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 االجتاهات احلديثة للتخطيط الرتبوي 
 )جتارب عاملية(

 
                                                                                   قالش سالم زناد د. فاروق 

 جامعة سرت - كمية التربية
 
 :مقدمة

صبح التخظيط التخبؾي والتعميسي في الؾقت الحالي مؽ أىؼ السؾاضيع التي القت أ
ق عمى التعميؼ في بالتخبية السدتسخة، وبالتخبية ما قبل السجرسة االبتجائية، ويظب   ا  اىتسام

مختمف مدتؾياتو، ومخاحمو وإشكالو الشغامية، وغيخ الشغامية، ويذسل جسيع فئات 
وإعجاد السعمسيؽ والؾسائل  ،التخبؾي، كحلػ اىتسامو بالسشاىج وطخائق التجريذالسجتسع 

 .التكشؾلؾجية والتعميسية وغيخىا
ع والتججيج في التشسية االقترادية واالجتساعية لمتخبية، يعتسج تحقيق التؾس   ن  أكسا 
ويعتسج العمؼ والسؾضؾعية  ،ى الكيفتخظيط الدميؼ الحي يتجاوز الكؼ إلعمى ال

ى البحث عؽ البجائل التخبؾية السدتقبمية مشيجا ، وعمى ذلػ يكؾن والتجخيب، كسا يتبش  
التخظيط التخبؾي والتعميسي الجيجيؽ ىسا كل تخظيط يتجاوز الجانب الكسي لمتخبية 

سة ويتخح ىحا الكيف محؾره وىجفو الخئيدي، وىي عسمية مترمة ومشغ   ،إلى كيفيا
وطخق التخبية واإلدارة والسال واالقتراد، وغايتيا  ،اعيؽ أساليب البحث االجتستتزس  

 دة، وأن  أىجاف واضحة وعمى مخاحل متعج    لويحرل كل تمسيح عمى تعمؼ كاٍف  أن  
اال  بكل يديؼ إسياما  فع   وأن   ،ي بيا قجراتوؽ كل فخد مؽ الحرؾل عمى فخص ليشس   يسك   

 .(1)واالقترادية والثقافيةما يدتظيع في تقجم البالد في الشؾاحي االجتساعية 
والغايات  ،ىجافأل د برفة عامة تبعا  التخبؾي يتحج   سمؾب السشاسب لمتخظيطاأل إن  

 ،بالحدبان االستخاتيجيةتخاعى عشج وضع الخظة  ن  والتي يجب أ ،التي ندعى لتحكيقيا
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و أ ،و اجتساعيا  أ ،سؾاء اقتراديا   ،مختمفةي مجاالت لسجاالت التخظيط ف وفقا  
 .الكفيمة لحلػى لمسخظظيؽ مؽ وضع البخامج حتى يتدش  ؛ تعميسيا  و أ ،سياسيا  

صحاب تتبع لخسؼ التخظيط لمتعميؼ يخى أ ساليب التيد الظخق واأللتعج   ونغخا  
 ويعشى ،الظمب االجتساعي يعتسج عمى الؾعيفة الثقافية لمتخبية ن  عيفية بأالشغخية الؾ 

 ،ىجاف االقتراديةلمتعميؼ أىجاف أخخى غيخ األ ن  بالشغخة اإلندانية التي تخى أ
 .(2)بأكسموومعياره ىؾ تمبية تمػ االحتياجات الثقافية لمسجتسع 

عسل بعج  شة إالو مخحمة معي  أو جدء مشو أ ،ي نغام تعميسيكسا ال يسكؽ بشاء أ
وتظبيقو  ،فزمياواختيار أ ،تخ التجارب لمجول الستقجمةدراسات ميجانية مقارنة بيؽ أك

ما يذيج العالؼ العخبي اليؾم و  .والثقافية واالقترادية ،مع مخاعاة الغخوف االجتساعية
حجاث متدارعة في عل ثؾرات الخبيع العخبي جعل ميسة التخظيط مؽ السيسات مؽ أ

ضيق أوخظط بجيمة لتالفي القرؾر في  ،ى وضع خظطوالتي تحتاج إل ،الرعبة
 .نظاق

بشغخية االستثسار البذخي في ومؽ ىشا ال يسكؽ التحجث عمى خظط تخبؾية تختبط 
اه الفخد في مجاالت التعميؼ الحي يتمق   ن  والتي تقؾم عمى فكخة أ ،الغخوف الخاىشةعل 

 كسا أن   .والجخل القؾمي ،عمى الشذاط االقترادييؤثخ بظخيقة مباشخة  ،مختمفة
حيث  ،كثخ مخدودية في الجانب االقترادياالستثسار البذخي يعج أفزل طخيقة وأ

ىجاف ل في األتسث  توالتي  ،سسى لمفخد والسجتسعأا  ىجافتعميؼ أ لم أن  بيخى البعض 
 .التي يرعب قياس عائجىا االقتراديندانية واإل ،القؾمية

 الباحث في البحث الحالي ثالث محاور رئيدية ىي:يتشاول سو 
 .طار العام لمبحثالسحؾر األول: اإل
 .طار الشغخي لمبحثالسحؾر الثاني: اإل

 .السحؾر الثالث: تجارب عالسية وعخبية
 
 



 

 م0201يونيو   التاسعالعذد                          116                                  هجلة رواق الحكوة

 الحذيثة للتخطيط التربوي                                                  د.فاروق سالن زناد قالش تاالتجاها

 :بحثمنيج ال
تؼ استخجام السشيج الؾصفي الحي يقؾم عمى جسع البيانات والسعمؾمات الستعمقة 

الحجيثة  ف عمى االتجاىاتلمتعخ   ؛التخظيط التخبؾي في عل التجارب العالسيةب
 .لمتخظيط التخبؾي 
 مذكمة البحث:

 إال أن   ،عمى السجاخل الخئيدية لمتخظيط التخبؾي  اآلراءختالف في البالخغؼ مؽ ا 
 ،فخادكبخ عجد مؽ األقرى حج مؽ التعميؼ ألألساسي ىؾ أاليجف ا ن  الباحث يخى أ
 التي في ضؾئيا تبشى ،في عل محجودية السؾارد االقترادية ليذ سيال   وىحا يعج ىجفا  

 وفقا  و  ،ع في التعميؼمكانيات الستاحة لغخض التؾس  عمى اإل الخظط االستخاتيجية بشاء  
قل ألافخاد والجساعات والسشاطق وبخاصة تمبية احتياجات األ ،فخاد لمتعميؼلحاجة األ

 .مؽ التعميؼ حغا  
وبخاصة  ،يؼفقي في التعموىحا ما نذيج في الفتخة األخيخة مؽ انتذار وتؾسع أ

عمى  ا يؤثخ سمبا  مس   ،استحجاث جامعات ججيجة في عل مخدودية االقتراد الستيالػ
 .العتبارات سياسية واجتساعية خا  نغ ؛ػ الجامعاتمالسخخجات التعميسية الحكيكية لت

ويديؼ في تظؾيخ  ،التعميؼ يجعؼ االنتساء الدياسي لمؾطؽ ن  بأ شا نعمؼ جسيعا  كسا أن  
وبشاء السؾاطشة الدميسة في  ،بجاعد عمى االبتكار واإلويحف    ،الكيؼ االجتساعية والثقافية

وىحا بجوره  .سيام في التقميل مؽ التفاوت الظبقي داخل السجتسعواإل ،عقؾل الشاشئة
تخسؼ سياسة الجولة في عل  التيمام واضعؾ الخظط والبخامج التعميسية أ كبيخٍ  تحجٍ 
مع  ،لظمب االجتساعي عمى التعميؼ في السجاالت السختمفةاوزيادة  ،مكانياتف اإلضع

 ل مؽ كفايتو.ا قج يقم   ارتفاع كمفة التعميؼ ونقص التسؾيل مس  
 جابة عمى التداؤالت التالية:د مذكمة البحث في اإلحد  توت

 ـ ما االتجاىات الحجيثة لمتخظيط التخبؾي؟1
 لمتخظيط التخبؾي في عل التجارب العالسية؟ يالخئيدـ كيف يسكؽ تحجيج السجخل 2
 فزل التجارب والشساذج العالسية والعخبية لمتخظيط التخبؾي؟ـ ما أ3
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 طار العام لمبحث:إلالمحهر األول: ا
 ىداف البحث:أ

 .ىؼ االتجاىات الحجيثة لمتخظيط التخبؾي ف عمى أ ـ التعخ  1
 عل التجارب العالسية.ـ تحجيج السجخل الخئيذ لمتخظيط التخبؾي في 2
 فزل التجارب والشساذج العالسية والعخبية لمتخظيط التخبؾي.ف عمى أـ التعخ  3
 ىمية البحث:أ

ـ تدميط الزؾء عمى التجارب العالسية والعخبية لمتخظيط التخبؾي في التشامي الستدايج 1
 لمظمب عمى التعميؼ في العرخ الحالي.

 .طخيق وضع الخظط االستخاتيجية مدتكبال  معخفة الرعؾبات التي تقف في ـ 2
ومقارنتو بالخبخات  ،الخبخات العالسية في مجال التخظيط التخبؾي  ـ االستفادة مؽ3

ثشاء وضع خظط التشسية السجتسعية في وسج الشقص في الخظط السدتقبمية أالسحمية 
 السجاالت السختمفة.

شاسب مع احتياجات خظط ـ قج يتخجؼ البحث الحالي احتياجات سؾق العسل بسا يت4
 التشسية الذاممة.

 مرطمحات البحث:
وىي  ،ؽو كخىو لسؾضؾع معي  اء افتخاضي ويسثل درجة حب الفخد أىي بش :االتجاىات

وثقافتو وسمؾكو ولكل فخد اتجاىاتو الخاصة بو  ،وقيسو وبأفكارهذات صمة بحياة الفخد 
 .نحؾ القزايا الدياسية واالجتساعية واالقترادية والشفدية والدمؾكية

 ،: ىؾ الظخق العمسية التي يسكؽ اتباعيا عشج وضع الخظط التخبؾيةالتخطيط التربهي 
شة معي  ىجاف تخبؾية وتقؾيسيا مؽ أجل تحقيق أ  ،وتشفيحىا ومتابعتياوتحجيج مدارىا 

 دة.خالل فتخة زمشية محج  
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 طار النظري:المحهر الثاني: اإل
 ول : ما االتجاىات الحديثة لمتخطيط التربهي؟إجابة التداؤل األ 

 تي:التداؤل خالل اآلىحا  ؽتؼ اإلجابة عت
 تعريف االتجاىات: أواًل: 

السخجعي طار وذلػ الختالف اإل ،سؾضؾع االتجاىاتب واآلراء اتفتعجدت التعخي
لالتجاه   allportىحه التعاريف: تعخيف البؾرتومؽ  ،ى التعخيفلمفمدفة التي تتبش  

وليا فعل  ،العقمي العربي التي تشغسيا الخبخة والتأىبحجى حاالت التييؤ إ :ىؾ
 .(3)والسؾاقف لألشياءفخاد تؾجيو عمى استجابات األ

يجابا  إو "ندعة لمترخف سؾاء أن  فيخى االتجاه ب   ”BOGARDUSبؾ جاردوس ام  أ
 (.4)فو سمبية بيحا الترخ  يجابية أإ د قيسا  نحؾ وضع ما في البيئة التي تحج    و سمبا  أ

 يخى أن   سؽ خالل السجخل السعخفي الدمؾكيف  NEWCMB ما "نيؾكسب" أ
ا االتجاه مؽ وجية الشغخ السعخفية تشغيسا  لسعارف ذات ارتباطات مؾجبة أو سالبة، أم  

جاه الجافع، فات الستثارةل حالة مؽ االستعجاد ؽ وجية الشغخ الجافعية، فاالتجاه يسث   م
دوافعو فيسا يترل بالسؾضؾع، وىحا  الستثارةؽ ىؾ استعجاد السخء نحؾ مؾضؾع معي  
. (5)يجابا  إ سؾضؾع سمبا  والسخء ومعارفو الدابقة عؽ ىحا الاالستعجاد يتأثخ بخبخة 

فخاد في مؾاجية يا "السؾاقف التي يتخحىا األن  أ UPSHOWويخى "ىاري أبذؾ 
عمى ىحه السؾاقف  ندتجل ن  بحيث يسكؽ أ ،بيؼ السحيظةمؾر القزايا والسدائل واأل

 جداء:أ ن مؽ ثالثةيتكؾ   يا بشاء  ن  تجاه عمى ألى االمؽ خالل الشغخ إ
 ،التي لجى الفخدى السعمؾمات ويذيخ إل ،غمب عميو الظابع السعخفيول: يالجدء األ

 أو السدائل. قة بيحه القزاياوالستعم   
أو يعسل عمى الجفاع  ،فعال التي يقؾم بيا الفخددء الثاني: سمؾكي: ويتسثل في األالج

 أو تدييميا فيسا يترل في ىحه القزايا. ،عشيا
 .(6)خ عؽ مذاعخ الفخد بكل ما يترل بيحه القزايايعب    : انفعاليالجدء الثالث: 
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 نات االتجاىات:مكه   ثانيًا: 
عؽ  االتجاىات نتاج اجتساعي ثقافي، وتفاعل اجتساعي وخبخات سابقة فزال   ن  إ

 ،نات ثالثة رئيديةبيا كل فخد وطبيعة مجتسعو، ولالتجاىات مكؾ   مخ   التيالغخوف 
 :(7)ىي

ورغباتو حؾل قزية اجتساعية  ى مذاعخ الذخصن العاطفي: وىحا يعؾد إلالسكؾ   -1
أي قج و الشفؾر مشو، قبال عميو أإلمؾضؾع ما، مؽ حيث ا وما، أو قيسة معيشة، أ

 دان.وىحا يخجع إلى الجانب العاطفي لكل إن ،يجابيةإتكؾن االستجابة سمبية أو 
 ،حكام والسعقجاتالسعمؾمات والحقائق والسعارف واألى ن السعخفي: يذيخ إلالسكؾ   -2

 التي تختبط بسؾضؾع االتجاه. واآلراءوالكيؼ 
تجاه بظخيقة ما، قج ن الدمؾكي: يتسثل في استجابة الفخد اتجاه مؾضؾع االالسكؾ   -3

بيا ىحا  ى ضؾابط التشذئة االجتساعية التي مخ  يجابية، وىحا يعؾد إلإتكؾن سمبية أو 
و ال ( عمى الخغؼ مؽ أن  لسكؾن االنفعاليعاطفي تجاه مؾضؾع ما )ا ىشاك تفانٍ و الفخد. 

 .يسمػ معمؾمات كافية عؽ ىحا السؾضؾع )السكؾن السعخفي(
 مفيهم التخطيط:ثالثًا: 

 يد من التعريفات لمتخطيط منيا:ىناك العد
 ،نذظة الؾاجب الكيام بياواأل عسالواأل ،نذاط إداري يقؾم عمى تحجيج األىجاف -

 ىجاف.لتحقيق تمػ األ ؛دتاحة وفي وقت محج  الس باإلمكانيات
 :ىمية التخطيطرابعًا: أ

؛ لسؾاجية احتياجات السجتسع وضخوريا   ميسا   مخا  تتسثل أىسية التخظيط في كؾنو أ
عميو،  تظخأ سل أن  تالتي يح ،جتساعية والثقافيةباتو السدتقبمية، والستغيخات االومتظم  

 جل تحكيقيا.فيعسل التخظيط عمى تحقيق األىجاف القؾمية التي وضع مؽ أ
ويجرس عمى البجائل  ،لدابقةالجيج ىؾ الحي يعتسج عمى الخبخات افالتخظيط 
، بل سمؾب العمسي الدميؼ، وال يقترخ عمى الجساعةاأل عمى شىويبواالختبارات، 

يدسح ليؼ بالتفكيخ العمسي الدميؼ في طخيقة التعجيل  ن  عمى أعزائيا ب تعاون أ يتظم  
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التخظيط االقترادي أىؼ وأقجم  الجساعة والسجتسع. كسا أن  احتياجات والتغييخ و 
ي ى السجال التخبؾي والتعميسي واالجتساعالتخظيط، وعشو انتقل التخظيط إل ساليبأ

 ى كافة السجاالت في السجتسع. والدياسي والثقافي والرحي، وإل
، ترادة التخر  عسمية جساعية متعج   جؾىخه ويعج التخظيط التخبؾي الحجيث في 

و أ ،البجائلزل إلى أف تدتذخف السدتقبل، وتدتمؼ الحاضخ والساضي؛ وصؾال  
 .(8)القخارات بذأنيا ذتخاالواالستعجاد  سخغؾب فييا،السسكشة، و الو السحتسمة أالخيارات 
 نهاع التخطيط:  أخامدًا: 

في االعتبار كافة قظاعات الجولة الرشاعية والدراعية  يأخح: لزاميإل التخطيط ا -1
دة ليا في محج  ىجاف ، وعمى جسيع القظاعات االلتدام بأوالعدكخية والتعميسية والثقافية

 دفة الجولة وتؾجيياتيا وطسؾحاتيا.التي تتخجؼ فم ،الخظة العامة
 تشبؤيو: يعتسج ىحا الشسط مؽ التخظيط عمى عسل دراسات التخطيط الحر -2

التشسية حيث تخزع العسمية لتؾجييات االقتراد والتشسية في السدتقبل لمبالد؛ لتحقيق 
 القخار. ذالسشافدة وروح السغامخة ، وحدؽ اتخا لسبجأ

لة بتحجيج الخظؾط الخئيدية، واألىجاف : يعتسج عمى قيام الجو والتخطيط المهج   -3
ؽ الحخية لمسؤسدات السدتقمة؛ تاركة مداحة كبيخة م ،ى بمؾغياالقؾمية التي تدعى إل

بيؽ  وسيظا   ىجاف، ويعج ىجا الشؾع حال  زمام السبادرة نحؾ تحقيق تمػ األ ليأخحوا
 لدامي والتخظيط الحخ.إلالتخظيط ا

بتقجيؼ بعض التحقيق الحافدي: يعتسج ىجا الشؾع مؽ التخظيط عمى قيام الجولة  -4 
 .(9)تخغب في السذاركة في تشسية الذاممة لمبالداالمتيازات لمسؤسدات التي 

 قات التخطيط التربهي:ه   ىم معأ
 .(11)ما يميؾقات التخظيط التخبؾي ىؼ معمؽ أ 

القخارات الدميسة في الؾقت  ذتخاال في عجم القجرة عمى دارية: تتسث  إؾقات مع -1 
فق ونغخة وعجم وجؾد أدارية، إللتخظيظية واالسشاسب، والسخكدية الذجيجة في العسمية ا

 لألمؾر.مدتقبمية 
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عمى متابعة  ةقادر  ةمعؾقات رقابية: أي عجم وجؾد نغام رقابة ومتابعة متيش -2 
ووضع الحمؾل الترحيحية  خظاء،عسمية التخظيط التخبؾي واإلشخاف عمييا، ورصج األ

 والتقؾيسية.
، حيث تؤثخ نغخة حيانا  ؽ الجؾانب التي تعيق ىحا الجانب أالسجتسع: الحي يعج م -3 

في ىحا  يسا  معالم دورا   ة عمى ىحا الجانب، كسا يمعب اإلالسجتسع لمعمسية التعميسي
 .الذأن

الدمظة سمؾب الحكؼ و ل في عجم االستقخار الدياسي، وأث  السعؾقات الدياسية: تتس -4 
يط التخبؾي العرخي، الحي ييجف نغسة الجكتاتؾرية التخظفي البالد، حيث تحارب األ

وتشجؼ عمى تمػ السعؾقات  ق التفكيخ وتظؾر السشاىج.لى تحكيؼ العقل وزيادة أفإ
 بخزىا:التخبؾي العجيج مؽ السذكالت لعل ألمتخظيط 

 عميسي.تحرائيات الدياسية لمتخظيط الإلنقص البيانات وا -1
 بيؽ عميو.فخاد السجر  وذلػ لشقص الخبخاء واأل ؛صعؾبة التخظيط -2
جيدة الخاصة بالتخظيط وعجم كفاءة التشغيسات واأل ،اإلداري ضعف التشغيؼ  -3

 العمسي.  
 الت تكمفة التعميؼ.وارتفاع معج   ،رات الساليةقمة السخر   -4
 عجم وضؾح الدياسات التخبؾية التخظيظية، وعجم وجؾد وعي تخظيظي مشاسب. -5
 .وتكامل الشذاطات في غياب التقؾيؼ التخبؾي  ،ضعف فاعمية التشديق -6 
 شاء تشفيحىا.أث أو ،ؾال قبل انتياء الخظة السؾضؾعةحتغيخ الغخوف واأل -7 

 الرعؾبات الدياسية واالجتساعية الشاشئة عؽ التخظيط. -8
 :مجاالت التخطيطي التربهي 

راء عشج وضع واختالف اآل ،لمشغخة الفمدفية وفقا  دت مجاالت التخظيط التخبؾي تعج  
 الخظط التشسؾية الذاممة مشيا:

  التخبؾية في عل رسؼ الدياسات التخبؾية العامة. لإلدارةالتخظيط 
  لبشاء السشاىج تتساشى مع التدارع الكبيخ في التكشؾلؾجيا. التخظيط 
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  .التخظيط إلعجاد السعمسيؽ وفق بخامج تجريبية حجيثة 
  التقشيات. بأحجثدة التعميسية والسجي   لألغخاضة جل السباني السعج  التخظيط مؽ أ 
  ال والجاذب لمتعمؼ.جل الكتاب السجرسي الفع  التخظيط مؽ أ 
    م الخجمات بظخق تخظيط الخجمات الظالبية مؽ خالل العالؼ الخقسي بحيث تقج

 سيمة.
  إجابة التداؤل الثاني: كيف يسكؽ تحجيج السجخل الخئيذ لمتخظيط التخبؾي في عل

 التجارب العالسية؟
 تي:عرض اآلى التداؤل الثاني خالل جابة عماإل

 دوات التخطيط:أـــ 
دوات التي تدتخجم في ىحا ألألىسية التخظيط التخبؾي ىشاك العجيج مؽ ا نغخا  

 .(11)ىسا ،السجال، وسشكتفي بشؾعيؽ
 : مخطط التقارب:والً أ

ا وتختيبي ،فكار بظخيقة العرف الحىشيط يدتخجم لتؾليج األىؾ أول مخظ  
 وتجعؼ روح التعاون بيؽ السذاركيؽ. ،بجاعيوتشغيسيا، وىى مجخل لمتفكيخ اإل

عزاء األفكار مؽ مجسؾعة يخ مؽ األعشج طخح قزية لمسشاقذة يتؼ طخح عجد كب -1
أفكارىؼ عزاء السذاركيؽ ظخح عجد كبيخ مؽ مجسؾعة األفي ،السذاركيؽ في مشاقذة

ديظة يقتخحيا في كارت مشفخد )بكمسات بالتي فكخة في مشاقذة ثؼ يكتب كل فخد ال
ويسكؽ استخجام المغة  ،معارضة ألفكارىؼ أو ،معجودة( دون السشاقذة مع اآلخخيؽ

 فكار.عبيخ عؽ األالجارجة في الت
تكؾن  ن  ويجب أ ،كار واالحتفاظ بفكخة واحجة مؽ األفكار الستذابيةفيتؼ فخز األ -2

 فكار لعجد مشاسب.ويجب خفض األ ،باإلجساعالسؾافقة 
ويتؼ  ،لمعالقة التي تخبط بيؽ كل مجسؾعة تبعا   ،مجسؾعاتفكار في يتؼ تختيب األ -3

ؽ يؽ وضع مجسؾعتخ عؽ مؾضؾعيا، ويسكيعب    ؛اختيار عشؾان مشاسب لكل مجسؾعة
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ؽ تكتب في كل يؾعتشسل، وعشج اشتخاك نفذ الفكخة في مجستحت عشؾان رئيدي أ
 مجسؾعة، وىكحا.

ختيب مجسؾعات األفكار ويتؼ ت ،ط المؾحةيتؼ كتابة السذكمة عمى كارت في وس -5
 يام.ة أيدتغخق ىحا األمخ عج   ويسكؽ أن   ،حؾل السذكمة

، ويسكؽ اعتبارىا ةى أي مجسؾعة يتؼ وضعيا مشفخدإل ياألفكار التي ال تشتس -6
 لسديج مؽ العرف الحىشي. مجخال  

 .(12): مخطط العالقات المتداخمةثانياً 
لجراسة  -لساذا –سباب السذكمة باستخجام مفيؾم السعخفة الدببية يدتخجم لجراسة أ

 ،وطبيعة الخابط بيشيسا فكار السظخوحة(سباب السحتسمة لسذكمة )األالعجيج مؽ األ
 ،ثخ لمسذكمة قيج التحميلو يعخض عالقة الدبب واأل، أي أن  سباب الجحريةوتحجيج األ
 دابق. ط العالقة الط يتؼ تشفيحه بعج مخظ  وىؾ مخظ  

ثؼ  ،ولية لمسذكمة حؾلياثؼ تكتب األسباب األ ،وضع السذكمة في الؾسطيتؼ  -
 ،لساذا ،سئمةد كل مدتؾى بتكخار األويحج   ،وىكحا الثانؾية ثؼ السدتؾى الثالث ثؼ الخابع

 خيخة ليا نفذ السرجر.ة تكؾن أسباب السدتؾيات األدلساذا وعا
 ،بيؽ كل فكخة وغيخىا سعخفة العالقةسباب )وذلػ ليتؼ استعخاض العالقات بيؽ األ -

وفي  ،سباب الجحريةوذلػ الكتذاف األ ؛بط بيشيسا بديؼ(والخ  ،ثخوىل ىي سبب أو أ
 حرائية.إلدوات اوجؾد بيانات عجية يسكؽ تؾعيف األ حالة

ج مؽ التحديشات ووضع مدي ،طعزاء الفخيق في تكؾيؽ السخظ  أ  يجب مذاركة  -
 .الججريةسباب ط لتحجيج األلمسخظ  

سباب سيؼ ىي أألط تكؾن األفكار ذات العجد األكبخ مؽ اعشج تحميل السخظ    -
 جحرية.

و عة، أو خظؾات مظمؾبة أن عادة خميط مؽ مذكالت متؾق  فكار السظخوحة تكؾ األ  -
 نتائج مشتغخة.
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 مدخل الطمب االجتماعي:ثالثًا: 
الرخيحة، الزسشية لتشسية جات لى مخاعاة االحتيايدعى ىحا السجخل التخظيظي إ

اليؾندكؾ ىحا  يفخاد والجساعات والظبقات االجتساعية في السشاطق الخيفية. وتدس  األ
 :ومؽ مسيداتو .(13)الثقافي( -السجخل باسؼ السجخل )االجتساعي

 ويخفع ندب القيج لمتالميح. ،ع قاعجة التعميؼيؾس    -1
 . فخاد السجتسعالعجل االجتساعي السداواة بيؽ أ -2
 الثقافي والؾالء الؾطشي.  ييشذأ عشو الؾع -3

 .(14)الظسؾحبجاع والتقجم وزيادة إليشتج عشو ا -4
 مدخل الدراسات المقارنة:رابعًا: 

يترف ىحا الشؾع بالديؾلة، ويفيج في استشباط التجارب الشاجحة، ومحاولة تكييفيا 
الؾاقع االجتساعي ويقترخ ىحا الشؾع عمى  ،في البمج السخاد تظؾيخ نغامو التعميسي

 .(15)والتغييخ في السجتسع ،مغي ديشاميكية التفاعلواالقترادي، وي
 مدخل تقدير الحاجات التعميمية:خامدًا: 

يسكؽ تؾفخىا لتشفيح خظط التي  ،عمى تقجيخ السؾارد البذخية والسالية ساسا  يعتسج أ
 الغالب في الجول الفقيخة. ق فيمكانات السثمى، ويظب  إلالتعميؼ ضسؽ ا

 .مدخل النماذج: سادساً 
دراك العالقات والستغيخات إيعسل عمى  ،ىحا الشؾع عبارة عؽ تسثيل نغخي لمؾاقع

 بو. والتشبؤ وؼ فيوالتحك   ،الستجاخمة والستذابكة ليحا الؾاقع
 المحهر الثالث: تجارب عالمية:

العالسية والعخبية لمتخظيط  فزل التجارب والشساذج: ما أإجابة التداؤل الثالث
 التخبؾي؟
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جابة عؽ التداؤل عؽ طخيق عخض بعض الشساذج العالسية في مجال اإل تتس
 التخظيط التخبؾي مشيا:

 :(16)(2114تجربة كمية التربية جامعة بنيا )ـ 1
ة السعاصخة "دراسة لحزاريتخبؾي في ضؾء التحجيات امجاخل التخظيط ال

  .مدتقبمية"
ف عمى السجاخل السدتخجمة في التخظيط التخبؾي، التعخ   الجراسة إلىىجفت 

 مجاخل التخظيط التخبؾي.بيا وتحجيت الخظؾات واإلجخاءات السشيجية التي تتظم  
ىؼ التحجيات الحزارية السعاصخة السؤثخة في التخظيط التخبؾي ضافة إلى تحجيج أ إ

الحزارية التحجيات  ومجاخمو، واقتخاح مالمح مجخل تخظيط تخبؾي في ضؾء
 الجراسة:  اييمت إلوقج استخجم السشيج الؾصفي، ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾص   السعاصخة.

 بخزىا: تخسيخ مبجأ العجالة لعل أ ؛ة شاممة لسجاخل التخظيط التخبؾي تقجيؼ رؤي
، وتؾفيخ بيئة تعمؼ ونؾعا   ا  االجتساعية في الفخص التعميسية، وتحديؽ التعميؼ كس

وحدؽ  ،ؼ مجى الحياة، وتخشيج الشفقات الساليةيإلكتخونية، واعتساد مبجأي التعمؼ والتعم
وحاجات السجتسع  ،استخجاميا في البخامج التعميسية، والسؾاءمة بيؽ مخخجات التعميؼ

بات التي يشبغي تؾافخىا في التخظيط ى الستظم  مت الجراسة إلسؾق العسل، كسا تؾص  و 
 حجيات الحزارية السعاصخة.ليؾاكب الت ؛التخبؾي 

 سقاط الكسي، إلا يساسلمتخظيط التخبؾي تتشاول بذكل أالسجاخل الكسية الخظية  ن  إ
ب التذخيص والتحميل السدتسخ لمبيانات ولكؽ التخظيط كعسمية مدتسخة يتظم  

 والسعمؾمات السختبظة بالشغام التعميسي وبيئتو.
 يتدؼ بالثبات والتغيخ  الحي كىستاتيالج اعمى الشسؾذ السجخل التخظيظي السبشي ن  إ

ية يكؾن غيخ قادر عمى التشبؤ بالتغيخات التي تحجث في البيئة الحال ،كعسمية خظية
 بيا السدتقبل في السجال التخبؾي.ساسية التي يتظم  والسدتقبمية، واالحتياجات األ

    ى مجخل ديشاميكي لمتخظيط التخبؾي في ضؾء التحجيات مت الجراسة إلتؾص
 وخظؾاتو. افتخاضاتووتشاولتو مؽ حيث تعخيفو و  ،الحزارية السعاصخة
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 (:17)(2113تجربة جامعة القدس فمدطين )ـ 2
 .تخبؾي لجى مجيخ السجارس في محافغة بيت لحؼواقع التخظيط ال
واقع التخظيط التخبؾي لجى مجيخي السجارس في  عمى التعخفإلى ىجفت الجراسة 
مؽ جسيع معمسي ن مجتسع الجراسة كسا يخاه السعمسؾن، وتكؾ   ،محافغة بيت لحؼ

م، 2013م الجراسي محافغة بيت لحؼ لمعاخاصة، ووكالة )في الة، و يحكؾمالس السجار 
 كأداة م الباحث االستبيان استخج، في حيؽ ومعمسة   معمسا  ( 2608والبالغ عجدىؼ )

وتؼ عة عمى محؾري واقع التخظيط التخبؾي، مؾز   فقخة   21نت مؽ لجسع البيانات. وتكؾ  
 التأكيج مؽ صجقيا وثباتيا بالظخق التخبؾية واإلحرائية السشاسبة.

تقجيخات السعمسيؽ لؾاقع التخظيط التخبؾي لجى مجيخي  ن  أ ومؽ أىؼ نتائج الجراسة
سة )السسارسات داة الجرات لحؼ جاءت بجرجة مختفعة لسحؾري أالسجارس في محافغة بي

فخاد عيشة الجراسة وجؾد فخوق بيؽ تقجيخات أنتائج الجراسة  تعيخ عؾبات(. كسا أوالر
: التخرص وجشذ السجرسة، لستغيخات تعدى الشتائج فخوقا   ،لؾاقع التخظيط التخبؾي 

فخاد عيشة الجراسة لؾاقع السجرسة، ولؼ تغيخ بيؽ تقجيخات أشخاف عمى وجية اإل
 .وسشؾات الخبخة، والسؤىل العمسي التخظيط التخبؾي تعدى لستغيخات: الجشذ،

 :(18)ىدافنمهذج األ باسم( يعرف 1949نمهذج "تايمهر") ـ 3
، التالميح يتعمسؾن خظيا   ن  ازال مشح فتخة طؾيمة، وىؾ يفتخض أىحا الشسؾذج وجج وم

فزل، حيث يختار السجرسؾن أنحٍؾ ىحا يتؼ عمى  ن  أأي بظخيقة الخظؾة خظؾة ، و 
 دون بيشيا. وىحا يتفق مع البشية الخظيةعمى نحؾ متتابع، ويحج   بؾىا نذظة ويخت   األ

السشظكية السفتخضة لقاعجة معخفة السادة الجراسية، التي يسكؽ تقديسيا إلى مفاليؼ 
وإلى جؾانب يسكؽ عخضيا وتقجيسيا بأسمؾب عياني، ثؼ يتؼ  جة،ومفاليؼ معق   ،بديظة

 كافيا   شا كسيشييؽ نعخف قجرا  أن   ا  دة، وىحا يقتخض أيزعخضيا بعج ذلػ بريغة مجخ  
و أ ،حا التتابعحتى ندتظيع تحقيق مثل ى ؛عؽ البشية السشظكية لسعخفة السادة الجراسية

 و الترؾر.أفزل الخظط ال يحقق الجعاء أ ن  أع والؾاق ل،التدم  
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أو"النمهذج ، "عميو "نمهذج العممية  ( الذي يطمق1996)نمهذج "برونز"ـ 4
 :(19)الحمزوني"

 ق،لمتشكية والتعس   ض تجريجيا  فيسيؼ يتعخ   مسؾن باألسمؾب الكمي، وأن  التالميح يتع ن  إ
التي  وذلػ مؽ خالل دراسة السفاليؼ السفتاحية الدابق عخضيا، والسيارات األساسية

يا تعتسج ، وىحا يعشي أن  نذيظا   خالل استخجاميا استخجاما   مدتسخ تشسؾ عمى  نحؾ 
 أكبخ عمى واعتسادا   لبشية السادة الجراسية، ،أقل عمى فكخة التشغيؼ اليخمي اعتسادا  

، وفي أي سؽ بأسمؾب أميؽ عقميا   ،ألي طفلأي مفيؾم يسكؽ تقجيسو  االعتقاد بأن  
أو يقؾم بالتفاوض  يقؾم باختيار خبخات التعمؼ، ل دور السجرس ىشا في أن  ويتسث  

وتؾسيعيا  ،استقرائيا لتشسية إمكانيات التعمؼ يذتخك مع الستعمسيؽ في بذأنيا، وأن  
 بسا يتفق مع قجرات التمسيح.

 (.21( )2111التجربة التعميمية في ماليزيا)ـ 5
رؾرة أكثخ ديشاميكية عجاد السؾاطشيؽ بلتعميؼ في ماليديا بذكل عام إلى إ ييجف ا

بالسعارف ى تدويج الظالب سؾاجية تحجيات العرخ، كسا ييجف إلدانية لنتاجية وإنإو 
التشسية الؾطشية السداىسة في عسمية  ؾلية والقجرة عمىئمؾا السدليتحس   ؛والسيارات

وييجف  سخة والسجتسع والؾطؽ.ولتحقيق وحجة ورخاء األ ،شاعي ججيجلتحقيق وضع ص
 ى:التعميؼ في ماليديا إل

 طفال تخبية ججيجة.تخبية األجيال الججيجة مؽ الذباب واأل -1
 مع الحكؼ الؾطشي. يتفق قؾميا  تؾجيو التعميؼ تؾجييا   -2
 ا يجعمو أداة لمتشسية القؾمية الذاممة.مس   ،التخظيط الذامل بعيج السجى لمتعميؼ -3
ل الحج الحي ال و يسث   ى أن  إل العشاية بالتعميؼ االبتجائي وتعسيسو ورفع مدتؾاه استشادا   -4

قادريؽ عمى شق طخيقيؼ في  دتشيخيؽمليكؾنؾا مؾاطشيؽ  ؛باألطفالغشى عشو لمشيؾض 
 البيئة التي يعيذؾن فييا.

ع الكسي في مختمف مخاحل التعميؼ لتحديؽ نؾعية التعميؼ السقجم فييا، التؾس   -5
 وتظؾيخ السشاىج واعتبار التعميؼ ضخورة مؽ ضخورات الحياة كالساء بالشدبة لمحباب.
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 لماليزية فيما يمي:ومن أىم الدياسات التعميمية التي انتيجتيا الحكهمة ا
 ساسي.تدام الحكؾمة بسجانية التعميؼ األال -1
 بالتعميؼ ما قبل السجرسة. االىتسام -2
 ساسية والسعاني الؾطشية.لتعميؼ االبتجائي عمى السعارف األتخكيد ا -3
 ىجاف القؾمية.جيو التعميؼ الثانؾي نحؾ خجمة األتؾ  -4
 والسجربيؽ.العشاية بتأسيذ معاىج تجريب السعمسيؽ  -5
 تؾعيف التعميؼ الجامعي لخجمة االقتراد. -6
 نذظة البحؾث.الخبط بيؽ التعميؼ وأ -7

فقط  وليذ ،في عسمية التعميؼ يو شخيػ أساسأن  بويشغخ السذخوع إلى الظالب 
ى تسكيؽ الظالب مؽ السعخفة، ومؽ تشفيح عسمية اقتشاء د متمق، وييجف السذخوع إلمجخ  

نجازات الذخرية. إلة ليحا الغخض، والتخكيد عمى ااصة معج  السعخفة عبخ بخامج خ
 خاللف مع الستغيخات االجتساعية تتكي   ويدسح مذخوع السجارس الحكية لمسجارس أن  
 عسمية إعجاد طالبيا لستظمبات القخن الحالي.

 خاتمة البحث:  
 األسمؾب الجيج لمتخظيط التخبؾي يجب أن   مؽ خالل ما تؼ عخضو يخى الباحث أن  

والغايات التي ندعى إلى تحكيقيا مؽ أجل تمبية االحتياجات  ،يشبثق مؽ األىجاف
ب بشاء نغام اقترادي وتعميسي وسياسي الستدايجة لمسجتسع. وىحا بجوره يتظم  

متيؽ مؽ خالل االستفادة مؽ التجارب العالسية والخبخات السحمية في  ،واجتساعي
لغخض استثسار العقؾل البذخية بظخق مختمفة لسا ليا مؽ  ؛وضع الخظط االستخاتيجية

 مخدودية عمى االقتراد.
ونغخا  الختالف األطخ الدياسية والفمدفية تختمف اآلراء واالتجاىات نحؾ وضع 

ا يجعل األفخاد واقتراد متيالػ مس   ة،عل سياسات غيخ ثابترؤى لمتخظيط التخبؾي في 
بتكؾيؽ اتجاىات سالبة نحؾ السدائل واألمؾر السحيظة بيؼ. ويحاول الباحث يقؾمؾن 

خالل ىحا البحث تدميط الزؾء عمى السعمؾمات والحقائق والسعتقجات واآلراء التي 
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بخاز أىسية التخظيط وإ ،سؾاء كانت سمبية أو إيجابية ،تختبط بسؾضؾع التخظيط
 باتو السدتقبمية.لسؾاجية احتياجات السجتسع ومتظم  

وما نذيجه اليؾم مؽ تخبط في الدياسات يجعمشا غيخ قادريؽ عمى اختيار أي نؾع  
ي تتخجؼ فمدفة توال ،دة في الخظة العامةمؽ أنؾاع التخظيط وااللتدام بأىجافو السحج  

ب عمى القائسيؽ ببخامج التخظيط مؽ عسل ج  الجولة وتؾجياتيا وطسؾحاتيا. لحا يتؾ 
ورسؼ الخظؾط الخئيدية التي  ،دراسات تشبؤيو لتؾجيو التشسية السدتجامة في السجتسع

 ندعى حثيثا  لبمؾغيا.
سياسية أو  قات التي تؾاجو السخظظيؽ سؾاء كانت إدارية أووبالخغؼ مؽ السعؾ   

فيخ الخبخات ؾ وت ،حرائياتإلبيانات واالجور األساسي يكسؽ في تؾفخ ال إال أن   ،رقابية
والكفاءات ورصج األمؾال عشج وضع الخظط الكفيمة بخسؼ سياسات الجولة في مختمف 

 السجاالت.
دور السجاخل التشغيسية لمتخظيط التخبؾي في طخح أفكار  يدعى الباحث إلى إبخاز

وتدميط الزؾء عمى تمبية االحتياجات  ،ق تشفيح تمػ الخظطيحؾل السذكالت التي تع
مكانات الستاحة إلاالجتساعية والثقافية باستخجام نساذج عالسية ومحمية في ضؾء ا

سة بيؽ أىجاف ئاؾ والس ،تيتؼ بتخسيخ مبجأ العجالة االجتساعية ،لتقجيؼ رؤية شاممة
 الخظط ومخخجات وحاجات السجتسع.

 التهصيات:
سجاخل حج الق بالتخظيط التخبؾي في ضؾء أتتعم   جخاء دراسات ميجانيةإضخورة  -1

 الخئيدية لمتخظيط التخبؾي.
ساليب العمسية الحجيثة في وضع الخظط التشسؾية واالستعانة ضخورة اعتساد األ -2

 بالخبخاء في السجاالت السختمفة.
بات الظمب االجتساعي عمى التعميؼ ومتظم   ،ضخورة ربط الخظط بالؾاقع البيئي -3

 .عجادىا مدتكبال  إ خظط التي يتؼ وفق ال
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خمق بخامج تجريبية لمقائسيؽ عمى وضع الخظط التخبؾية في عل التجارب العالسية  -4
 الخائجة، واالستفادة مؽ الخبخات الدابقة.
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 .5صم، 2016والتؾزيع، 
حسج عمي الحاج، التخظيط التخبؾي إطار لسجخل تشسؾي ججيج، دار أ أحسج، -2

 .179صم، 2002السشاىج، 
, Cambridge, Prejudice, G   W,  The Nature of All port -3

(1954), p, 45WesleyAddison,  
Edition  and     ndof  Fsyhoiogy,2  FundamentalBougardous,  -4

Grofts,  (1931), p 444 
، 1993ولى، ألالظبعة ا حسج مخعي، السيدخ في عمؼ الشفذ التخبؾي،بمكيذ، أ -5

 .240ص
 .141نفذ السخجع، ص -6
ردن، ألالسجيج نذؾاتي، عمؼ الشفذ التخبؾي، دار الفخقان، اربج، عسان ا عبج -7

 476ص ،1983
دمحم صبخي حافع، الديج، تخظيط السؤسدات التعميسية، عمؼ الكتب، القاىخة،  -8

 12م، ص2006ولى، ألالظبعة ا
 .37نفذ السخجع ، ص -9

تظبيق التخظيط االستخاتيجي لجى مجيخي السجارس الحكؾمية في  قاتمعؾ    -10
اطمع عميو بتاريخ    www.liprary. iugaza. Edu. Psمحافغات قظاع غدة.
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اطمع عميو بتاريخ   wiki  \www. Wikipedia.orgدارة: أدوات التخظيط واإل -11

 م بترخف.8/12/2020
 نفذ السخجع. -12



 

 م0201يونيو   التاسعالعذد                          112                                  هجلة رواق الحكوة

 الحذيثة للتخطيط التربوي                                                  د.فاروق سالن زناد قالش تاالتجاها

مجخل متكامل لتخظيط التعميؼ العالي العخبي في  بخاليؼ،غشايؼ. ميجي دمحم إ -13
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