااي التعاارف عمااي ماادي ااادرة المدرسااة اآلليااات الميمااة اليااوم التااي تساااعد إلااي  ااد كبياار 
عمااي االسااتمرار هااي التقاادم ماان عدمااو ر ويتمثاال اإلبااداع اإلداري هااي ر امااتمك أعضاااة 
اإلدارة المدرساااية لمياااارات التفكياااار اإلباااداعي ر وتنميتيااااا مااان خاااامل ا سااااليب والطاااارق 
المتنوعااااة لتنميااااة اإلبااااداع والتفكياااار النقاااادي لاااادييم روذلااااك ماااان أجاااال الااااتمكن ماااان  اااال 

يجاد  مول مبتكرةا  .(13ليا وتنمية ذاتيم مينيًا ) لمشكمت بفاعمية واث
وياااري آخااارون أن اإلباااداع اإلداري يتمثااال هاااي ا هكاااار والممارساااات التاااي يقااادميا       

المديرون ر والتي تساعد عمي إنجاز عمميات إدارية جديدة ر أو برامج تطويرية لمعاممين 
إداريااًا جدياادًا ر كاال ىااذه اإلبااداعات تااؤثر بشااكل جدياادة هااي مضاامونيا وشااكميا أو نظامااًا 

يير مباشرة هي ت قيق أىداف المدرسة واد يشير اإلبداع اإلداري كذلك إلي الب ث عن 
نتاج المنتجات وتقديم الخدمات )  ( .14الجديد وا  سن هي طرق العمل اإلداري واث

متعددة ر وأيا كانت ىذه وتري البا ثة أن التعريفات التي تناولت اإلبداع اإلداري        
التعريفات هأنيا تاري أن اإلباداع اإلداري يتمثال هاي ر اادرة اإلدارة المدرساية عماي اماتمك 
ميااارات التفكياار اإلبااداعي ر والتااي يمكاان تنميتيااا ماان خاامل ا ساااليب المختمفااة لتنميااة 

إنجااز اإلبداع اإلداري وذلك من أجل ابتكار أساليب وأهكار ووسائل جديدة تسااعد عماي 
عمميااات إداريااة جدياادة وتقاادم باارامج تطويريااة لمعاااممين ت فااز عمااي اسااتثمار كاهااة ااادراتيم 

 ومواىبيم مما يمكن اإلدارة من ت قيق أىداف المدرسة .
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 أىمية وجود اائد مبدع داخل المدرسة :
 يث أن وجود اائد إداري مبدع هي المدرسة سوف يعود عمياو بالعدياد مان الفوائاد والتاي 

 ما يمي : منيا
 إعطاة العاممين المزيد من االستقملية وال رية . -1
ال اااد مااان الااادالئل السااامبية لمجياااود المختمفاااة الفاشااامة والتاااي تجعااال اإلدارة المدرساااية  -2

تنظااار إلاااي المجياااودات الفاشااامة كفااارص لمتعمااايم وتاااري المخااااطرة خطاااوة ضااارورية ن اااو 
 ( . 15الت سين المستمر )

ين لتقيااااايم أهكاااااار اإلدارياااااة مماااااا يسااااايل االتصاااااال بالمشااااااركة  تشاااااجيل اإلدارة لمعاااااامم -3
 المفتو ة.

اتخاذ القرارات و ل المشكمت بطريقة أكثر سايولة هاامتمك اإلدارة مياارات التفكيار  -4
 االبتكار يجعميا :

 أكثر  ساسية بالشعور بالمشكمة . -
 أكثر داة هي ت ميميا . -
 يار الفروض .أادر عمي استخدام كاهة المعمومات واخت -
 توليد بدائل كاهية لم مول وبذلك تزداد هرص ال ل . -
 انخفاض  االت عدم التأكد بزيادة كمية المعرهة المتخذة القرارات . -
 زيادة هرص التفوق بالتوصل إلي  مول يير تقميدية . -

 سمات وادرات القائد اإلداري المبدع .
لمدرساة ر هاأن ىاذا القائاد الباد أن تتاواهر وبجانب أىمياة تاواهر اائاد إداري مبادع داخال ا 

هااي سااامات واااادرات معيناااة تجعماااو ااااادرًا عمااي التفكيااار بشاااكل مختمفاااة والتجدياااد المساااتمر 
 داخل المدرسة ومن ىذه السمات والقدرات ما يمي : 

 التفكير االستراتيجي والرؤية المستقبمية  إلدارة إستراتيجية هعالة . -
ي الربط بين المت يرات هي البيئة الداخمية والخارجياة الرؤية الشمولية التي تساعد عم -

 . 
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 الرؤية اإلنتقادية اليادهة لمتجديد المستمر .  -
 ( . 16التعامل الكفة مل تكنولوجيا المعمومات ) -
الريباااة هاااي الب اااث عااان أهكاااار جديااادة ر بسااابب اىتماماااو بطبيعاااة المشاااكمة وت ااادي  -

 مواجيتيا 
 ترف بالطرق التقميدية .ير ب بتفويض ا مور الروتينية وال يع -
ال يتمتااال باااذكاة خاااارق ولكااان هاااي اساااتطاعتو تقاااديم أهكاااار مميااازة جديااادة خااامل هتااارة  -

 ( . 17اصيرة )
ومن ىنا هأن ىذه السمات البد أن تتم تنميتيا مان خامل اساتراتيجيات مختمفاة لتنمياة    

عوااااااات اإلباااااداع اإلداري لااااادي اإلدارة المدرساااااية والتاااااي تمكنياااااا مااااان مواجياااااة كاهاااااة الم
والت اااديات التاااي يمكااان أن تواجاااو الخطاااة اإلساااتراتيجية التاااي ساااوف تقاااوم بياااا ر وتتمثااال 

 بعض ىذه االستراتيجيات هيما يمي : 
 استراتيجيات تنمية اإلبداع اإلداري  لإلدارة المدرسية : -1
إن اإلبااداع اإلداري لاايس موىبااة لاادي القائااد باإلضاااهة إلااي انااو ال يتطمااب اااادة عمااي     

من الذكاة رولكن يمكن تنميتو من خمل العديد من ا ساليب ر  يث يتصاف  ادر كبير
القاااادة المبااادعين بالعدياااد مااان السااامات التاااي يمكااان صاااقميا وتنميتياااا مااان خااامل أسااااليب 

 متنوعة والتي منيا ما يمي :
 . Brainstormingالعصف الذىني :    -أ

 االستعانة بالخبراة :  -ب   
  مقات اإلبداع :  -ج   
 مدخل الخيار االستراتيجي :     

 التدريب االلكتروني : -ىا   
 استراتيجيات تنمية المعممين :  -2
 التعمم االلكتروني : - أ
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يعد التعمم االلكتروني أ د البدائل الفعالة التي تمكن المعممين من االطامع عماي    
ا كاال مااا ىااو جديااد هااي مجاااليم  يااث يتمركااز ىااذا النااوع ماان الااتعمم  ااول التكنولوجياا

الااذي يساااعد عمااي ت قيااق التنميااة المينيااة لاادييم هااي بيئااة تعميميااة مشااتركة هيعطااي 
الفرصااة لمااتعمم المباشاار بااين الماادرب والمتاادرب أو بصااورة يياار متزامنااة  يااث تكااون 
المااادة العمميااة متا ااة عمااي الشاابكة لكاال شااخص كااي يااتعمم معيمااا هااي الوااات الااذي 

 ( .18يمئمو )
 

 : ) ب( مدارس التنمية المينية
تعد مدارس التنمية المينياة أ اد الادعامات ا ساساية لت قياق التنمياة المساتمرة       

لممعمماااين روااااد ظيااارت ىاااذه المدرساااة هاااي عقاااد التساااعينات ر وىاااي بمثاباااة مااادارس 
مادادىم بااالخبرة المزماة هااي  ابتكارياو تام تأسيساايا مان أجاال تنمياة أعضااة التاادريس واث

ي لممعمماااين والمعمماااين الجااادد ر وتنمياااة ىيئاااة مجااااليم باإلضااااهة إلاااي اإلعاااداد المينااا
التااادريس بالمدرساااة ر وت ساااين ممارساااات الاااتعمم ورباااط المعمماااين بعاااالم الممارساااات 

 ( .19الفعمية وبالخبرات الميمة ) 
 

 )ج( التعمم  التنظيمي :
يعد التعمم التنظيمي أ د البدائل الميمة التاي يمكان مان خملياا مشااركة ونشار      

دارة المدرسة االبتدائية وتبادل المع رهة بين المعممين داخل المدرسة وبين المعممين واث
ر والتاااي تسااااعد الجميااال عماااي اكتسااااب طااارق وأسااااليب عمااال مبتكااارة ت قاااق التجدياااد 
المساااتمر هاااي ميناااتيم وياااتم نشااار المعرهاااة وتبادلياااا مااان خااامل العدياااد مااان ا نشاااطة 

 والطرق المدروسة ومنيا ما يمي : 
 عقد ورش عمل : 
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 ثانيًا : العناصر المادية : 
 وتمثل هيما يمي :

 نظم االتصال والمعمومات : -أ
يعاااد االتصاااال أ اااد الم اااددات الميماااة إلنجااااح وتااادعيم بيئاااة التخطااايط االساااتراتيجي    

لممدرساااااة ر  ياااااث يساااااعي القائاااااد اإلداري المبااااادع دائماااااا إلااماااااة شااااابكة جيااااادة وشااااااممة 
إلاااي تاااوهير اناااوات اتصاااال مفتو اااة نقياااة  لمتصااااالت باااين و ااادات التنظااايم ر باإلضااااهة

وصاداة تربط و دات التنظيم بمواعو وتسيل عميو ما يدور هي التنظيم ر مما يمكنو من 
ساارعة تااذليل المعواااات التااي تتعاارض ليااا المنظمااة كمااا تمتااد ىااذه القنااوات خااارج التنظاايم 

 ( .21لمتصال  بالمنظمات إال خري لمستفادة من خبراتيا ) 
 وارد المالية :توهير الم  - ب
إن التخطيط االستراتيجي لممدرساة يالباًا ماا يقابماو نقاص وم دودياة الماوارد المالياة         

والتااي تعااوق إنجا ااو ر وماان ثاام نااادي الكثياار ماان المااربين والبااا ثين بأىميااة نقاال ساامطة 
 إعداد الميزانية إلي المدرسة وىو ماا يعارف )بالمدرساة المت كماة هاي الميزانياة (  ياث إن
الميزانيااااة المتمركاااازة  ااااول المدرسااااة تعطااااي مجمااااس اإلدارة المدرسااااي المزيااااد ماااان الاااات كم 
والمرونااة هااي اسااتخدام المااوارد المتا ااة و ساان اساات مليا لت سااين مسااتوي أداة الطالااب ر 
وتصااميم باارامج تنميااة مبتكاارة ر والتوصاال إلااي  مااول هعالااة لممشااكمت ر وبااذلك نجااد أن 

نمااا تعنااي ت سااين إنتاجيااة المدرسااة المت كمااة هااي الميزان يااة ال تعنااي خفااض التكاااليف ر واث
المدرسااة ماان خاامل تبااادل الساامطة والمساائولية هااي النااوا ي الماليااة بااين أعضاااة المجتماال 
المدرسي ر وما يستتبعو بأن تكون المدرسة ىي و دة اتخاذ القرارات لت ديد بنود الميزانية 

 وكيف يتم إنفاايا. 
 زمة  داة ا عمال داخل المدرسة :نظم العمل والتقنية الم -ج

تسعي اإلدارة المدرسية المبتكرة هاي الكثيار مان المدرساة إلاي تنمياة العمال باداخميا      
ىاذه الفارق  رق ا ىداف اإلستراتيجية الموضاوعةمن خمل هرق ص يرة توجو ن و ت قي

يااات الفاارق والتااي يطمااق عمييااا الفاارق الموجيااة ذاتيااًا والتااي اااد تطمااق عمييااا بعااض ا دب
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الماادارة ذاتيااا أو جماعااات العماال المسااتقمة ذاتيااًا أو هاارق ا داة المرتفاال وىااي هاارق تقااوم 
 بما يمي : 

 وضل ميام مستقبمية متكاممة .  -
 االشتراك هي صنل القرارات .  -
 التنمية الذاتية  عضائيا . -
  ل المشكمت المرتبطة بالعمل. -
 ( .21بجودة عالية ) استخدام التكنولوجيا ال ديثة إلنجاز العمل  -
 ثالثًا : العناصر المعنوية :    

تمعااااب القيااااادة اإلبداعيااااة دورًا بااااارزا هااااي تااااوهير بيئااااة إبداعيااااة هيااااي تعااااد أ ااااد          
المتطمباااااات ا ساساااااية لتطبياااااق التخطااااايط االساااااتراتيجي لممدرساااااة  ياااااث يكمااااان اليااااادف 

جياار القاادرات والطااااات ا ساسااي ماان ىااذا البيئااة هااي تييئااة ا هااراد وت فياازىم لطاامق وتف
اإلبداعياة لادييم ر ويتوااف نجاااح ىاذه البيئاة عماي ايااام اإلدارة المدرساية المبدعاة لتااوهير 

 العديد من الم ددات والتي منيا ما يمي : 
 المناخ المدرسي الداعم لإلبداع : -1
أن المناااخ ىااو ذلااك الااذي يركااز عمااي عماااات وتفاااعمت الموجااودين داخاال وخااارج     

ماان خاامل إطااار العماال ال ااالي الموجااود بيااا ر وأن تااواهر مثاال ىااذا المناااخ  المدرسااة ر
الممئم يمكن من ت ديد الوضل الذي عميو المدرسة روما يجاب أن تكاون عمياو ر  ياث 
إنو يمثل المدخل المدرسي ل ل المشكمت ر الثقة ر الطمو ات ر واالتجاىات ر وتوليد 

 ( .22ا هكار الجيدة والجديدة ) 
 تمكين العاممين :  -2    
إن ساعي اإلدارة المدرسااية لت قيااق الخطااة اإلسااتراتيجية الموضااوعة والتااي تتطمااب تبنااي    

استراتيجيات التعمم ممتازة ومختمفة لت قيق المخرجات   المرجوة وتتطمب تمكين المعمماين 
 وجمياال ا طااراف المعنيااة لممشاااركة هااي ت قيااق ىااذه الرؤيااة هتمكااين العاااممين ىااو الصااي ة
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التااااي تاااارددت مااااؤخرا بعااااد ت ااااول االىتمااااام ماااان منظمااااة الاااات كم وا واماااار إلااااي مااااا يساااامي 
 ( .23)التنظيم المفمطأل اميل المستويات بالمنظمة الممكنة وما استبعده من التوجو ن و

 : التمكين االيجابي من خمل ما يميوتمعب اإلدارة المدرسية دورا ميما هي تنمية بيئة 
ابي لممشاااركة هااي اتخاااذ القاارارات ووضاال ا ىااداف التنظيميااة التشااجيل والتعاااون االيجاا -

 يث أن العاممين يكونون عمي درجة من المعرهة تساىم بشكل مباشر هي التوصل إلي 
  مول ابتكاريو تمكن اإلدارة من  ل الكثير من المشاكل .

 خمق مناخ متفتأل يساعد عمي تدهق المعمومات بسيولة ويسر . -
 ركة هي ت مل المسئولية . ث المعممين عمي المشا -
ت فياااز المعمماااين عماااي انجااااز أعمااااليم بثقاااة وذلاااك مااان خااامل تنمياااة عمااااات العمااال  -

االيجابياااة تنمياااة العمااال هاااي هااارق اتخااااذ القااارارات الجماعياااة والتاااي تسااااعد عماااي التجدياااد 
 ( .24مكان العمل )

 الت فيز : -3    
ين داخاال المدرسااة عمااي تبنااي يعااد الت فيااز أ ااد الم ااددات الفعالااة التااي ت ااث العااامم  

ممارسات جديدة يير تقميدياة يكاون لياا ماردود إيجابياا عماي العممياة التعميمياة  ياث أن 
القائد المبدع المتفيم تماما لمفيوم العماات اإلنسانية داخل منظمة وىاو الاذي يساتطيل 

وح الفريااق تفيام أىميااة الت فيااز لت قيااق التازام العاااممين لااذلك هونااو يركاز عمااي االلتاازام ور 
 (.25تبادل كعناصر أساسية لمت فيز )والتأثير والفيم واال ترام الذاتي الم

 اتخاذ القرارات المشتركة : -3
إن المشاركة هي اتخاذ القرارات يساعد عمي ىيئة بيئة إبداعية لممدرسة ر تشعر جميل     

إن اإلدارة أهاااراد المجتمااال المدرساااي بالمسااائولية المشاااتركة عااان إنجااااح ىاااذه البيئاااة ر  ياااث 
المدرسااااية الناج ااااة تاااادرك تمامااااا أن أجماااال ا هكااااار اإلبداعيااااة تااااأتي عباااار طاااارح ا هكااااار 

ر أو تقااديم اسااتيا وتقااديم ا تياجااات وااترا اااتوعرضاايا عمااي اآلخاارين وتشااجيعيم عمااي در 
بدائل بدون ض ط ىذه البدائل تكون أساسًا لممشاركة هي اتخااذ القارارات داخال المدرساة . 

هااي صاانل واتخاااذ القاارارات داخاال المدرسااة ماان خاامل لجااان صاانل القاارارات  وتااتم المشاااركة
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المشااتركة ر وىااي لجااان يشااترك هييااا أعضاااة اإلدارة المدرسااية والمعممااون وأولياااة ا مااور 
وبعاااض أعضااااة مااان المجتمااال الخاااارجي ر ويكمااان عمااال ىاااذه المجاااان هاااي اتخااااذ القااارارات 

ن خاااامل إتا ااااة الفاااارص أمااااام المشااااتركة ماااان داخاااال ت سااااين مسااااتوي إنجاااااز الطالااااب ماااا
 ( .26المشاركين لتبادل ا هكار وتقديم المقتر ات )

ويتضأل مما سبق أىمية سعي اإلدارة المدرسية التخاذ القرارات المشتركة لما تعكسو من   
جااو تعاااوني يخمااق روح المبااادرة واالبتكااار واإلبااداع لاادي العاااممين داخاال المدرسااة وياادهعيم 

مختمفااة ت قااق الرؤيااة الموضااوعة ر كمااا تتضااأل أىميااة وجااود  لتبنااي أساااليب وطاارق عماال
لجان صنل القرارات المشتركة تنجأل هي جعل المدرساة بيئاة مفتو اة عماي العاالم الخاارجي 
من خمل إشراك أعضاة المجتمل المدرسي هي ىذا الجاان و رصايم عماي اتخااذ القارارات 

لمطامب ر باعتباار أن مخرجاات المتعمقة بت قيق مستويات انجااز أكاديمياة ومينياة عالياة 
ىااااذه المر مااااة تعتباااار الخطااااوة ا ولااااي هااااي ال ياااااة المينيااااة لياااام و ماااادخمت هااااي ىيئااااات 

 ومنظمات ىذا المجتمل .
ويتضااأل ماان البيئااة اإلبداعيااة م ااددات ىااذه البيئااة وماادي ال ماال الممقااي عمااي عاااتق      

ر الطاااات االبتكارياة لادي اإلدارة المدرسية هي تييئة ىذه البيئة ر والتي تساعد عماي تفجيا
ااااوي العمااال داخااال المدرساااة ر والتاااي تمكااانيم مااان التخماااي عااان الممارساااات القديماااة وتبناااي 

   ممارسات مبتكرة ت قق اليدف المنشود من التخطيط االستراتيجي .
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