
   وأھمیتھ التخطیط االستراتیجيماھیة 
  " اسالمیةاداریة ونظرة "
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  ويـــــــــا الخلیــــــــلین .د

(**)  

، حيـث يعـد عـامالً     يحتل التعليم مكانة هامة في حياة األمم والشـعوب 
هاماً في عوامل التنمية المستدامة وتحقيـق األمـن واالسـتقرار لهـا ومصـدراً      
ألعداد القوى العاملة المؤهلة التي تلبـي متطلبـات المجتمـع وحاجـات سـوق      

  .  العمل

لتي تقـدمها األجيـال لبعضـها الـبعض،     فالتعليم يمثل المساهمة الحقيقية ا
والتعليم الجيد عملية مكلفة يجب النظر إليها كاسـتثمار ولـيس كخدمـة مجانيـة     
ومن هذا المنطلـق نجـد أن بنـاء أجيـال متعلمـة ومفكـرة ومنتجـة ومتقنـة         
ومؤمنة عمل جبار يحتاج إلى جهود كبيـرة وتخطـيط عملـي مـتقن وتطبيـق      

، ولعـل التخطـيط االسـتراتيجي مـن أهـم      سليم ومتابعة مستمرة وتمويل سخي
المنهجيات التـي يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي انجـاز وتحقيـق مثـل هـذه          

  .  )22ص  م،2012القرني، (الطموحات واألعمال 

الم يعيش اليوم فـي تغيـرات غيـر مسـبوقة فـي شـتى       ـن العأونجد 
هـذا  مناحي الحياة السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة كمـا يحمـل      

العالم تحديات كثيـرة ومتنوعـة مثـل العولمـة والتقـدم المعرفـي والتطـور        
التكنولوجي وثورة المعلومـات، ولمواجهـة كـل هـذه التغيـرات والتطـورات       
أصبح لزاما على المؤسسات المعاصـرة وال سـيما التعليميـة منهـا أن تخطـط      
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-

 إبـراهيم ،  (جيداً لكافة برامجها ومشـروعاتها وأنشـطتها الحاليـة والمسـتقبلية     
  .  )35، ص  م2013

ويعد التخطيط االستراتيجي في الوقت الحـالي مـن أهـم األدوات التـي     
، فـال تكـاد تخلـو اليـوم مؤسسـة       ق الـرؤى واألحـالم  ـاعد على تحقيـتس

ـ  ـ ـعالمية صناعية أو تجاري ، وامتـد   ة مـن خطـة اسـتراتيجية   ـة أو خدمي
، فأصـبح لكـل دولـة     قدمـة األمر ليشمل المؤسسات التعليمية فـي الـدول المت  

، ولكـل منطقـة تعليميـة خطـة      ا االستراتيجية في مجال التعلـيم ـمنها خطته
ـ  ةـاستراتيجية جزئي ل مدرسـة خطـة اسـتراتيجية علـى مسـتواها،      ـ، ولك

تقة من استراتيجية التعليم فـي الدولـة والمنطقـة التابعـة     ـون مشـوالبد أن تك
  . )163م، ص 2010توفيق، (

تراتيجي منهج فكري يـؤدي لالرتقـاء بعمـل المؤسسـات     فالتخطيط االس
التعليمية من خالل قدرته على دفـع تلـك المؤسسـات ومعـاودة التركيـز فـي       
الوســائل المختلفــة لتحقيــق أهــداف المؤسســات التعليميــة والتغلــب علــى 
المشكالت التي تواجهها من تجزئه أهداف المؤسسـة ووضـع خطـوات التنفيـذ     

  . )م2008قرشي، ال (والتقييم للنتائج 

، االسـتراتيجي كبيـرة نحـو التخطـيط     ابذلت وزارة التعليم جهود ولهذا
ـ   -ه1425 مـن  للسـنوات العشـر   اسـتراتيجية  وزارة خطـة حيث وضـعت ال

ــل   ه1435 ــالل وكي ــن خ ــدرت م ــيم  واص ــا بــ وزارة التعل رقم تعميم
ه، المتضـــمن بنـــاء مشـــروع 28/05/1431بتـــاريخ  31572699/31

وإعـداد خطـة اسـتراتيجية لمـدة      قائـدي المـدارس  التخطيط االسـتراتيجي ل 
ــنتين ــدرتس ــا اص ــاض   ، كم ــة الري ــيم بمنطق ــا إدارة التعل ــم تعميم رق

ــي  31572699 ــاء خطــة  به 08/07/1431ف ــدراس ببن ــدي الم ــف قائ تكلي
  .  عامة للمدارس استراتيجية

ذا األمر اهتمام وزارة التعلـيم بـالتخطيط االسـتراتيجي فـي     ـويعكس ه
ـ      ، مستوياتهع ـجمي وال ـانطالقا من مسـتوى التعلـيم فـي االدارة العليـا وص



 

-
ــي   ــتراتيجي ف ــيط االس ــدارسللتخط ــدا  ، الم ــك تأكي ــنهج االدارة  وذل ل

والفكر االستراتيجي الذي تنتهجه الـوزارة فـي الوقـت الحـالي      ةـاالستراتيجي
  . 2030عودية ـة السـة العربيـات رؤية المملكـة لتطلعـمواكب

 اهيـة تسـعى الورقـة البحثيـة الحاليـة لتوضـيح م     ودعما لهذا االهتمام 
اسـالمي مـن   تأصـيل  بطـرح اداري تربـوي و   أهميتهالتخطيط االستراتيجي و

  : بحث هذه المحاورخالل 
 . مفهوم التخطيط االستراتيجي .1
  . المفاهيم المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي .2
  . هداف التخطيط االستراتيجيأ .3
  .  أهمية التخطيط االستراتيجي .4
  . االستراتيجي ص التخطيطصائخ .5
  . مقومات وأسس التخطيط االستراتيجي .6
  . مبررات التخطيط االستراتيجي في مجال التعليم .7
 . مجاالت التخطيط االستراتيجي .8
 . دراسات في التخطيط االستراتيجي .9

  . التخطيط اإلسالمي .10

ومنهـا  شارت العديد من الدراسات الى مفهـوم التخطـيط االسـتراتيجي    أ
 ودراسـة  ،)2010( وحسـين  الوفـا  ، ودراسـة أبـو  )2010( مصـطفى  دراسة
 علـى  جميعهـا  أكـدت  والتـي ) 2005( عيـدروس  ، ودراسـة )2008( محمد

تنوع هذا المفهوم وعدم وجود مفهـوم موحـد للتخطـيط االسـتراتيجي التسـاع      
ونسـتعرض بعـض مـا طرحـه البـاحثين فـي        منطلقاتـه، هذا المفهوم وتعدد 

  . مفهوم التخطيط االستراتيجي
  : فھوم التخطیط االستراتیجيم



 

-
مـنهج نظـامي يستشـرف آفـاق     " بأنه ) 16م، ص 2005(يعرفه عباس 

المســتقبليات التربويــة والتعليميــة المحتملــة والممكنــة ويســتعد لمواجهتهــا 
بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتقيـيم االسـتراتيجيات البديلـة واتخـاذ     

  . " هذا التنفيذقرارات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة 

عمليـة اتخـاذ القـرارات    "فيعرفـه بأنـه   ) 125م، ص1995(أما كنعان 
مـن  . فيما يتعلق بأهداف المؤسسـة، واسـتخدام المـوارد وتطبيـق السياسـات     

  . " أجل تحقيق هذه األهداف

عمليـة تنبـؤ لفتـرة     : " بأنـه ) 104م، ص1995(كما يعرفـه حجـي    
مـوارد واإلمكانيـات الحاليـة    طويلة األجل، وتوقع ما سـيحدث وتخصـيص ال  

  . " ولكن في نطاق الزمن الذي تحدده الخطة

ــرون  ــكر وآخ ــه العس ــه) 3م، ص2005(ويعرف ــة :  بأن ــة ذهني عملي
فكرية تمكن المنظمة من تطوير مسـتقبلها وتحقيـق أهـدافها بكفـاءة وفاعليـة،      

  . من خالل االستثمار األفضل لمواردها وإمكانياتها

العمليـة التـي یـتم مـن      : " بأنـه ) 9ص  م،2009(ويوضح السكارنة 
خاللها تنسيق موارد المؤسسة مع الفرص المتاحة لهـا علـى المـدى الطويـل،     
والخطة االستراتيجية هي خطة عمل شـاملة طويلـة األجـل تهـدف المؤسسـة      

  .  "من خاللها إلى تحقيق األهداف الموضوعة 

جي هـو  وقد أكدت التعريفـات السـابقة علـى أن التخطـيط االسـتراتي     
منظومة عمل متكاملـة يتخللهـا الكثيـر مـن االجـراءات كاتخـاذ القـرارات        
ورسم االهداف واسـتغالل المـوارد وتشـخيص الواقـع واالمكانـات وغيرهـا       

  .  من مرتكزات التخطيط االستراتيجي

وبعـد عـرض مــا سـبق مــن مفـاهيم يمكــن القـول إن التخطــيط      
ل المنظمـة مـن الوضـع الـراهن     االستراتيجي عملية نظامية لتحديد كيفية انتقا



 

-
إلى مستقبلها المرغوب، فالتخطيط االستراتيجي عمليـة اتخـاذ قـرارات تسـتند     

  :  باألساس على مجموعة من التساؤالت، وهي
  where are we nowأين نحن اآلن  •

  where do we want to beأين نرغب أن نكون  •

  How do we get thereكيف سنصل إلى هناك  •

 How do we measure our Progressى تقـدمنا  كيـف نقـيس مـد    •
 . )23، ص 2010الجبوري،(

باالطالع على أدبيات التخطيط االسـتراتيجي نجـد هنـاك العديـد مـن      
البـاحثين بعـض اللـبس     توجـد لـدى  والتي قـد   المفهوم،المفاهيم المتعلقة بهذا 

لذلك سيتم توضـيح ذلـك بشـيء مـن التفصـيل الـالزم        بينها،والتداخل فيما 
لتفريق بين هذه المفـاهيم ومفهـوم التخطـيط االسـتراتيجي موضـع الورقـة       ل

  . البحثية
  :  االستراتیجيالمفاھیم المتعلقة بالتخطیط 

الـذي يحتـوي    االسـتراتيجي مفهـوم التوجـه   ) 1434(وضح القحطاني 
، االسـتراتيجي ، التخطـيط  االسـتراتيجي التفكيـر   (على المفـاهيم األساسـية   

  : باالستعراض التالي ) يةاالستراتيجواإلدارة 

    :   االستراتيجيه التوج
بأنـه   االسـتراتيجي التوجـه  ) 49م، ص2011(يعرف ضحاوي والمليجي 

عملية تحليلية الختيار الموقع المستقبلي للمؤسسة، تبعاً للتغيـرات الحاصـلة فـي    "
  . " بيئتها الخارجية، ومدى تكيف المؤسسة معها

يعتمد  االستراتيجيمفهوم التوجه  بأن) 25هـ، ص1430(ويذكر الكريدا   
، االسـتراتيجي التفكيـر  : على ثالثة مفاهيم أساسية، ومترابطة، وبينها تداخل وهي

  .  االستراتيجية، واإلدارة االستراتيجيالتخطيط 



 

-

يهـتم بهـذه    االسـتراتيجية ويشير كـذلك إلـى أن مصـطلح الـدوائر       
ــة ، واإلدارة الســتراتيجيا، التخطــيط االســتراتيجيالتفكيــر : المفــاهيم الثالث

  :  ، ويمكن تمثيل هذه الدوائر الثالثة بالشكل اآلتياالستراتيجية
  االستراتيجيةيوضح الدوائر  )1 – 2(شكل 

  

  

  

  )25هـ ص1430الكريدا، (

؛ ولـذلك  االستراتيجيةوقد تعددت التعريفات لكل مفهوم من مفاهيم الدوائر 
  .  مسوف نستعرض العديد من التعريفات كل مفهو

 
عبــارة  االســتراتيجيبــأن التفكيــر ) 19م، ص2009(يــذكر الظــاهر 

ـ   ـسلس "عن  ري فـي الـدماغ البشـري بسـرعة     ـلة من العمليـات التـي تج
ا تبسيط األمور التـي تشـغل الـذهن، وتحليلهـا إلـى عناصـر       ـمذهلة، مهمته

ـ   التمثيـل والتصـوير، ومـن ثـم     ة والعـرض و ـأولية قابلة للـربط والمقارن
الخروج بتصوير أو نظرية تشـكل قاعـدة ثابتـة للتطبيـق العملـي والتفكيـر       

  . " الحر

هـو   االسـتراتيجي بـأن التفكيـر   ) 33هــ، ص 1431(ويذكر البيشـي  
القدرة على توجيه العقل لمالحظة ما يدور حوله ومـا يحـيط بـه مـن زوايـا      "

والبحـث عـن طـرق بديلـة      متعددة؛ لتفـادي المخـاطر، واغتنـام الفـرص،    
  ) ارسم، أنظر، فكر (باستخدام عدد من المناهج مثل منهج 

 ؟ المرغوبما الصورة المثالية أو الوضع النهائي :  ارسم  -

  ؟ ولماذاما الوضع الحالي، ما الفجوة بينه وبين الوضع المثالي، :  انظر  -

 التفكري
  االستراتيجي

التخطيط 
  االستراتيجي

اإلدارة 
  ةاالستراتيجي



 

-

ـ  :  فكر   - ين الوضـع الحـالي   ما اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لسد الفجـوة ب
  ذلك؟والوضع المثالي، وما الموارد المطلوبة لتنفيذ 

 االسـتراتيجي إلـى شـمولية التفكيـر    ) 52م، ص2002(ويشير محمـد  
، حيـث أن التفكيـر يـالزم جميـع     االستراتيجيلمراحل تسبق مرحلة التخطيط 

  .  االستراتيجيةمراحل عملية اإلدارة 
 
من المفاهيم التـي يصـعب وضـعها أو حصـرها      االستراتيجيتخطيط ال

في تعريف واحد جامع، وذلك بناء على التوجـه الـذي تتبعـه المنظمـة التـي      
تمارس هذا النوع من التخطـيط؛ ولـذا نجـد أن هنـاك تعريفـات عـدة فـي        
المراجع واألدبيات التي تناولت هذا الشـأن، وسـوف نسـتعرض بعضـاً منهـا      

  :  كما يلي

عمليـة ذهنيـة    "بأنـه  ) 3هــ، ص 1431(عرفه العسـكر وآخـرون   ي
ـ ـفكري ـ ـة تمك ـ ـن المنظم ـ  ، ن تصـور مسـتقبلها   ـة م ا ـوتحقيـق أهدافه

ــ ــاءة وفاعلي ــ ةـبكف ــن خ ـــ، م ـــالل االس ـــتثمار األفض ا ـل لموارده
  .  " اـوإمكاناته

، يستشـرف   مـنهج نظـامي   "بأنـه  ) 16م، ص2005(ويعرفه عبـاس  
ــتقبليات الترب ــاق المس ــآف ــةـوي ــة والممكن ــة المحتمل ــتعد  ة والتعليمي ، ويس

، وتقيـيم االسـتراتيجيات    ا بتشخيص اإلمكانات المتاحـة والمتوقعـة  ـلمواجهته
ـ ـ، واتخ ةـديلـالب ـ ـاذ ق ـ ـرارات عقالني أن تنفيـذها ومتابعـة هـذا    ـة بش

  .  " ذـالتنفي

ــيم  ــه غن ــه ) 228م، ص2006(ويعرف ــرارات، "بأن ــاذ ق ــة اتخ عملي
راتيجيات، وبرامج زمنيـة مسـتقبلية وتنفيـذها، ومتابعتهـا،     ووضع أهداف واست

وهو ٍألوب عملية تلجأ إليـه اإلدارة فـي رصـد وتوظيـف المـوارد المتاحـة       
  . " وإدارتها وصوالً إلى األهداف المنشودة



 

-
 

إلـــى أن وظيفـــة اإلدارة ) 34هــــ، ص1431(يشـــير البيشـــي 
اب وشـرح رسـالة المؤسسـة ورسـالتها، وترجمـة هـذه       اسـتيع  االستراتيجية

الرؤية والرسالة على أرض الواقع، مسـتعينة بميـزات المؤسسـات التنافسـية،     
من خالل مجموعة من القرارات والـنظم اإلداريـة التـي تسـعى نحـو التقـاء       
الفرص بالقوة، ومنع التقـاء تهديـدات البيئـة بالضـعف التنظيمـي، وتحقيـق       

  .  األطراف المعنية التوازن بين مصالح
فـن وعلــم وتشـكيل تنفيــذ   "بأنهــا ) 6م، ص2001(وتعرفهـا العـارف   

  .  " القرارات الوظيفية المتداخلة، التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها
ـ  االسـتراتيجية بـأن اإلدارة  ) 19م، ص2007(ويرى هـالل   أسـلوب  "ي ه

عـاً، فـي سـبيل    يدخل فيه عامل التخطـيط والتنفيـذ م   تفكير إبداعي وابتكاري
  .  " نوعية وجودة المنتج

بأن اإلدارة االستراتيجية تمـر  ) 19-16م، ص ص 2009(ويذكر الظاهر 
  :  بأربع مراحل هي

 .  مرحلة التحليل والرصد البيئي - 1
 .  االستراتيجيةمرحلة صياغة  - 2
 .  االستراتيجيةتنفيذ  - 3
 .  التقويم والسيطرة - 4

، االســتراتيجيم كــل مــن التفكيــر س بــين مفهــوـولتوضــيح اللبــ
 )1434(القحطــاني ، يــرى االسـتراتيجية ، واإلدارة  االســتراتيجيوالتخطـيط  

، ثـم   من خالل التعريفات السابقة بأن أي عمـل يبـدأ بـالتفكير، ثـم التخطـيط     
ــذ  ــر )  اإلدارة (التنفي ــتراتيجيأي أن التفكي ــيط   االس ــة التخط ــبق عملي يس

، ولـذلك  االسـتراتيجية لتنفيذ، مـن خـالل اإلدارة   ، ثم تأتي عملية ااالستراتيجي
فهي ثالثة مظاهر مرتبطة مع بعضها الـبعض، وجميعهـا يـؤدي إلـى نتـائج      

  .  محددة



 

-
 

، نجـد أن  االسـتراتيجي عند استعراض العديد مـن تعريفـات التخطـيط    
ـ ـا يشـكثيراً منه ـ ـير إلى تع ذا النـوع مـن التخطـيط علـى أنـه      ـريف ه

تخطيط طويل المدى، أو أنـه تخطـيط يهـتم بقـرارات طويلـة األجـل؛ ممـا        
، ولكـن العديـد مـن البـاحثين رأى      اعاً بأنهما مفهومان مترادفـان ـيترك انطب

، ويمكـن إجمالهـا فـي النقـاط اآلتيـة كمـا        أن هناك عدداً من الفروق بينهما
  :  )30ص م،2002: أبو معمر ( ذكر 

ال ينظـر للمسـتقبل علـى أنـه      االسـتراتيجي فالتخطيط :  أساس التخطيط .1
بالضرورة امتـداد للماضـي والحاضـر، بينمـا التخطـيط طويـل المـدى        

 .  يؤسس على التنبؤ بفرضية أن المستقبل امتداد للماضي
يسـعى إلـى تحديـد الميـزة      االسـتراتيجي فـالتخطيط   : أهداف التخطـيط  .2

ـ ـالتنافسية الواج ـ  اـب توفيره ا يعمـل التخطـيط طويـل المـدى     ـ، بينم
ـ ـق مجموعـعلى تحقي ـ  ـة أه ا إلـى تحقيـق تلـك    ـداف يـؤدي تفاعله
 .  الميزة

علـى تحديـد االتجـاه     االسـتراتيجي يقـوم التخطـيط    : اتجاه المؤسسـة  .3
ا يقوم التخطيط طويـل المـدى علـى تحديـد     ـللمؤسسة بينم يـاالستراتيج

ـ ـدى الحـم ـ ـذر أو االندف ـ ـاع ف ـ  يرـي الس ي االتجـاه الـذي تـم    ـف
 .  اختياره

يـتم تقيـيم األداء    االسـتراتيجي فـي التخطـيط    : معايير الكفاءة والفاعلية .4
وفقاً لمعايير خارجية، مقارنة بأداء المنافسين، بينمـا فـي التخطـيط طويـل     

 .  المدى يتم التقييم وفقاً لمعايير داخلية وضعتها اإلدارة
يـل المـدى يمتـد لعـدة سـنوات، إال      رغم أن التخطيط طو : المدى الزمني .5

الـذي يركـز علـى اتجـاه      االسـتراتيجي أنه يظل أقصر مدى من التخطيط 
 . المؤسسة، وليس على سرعة خطاها في هذا االتجاه



 

-

  : ) باحثةال ( ونلخص ما سبق في الجدول التالي
  

  التخطيط طويل المدى  التخطيط االستراتيجي وجه االختالف

لمستقبل على أنه بالضرورة ال ينظر ل  ساس التخطيطأ
   امتداد للماضي والحاضر

يؤسس على التنبؤ بفرضـية أن  
   المستقبل امتداد للماضي

يسعى إلى تحديد الميـزة التنافسـية     اهداف التخطيط
  الواجب توفيرها

يعمل على تحقيق مجموعة أهداف 
يؤدي تفاعلها إلى تحقيق الميـزة  

  التنافسية

ــى تحديــ   اتجاه المؤسسة ــوم عل ــاه يق د االتج
  االستراتيجي للمؤسسة

يقوم على تحديد مدى الحـذر أو  
االندفاع في السير فـي االتجـاه   

  الذي تم اختياره

معايير الكفاءة 
  والفاعلية

ــاً لمعــايير  ــيم األداء وفق يــتم تقي
  خارجية، مقارنة بأداء المنافسين

يتم التقييم وفقاً لمعـايير داخليـة   
  وضعتها اإلدارة

  المدى الزمني
يركز التخطـيط علـى اتجـاه     هنا

المؤسسة، وليس على سرعة خطاها 
   في هذا االتجاه

رغم أنه يمتد لعدة سنوات، إال أنه 
يظل أقصر مدى مـن التخطـيط   

   االستراتيجي

وبذلك تم ذكر أكثر المفاهيم ارتباطـا بـالتخطيط االسـتراتيجي وتوضـيح     
يبنـي قاعـدة متينـة    الفروق بينهم وعالقة كل منها بالتخطيط االستراتيجي ممـا  

  . للتخطيط االستراتيجيلفهم صحيح 

ن نسـتعرض المفهـوم   سـتراتيجي ال يكفـي أ  لتوضيح ماهية التخطيط االو
المقومـات،   الخصـائص،  األهميـة،  األهـداف، فقط بل ال بـد مـن توضـيح    

  . والمبررات
  : أھداف التخطیط االستراتیجي

ـ ) 13م، ص 2010(يذكر مصطفى  ذ التخطـيط  أن من أهداف تطبيق وتنفي
  :  االستراتيجي

  .  إكساب اإلدارة القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة .6



 

-

  .  جعل إدارة المنظمة أكثر استجابة الحتياجاتها .7
  .  القيام المستمر بتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية .8
تأسيس سياسة لتنسيق العمل تهتم باستثمار جهود القطاعات سواء الخاصـة أو   .9

  .  تفادة منهاالعامة واالس

أن من يستخدمون التخطيط االسـتراتيجي  ) 51م، ص 2010(ويضيف على 
  : يسعون إلى تحقيق األهداف التالية

البحث عن حلول مبتكرة للمشكالت وتنبؤات للمستقبل يراعي فيها التطـورات   .1
  .  المستقبلية والظروف البيئية في المستقبل

وضـع اسـتراتيجيات التطـوير    ثم ، تحديد التوجهات طويلة األجل للمؤسسة  .2
  .  المستمر

تحديد الطريق الذي يجب أن يسلكه العاملون لتنفيذ أهداف المؤسسة ثم وضـع   .3
سياسة رشيدة ا لعمل تمكن من الوصول إلى أعلى معدالت من الكفاءة باستخدام 

  .  الطاقات واالمكانات المتاحة

ـ    ) 53م، ص 2014(ويشير البستان  يط إلى مجموعـة مـن أهـداف التخط
  :  االستراتيجي

  .  االهتمام بالممارسات المستمرة .1
  .  وضع القضايا االستراتيجية في بؤرة اهتمام اإلدارة العليا .2
ي يتمكنوا من اتخـاذ قـرارات   ـة أمام المسؤولين كـخلق قاعدة بيانات دقيق .3

  .  رشيدة
  .  توفير إطار مرجعي للميزانيات والخطط اإلجرائية قصيرة المدى .4
 .  تبين االتجاه الذي تسير فيه المؤسسة وآلية تحقيق ذلكتصميم خريطة  .5



 

-

هـداف أن عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي ذات أهميـة كبيـرة       تبرز األ
دهـا  فهي تسـاعد المؤسسـات علـى تكامـل أنشـطتها واالسـتفادة مـن موار       

داء وإيجـاد عمليـة   لى المساعدة علـى تطـوير األ  إوالتكيف مع بيئتها باإلضافة 
اف والمـوارد  سة والتقييم لنـواحي القـوة والضـعف واألهـد    مستمرة من الدرا

ـ   إوالتحديات مما يـؤدي   ن منظومـة العمـل داخـل هـذه     يلـى تطـوير وتحس
وســنذكر أبــرز مـا ذكرتــه الدراســات فـي أهميــة التخطــيط    .المؤسسـات 

نتقـال المنظمـة   االستراتيجي لتتضح مكانة التخطـيط االسـتراتيجي كوسـيلة ال   
  . ن إلى مستقبلها المرغوبمن الوضع الراهالتعليمية 

 : أھمیة التخطیط االستراتیجي
الستراتيجي من استعرضت العديد من الدراسات واألدبيات أهمية التخطيط ا

هميـة التخطـيط االسـتراتيجي    أالـى  ) 2009(شار حمدان أجوانب مختلفة فقد 
  :  والمتمثلة باآلتي

ئيس لهـا،  ت األعمــال بــالفكر الـر   يزود التخطيط االستراتيجي منظمـا  .1
وهذا الفكر هو من أهم العناصـر داخـل المنظمة لما لـه مـن أهميـة فـي     

   . تكوين وتقيـيم كـل مـن األهداف، الخطط، السياسات

يساعد استخدام مدخل التخطيط االسـتراتيجي علـى توقـع بعـض القضـايا       .2
التي يمكن أن تحـدث داخـل بيئـة المنظمــة أو فـي البيئـة الخارجيـة        

يات الالزمـة للتعامـل مـع مثـل هـذه القضـايا ومـا       ووضع االستراتيج
 . تغيراتيصاحبها من 

يفيد التخطيط االستراتيجي في إعداد الكـوادر للمسـتويات اإلداريـة العليـا      .3
وذلك من خالل مشاركتهم وتدريبهم علـى التفكيـر والمشـاكل التـي يمكـن      

 . بالمنظمةمواجهتها عندما يتم ترقيتهم إلى مناصب إدارية عليا 

يد التخطــيط االســتراتيجي المــدراء علــى وضــع األولويـات       يف .4
 . المالئمة للتعامـل مـع القـضايا الرئيـسة المطروحة أمامهم



 

-

يعتبر التخطيط االستراتيجي من القنـوات الهامـة لالتصـال بـين العـاملين       .5
في المنظمة للتغلب على المــشاكل التــي يواجهونهـا وكـذلك المشـاكل      

 . التي تواجه منظمتهم

يساعد التخطيط االستراتيجي على تـدريب المـدراء لكــي يكونـوا قـادة       .6
أكفاء باإلضافة إلى تنميـة القـدرات اإلداريــة لـديهم التـي مـن شـأنها        

 .  اإلدارةإعطائهم قدرة أكبر في 

يساعد التخطيط االستراتيجي علـى إتاحـة الفرصـة أمــام العـاملين فـي        .7
ـ    ي عمليـة اتخـاذ القـرارات    المنظمة من خالل مشـاركتهم بأفكـارهم فـ

األمر الـذي يولـد لــديهم الــشعور بالمشـاركة وتحقيـق درجـة مـن         
 . لديهمالرضى 

يساعد التخطيط االستراتيجي المنظمــة علــى وضــع مقـاييس دقيقـة       .8
 . وتقييمهلرقابة األداء 

يضمن التخطيط االستراتيجي النجاح لمنظمـة األعمــال، فبـدون شـك أن      .9
ن مثل ذلك النظــام سـيكونون أفضـل ممـا لـو لـم       المديرون الذين يتبعو

 .  يتبعوه

ة التخطــيط االســتراتيجي امتــدت ولتشــمل جميــع ـد ان أهميـــنجــ
ـ ـوانب منظومـج ـ ـة العم ي المؤسسـة وكـذلك جميـع األفـراد مـن      ـل ف

وكــذلك المســتفيدين مــن طلبــة ، ف المســتويات االداريــة ـعــاملين بمختلــ
 . ومجتمع

تميـزه،   لـه مجموعـة مـن الخصـائص    التخطيط االستراتيجي كنظـام  
لعملية التخطـيط لتلـك الخصـائص وعـدم إغفالهـا       وينعكس إدراك الممارسين

في مراحل العملية التخطيطية إيجابياً علـى فاعليـة التخطـيط ومـن ثـم علـى       
  . )68م، ص 2000حجي،  (أداء المنظمة 

 : خصائص وممیزات التخطیط االستراتیجي



 

-

من الخصائص والمميزات للتخطيط  تنوعةممجموعه ) 2013(جمع ابراهيم 
  : االستراتيجي واستعرضها كالتالي

  :  أن التخطيط االستراتيجي يتميز باآلتي) 405، 2013(العجمي ذكر 
 .  يشجع على التفكير بطريقة استراتيجية  -

 .  يوضح اتجاه المستقبل  -

ليهـا فـي   يساعد في اتخاذ القرارات الحالية في ضوء ما يمكن أن يترتـب ع   -
 .  المستقبل

 .  يوضح أقصى االحتماالت بالنسبة للمجاالت التي تخضع لسيطرة المؤسسة  -

 .  يقدم نظاماً متكامالً التخاذ القرار  -

 .  يساعد في تطوير األداء  -

 .  يقدم حلوالً للمشكالت الرئيسية التي تواجه المؤسسة  -

ـ ـيعة ويركرـع التغيرات السـة مـورة فعالـل بصـيتعام  - ل ـز على العم
 .  الفريقي

وأوردت مجموعة بريان لالستشارات عدداً من سمات وخصائص التخطيط 
  )Light Bryan Consulting, 2011,1(:  االستراتيجي وذلك على النحو اآلتي

 Accountability:  المحاسبة .1
كافـة المسـؤولين المشـاركين فـي أنشـطة       مسـاءلة حيث يتم محاسـبة  

  .  ط االستراتيجيوبرامج التخطي

 Balance:  التوازن .2
حيث ال يتم التركيز فقط على القـرارات الماليـة بـل يمتـد إلـى جميـع       

  .  عمليات إدارة الموارد البشرية

 Flexibility:  المرونة .3



 

-

ــة أي تطــورات أو   ــك لمواجه ــر، وذل ــديل والتغيي ــل للتع ــه قاب أي أن
  .  تغييرات في البيئة الداخلية والخارجية

 Manageability:  اإلدارة .4
أي اتخاذ كافة الضمانات والتـدابير الالزمـة لنجـاح عمليـات التخطـيط      

  .  على النحو المنشود

 Prioritization:  ترتيب األولويات .5
أي يتم تنفيذ البـرامج والمشـروعات األكثـر أهميـة وحاجـة المدرسـة       

  .  إليها تكون بصورة فورية

 Realism:  الواقعية .6
ــرامج والمشــروع ات الناجمــة عــن التخطــيط االســتراتيجي أي أن الب

  .  تعتمد على اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة للمدرسة

 Specificity:  الخصوصية .7
  . فكل خطوة من خطوات التخطيط لها إجراءات محددة للتنفيذ

 Sustainability:  االستدامة .8
أي أنها تغطي فتـرات زمنيـة ممتـدة لسـد أي ثغـرات وسـلبيات فـي        

  .  األداء
ــون  ــا أورد باترسـ ــمات ) Paterson,2009,6(كمـ ــض السـ بعـ

  :  والخصائص التخطيط االستراتيجي مثل
 Learning process:  عملية تعلمية) أ ( 

حيث إنه توفر فرص متنوعة للمشاركين لفهم أكثر وضـوحاً لمـا يريـدون    
  .  تحقيقه، وكيف ومتى يستطيعون فعل ذلك

 Discovery process:  عملية اكتشافيه) ب(
  .  حيث إنها توفر فرص خفية غير مرئية وحلوالً غيبية



 

-

 Openness process:  عملية منفتحة) ج( 
حيث إنها عملية يتم فيها االنفتاح على تصورات مختلفة وتفاهمات أساسـية  

  .  إليجاد حلول للمشكالت

 Strategic importance process:  عملية ذات أهمية استراتيجية) د ( 
عملية تركز على المسائل ذات األهمية االستراتيجية التي تتطلـب   حيث إنها

  .  الفصل بين االستراتيجية والقضايا األخرى

 Involves process:  عملية تشاركيه) هـ(
حيث إنها تعتمد على المشاركة في صنع واتخاذ القرار، وتحديد مسار العمل 

  .  في المستقبل

 Informs process:  عملية إعالمية إخبارية) و ( 
حيـث إنهـا تعتمـد علـى إعــالم اآلخـرين بـالجهود المبذولـة لتنفيــذ        

ار المــوارد المتاحــة والقــدرات ـين االعتبـــ، مــع األخــذ بعــ راراتـالقــ
  .  التنظيمية

  Realistic process:  عملية واقعية) ع( 
  .  حيث إ نها تتبنى وجهات نظر واقعية للتوقعات والتنبؤات المستقبلية

 Flexible process:  لية مرنةعم) غ( 
  .  أي أنها تأخذ في االعتبار الحاالت الطارئة

 Clear links process: عملية ذات صالت واضحة) ف( 
  .  أي أن كل مرحلة تعتمد على ما قبلها

ــداف  ) ق(  ــة األه ــددة ومرتب ــة مح  Establishes goals and:  عملي
arranges process  

يبها في تسلسل هرمي منطقي، ويمكن إدخـال  حيث يتم تحديد األهداف وترت
  .  هدف أو أكثر ضمن أهداف أخرى أوسع نطاقاً



 

-

 Responsive and innovative: علمية مبتكـرة وسـريعة االسـتجابة   ) ل( 
process 

حيث إنها تعتمد على االبتكار والتجديد وسرعة االستجابة بدالً من رد الفعـل  
  .  التقليدي

 Learning process:  عملية تعلمية) ص ( 
ر فرص متنوعـة للمشـاركين لفهـم أكثـر وضـوحاً      ـه توفـيث إنـح
  .  كـل ذلـون فعـف ومتى يستطيعـ، وكي هـدون تحقيقـلما يري

أربــع ســمات رئيســية للتخطــيط  )Short, 2007, 12 (وأورد شــورت 
  :  هي االستراتيجي

 Aspirational:  عملية طموحة •
  . كن المؤسسة من التنافس مع غيرهاأي تحقق أعلى مستويات األداء لتم

 Achievable:  علمية يمكن إنجازها •
  .  أي يمكن تنفيذها بقدر معقول من الجهد والوقت

 Inspirational:  عملية ملهمة •
أي أنها مفتاح للنجاح، فهي تؤثر وتثيـر انتبـاه وتركيـز وجهـود جميـع      

  .  المشاركين لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم في العمل

 Inspirational:  ية مستدامةعمل •
  .  الج لتحسين األداء وعالج جوانب القصور والضعفـفهي مستمرة لع

عــدداً مــن خصــائص التخطــيط ) 82-80، 2009(وذكــرت عقــالن 
  :  تتمثل في اآلتي االستراتيجي

 :  الشمول والتكامل  -
بمعنى اسـتيعاب التفاصـيل والجوانـب فـي المنظمـة وفـي عمليـات        

راتيجي وأخـذها جميعـاً فـي الحسـبان وربـط هـذه التفاصـيل        التخطيط االست



 

-

والجوانب لتتكامل علـى مسـتويات أفقيـه ورأسـية فـي المنظمـة والعمليـات        
  .  التخطيطية

 : ةــالمرون  -
بمعنى القدرة على صـنع التغيـرات والتعامـل مـع المواقـف المتغيـرة       

  .  سواء في المنظمة أو في العمليات التخطيطية

 : لــالتفاع  -
ـ  ـى تأثـبمعن ددة فـي بعضـها الـبعض    ـير المستويات اإلداريـة المتع

ـ  ـ  ـعند قيامها باتخاذ الق ـ   ـرار والتـأثير المتب ن التخطـيط  ـادل بـين كـل م
  .  والتنفيذ

 : اليةــالرس  -
بمعنى تهديف وتوجيه وتوكيـد الرؤيـة المسـتقبلية للمنظمـة، وااللتـزام      

مبـادئ والمعـايير والمعتقـدات    بها وبما يرافقهـا مـن القـيم المتمثلـة فـي ال     
  . والتصرفات المعتبرة من قبل أعضاء المنظمة التي يشعرون أنهم يمثلونها

 : صـالتشخي  -
بمعنى التعويل على استخدام البيانات واألسـاليب التشخيصـية فـي أثنـاء     

  .  العملية التخطيطية

 : يزــالترك  -
محـدود مـن    بمعنى تصويب االهتمام واالنتبـاه وتركيزهـا علـى عـدد    

  .  القضايا المختارة

 : ) االستباقية (التوقعية   -
بمعنى القدرة على مواجهة المواقف الجديـدة وهـي مواقـف لـم يسـبق      
في الغالب لها مثيـل، والقـدرة علـى التعامـل مـع المسـتقبل، وعلـى رؤيـة         

  .  الحوادث قبل وقوعها



 

-

 : اركيةــالتش  -
ة القـرار واتخـاذه إلـى حـد     بمعناها االجتماعي والديمقراطي في صـناع 

ظهر معـه التخطـيط االسـتراتيجي التشـاركي كعمليـة، أو كعمليـة تعليميـة        
  .  بواسطة أصحاب المصالح

 : الوضوح والسهولة  -
بمعنى أنه ليس عملية غامضة أو مبهمـة، وال بحاجـة كبيـة للغايـة إلـى      

  .  مصادر مالية أو خبرات خارجية

 : مــالتنظي  -
داري مـنظم إلطـالق طاقـات المنظمـة لتحقيـق      بمعنى أنـه مـدخل إ  

  .  إنجازات استراتيجية طبقاً لألولويات التي تحددها اإلدارة

 : ةــالدينامي  -
بمعنى االستمرار والتواصل فـي البيئـة المحيطـة بمكوناتهـا المتصـلة      

  .  والمتشابكة مع بعضها البعض

نـب  تنوعت خصائص التخطيط االستراتيجي وتعـددت وذلـك لتعـدد جوا   
عملية التخطيط فهنـاك خصـائص عمليـة تتعلـق بمنظومـة العمـل وهنـاك        
خصائص تتعلق بفكر التخطـيط االسـتراتيجي ومنهـا مـا يـدخل فـي صـلب        

  . العملية التنفيذية للتخطيط االستراتيجي

ــ ــنجح التخطي ــى ي ــن ـحت ــد م ــوفر العدي ــاج لت ط االســتراتيجي يحت
ــا  ــوافر مقوم ــاة بعــض األســس وت ــذلك مراع ــات وك ت للتخطــيط المتطلب

ـ  ، لنجاحهل ـتراتيجي وعوامـاالس ـ  ـك بق يـتم استعراضـه فـي    ـل مـا س
العنـاوين   ط االسـتراتيجي بـالمحتوى نفسـه ولكـن تختلـف     ـات التخطيـأدبي

ـ  دم لـه فهـي عـدة أوجـه لألمـر ذاتـه وهـو مقومـات التخطـيط          ـالتي تق
  . االستراتيجي

عوامل  –أسس  –ت متطلبا ( طیط االستراتیجي في مجال التعلیم  مقومات التخ  -
  : )نجاح



 

-

علـى عـدد مـن    يرتكـز  التخطيط االسـتراتيجي  ن أ) 2011(ذكر وهبه 
  :  المقومات األساسية الالزمة لنجاح عملية التخطيط تتمثل فيما يلي

والتـي تُعـد بمثابـة    :  األهداف االستراتيجية العامـة المطلـوب تحقيقهـا    - 1
ـ   تراتيجي، وهـي تمثـل   الموجهات العامة للبدء في عمليات التخطـيط االس

ـ  ـالنتائ وهـذه  . ا والوصـول إليهـا فـي المسـتقبل    ـج المطلوبـة تحقيقه
الدقـة فـي   :  داف يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشـروط وهـي  ـاأله

، والوضوح في المعنى، والقابليـة للتحقيـق والقيـاس، والواقعيـة      الصياغة
 .  وغيرها

خ التربـوي الـذي يسـود    فالمنـا :  المناخ التربـوي والمدرسـي الـداعم    - 2
قطاعات التعليم ومؤسساته كلما كان إيجابي ومـؤثر فـي العالقـات داخـل     
المؤسسات التعليمية، ومدعم لثقافة االلتـزام بالقواعـد والقـوانين المنظمـة     
للعمل واحترام القانون، كلما سـاعد ذلـك فـي نجـاح عمليـة التخطـيط       

ـ       االستراتيجي ليمة، كمـا أن  في مجـال التعلـيم وقيامهـا علـى أسـس س
المنــاخ التربــوي والمدرســي يــؤثر علــى تفــاعالت وعالقــات اإلدارة 
بالمعلمين وبـالطالب، ويـؤثر علـى مـدى مشـاركة المجتمـع وأوليـاء        

فـي القطـاع المدرسـي     االسـتراتيجي األمور في نجاح عملية التخطـيط  
 .  )Rafferty, T.J.,2003:51( والتعليمي

حيـث يجـب أن يشـارك    :  السـتراتيجي االمشاركون في عملية التخطيط  - 3
في مجال التعلـيم فئـات وعناصـر مختلفـة      االستراتيجيةفي وضع الخطة 

ــل ــيم،  : مث ــة والتعل ــديريات التربي ــي م ــئولين ف ــا، والمس اإلدارة العلي
ــون،     ــدارس، والموجه ــديري الم ــة، وم ــئولي اإلدارات التعليمي ومس

ـ      س الشـعبي  والمعلمون، والطـالب، وأوليـاء األمـور، ومسـؤولي المجل
المحلي، ومجال األمناء فـي المـدارس، والمنظمـات والمؤسسـات غيـر      
الحكومية، واإلعالم المحلـي، ورجـال األعمـال وغيـرهم مـن الفئـات       



 

-

األخرى التي تفيد عملة التخطيط وتسـهم فـي تحقيـق فاعليتـه وضـمان      
 .  نجاحه

ت مـن  حيث تعتبـر البيانـات والمعلومـا   :  البيانات والمعلومات المطلوبة - 4
، بـل أنهـا أسـاس هـذا     االسـتراتيجي المقومات األساسية لعملية التخطيط 

التخطيط وال يمكن حدوثـه دون تـوفر البيانـات الالزمـة الموثـوق فـي       
  . مصادرها، وهذه البيانات قد تكون كمية أو كيفية

ــادئ :  السياســات واإلجــراءات - 5 ــل السياســات فــي مجموعــة المب تتمث
ر العمــل، وهــي توضــع بمعرفــة اإلدارة، والقواعــد التــي تحكــم ســي

أمـا  . ويسترشد بها العاملين في المستويات المختلفة فـي تنفيـذ واجبـاتهم   
ــال   ــام األعم ــي الخطــوات والمراحــل التفصــيلية إلتم اإلجــراءات فه
وتنفيذها، والمسئولية عن التنفيذ، والفترة الزمنيـة الالزمـة للتنفيـذ، فهـي     

البحيـري،  (المؤسسـة التعليميـة   إذن خط سير لجميـع األعمـال داخـل    
بالسياسـات واإلجـراءات    االسـتراتيجي ويرتبط التخطـيط  ). 22: م2009

في أن هذا النوع من التخطيط غالباً مـا يكـون نتيجـة التغيـر فـي هـذه       
السياسات وتلك اإلجـراءات بقصـد الوصـول لتحقيـق النمـو المسـتمر       

 .  واألهداف المنشودة
ـ :  عنصر التمويل الـالزم  - 6  االسـتراتيجي ث تتطلـب عمليـة التخطـيط    حي

توفر التمويل واإلمكانات الالزمة للبدء فـي التخطـيط ومـن ثـم التنفيـذ،      
فإذا قل التمويل أو أنعـدم عنـد بدايـة التخطـيط فـذلك يضـر بـه فـي         

وتنادي االتجاهات التربوية الحديثة فـي الوقـت الحاضـر بفكـر     . المستقبل
التـي تعنـي نقـل سـلطة إعـداد      للميزانية المتمركزة حـول المدرسـة، و  

الميزانية والتحكم فيها إلى المدرسة نفسها، حيـث أن ذلـك يتـيح للمدرسـة     
مزيد مـن الـتحكم والمرونـة فـي اسـتخدام المـوارد المتاحـة وحسـن         
 توظيفهــا لتحســين أداء الطالــب، والتوصــل لحلــول فعالــة للمشــكالت

)Goevtz, M. E., 2008: 5( . 



 

-
حيـث تُعـد هـذه    :  ات داخل المؤسسات التعليميـة نظم االتصال والمعلوم  - 7

فـي   االسـتراتيجي النظم أحد المقومات المهمة لنجـاح وتـدعيم التخطـيط    
التعليم، فتوفر قنـوات اتصـال مفتوحـة بـين جميـع مسـتويات التنظـيم        
اإلداري في مجال التعليم، يسهل معرفة ما يـدور فـي التنظـيم التعليمـي،     

كمـا أن تـوفر   .  )156: م2002ألفنـدي،  ا (ويساعد في تـذليل المعوقـات   
نظام جيد لتبادل التقارير اإلدارية ونظـم المعلومـات ونظـم دعـم القـرار      
ــة التخطــيط   ــاح عملي ــي نج ــاعد ف ــة، يس داخــل المؤسســات التعليمي

 . للمؤسسات التعليمية االستراتيجي

انـه تحتـاج أي مؤسسـة أو منظمـة إلـى       )2010(ضاف الجبـوري  وأ
ت األساسية تمهيـداً للبـدء فـي العمـل بنظـام التخطـيط       مجموعة من المتطلبا

  :  ، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلياالستراتيجي
يجـب تـوافر دراسـات وأنظمـة لجمـع      :  نظم معلومات وقاعدة بيانـات  .1

المعلومات وتحليل البيانات عـن البيئـة الداخليـة والخارجيـة للمؤسسـة،      
إلدارة العليـا فـي المؤسسـة    وإعدادها وتنظيمها في تقارير علمية تسـاعد ا 

لمعرفة قدراتها وإمكاناتها الذاتية لتهيأة معلومـات حديثـة وبيانـات علميـة     
دقيقة وصادقة بحيث تكون قاعـدة أساسـية وخطـوة تمهيديـة للبـدء فـي       

 .  االستراتيجيالتخطيط 

يجب أن يكون لدى المـديرين فـي مختلـف المسـتويات     :  مهارات إدارية - 2
 ) التنفيذيـة العليـا واإلدارة الوسـطى واإلدارة    اإلدارة ( اإلدارية للمؤسسـة 

مـن حيـث معرفـة مضـامينه      االسـتراتيجي مهارات عالية في التخطيط 
الً عن ذلك ينبغـي أن تكـون لـديهم ثقافـة إداريـة      ـومبادئه وفلسفته فض

ــاً والتخطــيط  االســتراتيجيفــي مجــاالت الفكــر   االســتراتيجيعموم
  . خصوصاً

إلـى فهـم    االسـتراتيجي يحتـاج التخطـيط   :  في المؤسسـة  قوة التنظيم - 3
لطبيعة أنشطة وفعاليات الوحدات اإلداريـة واألقسـام التنظيميـة والعلميـة     



 

-
المختلفة والصالحيات الممنوحة لهمـا وأسـاليب التنسـيق بـين الوحـدات      
نفسها وبينها وبـين األقسـام األخـرى وموقعهـا فـي الهيكـل التنظيمـي        

متاحـة بعهـدة تلـك الوحـدات واألقسـام التنظيميـة       ونطاق المسؤوليات ال
 .  )2009: ماهر ( والعلمية

إلـى مجهـود إداري وتنظيمـي     االسـتراتيجي يحتاج التخطيط :  زـالحواف – 4
وفني مضاعف وطاقات مبدعة مـن المـديرين فـي مختلـف المسـتويات      
اإلدارية األمر الـذي يسـتوجب مـنح مكافـآت ماليـة وحـوافز معنويـة        

هم لبذل مزيد مـن الطاقـات ومضـاعفة الجهـود فـي مختلـف       تشجيعاً ل
  . ميادين العمل

يجب أن تعلم المؤسسـة جاهـدة علـى تثقيـف العـاملين      :  ثقافة المؤسسة - 5
في مختلف مسـتوياتهم الوظيفيـة والعمليـة بخصـوص مفـاهيم وأسـس       

واتجاهاته المعاصرة مـن خـالل التحـاقهم بـدورات      االستراتيجيالتخطيط 
تدريبية مكثفة لتطوير ثقافتهم وزيادة وعـيهم فـي هـذا الميـدان     أو برامج 

  . حتى تزداد قناعتهم بهذا الفكر اإلداري المعاصر

تحتــاج المؤسســة إلــى القــدرة واإلمكانيــة علــى مواجهــة :  المرونــة – 6
التغيرات البيئية والظروف المحيطة بهـا حتـى يمكـن التكيـف والتفاعـل      

  . كانمعها والسيطرة عليها قدر اإلم

كلما كان المدير األعلـى للمؤسسـة يمتلـك كفـاءة عاليـة      :  كفاءة المدير - 7 
في اإلدارة والتخطيط وقادراً علـى تحمـل المخـاطرة سـاعد ذلـك علـى       

  . في المؤسسة االستراتيجينجاح التخطيط 

عنــدما تقتنــع اإلدارة العليــا فــي المؤسســة :  اقتنــاع اإلداريــة العليــا - 8
وتـؤمن بجـدوى أسـاليبه فـي مختلـف مجـاالت        اتيجياالستربالتخطيط 

العمل بحيث يكون لديها تصور واضح عـن أفكـاره واتجاهاتـه وفلسـفته     
باعتباره فكراً إدارياً معاصراً وبذلك تـزداد فـرص النجـاح بتطبيقـه فـي      

 .  كل المستويات اإلدارية بالمؤسسة



 

-

ــ - 9 ــوارد مالي ــة  :  ةـم ــاك ميزاني ــون هن ــن أن تك ــد م ــال ب ة تقديري
ــات   ومخصصــات ــرامج والدراس ــط والب ــى الخط ــاق عل ــة لإلنف مالي
والمستشارين والخبراء الخـارجيين والمختصـين فـي ميـدان      االستراتيجية
ــ،  االســتراتيجيالتخطــيط  ــا ل ــة التخطــيط ـوكــل م ــة بعملي ه عالق
 .  االستراتيجي

نجد مما سبق أهمية التخطـيط للتخطـيط االسـتراتيجي وذلـك بـالحرص      
ومـات األساسـية للتخطـيط االسـتراتيجي ومتطلبـات تنفيـذه       على تـوفر المق 

فـالتخطيط االسـتراتيجي وسـيلة     لنجاحـه، والعوامل التـي يجـب مراعاتهـا    
بمعنـى أال نكتفـي بتطبيـق     بذاتـه، للوصول لما نطمـح إليـه ولـيس هـدف     

ـ    ـالتخطي ر بـل نجعلـه وسـيلة للنجـاح     ـط االسـتراتيجي ألنـه سـمة العص
  . ورـوالتط

اليوم سـمة مـن سـمات العصـر نتيجـة       الستراتيجياأصبح التخطيط 
ومواكبـة لتطلعـات رؤيـة المملكـة      تطبيقه في مختلف مجاالت العمل واإلنتاج

يستخدم في مجـاالت الحيـاة العسـكرية والسياسـية واالقتصـادية       فهو، 2030
ويـرتبط اسـتخدام   . واالجتماعية وأخيراً فـي المجـاالت التربويـة والتعليميـة    

 بعـدد مـن المبـررات    خاصـة في مجال التعليم بصـفة   تيجياالستراالتخطيط 
  .نستعرضها في عدة نقاط

  :  في مجال التعلیم االستراتیجيمبررات استخدام التخطیط 
  :  ما يليفي مقدمتها ) 2011(ذكر وهبه  

 :  التغيرات والتحديات الداخلية والخارجية المحيطة بالمدرسة - 1
تغيـرات والتحـديات الثقافيـة،    تنتشر في الوقت الحاضـر كثيـر مـن ال   

والتكنولوجية، واالجتماعية، والسياسـية، واالقتصـادية، واإلعالميـة، والبيئيـة،     
وغيرها من التغيـرات التـي تحـيط بالمدرسـة أي كـان نوعهـا أو مرحلتهـا        
بالدراسية، وهذه التغيرات وتلك التحديات تؤثر بشـدة وبصـورة مباشـرة علـى     

ستقبل، وتحديد نوعية الفـرص التـي تتـاح لهـا،     هذه المدارس ومدى رؤيتها للم



 

-

كما تبـين نوعيـة التهديـدات التـي تواجههـا هـذه المـدراس فـي الحاضـر          
  .  )243: م2008مصطفى،  (والمستقبل 

باإلضافة إلى مـا سـبق توجـد بعـض التغيـرات والتحـديات األخـرى        
ظهـور مجتمـع المعرفـة واالنفجـار المعلومـاتي،      :  المحيطة بالمدارس مثـل 

هور نظريات وأفكار وخبرات تربوية جديـدة فـي مجـال التعلـيم، وبـروز      وظ
متطلبات الحياة وسوق العمل، وظهـور مفهـوم الشـراكة فـي التعلـيم الـذي       
يشير إلى أن تربية وتعليم التالميذ أمـر ال يخـص التربـويين وحـدهم، وإنمـا      

الصـغير،   (هي قضية مجتمعية تشارك فيها جميـع فئـات المجتمـع ومسـئوليه     
  . )281-2080: م2009

ومواجهة كل هذه التغيرات والتحديات الراهنـة، وحسـن التعامـل معهـا     
واالستفادة منها، إنما يحتاج نوع جيد من التخطـيط المسـتقبلي، بحيـث يسـاعد     
مدارس التعليم في التبصر بهذه التغيرات وتلك التحـديات عنـد وضـع رؤاهـا     

وجه األفضـل، مـع السـعي المسـتمر     المستقبلية ومحاولة االستفادة منها على ال
  .  لتحسين جودة العملية التعليمية فيها

 : مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية في مجال التعليم - 2
إن مواجهة المنافسة الداخلية والخارجيـة فـي مجـال التعلـيم يعـد أحـد       

فـي مجـال التعلـيم بصـفة عامـة       االستراتيجيأهم مبررات استخدام التخطيط 
مجال التعليم بصفة خاصة، ذلك أن مواجهـة هـذه المنافسـة إنمـا يحتـاج      وفي 

نوع خاص من التخطيط والتحليل المستقبلي، كما يحتـاج إلـى النظـرة الشـاملة     
إلى التعليم والتخطيط له في عالقته بالمنظومة التعليمية ككـل، بمـا يسـاعد فـي     

  .  االرتقاء بالمستوى التعليمي للتالميذ

 : جودة واالعتماد في مدارس التعليملتطبيق نظم ا - 3
يعد تطبيق نظم الجودة واالعتماد في مجـال التعلـيم عامـة أحـد أشـكال      
التطوير التربوي والتعليمي المعاصر الذي يسـعي المجتمـع إلـى تحقيقـه فـي      

وفـي هـذا اإلطـار يشـير     . الوقت الراهن، وذلك في جميع المراحل التعليميـة 



 

-
ـ  )159: م2003عبـدالمطلب،  ( ى أن انتشـار ظـاهرة العولمـة وتطبيـق نظــم     إل

ال التعليم أدى إلى ظهور نوع جديـد مـن التخطـيط التربـوي     ـالجودة في مج
ـ "أطلق عليـه مسـمى     ، ويرجـع  "االسـتراتيجي ط الجـودة التربـوي   ـتخطي

ـ  ـالسبب في ظه ن التخطـيط التربـوي الجديـد إلـى مـا      ـور هذا النـوع م
، حيـث لـم تعـد القضـية     رة الجودة مـن مصـطلحات وأفكـار   ـصاحب ظاه

مجرد محاولـة استشـراف المسـتقبل ووضـع األهـداف المـأمول تحقيقهـا،        
ط التعليمية التـي تسـاعد فـي تحقيـق ذلـك، وإنمـا أصـبحت        ـووضع الخط

القضية تتمثل في إمكانيـة تحقيـق هـذه األهـداف المسـتقبلية بـأعلى درجـة        
  .  ممكنة من الجودة

حد أشـكال التطـوير التـي يجـب أن     أ االستراتيجيوبالتالي يعد التخطيط 
بـل وتسـاعد فـي     التعلـيم، تالزم تطبيق نظم الجودة واالعتمـاد فـي مجـال    

  .  تحقيق هذه الجودة وااللتزام بمعاييرها في األجلين القصير والبعيد

 :  في نظمها التعليمية االستراتيجيتبني كثير من الدول للتخطيط  - 4
لناميـة للتخطـيط االسـتراتيجي    أن تبني كثيـر مـن الـدول المتقدمـة وا    

وتطبيقه في نظمها التعليمية أصبح ملحوظـاً فـي الوقـت الحاضـر، وهـو مـا       
وقـد  . فـي مجـال التعلـيم    االسـتراتيجي يعد من أهم مبررات استخداما لتخطيط 

أسـتراليا ونيوزلنـدا وإنجلتـرا    : اتجهت المؤسسـات التعليميـة فـي دول مثـل    
ة وغيرها مـن الـدول األخـرى إلـى تبنـي      وألمانيا وفرنسا وأمريكا وسنغافور

وقـد أعطـت    مسـتقبلها، في تنظيم أعمالها وتخطـيط   االستراتيجينظم التخطيط 
السلطات التعليميـة فـي هـذه الـدول المزيـد مـن الصـالحيات االسـتقاللية         

 ,.Fiske،  B. F. and Ladd، ( H. F للمـدارس للقيـام بهـذه المهمـة     

لمدرسة ينظر إليها حاليـاً فـي هـذه الـدول     وذلك من منطلق أن ا 67-73 :2000(
  : باعتبارها هي

 .الوحدة األولى للتحسينات والتطورات المستمرة في التعليم والمجتمع ككل •



 

-

المسئول األساسي عن تحقيق المستوى األكاديمي والمهنـي المرغـوب فيـه     •
 . لطالبها ويدعمها في ذلك المجتمع الخارجي

 . ية برامجها الدراسية وعمل الميزانيةلها سلطة التحكم في مواردها وتنم •
 . لها الصالحيات في أمور التخطيط والمتابعة والتنفيذ ألعمالها التعليمية •

  : النقد الموجه إلى التخطيط التربوي التقليدي - 5
لقد زادت أهمية التخطيط االستراتيجي في مجـال التربيـة والتعلـيم بعـد     

تخطيط التقليـدي بسـبب عـدم قـدرتها     أن زادت حدة النقد الموجه إلى نماذج ال
على مواجهة التطورات المتالحقة والتغيرات التي تحـدث فـي البيئـة التربويـة     

وبذلك ظهـرت الحاجـة إلـى نمـط جديـد      .  )342:  م2008 ،محمد (والتعليمية 
ونوع حـديث مـن التخطـيط يـتفهم حساسـية التعلـيم واسـتجابته السـريعة         

ه على التعمـق فـي تحليـل البيئـة المحيطـة      ويتسم بقدرت المجتمعية،للتغيرات 
وهـذا يمكـن أن يتحقـق     عالجهـا، وفهم القضايا التربوية المعاصرة ومحاولـة  

  . من خالل التخطيط االستراتيجي

  : االهتمام باإلصالح المدرسي في التعليم - 6
إن االهتمام باإلصالح والتطوير المدرسي وخاصة في مرحلة التعلـيم بـات   

  .  )20:  م2006 ،الخطيب (ترك فيه جميع الدول مطلباً عاماً تش

وبالتالي فمـن بـين المبـررات التـي تـدعو إلـى االهتمـام بـالتخطيط         
ـ االستراتيجي وتطبيقه في مدارس التعليم  و االهتمـام البـارز اآلن باإلصـالح    ه

وذلك مـن منطلـق أن التخطـيط االسـتراتيجي إنمـا يسـاعد فـي         المدرسي،
في المجـال التعليمـي بدايـة مـن      واالصطالحوير تحقيق عديد من جوانب التط

الهيكل التنظيمي ومـروراً بالمنـاهج ومحتواهـا العلمـي وطرائـق التـدريس       
والتخطـيط لتحقيـق ذلـك خـالل فتـرة       وغيرهـا، والمعلم واإلدارة المدرسية 

زمنية معينة بمـا يـتالءم والظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية السـائدة فـي        
  . المجتمع المحيط



 

-

  :  االهتمام بالدراسات المستقبلية في مجال التعليم - 7
زاد االهتمام فـي الفتـرة األخيـرة بالدراسـات المسـتقبلية فـي مجـال        

ــرامج   التعليمــة عامــة ــم االعتمــاد عليهــا فــي التخطــيط وإقامــة الب ، وت
ي المجـال التعليمـي، فالمسـتقبل يعـد تحـدياً فـي       ـوالمشروعات التطويرية ف

ي وهـو محمـل بالتحـديات والتغيـرات، والـدول      ـيأت ادةـه عـحد ذاته، ألن
ـ ـالتي تقب ـ  ـل تح ـ ـدي المسـتقبل عليه د نفسـها لمـا يحملـه مـن     ـا أن تُع

ـ   ـ ـتغيرات، وتحـاول أن تبن ي والفهـم والدراسـة مسـتقبل تعلـيم     ـي بالوع
  . )29: م2003إبراهيم،  (أفرادها 

طيط وقد ترافق مـع االهتمـام بالدراسـات المسـتقبلية االهتمـام بـالتخ      
االستراتيجي في مجال التعلـيم باعتبارهمـا وجهـين لعملـة واحـدة وقوامهـا       
التعرف على التحديات المستقبلية المتوقعـة واالسـتعداد لمواجهتهـا، والتفكيـر     
في كيفية االستفادة بما تحمله من فـرص، وتجنـب مـا يعتريهـا مـن مخـاطر       

  .  يمكن أن تؤثر على المجتمع

  :  ت التربوية والتعليميةظهور المزيد من المشكال - 8
لقد ظهرت عديـد مـن المشـكالت التربويـة والتعلميـة وخاصـة فـي        

الرسوب والتسـرب مـن التعلـيم، وعـدم قـدرة المـدارس       : مراحل تمثلت في
على االستيعاب الكامل لألطفال فـي سـن التعلـيم، وزيـادة كثافـة الفصـول،       

رفـاعي   (يرهـا  وانخفاض مسـتوى التعلـيم، ومشـكالت التنظـيم واإلدارة وغ    
ولعالج هـذه المشـكالت التعليميـة فـال بـد وأن       )113-111: م2007وآخرون، 

تنتهج الدولة أسلوب علمي جديـد فـي التخطـيط، يقـوم علـى التوفيـق بـين        
إمكانيات الدولة وتحقيق أهدافها التعليمية، وأحـد هـذه األسـاليب وأهمهـا هـو      

  .  االستراتيجيالتخطيط 

  : بين التخطيط التعليمي والتخطيط االقتصاديالحاجة إلى التكامل  - 9
يأتي في مقدمة المبررات السـتخدام التخطـيط االسـتراتيجي فـي مجـال      
التعليم هو الحاجة الضرورية في الوقت الحاضـر إلـى التكامـل فـي التخطـيط      



 

-

بين المجالين التعليمي واالقتصادي، هذه حقيقـة ظهـرت بوضـوح اآلن وتؤكـد     
تيجي للتعليم ال يتم بمعـزل فـي كـل األحـوال عـن      على أن التخطيط االسترا

التخطيط االقتصادي، باعتبار أنـه ال سـبيل إلـى التنميـة االقتصـادية بـدون       
التخطيط السليم والتطـوير المسـتمر فـي مجـال التعلـيم، والعكـس بـالعكس        

  .  صحيح

  : إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة التعليم -10
دى إلى ارتفاع تكلفـة وزيـادة مقـدار مـا     إن زيادة اإلقبال على التعليم أ

يستهلكه من ميزانية الدولة، وزيـادة االعتمـادات الماليـة المخصصـة لإلنفـاق      
تقريبـاً مـن ميزانيـة التعلـيم قبـل      % 50عليه، حيث يخصص له ما يعـادل  

الجامعي، لذلك أصبح من الضروري تخطيط هـذا النـوع مـن التعلـيم بشـكل      
  . د النفقات والوصول ألقصى النتائجاستراتيجي، بما يسهم في ترشي

  :  االتجاه نحو تطبيق الالمركزية في إدارة التعليم -11
نحـو تطبيـق مزيـد مـن الالمركزيـة فـي إدارة        التعلـيم تتجه وزارة 

العملية التعليمية، وذلك بهدف تحسـين الخدمـة التعليميـة وتحقيـق نـوع مـن       
 وتفعيـل القـوانين التـي تـدعم    العدالة في توزيعها، وزيادة المشاركة المجتمعية 

وبالتـالي فـإن السـعي لتطبيـق الالمركزيـة      , الالمركزية والمشاركة المجتمعية
في إدارة التعليم والتصرف في شـؤونه إنهـا يمثـل أحـد المبـررات المهمـة       

في مجال التعلـيم، حيـث أن هـذا النـوع مـن       االستراتيجيالستخدام التخطيط 
يـة فـي إدارة التعلـيم، نظـراً ألنـه يهـتم       التخطيط يتمشى مع مبادئ الالمركز

بتحليل البيئة الداخلية والخارجيـة المحيطـة بالمؤسسـات التعليميـة، ويكشـف      
عما تحمله من فرص وتهديدات وجوانـب قـوة وضـعف فـي أداء المؤسسـة      

  .  التعليمية وفي عالقتها بالمجتمع المحيط

  :  ةالحاجة إلى التكامل بين المراحل التعليمية المختلف -12
امل بين المراحـل التعليميـة المختلفـة يمثـل     ـق التكـعي لتحقيـإن الس

ـ ـأحد مب ـ ـررات استخدام التخطي فلـم   التعلـيم، تراتيجي فـي مجـال   ـط االس
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ـ ـيع ن اآلن تخطـيط وتطبيـق اإلصـالحات التربويـة بطريقـة      ـد من الممك
. زاء ال بــد أن ينظــر فــي الكــلـوير األجـــد تطـــ، فمــن يريــ مجـزأة 
ذا التكامــل بــين ـق هـــي تحقيـــاعد فـــيســ تراتيجيـاالســط والتخطــي

ـ  ـ ـالمراحل التعليمي ـ  ةـة المختلف وازن بـين فـروع التعلـيم سـواء     ـ، والت
ـ    وانب الكميـة والكيفيـة فـي    ـالنظري أو التطبيقي، وكذلك التـوازن بـين الج

  .  التعليم

كما يحـدث التكامـل بـين المراحـل التعليميـة المختلفـة مـن خـالل         
ستراتيجي وذلك عند معالجة المشـكالت التربويـة المشـتركة بـين     التخطيط اال

أكثر من مرحلة دراسية، فمن غير الممكـن أن يـتم تقـدير حلـول للمشـكالت      
التربوية بطريقة جزئية، فال يمكن مثالً حـل مشـكالت التعلـيم العـالي بـدون      

، فـالواقع أن مشـكالت أي   فـي المراحـل المختلفـة   النظر في مشكالت التعليم 
رحلة تعليمية ترتبط بغيرها من المراحل التعليميـة األخـرى، فعـالج مشـكلة     م

قبـول الطـالب وتــوزيعهم بالمرحلـة الثانويـة ال بــد وأن تصـاحبها حلــول      
رفـاعي   (العـالي  لمشكالت التعليم ومشكالت تنظيم التعلـيم الثـانوي ثـم التعلـيم     

  .  )112: م2007وآخرون، 

مبـررات عديـدة تجعـل مـن      إن هناك داً إلى ما سبق يمكن القولواستنا
يعتمـد عليـه    التعلـيم، لمـا  ضرورة في مجـال   االستراتيجياستخدم التخطيط 

من رؤية بعيدة ونظرة مسـتقبلية إلـى التعلـيم وقضـاياه،      االستراتيجيالتخطيط 
كما أنه عملية قوامها التجديد والتحويل التنظيمـي فـي مجـال التعلـيم، وهـذه      

الوسـائل الالزمـة لتكييـف الخـدمات واألنشـطة      العملية مـن شـأنها تـوفير    
  . مية مع الظروف البيئية المتغيرةالتعلي

اتسـعت   الواسـع، نجد انـه امتـدادا لمفهـوم التخطـيط االسـتراتيجي      
المجاالت التي يشملها التخطيط االسـتراتيجي فـتم تقسـيمها لمجـاالت داخليـة      

  . وخارجية ليسهل حصرها
 : )210 ، لجبوريا ( مجاالت التخطیط االستراتیجي
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لـى  ا في عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي إ   تنقسم المجاالت التي يتم شموله
والقسم الثاني يشـمل مجـاالت    الداخليةالقسم االول يشمل مجاالت البيئة  قسمين،

  . البيئة الخارجية
 : مجاالت البیئة الداخلیة

 : المواقف واألحداث الرئيسية للمؤسسة - 1
خطـيط االسـتراتيجي تنـاول تـاريخ المؤسسـة      يتطلب تحقيق نظـام الت 

التعليمية من نشأتها حتى الوقت الحاضر وتحليـل المواقـف واألحـداث الهامـة     
ـ    ل أسـباب حـدوثها وتقيـيم نتائجهـا االيجابيـة      ـفي تـاريخ المؤسسـة وتحلي

 . والسلبية

  : الهيكل التنظيمي والوظيفي - 2
مؤسسـة وذلـك   ليس هناك هيكل تنظيمي مثالي صالح للتطبيـق فـي أي   

العتماد الهيكل على أهـداف المؤسسـة وطبيعـة اعمالهـا والظـروف البيئيـة       
حجـم  : المحيطة بها، ويخضع الهيكل التنظيمـي المالئـم لعـدة عوامـل منهـا     

المؤسسة، طبيعة عملها، مكان عملها التخصـص الـذي تعمـل فيـه، المرحلـة      
 . االتي تمر بها، القدرات االنسانية والتقنية التي تعمل فيه

 : المناخ التنظيمي - 3
يشير المناخ التنظيمي في المؤسسـة الـى خصـائص بيئـة العمـل التـي       
تميزها عن غيرها من المؤسسات على اعتبـار ان هـذا المنـاخ التنظيمـي هـو      
ناتج التفاعل بـين عـدد مـن المتغيـرات داخـل المؤسسـة وخارجهـا والتـي         

. العـاملين فـي المؤسسـة   بدورها تؤثر في آراء واتجاهات وسـلوكيات االفـراد   
واقع المؤسسات يؤكـد ان خصـائص مناخهـا التنظيمـي إمـا يكـون محفـزا        
ومدعما للمفاهيم واألفكار والسلوكيات االيجابيـة لـدى العـاملين فـي المؤسسـة      
مما يدفعهم لبذل أقصـى الجهـود لتحقيـق رسـالة المؤسسـة وأهـدافها، وإمـا        

مـن حماسـهم ممـا يجعـل     يكون محبطا لهم بما يقلل من دافعيـتهم ويضـعف   
  . المؤسسة تتعثر في تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية
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 : سياسات وقواعد وأنظمة العمل - 4
توجد فـي أي مؤسسـة مجموعـة مـن السياسـات والقواعـد الرسـمية        

، مكتوبـة وغيـر مكتوبـه توجـه الفكـر وتـنظم العمـل         وأحيانا غير رسمية
ــي داخــل الم ــوي والمهن وتهــدف دراســة سياســات . ؤسســةاإلداري والترب

ـ  ـة العمـوقواعد انظم ع وتوثيـق كافـة السياسـات والقواعـد     ـل الـى تجمي
ة التعليميـة وتحليلهـا والتعـرف علـى خصائصـها      ـونظم العمل لدى المؤسس

ـ ـانت تمثـد ما إذا كـوتحدي ليما للعمـل أو انهـا تمثـل إعاقـة     ـل أنموذج س
ـ ـل وتقلـة للعمـواضح ـ  ة األفـراد ـل من إمكاني ين مـن مشـاركتهم   ـالعامل
ــ ـــف ـــي انج ـــاز خط ـــط المؤس ـــسة وتحقي ــدافها ـق رس التها وأه

  . االستراتيجية

 : ثقافة المؤسسة - 5
ثقافة المؤسسة هي مجموعة القيم والمعتقدات التـي تشـكل مـنهج تفكيـر     
األفراد العاملين بمختلف مستوياتهم اإلدارية والعلميـة فـي المؤسسـة زمـن ثـم      

مالحظاتهم وتفسيرهم لألشياء داخـل المؤسسـة ممـا يـنعكس     تؤثر على اسلوب 
على سلوكهم وعلى ممارسـة االدارة التعليميـة واسـلوبها فـي تحقيـق رسـالة       

وثقافة المؤسسة إمـا داعمـة ومحفـزة للتفكيـر     . المؤسسة وأهدافها االستراتيجية
االســتراتيجي وغمــا تكــون مقيــدة للمؤسســة ومصــدر تهديــد الســتقرارها 

 . وتطورها

 : الموارد البشرية - 6
هي مجمـوع األنشـطة اإلداريـة المتعلقـة بحصـول المؤسسـة علـى        
احتياجاتها من الموارد البشـرية وتطويرهـا وتحفيزهـا والحفـاظ عليهـا بمـا       
. يمكن من تحقيـق األهـداف التنظيميـة بـأعلى مسـتويات الكفـاءة والفعاليـة       

ذا كانـت تمتلـك   والموارد البشرية من أبرز وظـائف المؤسسـة الرئيسـية، فـإ    
موارد بشرية ذات مهارة وكفـاءة عاليـة فإنهـا تسـتطيع وضـع اسـتراتيجيات       

 . مناسبة في ضوء األهداف االستراتيجية
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 : الموارد المالية والتمويلية - 7
يتوافر لدى أي مؤسسة قدر مـن البيانـات والمعلومـات عـن أموالهـا او      

ـ    . ما يعرف بميزانية المؤسسـة  ت بالقـدر الكـافي   لكـن هـذه المعلومـات ليس
للوقوف على حقيقة جوانـب القـوة واوجـه الضـعف فـي الجوانـب الماليـة،        
ويتطلب نظام التخطيط االستراتيجي تجميع ودراسـة أكبـر قـدر مـن البيانـات      
والمعلومات عن الجوانب المالية مـن الموازنـات التقديريـة والتقـارير الماليـة      

 . ةوالحسابات الختامية وغيرها من المصادر المهم

 : الموارد المادية للمؤسسة التعليمية - 8
 .  ) المباني التعلمية والمعدات واألجهزة التقنية والمختبرات العلمية (

 : القيادة اإلدارية - 9
ان القيادة االدارية المتمثلـة بـاإلدارة العليـا تسـتطيع النهـوض بالـدور       

فالبـد مـن البحـث    . الريادي في تهيأة وتشكيل وتطوير البنى التحتية للمؤسسـة 
والوصول لبعض الحقائق لتحديد مجـاالت القـوة والضـعف فـي مسـتوى اداء      
القيادة االدارية في المؤسسة التعليمية، مثل نمط القيـادة السـائد، اسـلوب اتخـاذ     
القرارت، التجديد وااليمان باألفكار االدارية المعاصـرة، مـدى القناعـة بأهميـة     

لقيادة او انفتاحهـا علـى البيئـة التـي تعمـل      الفكر االستراتيجي، مدى انغالق ا
فيها وغير ذلك من الجوانـب القياديـة المـؤثرة فـي التخطـيط االسـتراتيجي       

  . للمنظمة

  :نظم المعلومات وجهود البحث والتطوير -10
تعد نظم المعلومات وجهود البحث والتطوير ومـا تقدمـه مـن مخرجـات     

لـذلك تتوقـف   . يقـة موقفهـا  االساس الذي تستند عليه المؤسسة في معرفـة حق 
فعالية القرارات التي تتخذها المؤسسة علـى مـدى اكتمـال ودقـة وحداثـة مـا       

أما في مجـال البحـث والتطـور عـادة مـا      . يتوفر لديها من بيانات ومعلومات
تكون مركزا للنشاط االبتكاري في المؤسسـة وتعمـل علـى تطـوير المعرفـة      

لمختلـف االقسـام العلميـة واالداريـة     العلمية لإلدارات التعليميـة والعـاملين و  



 

-
نجد ان قسـم البحـث والتطـوير يجـب ان يكـون      . والوحدات والمراكز البحثية

في السلم التنظيمـي فـي كـل مؤسسـة تعليميـة وان يكـون مركـزا للنشـاط         
 . االبداعي واالبتكاري في المؤسسة

 : المناهج التعليمية -11
لمفـاهيم والمعلومـات   المناهج التعليمية هـي مجموعـة مـن الحقـائق وا    

التي يتبناها المختصون والباحثون والمربـون لتكـون اساسـا لتـدريس الطلبـة      
ان مجتمع اليـوم بطبيعتـه متجـدد ومتطـور     . مجموعة من كتب دراسية مقررة

بشكل دائم من حيـث افكـاره ونظمـه وتقنياتـه وتوجهاتـه، وال بـد ان تأخـذ        
طور وخاصـة ونحـن نعـيش ثـورة     المناهج التعليمية نصيبا من هذا التجدد والت

 . في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 : طرائق التدريس وأساليبه -12
الن الطريقـة  : يوجد فـرق بـين مفهـومي طريقـة واسـلوب التـدريس      

اشمل من االسلوب ولها خصائصـها ومميزاتهـا العامـة ويمكـن ان يسـتخدمها      
يـرتبط بالسـمات   في حين ان االسـلوب هـو خـاص بـالمعلم و    . أكثر من معلم
سـاليب الـى التحـديث    وتحتـاج تلـك الطرائـق واأل   . اتيـة لـه  والمهارات الذ

 . والتطوير والمراجعة بشكل مستمر

 : ةــالطلب -13
ساسـيا فيهـا كمـا ان أصـل     أة محور العملية التعليمية وركنـا  يعد الطلب

 . وجود المؤسسات التعليمية هي من اجل تعليمهم وتثقيفهم وتطويرهم

 : كتبة العلميةالم -14
نظرا ألهميتهـا العلميـة والثقافيـة والتربويـة فـي المـدارس والمعاهـد        
والكليات والجامعات وتواصال مـع التطـور العلمـي واسـتمرارا فـي تحسـين       
العملية التعليمية، ال بد مـن اعـداد وتنظـيم وتهيـأة المسـتلزمات الضـرورية       

 . المطلوبة للمكتبة العلمية

 : عالأنماط االتصال الف -15



 

-

تبرز اهمية االتصال من خـالل القـدرة علـى المشـاركة والتفاعـل مـع       
اآلخرين وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومـات لتزيـد مـن فـرص الفـرد فـي       

ان االتصـاالت تشـير الـى    . البقاء والنجاح والتحكم في الظروف المحيطـة بـه  
ـ         املين عملية تبـادل االفكـار واصـدار االوامـر مـن االدارة العليـا الـى الع

وايصال المقترحات واالفكار من قبـل العـاملين الـى االدارة العليـا باسـتخدام      
فاالتصال بمثابـة الـدم المتـدفق عبـر الشـرايين      . االتصاالت الصاعدة والنازلة

 . الحياتية للمؤسسة وبدونه تشل الحركة الدائبة لجميع انشطة المؤسسة
 : مجاالت البیئة الخارجیة

  : سيةمتغيرات البيئة السيا .1
يؤثر االستقرار السياسي تأثيرا قويا فـي اداء المؤسسـات وعلـى فـرص     
النمو واالستثمار وتؤثر هذه المتغيـرات ايضـا علـى الخيـارات االسـتراتيجية      
لمؤسسات التعلـيم بطـرق واسـاليب مختلفـة مثـل طبيعـة النظـام السياسـي         
ــدخل الحكــومي فــي عمــل   ــة ومســتوى الت ــه الخارجي واســتقراره وعالقات

 . ؤسسات ومستويات الرواتب وغيرهاالم

  : متغيرات البيئة االقتصادية - 2
تتمثل بالمتغيرات التي تسهم في الحكـم علـى متانـة النظـام االقتصـادي      
التي تمارس المؤسسة نشـاطه فـي اطـاره، كمـا تشـمل مجمـل المؤشـرات        
بخطط التنمية االقتصادية والمرتكزات المرتبطة بهـا متمثلـة بمعـدالت البطالـة     
ومستويات التضخم ومتوسط دخل الفـرد ومعـدالت النـاتج القـومي االجمـالي      

ـ  ه تـأثير علـى البـدائل والخيـارات االسـتراتيجية لمؤسسـات       ـوهذا بدوره ل
 . التعليم

  : متغيرات البيئة االجتماعية - 3
وهي تضم العديد من المتغيرات التي تـرتبط بـالقيم االجتماعيـة السـائدة     

الطـر االخالقيـة لألفـراد والمجتمـع ودور المـرأة فـي       والتقاليد واالعراف وا
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الحياة االجتماعية وهذه تؤثر بـدورها علـى البـدائل والخيـارات االسـتراتيجية      
 . للمؤسسة التعليمية

  : متغيرات البيئة التكنولوجية - 4
ان التكنولوجيا هي أكثر القوى البيئيـة ديناميكيـة ونشـاطا وتتفاعـل مـع      

ر ولذلك يتوجـب علـى االدارة العليـا فـي المؤسسـة      جميع المؤسسات باستمرا
االنتباه باستمرار للمستجدات التي تظهر وتبرز فـي المعـارف العلميـة وتحديـد     
امكانيات تطبيق هذه المسـتجدات واالسـتفادة منهـا فـي مخرجـات المؤسسـة       

 . وحتى االعمال قيد التطوير

  : متغيرات البيئة القانونية - 5
ــا  ان هــذه المتغيــرات توضــح ــة وأحيان ــأثيرات التشــريعات الوطني ت

العالمية المؤثرة على عمليات المؤسسات مـن ناحيـة القـوانين الصـادرة مثـل      
قوانين العمل وقوانين الصحة والسالمة وقوانين المحافظـة علـى البيئـة ومنـع     

 . تلوثها

أصبح التخطيط االستراتيجي هو الوسـيلة الفعالـة لالسـتقامة والمحافظـة     
ي االتجاه الصحيح، وسـط كـم هائـل مـن المشـتتات، إذ أنـه       على الحركة ف

أن تحـافظ علـى اتجـاه     المؤسسات التعليميـة عملية مستمرة تستطيع بواسطتها 
تطورها في المستقبل، وذلك بـإجراء التغييـرات التـي تـتالءم مـع التغيـرات       

  . للمؤسسةالسريعة في البيئتين الداخلية والخارجية 

ــا ــالمي ب ــام الع ــي المؤسســات يظهــر االهتم لتخطيط االســتراتيجي ف
من خالل العديد مـن الدراسـات التـي هـدفت الـى فهـم التخطـيط         التعليمية

 التطويريــةاالسـتراتيجي وآليــة تنفيـذه علــى الوجـه الــذي يحقـق أهدافــه     
ـ  والطموحة ال بالمؤسسـات التعليميـة الـى الموقـع المسـتقبلي الـذي       ـالنتق
  . ترغب به

  : دراسات في التخطیط االستراتیجي



 

-

أدبيات  : " وهي بعنوان) Ololube and Kpolovie, 2013(دراسة  .1
 ".تحليل مناهج ومعوقات التخطيط التعليمي الفعال في االقتصاد النامي

"Literature and Focus Group Analysis of Approaches and 
Obstacle to Effective Educational Planning in An Emerging 
Economy" 

هدفت هذه الدراسة الـى التعـرف علـى المعوقـات والصـعوبات التـي       
ولتحقيـق   الناميـة، تواجه التخطيط التعليمي الفعال في االقتصاد النـامي للـدول   

 سـوات، أهداف الدراسة استخدم الباحثان المـنهج الوصـفي التحليلـي وتحليـل     
ظريـة والدراسـات ذات الصـلة    كما اعتمدت الدراسة على العديد من األطـر الن 

وقـد تمثلـت عينـة الدراسـة فـي مجموعـة مـن         الدراسة،بموضوع وأهداف 
  . القادة التربويين في الدول صاحبة االقتصاديات النامية

  : ما يليمن أهمها  النتائج،وقد اسفرت الدراسة عن مجموعة من 
لناميـة مـن   معاناة معظم النظم التعليمية في الدول صـاحبة االقتصـاديات ا   - 1

  . العديد من المعوقات الضخمة خالل العقود الماضية

ة االقتصــاديات الناميــة العديــد مــن معوقــات ـتواجــه الــدول صاحبــ - 2
ــوي والتعليمــ  ــيط الترب ــدمتهاـالتخط ــي مق ــات : ي وف ــص البيان نق

ـ   ، الدقيقـة واالحصاءات  ين التربـويين والتعليمـين ذوي   ـنـدرة المخطط
  . ةـالكفاءة العالي

ـ    ـة إلـج الدراسـارت نتائـشأ – 3 ة ـى وجـود عالقـة ذات داللـة احصائي
ــ ـــبي ـــن اتجاه ـــات االف ـــراد والمعوق ـــات الخاص ط ـة بالتخطي

  . التعليمي

التــدخل  ،)التمويــل(كشــفت نتــائج الدراســة ان الظــروف االقتصــادية  - 4
البيانات االحصائية غير الدقيقة تمثـل معوقـات قويـة للتخطـيط      السياسي،
 . برامج التعليمية في مجتمع الدراسةوتطبيق ال



 

-
وهذا يؤكد ما ذُكـر سـابقا مـن ضـرورة تـوفر مقومـات ومتطلبـات        

  . التخطيط االستراتيجي حتى يحقق أهدافه ويكون ناجح
عملية التخطيط  " : بعنوان وهي)   Moxly, 2003( موكسليدراسة  .2

يات االستراتيجي المستخدمة في المناطق التعليمية في جنوب شرق الوال
 . " المتحدة

Strategic planning process used in school districts in the 
Southeastren United States. 

هدفت هـذه الدراسـة إلـى توضـيح كيفيـة عمـل خطـوات التخطـيط         
 المتحـدة، االستراتيجي في المنـاطق التعليميـة فـي جنـوب شـرق الواليـات       

  . ه العملية فعالةوالتوضيح إلى أي مدى يرى المراقبون ان هذ
وقـد شـملت عينـة     التحليلـي، واستخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي    

 فلوريـدا، فـي سـت واليـات وهـي      تعلـيم مـن مراقبـي ال  ) 180(الدراسة 
كمـا اسـتخدمت    كارولينـا، وجنـوب   مسيسـبي،  كنتـاكي،  تنيسـي،  جورجيا،

  . االستبانة اداة للدراسة
  :  وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها

  . من المناطق المذكورة لديها خطط استراتيجية%  84.5أن  - 1
من مراقبي التعليم يوافقون أو يوافقـون بشـدة علـى أن عمليـة     %  49.4 - 2

وأن القـادة التربـويين فـي     ، قيمـة التخطيط االسـتراتيجي هـي عمليـة    
ــ ــدة ـالمنــاطق التعليمي ة يقــدرون التخطــيط االســتراتيجي كعمليــة مفي

  . ومريحة
من مراقبي التعلـيم وخبرائـه أشـاروا إلـى أن الفعاليـة الكليـة       %  66.7 - 3

 . للتخطيط االستراتيجي هي عالية أو عالية جدا

وفعاليته كأداة لتحقيق أهمية التخطيط االستراتيجي قيمة وتوضح هذا الدراسة 
ما ل تأكيداوذلك  واالدارية،الفوائد والتخلص من المشكالت وتسهيل المهمة التعليمية 

  .ذكر في محور أهمية التخطيط االستراتيجي



 

-

فوائد ومعوقات  " : وهي بعنوان (Grant & Thomases ،2004(دراسة  .3
 .  " التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية في المرحلة الثانوية

Definitions، Benefits and Barries of K-12 Educational 
Strategic Planning 

سة إلـى التعـرف إلـى الموضـوعات المتعلقـة بفوائـد       هدفت هذه الدرا
ومعوقات تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي فـي المؤسسـات التعليميـة، وقـد        
استخدم الباحث المنهج التحليلي باستخدام بطاقة تحليـل المحتـوى، وقـد شـملت     

بحثـاً محكمـاً مـن مـؤتمرات     ) 28(مقـاالً صـحفياً، و   ) 66(عينة الدراسـة  
ل دكتوراه، وقد توصلت الدراسـة إلـى أن أهـم المعوقـات     رسائ) 6(عالمية، و 
  :  تتمثل في

 .  نقص التمويل لعلميات التخطيط االستراتيجي .1
 .  مدى االلتزام بالتخطيط االستراتيجي والتطبيق العملي للخطة .2
 .  عدم المرونة .3
 .  عدم مشاركة بعض األفراد في عملية التخطيط االستراتيجي .4
  . البيروقراطية والتغيير .5

ــيط   ــوافر خصــائص التخط ــى ضــرورة ت ــة عل ــذه الدراس ــد ه تؤك
كة رفالمرونـة وااللتـزام والتمويـل والمشـا    ‘ االستراتيجي حتى نضمن فعاليتـه 

والالمركزية واالنفتـاح كلهـا مـن أهـم الخصـائص التـي تميـز التخطـيط         
 . االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي في  : " وهي بعنوان)  Johnson, 2004( دراسة .4
  . " ارس العامة في ميالردالمد

Strategic planning in the Millard Public schools. 

ـ  ـوه ـ ـي دراسـة حال ـ ـة ه ى التوصـل إلـى فهـم لعمليـة     ـدفت إل
التخطيط االستراتيجي وإطـار العمـل الـذي تـم تطـويره لتوجيـه مبـادرات        

العامـة بالواليـات المتحـدة    المنطقة لتحسـين التعلـيم فـي مـدارس مـيالرد      
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ــاالمر ــ ، ةـيكي ــة المــنهج ـق أهـــولتحقي داف الدراســة اســتخدمت الباحث
ملت عينــة الدراســة مجموعــة مــن ـد شـــوقــ ، يـالتحليلــي ـالوصفــ

المشاركين السابقين والحـاليين فـي عمليـات التخطـيط االسـتراتيجي وكـذلك       
وقد كانـت أدوات الدراسـة عبـارة عـن      ، ةـالمنطقي ـم فـي التعليـمسئول

ــ ــابالت للعامل ــين ـمق ي التخطــيط االســتراتيجي وكــذلك أجــزاء مــن ـف
ــات مســ  ـــاجتماع ــالتخطيط   ـئولي التعلي ــة ب ــات الخاص م واالجتماع

  . االستراتيجي

وقد اسـتخدمت مـدارس مـيالرد العامـة طريقـة ملخصـة ومتكاملـة        
ـ ـللتخطي ـ ـط االستراتيج ر العالقـة بـين إطـار التخطـيط ونتـائج      ـي لتظه

ــنظم ــ األداء الم ـــ، وق ــتراتيجي تخدام نـم اســـد ت ــوذج التخطــيط االس م
لكامبردج وتنفيذ سياسات فعالة وبرامج وعمليـات مـن خـالل قيـادة المراقـب      
ــة   ــي المنطق ــاء والطــالب ف ــع واآلب ــين وأعضــاء المجتم واإلدارة والمعلم

  . التعليمية

ـ  ة الملحـة لالسـتمرار فـي تقيـيم معـايير      ـوقد أظهرت النتائج الحاج
ــ ـــنج ــن المنظم ـــاح تمك ــن التنفي ــيط ذ ـات م ــات التخط ــال لعملي الفع

  . االستراتيجي

ـ ـتؤك ـ ـد ه ـ ـذه الدراس ون عمليـة التخطـيط عمليـة متكاملـة     ـة ك
ـ ـرابطـاكلة ومتــوش ـ ـة ومس ة وفيهـا محاسـبية ورقابـة    ـتمرة وتطويري

ـ  ـ ـمما يساعد على الوص ـ ـول ال ال ومـنظم ومسـتمر بالنجـاح    ـى اداء فع
ـ ـوتحقي ـ . دافـق االه ـ ـوه ـ ـذه م ـ  ـن خصائ تراتيجي ص التخطـيط االس

  . التي يتميز به

من خطط المدرسة  " : بعنوان وهي) Davies 2007(دراسة ديفيز  .5
 : " التطويرية إلى إطار التخطيط االستراتيجي

From School Development Plans to a Strategic Planning 
Framework 



 

-

ة التأكيد علـى أن طـرق التخطـيط التقليديـة لـم تعـد       ـوهدفت الدراس
د علـى أهميـة وجـود طريقـة جديـدة      ـ، كما تؤك ات المدارسـجتخدم احتيا
ـ  ادات وإدارات المـدارس لمواجهـة التحـدي فـي األلفيـة الجديـدة،       ـأمام قي
ـ ـذه الطريقـوتتمثل ه الـذي يتمحـور    االسـتراتيجي، وم التوجـه  ـة في مفه

ـ    ــ ـفـي نمـوذج جدي ل محـل اإلطـار المحـدود للتخطــيط    ـد للتخطـيط يح
ـ  ـ  ، مو ةـالتطويري للمدرس ـ ـضـحا أن التوجه تراتيجية للمدرسـة  ـات االس

  : فيتتمثل 
  . إيجاد توقعات عالمية، ومستقبل ناجح .1
  . ربط المدرسة بالبيت من خالل تطوير المجتمع المحلي .2
  . توفير التعليم المبني على استخدام التكنولوجيا لكل طالب .3
  . بناء قيادة جديدة من خالل الهيئة التدريسية .4

لمنهج الوصـفي التحليلـي، حيـث وضـح الفـرق      وقد استخدم الباحث ا
بين التخطيط التقليدي والتخطيط االسـتراتيجي الـذي يجمـل األنشـطة الكثيـرة      
في عدد محدد من المجاالت االسـتراتيجية تتمحـور حـول الغـرض األساسـي      
للمدرسة وهو مخرجـات التعلـيم وعمليـات التعلـيم، والـتعلم ثـم الترتيبـات        

من إطار زمني محـدد، وفيمـا يتعلـق بالقيـادة فـي      اإلدارية، وكل ذلك يقع ض
المدارس، فإن التخطيط االسـتراتيجي يعتبـر أداة لقيـاس مـدى تطـور األداء      
الفردي مع إعادة التركيز على األهداف السنوية، والحكـم عليهـا إمـا بالنجـاح     

  . أو الفشل

تبــرز هــذه الدراســة الفــرق الواضــح بــين التخطــيط االســتراتيجي 
قليدي طويل المدى بما يتوافـق مـع مـا تـم االشـارة اليـه فـي        والتخطيط الت

اخـرى   مفـاهيم توضيح مفهوم التخطيط االسـتراتيجي والفـروق بينـه وبـين     
  . منها التخطيط طويل المدى التقليدي



 

-
إن العملية اإلدارية هي نشاط متكامـل تقـوم بتوجيـه الجهـود البشـرية؛      

غـراض محـددة مـن    أسـاليب تشـبع أ   مجموعة من األهـداف، وفـق  لتحقيق 
 مبـدئها تحقيق هذه األهداف، وهذه العمليـة تمـر بعـدة مراحـل أو وظـائف      

ولويـة علـى جميـع وظـائف اإلدارة األخـرى؛      باألتخطيط فيحظى ال. التخطيط
،  مطـاوع  ( إذ ال يمكن تنفيذ األعمـال علـى خيـر وجـه دون التخطـيط لهـا      

ر عملياتـه  وهذا ما انتهجـه المـنهج االسـالمي فـي تسـيي      . )135، ص1996
االدارية فقد كان يعتمد على التخطيط كوظيفـة أولـى وجوهريـه تسـبق بقيـة      

 rوقد ظهر ذلك جليا فـي القـرآن والسـنة وفـي سـيرة الرسـول       , الوظائف
  . )2016 ،القرشي (كما ورد في  ، وأصحابه

  : التخطيط اإلسالمي
أسـلوب  "عرف أحد الباحثين التخطـيط مـن المنظـور اإلسـالمي بأنـه      

ماعي يأخذ باألسباب لمواجهة توقعات مسـتقبلية، ويعتمـد علـى مـنهج     عمل ج
ـ      رعي فكري عقدي يؤمن بالقدر ويتوكل علـى اهللا، ويسـعى لتحقيـق هـدف ش

  .  )85، ص1985البنا،  ( "هو عبادة اهللا وتعمير الكون

إعمال الفكـر فـي رسـم أهـداف مشـروعة، مـع        "كما عرفه آخر بأنه 
مـوارد المتاحـة شـرعاً، وبـذل الطاقـات فـي       تحديد الوسائل المتاحة وفـق ال 

استثمارها، لتحقيق األهداف في أقل وقت ممكـن مـع تعليـق النتـائج بقضـاء      
  .  )77الجريسي، ص ("  اهللا وقدره

وظيفة إدارية يقـوم بهـا فـرد أو جماعـة؛ مـن      " ومنهم من عرفه بأنه 
ـ     ي أجل وضع ترتيبات عملية مباحة لمواجهة متطلبـات مسـتقبلية مشـروعة، ف

ــة  ةـظــل المعلومــات الصــحيحة المتاحــ ــة والمتوقع ــات الراهن ، واإلمكان
" مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشــروعة Uالً علــى اهللا ـ، توكــ كأســباب

  .  )136، ص2000المزجاجي، (

ومــن خــالل اســتعراض التعريفــات الســابقة نجــد أن أولهــا يحصــر 
شـكل  ة مع ذكـر العمليـة التخطيطيـة فـي اإلدارة ب    ـي الجماعـط فـالتخطي



 

-

ي فشمل جميـع مراحـل العمليـة التخطيطيـة مـع      ـ، بينما التعريف الثان امـع
، أمـا التعريـف الثالـث فـيمكن أن نسـتخلص       ة الوقتـيز على أهميـالترك

المزجـاجي،   (منه مالمح التخطيط فـي اإلدارة اإلسـالمية علـى النحـو التـالي      
   : )137، ص2000

 .  جماعةإنه وظيفة إدارية رئيسية يقوم بها فرد أو  .1

وضع تدابير وترتيبات عملية مباحة لمواجهـة المسـتقبل، ويقصـد بالتـدابير      .2
المباحة أي االلتزام بحدود اهللا تعالى التي بينها فـي كتابـه إجمـاال وفصـلها     

حتى أصبح الحـالل بينـا والحـرام بينـاً وبينهمـا       rوشرحها المصطفى 
 . ضهأمور مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعر

وهـذا ألن التخطـيط أداة تسـتخدم     مشـروعة؛ التخطيط لمتطلبات مستقبلية  .3
 . لعبادة اهللا تعالى

ــة والمتوقعــة يجــب أن تكــون  .4 المعلومــات المتاحــة واإلمكانــات الراهن
صحيحة، وهذا يعني عدم اللجـوء إلـى تشـويه الحقـائق أو المبالغـة فـي       

مـا يـؤدي تصـورات    م والبشـرية، التقديرات لالحتياجات الماليـة والفنيـة   
نفاقات ماليـة متهـورة ينـتج عنهـا تـدهور      او منحرفة،واتجاهات  خاطئة،
 . خطيرإداري 

فـالتخطيط فـي اإلدارة اإلسـالمية مـا هـو       وتعالى،التوكل على اهللا تبارك  .5
وليس مـن بـاب التـدخل فـي      ،]حسن حديث[" اعقلها وتوكل "إال من قبيل 

 .واإلنجـاز سـتقبل الفكـر واألداء   واالدعاء بالمعرفـة التامـة بم   الغيب،علم 
فكـل   اهتمـام؛ إذ أن التخطيط اإلداري الحديث ال يعيـر هـذا الجانـب أي    

، وليسـت غايـة   ) سـبب  (البيانات والمعلومات والتوقعات إنما هي وسـيلة  
 . في حد ذاتها

يحقـق المعرفـة بالمصـدر األول     Uإن اإليمـان بـاهللا   : "  سـابق يذكر و .6
يمان بـاليوم اآلخـر يحقـق المعرفـة بالمصـير      واإل الكون،الذي صدر عنه 



 

-

إليه هذا الوجود، وعلـى ضـوء المعرفـة بالمصـدر والمصـير       ينتهيالذي 
ويتخـذ مـن الوسـائل     غايتـه، ويرسـم   هدفـه، يمكن لإلنسـان أن يحـدد   

فقـد اإلنسـان هـذه     ومتـى  الغايـة، والذرائع ما يوصله إلى الهدف ويبلغ به 
، سـابق  ( "وال غايـة منهـا    لهـا، ف المعرفة، فإن حياته سوف تبقى ال هـد 

  . )227، ص 2000

تحقيق األهداف المشروعة، وهي التي تتفق مـع مقاصـد الشـرع الحنيـف      .7
حفـظ الـدين، والـنفس،    : التي قررهـا فقهـاء الشـريعة، وهـي     الخمسة،

  . والعقل، والنسل، والمال

  : )78ص  ،2004 المطيري، (عناصر التخطيط اإلسالمي 
عناصـر التخطـيط اإلسـالمي أو     عنـد إطالقنـا  ليس ثمة فـرق كبيـر   

 مصـطفى،  (حيث أن مبادئ الشيء قواعده األساسـية التـي يقـوم عليهـا      مبادئه،
، وعناصر الشيء مـواده األساسـية أو أجـزاؤه المكونـة لـه       )24ص  ،1960

فكال اللفظين يؤديان المعنى نفسه فـي حـديثنا عـن مبـادئ      ؛ )2011العزم،  أبو(
  : اإلسالمي، وهي أو عناصر التخطيط

ــار  .1 ــر واالعتب ــالى  : التفك ــول تع ــوقنني   ﴿ : يق ّلْمل ــات ضِ آيــأَر ــي الْ فــي  * و فو
فكـل مـا فـي األرض يعـد      ، ]21- 20 :الـذاريات  [ ﴾تُبصرون أَنفُسكُم أَفَلَا 
حتـى فـي تكـوين     والتـدبر، وإعمـال الـذهن    لالستكشـاف، مجاالً واسعاً 

لالستفادة مـن ذلـك فيمـا يعـود بـالخير علـى        ؛والعقلياإلنسان الجسمي 
فهـو   هللا،وذلك تحقيقـاً لمعنـى الخالفـة والعبوديـة      الحياة؛البشرية في هذه 

 . اإلسالميأحد العناصر الرئيسة للتخطيط 

لَـا تَـنس نَصـيبك          ﴿ : يقـول تعـالى   : تحديد األهداف .2 و ةرالْـآخ ارالـد ـا آتَـاكَ اللَّــهيمتَـغِ فابو
ــن ــب       مـ ــا يحـ ـ ـــه لَ ــأَرضِ إِن اللَّـ ــي الْـ ــاد فـ ــغِ الْفَسـ ــا تَبـ لَـ و ــك ـــه إِلَيـ ــن اللَّـ ــا أَحسـ ــن كَمـ ــدنْيا وأَحسـ الـ

 ينـدفْسففـي هـذه اآليـة داللـة واضـحة علـى أن        ] 77: القصص [ ﴾ الْم ،
خـرى األبديـة علـى    التخطيط في اإلسالم بعيد المدى، حيث يقدم الحيـاة األ 



 

-
؛ ممـا يتطلـب تسـخير كافـة اإلمكانـات التـي يسـرها اهللا        ياة الدنيويةالح

، وهـي مرضـاة اهللا وجنتـه    ي هذه الحياة لبلوغ الهـدف المـراد  لإلنسان ف
وعلى ضـوء ذلـك الهـدف الـرئيس تكـون      . والنجاة من النار يوم الحساب

األهداف الفرعية الدنيوية في هذه الحياة، ونهايـة اآليـة نفسـها يؤكـد ذلـك      
  . لتحذير الشديد من اتخاذ الفساد في األرض هدفاً أو غايةبا

بالـدعوة فـي قولـه     rالنبـيU   فحين أمر المـولى   : تحديد األولويات .3
فإنـه حـدد لـه أولويـة      ،]2- 1 :المدثر[ ﴾ قُـم فَأَنـذر   * أَيها الْمدثّر يا﴿ :تعالى

 ﴾ عشـريتَك الْـأَقْربِني  وأَنـذر   ﴿ : تعـالى دعوة األقـربين مـن عشـيرته بقولـه     
  . )77ص  الجريسي، (] 214 :الشعراء[

وسـخَّر لَكُـم الفُلـك     ﴿ : تعـالى يقـول   : استثمار جميع المـوارد المتاحـة   .4
   ــار ــم األَهن ــخَّر لَكُ سو ــأَمرِه ــي البحــرِ بِ ف تَجــرِي٣٢﴿ ل﴾    ــر القَمو ــمس الش ــم ــخَّر لَكُ سو

ــأَلتُموه وإِن تَعـــدوا  ﴾٣٣﴿ كُـــم اللَّيـــلَ والنهـــاردائـــبني وســـخَّر لَ وآتـــاكُم مـــن كُـــلِّ مـــا سـ
 ــار ــوم كَفّ ـــه ال تُحصــوها إِن اإلِنســان لَظَل ــت اللَّ عمــراهيم [﴾ ن ــي، ( ]34- 32 :إب  الجريس

  . )78ص 

ــا   ﴿ : يقــول تعــالى  : بـذل األســباب والوســائل المشــروعة  .5 ـم موا لَهـدأَعو
؛ ففـي اآليـة الكريمـة     ] 60: األنفـال  [ ﴾  . . .تُم من قُوة ومن رِباط اخلَيـلِ  استَطَع

، وبـذل أقصـى مـا يمكـن مـن      ﴾ وأَعـدوا لَهـم   ﴿تأكيد على أهمية التخطيط 
، من أجـل بنـاء القـوة المناسـبة ﴿ مـن      ﴾ مـا اسـتَطَعتُم  جهود وإمكانات ﴿ 

، وحيـث  ﴾ . . .ومـن رِبـاط اخلَيـلِ    ﴿  قُوة ﴾، للتطبيق المناسب بالعمـل المـادي  
أن كلمة قوة هنا جاءت نكرة ولـم تُعـرف داللـة علـى أنهـا ليسـت قـوة        

، بل تشمل جميع أنواع القوة، سـواء كانـت بدنيـة أو فكريـة     فقط عسكرية
  .  و إيمانية باإلضافة إلى العسكريةأو مدنية أ

شـاوِرهم فـي    ﴿:يقـول تعـالى   : الشورى اإليمانية مـع ذوي االختصـاص   .6 و
 rوكان هذا المبدأ ميـزة قائـد األمـة الرسـول      ،]159 :عمران آل[ ﴾ الْـأَمرِ 



 

-
كمـا أن اهللا تعـالى    ،"علَـي  النَّـاس  أيهـا  َأشيروا" :  حينما كان يقول دائماً

وأَمـرهم   ﴿:تعـالى حيـث يقـول    للمـؤمنين، جعل الشورى صـفة مالزمـة   
مهــن يى ب ــور ــل   .]38 :الشــورى [ ﴾ ش ــتعانة بأه ــي ضــرورة االس ــال ف وق

 ﴾ فَاسـأَلوا أَهـلَ الـذّكرِ إِن كُنـتُم ال تَعلَمـون      ﴿: االختصاص مـن أهـل اإليمـان   
كل ذلك للداللة على أهمية تجميـع المعلومـات الالزمـة عنـد      .]43 :النحـل [

وضع الخطة من ناحية، ولتطبيق هذا المبـدأ مـن ناحيـة أخـرى؛ ليكـون      
  . تنفيذ الخطة فيما بعد على الوجه المطلوب حافزاً للمشاركين في

يهـا    ﴿:يقـول تعـالى مخاطبـاً المـؤمنين     : تحديد المدة الزمنية والمرحلية .7 يـا أَ
ـــه خـــبِري بِمـــا   ـــه إِن اللَّـ ــوا اللَّـ غَـــد واتَّقُـ ل تمـــد ــر نَفْـــس مـــا قَ لْتَنظُـ و ـــه ين آمنـــوا اتَّقُـــوا اللَّـ الَّـــذ ــون  ﴾ تَعملُـ

فهـو يعنـي    وشـاملة، للتأكيد على أن التخطيط عملية مسـتمرة   ]18 :الحشر[
وذلـك اسـتعداداً لمـا     الجوانـب؛ التفكر والتأمل والدراسة والتحليل لجميـع  

كمـا يـدل علـى     .البعيـد يواجه اإلنسان المؤمن في مسـتقبله القريـب أو   
تـه  كثيرة منها مـا تعلـق بنـزول القـرآن ذا    أهمية الوقت والمرحلية آيات 

ثـالث وعشـرين سـنة،     مـدى منجماً ومفرقاً حسب الحوادث واألحوال في 
، ومنهـا مـا يتعلـق بمراحـل تحـريم الخمـر        دةـحيث لم ينزل دفعة واح

  . مثالً
ــعِ   ﴿ :يقــول تعــالى : التوكــل علــى اهللا وتعليــق النتــائج بمشــيئته .8 لَـا تُطو

ذَاهـــــم وتَ ع أَ دو نيقــاف ـــ نالْمو ين ــافرِ ــا الْكَـــ ـــ ـــه وكيلً ـــ ــى بِاللَّ ـــ ـــه وكَفَ ــى اللَّـــ ــلْ علَـــ  ﴾ وكَّـــ
وقولـه   اهللا،ففي اآلية توجيه إلـى ضـرورة التوكـل علـى      ،]48 :األحزاب[

ا ﴿تعــالى غَــد ــكــلٌ ذلإِنّــي فاع ــيءشل ال تَقــولَنو *  شــاءــا أَن ي لّ ـــهإِ  ؛]24- 23 :الكهــف [ ﴾ اللَّ
مـن الخطـة قصـير لبلـوغ الهـدف      للداللة على أنه مهما كانت المدة أو ز

  . قوالً وعمالً Iفإنه البد من ربطها بمشيئة اهللا 



 

-

ــمانٍ  ﴿ :لىيقــول تعــا : الموازنــة التخطيطيــة .9 س قَــراتب ــبع إِنّــي أَرى س ــكقــالَ املَلو
ــوني يف       ــأُ أَفت ــا املَلَ ه ي ــا أَ ــر يابِســات ي أُخضــرٍ و خ الت ــنب س ــبع سو جــافع ــبع س نــأكُلُه إِن ي ــاي ؤي ر 

 ــرون ـــ ــا تَعب ؤيـــ لرــتُم ل ــالمِ     ﴾٤٣﴿كُنـــ ــلِ األَحـــ ــن بِتَأويـــ ــا نَحـــ المٍ ومـــ ــ ــغاث أَحـــ ضـــ ــالوا أَ قـــ
منيــال ــه      ﴾٤٤﴿بِعـــ ــئُكُم بِتَأويلـــ نَبِّـــ ــا أُ ــة أَنـــ ــد أُمـــ ــر بعـــ ــهما وادكَـــ ــا منـــ ــذي نَجـــ ـــ ــالَ الَّ وقـــ

يق أَفتنــا يف ســبعِ      ﴾٤٥﴿ فَأَرســلونِ ّــدــا الصه ي بقَــرات ســمانٍ يــأكُلُهن ســبع عجــاف     يوســف أَ
      ــون ــم يعلَمـ ــاسِ لَعلَّهـ ــى النـ ـ لَ ــع إِ ـ ــي أَرجِ ــات لَعلّـ ــر يابِسـ ــرٍ وأُخـ ضـ خ الت ــنب ــبعِ سـ ـ ســالَ ﴾٤٦﴿ و قـ
   ــأكُلون ــا تَ مــا م ــا قَليلً ــنبله إِلّ يف س ــذَروه ــدتُم فَ صــا فَمــا ح أَبد ــنني س ــبع س عــونزر ــم  ﴾٤٧﴿ تَ ثُ

ــأت ي  ــنون ــا تُحص مــا م ــا قَليلً ــن إِلّ ه ــدمتُم لَ ــداد يــأكُلن مــا قَ ش ــبع س ــك ذل عــدــن ب ــأتي  ﴾٤٨﴿ ي م ي ــم ثُ
 ــرون عصي فيــهو ــاس الن غــاث ي فيــه عــام ــك ذل عــدــن بــال  ]49 - 43: يوســف [﴾  م ــم ق ، ث

ـ    ﴿  :لى لسان نبيه يوسـف عليـه السـالم   تعالى ع لـى خلـين عنِ األَرضِ قـالَ اجعزائ
 ــيم ــيظٌ عل ــي حف ــف[ ﴾  إِنّ ــة   . ]55: يوس ــر أول موازن ــات تعتب ــذه اآلي فه

ة على أسس علميـة، وازن فيهـا يوسـف عليـه السـالم      ـة مبنيـتخطيطي
ن واستهالك القمح فـي مصـر الفرعونيـة مـدة سـنوات      ـبين إنتاج وتخزي

وتتضـح أركـان هـذه الموازنـة التخطيطيـة       ، اءـط وسنوات الرخـالقح
  : فيما يلي

الموازنة بين اإلنتاج الزراعي واالستهالك بهـدف تخطـي أعـوام القحـط      .10
  . والجدب

اتضاح عنصر الزمن من عـدد سـنوات القحـط والرخـاء؛ إذ تـم إعـداد        .11
   . خطتين سبعيتين للدولة

  . قَليلًا ﴾ ﴿ ﴾،ما  ﴿ :إيراد كلمات تدل على عنصر الكم منها .12
مقايضـة الـذي كـان معمـوالً بـه      وجود عنصر القيمة، ويدل عليه نظام ال .13

  . في ذلك العصر



 

-

ة خطة طويلـة األجـل، امتـدت أربعـة عشـر      ـاعتبار هذه الموازنة بمثاب .14
  . عاماً

االهتمام بالشورى ومشاركة األفراد من المسـتويات المختلفـة فـي إعـداد      .15
تلك الخطة، ويشير إلى هـذا االهتمـام أسـلوب الخطـاب بصـيغة الجمـع       

  . المستخدم في اآليات
  . ستخدام الموازنة أداةً رقابيةً لتنفيذ الخطة بدقةا .16
توفير الحوافز، حيث أنهى تعبيـر الرؤيـا ببشـرى انفـراج األزمـة فـي        .17

 . السنة الخامسة عشرة

كما تم استنباط بعض الصـفات الالزمـة للمخططـين أو المشـتغلين فـي      
  :  ، وهي على النحو التالي التخطيط من خالل اآليات السابقة

  .  يث اتصف يوسف عليه السالم بهذه الصفةح:  الصدق .18
العلم والخبرة، حيث أمر يوسف عليـه السـالم بعـدم تجريـد القمـح مـن        .19

  . سنابله خشية التلف
وذلـك مـن خـالل بيـان طـرق العـالج الصـحيحة        :  النصح واإلرشاد .20

للمشكالت، كما فعل يوسف عليه السالم، وعـدم االكتفـاء بتحليـل وتفسـير     
  .  فقط البيانات والمعلومات

  . أي يكون أميناً غير مسرف وال خائن:  الحفظ .21

  : )162ص  ،2000، المزجاجي (مراحل التخطيط اإلسالمي 
   : وهي فترة تكوين الخطة، وتعتمد على العناصر التالية:  دادــاإلع .1
  . تحديد المشكلة) أ ( 
  . جمع المعلومات عنها بدقة) ب(
    . دراستها وتحليلها) ج( 
  .  لخطة بعد حصول القائد على المشورة السليمةإقرار ا) د ( 



 

-

فـي اإلدارة   –أيـاً كـان نوعـه     –فهذه العناصر تؤكد علـى أن القـرار   
اإلسالمية هو أبعد ما يكون عـن االرتجـال والعشـوائية، وهـذا مـا قـام بـه        

في جميع قراراتـه المدنيـة والعسـكرية، وسـار علـى نهجـه        rالمصطفى 
م، كـأبي بكـر فـي قـرار التصـدي للمرتـدين       صحابته األبرار رضي اهللا عنه

ومانعي الزكاة وتأديبهم، وكذلك عمر الـذي اعتـاد أن يحصـي النـاس عـدداً،      
ويعلم عن أوضاعهم وأعمارهم قبل قـرار توزيـع العطـاءات علـيهم، وهكـذا      

  .  دواليك

وهو الجانب التطبيقـي للخطـة ، وذلـك مـن خـالل األحكـام       :  ذـالتنفي .2
، وال القائـد عنـدما كانـت الخطـة مشـروعاً     إليها  التي توصل) التنظيمات(

، إنمـا تتضـمنها   يذ عند حد العمل بموجـب الخطـة فقـط   تقف مرحلة التنف
لـى  مجموعة من التعليمات والنصـائح التـي يوجههـا القائـد باسـتمرار إ     

؛ لضمان التنفيذ الجيـد بـأعلى قـدر ممكـن     فريق العمل في الجهاز اإلداري
بـي بكـر رضـي اهللا عنـه خلـف القائـد       ، ومن ذلك خـروج أ النجاح من

ـ  ، بـل  د رضـي اهللا عنـه لـيس لتوديعـه فحسـب     العسكري أسامة بن زي
لتزويده أيضاً بالنصائح واإلرشادات التي حثه علـى التقيـد بهـا مـن أجـل      

ال تخونـوا، وال تغلـوا، وال   : "  ، وفيها قـال رضـي اهللا عنـه   الخطة إنجاح
ـ     ، وكذلك فعل مع خالد بـن الو " . . .تغدروا فيان ليـد ويزيـد بـن أبـي س

، ومـا ينطبـق علـى الجانـب العسـكري      وغيرهم من القـادة العسـكريين  
ينسحب أيضاً علـى الجوانـب األخـرى اإلداريـة والماليـة واالجتماعيـة       

 . وغيرها
  

وفيها يتم فحـص العمليـة اإلداريـة لمعرفـة مـا إذا تمـت        : مـالتقيي .3
ـ      ة القائـد  بطريقة صحيحة أو غير صـحيحة، وذلـك مـن خـالل متابع

ومعاونيه لجميع الممارسات اإلدارية التـي قـام بهـا الجهـاز اإلداري؛     
وفـي هـذه المرحلـة أيضـاً تـتم      . للتأكد من أنها تسير وفقاً لما رسم لها

عملية مقارنة األهداف التي تحققـت باألهـداف الموضـوعة سـلفاً فـي      



 

-

الخطة؛ للتأكد من الوصول إلى األغـراض المتفـق عليهـا، وهـذا يـتم      
 .ي جميع الشؤون العسكرية والمدنية واإلدارية وغيرهاف

  :  التخطیط اإلسالمي في الفترة المكیة
هذه المرحلة تمثل مرحلة ما قبل قيـام الدولـة اإلسـالمية، وقـد احتـوت      

 اسـتراتيجي، تخطـيط بعيـد المـدى أو     : همـا على نـوعين مـن التخطـيط،    
ـ  تنفيذي،وتخطيط قصير المدى أو  ا فـي هـذه الفتـرة مـن     وقد تمثَّل كل منهم

  . )85ص  ،2004 المطيري، ( والتخطيط للهجرة للدعوة،خالل التخطيط 

  : للدعوة التخطيط -1  
وهو الحـدث التخطيطـي األول واألساسـي فـي التخطـيط اإلسـالمي       

سـبيل تبليـغ رسـالة اإلسـالم وعقيـدة       في rبشكل عام، حيث اتبع الرسول 
ليـة مرحليـة محكمـة علـى مـدى      عم خططـاً , عاماستراتيجي  كهدفالتوحيد 

  : هما رئيسيتين،تضمنت مرحلتين  عاماً،ثالثة عشر 
 

فهي تعتبـر خطـة مؤقتـة قصـيرة     . استغرقت هذه المرحلة ثالث سنوات
  : المدى، وأهم خصائص التخطيط اإلسالمي في هذه المرحلة ما يلي

فئـات والمسـتويات علـى    عرض الدعوة بشكل فردي انتقائي من مختلـف ال  .1
ـ   rهم رسـول اهللا  من يثق ب ياً للمعارضـة الجماعيـة مـن    ؛ وذلـك تحاش
، ورفضـها مـن قبـل     بدعـة مجهولـة   إذ أن الدين الجديـد آنـذاك   قريش

جال أبـي بكـر الصـديق رضـي     لإلسالم من الر rفدعا  .قريش أمر وارد
يعـة فـي   تـاجر ذو المكانـة الرف  ، ذلك الرجل الوقـور الحلـيم ال   هـاهللا عن
، وقد أثمر هذا االختيار الموفق مـن تمكُّـن أبـي بكـر مـن دعـوة        قومه
،  بالجنـة  rلرسـول  ة من السابقين فـي اإلسـالم ممـن بشـرهم ا    ـخمس
،  ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف     عثمان بن عفان، والزبير بن العوام:  وهم

 . رضي اهللا عنهم حة بن عبيد اهللا، وطلوسعد بن أبي وقاص



 

-

ء زوجتـه خديجـة رضـي اهللا عنهـا، حيـث كانـت       من النسا rودعا 
 rنعم النصير والمعين لـه فـي دعوتـه، ودل هـذا علـى اهتمـام الرسـول        

بالتخطيط األسري، ممثالً في المرأة الصـالحة؛ لمـا لهـا مـن دور فعـال فـي       
  . بناء األسرة المؤمنة؛ وتقوية الجبهة الداخلية في المجتمع المسلم

سـالم علـي بـن أبـي طالـب رضـي اهللا       أما من الصبيان فقد دعا لإل
عنه؛ للداللة على االهتمام بالشباب، وتنشـئتهم تنشـئة إسـالمية صـحيحة؛ فهـم      

  . عدة المستقبل لألمة اإلسالمية

لزيـد بـن حارثـة؛ للداللـة علـى أن الـدعوة        rومن الموالي دعوتـه  
 اإلسالمية ال تعرف العنصرية أو الطبقية والتحيـز لفئـة دون فئـة، بـل ينبغـي     
للتخطيط فيها أن يشمل جميـع أفـراد المجتمـع المسـلم، وأن أسـاس التمـايز       

  . بينهم هو التقوى والعمل الصالح

رد االعتداء عليه قدر اإلمكان، مكتفيـاً بحمايـة نفسـه مـن األذى،      محاولة - 2
ـلْ    ﴿ :وال يعتدي على أحـد قـطُّ؛ تنفيـذاً ألمـر اهللا تعـالى      ذَاهـم وتَوكَّ ع أَ دو

ى  ى بِاللَّعلَ االلَّـه وكَفَ   . ] 48 :األحزاب [ ﴾ـه وكيلً

  . حماية الداخلين الجدد في اإلسالم من األذى واالضطهاد .1

تعليم الرعيل األول القرآن الكـريم وتقويـة اإليمـان فـي قلـوبهم؛ لتحمـل        .2
  . مخاطر المرحلة القادمة

3.   ا لالجتماعـات السـرية، ففـي هـذا   االختيار المناسب لدار األرقم لتكون مقر
االختيار إرشاد وتوجيه للمخططين المسـلمين فـي كيفيـة األخـذ باألسـباب      
الظاهرة في حيطة تامة، مـع التوكـل علـى اهللا لتحقيـق أهـداف الـدعوة؛       
وذلك ألن األرقم شاب صغير السن لم تعلَـم قـريش بإسـالمه؛ وألنـه مـن      

؛ ) أهـل صـاحب الـدعوة    (بني مخزوم، وهي فئة مناوئـة لبنـي هاشـم    
فيستبعد أن تكون االجتماعات في بيته؛ وألن دار األرقـم أقـرب بيـت مـن     

  . الصفا فيسهل دخوله



 

-
وقد تجلت في كيفيـة اختيـار األسـلوب المناسـب فـي الـدعوة؛        المرونة .4

ــ ـــتنفي ـــذاً ألم ــهـر اهللا تع ــي قول ــة  ﴿ : الى ف كمبِاحل ــك ــبيلِ ربِّ ىل س ادع إِ
ة ــن احلَس ــة ، وكــذلك المرونــة فــي اختيــار الوقــت  ]125 : لالنحــ [ ﴾واملَوعظَ

اء عن عبـد اهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنـه      ـفقد ج المناسبين،والمكان 
يـامِ كراهـةَ السـآمة    فـي األ  بالموعظـة  يتخولُنـا  rكان النَّبي  " : قالأنه 
 . ] صحيح [" علَينا

 
مثابة خطة عشرية طويلة المدى، وأهـم  وقد استغرقت عشر سنوات، فهي ب

  : خصائص التخطيط اإلسالمي في هذه المرحلة تكمن فيما يلي
تدرج المسؤولية في التخطيط للدعوة؛ حيـث تبـدأ بمسـؤولية المسـلم عـن       .1

نفسه، ثم مسؤوليته عن أهله وأقربائه، ثم مسـؤوليته عـن مجتمعـه سـواء     
ء أو مـن الحكـام أو   كان ذلك الفـرد المسـلم مـن الـدعاة أو مـن العلمـا      

بتنفيذ هذه المرحلـة بشـكل تـدريجي حسـب      rحيث بدأ الرسول . غيرهم
له عن طريـق الـوحي بإنـذار عشـيرته األقـربين مـن        Uتوجيهات اهللا 

، ثم الصعود على الصـفا بعـد ذلـك وإبـالغ      بني عبد المطلب وعبد مناف
  . قريش وأهل مكة جميعاً بتلك الدعوة

بـدعوتهم جميعـاً لإلسـالم، وتقـدير مـدى      إقامة الحجة على أهـل مكـة    .2
  .  صالحية هذا المجتمع الستمرار الدعوة فيه

فهـم النـواة    اهللا؛تمحيص إيمان المسلمين األوائل، والتأكد من صـدقهم مـع    .3
وصـحابته   r اهللاألولى لألمة اإلسالمية فيما بعـد، حيـث القـى رسـول     

اب مختلفـة مـن العــذ   صـنوف المستضـعفين مــنهم   خصوصـاً  وأتباعـه 
القائـد والمخطـط    وهـو  rالرسـول  ، فكان  واإليذاء من قبل كفار قريش

علـيهم ويشـجعهم، ويحـثهم علـى      يمـر  لهذه الفئة المؤمنـة المضـطهدة   
،  ) المرحلـي العاجـل   الهـدف  (الصبر، ويعدهم بتحقيق النصر والتمكـين  

  . ) اآلجل الهدف (أو الشهادة في سبيل اهللا ثم الفوز بالجنة 



 

-
ى الصبر والجهاد، وإرشاداً لمن جاء بعـدهم بأهميـة ذلـك، مـع     تعويدهم عل .4

ضرورة األخذ باألسـباب مـن أجـل بلـوغ الغايـات واألهـداف العاجلـة        
في هـذه المرحلـة كـل الوسـائل الممكنـة       rواآلجلة، فقد بذل رسول اهللا 

إلقناع قريش بقبول دعوته، فلما لم يلق استجابة منهم، بـل اشـتد أذاهـم لـه     
ســتهزاء تــارة، وبــاإلغراء تــارة أخــرى، قــال مقولتــه بالســخرية واال

المشهورة الدالة على عزمـه وتصـميمه فـي إبـالغ الرسـالة اإلسـالمية       
واِهللا لـو  !  يـا عـم   ":  واالستمرار فـي الـدعوة إلـى اهللا، حيـث قـال     

يسـارِي، علـى أن أتـرك هـذا      فـي  يميني، والقَمـر  في الشمس وضعوا
ظهِرحتى ي اَألمركأهل اُهللا أو ه  ضعيف [ "فيه، ما تَركْتُه [ .  

إتاحة الفرصة لدخول آخرين من غيـر أهـالي مكـة فـي اإلسـالم؛ ممـا        .5
يقوي شوكة المسلمين، وهو ما يـدل علـى عالميـة هـذا الـدين، فبعـد أن       

كل صنوف العنـت واإليـذاء واإلعـراض مـن أهـل       rالقى رسول اهللا 
ض علـيهم اإلسـالم، فـآذوه أكثـر حيـث      مكة، ذهب إلى أهل الطائف يعر

، ولم يثنه فعلهـم ذلـك عـن المضـي قـدماً،      وسفهاءهمسلطوا عليه غلمانهم 
واالستمرار في الدعوة في المواسـم المختلفـة؛ لعلـه يجـد قومـاً آخـرين       

  . وأرضاً أخرى تكون أكثر مالءمة لدعوته

ن، وأن إعالم أعداء اإلسالم بقيمة العقيـدة اإلسـالمية فـي قلـوب المسـلمي      .6
اإليــذاء أو التعــذيب ال يزيــدهم إال ثباتــاً وتضــحية فــي ســبيل تحقيــق 

  . األهداف الشرعية

  : للهجرة التخطيط -2
وهو الحدث الثاني المهم في التخطيط اإلسالمي، حيث كانت الهجـرة إلـى   
الحبشة وبيعتا العقبة بمثابة تخطيط قصير المدى للهجرة النبوية إلى المدينـة التـي   

  . يطاً استراتيجياً طويل المدىتعتبر تخط
 

  :  ومن أهم خصائص التخطيط اإلسالمي لهذه الهجرة ما يلي



 

-

أن لهذه الهجرة تأثير نفسي إيجابي على بعض األفـراد مـن قـريش نحـو       - 1
اإلســالم، حينمــا رأوا أولئــك النفــر رجــاالً ونســاء يضــحون بــأهلهم 

ل اهللا، حيث بلغ عـدد المهـاجرين إليهـا ثالثـة     وأموالهم وأرضهم في سبي
 rوثمانون رجالً إضـافة إلـى أهلـيهم؛ وقـد يكـون هـدف الرسـول        

سياسياً، أال وهو تأليب الرأي العام العـالمي ضـد كفـار قـريش، وكسـب      
  . أكبر قدر ممكن من تعاطف األمم األخرى لقضية المسلمين

وة إلـى اهللا، وتبليـغ   أن هذه الهجرة كانـت ضـرباً مـن الجهـاد والـدع       - 2
زعماء األمم األخرى عن اإلسـالم، ودعـوتهم إليـه فضـالً عـن حمايـة       
أتباعه من جحـيم االضـطهاد واإلرهـاب الـذي كانـت تمارسـه قـريش        
ضــدهم؛ حيــث وصــل اإلســالم ألرض الحبشــة مــن خــالل وصــول 

، فأســلم ملكهــا  المهــاجرين إليهــا واســتقرارهم بهــا آمنــين مطمئنــين
  . ر من أهلها، وكثي )النجاشي(

أنها كانت خطة مرحلية مؤقتة لهجرة المدينـة المنـورة األكبـر والدائمـة؛       - 3
إلـى المدينـة،    rإلقامة الدولة اإلسالمية فيها، فبعـد أن هـاجر الرسـول    

جهز النجاشي سفينتين حملت المسلمين ومن أسلم مـن أهـل الحبشـة فـي     
  . رحلة العودة إلى المدينة

وبعـد نظـره؛    rقاطعاً علـى دقـة تخطـيط الرسـول      أنها كانت دليالً  - 4
بهـذه الهجـرة لمـا     rللحفاظ على مستقبل اإلسالم؛ فلقد أذن رسـول اهللا  

ملـك  (اشتد أذى المشركين في مكـة للمسـلمين، وعلمـه بـأن النجاشـي      
إنr " :  ملك عادل، ال يظلم عنده أحـد، فقـد قـال رسـول اهللا     ) الحبشة

عنده، فـالْحقوا بـبالده حتـى يجعـل اُهللا      أحد ميظلَ ال بأرض الحبشة ملكًا
  . ] جيد " [ لكم فرجا ومخرجا مما أنتُم فيه

، ومعرفتـه بالبيئـة السياسـية المحيطـة،      rأنها أظهرت مهارة الرسول   - 5
  . وهو عنصر مهم في التخطيط اإلسالمي



 

-
 

  :  ألولى والثانية ما يليأهم خصائص التخطيط اإلسالمي لبيعتي العقبة ا
، وتحملـه لمشـقة الـدعوة، وبـذل األسـباب       rالعزم الذي أبداه الرسول  - 1

الممكنة في عرض دعوته على القبائل جميعـاً فـي مواسـم الحـج بعـد أن      
رفضها أهل مكة والطائف، حتى هيأ اهللا له وفداً مـن يثـرب قوامهـا اثنـا     

عوتـه وأسـلموا، فتمـت بيعـة     عشر رجالً، ودعاهم إلى اإلسالم، فقبلـوا د 
؛ ألنهـم بـايعوه علـى أن     ) بيعة التوحيـد  (العقبة األولى، ويمكن تسميتها 

يؤمنوا باهللا وحده وبنبوته، وعاهـدوه علـى أن يحلّـوا الحـالل ويحرمـوا      
  . الحرام بين قومهم إذا رجعوا إليهم

ـ   - 2 ال مصـعب بـن   التمهيد للهجرة النبوية للمدينة المنورة والتهيئة لهـا، بإرس
الـدين،   وتفقـيههم فـي  عمير رضي اهللا عنه؛ لتعليم أهلها القـرآن الكـريم،   

وليجمع له األخبار والمعلومات عـن النـاس واألرض؛ ومـدى صـالحيتها     
  . إلقامة الدولة اإلسالمية

،  rاتضاح التخطيط السياسي واألمنـي وقـوة التفـاوض عنـد الرسـول       - 3
أكبـر مـن يثـرب، كـان عـددهم هـذه        ي وفداًـحيث التقى من العام التال

، وحـدث ذلـك بعـد اتصـاالت سـرية فـي أحـد         بعينـالمرة بضعاً وس
ـ   شعاب مكة في منى ليالً ـ ـ، وقـد أخ س منـوال البيعـة األولـى    ـذت نف

ـ  وا إليهـا العهـد بمؤازرتـه ومناصـرته     ـونفس االلتزامات، إال أنهم أضاف
ـ والقتال دونه متى ما وصـل إلـى المدي   ـ   ةـن  ة العقبـة الثانيـة  فتمـت بيع

  . ) البيعة السياسية (وسميت 

العمل على تكوين أول مجلس شورى إسالمي رسـمي، وذلـك مـن خـالل      - 4
نين إلسـالم  ضـام  يكونـوا من الوفد اثنـي عشـر نقيبـاً     rطلب الرسول 

، والتي مهـدت السـبيل للهجـرة النبويـة ومـن ثـم       قومهم ومناصرتهم له
  . نة المنورةإقامة الدولة اإلسالمية في المدي



 

-

  : )148، ص 2000المزجاجي،  (النبوية إلى المدينة المنورة  الهجرة) ج( 
للمسـلمين بـالهجرة إلـى     rعلى إثر بيعة العقبة الثانيـة أذن الرسـول   

وأبـي بكـر وعلـي وبعـض      rالمدينة المنورة، ولم يبق فـي مكـة إال هـو    
ططـت  المستضعفين ممن ال يستطيع الهجـرة، ولمـا علمـت قـريش بـذلك خ     

، ولكن اهللا أوحـى إليـه بـذلك وأمـره بـالهجرة، وتنفيـذاً        rلمقتل الرسول 
خطـة محكمـة متكاملـة اشـتملت علـى       rألمر اهللا تعالى وضع رسـول اهللا  
  : عناصر التخطيط اإلسالمي كما يلي

، إال  أمـر الهجـرة عـن أصـحابه     rالسرية البالغة، حيث كتم الرسـول   .1
ـ  أبي بكر وعلي رضـي اهللا عنهمـا   د أخبرهمـا قبـل تنفيـذ الخطـة     ، فق

وأسند أمر المبيت في فراشة إلى علـي بـن أبـي طالـب رضـي      . مباشرة
  .يفعل ذلك r، حيث أعطاه بردته ليتسجى بها كما كان النبي  اهللا عنه

بذل األسباب المادية والمعنوية الالزمة لتنفيذ خطـة الهجـرة علـى أسـس      - 2
  : عملية دقيقة عن طريق

ــة، كالمــال  تحديــد االحتياجــات • ــة الطويل األساســية والضــرورية للرحل
  . ووسائل النقل ومؤونة الطريق واألعوان

  . السماح ألبي بكر الصديق رضي اهللا عنه بمرافقته في الهجرة •
الخروج من بيته بحفظ اهللا تعالى وحمايتـه رغمـاً عـن أنـف محاصـريه       •

  . من كفار قريش
ء الـذين جـدوا فـي طلبـه     اتِّباعه خط سير مخالف لما كان يتوقعه األعـدا  •

في الطريق الشمالي، بينما هو سلك الطريق الجنـوبي المتجـه نحـو الـيمن     
  .  حتى بلغ جبل ثور، ثم توجه بعدئذ إلى الشمال

لجأ إلى غار ثور لالستراحة من متاعـب المشـي الطويـل، وحمايـة نفسـه       •
  . وصاحبه أبي بكر

  . مالبقاء في الغار ثالث لياٍل حتى ينقطع الطلب عنه •



 

-

 rوالتوكــل عليــه؛ وذلــك عنــد طمأنــة الرســول  Uاالرتبــاط بــاهللا  •
: لصاحبه في الغـار عنـدما تخـوف مـن رؤيـة المشـركين لهـم، بقولـه        

  . ] صحيح " [اُهللا ثالثُهما باثنَينِ ظنُّك ما"
اهللا بن أبي بكر رضي اهللا عنه ليكـون وسـط قـريش بمكـة      تخصيص عبد •

 بالمعلومات المهمة عن الوضعالمكرمة في النهار، وليوافيه مساء .  
رضـي اهللا عنهــا  )  ذات النطــاقين (خصـيص أسـماء بنــت أبـي بكـر      •

  . فتأتي مع أخيها في المساء يهمابإحضار ما تيسر من الطعام إل
تكليف عامر بن فهيرة مولى أبي بكـر رضـي اهللا عنهمـا برعـي األغنـام       •

  . حول مدخل الغار؛ لمحو آثار من يمدهم بالغذاء والمعلومات
اهللا بن أريقـط الليثـي إلحضـار راحلتـين، ويكـون دلـيالً        االتفاق مع عبد •

  . لهما في رحلتهما، حتى يصال إلى المدينة المنورة
وصوله إلى قُباء، حيث أقام بها أربعة أيـام وأسـس خاللهـا مسـجد قُبـاء       •

  . وصلى فيه

  . نةالسير بأمر من اهللا إلى يثرب، والتي سماها بعد نزوله بها بالمدي •
  : التخطیط اإلسالمي في الفترة المدنیة

وهــي مرحلــة تأســيس الدولــة اإلســالمية، فقــد اســتطاعت الدولــة 
اإلسالمية الفتية مع بداية هذه الفترة أن تضـع التخطـيط الشـامل للدولـة مـن      
خالل التخطـيط السياسـي واالجتمـاعي والتربـوي واالقتصـادي والعمرانـي       

ت الدولـة بمفهومهـا المعاصـر، حيـث     والعسكري؛ نتيجة توافر كـل مقومـا  
األرض المتمثلة فـي المدينـة المنـورة، والشـعب المتمثـل فـي المهـاجرين        
واألنصار والطوائف األخرى كـاليهود، والتنظـيم السياسـي واإلداري المتمثـل     
في التشريع اإلسالمي القائم على الكتـاب والسـنة، ووجـود السـلطة المتمثلـة      

  .  للدولة اإلسالمية كقائد أعلى rفي شخص الرسول 

  : نذكر أهم خصائص التخطيط اإلسالمي بجوانبه المتعددة في هذه الفترة



 

-

خصائص التخطيط السياسي واالجتماعي اإلسالمي في الفتـرة المدنيـة    أهم) أ ( 
  : )96ص  ،2004، المطيري(

دسـتور  " وضع وثيقة المدينة أو صـحيفة المدينـة، والتـي ُأطلـق عليهـا       .1
وما تضمنته مـن أمـور سياسـية وإداريـة واجتماعيـة متكاملـة        ،"المدينة 
م الدولة اإلسالمية الناشـئة فـي تلـك الفتـرة، جـاءت فـي إحـدى        ـلحك

ووفقاً لما جاء فيهـا فإنـه يمكـن حصـرها علـى النحـو       .  داًـوخمسين بن
  : التالي

من الوثيقة تضمنا التعريـف بالشخصـية المسـتقلة لألمـة      )2 – 1(البندين  •
  .  المية، والتي تميزها عن غيرها من األمماإلس

ونـوع الحريـة السياسـية للفئـات      الذاتي،تضمنت الحكم  )11 – 3(البنود  •
  . المختلفة في إطار الدولة اإلسالمية الشاملة

  .  العالقات االجتماعية بين الطوائف المختلفة حددت )28 – 12(البنود  •

والحكــم والقضــاء فــي وضــحا مصــادر التشــريع  )45 – 25(البنــدين  •
  . rالدولة اإلسالمية، وأن مرده إلى اهللا وإلى محمد 

أما بقية البنود فمنها ما يتعلق باإلبقـاء علـى األعـراف السـابقة، الخاصـة       •
بالديات وافتداء األسـرى والقصـاص، وعالقـة اُألمـة اإلسـالمية بـاألمم       

  . األخرى المجاورة

  . ، وعالقة الحاكم بالمحكوم الداللة على عدل اإلسالم وسماحته - 2

، وحنكتـه السياسـية واإلداريـة كـأعلى      rالداللة على كفـاءة الرسـول    - 3
سلطة في الدولة اإلسالمية؛ وذلك بنجاح تخطيطه فـي جعـل أهـل المدينـة     
وحدة واحدة، عن طريق المؤاخـاة بـين المهـاجرين واألنصـار، وجعـل      

يد موقـف اليهـود مؤقتـاً بعـد     كما أنه ح. العقيدة هي الرابط األساسي بينهم



 

-

أن كانوا مصدر قالقل وفتنـة وزعزعـة ألمـن أهـالي تلـك البلـدة مـن        
  . األنصار

، 2005 اآلنسي، ( خصائص التخطيط التربوي اإلسالمي في الفترة المدنية أهم) ب(
  : )288ص 

ين أُوتُوا ﴿ : يقول تعالى الَّذو نكُموا منآم ينالَّذ عِ اللَّـه جات واللَّــه بِمـا تَعملُـون     يرفَ رد لْمالْع
ــبِري ــة[ ﴾خـ ــول اهللا  ]11 : المجادلـ ــول رسـ ــلكr :  " ، ويقـ ــن سـ مـ
، حيـث   ] صـحيح  ["  ، سهل اُهللا له به طريقًا إلى الجنة علما فيه يلتمس طريقًا

 م؛المسـل اهتمت اإلدارة اإلسالمية بالتربية؛ وهدفها في ذلك بناء شخصـية الفـرد   
قادراً على الفهم واالستجابة؛ متمكناً من تشرب  ، والثقافةليكون مؤهالً لتلقي التعليم 

  . حضارة أمته وفهمها والتمسك بها

ومن أبرز خصائص اإلدارة اإلسالمية للتخطيط التربوي في الفترة المدنيـة  
  :  ما يلي

  . االهتمام بتعليم الفرد وتربيته وثقافته .1
  . في مختلف مراحل العمر االهتمام بتعليم الفرد .2
  . المسجد/ انتشار الثقافة اإلسالمية عبر مؤسسة الدولة المركزية  .3
  . االهتمام بتعليم المرأة وتثقيفها .4
  . احترام عقل اإلنسان وتنميته بالسؤال والحوار .5
  . امتزاج العلم بالعقيدة لضمان النفع .6
  . ارتباط العلم بحاجات البشر ومنافعهم .7
  . الروح والعقل والجسدإيجاد التوازن بين  .8
  . التعرف على الفروق الفردية ومراعاتها .9

  . االهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية في العمل .10
  . االهتمام بالدين والدنيا معاً .11



 

-

، المزجـاجي  (خصائص التخطيط االقتصادي اإلسالمي في الفترة المدنية  أهم) ج( 
  : )155، ص 2000

  :  الل ما يليـن خـالمية مـة اإلسـماد األـة القتصـد ثابتـوضع قواع
ــ • ـــم الربـتحري ـــ ـــا والقم ـــار والغ ـــش ف ـــي البي راء ـع والش

  . واالحتكار

كنـوادي   المشـروعة، محاربة كل أنـواع الممارسـات االقتصـادية غيـر      •
  . الرقص وبيع الخمور وغيرها

ـ ـتحقي • ـ ـق اإلش ة والماديـة علـى السـواء لكـل أفـراد      ـباعات الروحي
ــ ـــ، وبشــ لمـع المســـالمجتم ـــكل مت ــن ـوازن به ــق األم دف تحقي
  . والرخاء

حصر الموارد الماليـة للدولـة اإلسـالمية مـن خـالل إيـرادات الزكـاة         •
والصدقات والهبات وخُمس الغنـائم والمعـادن والركـاز والمسـتخرج مـن      
البحار والفـيء سـواء أكـان خراجـاً أو جزيـة أو عشـوراً واألراضـي        

  . خرىالزراعية والصناعات واألعمال األ

ن خــالل مصــاريف الصــدقات ـحصــر النفقــات للدولــة اإلســالمية مــ •
، والمصاريف العسكرية سواء أكانـت مدنيـة لألمـن الـداخلي      ) اةـالزك(

ـ ـة للدفـأو حربي ، ونفقـات الخـدمات العامـة     يـاع من العدوان الخارج
ــ ـــكالتعلي ــرق ـم والصح ــاة والط ــاطات  ، ونحوه ــاريف للنش ومص

ـ اجد ـالمية كالمسـاإلس ـ ـوتأم ـ  ـين األئم دع والـدعوة  ـة ومحاربـة الب
زة الحكوميــة للدولــة مــن مرتبــات ـف األجهـــ، ومصاريــ ى اهللاـإلــ

ــل    ــات تموي ــا، ونفق ــاءات ونحوه ــيانة وإنش ــزات وص ــور وتجهي وأج
ـ  ـاطات االسـالنش ال التجاريـة وثـروات األمـة    ـتثمارية للدولـة كاألعم

ــ  ــاطن األرض أو أعم ــي ب ـــف ـــاق البح ــار والـار أو األنه ابات ـغ
  . اـونحوه



 

-

 المطيـري،  (خصائص التخطيط العمراني اإلسالمي في الفتـرة المدنيـة    أهم) د ( 
  : )95ص  ،2004

  : طريقالبناء الحسي للمساجد والدور والمساكن عن  .1
بناء مسجد قُباء عند بني عمرو بـن عـوف، كـأول مسـجد أسـس علـى        •

، ثـم   ى فيـه في بنائه مـع أصـحابه، وصـل    rالتقوى، وقد ساهم الرسول 
  .مكث بضعة عشر يوماً عند ذلك الحي من األنصار

في المكـان الـذي بركـت فيـه ناقتـه القصـواء،        rبناء مسجد الرسول  •
بعدما اشترى تلك البقعة من الغالمين اليتيمـين اللَّـذَين يملكانهـا، واشـترك     

  . هو وصحابته أيضاً في بنائه حتى اكتمل

د النبـوي، كمـا اخـتص أهـل     حول المسـج  rبناء بيوت أزواج الرسول  •
الصفَّة من فقراء المهاجرين من الصحابة، ببناء خـاص خَطَّـطَ لـه بناحيـة     

  . من المسجد

  . بناء دور ومنازل المهاجرين من الصحابة من أهل مكة •

بناء منازل القبائل المهاجرة إلى المدينـة، كقبيلـة قـيس وتمـيم وقضـاعة       •
  . وبني بكر وبني المصطلق

  : خاللوذلك من  والمساكن،وي لعمار المساجد والدور البناء المعن .2
المسـجد ملتقـى للمسـلمين، يـؤدون فيـه الصـلوات        rجعل الرسـول   •

  . المفروضة، ويتعلمون فيه القرآن والسنة

المسجد داراً للشورى، ومقـراً السـتقبال الرسـل ووفـود      rاتخاذ الرسول  •
  . القبائل

ـ     rجعل الرسول  • ل بـين المتخاصـمين   المسـجد محكمـة للقضـاء والفص
  . والمتنازعين



 

-

المسجد مقـراً لقيـادة الجـيش اإلسـالمي، تخـرج منـه        rاتخاذ الرسول  •
  . الغزوات والسرايا

المزجـاجي،   (خصائص التخطيط العسكري اإلسالمي في الفترة المدنيـة   أهم) هـ(
  : )150، ص 2000

تأصيل عظمة الجهاد في قلب كـل مسـلم، بالحـث عليـه وإبـراز منزلـة        .1
  . المجاهدين في سبيل اهللا في الدنيا واآلخرة

إفهام األعداء بأن فترة المهادنة واالستسالم ولَّـت إلـى غيـر رجعـة، وأن      .2
  . أي اعتداء سوف يواجه رداً أعنف مما يتوقعونه

تعويد الجميع على الحذر الشـديد واالسـتعداد الـدائم للـدفاع عـن الـدين        .3
ـ   تمر عـن تحركـات األعـداء،    وأمته؛ وهذا ما أدى إلى االسـتطالع المس

مما دفع المسلمين إلى مباغتة العدو بقوة وحـزم فـي عـدة سـرايا بعثهـا      
؛ إلبــراز قــوتهم علــى الســاحة العســكرية؛ فكــان ذلــك  rالرســول 

التخطيط كله تمهيداَ واستعداداَ للغزوات الكبرى كبـدر وأحـد ثـم الخنـدق     
  . وغيرها فيما بعد

ل المهـاجرين، واسـتولت عليهـا    تهديد تجارة قريش التي صـادرت أمـوا   .4
ظلماً وعدواناً؛ وذلك إليجاد مصـدر مـالي، يسـهم فـي تنميـة اقتصـاد       

  .  الدولة اإلسالمية الوليدة

عقد التحالفات أو المواعدة مع القبائـل؛ لضـمان حيادهـا أو تعاونهـا عنـد       .5
  . المواجهة الكبرى مع قريش

،  ين المسـلمين تحقيق أعلى درجات االنضباط العسكري في صفوف المجاهد .6
والقدرة على التحكم في توجيههم، وفقاً ألهداف الخطة العسكرية دون حـدوث  

ألصحابه مـن   rالشورى اإليمانية، وذلك بمشاورته . أي تردد أو استفسار
  .  المهاجرين واألنصار حول لقاء المشركين



 

-
حيـث اسـتطلع    الالزمـة، التحري والدقة في جمع البيانـات والمعلومـات    .7

 وعـدتهم، قبل بداية إحدى معاركـه خبـر األعـداء وعـددهم      rالرسول 
فلما تبين أنهم ينحرون ما بين عشرة وتسـعة مـن اإلبـل فـي كـل يـوم       

          . قدر عددهم فيما بين التسع مئة واأللف يليه،والذي 

وذلـك باسـتخدام المـوارد     المتاحـة، بذل األسباب المادية حسب اإلمكانات  .8
حيث كان عـدد المسـلمين أكثـر بقليـل مـن       فرة،المتواالبشرية والمادية 

  .  ثالث مئة، ومعهم فَرسان، وسبعون بعيراً فقط

يقسـم   rاتخاذ المواقع للجـيش أثنـاء المعركـة، حيـث كـان الرسـول        .9
، كمـا عمـل    وحدات الجيش إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسـرة وقلـب  

طـط نجاحـاً   بذلك من بعده الخلفـاء الراشـدون، ولقـد أثبتـت هـذه الخ     
ملحوظاً في خوض غمـار المعـارك ببسـالة وتفـوق، وإن مخالفتهـا قـد       
أثبتت النتيجة السلبية وهي خسران المعركة مثـل مـا حـدث تمامـاً فـي      

  . معركة أحد

إعطاء الصالة وضعاً خاصاً في الخطط العسـكرية؛ وذلـك بتأديـة صـالة      .10
س الخوف، وهي فريق يصلي واآلخر يحرس، ثـم يعـود المصـلي ليحـر    

  .  والحارس ليصلي مع اإلمام في آن واحد

 Uترسيخ الجانب العقدي واإليماني فـي النفـوس بـااللتزام بتقـوى اهللا       .11
قبيـل نشـوب معركـة بـدر،      rوهذا ما فعله الرسـول   ، والتوكل عليه

، بإنجـاز وعـده    Uحيث ظل قائماَ يصلي ويـدعو ويتضـرع إلـى اهللا    
بكـر الصـديق رضـي اهللا    ونصره على األعداء، حتى أشفق عليـه أبـو   

عنه من حالته تلك، فكانت نتيجة تلك المعركـة النصـر البـاهر للمسـلمين     
وسـقط قـادة الكفـر مـن صـناديد      , على الرغم من قلة عـددهم وعـدتهم  

صــرعى فــي أرض  -الــذين كــانوا يضــطهدون المســلمين  –قــريش 
وكمـا وعـد هـؤالء    , قبـل المعركـة    rالمعركة ، كما تنبـأ الرسـول   

  . ين المستضعفين عندما كانوا يعذبون أثناء الفترة المكيةالمسلم



 

-

ومن المقومات التي يجب توافرها لتحقيق سالمة هذه الخطـط العسـكرية،   
  : )103، ص 1985البنا،  (والوصول إلى النصر ما يلي 

  . ) ويقصد بذلك الشورى (المشاركة بين القائد وجنوده في وضع الخطة  .1
  . قات حسنة بين القائد وجنودهأن يتم تنفيذ الخطة وسط عال .2
  . أن تكون الروح القتالية أو المعنوية للجيش عالية .3

  : ةـــــــــــالخاتم
علـى أن التخطـيط   االستعراض السـابق للمحـاور فـي الورقـة     يؤكد 
نهجيـة لصـناعة التغييـر اإليجـابي، والـتخلص مـن العمـل        ماالستراتيجي 

ينحصـر فـي    المؤسسـة أن دور التقليدي وأساليبه النمطية التـي تقـوم علـى    
ــ ــذي، وأنه ــب التنفي ــة دون أن  االجان ــراءات اليومي ــال واإلج ــير لألعم مس

  . في صناعة القرار وصناعة التغييرمشاركة 

 فـي  والوظـائف  الركـائز  أهـم  مـن  االستراتيجي التخطيط أصبح ولهذا
 تعليميـة  مؤسسـة  أي علـى  الصـعب  مـن  أنه حيث المؤسسي، اإلداري العمل
دون المتسـارعة   بـالمتغيرات  يعـج  والـذي  الحاضر الوقت في هانشاط ممارسة

  . القيام على خطط استراتيجية

بأهميـة  ؤسسـات التعليميـة   ولعل ذلك يقتضي إيمان كافـة العـاملين بالم  
، للتخطـيط االسـتراتيجي  التخطيط االستراتيجي القـائم علـى الفهـم الصـحيح     

الالزمـة لـذلك    طلبـات تالم، األهداف، المقومات وأسس تنفيـذه  بجانب وضوح 
واألصـل   المجاالت التي يشـملها التخطـيط االسـتراتيجي   ، مبررات العمل به ,

 ، االسالمي الراسخ لهذا المنهج الـذي شـمل جميـع مجـاالت العمـل االداري     
  . عي وكذلك التربوياالجتما, العسكري, االقتصادي, السياسي

 خطـيط الت وتؤكد هذه الورقة العلميـة مـن خـالل مـا تـم طرحـه ان      
 بركـب  للحـاق  التعليميـة  الـنظم  أمـام  المتـاح  العلمي السبيل هو االستراتيجي
 إلـى  التقليديـة  الـنظم  مرحلـة  مـن  بالتربيـة  واالنتقـال  المتقدمة، المجتمعات



 

-

والسبيل للوفـاء بمتطلبـات تحقيـق رؤيـة المملكـة العربيـة        العالمية، مرحلة
 فعاليـة  التربويـة  اإلداريـة  العمليـات  أهـم  مـن  حيث انه،  2030السعودية 
والتـي تطمـح    المرجـوة  التربويـة  النتائج على إيجابية آثار من لها لما وفائدة،

  . لها المملكة العربية السعودية
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