
 التخطيط التربوي .. 

يراد تحقيقها ويتم  إلى أهداف مستقبلية  ولعاريف ومعاني كثيرة ويستخدم للوصللتخطيط عدة ت

هو نشاط أنساني منظم ، شامل ومستمر “تنفيذها حسب اإلمكانيات المتاحة. ومن تعاريف التخطيط 

 . كانات المادية والبشريةلتحقيق األهداف المحددة في إطار اإلم

 يط بمفهومة العام على مستوى الدولة:التخط

هو مجموعة العمليات الذهنية التمهيدية القائمة على أتباع المنهج العلمي والبحث االجتماعي وأدواته 

لتحقيق أهداف محددة لرفع المستوى االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي والتربوي أو جميعها 

 لتحقيق سعادة الفرد ونمو المجتمع.

 خطيط التربوي على مستوى الدولة:مفهوم الت

هو رسم للسياسة التعليمية بكامل صورتها مع مراعاة أوضاع البلد السكانية واالقتصادية واالجتماعية 

 وأوضاع الطاقة العاملة، وذلك من أجل تنمية العنصر البشري الذي هو رأس مال كل أساس وتطور.

 التخطيط التربوي:

لتي تتضمن أساليب البحث االجتماعي ومبادئ وطرق التربية وعلوم هو العملية المتصلة المستمرة ا

اإلدارة واالقتصاد، وغايتها أن يحصل الطالب على تعليم كافي ذو أهمية واضحة وعلى مراحل 

محددة، وأن يتمكن كل فرد في المجتمع على الحصول على فرصة تعليمية ينمي بها قدراته ويسهم 

 في تقدم بالده في شتى النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية.إسهاماً فعاالً بكل ما يستطيع 

 أنواع التخطيط ومستوياته:

 أـ أنواع التخطيط:

 ـ التخطيط مع توفر البيانات الكافية واإلحصائيات الالزمة1

 ـ التخطيط دون توفر البيانات2

 ـ التخطيط بدون أهداف واضحة3

 ب ـ مستوياته:

 ـ على مستوى الوزارة2                                ـ على مستوى الدولة1

 ـ على مستوى اإلدارة التنفيذية4                       ـ على مستوى اإلدارة العامة3

 ـ على مستوى المعلم6                   ـ على مستوى اإلدارة المدرسية5



 خطوات عملية التخطيط:

 لي:يمكن تحديد هذه الخطوات على النحو التا

 ـ تحديد األهداف المراد تحقيقها1

 ـ جمع المعلومات الالزمة وإعداد تقديرات وتنبؤات2

 ـ تصنيف المعلومات واختيار الضروري منها وتحديد األعمال الضرورية3

 ـ تحديد اإلمكانات المطلوبة ورصد االعتمادات المالية للتنفيذ4

 ـ رسم الخطة بعناصرها.5

 فوائد التخطيط الناجح:

 يساعد في استغالل الوقت واإلمكانات بشكل أمثلـ 1

 ـ يساعد في ترتيب األهداف حسب أهميتها وليس بشكل عشوائي2

 ـ يساعد في استثمار الطاقات البشرية والمادية بشكل جيد3

 ـ يساعد في اإلفادة من تجارب اآلخرين واالنطالق من حيث وصلوا4

 من عملية التكرارـ يساعد في اإلفادة من الخطط السابقة ويمنع 5

 ـ يساعد في الوصول إلى الحكم الموضوعي والتقويم النزيه6

 ـ يعطي المخطط ثقة كبيرة في قدراته وفي نفسه.7

 خصائص التخطيط:

 أي البد أن يكون التخطيط غير متوقف أو متقطع. االستمرارية:ـ 1

 يجب أن تحدد أهداف يجب تحقيقها:  له أهداف محددةـ 2

توجد أولويات معينة تكون أهم من غيرها في وقت معين، فوقت المشاكل والحروب  : قداألولويةـ 3

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

 مثالً الزراعة.

ال بد أن  همفاجئ بأي صعوباتالبدائل، فإذا اصطدمت الخطة  : البد من وجوداالختيار بين البدائلـ 4

 يكون البديل جاهز ومتوفر.



 : شمول جميع القطاعات وجميع األنشطة المرتبطة بالخطة.الشمول ـ5

: يجب أن تكون الخطة مرنة وقادرة على مواجهة الظروف والمستجدات وذلك من خالل المرونة ـ6

 نفس الخطة السابقة ولكن مع إجراء تعديالت بسيطة.

الخطة واضحة ودقيقة وغير متشعبة، ألن الخطة الغير واضحة  : يجب أن تكونالوضوح والدقة ـ7

 والمتشعبة يصعب تحقيقها لكثر االستفسارات التي تنتج من عدم الوضوح.

: ال بد أن تكون الخطة واقعية ومن أشياء ممكن تحقيقها، وأن نكون واقعيين عند وضعها، الواقعية ـ8

 وأن ال نتحدث عن أحالم.

اً مستقبلية، أي تكون لدى واضع الخطة نظرة مستقبلية وأن تكون لدية القدرة : الخطة دائمالتوقع ـ9

 على توقع المستقبل واستشفاف ما يحدث.

 التخطيط لعملية التدريس:

هو وضع تصورات لما سيقوم به المعلم من أنشطة وتدريبات مختلفة أثناء درسه لتحقيق األهداف 

 عند الطالب على اختالف ميولهم وقدراتهم. التعليمية )السلوكية( لهذا الدرس والمحددة

 الخطة:

 هي البرنامج التنفيذي لتحقيق أهداف التخطيط في زمن محدد وبآليات وأساليب محددة وموصوفة.

 عناصر الخطة:

 تتكون الخطة من عدة عناصر أهمها:

 ـ المجاالت التي يراد منها اشتقاق األهداف المنشودة أو المحتوى1

 دة والمراد التوصل إليها وبلوغهاـ األهداف المنشو2

 ـ األنشطة واإلجراءات التي ستتبع لتحقيق األهداف3

 ـ اإلمكانيات والموارد الالزمة لعملية تطبيق الخطة4

 ـ المنفذون5

 ـ الزمن )توقيت التنفيذ(6

 ـ أساليب المتابعة والتقويم7

 ـ المالحظات8



 أنواع الخطط:

 شرة أو خمس سنوات() ع               ـ خطة طويلة المدى

 ) سنوية أو نصف سنوية(             ـ خطة متوسطة المدى

 ) شهرية أو أسبوعية(              ـ خطة قصيرة المدى

 )يومية أو موقفيه(                            ـ إجرائية

 الخطوات التمهيدية لبناء الخطة التربوية:

 ن الفلسفة التربوية للبالد والفلسفة الكامنة وراءها.ـ تحديد األهداف الكبرى للخطة المشتقة م1

ـ تنظيم جهاز التخطيط التربوي أو األجهزة الفنية المعنية بهذا األمر وتحديد مهامهم 2

 واختصاصاتهم.

ـ وضع دليل إرشادي يهدي المخطط التربوي بأن يحتوي عمله على األهداف الكبرى وعلى بنية 3

 األساليب التي ستتبع.جهاز التخطيط وكذلك المبادئ و

 ـ إشراك الرأي العام بالمجتمع في الخطة ليدرك مقاصدها ويساهم في تنفيذها.4

 المراحل األساسية في بناء الخطة:

 ـ مرحلة أعداد مشروع الخطة ويتضمن دراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي1

 وإصدار التشريعات ـ مرحلة االستشارات وتبني المشروع وتتضمن إذاعة المشروع2

 ـ مرحلة تنفيذ الخطة وتصحيحها وتتضمن وضع برنامج للتطبيق والتصحيح3

 ـ مرحلة تقويم الخطة والمراجعة وتتضمن التطبيق والمتابعة ووضع معايير التقويم4

 مراحل بناء خطة:

 طة السابقةـ مرحلة ما قبل وضع الخطة، وهنا تحدد االحتياجات واإلمكانيات، مع دراسة النتائج للخ1

 ـ مرحلة وضع الخطة مع مراعاة ترتيب األولويات حسب الحاجات2

 ـ مرحلة تقويم الخطة.3

 



 الخطوات التي يجب القيام بها قبل وضع الخطة:

ـ تحديد حاجات المعلمين والطالب والبيئة المدرسية والمجتمع المحلي لما يخدم العملية التعليمية من 1

 خالل ما يلي:

 ت والمقابالت الفردية أو الجماعيةـ االجتماعا  أ

 ب ـ دراسة جميع السجالت التراكمية للمعلمين والطالب

 ج ـ إجراء دراسات مسحية للطالب بمساعدة معلميهم والمرشد الطالبي والوكيل.

ـ تحديد اإلمكانات البشرية والمادية في المدرسة واإلدارة التعليمية والمجتمع المحلي وذلك من 2

 خالل:

 دراسة واقع البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بالمدرسة  أ ـ

 ب ـ تحديد مواهب وقدرات المعلمين وأفراد المجتمع والمسؤولين في اإلدارة التعليمية.

 ـ دراسة المناهج والكتب الدراسية وأساليب التقويم من خالل المعلمين3

 ـ دراسة الخطة السنوية السابقة ونتائج تقويمها.4

 ت التي يجب القيام بها عند وضع الخطة:الخطوا

 ـ تحديد المجاالت التي تحتويها الخطة.1

 ـ تحديد الحاجات في كل مجال وترتيبها حسب األهمية.2

 ـ ترجمة الحاجات إلى أهداف محددة قابلة للتحقيق مع مراعاة اإلمكانيات المتاحة.3

 ألهداف.نشطة واإلجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق اـ تحديد األ4

 ـ تحديد الشخص المسؤول )أو األشخاص(، أو الجهة المسؤولة عن عملية التنفيذ.5

 ـ تحديد الزمن الالزم لعملية التنفيذ.6

 ـ تحديد أساليب التقويم وأدواته.7

 وأساليب المتابعةـ تحديد مؤشرات النجاح 8

 



 الوقتإدارة 

Time Managementب الفرد وفهمه لكيفية استثماره ، تقتصر عملية إدارة الوقت على استيعا

واستغالله إلنجاز أكبر عدد من األهداف في حياة الشخص اليومية، كما تسعى إدارة الوقت في 

الدرجة األولى إلى تقليص الوقت الضائع قدر اإلمكان واستبدال الفراغ خالله بإنجاز أعمال ذات 

 املين في منظمة ما. أهمية، وبالتالي يساعد على زيادة إنتاجية األشخاص أو الع

 

كما يمكن تعريفه على أنه التحكم بالوقت ووضعه تحت السيطرة، والمدير الناجح يولي الوقت أهمية 

بالغة، فيتم وضعه في الحسبان قبل البدء بإنجاز األعمال الموكلة له ومهماته، وذلك نظراً لكون الوقت 

 من أهم الموارد التي يجب إدارتها. 

 

 قتمهارات إدارة الو

  .التخطيط 

  .التنظيم 

  .تحديد األولويات 

  .التوجيه 

  .المتابعة 

 

 

 

 

 



 

 وسائل إدارة الوقت

 هناك وسيلتان إلدارة الوقت وهما كالتالي: 

 الوسائل التقنية

يمكن استغالل األجهزة والوسائل التقنية في إدارة الوقت، مثل الحاسبات اآللية، وأجهزة الهاتف، 

، واإلنترنت، والبريد اإللكتروني، ويسّهل هذا النوع من وسائل المساعدة والمسجل الصوتي، والفاكس

في إدارة الوقت من الجهد في تكرار تسجيل القرارات العامة وتوزيعها، وتعتبر هذه الوسائل ذات 

 أهمية بالغة نظراً لما تمتاز به من سرعة عالية ودقة. 

 

 الوسائل غير التقنية )الشخصية(

اتكالياً، حيث يعتمد فيه الرئيس على مرؤوسيه في تنظيم وقته، مثالً يتولى  يعتبر هذا األسلوب

السكرتير الدور األهم في ترتيب وتنظيم وقت المدير، ولكن له فوائد متعددة، منها رفع مستوى 

الفاعلية والكفاءة في العمل، كما يعطي المدير وقتاً كبيراً في التركيز على مهام ذات أهمية أكثر، 

 الوقت.  وتوفير

 

 عوائق إدارة الوقت

  التأجيل: يعتبر التأجيل من أبرز عوامل الفشل في أداء المهام، حيث يؤدي تأجيل المهام

والواجبات وعدم االلتزام بمواعيد التسليم النهائية إلى إيصال الشخص للغرق في األمور 

 . الصعبة، لذلك ينصح بتحديد قائمة األعمال ومواعيدها ليتم االلتزام بها



  مقاومة التغيير: يتوجب على أي شخص أن يتّسم بالمرونة واإلرادة، حتى يتمكن من إدارة

الوقت بشكل ناجح، لذلك يجب التخلص من العادات السيئة التي من شأنها إضاعة الوقت في 

 أمور غير هامة. 

 

 فوائد إدارة الوقت

 نظيمه في رفع معنويات الحد من ضغط العمل وتقليص معدل التوتر: تساهم إدارة الوقت وت

 العاملين، كما تساعد على التقليل من ضغط العمل، والتحفيز لإلنتاج واإلبداع أكثر. 

  يترك أثراً إيجابياً بالشعور بالفخر واإلنجازات التي حققها، حيث إن االلتزام بتنظيم الوقت

 ها. وإدارته والتقيّد بتقسيم األهداف المطلوب تنفيذها يساعد على سهولة تحقيق

  رفع معدالت الطاقة في أداء العمل، عند مباشرتك في تنظيم وقتك وإدارته يمنحك ذلك

 شعوراً إيجابياً بالرغبة بإنجاز المزيد من الواجبات، واالبتعاد عن عادات تأجيل المهام. 

 

 اساليب ادارة الوقت)نظريات ادارة الوقت(:

 لشكل المثالي سأذكر أهم ثالث نظريات هنالك نظريات ودراسات كثيرة لكيفية ادارة وقتنا با

 تساعدنا في ادارة وقتنا

 ”ستيغن كوفي“مصفوفة االولويات  

 :وتنص على ان اي عمل نقوم به ينحصر ضمن واحد من اربع مربعات وهي 

المربع االول: وهو مربع االمور المهمة والمستعجلة ويسمى مربع الطوارئ ويعالج فيه 

 لوقت.األمور المستعجلة من ناحية ا

المربع الثاني: وهو مربع االمور المهمة وغير المستعجلة وهو مربع الناجحين ويتم فيه 

 التخطيط لالمور المهمة.

 المربع الثالث: وهو مربع االمور الغير هامة والمستعجلة كحاجة سيارتك للوقود مثال.

 ى النت.المربع الرابع: وهو مربع االمور الغير هامة والغير مستعجلة كالدردشة عل

 !هل انت تمتلك مهارة ادارة الوقت؟ هل انت ممن يستغلون اوقاتهم بفعالية؟؟ 



  التجعل وقتك كله طوارئ )المربع االول( والبد من التركيز على المربع الثاني وقضاء

 % من وقتنا فيه نكون قد نجحنا في ادارته.60معظم وقتنا فيه وعندما تصل لنسبة 

 ”باريتو“ 80/20نظرية  

% من المطلوب 80%فقط من وقته ان ينجز 20على ان هناك من يستطيع في  وتنص

 انجازه وذلك بعدم المماطلة والتسويف واستغالل اوقات ذروة النشاط.

  •)تظرية )قانون باركنسون 

وينص هذا القانون على ان العمل يتوسع فيه لكي يمأل الوقت المتاح النجازه فإذا خصصنا 

ساعة من الزمن وخصصنا اشخاص اخرين النجاز نفس  اشخاص النجاز عمل ما ضمن

العمل ضمن ساعتين نجد انه كال المجموعتين تنتهي في حدود الوقت المحدد لها، لذلك يجب 

 علينا تحويل اعمالنا الى مشاريع محددة الموعد والاللتزام بهذا الموعد.

قت خالل فترة النوم ومن عجائب العلم حاليا ان هناك بعض العلماء يتحدثون عن ادارة الو

حيث ان الدماغ يبقى في حالة عمل ونشاط اثناء النوم لذلك يعتقدون انه بامكاننا استغالل فترة 

النوم في التعلم عن طريق االستماع ويقومون بدراسة حول مدى تأثر الدماغ النائم بالكلمات 

 التي يستمع اليها والعمليات التي يقوم بها.

 راسات هناك الكثير من التطبيقات العملية التي يمكن ان نقوم بها وبعيدا عن النظريات والد

لنحسن استغالل كل دقيقة من وقتنا كأن نستفيد من الوقت المهدور في المواصالت مثال او 

في طوابير االنتظار بعمل امر من االمور المهمة والغير مستعجلة كالرد على البريد 

 االلكتروني مثال..

تغالل الوقت الضائع منا يجب عدم اضاعة وقت باشياء الفائدة منها وايضا كما هو مهم اس

كالدخول في جداالت عقيمة مهدرة للوقت او ان نعطي اي مشكلة تصادفنا اكثر من وقتها 

 ونستبدل وقت التفكير بالمشكلة بالتفكير بحل المشكلة.

 مة في جميع أمورنا ال واخيرا يجب علينا أن نعلم بان ادارة وتنظيم وقتنا التعني الجدية التا

نسان كما إلبل على العكس تماما يمكن أن يمنحنا وقتا أكبر للترفيه أو الجلوس مع العائلة فا

هو محتاج الى العمل والتطوير بحاجة ايضا الى الراحة والترفيه، وادارة الوقت ماهي إال 

 وسيلة لنعيش جميع تفاصيل حياتنا ولكن بحكمة وانتظام.

 


