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التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف مواجهة التحدايت املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية

ملخص البحث
ميثل التخطيط االسرتاتيجي اآلن جزءاً ال يتجزأ من استمرارية العمل يف احلياة بنحو عام، 
واملؤسسات الرتبوية بنحو خاص؛ كونه يعدُّ من وظائف املؤسسات الرتبوية ومهامها؛ من أجل 
التغيري واستدامة البقاء، ولوال التخطيط االسرتاتيجي ملا استطاعت دول العامل املتقدم من استشراف 
املستقبل وفرض نفسها على اآلخرين، إذ تعاين أغلب املؤسسات الرتبوية العربية من التحدايت اليت 
تواجهها، وعدم قدرهتا على التفاعل احلقيقي مع قضااي اجملتمع؛ مما يؤثر على مواكبة املتطلبات 
واحتياجات التنمية؛ كوهنا ما تزال أسريَة عدم االستقاللية والتدخالت من أطراف خمتلفة، ورهينة 
املراجعة  الداخلية واخلارجية، وهذا يستدعي  بيئتها  انعكس على  املتكررة؛ مما  السياسية  األوضاع 
لدور املؤسسات يف ظل التوجهات العصرية الرقمية، إذ ال ميكن أن تكون بعيدة عنها، ومنعزلة يف 
برجها العاجي؛ مما حيتم مسايرة التغرّيات على وفق منظومة القيم اجملتمعية؛ مما يتطلب وضع اخلطط 

االسرتاتيجية اليت هلا القدرة علي مواجهتها والتصدي هلا.
هدف البحث التعرف على مفهوم التخطيط االسرتاتيجي، مربرات التخطيط االسرتاتيجي، 

وتضمن البحث جمموعة من االستنتاجات والتوصيات، منها:
االستنتاجات:

التخطيط االسرتاتيجي ضرورة حتمية يف أي مؤسسة، فمن خالله تُرسم صورة مستقبلية . 1
ملا ميكن أن تواجهه املؤسسة من سلبيات العمل، واملمارسات اخلاطئة، والعمل على تصحيحها.

التخطيط االستراتيجي ودوره في مواجهة التحديات 
المستقبلية في المؤسسات التربوية

أ.م.د. يوسف يعقوب شحاذة * - د. أميرة محمد علي **

* أ.م.د. يوسف يعقوب شحاذة - كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية-  جامعة بغداد

** د. أمرية حممد علي - كلية الرتبية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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التوصيات:
عدم جتاهل التخطيط االسرتاتيجي وإمنا االستفادة من نتائجه يف تصحيح مسار العملية الرتبوية . 1

داخل املؤسسات، مع اإلفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال التخطيط، وذلك اببتعاث أعضاء هيئة 
التدريس للتدريب على مهارات التخطيط االسرتاتيجي وأساليبه وتطبيقاهتا يف العمل الرتبوي.

مشكلة البحث:
تسعى املؤسسات الرتبوية يف الوقت الراهن إىل التكيف مع العوامل واملتغريات العاملية واحمللية 
املعقدة واملتشابكة، وعليها أن تواجه التحدايت املواكبة هلذه العوامل واملتغرّيات وتتعايش معها، 
وهي يف سبيلها إىل حتقيق ذلك ال بد أن تعتمد على ختطيط اسرتاتيجي، إذ ال ميكن للمنظمة 
املنظمات مبا فيها  الكثري من  تعانيه  أن حتقق أهدافها دون أن يكون هناك ختطيط واضح. فما 
املؤسسات الرتبوية من مشكالت وسلبيات هو عدم إجياد خطط تطويرية كفيلة ابحلد من هدر 
الوقت واستثماره، وكيفية تعويض الضائع منه، فضاًل عن عدم إجياد أساليب تتناسب مع ما ميتلكه 
العاملون من إمكانيات وقدرات. وما يقابله من ازدايد الطلب على التعليم، وقلة البناايت، وكل 
هذا أصبح يشكل عائقاً إمام الطموحات التنموية واإلصالحية، بل ابت عبئاً يصعب إجياد احللول 
اإلجيابية املناسبة له؛ مما أوجب على املنظمات ضرورة التصدي لتلك التحدايت ابلسبل والطرق 
كافة، وكي يتحقق ذلك فعلى املنظمة ممثلًة يف إدارهتا القيام ابلعديد من األنشطة املخططة اهلادفة 
إىل تقدمي الدعم املادي والنفسي واالجتماعي للعاملي مبا يعكس حرصها على مواردهـا البشريـة، 

واهتمامها بتحقيق حاجاهتـم ودوافعهم.
وعلى الرغم من اهتمام الدراسات احلديثة ابملوضوعات السلوكية والنفسية داخل التنظيم، 
ملا هلا من آاثر فاعلة يف جناح املنظمات، إال أن موضوع التخطيط االسرتاتيجي مل يلق بعد اهتماماً 
كافياً من الباحثي والكتاب يف إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي، خاصة يف البيئة العربية؛ ولذا 

ينفرد هذا البحث بدراسة التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف مواجهة التحدايت املستقبلية.
ومن هذا املنطلق ابدر الباحثان إىل إجراء هذا البحث والكشف عن مدى مشاركة التخطيط 
االسرتاتيجي يف النهوض ابلواقع الرتبوي مع تسليط الضوء على ما يتعلق ابلتخطيط االسرتاتيجي 

بنحو واضح.
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أمهية البحث
التميز صفة احلياة فاهلل -عز وجل- ميز بين ادم بعضهم عن بعض يف كثري من الصفات 
والقدرات واملواهب؛ مما يعين أن الطبيعة االنسانية داخل الفرد تبحث عما مييزها من غريها. وملا 
كانت املؤسسات متثل نشاطاً إنسانياً هادفاً الغرض منه كسب رضا الفرد. سعت جاهدة بكل ما 
متلكه من طاقات وإمكاانت لتقدمي األفضل للمجتمع ومتتاز عن غريها من املؤسسات األخرى؛ 
ألن املنافسة بي املؤسسات مسة من مسات العصر احلايل سواء أكانت على  املستوى احمللي أم 
الدويل والسيما يف ما حيدث اليوم من تطورات وحتدايت معرفية شاملة وعلى األصعدة كافة تسعى 
معظم املؤسسات إىل اعتماد ختطيط اسرتاتيجي كأحد األساليب اليت تساعد على مواجهة املنافسة. 
وأولت العديد من الدول أمهية كبرية لعملية التعليم، وهذا االهتمام مل يتوقف على ما نلحظه من 
تزايد أعداد املؤسسات الرتبوية وما تقدمه من خدمات، بل وصل إىل حد أتسيس مؤسسات تربوية 

متكاملة تقدم برامج شاملة ومتكاملة )شحاذه، 2014: 405(.
الفئات  أكثر  مع  تتعامل  إذ  اجملتمع  يف  جداً  املهمة  املؤسسات  من  الرتبوية  فاملؤسسات 
اجملتمعية قوة وأمهية وهي فئة الشباب، فهي حباجة ماسة إىل تقدمي خدمات تعليمية متميزة على 
وفق ما تطالب عاملياً ودولياً، ابستخدام أقل املوارد؛ لذلك كان هناك حاجة حقيقية العتماد ختطيط 
اسرتاتيجي يليب حاجة اجملتمع من أجل االرتقاء خبدمات هذه املؤسسات؛ مما يصب يف مصلحة 

اجملتمع ككل.
فنتيجة للتطورات املختلفة اليت تشهدها التنظيمات املعاصرة وحتسي وسائل تقدمي اخلدمات 
يف مجيع اجملاالت سواء احلكومية أو اخلاصة؛ لكون هذه املنظمات هلا شخصية متيز منظمة عن 
على  يساعدها  ختطيط  اعتماد  املعاصرة  املنظمات  على  جيب   )55  :2003 )احلنيطة،  أخرى 
املستقبلية.  للتحدايت  والتصدي  املواجهة  الفرص  واستثمار  اجملتمع،  التميز، وكسب رضا  حتقيق 
وإن التخطيط االسرتاتيجي من الوسائل اليت تساعد على وضع اإلدارات على املسار حنو االرتقاء 

ابلواقع؛ وذلك برسم املسار الذي تسري يف ضوئه تلك املنظمات.
علـى  املؤسسات  تساعد  اليت  احلديثة  اإلدارية  املفاهيم  من  االسرتاتيجي  التخطيط  يعد  إذ 
بيئـة املنظمة  التكيف مع بيئتها الداخلية، وحماولة تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف فيها، وفهم 
اخلارجية، وحماولة تعرف الفرص واملخاطر اليت تنطوي عليها؛ مما ميّكـن من استشراف املستقبل، 
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واإلعداد له بصياغة جمموعة من البدائل اإلسرتاتيجية اليت تقود املنظمة لتحقيق أهدافها، وتوفري 
شروط وظروف أفضل تساهم يف تسهيل هـذه األهداف. إذ أصبح التخطيط اإلسرتاتيجي من أهم 
وسائل التطوير املستقبلية؛ إذ ال تكاد ختلو دولة، أو منظمة، أو مؤسسة ما إال وقد أخذت نـصيبها 
وحنـن  بنـا-  األجـدر  ومن  منها،  املرجوة  الفائدة  لعموم  نظراً  االسرتاتيجي؛  التخطيط  عمليـة  مـن 
مؤسسة تعليمية نعد هذه األجيال ونشيد هلم املستقبل املنشود، ونعدهم لزمـان غيـر زماننا أن ننهج 

التخطيط االسرتاتيجي يف مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية )الليمون،2014: 275(.
وتنبع أمهية التخطيط االسرتاتيجي أبنه السبيل العلمي لالنتقال من مرحلة النظم التقليدية 
إىل مرحلة التقدم التقين، ومواكبة اجملتمعات املتقدمة، وتعد عملية التخطيط االسرتاتيجي من أهم 
العمليات اإلدارية فعالية وفائدة، ملا هلا من أثر إجيايب على النتائج املرجوة، فضاًل عن أنه عنصر 
أساس من عناصر إدارة املؤسسة يف الوقت احلاضر، ويعد مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل؛ 

ألن التخطيط سلسة من القرارات اليت تتعلق ابملستقبل لتحقيق األهداف.
الدولة والسيما  التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات  لنا أمهية  يتبي  ومن خالل ما تقدم 
الرتبوية منها يف عملية التنبؤ ابملستقبل والعمل على مواجهة التحدايت؛ كونه يطلق العنان للطاقات 
البشرية ويتيح نوعاً من احلرية يف العمل واملبادرة الذاتية واملشاركة احلقيقية يف هتيئة وتوفري كل ما 

حتتاجه تلك املؤسسات للنهوض بواقعها  وقدرهتا على التكيف مع ما يواجهها من حتدايت.
وتنبثق أمهية هذا البحث مبا أييت:

• حماولة تسليط الضوء على مفهوم التخطيط االسرتاتيجي كونه أحد املفاهيم اإلدارية احلديثة 	
يف بيئة مؤسسات الرتبوية.

• قلة الدراسات األكادميية على مستوى مؤسسات الرتبوية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	
ودوره يف مواجهة التحدايت املستقبلية.

• تزود نتائج البحث أصحاب القرار يف املؤسسات الرتبوية ابلتوصيات واملقرتحات املوثقة 	
األهداف االسرتاتيجية  أيضاً يف حتقيق  الذي يساعد هو  املؤسسي  األداء  اليت تساعد يف:تطوير 

للجامعة يف جمال التعليم العايل، اليت تساعدها على كل ما يواجهها من حتدايت مستقبلية.
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أهداف البحث 
انطالقاً من مشكلة البحث وأمهيته حياول هذا البحث النظر إىل التخطيط االسرتاتيجي ودوره 
املؤسسات  التخطيط االسرتاتيجي يف  ترسيخ مفهوم  املستقبلية، وإمكانية  التحدايت  يف مواجهة 

الرتبوية مبا يضمن استثمار مجيع اإلمكانيات املتاحة وذلك ابلتعرف على: 
• حتديــد مفهــوم التخطيط االسرتاتيجي وطبيعــته.	
• مربرات التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات الرتبوية.	
• دور التخطيط يف مواجهة التحدايت املستقبلية.	
• حتدايت األلفية وحتمية اعتماد التخطيط االسرتاتيجي يف الوطن العريب.	

حتديد املصطلحات
التخطيط 	  من  النوع  ذلك  أبنّه:   )Douglas,1993(يعرفه االسرتاتيجي  التخطيط 

الذي يهـّتم أساسـا بتصميم اسرتاتيجيات، جتعل املنّظمة قادرة علـى االسـتخدام األمثـل ملواردهـا، 
واالستجابة التامة للفرص اليت تتاح هلا يف بيئتها اخلارجية.

تعوق 	  اليت  القضااي واإلشكاليات  العديد من  الباحثان:  يقصد هبا  املستقبلية  التحدايت 
تطور املؤسسات الرتبوية يف ظل استشراف املستقبل بشكل ظاهر وخترجها من نطاق العاملية.
اإلجابة عن اهلدف األول وهو التعرف على مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وطبيعته

التخطيط االسرتاتيجي من املفاهيم اإلدارية املعاصرة اليت شاع تداوهلا وتنامي  يعد مفهوم 
االهتمام هبا، والقت إقبااًل كبرياً يف السنوات األخرية والسيما يف العقد األخري من القرن العشرين 
يف كل املؤسسات العامة واخلاصة ومنظمات األعمال يف خمتلف دول العامل املتقدم والنامي، وأصبح 
مفهوماً واسعا وشاماًل فرض نفسه على منظومات العمل يف منظمات األعمال ومؤسسات الرتبية 
ويف خمتلف قطاعات األعمال اإلنتاجية واخلدمية وغريها، وأصبح من املستلزمات األساسية اليت 
تنري الطريق لتلك املنظمات؛ كونه مفهوماً ديناميكياً منفتحاً يساعد يف إقامة نظام للشفافية يف 
خمتلف ميادين العمل ويبعد املؤسسات عن كل ما له صله ابإلدارة البريوقراطية ويتيح مساحة واسعة 
لإلدارة التشاركية وال مركزية اختاذ القرارات وإشاعة مناخ صحي للعمل يتسم ابلثقة املتبادلة والتفاؤل 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الركود واجلمود  املنظمات عن  تبعد  اليت  النبيلة  العمل وااللتزام ابلقيم  ابملستقبل ويعزز أخالقيات 
والفساد اإلداري )اجلبوري،2010: 23(.

من  الثاين  النصف  يف  اإلعمال  إدارة  عامل  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  استخدام  بدأ  فقد 
القرن العشرين. ومت تطوير العديد من النماذج أكثرها أتثرياً منوذج كلية اإلدارة يف جامعة هارفارد 
األمريكية، لقد كان اهلدف األساسي هلذا النموذج مساعدة املؤسسات على حتقيق أعلى درجة 
توافق بي املؤسسة وبيئتها اخلارجية؛ أي مبعىن أدق: إجياد أفضل اسرتاتيجية تستخدمها املؤسسة يف 

عملية اجناز أهدافها )القطامي، 2002: 48(.
إذ أشار )Bryson,1993( إىل إن التخطيط االسرتاتيجي عبارة عن شكل من إشكال 
التخطيط مت تصميمه بغية مساندة املنظمات اليت ال تسعى لتحقيق ربح لالستجابة بشكل فعال 
للتغريات اليت حتدث  يف املنظمة، فهو عبارة عن نظام من اجلهود املتكاتفة الختاذ قرارات وخطوات 

حامسة بشان ماهي املنظمة؟ وما تفعل؟ وملاذا تعمل ذلك؟
إذ ال يوجد نظام واحد  فيها،  اليت تعمل  بيئتها  العمل ابملنظمات ابختالف  ختتلف نظم 
حمدد للتخطيط اإلسرتاتيجي يتطلب اآلخذ به من قبل كافة املنظمات؛ وابلتايل فإن نظم التخطيط 
اإلسرتاتيجي يتم تصميمها على وفق خصائص كل منظمة وطبيعتها، ولكن تبقى هناك مسات عامة 

ومبادئ وأساسيات يتفق عليها أغلب اإلداريي عند ممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي.
وهناك من يرى أن التخطيط اإلسرتاتيجي هو عملية متكاملة متعلقة بتحديد مصاحل املنظمة 

يف احمليط اخلارجي، وذلك ابلرتكيز على:
• احلصول على املعلومات املتعلقة ابملاضي واحلاضر والتنبؤ مبستوى األداء املرتفع يف املستقبل.	
•  حتديد الفرص املتاحة والتهديدات املتوقعة يف احمليط اخلارجي للمنظمة.	
• تقييم نقاط القوة والضعف يف العمليات الداخلية ابملنظمة )عسكر،1987: 88(.	

هذا يعين أن التخطيط االسرتاتيجي ضرورة علمية وعملية لتحقيق تنمية شاملة يف املؤسسات 
الرتبوية، والسيما إذا ما علمنا أن املؤسسات الرتبوية يف أي دولة متثل جمال أساسياً وهاماً من حماور 
الدولة والقوة الدافعة للتنمية فيها، ومن اجلدير ابلذكر هنا أن عملييت تعليم البشر والتخطيط هلما 
عمليتان خمتلفتان متام االختالف، وال غىن عن كليهما عند التفكري يف البناء البشري العريب جوهر 



9

التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف مواجهة التحدايت املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية

التنمية الشاملة. وهذا ما عززته نتائج الدراسات العاملية والعربية، واعرتفت به املؤسسات العاملية رمسياً 
يف عام 2002 على وفق قرارات هيئة اليونسكو يف هذا الشأن؛ مما دعا قيادات العامل واملسؤولي 
عن الرتبية بوضع التخطيط االسرتاتيجي األمثل من أجل حتقيق أكرب استثمار ممكن لرأس املال 

البشري؛ مما يعين القدرة للتصدي للتحدايت املستقبلية.
ومن هنا بدأ تكثيف اجلهود عن ماهية التخطيط االسرتاتيجي، وأساليبه وتطبيقاته؛ هبدف 
وضع اخلطط املالئمة لكل دولة على حدة وفقاً لثقافتها ومتغرياهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والرتبوية من أجل بناء بشري قوي قادر على مواجهة املتغريات مبا فيها من حتدايت املستقبلية املتمثلة 
)التكنولوجيا والعوملة واالفتقار لسوق عربية موحدة وما تعانيه نظمنا ومناهجنا وأساليب تعليمنا 

العربية( ) اجلابري، شحاذة، 2017: 65(.
أهم الفروقات بني التخطيط التنفيذي والتخطيط االسرتاتيجي للتعليم:

التخطيط التنفيذيالتخطيط االسرتاتيجيوجه املقارنة

النظام مفتوح يؤكد على التنظيمات اليت تتأثر يفرتض أن 
بتغريات اجملتمع 

النظام مغلق يتم يف إطار اخلطط 
القصرية املدى أو برامج العمل 

عمليه التخطيط ووضع الرؤية وحتليل البيئة اخلارجية يركز على 
والقدرة على التنظيم وتعليم املوظفي واجملتمع 

الربانمج النهائي خلطة التحليل 
الداخلية

أداره التخطيط أو متخصصي االجتاهات احلالية واملستقبلية الختاذ القرارات احلاليةيستخدم 
على التغريات اليت حتدث خارج التنظيم والقيم يؤكد على 

التنظيمية واإلجراءات املساندة 
البياانت املوجودة اليت يتم 

مبوجبها رسم خطط املستقبل 

القرار املناسب اليوم على أساس فهم الوضع بعد يسأل عن 
مخس سنوات من اآلن 

التغريات والتخطيط واألساليب 
الداخلية التخطيط  الداخلي 

واخلارجي 
صنع القرار اإلبداعي وكيفيه التنظيم على امتداد يعتمد

الوقت يف بيئة دائمة التغري.

العملية اليت تتم على مستوى التنظيم اليت تتنبأ وتصنع 
القرارات وتتصرف يف ضوء رؤية متفق عليها

جمموعه البياانت املفصلة 
واملرتابطة فيما بينها .

خطط الوكاالت وعمليات 
امليزانيات بطرق استقرائية
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اإلجابة عن اهلدف الثاين وهو التعرف على مربرات التخطيط االسرتاتيجي
ميادين  عالية يف خمتلف  بواتئر  يسري  التطور  هذا  أصبح  واسعاً،  نوعياً  تطوراً  العامل  يشهد 
احلياة، وهذا التطور املتواصل صاحبه تطور نسيب يف بعض املؤسسات الرتبوية يف الوطن العريب مل 
يصل إىل املستوى الطموح، ألن هذا التطور تصاحبه خطوات نوعية يف جممل البىن التحتية للمنظومة 
الرتبوية؛ كي تستطيع جبدارة مواكبة االجتاهات املعاصرة والتفاعل معها، يف حي يشري الواقع إىل أن 
معظم املؤسسات الرتبوية ما زالت متمسكة ابملاضي يف توجهاهتا يف األسلوب واملضمون والنتيجة 

)اجلبوري، 2010: 6(.
يعد التخطيط االسرتاتيجي ضرورة وليس ترفاً؛ ألنه يؤدي إىل الكفاءة، وهذا ما اجتمعت 
إىل  الداعية  املربرات  أهم  ومن  االسرتاتيجي،  التخطيط  تستخدم  اليت  املؤسسات،  معظم  عليه 

استخدام التخطيط االسرتاتيجي هي:
• يزود املؤسسة )مبرشد( عن الذي تسعى لتحقيقه.	
• يزود القيادة اإلدارية )أبسلوب ومالمح التفكري يف املنظمة( ككل.	
• يساعد املؤسسة على توقع التغيريات يف البيئة احمليطة هبا وكيفية التأقلم معها. 	
• يساعد املؤسسة على ختصيص املوارد املتاحة أو توزيعها وحتديد طرق استخدامها.	
• يرفع وعي املديرين لرايح التغيري والتهديدات والفرص احمليطة.	
• يقدم املنطق السليم ىف تقييم املوازانت اليت يقدمها املديرين.	
• ينظم التسلسل ىف اجلهود التخطيطية عرب املستوايت اإلدارية املختلفة.	
• جيعل املدير )خالقاً ومبتكراً(، ويبادر بصنع األحداث وليس متلقياً هلا.	
• يوضح صورة املؤسسة أمام مجاعات أصحاب املصاحل )العارف،2000: 22(.	

فضاًل عن أن هناك عدة أمور تؤدي ابملنظمة إىل التخطيط االسرتاتيجي نوجزها فيما أييت:
• النقص يف أداء املؤسسة املؤدي إىل حدوث فجوة ملفتة للنظر يف حالة ابتعاد نتائج األداء 	
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كثرياً عن التوقعات أو عن نتائج املؤسسات املنافسة. 
• اكتشاف أخطاء يف املمارسات داخل املؤسسة، وتتمثل هذه األخطاء يف اإلخفاق يف 	

حتقيق األهداف املوضوعة. 
• تويل مدير عام جديد ملهامه يف املؤسسة، إذ عادة أن لكل مدير عام أسلوبه وطريقته 	

اخلاصة به يف القيادة.
اإلجابة عن اهلدف الثالث وهو التعرف على دور التخطيط يف مواجهة التحدايت املستقبلية 
إن املؤسسات كغريها من جوانب النشاط البشري تشهد مرحلة غري مسبوقة من التغيري إذ 
أصبح من الصعوبة ابإلمكان التنبؤ ابملستقبل، ومبا أن التخطيط االسرتاتيجي هو الوسيلة الفعالة 
عملية  فهو  املستقبلية،  التحدايت  من  هائل  الصحيح وسط كم  احلركة ابالجتاه  على  للمحافظة 
أنشطتها  تطور  على  حتافظ  أن  الرتبوية  املؤسسة  بواسطتها  تستطيع  ومنفتحة  منظمة  ديناميكية 
وتسعى إىل التميز والرقي يف املستقبل وذلك إبجراء التغيريات اليت تتكيف وتنسجم مع التحدايت 
السريعة يف البيئتي الداخلية واخلارجية للمؤسسة. إن التخطيط االسرتاتيجي الذي شاع استخدامه 
على نطاق واسع يف املؤسسات على اختالف أنواعها وأنشطتها وخاصة يف العقدين اآلخرين من 
القرن العشرين، فقد أشارت الدراسات العلمية إىل إن املؤسسات اليت تعتمد التخطيط االسرتاتيجي 
التخطيط  تعتمد  ال  اليت  املؤسسات  على  الكلي  أدائها  يف  تتفوق  ومنهجها  مسارها  يف  أساسا 

االسرتاتيجي منهجاً يف مسريهتا احلالية واملستقبلية. 
فعند الشروع يف التخطيط االسرتاتيجي إلدارة احد املؤسسات الرتبوية )مدرسة كانت أو 
كلية( جيب أن ننتبه إىل أن القرارات اإلدارية اليت تؤخذ يف هذه املؤسسة حتتاج إىل ختطيط وإدارة 
اسرتاتيجية؛ نظراً الهتماماهتا بصنع وتطبيق القرارات بشأن مستقبل املؤسسة. وجيب االنتباه إىل 
بيئته، وتتعرض لتحدايت ويتوافر هلا فرص، وإن هلا نقاط  أن كل مؤسسة هلا مهمة، وتعمل يف 
قوى ونقاط ضعف مميزة وتعمل حتت قيود، وإن املؤسسة جيب أن تقوم بصنع االختبارات والبدائل 
والقيود  والضعف،  القوة  نقاط  عنه  تكشف  ما  ضوء  يف  للتعديل  مستمرة،  بصفة  اإلسرتاتيجية 
املهمة؛ لتستجيب للتغريات الفعلية او املتوقعة يف بيئتها وهكذا فتطبيق التخطيط يهتم أساساً ابختاذ 
تؤدي  األنشطة  من  والتأكد  املختارة،  األهداف  املؤسسة إلجناز  هيكل  بتطوير  اخلاصة  القرارات 
عملياً، أهنا تراقب فعالية هذه األنشطة يف حتقيق األهداف املرجوة منها )غنيمة، 2009: 431(.
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ويف ظل مجيع العقبات واملشكالت العديدة اليت تواجه نظامنا الرتبوي والتعليمي يف الوطن 
العريب )زايدة إعداد السكان، واالنفتاح املعريف اهلائل، وعدم االستثمار األمثل ملا موجود من موارد 
تكنولوجيا  تطور  فزايدة  التحدايت(  ملواجهة  املؤهلة  املالكات  توافر  وعدم  وحتتها،  األرض  فوق 
املعلومات واالتصاالت وتقدمها وازدايد دورها الفاعل يف العملية التعليمية، يف ظل ذلك كله انقسم 
الرتبويون فريقي فيما يتعلق ابستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية، فريى الفريق األول أمهية 
االعتماد على التقنيات التعليمية احلديثة ملا هلا من دور كبري يف توفري التعليم لكل فئات اجملتمع؛ 
وابلتايل يؤكد هذا الفريق أمهية مدرسة املستقبل ملا هلا من دور يف مواجهة التحدايت. أما الفريق 
التأكد من  الرتبوية والتعليمية؛ لعدم  العملية  التقنيات احلديثة يف  الثاين فهو املتخوف من تطبيق 

فاعليتها، وعدم وجود بنية حتتية ولوجود كثري من املعوقات )استيتية، سرحان 2008: 243(.
لكن الذي ال خيتلف عليه اثنان هو ذلك التحدي الكبري الذي يواجه املؤسسات الرتبوية، 
وهو كيفية التغيري حنو األفضل لتكون قادرة على مواجهة متطلبات املستقبل، مبا يف ذلك تسخري 
التقنيات املختلفة تسخرياً فاعاًل حبيث حتتل مواقع بي مؤسسات الدول املتقدمة؛ مبعىن إن مؤسساتنا 
الرتبوية والتعليمية جيب أن تشتمل على بنية حتتية جيدة، ونظام مرن وإدارة فاعلة، كي تكون مهيأة 

ملواجهة التحدايت املستقبلية وتكون قادرة على التميز وليس جماراة اآلخرين وتقليدهم فقط.
اإلجابة عن اهلدف الرابع وهو التعرف على حتدايت األلفية وحتمية اعتماد التخطيط 

االسرتاتيجي يف الوطن العريب
حينما يتطلع املسؤولي يف امتنا العربية إىل املستقبل، جيدوا أن هناك الكثري؛ مما جيب عمله 
القرن احلادي والعشرين. وقد شرعت  الكاملة يف عامل  املشاركة  العريب من  الشعب  أبناء  لتمكي 
جديداً  حتدايً  أيضاً  يطرحان  ولكنهما  مسبوقة،  لفرص غري  أبواابً  املتسارع  التقاين  والتقدم  العوملة 
يتمثل يف خطر التخلف عن ركب التغريات اليت تتالحق بتسارع يتجاوز قدرات الدول، وما اكتسبته 
التنمية من معان وإبعاد جديدة بنشأة أسواق عاملية جديدة مثل )أسواق الصرف وأسواق رأس 
)املنظمات  مثل  اجلوالة(، وفاعلي جدد  واهلواتف  اإلنرتنت  مثل )شبكة  املال(، وأدوات جديدة 
غري احلكومية واالحتاد األورويب ومنظمة التجارة العاملية(، وقواعد جديدة مثل )االتفاقات متعددة 
اإلطراف املتعلقة ابلتجارة واخلدمات وامللكية الفكرية(، كل هذا جيعل األمة يف وضع أتهب اتم 
التعليم بعد  التخطيط االسرتاتيجي ونظم  النظر يف سياسات  التحدايت عرب إعادة  ملواجهة تلك 
التنمية  دراسة متعمقة لتلك التحدايت اليت طرحتها أوراق عمل الدول العربية من خالل )تقرير 
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اإلنسانية: 2002( اليت ميكن إجيازها مبا أييت:
التحدايت العسكرية واألمنية: وهي تتمثل يف ما يشهده الواقع العريب من حروب ونزاعات . 1

وعقوابت، كل هذا يؤدي إىل خفض اإلنتاجية وعدم استقرار األسواق، وخنق عمليات التمنية 
نظراً ملا أييت:
• أتثريه على احلياة السياسية واالقتصادية يف املنطقة العربية أبكملها.	
• إحداث معاانة هائلة وشكل حتدايت تنمية عظيمة.	
• اهنيار مكانة بعض الدول يف اجملتمع الدويل.	
• إحداث منو بطيء يف البىن األساسية مع تشرذم اجتماعي، وركود يف القطاع العام.	
• حتول التمويل من استثمارات التنمية اإلنسانية إىل إنفاق عسكري.	

التحدايت السياسية: وهذه التحدايت أيضا تعد أساسية ليس ملا هلا من أمهية يف التنمية . 2
والنمو، فحسب ولكن:

• لقيمتها يف حد ذاهتا، فالعدل واملعرفة واحلرية وحقوق اإلنسان، ضرورية للحكم الصاحل، 	
ولدورها احلاسم يف التمكن من حتقيق التنمية.

• متثل غاايت ووسائل.	
• أهنا حمورية لتحقيق صريورة التنمية اإلنسانية.	

والتحدي هنا يتلخص يف أن الوطن العريب ما زال يتطلع إىل احلرية والدميقراطية اليت يعدها 
البعض بعيدة املنال على وفق الشواهد التالية:

إن موجة الدميقراطية اليت طورت احلكم يف كثري من دول العامل مل تصل إىل دولنا العربية.	 
قصور احلرية.	 
غياب عالقات الضبط واملسائلة يف اجلهاز التنفيذي احلاكم.	 
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التطبيق الفعلي للدميقراطية وحقوق اإلنسان ابلقانون يهمل او جيري إغفاله عمداً يف عدة أحيان.	 
حتدي البطالة: متثل البطالة مأساة للتنمية االنسانية وعبء على التقدم االقتصادي العريب . 3

بصفة خاصة، فقد كشفت التقارير العربية عما أييت:
• تقدمي عراقيل مؤسساتية إمام خلق فرص العمل على صعيد البلدان العربية ككل. حيث 	

إن أسواق العمل تقليدية وجمزاة وغري قادرة على أداء وظائفها املفرتضة؛ مما جيعل آلية تداول القوى 
العاملة ضعيفة وغري فاعلة.

• أسواق 	 بناء  يضمن  الذي  اهليكلي  ابإلصالح  هتتم حقاً  مل  اهليكلي  التصحيح  إجراءات 
كفوءة وقادرة على املنافسة، أي حتقيق اإلصالح الذي يضمن الشروط األساسية لتحقيق النمو 

االقتصادي.
• أن 	 ميكنها  %5 حىت  تقل عن  مبعدالت ال  تنمو  أن  املنطقة  اقتصادايت  على  يتطلب 

تستوعب العاطلي عن العمل، مع توفري فرص عمل للقادمي اجلدد إىل سوق العمل.
حتدايت الفقر: إن لعنة الفقر تؤدي إىل حرمان من اخليارات والفرص وتدن يف نوعية احلياة ومع . 4

أن مستوى الفقر املادي املدقع يف البلدان العربية هي األقل يف العامل، إال أن مؤشرات التحليل توضح أن:
• يوجد مواطن من كل مخسة مواطني يعيش على أقل من دوالرين أمريكيي يف اليوم وفقا 	

لتقديرات البنك الدويل اخلاص ابلشرق األوسط ومشال إفريقيا.
• إن النمو االقتصادي ليس شرطاً كافياً إلزالة فقر الدخل، ولكنه شرط ضروري لذلك، 	

وهذا ينطبق أيضاً على فقر القدرات، وإن الفقر يعيق النمو االقتصادي.
• الفقر املادي ليس سوى جزء من مشكلة ، بينما فقر التنمية اإلنسانية أشد وطأة؛ ألنه حيد 	

قدرات الناس والبلدان على استخدام األفضل ملواردها اإلنسانية واملادية على حد سواء.
• إن احلرمان والالمساواة يف القدرات والفرص، أكثر استشراء من فقر الدخل، وان جناح 	

األمة العربية يف مواجهة سرعة تغيريات العصر يف إطار العوملة يعتمد على:
القدرة على التطور والتكييف مع املتطلبات االقتصادية والسياسات اجلديدة.	 
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املعرفة املتطورة مبعناها الواسع )املشاركة السياسية واالقتصادية(	 
التقدم يف جمال احلرايت اإلنسانية.	 
تقومي سليم لدور الثقافة والقيم.	 

للجميع، برزت مجلـة مـن  مع ازدايد احلاجة للتعليم والسعي ألن يكون حقاً وملكاً ممكناً 
التحدايت القائمة اليت تواجه التعليم العايل عامة، والتعليم اجلـامعي حتديـداً مـن أمههـا:

النمو السكاين والطلب االجتماعي.	 
التعليم من أجل التنمية. 	 
االنتشار اجلغرايف. 	 
األعباء املالية.	 
أتهيل هيئة التدريس والطلبة. 	 
املواءمة مع سوق العمل.	 
ثورة االتصاالت وتقنية املعلومات.	 
األمناط احلديثة للتعليم العايل.	 
 التوجهات العاملية.	 
اجلودة، والكفاءة، والعوملة )سلطان، 2006: 17(.	 

وميكن أن ختتصر هذه التحدايت يف أربع قضااي:
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وتعد التحدايت السابقة حمفزاً للعاملي يف إدارة املؤسسات الرتبوية للتغلب عليهـا مـن خالل 
االهتمام بتطوير الفكر االسرتاتيجي، والتقنيات املساعدة على تطبيق هذا الفكـر، مبـا حيقق نظام 
التكامل اإلداري على وفق منظومة اجلودة االسرتاتيجية اليت تـدعم عمليـة التخطـيط االسرتاتيجي؛ 

إلبداع منوذج جديد يواجه تلك التحدايت والشكل التايل يوضح هذا املفهوم.
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االستنتاجات
من خالل النتائج اليت أفرزها البحث مت التوصل لعدد من االستنتاجات:

ال ميكن جتاهل التخطيط اإلسرتاتيجي كوسيلة مهمة داخل أي مؤسسة مبا فيها املؤسسات الرتبوية.. 2
التخطيط االسرتاتيجي ضرورة حتمية يف إي مؤسسة فمن خالله يتم رسم صورة مستقبلية . 3

ملا ميكن أن تواجهه املؤسسة من سلبيات العمل واملمارسات اخلاطئة والعمل على تصحيحها.
بكل جوانب . 4 اإلحاطة  والعاملي(  )املدير،  اجلميع  حيتاجه  ثقافة  االسرتاتيجي  التخطيط 

العمل املستقبلي.
اليومية جيعل املؤسسات حباجة يف حالة أتهب مستمرة   . 5 التحدايت واملبتكرات  إن تزايد 

من أجل القدرة على مسايرة تلك التطورات.
التوصيات

أجل  من  مستمر  بشكل  تدريب  هناك  يكون  إن  الضروري  من  فان  تقدم  ما  من خالل 
تنمية قدرات أعضاء املؤسسات الرتبوية؛ وذلك من أجل مواجهة متطلبات العصر والقدرة على 
حتقيق األهداف ضمن وقتها احملدد لذلك يتحتم على املؤسسات الرتبوية تدعيم مفاهيم التخطيط 
االسرتاتيجي مع احلرص على حتديد الوسائل األنسب خلدمة العملية الرتبوية ومبشاركة أعضائها، 
من أجل حتقق تنمية شاملة تنسجم معاً، مما يطرحه العامل من متغريات وذلك يف تزويد أعضاء هيئة 
أدوارهم  وفق  على  واستثماره  ابلتخطيط  املتعلقة  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  ابملعارف  التدريس 

ومسؤولياهتم ويف هذا اجملال توجد جمموعة من التوصيات اآلتية:
ميكن . 2 ما  استثماره  وضرورة  عمل  أبي  البدء  قبل  التخطيط  أمهية  على  ابستمرار  احلث 

استثماره حبيث يعود ابلنفع على املؤسسة برمتها.
إعداد برامج تدريبية على كيفية وضع اخلطط اإلسرتاتيجية واخلطط البديلة.. 3
التخلص من اإلعمال الروتينية اليت تستغرق الكثري من الوقت دون منفعة.. 4
اإلفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال التخطيط وذلك اببتعاث أعضاء هيئة التدريس . 5

للتدريب على مهارات وأساليب التخطيط االسرتاتيجي وتطبيقاهتا يف العمل الرتبوي.
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