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:ممخص
 كتعتهد ب لدرجػة،ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي
، ٍالدرسػػة كأٌػػداف
) لهبلئهتػػً لطبيعػػة اExploratory

research( األكلػػى عمػػى هػػىٍج البحػػث الهكتبػػي

 كعبلقػػة تمػػؾ األىظهػػة هػػع، كد ارسػػة هىطػػؽ العبلقػ ت داخػػؿ األىظهػػة التربكيػػة كىسػػؽ العبلقػ ت التػػي تحكهٍػ
 كخمصػػت الد ارسػة إلػى أف التفكيػر الىظهػػي.األىظهػة الخ رجيػة التػي تقػع فػػي الهجتهػع كالهجتهعػ ت األخػرل
في إدارة األىظهة التربكية ٌك هدخؿ كمي لحؿ الهشكبلت كيتيح هىٍج ن لمتحميؿ البىيكم في إطػ ر العبلقػ ت
كالق اررات كيىهي لدل األفراد كالجه ع ت الرؤية الهستقبمية الش همة ألم هكضكع دكف أف يفقد جزئي تً كيرم
 كبىػ نء عمػػى ذلػػؾ أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة إج ػراء،الجزئيػ ت فػػي إطػ ر كمػػي هتػرابط بشػػكؿ حمقػػي ال خطػػي
الب حثيف دراس ت هعهقػة حػكؿ التحػدي ت الح ليػة كالهسػتقبمية التػي تكاجػً سػير التفكيػر الىظهػي كادارة الػىظـ

 ) هػع تػدريب جهيػع األفػراد عمػى تقىيػ ت التكىكلكجيػSix Sigma ( التربكيػة كالتعميهيػة فػي ضػكء هفٍػكـ
الهتقدهػػة بشػػكؿ هسػػتهر لزي ػ دة الػػكعي ىحػػك العبلق ػ ت الهىظكهيػػة كاش ػراؾ كس ػ ئؿ اإلعػػبلـ كالفض ػ ئي ت فػػي
.ذلؾ
 التفكير النظمي- األنظمة التربوية – إدارة األنظمة التربوية-  اإلدارة:الكممات المفتاحية
Abstract
The present study aims to identify the educational systems management in
light of systemic thinking, The study mainly adopted the Exploratory Research
approach which is considered one of the aspects of the descriptive approach
since it fits the nature of the study, its objectives, the study of relationships logic
in the educational systems, the layout of relations that govern them and the
relationship of these systems with the outter systems found in the society and the
other societies. The study concluded that systemic thinking in educational
systems management is a holistic entrance to solve problems for it provides a
method for the structural analysis in the context of relationships, decisions and
develops in individuals and groups an overall vision of the future for any subject
without losing its fragments and sees fragments into a whole coherent
framework linked annularly not linearly. Thus the study recommends the need to
carry out more deep studies by the researchers on the current and future
challenges facing systemic thinking and educational systems management in
light of six sigma concept and the training of all individuals on the advance
technologies continuously to increase the awareness about the systemic
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relationships and include media and satellite channels in it.
Key words: Management - Educational Systems - Educational Systems
Management - Systemic Thinking
مقدمة:
تشٍد الهجتهع ت اليكـ الكثير هف التغيرات كالتعقيدات الهتس رعة في هختمؼ جكاىب الحي ة ،هه أدل
إلى إيج د ىظـ هتعددة كهتخصصة تتهيز ب لدقة كالتك هؿ كالتف عؿ هع جهيػع هككى تٍػ بشػكؿ شػهكلي كهػع
بيئتٍ التي تىهك فيٍ  ،كٌذي الىظـ تىكعت في ثق فتٍ هع التطكر الح صؿ فػي جهيػع الهعػ رؼ التػي غيػرت
الكثيػر هػف جكاىػب الحيػ ة اإلىسػ ىية ،ههػ يػػدفعى إلػى إيجػ د طػػرؽ تفكيػر تتى سػب هػػع حجػـ ثػكرة الهعمكهػ ت
إلدارة الػػىظـ الهختمفػػة كعمػػى أرسػػٍ الىظ ػ ـ التربػػكم الػػذم يشػػكؿ أٌهيػػة خ صػػة فػػي الهجتهع ػ ت اإلىس ػ ىية
كيح فظ عمى السه ت الههيزة لثق فة تمؾ الهجتهع ت كتف عبلتٍ هػع الثق فػ ت الع لهيػة ب إلضػ فة إلػى تىظػيـ
الحيػ ػ ة االجته عي ػػة كالهسػ ػ ٌهة ف ػػي هج بٍ ػػة هتطمب ػ ػ ت الهجته ػػع ف ػػي هك فح ػػة األهػ ػراض االجته عي ػػة هػ ػػع
الهح فظة عمى الذات كهع لـ الشخصية الهحمية .كهػف ٌىػ تمعػب األىظهػة التربكيػة فػي جهيػع هراحمٍػ دك انر
بػ ػ ر انز ف ػػي هح صػ ػرة الكثي ػػر ه ػػف الهعض ػػبلت االجته عي ػػة ف ػػي هحيطٍػ ػ  ،قب ػػؿ أف تحم ػػؽ خػ ػ رج هح ػػيط ٌ ػػذي
األىظهة لتىخر أسس كقكاعد الهجتهع ،لٍذا يجب التكقػؼ عىػد ٌػذي األىظهػة التربكيػة كالتعميهيػة كقفػة تأهػؿ
كتهحػػص كاستشػ ػراؼ لمهسػػتقبؿ لبىػ ػ ء جس ػػـ هجتهعػػي هعػ ػ فى هػػف األهػػراض كهعته ػػد عمػػى ذات ػػً ،كهتص ػػؿ
ب ألىظهة الع لهية لٍذا القرف.
لقػػد شػػٍد ع ػ لـ الهعرفػػة كالتقىيػػة الرقهيػػة اٌته ه ػ ن هت ازيػػدان بأٌهيػػة األىظهػػة التربكيػػة كتػػكفير اليػػد الع همػػة
الهؤٌمػػة لمقي ػ ـ ب ألعه ػ ؿ الهختمفػػة بدقػػة هتى ٌيػػة كاسػػتخداـ أسػػمكب الػػىظـ فػػي تحميػػؿ الهشػػكبلت اإلداريػػة،
ككصؼ العػبلج الهى سػب هػف خػبلؿ كضػع اسػتراتيجي ت كسػيى ريكٌ ت خ صػة لكػؿ هشػكمة قػد تحػدث ،كأف
يككىكا ق دريف عمى هس يرة التطكر الح صؿ فػي الػىظـ التربكيػة الهع صػرة ككيفيػة إدارتٍػ فػي ضػكء التفكيػر
الىظهػػي ،لػػذا هػػف الضػػركرم الكقػػكؼ عىػػد ٌػػذا الػػىهط هػػف التفكيػػر الػػذم بػػدأ تطبيقػػً فػػي سػػبعيىي ت القػػرف
العشريف بعد أف ك ف هجرد فكرة في خهسيىي ت القرف اله ضي ،كه أكضحً الطكيؿ ( )109 :1999عف
 Bertalanffyالهتخصص في عمػـ األحيػ ء حػيف كضػع الخطػكط األكليػة لفكػرة الػىظـ عػ ـ  1950ليعػرؼ
الىظ ـ عمى أىً :عدد هعقد هف العى صر في ح لة تف عؿ ديى هيكي هع بيئتً التي يتع يش فيٍ ضهف أطر
هتغيراتٍ كهككى تٍ الهختمفة في كجكد ذك ء هىظـ كسمكؾ ذكي عىد األفراد هف أجؿ خمؽ ضكابط الهىظهة
الف عمة التي تحقؽ هعدالت هقبكلة كه أكضحتٍ دراسة ( ) Kelly 2001في كؿ هف :التهكف الشخصي،
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كالىه ػ ذج العقميػػة ،كتعمػػـ الفريػػؽ كص ػكالن إلػػى هٍ ػ رات التفكيػػر الىظهػػي ،كدكري الهحػػكرم لكػػؿ جكاىػػب الحي ػ ة
كبخ ص ػػة الج ى ػػب اإلدارم كالتقى ػػي ،كهسػ ػ ٌهتً ف ػػي قيػ ػ دة تىهي ػػة هس ػػتداهة ،كالق ػػدرة عم ػػى تكظي ػػؼ " الفٍ ػػـ
اإلىس ىي" عمى الهدرك ت الخ صة بكؿ هكقؼ هف هكاقؼ الحي ة هع التدريب الهستهر كٌذا هػ أكػدت عميػً
دراسة حجك ( ،)2004كدراسة الك هؿ ( .)2005كبعد ذلؾ اىطمقت دراسة داككد ( )2006لتى دم ب لتفكير
الهىظػكهي كالهٍػ رات الهختمفػػة هثػؿ تحميػؿ الػػىظـ إلػى ىظػـ فرعيػػة ثػـ إعػ دة تركيبٍػ كادراؾ العبلقػ ت داخػػؿ
الىظػ ـ الكاحػػد كبػػيف الػػىظـ األخػػرل ،كالعهػػؿ عمػػى خمػػؽ إطػ ر هىٍجػػي لهػػدخبلت التفكيػػر الىظهػػي هػػف أجػػؿ
االرتق ػ ء كتحسػػيف سػػير العهػػؿ كرفػػع هسػػتكل األداء بشػػكؿ لػػيس لػػً ىظيػػر ،كأثىػػت عمػػى ذلػػؾ د ارسػػة الك هػػؿ
( )2006بضركرة خمؽ الذك ء الهىظكهي في األىظهة كجعمً فمسفة حي ة ،لكي يدرؾ الع همكف أىفسٍـ أىٍـ
أفراد هستقميف ،كأىٍـ هح طكف بأىظهة كعميٍـ الىظر إلى هػ كراء حمقػ ت السػبب كالىتيجػة الخطيػة الهىعزلػة
فػػي تفسػػير العبلق ػ ت الداخميػػة كالترابط ػ ت البيىيػػة ،كٌػػذا يفيػػد فػػي كيفيػػة ربػػط الػػذك ء بهفٍػػكـ الىظ ػ ـ الػػذكي،
كاستج بة األفراد بدافعية لمهب درات الجديدة كٌـ كاقعيكف كيؤهىكف ب إلدارة الخيرة لمجهيع هه يشجع
ذلػػؾ عمػػى تجكيػػد عهميػػة صػػىع القػرار كاتخ ػ ذي عىػػد الع ػ هميف فػػي كػػؿ ىظ ػ ـ ،كٌػػذا ه ػ شػػددت عميػػً
دراسة ( Milliner )2006عمى أف إدراؾ البيئة الهحيطة بهعى ٌ األكسػع كاألشػهؿ كالحػدس كثق فػة البحػث
عف الجديد هف الفرص يهكف لٍ أف تككف ع هبلن ذا تأثير ٌ ـ في عهميػة صػىع كاتخػ ذ القػرار االسػتراتيجي
في الىظـ كعبرت الدراسة عف األٌهية الهتزايدة لٍذي الىتيجة في ظؿ تى هي شبكة هف العبلق ت الهركبة في
الىظـ في هركب هعقد يستحيؿ فصؿ عى صػري بعضػٍ عػف بعػض فػي جػزر هتب عػدة ،لػذلؾ هػف الضػركرم
الحف ظ عمى ته سؾ عى صر األىظهة هع بعضػٍ الػبعض كهت بعػة إجػراءات العهػؿ بدقػة هػف أجػؿ االرتقػ ء
ب لعهػػؿ كأسػ ليبً كات حػػة هىٍجػ ن لمتحميػػؿ البىيػػكم فػػي إطػ ر العبلقػ ت كالقػ اررات كاسػػتكه الن لػػذلؾ بيىػػت د ارسػة
( Cavana & Maani )2008إط انر هىٍجي ن لهدخبلت التفكيػر الىظهػي كالىهذجػة ،هػف أجػؿ خمػؽ هبػ دئ
كابتك رات هستقبمية إلدارة الىظـ التربكيػة كاالسػتف دة هػف الجٍػكد الع لهيػة الىكعيػة كاقترحػت د ارسػة ()2015
 Luizضػ ػػركرة اسػ ػػتخداـ هب ػ ػ دئ التفكيػ ػػر الهىٍجػ ػػي الهػ ػػىظـ فػ ػػي أس ػ ػ ليب كادارة ىظ ػ ػـ التعمػ ػػيـ فػ ػػي جهيػ ػػع
التخصص ت ،كالهش ركة الىشػطة فػي الهىتػدي ت الع لهيػة حػكؿ الهبػ دئ الجديػدة ،كتكضػيح دكرٌػ الٍػ ـ فػي
هى قشػػة كىشػػر الهب ػ درات الع لهيػػة كتطبيقٍ ػ  ،كتقػػديـ تصػػكرات تحميميػػة فريػػدة كىكعيػػة لمتقػػكيـ الهؤسسػػي فػػي
ضكء االتج ٌ ت الحديثة كه أكضحتً دراسة رهض ف ( .)2015
بى ػ نء عمػػى ه ػ سػػبؽ تكلػػد لػػدل الب حػػث قى عػػة داهغػػة بأٌهيػػة اسػػتخداـ التفكيػػر الىظهػػي فػػي إدارة

األىظه ػ ػػة التربكي ػ ػػة لمح ػ ػػد ه ػ ػػف االهػ ػ ػراض اإلداري ػ ػػة الت ػ ػػي أصػ ػ ػ بت هككىػ ػ ػ ت ك ػ ػػؿ ىظػ ػ ػ ـ ترب ػ ػػكم ب ػ ػػدءان ه ػ ػػف
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الهرحمة األس سية حتى الج هعية ،كتقديـ صكرة كاقعية قدر اإلهك ف لمػدكر الػذم يهكػف أف يقػكـ بػً
التفكيػر الىظهػػي فػػي إىجػ ح العهػػؿ فػي إدارة ٌػػذي األىظهػػة عمػػى أكهػػؿ كجػً ،كهػػف خػػبلؿ اسػػتطراد الد ارسػ ت
الس ػ بقة كالجٍػػكد الهبذكلػػة فػػي ٌػػذا الهج ػ ؿ يهكػػف اسػػتىت ج اف التفكيػػر الىظهػػي (سػػي قي كلػػيس تحميمػػي –
يىطمػػؽ هػػف هفٍػػكهي االىفت ػ ح كالتف عػػؿ – يىطمػػؽ هػػف ق عػػدة الكف يػػة) .لػػذلؾ هػػف الضػػركرم اسػػتيع ب ىهػػط
التفكيػػر الىظهػػي فػػي جهيػػع هسػػتكي ت اإلدارة التربكيػػة فػػي فمسػػطيف هػػف أجػػؿ البق ػ ء كاالسػػتهرار فػػي الػػدكر
األصػػيؿ لتىشػػئة كتربيػػة الفػػرد فػػي ىظػػـ تربكيػػة خ ليػػة هػػف األه ػراض الثق فيػػة ق ػ درة عمػػى التكيػػؼ هػػع جهيػػع
الهجتهع ػ ت الهحميػػة كاإلقميهيػػة كالدكليػػة .كتأسيس ػ ن عمػػى ه ػ سػػبؽ ج ػ ءت ٌػػذي الد ارسػػة لتكضػػيح فك ػرة إدارة
الىظـ التربكية في ضكء التفكير الىظهي الجتراع الهداخؿ الههكىة لتج كز الكاقع الح لي هف أجػؿ الىٍػكض
كتهريف أىفسى عمى إدارة ىظهى التربكية بتفكر كحكهة كعقمىة هىظهة في الهستقبؿ.
مشكمة الدراسة :تتشكؿ الدراسة في السؤاؿ الرئيس الت لي:
كيؼ يهكف إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟
ىدف الدراسة وتساؤالتياٌ :ػدفت ٌػذي الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى إدارة األىظهػة التربكيػة فػي ضػكء التفكيػر
الىظهي ،كسعت إلى اإلج بة عمى األسئمة الفرعية الت لية:
 .1ه الهف ٌيـ الس ئدة إلدارة األىظهة التربكية؟
 .2ه ههيزات األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟
 .3ه أٌهية التفكير الىظهي في إدارة األىظهة التربكية؟
 .4ه هككى ت إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟
 .5ه العكاهؿ الهؤثرة في األىظهة التربكية؟
 .6ه االعتب رات البلزهة إلدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟
أىميــة الدراســة :اٌتهػػت الد ارسػػة بد ارسػػة إدارة األىظهػػة التربكيػػة فػػي ضػػكء التفكيػػر الىظهػػي كذلػػؾ هػػف أجػػؿ
تحقيؽ اآلتي:
 .1إزالة الغهكض الهحيط بهفٍكـ الىظ ـ التربكم الكاحد كاألىظهة التربكية األخرل.
 .2تهكيف الع هميف في األىظهة التربكية هف تعديؿ كتحديث إجراءاتٍـ العهمية في ضكء التفكير الىظهي.
 .3خمؽ الفٍـ الضركرم كالبلزـ لمحصكؿ عمى ىت ئج أفضؿ عمى الهدل البعيد.
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 .4القػػدرة عمػػى هس ػ عدة الفػػرؽ داخػػؿ األىظهػػة التربكيػػة عمػػى إيج ػ د رؤل كأفك ػ ر لحػػؿ الهشػػكبلت إذا ه ػ
طبقت بشكؿ جيد.
 .5التع هؿ بفع لية هع الهشكبلت األكثر تعقيدان ،حيث يرفع هستكل التفكير إلى الهستكل الػذم ىصػىع فيػً
الىت ئج التي ىريدٌ ىحف كأفراد ككىظـ تربكية في الح الت الصعبة التي تتسـ ب لتعقيد ككثرة التف عبلت
كغي ب فع لية الحمكؿ التي قد تبدك لى ى جحة.
 .6إىه ء القدرة عمى التفكير الهىظكهي لدل الع هميف بحيث يككىكا ق دريف عمػى الرؤيػة الهسػتقبمية الشػ همة
لهكضكع دكف أف يفقد جزئي تً ككذلؾ إىه ء القدرة عمى التحميؿ كالتركيب كصكال لئلبداع الذم يعد هف
أٌـ هخرج ت أم ىظ ـ تعميهي ى جح
 .7تىهية التفكير الحمزكىػي عىػد جهيػع العػ هميف بحيػث يكػكف تفكيػرٌـ هػف كاقػع إدراؾ ككعػي شػ هؿ بأبعػ د
الهشكمة.
 .8القػػدرة عمػػى كضػػع التصػػكرات كالسػػيى ريكٌ ت كاالحته ػ الت لهسػػتقبؿ األىظهػػة التربكيػػة كالحمػػكؿ الفريػػدة
عىد هع لجة كحؿ الهش كؿ كصىع الق اررات كاتخ ذٌ كهت بعتٍ به يعكد ب لكف ءة كالف عمية كالف ئدة عمى
األىظهة في الهجتهع.
حــدود الدراســة :تتحػػدد حػػدكد الد ارسػػة فػػي أىٍ ػ تتى ػ كؿ هكضػػكع التفكيػػر الىظهػػي كرؤيػػة هىٍجيػػة فػػي إدارة
األىظهة التربكية الهتهثمة في الىظـ ه قبؿ التعميـ الج هعي كالتعمػيـ العػ لي بجهيػع هسػتكي تً فػي أم دكلػة،
كذلؾ خبلؿ فترة إعداد الدراسة هف إبريؿ  2016حتى ه رس .2017
منيج وأداة الدراسة :تهثؿ ٌذي الدراسة ىظريػة ،تعتهػد ب لدرجػة األكلػى عمػى ()Exploratory research
كٌك أحد هداخؿ الهػىٍج الكصػفي لهبلئهتػً لطبيعػة الد ارسػة كاإلج بػة عمػى أسػئمتٍ فػي الح ضػر هػف خػبلؿ
قراءة كتحميؿ الهصػ در الهتىكعػة أس سػية ك ىػت أـ ث ىكيػة كربطٍػ بهػ يتكافػؽ هػع الكاقػع الهع صػر ،كيعتبػر
(هقراث )1963 ،أحد الداعهيف لذلؾ.
كٌػػذا يعتبػػر أحػػد أىػكاع الهػػىٍج الكصػػفي لهبلءهتػػً لطبيعػػة الد ارسػػة ،كد ارسػػة هىطػػؽ العبلقػ ت داخػػؿ الػػىظـ
التربكية بشكؿ عػ ـ كالث ىكيػة بشػكؿ خػ ص كىسػؽ العبلقػ ت التػي تحكهٍػ  ،كعبلقػة تمػؾ الػىظـ هػع األىظهػة
الخ رجية التي تقع في الهجتهع (الخهيسي.)9 :2007،
مصطمحات الدراسة- :
اإلدارة ٌ :ػي عب ػ رة تكجيػػً ىش ػ ط هجهكعػػة هػػف األف ػراد ىحػػك ٌػػدؼ هعػػيف هشػػترؾ ،هػػف خػػبلؿ تىظػػيـ جٍػػكد
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ٌؤالء األفراد كتىسيقٍ كحفزٌ كاستثه رٌ بأفضؿ السبؿ كألقصى قػدر ههكػف لمحصػكؿ عمػى أفضػؿ الىتػ ئج
بأقؿ جٍد ككقت كتكمفة ههكىة (هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة.)10 :2015 ،
االدارة التعميميةٌ :ي الطريقة التي تػدار بٍػ التعمػيـ فػي الهجتهػع ،كفػؽ إيديكلكجيػة ذلػؾ الهجتهػع .كليسػت
ٌ ػػذي اإلدارة غ ي ػػة بح ػػد ذاتٍػ ػ  ،كاىهػ ػ ٌ ػػي كس ػػيمة لتحقي ػػؽ األٌ ػػداؼ التربكي ػػة الت ػػي يتكخ ٌػ ػ ذل ػػؾ الهجته ػػع
(هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة.)18 :2015 ،
النظــام التربــويٌ :ػػك عبػ رة عػػف جهمػػة هػػف القكاع ػد كالتىظيهػ ت كاإلج ػراءات التػػي تتبعٍ ػ الدكلػػة فػػي تىظػػيـ
ش ػػؤكف التربي ػػة كالتعم ػػيـ ،كالىظ ػ ػ ـ الترب ػػكم ٌ ػػك اىعكػ ػ س لمفمسػ ػػفة الفكري ػػة كاالجته عي ػػة كالسي س ػػية الس ػ ػ ئدة
(الرشداف ،جعىيىي)357 :2006 ،
التفكير النظميٌ :ك القدرة عمى تككيف رؤية كاضحة كك همة لمعبلق ت الهتداخمة بيف أجزاء الىظ ـ ،كيشكؿ
ٌيكميػػة فكريػػة ت ػربط األحػػداث كالق ػ اررات بعضػػٍ بػػبعض لتكػػكف الىظ ػرة شػػهكلية لجهيػػع األحػػداث كالفع لي ػ ت
التخ ذ ق اررات أكثر كاقعية( .جبراف)431 :2011،
 تمييدالٍػػدؼ األس سػػي الػػذم يسػػعى إليػػً أم ىظػ ـ تربػػكم ٌػػك الهسػ عدة عمػػى فٍػػـ الت ػرابط كالعبلقػػة هػ بػػيف
لبى ت الىظ ـ كذلؾ ليهكػىٍـ هػف القػدرة عمػى التحميػؿ كادراؾ التسمسػؿ فػي إدارة الخػده ت كالقػدرة عمػى رصػد
األخط ػ ء لمعهػػؿ عمػػى تقكيػػة ٌػػذا الىظ ػ ـ كتطػػكيري (هىشػػكرات ج هعػػة القػػدس الهفتكحػػة ،)10 :2014،كقػػد
عػرؼ التفكيػػر الىظهػي عمػػى أىػً هػػىٍج عهػؿ يقػػكـ عمػى تكػػكيف صػكرة ب ىكراهيػػة (شػ همة) كرؤيػػة الكػؿ كفٍػػـ
العبلقػ ت الشػػبكية الهعقػػدة التػػي تػربط اجػزاء األىظهػػة التربكيػػة كتف عبلتٍػ الديى هيكيػػة الهسػػتهرة ،كذلػػؾ بػػدالن
هف رؤية احداث هعيىة فقط في كؿ ىظ ـ.
إف ٌ ػػذي الرؤي ػػة  /الص ػػكرة تسػ ػ عد عم ػػى فٍ ػػـ جهي ػػع اإلش ػػك لي ت الت ػػي تتع ػػرض لٍػ ػ األىظه ػػة التربكي ػػة
كأسػػب بٍ كتس ػ عد عمػػى تقػػديـ أفضػػؿ الحمػػكؿ كسػػبؿ الىٍػػكض لتطػػكير ٌػػذي الػػىظـ كص ػكالن إلػػى ىظػػـ هع ف ػ ة
كاىت ج أفضؿ الكس ئؿ كالطرؽ كالهىٍجي ت كاألدكات كهٍ رات استخداـ كاسع لمبي ى ت الىكعية كالكهية التي
تس عد عمى تحميؿ كتفكيؾ كتربيط ٌذي الىظـ الٍ هة.
 -االجابة عمى السؤال األول :ما المفاىيم السائدة إلدارة األنظمة التربوية؟
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تعىػػي كمهػػة الىظ ػ ـ فػػي المغػػة اإلغريقيػػة الكقػػكؼ هع ػ كٌػػي هتداكلػػة كثي ػ ار فػػي حي تى ػ اليكهيػػة ،كظٍػػرت
الح ج ػػة إل ػػى اس ػػتخداـ هفٍ ػػكـ الىظػ ػ ـ ف ػػي جهي ػػع هجػ ػ الت الحيػ ػ ة كتح ػػدث القيس ػػي ( )376 :2006ع ػػف
هصطمح الىظ ـ ككصفً بهجهكعة هف العى صر الهتب دلة تعهؿ هعػ ن هػف أجػؿ تحقيػؽ ٌػدؼ هرسػكـ ،كاتفػؽ
هع ٌذا القكؿ أبػك الكفػ  ،كحسػيف ( )12 :2008كأكػدا عمػى أف الىظػ ـ كيػ ف هػىظـ يجهػع أجػزاء تؤلػؼ فػي
هجهكعٍ تركيب كمي هكحدان .كيشبً الب حث الىظ ـ بتقىي ت التحكـ الثه ىية في الطيػراف الفضػ ئي الصػيىي،
كجسـ اإلىس ف ،كالغبلؼ الجكم.
حيث أف لكؿ ىظ ـ هف الىظـ خص ئصً الخ صة يتف عؿ هع البيئة التػي يعهػؿ فيٍػ كىظػ ـ هفتػكح عمػى
هجتهع أكبر هىػً عمػى شػكؿ عبلقػ ت هتداخمػة هترابطػة هتشػ بكة هتى سػقة هتف عمػة بيىيػ ن تعهػؿ عمػى تحقيػؽ
أٌػػداؼ هشػػتركة ،كتهثػػؿ ٌػػذي الرؤيػػة خطػػكة كبيػرة ىحػػك الىظػ ـ ككػػؿ ىظػ ـ يتف عػػؿ هػػع ىظػ ـ أكبػػر يأخػػذ هىػػً
هكاردي ،ثـ يحكؿ ٌذي الهكارد إلى هخرج ت يحت ج إليٍ الهجتهع ،كٌذا ه يسهى "هدخؿ تحميؿ الىظـ" كٌك
هػػف أفضػػؿ أس ػ ليب د ارسػػة األىظهػػة كخ صػػة التربكيػػة ،ب عتب ػ ري إط ػ انر لد ارسػػة كتفسػػير العديػػد هػػف الظ ػكاٌر
اله دي ػػة كاإلىسػ ػ ىية ( أب ػػك الخي ػػر( ،)192 :1991 ،هىش ػػكرات ج هع ػػة الق ػػدس الهفتكح ػػة،)246 :2015 ،
( فركاىة .)14 :2015 ،كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
شكؿ رقـ ()1

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
حيػػث يعتبػػر الىظ ػ ـ التربػػكم أحػػد أبػػرز هي ػ ديف االدارة الحديثػػة التػػي اعتهػػدت فػػي تطكيرٌ ػ عمػػى
التطكرات في الهي ديف األخرل ،كبخ صة هيػداف الصػى عة كاسػتف دتً هػف عمػـ اإلدارة ،فهػف الصػى عة كادارة
األعه ػ ؿ اىتقػػؿ عمػػـ االدارة كهب دئػػً إلػػى التعمػػيـ ،كهػػف ثػػـ اعتبػػرت اإلدارة التربكيػػة أحػػد الهي ػ ديف التطبيقيػػة
لئلدارة الع هة ،إال أف لٍذا الهيداف طبيعتً الخ صة بً فبدايتً هع األفػراد كىٍ يتػً هعٍػـ أيضػ ن ،كٌػك بهث بػة
العدد الرابع

هجمة كمية فمسطيف التقىية لؤلبح ث كالدراس ت

129

ىظ ـ لً هدخبلتً كعهمي تً كهخرج تً كٌك يرتبط ب لهجتهع كه يسكدي هف جك ع ـ ،كهػف ثػـ فػرف
ٌ ػػذا الهس ػػتكل ه ػػف اإلدارة التربكي ػػة يهث ػػؿ إح ػػدل ىقػ ػ ط تبلح ػػـ الق ػػكل ب ػػيف الىظػ ػ ـ التعميه ػػي كاإلطػ ػ ر العػ ػ ـ
لمهجتهػػع ،عمػػى اعتبػ ر أف أٌػػداؼ التربيػػة كالهبػ دئ التػػي يسػػتىد عميٍػ الىظػ ـ التعميهػػي كادارتػػً هػػف األهػػكر
التي ال يهكف تقريرٌ بهعزؿ عف س ئر هؤسسػ ت الدكلػة كتىظيهٍػ ( أبػك العػبل .)36 :2013 ،كٌػذا يعىػي
أف اإلدارة التربكية تٍتـ ب لعهؿ التربكم عمى هستكل الكطف أك الدكلة بشكؿ ع ـ.
تتعػػدد تعريفػ ت أىظهػػة اإلدارة التربكيػػة هػػع عػػدـ كجػػكد تعريػػؼ كاحػػد جػ هع لٍػ حيػػث تٍػػدؼ تمػػؾ الػػىظـ
لمهس ػ ٌهة فػػي تحديػػد أدكار الع ػ هميف فػػي هختمػػؼ الهؤسس ػ ت التربكيػػة فػػي العهػػؿ ك دكر القي ػ دة كػػذلؾ فػػي
تىظػػيـ الهػكارد البشػرية الع همػػة فػػي الهؤسسػػة ك التك هػػؿ فيهػ بيىٍػ ك الترتيػػب ك تكزيػػع الهٍهػ ت بهػ يهكػػف
الع هميف هف تحقيؽ أٌداؼ هحددة ك الكصكؿ لتحقيؽ األٌػداؼ بأقػؿ كقػت ك جٍػد كػذلؾ هػع تحقيػؽ ىتػ ئج
هتهيزة اعتهدان عمى التفكير ك بذؿ الجٍكد ك تحفيز العػ هميف ك دعهٍػـ ك االسػتخداـ األهثػؿ لمهػكارد اله ليػة
ك البش ػرية هػػع االسػػتف دة كػػذلؾ هػػف الػػدعـ الهجتهعػػي ك اتب ػ ع القكاعػػد ك األسػػس العمهيػػة التػػي تس ػ ٌـ فػػي
تحقيؽ أٌداؼ تطبيؽ تمؾ الىظـ بشكؿ فع ؿ هع الته شي هع هىظكهة أٌداؼ الدكلة كهؤسس تٍ هف الىظ ـ
التربػػكم ك التعميهػػي بشػػكؿ ع ػ ـ ك يػػتـ بشػػكؿ ع ػ ـ اختي ػ ر الىظ ػ ـ التربػػكم هػػف خػػبلؿ األٌػػداؼ التػػي يجػػب
تحقيقٍ هف خبللً حيث يتـ تبىي عدد هػف األفكػ ر ك السي سػ ت هػف قبػؿ الق ئػد ك يعهػؿ بػ قي طػ قـ العهػؿ
عمى الهس عدة في تحقيؽ تمػؾ األٌػداؼ هػف خػبلؿ تىفيػذ الخطػط ك قػد تػتـ عهميػة إدارة الىظػ ـ التربػكم هػف
خبلؿ إعطػ ء ك فػة الصػبلحي ت لق ئػد الهؤسسػة التربكيػة كالػذم يقػكـ بتىفيػذ الهخطػط التربػكم ك يعهػؿ عمػى
تكجيً اآلخريف ك تىظيـ جٍكدٌـ (.)www.abahe.co.uk
كهػػف خػػبلؿ ه ػ سػػبؽ يػػرل الب حػػث أىػػً يتحػػتـ عمػػى كػػؿ ىظ ػ ـ كخ صػػة الىظ ػ ـ التربػػكم هه رسػػة كظ ئفػػً
الخ صػػة بدقػػة كحيكيػػة ليػػتهكف هػػف تحكيػػؿ هػػدخؿ غيػػر قػ در عمػػى األداء إلػػى هخػػرج قػ در عمػػى األداء بعػػد
تعميهً كتدريبً كتكجيًٍ ،كلؤلىظهة التربكية أىكاع.
أنواع األنظمة التربوية
األنظمة التربوية المغمقة:
أكضح الكبيسي ( )2014أف األىظهة الهغمقة عف البيئة ،ال تأخذ هف البيئػة هػدخبلتٍ كال تعطػي البيئػة
هخرج تٍ كيصعب كجكد هثؿ ٌذي الىظـ بشكؿ هطمؽ كاسػته ارريتٍ  .كٌػي األىظهػة التػي يفتػرض أف تعهػؿ
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فػػي اىعزاليػػة كاسػػتقبلؿ عػػف بيئ تٍػ  ،كهػػف أهثمتٍػ  :التف عػػؿ الكيهيػ ئي الهح ىكػػـ ،كالسػ ع ت اليدكيػػة ،كالهحػػرؾ
الكٍرب ئي الذم يعهؿ ب لتي ر الهستهر ()https://altadreeb2010.blogspot.com
يصؼ الب حث األىظهة الهغمقة كدراسة ه ٌك داخؿ الصىدكؽ األسكد لمط ئرة الهحطهة بعد العثكر
عميً ،أم ال يكجد ٌى ؾ عبلقة تأثيرية تب دلية تف عمية بيىً كبيف البيئة الخ رجية كليس لً هدخبلت هىٍ أك
هخرج ت إليٍ  .حيث يرل الب حث أف األىظهة التربكية الهغمقة ترفض كؿ أشك ؿ التق رب هف األىظهة
األخرل ،كال يكجد تف عؿ كتكاصؿ بيىٍ كبيف البيئة الخ رجية ،كعقمي ت األفراد الع هميف فيٍ تككف هتكمسة
تح رب التفكير كالتحديث كالتغيير ،كتعهؿ ٌذي العقكؿ كؿ ه في كسعٍ إلفش ؿ أم هشركع ىٍضكم
حض رم ،بسبب حدكدٌ الصمبة التي تحد هف هركىتٍ كتف عمٍ هع البيئة بشكؿ حض رم ،كهف الصعب
أف تكاكب ٌذي األىظهة الحداثة كالجدية كاألص لة كتستهر في الحي ة الىعزالٍ عف البيئة .كالشكؿ الذم تـ
التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
شكؿ رقـ ()2

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
األنظمة التربوية المغمقة نسبياً:
يرل الب حث أف هثؿ ٌذي األىكاع هف األىظهة هىتشرة بكثرة في ع لهىػ العربػي كخ صػة الفمسػطيىي ،عمػى
سبيؿ الهث ؿ :الثبلجة التي تعهؿ ب لغ ز تستطيع االستهرار كىظ ـ في أداء كظيفتٍ دكف أم تدخؿ خ رجي
إلػػى أف يىفػػذ الغ ػ ز كٌى ػ يىبغػػي تزكيػػدٌ ب لغ ػ ز الهى سػػب .كٌػػذا يقكدى ػ إلػػى أف ىكصػػؼ األىظهػػة التربكيػػة
الهغمق ػ ػ ػ ػػة ىس ػ ػ ػ ػػبي ن بأىٍػ ػ ػ ػ ػ غي ػ ػ ػ ػػر حيكي ػ ػ ػ ػػة كت ػ ػ ػ ػػداخمٍ ب ػ ػ ػ ػػيف العػ ػ ػ ػ ػ هميف كتأثيرٌػ ػ ػ ػ ػ البيئ ػ ػ ػ ػػي ض ػ ػ ػ ػػئيؿ جػ ػ ػ ػ ػػدان.
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كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
شكؿ رقـ ()3

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
األنظمة التربوية المفتوحة:
تصكر الطكيؿ في كت بً ( )124 :1999األىظهة الهفتكحة ب لشػهعة التػي تحػ فظ عمػى حجػـ شػعمتٍ
الطبيعية طيمة كجكدٌ هع بيئتٍػ بػ لرغـ هػف اسػته اررية اشػتع لٍ كذلػؾ عبػر اسػته اررية تكيفٍػ هػع هتغيػرات
بيئتٍ ػ  ،كٌػػي ذاتيػػة التىظػػيـ تعيػػد تىظػػيـ هككى تٍ ػ بحسػػب الظػػركؼ البيئيػػة لتبقػػى عمػػى ف عميتٍ ػ كديى هيتٍ ػ
الداخمي ػػة كالخ رجي ػػة ،ف لش ػػهعة الهش ػػتعمة تٍت ػػز هتذبذب ػػة ف ػػي حػ ػ ؿ تعرض ػػٍ لتيػ ػ ر ٌػ ػكائي هقص ػػكد أك غي ػػر
هقصكد كٌذا التف عؿ هع الهكقؼ الجديد يعطيٍ الفرصة لمعكدة إلى ح لتٍ الهستقرة الس بقة بتكقؼ الهػؤثر
الط رئ ،أم أف ديى هيتٍ كاىفت حٍ ح فظ عمى بق ئٍ كاسته اررية ف عميتٍ  .كبى نء عمػى ذلػؾ أكضػح الطكيػؿ
أف األىظهػػة التربكيػػة الهفتكحػػة تتسػػـ ب لديى هيػػة كتهيػػؿ إلػػى الهح فظػػة عمػػى اسػػتقرارٌ كتكازىٍ ػ كبهح فظتٍ ػ

عمى تكازف الىسب بيف هككى تٍػ كادراكٍػ  ،كأم تغييػر فػي أم هكػكف فرعػي يتطمػب إحػداث تغييػرات هكازيػة
كب لىسب التي تتطمبٍ بقية الهككى ت الفرعية األخرل .كيضيؼ الب حث أف األىظهة التربكية الهىفتحة يجب
أف تتهي ػػز بت ػػدفؽ هسػ ػتهر ه ػػف الط ق ػػة كالحيكي ػػة كالهعمكهػ ػ ت كالهػ ػكاد بيىٍػ ػ كب ػػيف بيئتٍػ ػ  .كالش ػػكؿ ال ػػذم ت ػػـ
التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
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شكؿ رقـ ()4

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
األنظمة التربوية المعقدة:
بيف جكف هيمر ( )2016أف األىظهة الهعقدة في جهيع الهج الت يجب أف ىىظر لمصكرة الكمية إذا أردى
أف ىفٍػـ األهػػكر بشػػكؿ صػػحيح فػػرف األجػزاء الفرديػػة الهىفصػمة ال تكتسػػب هعى ٌػ إال هػػف خػػبلؿ فٍهىػ أىٍػ
تهثؿ جزءا هف ك ٌؿ أكبر كأكثر شهكال ،كيضيؼ إف عمكـ التعقيد التي تدرس الظكاٌر التي تىشأ بشكؿ غير
هتكقع هف هككى ت تعهؿ كهجهكعة كمية تكفر ىظرة عهيقة تس عد ق دة األعه ؿ كالعمكـ كالسي سػة كاإلداريػة
عمػػى فٍػػـ هػػدل التػػداخؿ كالت ػرابط بػػيف هج ػ الت ىش ػ ط تٍـ ككيفيػػة إدارة ٌػػذي الهج ػ الت عىػػده تىحػػرؼ عػػف
هس راتٍ بشكؿ غير هتكقع.
كيق ػػكؿ ى ػػده ف ( )2016تخي ػػؿ أف تحػ ػ كؿ فٍ ػػـ طبيع ػػة كهيػ ػزات ى ف ػػذة ه ػػف الزجػ ػ ج الهم ػػكف ه ػػف خ ػػبلؿ
تحطيهٍػ كتحكيمٍػ إلػػى أجػزاء صػػغيرة كهػػف ثػػـ د ارسػػة كػػؿ قطعػػة هىٍػ عمػػى حػػدة ،تسػػتطيع هػػف خػػبلؿ ٌػػذي
الطريقػػة تعمػػـ كثيػػر عػػف كػػؿ قطعػػة ،لكىػػؾ عمػػى األرجػػح لػػف تػػتهكف هػػف فٍػػـ كثيػػر عػػف الصػػكرة الكميػػة لمػػكح
الزج ج كٌذا يسهى في عمـ الفمسفة " بىظرية االختزاؿ" (.)http://makkahnewspaper.com
حيث استقى الب حث هف هيمر كىده ف أف األىظهة الهعقدة دقيقة جديدة تدرس كيفية العبلق ت الهتب دلػة
الهتش بكة الهتف عمة بيف أجػزاء األىظهػة هػع بيئ تٍػ الداخميػة كالخ رجيػة ،كأٌػـ خصػ ئص ٌػذي األىظهػة اىٍػ
تتشػ رؾ فػػي ككىٍ ػ شػػبك ت عبلئقيػػة هركبػػة هىتظهػػة هترابطػػة هعقػػدة ألبع دٌػ كعى صػػرٌ الهختمفػػة كهتعػػددة
العكاهؿ غير سٍمة ،كتحت ج ٌذي الىظـ إلى عقكؿ هفكرة هىظهة ته رس أٌـ هب دئ سػيجه ( )6التػي أشػ ر
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إليٍ عبيد ( )2015هف حيث تكافر الرغبة تج ي الهسؤكليف عػف الهؤسسػ ت التعميهيػة عمػى إجػراء التطػكير
كالتحسيف الهستهر بهختمؼ السػبؿ الهت حػة كفػؽ د ارسػة هكتكبػة كاضػحة االعتهػ د فػي العهػؿ عمػى البي ىػ ت
كالهعمكه ت كاالحص ءات كاالرق ـ الدقيقة .كٌذا يقكدى إلى أف ىٍػتـ فػي جهيػع ىظهىػ التربكيػة فػي فمسػطيف
ب الىفت ػ ح كالتف عػػؿ الهسػػتهر هػػع الػػىظـ األخػػرل عمػػى أف تحكهػػً ىظػػـ فكقيػػة أكبػػر هىػػً ،كفػػؽ حػػدكد هرىػػة
هرتبطة عضػكي ن هػع الكسػط البيئػي الهحػيط ب لىظػ ـ فػي ظػبلؿ الهراجعػة كالتعػديؿ كالتقيػيـ كالتقػكيـ .كالشػكؿ
الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
شكؿ رقـ ()5

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
عطف ن عمى ه سبؽ يرل الب حث أف إدارة األىظهة التربكية تعىي اإلط ر الذم يضـ كؿ عى صر العهمية
التربكيػ ػػة التعميهيػ ػػة كهككى تٍ ػ ػ هػ ػػف األٌػ ػػداؼ الهرسػ ػػكهة كالتخطػ ػػيط كالتىظػ ػػيـ كاإلش ػ ػراؼ كالتقيػ ػػيـ كالتقػ ػػكيـ
كالتعميه ت كالقكاىيف كالطمبة كجهيع فئ ت الع هميف ،ب إلض فة إلى الهب ىي كجهيػع اإلهك ىػ ت اله ديػة /غيػر
اله دية كالهى ٌج كالهقررات كه يػربط بػيف ٌػذي الهككىػ ت جهيعٍػ هػف عبلقػ ت كظيفيػة هركبػة ،كهػ يحػدث
بيىٍػ هػف تف عػؿ كتعػ كف كتك هػؿ بشػكؿ شػهكلي بقصػد تحقيػؽ األٌػداؼ كالغ يػ ت كاله ارهػي الهرسػكهة كفػؽ
فمس ػػفة الهجته ػػع كسي س ػػتً التربكي ػػة ه ػػف أج ػػؿ اس ػػتثه ر كتكجي ػػً األىسػ ػ ف كصػ ػكالن لبلس ػػتثه ر ال ػػكطىي كبىػ ػ ء
الهجتهع الهتج ىس الهتك هؿ كٌذا يتحقؽ هف خبلؿ األخذ بعيف االعتب ر التداخبلت كالتكافق ت كالتى قض ت
كالتق طع ت في األىظهة التربكية كتك هؿ كؿ ه سبؽ كاعتب ري جزءان هف ثق فة ٌذي األىظهة.
 االجابة عمى السؤال الثاني :ما مميزات األنظمة التربوية في ضوء التفكير النظمي؟التفكي ػػر اله ػػىظـ الكاض ػػح ف ػػي إدارة ش ػػؤكف األىظه ػػة يتهي ػػز بػ ػ لتىظيـ كتكزي ػػع األدكار كالهٍػ ػ ـ كالتف ع ػػؿ
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كالتك هػػؿ كالتك فػػؿ ككضػػكح الغ ي ػ ت هػػع الحف ػ ظ عمػػى التػػدكير الػػكظيفي ،ألىػػً يعتبػػر األداة الفع لػػة كالركي ػزة
الديى هيكية ىحك تطكير العهؿ (.)www.shatharat.net
كيػػرل الب حػػث أف االٌته ػ ـ ب لع ػ هميف فػػي ٌػػذي األىظهػػة يعتبػػر كاجػػب أخبلقػػي ككطىػػي هىػػذ دخػػكلٍـ إلػػى
العهػػؿ هػػف هرحمػػة التػػدريب ،كاجػراء هػ يسػػهى بعهميػػة التىشػػئة االجته عيػػة ،كاشػػب ع ح جػ تٍـ كالحفػ ظ عمػػى
أهىٍـ الكظيفي ،كعهميػ ت التىهيػة كالتطػكير ،كالعهػؿ عمػى تحقيػؽ االسػتقرار االجتهػ عي كالػكظيفي لٍػـ إلػى
أف يىتٍي كؿ هكظؼ هف عهمً كيصؿ إلى هرحمػة التق عػد كدفػع هدخ ارتػً كهك فأتػً ،بحيػث يىبثػؽ كػؿ ذلػؾ
عف هؤثرات اجته عية كحض رية ككظيفية ،كٌذا يتفؽ هع ىت ئج دراسة ( Martin )2005حكؿ االسته اررية
كالتفكيػػر الىظهػػي كالتػػدريب الهٍىػػي لؤلف ػراد الع ػ هميف هػػف خػػبلؿ دعػػـ عهمي ػ ت التىهيػػة فػػي جهيػػع الهج ػ الت
كاالٌته ػ ـ بهٍ ػ رات الهش ػ ركيف كهقػػدراتٍـ لبلرتق ػ ء بهسػػتكل أفضػػؿ ،بٍػػدؼ الكصػػكؿ إلػػى الٍػػدؼ الس ػ هي
لمىظـ الهفكرة كٌك بى ء حض رة راقية.
كاسػػتكه الن لهػ كرد يعتبػػر التفكيػػر الىظهػػي الهرجػػع األس سػػي لؤلىظهػػة التربكيػػة كيهىحٍػ ههيػزات عديػػدة،
أكضحٍ ش ٌيف ( )40 :2014عىده بيف االختبلؼ بيف التفكيػر الهىظػكهي كالىظػ ـ العػ دم فػي األىظهػة
كه ٌك هكضح في الجدكؿ اآلتي:
م

التفكير العادي

 1تفكير ث بت

التفكير النظمي
تفكير ديى هيكي هتحرؾ

2

التركيز عمى أحداث هعيىة

كضع الهشكمة ضهف إط ر هف حيث السمكؾ الهرتبط ب لكقت

3

هىظـ التأثير عمى التفكير

الىظ ـ – ربط األسب ب – تفكير

4

اظٍ ر السمككي ت الى تجة عف قكل خ رجية

إلقػ ػ ء الهسػ ػػؤكلية عمػػػى اإلدارة الداخميػ ػػة التػ ػػي تص ػػهـ السي س ػ ػ ت كالػ ػػذيف
يحكهكف الىظ ـ

 5تفكير الشجرة
6

التفكير الهبىي عمى العكاهؿ

تفكير الغ بة
التفكيػػر العهمػػي الػػذم يركػػز عمػػى العبلقػػة السػػببية كفٍػػـ كيػػؼ يػػتـ إىش ػ ء
السمككي ت

 7التفكير الهستقيـ

التفكير الحمقي

كيقدـ التفكير الىظهي لؤلىظهة كيفية تحميػؿ كفٍػـ التحػدي ت كالهٍػددات ،كاإلشػراؼ كالترتيبػ ت التىظيهيػة،
كتكزيع الهص در ،كاعط ء الخده ت ،كتسميط الضكء عمى الهخرج ت كاألحداث.
كيبيف الب حث أٌـ ه يهيز األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي أىٍ تتبىى اآلتي:
 .1فمسفة عمهية كاضحة الهع لـ.
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 .2تكجٍ ت ذات ط قة إيج بية ف عمة كلٍ هضهكف كأٌداؼ بعيدة كؿ البعػد عػف شػع ر "األكٌػ ـ الكحدكيػة
كالهض هيف الفردية".
 .3الحرص عمى االبتك ر كاالبداع كالتطكير كالحرية األك ديهية.
 .4إفس ػ ح هجػ ػ الت التفكي ػػر كهىػ ػ ٌج البح ػػث ف ػػي ح ػػؿ الهش ػػكبلت لتمبي ػػة ح جػ ػ ت الهجته ػػع ه ػػف ىػ ػ حيتيف
أس سيتيف :التعميـ لغ ية العهؿ ،كالتعميـ لغ ية الهعرفة.
 .5بى ء جسكر هتيىة بيف الهجتهع كأىظهتً الف عمة.
 .6هراع ة قيـ كهب دئ كهعتقدات اآلخر بٍدؼ الكصكؿ إلى رؤية هشتركة ىحك ىه ذج ذٌىية راقية.
كتػرتبط ٌػػذي الههيػزات ارتب طػ ن كثيقػ ن بتكصػػي ت د ارسػػة ( Sade-Pirkko )2005التػػي ط لبػػت بسػػي دة
جػػك هػػف االحت ػراـ الهتب ػ دؿ بػػيف جهيػػع الع ػ هميف فػػي الهىظهػػة ،كسػػي دة ركح التع ػ كف كالتػػلزر كاسػػتعداد كػػؿ
طػػرؼ لهسػ عدة األطػراؼ األخػػرل ههػ يخمػػؽ شػػعك انر ب الطهئىػ ف كالرضػ لػػدل الجهيػػع عػػف جػػكدة فضػ ئٍـ.
ف ألىظهة التربكية ليست فقط فض ءات هجٍزة ب لكس ئؿ كالتجٍيزات الكتس ب الهع رؼ كالهٍ رات كاىه ٌي
كذلؾ كسط لمعبلق ت اإلىس ىية الىبيمة تؤثر في بى ء شخصية اإلىس ف.
كيضيؼ الب حث أف الثق فة التىظيهية لدل الع هميف داخؿ ٌػذي األىظهػة تكػكف أصػيمة كهتجػددة كسػمككي تٍـ
راقية ،كأفك رٌـ ىيرة كهستكل التزاهٍـ ككالئٍـ لمعهػؿ عػ وؿ جػدان ،ب إلضػ فة إلػى كعػيٍـ بعهػؽ التحػكالت التػي
ٌػػزت الػػىظـ التربكيػػة كالتفكيػػر بشػػكؿ ىظهػػي خػػبلؽ فػػي إحػػداث تغييػػر جػػذرم فػػي الجسػػـ التربػػكم لخمػػؽ قػػيـ
جه عية هكحدة هف أجؿ الشعكر الجه عي ب لهسؤكلية كتحقيق ن لمىج ح كالكف ءة الع لية كالقض ء عمى عهمية
االس ػػتبلب الترب ػػكم الت ػػي ق ػػد ت ػػؤدم إل ػػى استئصػ ػ ؿ الهشػ ػ عر كالق ػػيـ الجهيم ػػة ،كيىظ ػػر إل ػػى ٌ ػػذا الق ػػكؿ ه ػػف
هىظكريف هختمفيف ته ه ن:
المنظور األول :االلتزاـ ب لقيـ الجه عية الهشتركة لتحقيؽ الىج ح في جهيع الجكاىب.
المنظور الثاني :العهؿ الجه عي كاتس هً ب لكف ءة ألىً يدعـ العهػؿ الهشػترؾ كيشػجع األفػراد هػع بعضػٍـ
البعض إلى بذؿ أفضؿ الجٍكد كصكالن إلى أفضؿ الىت ئج.
كؿ ه سبؽ يس عد عمى إىج ح كترسيخ التفكير الىظهي الخبلؽ في األىظهة التربكية كرؤية األشي ء
غير الهتكقعة كالتىقيب كالتحرم عمى الته سؾ كالتصكر الكاسع الش هؿ كتكثيؼ التف عؿ كالتع كف كالتش رؾ
كالتكاصؿ كالثقة كتقدير الرأم بيف الع هميف بشكؿ هعهؽ لبلىتق ؿ هف تفكير الشجرة إلى تفكير الهزرعة إلى
تفكير الغ بة بشكؿ حمقي أثى ء عهمية صىع كاتخ ذ الق اررات (ش ٌيف.)40 :2014 ،
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حيػػث ىؤكػػد أف أٌػػـ الخص ػ ئص التػػي تهيػػز اإلدارة الفع لػػة لؤلىظهػػة التربكيػػة طريقػػة الهش ػ ركة فػػي
صػػىع الق ػ اررات بحيػػث يػػتـ إش ػراؾ كػػؿ هػػف سػػيتأثر ب ػ لق اررات فػػي هرحمػػة اتخ ذٌ ػ  ،كٌػػذا بػػدكري يعىػػي تحهػػؿ
الهسؤكلية هف قبؿ هػف يشػ رؾ فػي صػىع القػرار هػف رئػيس كهػرؤكس ،كأف صػىع القػرار يهثػؿ الكصػكؿ إلػى
القرار األفضؿ كيحقؽ الكالء لدل ص ىعيً ،كٌذا يىعكس عمى هدل ىج ح القرار كهكضعيتً ،كٌذا يتفؽ هع
ىت ئج دراسة جرار ،أبك بٍ ء ( )40 :2014بأف االٌته ـ بديى هية صىع الق اررات االستراتيجية يؤثر إيج بيػ
كيعزز األداء الكمي لمهؤسس ت.
كأخي ػ انر يىبغػػي عميى ػ هػػىح الػػىظـ التربكيػػة اسػػتقبللية فػػي تػػدبير شػػؤكىٍ كهىحٍ ػ ك فػػة الصػػبلحي ت اإلداريػػة
كاله لية ،كاخض عٍ إلى تقييـ أدائٍ بشكؿ دكرم كهستهر هف خػبلؿ تعبئػة اسػته رات إلكتركىيػة هػف جهيػع
األطراؼ لمتعبير عف هدل رض ٌـ عف جكدة الخده ت التي يستفيدكف هىٍ .
 االجابة عمى السؤال الثالث :ما أىمية التفكير النظمي في األنظمة التربوية؟التفكيػر الىظهػي ٌػك ىظػ ـ يتجػ كز األحػداث التػي تبػػدك هسػتقمة كهىفصػمة إلػى ىهػ ذج كأىهػ ط أكثػر عهقػ
بردراؾ الػركابط بػيف األحػداث ،كب لتػ لي تحسػيف فٍػـ األحػداث كالتػأثير فيٍػ  .كٌػك هىحػى فػي التفكيػر يسػتىد
أس سػ ن إلػػى الت ػرابط بػػيف العكاهػػؿ كالعى صػػر التػػي تػػدخؿ هعػ ن فػػي شػػبكة عبلق ػ ت هتب دلػػة ٌ دفػػة ٌػػي الىظ ػ ـ
(عمى .)14 :2010 ،كيهكف القكؿ أف التفكير الىظهي ٌػك تجهػع كتهحػكر ألفكػ ر كهبػ دئ كعق ئػد ليشػكؿ
ىظ هػ ن هتى غهػ ن هترابطػ ن ضػػهف شػػبكة هىظهػػة هحػػددة هػػف التفػ عبلت الهعتهػػدة عمػػى بعضػػٍ الػػبعض ،كبٍػػذا
يكػػكف الىظػ ـ التربػػكم هصػػهـ كفػػؽ ٌىدسػػة كخطػػة هدركسػػة لتىظػػيـ كتفعيػػؿ هجهكعػػة هػػف الىشػ ط ت ضػػهف
هسعى هف تحقيؽ ألٌداؼ هتفؽ عميٍ  .كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
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شكؿ رقـ ()6

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
يىطمؽ التى كؿ الىظهي هف هفٍكهي االىفتػ ح كالتف عػؿ كتكػكيف رؤيػة كاضػحة كك همػة لمعبلقػ ت الهتداخمػة
لمىظ ػ ـ ،كبدكىػػً سػػتككف الهج ػ الت األخػػرل هعزكلػػة كلػػف تحقػػؽ أٌػػدافٍ  ،كيػػكفر ٌػػذا الهج ػ ؿ ٌيكميػػة فكريػػة
لػربط األحػػداث كالقػ اررات بعضػػٍ بػػبعض لتكػػكف الىظػرة شػػهكلية لجهيػػع األحػػداث كالفع ليػ ت التخػ ذ ق ػ اررات
أكثر كاقعية .كٌك بذلؾ يختمؼ عف التى كؿ التقميدم لمىظـ االجته عية ،التي ركػزت عمػى االٌتهػ ـ ب ألبعػ د
الداخمية لمىظ ـ ،دكف االٌته ـ بتج كز ذلؾ إلى العى ية بتف عؿ هككى ت الىظ ـ هع بيئتً الخ رجية ،كهػع هػ
يتزاهؿ هعً هف ىظـ أخرل في ٌذي البيئة (الطكيؿ( ،)115 :1999،جبراف.)431 :2011،
هف ٌى تبرز هف ٌيـ التفكير الىظهي هف حيث ككىٍ ىت ج ت فكرية هع صرة تتع هؿ هع اإلىس ف كفكري
كدكري فػػي الحيػ ة هػػف خػػبلؿ هىظكهػػة هتك همػػة ال تجتػػزم الهٍػ رات كالهعػ رؼ كالبىيػػة اإلجه ليػػة ،بػػؿ تحػ كؿ
تطكيرٌ ب تج ٌ ت ش همة تستطيع في ىٍ ية الهط ؼ أف تقدـ لمهجتهع إىس ى ذا أفؽ أكثػر اتسػ ع ن بػ لهعىى
األكسع لٍذي العب رة كأكثر التزاه ن كتحهبلن لمهسؤكلية األخبلقية (عمي.)22 :2010،
لػػذا أصػػبحت هفػ ٌيـ التفكيػػر الىظهػػي هػػف الهصػػطمح ت التػػي ال يهكػػف البعػػد عىٍػ فػػي العمػػكـ اإلىسػ ىية
كاالجته عية كتحديدان في هجػ ؿ اإلدارة التربكيػة كاألصػكؿ .كهػ أف هبػدأ التفكيػر الىظهػي يىطمػؽ هػف العهػؿ
بىظ ػرة شػػهكلية عمػػى هككى ػ ت الىظ ػ ـ هػػف :تكظيػػؼ لمهخرج ػ ت كالهخرج ػ ت كالعهمي ػ ت كالهػػدخبلت كالتغذيػػة
الراجعػػة كالتقػػكيـ الهسػػتهر لىظ ػ ـ التقػػكيـ ىفسػػً لتجكيػػد ارتب طػػً بتحقيػػؽ األف ػراد لمهسػػتكي ت الهطمكبػػة ،كٌػػذا
يتطمب تكفر برهجػة عقميػة هحممػة كصػكالن لتحقيػؽ الغ يػ ت الهرسػكهة كتطبيقٍػ عمػى أرض الكاقػع هػع عهػؿ
هخطط هىظـ لجهيع األجزاء التي يتألؼ هىٍ الىظ ـ بأكهمً ،كتتك هؿ ىش ط ت ٌذي األجزاء كفقػ ن لمكظػ ئؼ
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التي يقكـ بٍ الىظ ـ .كالشكؿ الذم تكصؿ إليً الب حث يكضح ذلؾ:
شكؿ ()7

الهصدر :إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً
 يسػػتخمص الب حػػث أف التفكيػػر الىظهػػي فػػي األىظهػػة التربكيػػة يمعػػب دك انر ٌ هػ ن فػػي إىجػ ح العهػػؿ بجهيػػعهستكي تً كأدكاري ،كيجب هه رسة الع دات الت لية:
 هش ركة كؿ فرد في العهؿ الجه عي ضهف االتص الت البلهركزية كاالتص الت األفقية. تككيف صكرة ب ىكراهية ش همة هع الفٍـ العهيؽ ألجزاء األىظهة التربكية.-

الفٍـ العهيؽ لحؿ الهش كؿ التي قد تحصؿ.

 -التركيز عمى البى ء الش هؿ أثى ء العهؿ.
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التحميؿ الهستهر لمبي ى ت كاإلحص ئي ت الهجهعة لمتعرؼ عمى هكاطف الضعؼ في اإلجراءات بٍػدؼ
الهع لجة الدكرية كتقميؿ ىسبة األخط ء لتصؿ إلى ىسبة صفر كمه أهكف ذلؾ .

 هراقبة الىت ئج كفؽ الح ج ت.-

اتخ ذ الق اررات عمى أس س الحق ئؽ كالبي ى ت الدقيقة (اإلدارة الهبىية عمى الحق ئؽ) كاستخداـ أدكات

إحص ئ ية هىٍ  :الهدرج ت التك اررية كخريطة ب ريتك كالخرائط االىسي بية كدائرة شكٌ رت كديهي ؾ  ...عىػده
تتػػداخؿ ٌػػذي العػ دات قػػيـ كػػؿ فػػرد ،يهكػػف الكصػػكؿ إلػػى هػ يهكػػف تسػػهيتً بػ ػ ػ ػ ػ " الفػػرد الىظهػػي" الػػذم يػػىٍج
هىٍجيػػة عمهيػػة هتك همػػة كخط ػكات كه ارحػػؿ هىظهػػة قبػػؿ صػػىع الق ػرار االسػػتراتيجي فػػي الىظ ػ ـ التربػػكم هػػف
فحػػص رسػ لة كأٌػػداؼ كسي سػػة الىظػ ـ كتقػػكيـ ىتػ ئج األداء الحػ لي ،كتقيػػيـ أداء العػ هميف هػػع تحميػػؿ البىػ ء
التىظيهي كالثق فة التىظيهية كالهكارد ب إلض فة إلى بيئة الهجتهع ،كالعكاهؿ االستراتيجية الداخمية كالخ رجيػة
لمىظ ـ ،كذلؾ هف أجؿ اختيػ ر العكاهػؿ االسػتراتيجية لػئلدارة الف عمػة ،ثػـ القفػز إلػى ه ارحػؿ صػىع القػرار هػف
خػػبلؿ هراجعػػة أٌػػداؼ الىظ ػ ـ كرس ػ لتً كجهػػع الهعمكه ػ ت كالبي ى ػ ت ،ككضػػع الحمػػكؿ االسػػتراتيجية كتقييهٍ ػ
كغربمتٍػ  ،كاختيػ ر الحػؿ الهى سػػب ،كرسػـ إجػراءات العهػؿ لتىفيػػذ االسػتراتيجية ،كهت بعػة القػرار االسػػتراتيجي
كهراقبتً كتقييهً .كذلؾ هف أجؿ تيسير هراحؿ التفكير الىظهي في إدارة الىظـ التربكية.
 االجابة عمى السؤال الرابع :ما مكونات إدارة األنظمة التربوية في ضوء التفكير النظمي؟التفكيػػر الىظهػػي ٌػػك الق ػ در عمػػى فٍػػـ التػػداخبلت كالتف ػ عبلت كالتكافق ػ ت كالتى قض ػ ت كالتق طع ػ ت فػػي
األىظهة التربكية الديى هية الهعقدة ،كيحت ج ٌذا التفكير لجه ع ت عهؿ يستطيعكف رؤية كؿ ىظ ـ كهىظهة
هعقػػدة بهككى تٍ ػ الهىفصػػمة ،كصػػمتٍ هػػع الػػىظـ األخػػرل كيجعػػؿ الجه ع ػ ت ق ػ دريف عمػػى اتخ ػ ذ الق ػ اررات
الهرتبطة بجكدة الهخرج ت كتحسيف العهؿ ،كبذلؾ يصبح التفكير الىظهي هىدهج ن في العهمية التربكية.
أوالً :المدخالت
 .1المدخالت الرئيسية لألنظمة التربوية :تشتهؿ الهدخبلت الرئيسية لؤلىظهة التربكية عمػى هػكارد بشػرية،
كهكارد ه دية (تقميدية -هع صرة) ،كهكارد هعىكية.
أ .الهػ ػكارد البشػ ػرية :تتهث ػػؿ ف ػػي ك ػػؿ الط قػ ػ ت البشػ ػرية الهكج ػػكدة ف ػػي األىظهػ ػة التربكي ػػة ال ػػذيف يتكل ػػكف
هس ػػؤكلية تش ػػغيؿ هختم ػػؼ هككىػ ػ ت األىظه ػػة بك ػػؿ هػ ػ يهتمك ػػكف ه ػػف أبعػ ػ د هعرفي ػػة كهٍىي ػػة كاتج ٌػ ػ ت
كهٍ رات كقيـ كخبرات كرؤل كقدرات إبداعية كأفك ر خبلقة هبتكرة لٍ قيهة كبرل ،هه يؤدم إلى الثقة
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ لىفس كالتهيػ ػ ػ ػ ػ ػػز ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األداء كاإلىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ز كاستشػػ ػ ػ ػ ػ ػرافية كهككى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ت بى ئي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أخػ ػ ػ ػ ػ ػػرل تش ػ ػ ػ ػ ػ ػػتهمٍ
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شخصي تٍـ (الطكيؿٌ( ،)118 :1999،ي ؽ( ،)55 :2011،ب تريؾ)138 :2015 ،
كهف أٌـ السه ت األس سية التي يجب تكفرٌ في الط ق ت البشرية الت لي:
ص ٍح ىكة لذلؾ يتسـ الفرد في الىظ ـ التربكم بأىً ب رع ككفؤ
يقظة الضمير :كالجهع ىيقىظ ت كتعىي اىتب ي أك ى
كحػ ػػذر كيقػ ػػظ كهػ ػػدرؾ كلديػ ػػً ىزعػ ػػة إلػ ػػى التفكيػ ػػر الص ػ ػ دؽ الهػ ػػىظـ ،كرق بػ ػػة ذاتيػ ػػة قبػ ػػؿ القي ػ ػ ـ بػ ػػأم فعػ ػػؿ
(الكشػ ػ ػػمي ،9 :2007،بتصػ ػ ػػرؼ) .ق ػ ػ ػ ؿ تع ػ ػ ػ لى " :ىال أي ٍق ًسػ ػ ػػـ بًىيػ ػ ػ ٍػكًـ اٍل ًق ىي ىهػ ػ ػ ًػة ،كىال أي ٍق ًسػ ػ ػػـ بً ػ ػ ػ لى ٍف ً
اه ػ ػ ػ ًػة"
س المك ى
ي
ي
ى
(القي هة اآلية.)2-1 :
اإلنســـانية والبعـــد عـــن العصـــبية :إف اإلىسػ ػ ىية ه ػػف أب ػػرز هعػ ػ لـ الشخص ػػية ،كه ػػف أكب ػػر صيػ ػ ت التسػ ػ هح
اإلسبلهي كالشعكر ب لهسؤكلية اإلىس ىية الع لهية ،ف لشخصية في الىظػ ـ التربػكم شخصػية إىسػ ىية هحضػة
تريػػد الخيػػر لئلىسػ ىية جهعػ ء هتسػ هية عػػف االعتبػ رات الط ئفيػػة كالهذٌبيػػة كالقبميػػة كالحزبيػػة كالعصػػبية قػ ؿ
ً
ً
يعػد ٍ ً ً
ات ك ٍاألىرض أ ً
و
تعػ لى " :كسػ ًرعكا إًلىػى ه ٍغ ًفػ و ً
ػكف ًفػػي
ضػٍى الس ىػه ىك ي ى ٍ ي
ػرة ه ٍػف ىرب يك ٍػـ ىك ىجىػػة ىع ٍر ي
ىى ي
يف يي ٍىفقي ى
ػيف الػذ ى
ت لٍم يهتقػ ى
ى ى
ً
ًً
ً
ً
يف ىع ًف الى ً
س ىكالمًي يي ًحب اٍل يه ٍح ًسىًيف" (صؿ عهراف اآلية.)133 :
يف اٍل ىغ ٍيظى ىكاٍل ىع ف ى
السراء ىكالضراء ىكاٍل ىك ظه ى

االنبســـاط :يب ػػدم الف ػػرد ف ػػي الىظػ ػ ـ الترب ػػكم س ػػٍكلة ف ػػي التع ه ػػؿ ،كيتهي ػػز بق ػػدرة ع لي ػػة كارادة ف ػػي التع ػػرؼ
ظ اٍل ىقٍم ً
ػب
ت فىظًّػ ىغمًػي ى
ت لىٍي ٍـ ىكلى ٍك يك ٍى ى
اآلخريف كالبحث عىٍـ بشكؿ هستهر ق ؿ تع لى " :فىبً ىه ىر ٍح ىه وة ًه ىف الم ًً لً ٍى ى
ىال ٍىفىضكا ًه ٍف ىح ٍكلً ىؾ"(صؿ عهراف :اآلية .)159

الصفاوة :يتسـ الفرد في الىظ ـ التربكم بأف لديً تصكرات قكية ككثيرة كحي ة هفعهة ب لخي ؿ كيحب الجه ؿ

كلدي ػ ػ ػػً اىفتػ ػ ػ ػ ح عقم ػ ػ ػػي كفطى ػ ػ ػػة ،كالهي ػ ػ ػػؿ إلعػ ػ ػ ػ دة الىظ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػى الق ػ ػ ػػيـ االجته عي ػ ػ ػػة كالسي س ػ ػ ػػية كالديىي ػ ػ ػػة
ً
ً
ىخ ىي ًر" (ص اآلية.)47:
صطىفى ٍي ىف ٍاأل ٍ
(الكشمي .)9 :2007،ق ؿ تع لى " :ىكًاىٍي ٍـ ع ٍى ىد ىى لىه ىف اٍل يه ٍ
اإليمـــان الراســـق بالعقيـــدة اإلســـالميةٌ :ػػذا اإليه ػ ف يػػىعكس بقصػػد  -أك بػػدكف قصػػد  -عمػػى سػػمككي ت
الع هميف في األىظهة التربكية إلىج ح الهٍ ـ كالرغبة في الدعكة إلى ه يؤهىكف بً كىشري بػيف الىػ س ،كٌػذي
الرغبة الص دقة كالج رفة ٌي التي تدفع األفراد إلى صبه سمككٍـ التدريسي كسػمككٍـ العػ ـ بصػبغة العقيػدة
التػػي يؤهىػػكف بٍػ ػ  ،كه ػ أف ٌ ػػذي الرغبػػة الص ػ دقة تس ػػٍؿ عمػػى األفػػراد فػػي الىظ ػ ـ الترب ػػكم تحهػػؿ الهشػ ػ ؽ
ً
ً
ب ًهػف قى ٍػبمً يك ٍـ ىكًايػ يك ٍـ أ ً
ىف اتقيػكا المػًى ىكًاف
يف أيكتيكا اٍلكتىػ ى
كالهت عب الهٍىية الهختمفة ق ؿ تع لى " :ىكلىقى ٍد ىكص ٍي ىى الذ ى
ً
ً ًً ً
ات ك ىه ًفي ٍاأل ٍىر ً
يدا " (الىس ء اآلية.)131:
ض ىك ىك ىف المًي ىغىًًّي ىح ًه ن
تى ٍكفييركا فىرف لمً ىه في الس ىه ىك ى

الطيبــة :يتسػػـ الفػػرد فػػي الىظػ ـ التربػػكم ب لصػػف ت كالخصػ ؿ الهحهػػكدة كالهطمكبػػة كٌػػي حػػب الخيػػر لمى ػ س
كحب هس عدتٍـ كايث رٌـ عمى الىفس كحسف الظف ب لى س كالثقة بٍـ بشكؿ كبير (الكشمي )9 :2007،ق ؿ

و
ً
ػت ىكفى ٍريعٍىػ ًف ػي السػ ىػه ًء ()24
ىص ػميٍى ثى بًػ ه
تعػ لى " :أىلىػ ٍػـ تىػ ىػر ىك ٍيػ ى
ضػ ىػر ى
ػؼ ى
ب المػػًي ىهػثى نبل ىكم ىه ػةن طىي ىب ػةن ىك ىشػ ىػج ىروة طىي ىبػػة أ ٍ
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ب الم ػ ػ ػ ػػًي ٍاأل ٍىهثىػ ػ ػ ػ ػ ىؿ لًمىػ ػ ػ ػ ػ ً
تيػ ػ ػ ػ ٍػؤتًي أي يكمىٍىػ ػ ػ ػ ػ يك ػ ػ ػ ػػؿ ًح ػ ػ ػ ػ و
كف (" )25
ػيف بًػ ػ ػ ػ ػًر ٍذ ًف ىربٍىػ ػ ػ ػ ػ ىكىي ٍ
ض ػ ػ ػ ػ ًػر ي
س لى ىعمٍي ػ ػ ػ ػ ٍػـ ىيتىػ ػ ػ ػ ػ ىذك ير ى

(إبراٌيـ اآلية.)25-24:

المبادرة :يقدـ الفرد في الىظ ـ التربكم أفك ار كتصكرات كأس ليب ىكعية ،كطرؽ هختمفة لتجكيد ألي ت العهؿ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كف.
يف يٌ ٍـ بًلي ت ىرب ًٍ ٍـ يي ٍؤ ًهيى ى
كف .ىكالذ ى
يف يٌ ٍـ ه ٍف ىخ ٍش ىية ىرب ًٍ ٍـ يه ٍشفقي ى
داخؿ االىظهة التربكية ق ؿ تع لى " :إًف الذ ى
ً
كالًذيف ٌـ بًرب ًٍـ ال ي ٍش ًريككف .أيكلىئً ىؾ يس ًرع ً
كف) "الهؤهىكف اآلية.)61-57( :
ى ى يٍ ى ٍ ي
كف في اٍل ىخ ٍي ىرات ىك يٌ ٍـ لىٍى ىس بًقي ى
يى ي ى
ى

الوحدة والتماسك بين األعضاء :تسػكد العبلقػة القكيػة بػيف أفػراد الفريػؽ كتسػٍؿ االتصػ الت الرسػهية كغيػر

الرسهية بيىٍـ ،كىتيجة لذلؾ ترتفع درجة الثقة بيف أعض ء الفريؽ ه يؤدم إلى التعبير عف اآلراء كالتىفيس
ع ػ ػ ػػف الهشػ ػ ػ ػ عر ه ػ ػ ػػف دكف ح ػ ػ ػػرج ،كف ػ ػ ػػي ظ ػ ػ ػػؿ ٌ ػ ػ ػػذا الج ػ ػ ػػك تش ػ ػ ػػبع ح ج ػ ػ ػػة االىتهػ ػ ػ ػ ء ل ػ ػ ػػدل األش ػ ػ ػػخ ص
( .)www.alimam.wsكالع هػػؿ األخػػر ٌػػك االىسػػج ـ كاالتح ػ د كالتع ػ كف كالعهػػؿ الجه ػ عي كالت ػرابط بػػيف
العى صػػر كتحقيػػؽ قػػدر عػ ؿ هػػف االىسػػج ـ كالتػرابط بػػيف ٌػػذي الهػػدخبلت .قػ ؿ تعػ لى " :ىكتى ىعػ ىكيىكا ىعمىػػى اٍلبًػػر
كالت ٍقكل كال تى ىع كيىكا ىعمىى ًٍ
اإلثًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
يد اٍل ًعقى ًب" (اله ئدة اآلية.)2 :
اف ىكاتقيكا المًى إًف المًى ىشًد ي
ى
ى ى ى

أ .اله ػكارد اله ديػػة التقميديػػة :تعتبػػر اله ػكارد اله ديػػة الكقػػكد الحقيقػػي لحركػػة التف عػػؿ بػػيف هككى ػ ت األىظهػػة
التربكيػػة بشػػكؿ ع ػ ـ ،كتشػػهؿ كػػؿ ه ػ ٌ ػك غيػػر بشػػرم هػػف هب ػ ىي كتجٍي ػزات كاعته ػ دات ه ليػػة هخصصػػة
لمتسػػيير كالتجٍيػػز ب لهعػػدات البيداغكجيػػة كهػكاد ضػػركرية أخػػرل لتفعيػػؿ ٌػػذي األىظهػػة هػػع الهحػػيط التعميهػػي
كتىشػػيط عهمي تٍ ػ كهككى تٍ ػ الفرعيػػة ضػػهف أطػػر هػػف إد اركػػً ألٌدافػػً كهراهيػػً (الطكيػػؿ،)118 :1999،
(ع بديف.)213 :2000 ،
اله ػكارد اله ديػػة الهع ص ػرة :يىبغػػي عمػػى األىظهػػة التربكيػػة أف تكػػكف كاعيػػة كهىفتحػػة عمػػى التػػأثيرات التػػي
تحدثٍ ىظـ تكىكلكجي الهعمكه ت كاالتص الت الهع صرة كتستعيف بٍ كاستخداهٍ فػي االتصػ ؿ كاسػترج ع

الهعمكه ػ ت ه ػػف ىش ػ ط ت رقهي ػػة كه ػػف األهثمػػة عم ػػى ٌػػذي الفئ ػػة ( :اله ػػكدؿ  -الفيػػديك الهرئ ػػي  -الص ػػفكؼ
االفت ارض ػػية  -البري ػػد اإللكتركى ػػي  -غ ػػرؼ الدردش ػػة  -الش ػػبكة العىكبكتي ػػة  -أجٍػ ػزة الح س ػػكب الهىزلي ػػة -
أجٍػػ ػزة الح س ػ ػػكب الهحهكل ػ ػػة  -صالت التص ػ ػػكير -صالت الهس ػ ػػح الرقهي ػ ػػة  -الٍػ ػ ػ تؼ الخم ػ ػػكم  -االتصػ ػ ػ ؿ
الجه عي كأجٍزة الىداء اآللي ) هع تػكفر تكىكلكجيػ الهعمكهػ ت لمكصػكؿ إلػى شػتى هجػ الت الهعرفػة كأكبػر
دليؿ عمى الهكارد اله دية الهع صرة تكىكلكجي الهعمكه ت كالهص در التعميهية هثؿ ( :دار الهىظكهة لقكاعد
الهعمكه ػ ت العربيػػة ،كهركػػز هعمكه ػ ت الهص ػ در التعميهيػػة هثػػؿ EUCLID ،EBSCO

،PROJECT

 ) ERICالتػػي ته ٌكػػف األف ػراد هػػف البحػػث ،كتحديػػد هكاقػػع الهعمكه ػ ت التربكيػػة الع لهيػػة التػػي يريػػدكىٍ فػػي
هكضكع هعيف.
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ب .الهػ ػكارد الهعىكي ػػة :تع ػػد الهػ ػكارد الهعىكي ػػة ه ػػف اله ػػدخبلت التربكي ػػة كالهىػ ػ ٌج التربكي ػػة كتقىي تٍػ ػ كعهمي ػػة
التدريس كطرائؽ التدريب الع هة كىت ئج الدراس ت كالبحكث كقػيـ الهجتهػع كاالتج ٌػ ت السػ ئدة فيػً كهسػتكاي
الحض رم عبر تقدـ األبع د الق ىكىية كالفكرية كهستكل ىضج أفرادي كسػي دة هفػ ٌيـ اجته عيػة سػميهة بيػىٍـ،
كتك ػػكف ٌ ػػذي اله ػػدخبلت هرتبط ػػة ارتب طػ ػ كثيقػ ػ ن ب لفمس ػػفة التربكي ػػة كالسي سػ ػ ت الهع ػػدة س ػػمف ن كالت ػػي تعك ػػس
التكجٍ ت األس سية لؤلىظهة التربكية الق ئهة ،كه تضـ التشريع ت الق ىكىية الهىظهة لضبط السير الحسف
لٍذي األىظهة (الطكيؿ ،118 :1999،بتصرؼ)ٌ( ،ي ؽ ،55 :2011،بتصرؼ).
المدخالت اإلحاللية لألنظمة التربويـة :تٍػتـ بتسػيير عهػؿ األىظهػة التربكيػة ،كتسػٍيؿ هٍه تٍػ فػي تحكيػؿ
هػػدخبلتٍ األس سػػية إلػػى هخرج ػ ت ،لكىٍ ػ ال تػػدخؿ فػػي عهمي ػ ت كال تتحػػكؿ إل ػى ه ػكاد جديػػدة ،ك لهػػدخبلت
األس سية ،إىه ٌي هكارد عى صر تعهؿ فتػرة هػف الكقػت قبػؿ أف تتمػؼ كتسػتبدؿ بغيرٌػ كػ ألجٍزة كاألدكات
كالكس ئؿ (دكيدرم.)267 :2000،
 .1المــــدخالت البيئيــــة لألنظمــــة التربويــــة :تكجػ ػػد هػ ػػدخبلت تسػ ػػجؿ كجكدٌ ػ ػ فػ ػػي الىظ ػ ػ ـ التربػ ػػكم قس ػ ػ ار
ك لهشػػكبلت االجته عيػػة الق دهػ ػة هػػف الهجته ػػع إلػػى هحػػيط الىظػ ػ ـ التربػػكم كالتيػ ػ رات الفكريػػة كاالتج ٌػ ػ ت
السي سية كالظركؼ االقتص دية التي تؤثر تأثي انر خ رجي ن عمى الىظ ـ كال يتـ عميٍػ عهميػ ت تشػغيؿ كتصػبح
جزءان هف أجزاء الىظ ـ كال تتحكؿ إلػى هخرجػ ت هثػؿ ( :درجػ ت الحػ اررة أك اإلىػ رة أك التٍكيػة أك الهىػ خ أك
الطقػس) حيػث تهمػي ٌػػذي الهػدخبلت أىه طػ ن لمقػ اررات كفػػؽ الظػركؼ الراٌىػة كفػي ٌػػذي الح لػة يسػعى الىظػ ـ
التربػػكم إلػػى التع هػػؿ هػػع ٌػػذا الىػػكع هػػف الظػػركؼ ب لحيطػػة كالحػػذر هتجىب ػ ن التص ػ دـ ب حث ػ ن عػػف حمػػكؿ هػػف
خبلؿ التجديد كاإلصبلح (ٌيػ ؽ ،)56 :2011،كبػذلؾ يكػكف كػؿ ىظػ ـ تربػكم ٌػك تىظػيـ اجتهػ عي رسػهي
ارسػػخ ث ب ػػت يحص ػػؿ عم ػػى اله ػكارد ه ػػف البيئ ػػة الخ رجي ػػة الهحيطػػة ب ػػً ث ػػـ يع لجٍػ ػ بغػػرض إىتػ ػ ج ى ػػكع ه ػػف
الهخرج ت.
ثانياً :العمميات:
لكػػؿ ىظ ػ ـ تربػػكم عهمي تػػً الخ صػػة كتعتبػػر أس سػػية لتحقيػػؽ أٌدافػػً تعتبػػر الجػػكدة فػػي العهمي ػ ت الرافعػػة
الرئيسية لكؿ ىظ ـ تربكم لمكصكؿ إلى األٌداؼ كالغ ي ت الهرسكهة التػي يطمبٍػ الهجتهػع فػي ظػؿ هعػ يير
هرسكهة بدقة لتقديـ الخده ت التربكية كالتعميهية الهى سبة لجهيع العػ هميف فػي الىظػ ـ الكاحػد ،حيػث أكضػح
كؿ هف الطكيؿ ( ،)199 :1999دكيدرم ( ،)276 :2000ابك الكفػ  ،عبػد العظػيـ (ٌ ،)20 :2008يػ ؽ
( )57 :2011العهمي ت في الت لي- :
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 .1عهمي ػ ت التحكيػػؿٌ :ػػي التػػي تحػػكؿ الهػػدخبلت إلػػى هخرج ػ ت هثػػؿ التػػدريس فػػي الكمي ػ ت حيػػث تحػػكؿ
الطمبة إلى هختصيف يه رسكف عهبلن هعيى ضهف الىسؽ التربكم هف تدريس كأىشطة عمهية كري ضية كفىية
كاشراؼ تربػكم كرع يػة الطمبػة كجهيػع العػ هميف كالتقػكيـ التربػكم األصػيؿ بكػؿ هسػتكي تً كهػ يىػتج عىػً هػف
تجديد كاصبلح تربكم ،كحكافز تشجيعية ىتيجة لعهمي ت البحث التربكم كهراقبػة كيفيػ ت األداء البيػداغكجي
كأثري عمى هخرج ت الىظ ـ التربكم.
 .2عهميػ ػ ت الص ػػي ىة ٌ :ػػي العهميػ ػ ت الت ػػي تحػ ػ فظ عم ػػى بقػ ػ ء الىظػ ػ ـ الترب ػػكم ىش ػػيط  ،كهػ ػ تحػ ػ فظ عم ػػى
صي ىتً ،عمى سبيؿ الهث ؿ صي ىة الىظ ـ التربكم هف حيث الهكاد كالكتب كالكس ئؿ كالهرافؽ.
 .3عهمي ػ ت الضػػبط :تٍػػدؼ إلػػى هراقبػػة الىظ ػ ـ كضػػبطً ،ألف اىح ػراؼ الىظ ػ ـ عػػف الٍػػدؼ يعىػػي فشػػمً،
كيككف لعهميػ ت الضػبط هؤشػرات يسػتقيٍ هػف االىحػراؼ عػف الٍػدؼ ،فتػأتي ٌػذي العهميػ ت كأفعػ ؿ كق ئيػة:
كعبلقػػة الهرسػػؿ ب لهسػػتقبؿ كىكعٍػ كهسػػتكاٌ  ،لٍػػذا تسػػهى ٌػػذي العهميػػة بعهميػػة ضػػبط كق ئيػػة ،كربه ػ يكػػكف
هج لٍ ػ أكسػػع فتكػػكف عهميػػة تصػػحيحية .لػػذلؾ يتكقػػؼ ىج ػ ح األىظهػػة التربكيػػة عمػػى ف عميػػة عهمي تٍ ػ التػػي
تحتكيٍ كعمى قدراتٍ عمى استيع ب كتكظيؼ هدخبلتٍ هع الىت ئج الهرجكة.
اسػػتكه الن لهػ سػػبؽ يجػػب العهػػؿ عمػػى تػػكفر عكاهػػؿ هػػؤثرة إلىجػ ح كتفػػكؽ عهميػ ت األىظهػػة التربكيػػة هثػػؿ
ع ه ػػؿ الدافعي ػػة كالىه ػػك ال ػػذاتي كارتفػ ػ ع كفػ ػ ءات األعضػ ػ ء ىتيج ػػة الهه رس ػػة إلىجػ ػ ز األعهػ ػ ؿ الت ػػي تحق ػػؽ
األٌػداؼ الهرسػكهة ،كتجىيػد العى صػر البشػرية الهدربػة كالهكمفػة بٍػذي الهٍهػة بفضػؿ تعزيػز الدافعيػة لػػديٍـ،
كتككيف اتج ٌ ت ايج بية ىحك األٌداؼ الهحددة ،هه يخمؽ ح لة هف االيه ف كالضبط ،فكمه كػ ف اإليهػ ف
كاالقتى ع كبير ك ىت الرغبة في تحقيقً أكبر.
ثالثاً :المخرجات:
تتحدد هخرج ت الىظ ـ التربكم كفؽ أٌدافً ككظ ئفً فرذا ك ف ٌدؼ الىظػ ـ التربػكم إعػداد هعمهػيف ،فػرف
الهخرج ػ ػ ػ ػ ت الهتكقعػػ ػ ػػة هىػ ػ ػ ػػً ٌػػ ػ ػػي هعمهػ ػ ػ ػػكف هؤٌمػػ ػ ػػكف كلهخرج ػ ػ ػ ػ ت الىظ ػ ػ ػ ػ ـ أى ػ ػ ػ ػكاع بيىٍ ػ ػ ػ ػ أبػػ ػ ػػك الخيػ ػ ػ ػػر
( ،)262 :1991الطكي ػػؿ ( ،)121 :1999دكي ػػدرم (Allan )2008:31( ،)277 :2000

،Fred,

رهض ف (.)37 :2015
 .1مخرجات مادية :كٌي الهىتجػ ت التػي يهكػف لمىظػ ـ أف يتكصػؿ إليٍػ ىتيجػة اسػتخداهً هػ تػكفر لػً هػف
هػػدخبلت هثػػؿ تطػػكير أبىيػػة األىظهػػة التربكيػػة كأعػػداد الخػريجيف كتكظيفػػً ألجٍػزة هثػػؿ الح سػػب ت كالتقىيػ ت
التكىكلكجية بجهيع أشك لٍ .
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 .2المخرجات االرتدادية :كٌي ه يخرجٍ الىظ ـ لح جتً إليٍػ  ،حيػث تصػبح ٌػذي بػدكرٌ هػدخبلت جديػدة
لمىظ ـ ،هث ؿ ذلؾ هعيدم الج هع ت كهدرسيٍ ٌ ،ـ هف هخرج ت الج هعة ،كحيىه يعكدكف لمعهؿ بٍ
يصبحكف هدخبلت جديدة لمج هعة.
 .3المخرجات النيائية الموظفةٌ :ي هخرج ت يىتجٍ الىظ ـ ليزكد بٍ أىظهة أخرل تحت ج إليٍ  ،فٍي
ال تعػػكد هػػدخبلت فػػي ىفػػس الىظ ػ ـ ،إىه ػ تصػػبح هػػدخبلت جديػػدة لىظ ػ ـ صخػػر .لػػذا تختمػػؼ الهخرج ػ ت هػػف
ىظ ػ ـ تربػػكم آلخػػر ،فمػػيس هػػف الضػػركرم أف تتش ػ بً هخرج ػ ت الىظ ػ ـ التعمػػيـ الج ػ هعي الهفتػػكح هػػع ىظ ػ ـ
التعميـ التقميدم رغـ أىٍه يشترك ف في ٌدؼ كاحد كٌك تأٌيؿ الخػريج لسػكؽ العهػؿ ،عمهػ ن بػأف هػدخبلتٍه
ك ىػػت هػػف هخػػرج ىظػ ـ كاحػػد الث ىكيػػة الع هػػة .لػػذلؾ يختمػػؼ األهػػر تبعػ لىكعيػػة الهػػدخبلت كالفمسػػفة كالرؤيػػة
كهستكل العهمي ت كالكقت كالتغذية الراجعة كالتقكيـ.
رابعاً :التغذية الراجعة:
تٍػػدؼ التغذيػػة الراجعػػة إلػػى تحديػػد درجػػة هبلءهػػة الهػػدخبلت لمهخرج ػ ت الهطمكبػػة ،كهػػف ثػػـ تعػػديؿ أم
عىصػػر هػػف عى ص ػري لتحسػػيف ىكعيػػة الهخرج ػ ت .كتعػػد التغذيػػة الراجعػػة هػػف أٌػػـ ههي ػزات التفكيػػر الىظهػػي
ب عتب رٌ ػ اليػػد الهس ػ عدة عمػػى تقيػػيـ كتطػػكير أداء الىظ ػ ـ التربػػكم عبػػر الهراجعػػة الهسػػتهرة كتشػػتهؿ أيض ػ ن
الهتغي ػرات الخ رجي ػػة عم ػػى جػػكدة الهىتجػ ػ ت كالخ ػػده ت كتك هػػؿ األٌ ػػداؼ كاألربػ ػ ح االسػػتثه رية ف ػػي العق ػػؿ
البشرم كعكاهؿ أخرل.
خامسا :حدود وبيئة النظام التربوي:
لكػػؿ ىظػ ػ ـ ترب ػػكم حػػدكد تفص ػػؿ ب ػػيف بيئت ػػً الداخميػػة كبيئت ػػً الخ رجي ػػة ،كيهكػػف تخي ػػؿ الح ػػدكد بج ػػدار
الج هعػػة أك الهدرسػػة الػػذم يحهيٍ ػ هػػف التشػػتت كالضػػي ع كٌػػذا الجػػدار يجػػب أف يتصػػؼ ب ػ لقكة كالهركىػػة
لمتجػ كب هػػع البيئػػة الخ رجيػػة ،كداخػػؿ حػػدكد كػػؿ ىظػ ـ تكجػػد أىظهػػة فرعيػػة ،كتسػػهى خطػػكط االتصػ ؿ بػػيف
ىظػ ـ تربػػكم (أ) ،كىظػ ـ تربػػكم (ب) ،كىظػ ـ تربػػكم (ج) ب لسػػطح البيئػػي ،ككػػؿ شػػيء خػ رج الىظػ ـ الكاحػػد
جػػزء هػػف البيئػػة الهحيطػػة كيجػػب عميػػً أف يكػػكف هىفتح ػ لكػػي يكػػكف هسػػتقرا ،كيتج ػ كب هػػع ح ج تػػً البيئيػػة
(الطكيؿ .)122 :1999 ،كالىظ ـ التربكم الحيػكم حػدكد تهيػزي عػف البيئػة الهحيطػة بػً ،كٌػذي الحػدكد ٌػي
التي تحتكم عمى عى صر الىظ ـ كالعبلق ت الهتداخمة بيىٍ  ،أه بيئة الىظ ـ التربكم فٍي كؿ هػ ٌػك خػ رج
حدكد الىظ ـ (الكبيسي.)2014 ،
يستخمص الب حث هه سػبؽ أف التع هػؿ هػع األىظهػة التربكيػة يجػب أف يكػكف هػف خػبلؿ أفكػ ر كهبػ دئ
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كعق ئد التفكير الىظهي الذم يس عد عمى إدراؾ العبلقة الشبكية كالتش بكية التي يعيشٍ كػؿ ىظػ ـ،
فكمه تعقدت الحي ة ،أصبحى بح جة أكثر إلى التفكير الىظهي إلدارة األىظهة التربكية ،كٌػذا يتطمػب إعػ دة
الىظر في البراهج كطريقة إعداد بىػ ء األجيػ ؿ الهسػتقبمية كتػكجيٍـ ىحػك التطػكير كالتحسػيف الهسػتهر لمبقػ ء
هف خبلؿ التركيز عمى تطكير قدرات الع هميف داخؿ األىظهة التربكية ككىٍـ البىية التحتية لٍ  ،لبى ء الىظـ
كتطكيرٌػ ألجػػؿ بعيػػد الهػػدل ،ككػػذلؾ طبيعػػة اإلجػراءات التىظيهيػػة كىكعيتٍػ  ،كالتػػي تػػؤدم فػػي الىٍ يػػة إلػػى
تحقيؽ األٌداؼ.
 االجابــة عمــى الس ـؤال الخــامس :مــا العوامــل المــؤثرة فــي األنظمــة التربويــة؟ هػػف الهعمػػكـ أف األىظهػػةالتربكيػػة فػػي كػػؿ دكل ػػة تتبػػع الىظ ػ ـ السي سػػي السػ ػ ئد فيٍ ػ كيته شػػى هػػع فمس ػػفة كع ػ دات كتق ليػػد الهجته ػػع
كتحكهػػً عػػدد ه ػػف العكاهػػؿ التػػي ت ػػؤثر فػػي صػػي غة السي س ػػة التعميهيػػة كالتخطػػيط لتىفي ػػذ هكادٌ ػ  ،كتحدي ػػد
هس رات التىفيذ ،كهف تمؾ العكاهؿ ه يمي :العوامل السياسية:
أكضػػحت عفكىػػة ( )14 :2014أف التربيػػة كالتعمػػيـ ال يته ػ ف بهعػػزؿ عػػف البيئػػة الهحيطػػة ب ػ لهتعمـ ،كال
تقتصر عهمية التربية كالتعمػيـ عمػى أسػكار األىظهػة التربكيػة كجػدراىٍ  ،لػذا ال يهكػف الحػديث عػف التحػدي ت
التػي تكاجػً عهميػة التعمػيـ دكف الحػػديث عػف العكاهػؿ السي سػية ألىٍػ تعتبػػر سػبب ن رئيسػي ن فػي ت ارجػع هسػػتكل
الجػػكدة فػػي جهيػػع هىػ حي الحيػ ة االقتصػ دية كاالجته عيػػة كالثق فيػػة كالتعميهيػػة ،هػػع العمػػـ أف ٌػػذي الظػػركؼ
هتش ػ بكة ،كال ىسػػتطيع فصػػؿ تػػأثير أحػػدٌ عػػف اآلخػػر كهىٍ ػ عمػػى سػػبيؿ الهث ػ ؿ فػػي الح لػػة الفمسػػطيىية:
اىتف ضة األقصى ،كاالىقس ـ الداخمي ،كالحص ر ،كحركب غزة األخيرة ،كبػ لرغـ هػف أف الظػركؼ السي سػية
ك ىت سبب ن هب ش انر لٍذا التدىي إال أىٍ لـ تكف السبب الكحيد.
كبى ػ نء عمػػى ه ػ سػػبؽ يعتبػػر الب حػػث أف الع هػػؿ السي سػػي لػػب البىي ػ ف االجته ػ عي فػػي أم هجتهػػع كتربطػػً

عبلقة ترابطية تك همية هع هقكه ت الهجتهع به فيٍ الهقكـ التربكم كالتعميهي كعىده يتحرر الكطف كيىٍج

الىظ ـ السي سي هبػدأ الديهقراطيػة كيطبػؽ الهفػ ٌيـ الحي تيػة بعدالػة سػيىعكس ذلػؾ ب إليجػ ب عمػى اتج ٌػ ت
األىظهة التربكية كتطمع تٍ الهستقبمية.
العوامل االقتصادية:
هف خبلؿ تتبع فع لي ت الهؤتهر الػدكلي الثػ ىي لمػتعمـ كالتعمػيـ فػي العػ لـ الرقهػي ( ،)2017كالػذم حهػؿ
شػػع ر (تفكػػر قبػػؿ تبػػدأ) تبػػيف أف ىظهى ػ التربكيػػة تع ػ ىي هش ػ كؿ هتعػػددة كعميٍ ػ هكاجٍػػة التحػػدي ت بكضػػع
الخطط التطكيرية كالبػراهج التعميهيػة التػي تسػهح ب الىتقػ ؿ هػف العهػؿ كالتعمػيـ التقميػدم إلػى الحداثػة الق ئهػة
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عمػػى التف عػػؿ اإليج ػ بي هػػع كس ػ ئؿ التعمػػيـ الهتط ػػكر كتطػػكير هس ػ ق ت إلكتركىيػػة ذكيػػة فػػي جهيػػع ال ػػىظـ
التربكية ،هط لب الجٍ ت الك ازرية تكفير الهكارد اله دية حكؿ التعمـ الذكي.
كيضيؼ الب حث أف األىظهة التربكية يجب أف تتكافؽ هع الىظ ـ االقتص دم لمدكلة سكاء ك ف زراعي ن أـ
صػى عي ن حيػث أف الهسػتكل االقتصػ دم ٌػك الهسػؤكؿ األكؿ عػػف تطػكر التعمػيـ هػػف حيػث تػكفر التكىكلكجيػ
الهع صرة كجكدة الهب ىي كارتف ع ركاتب الهعمهيف كتػدريبٍـ عمػى أحػدث الػىظـ الهع صػرة كٌػك هسػؤكؿ عػف
تغذية التبلهيذ كالطبلب كرع يتٍـ الصحية.
هع العمـ أف ٌذي العبلق ت هتش بكة ،كال ىستطيع فصؿ تأثير أحدٌ عف اآلخر كهىٍ عمى سبيؿ الهث ؿ
في الح لة الفمسطيىية :أثر الحص ر عمى األىظهة التربكية بجهيع أشك لٍ هب شرة ىتيجة الىقص الشػديد فػي
الكتب كالىقص في الهطبكع ت كالقرط سية ،حيث أصبح العديد هف الع ئبلت الفمسطيىية ال تسػتطيع تػكفير
الرسكـ ألبى ئٍ الطمبػة ،أك حتػى الحق ئػب كالػزم الرسػهيٌ ،ػذا ب إلضػ فة إلػى اىقطػ ع الكٍربػ ء لفتػرة تتػراكح
بيف  16 – 8س عة في اليكـ عمى األقؿ ،هه يس ٌـ بشكؿ هب شر في تراجع الهستكل التربػكم كالتعميهػي،
كارٌػ ػ ػ ؽ الهعم ػ ػػـ كالط ل ػ ػػب ىفس ػ ػػي ن كصػ ػ ػػحي ن .كٌ ػ ػػذا ه ػ ػػف ش ػ ػػأىً أف يػ ػ ػػؤدم إل ػ ػػى ت ارج ػ ػػع األىظه ػ ػػة التربكيػ ػ ػػة
(عفكىة )17 :2014
كيضيؼ الب حث إف أثر االقتص د عمى الىظـ التربكية التعميهية يظٍر في كؿ عى صػر الىظػ ـ ،حيػث
ضػػعؼ االقتصػ د لمدكلػػة يػػؤدم إلػػى ضػػعؼ ىظهٍػ التربكيػػة التعميهيػػة ،فكمهػ زاد هعػػدؿ التىهيػػة االقتصػ دية
أهكػػف زيػ ػ دة هيزاىي ػػة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كٌ ػػذا يؤك ػػد أف ٌىػ ػ ؾ عبلق ػػة كطي ػػدة ب ػػيف الع ه ػػؿ االقتصػ ػ دم كال ػػىظـ
التربكية الهع صرة.
العوامل السكانية:
أكضػػح هكقػػع " تعػػداد سػػك ف الع ػ لـ عمػػى هػػدار الس ػ عة " أف عػػدد سػػك ف الع ػ لـ بت ػ ريخ 14.3.2017
كصؿ إلى ( .)www.census.gov( )7.377.712.348بى نء عمى ذلؾ ىتكقع بأىً سكؼ تزداد ىسبة
سك ف الع لـ ع ـ (2100ـ) إلى الضعؼ".
كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهث ػ ؿ إحص ػ ئية صػػدرت عػػف اإلدارة الع هػػة لؤلح ػكاؿ الهدىيػػة بػػك ازرة الداخميػػة فػػي
فمسػػطيف أف عػػدد سػػك ف قط ػ ع غ ػزة بمػػه هػػع بدايػػة الع ػ ـ  ،2017هميػػكىيف ك 15ألف ػ ن ك 64ىسػػهة .كحسػػب
إحص ػ ئية هركػػز الهعمكه ػ ت فػػي ك ازرة الداخميػػة ،فػػرف قط ػ ع غ ػزة كصػػؿ تعػػداد سػػك ىً هميػػكىيف ك 15ألػػؼ
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ىسػػهة ،بىسػػبة  %50.66ذكػػكر ،ك %49.34إى ػ ث .كأظٍػػرت إحص ػ ئية األح ػكاؿ الهدىيػػة أف قط ػ ع غ ػزة
يشٍد شٍري ن حكالي  5صالؼ هكلكد جديد ،فيه يشٍد القط ع سىكي ن تسجيؿ أكثر هف  53ألؼ هكلكد جديد.
()www.alwatanvoice.com
يرل الب حث أف ٌذي الىسػبة تشػكؿ ضػغط كبيػر عمػى طبيعػة الػىظـ التربكيػة كبيئ تٍػ  ،فكمهػ ارتفػع عػدد
السػػك ف ارتفعػػت الهسػػؤكلي ت الهمقػ ة عمػػى عػ تؽ الػػىظـ التربكيػػة فػػي فمسػػطيف كخ رجٍػ  ،ههػ يخمػػؽ صػػعكبة
ب لغػػة فػػي ىشػػر التعمػػيـ كتعهيهػػً عمػػى جهيػػع األف ػراد كخ صػػة فػػي الهجتهع ػ ت الى هيػػة كلهكاجٍػػة ذلػػؾ يجػػب
التفكير بشػكؿ هػىظـ فػي قضػية تهكيػؿ الػىظـ التربكيػة كالتعميهيػة كطبيعػة البيئػة الفيزيقيػة داخػؿ كخػ رج ٌػذي
األىظهة الستيع ب جهيع أفراد الهجتهع الكاحد بشكؿ دكرم هىظـ كتكاصمٍ هع ىظـ الع لـ.
العوامل االجتماعي
أكض ػػح خميف ػػة ( " )685 :2012أف ٌىػ ػ ؾ ح ج ػػة ه س ػػة لمتأكي ػػد عم ػػى ض ػػركرة هبلءه ػػة خريج ػػي ال ػػىظـ
التعميهية كاحتي ج ت سػكؽ العهػؿ كذلػؾ لضػه ف التأٌيػؿ كهكاجٍػة التحػدي ت السػمبية التػي تفرضػٍ ظػركؼ
العصر الح لية كالهستقبمية".
كيضػػيؼ الب حػػث أف العمػػـ كالتكىكلكجيػ الهع ص ػرة فرض ػ عمػػى الهجتهع ػ ت الهحميػػة كاإلقميهيػػة كالدكليػػة قػػيـ
كع ػ دات كتق ليػػد جديػػدة هىٍ ػ السػػمبي كاإليج ػ بي كٌػػذا يػػىعكس عمػػى أٌػػداؼ كاج ػراءات العهػػؿ داخػػؿ كخ ػ رج
الىظـ التربكية الق ئهة هف حيث تقديـ الخده ت األك ديهية كاإلدارية كالفىية.
كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهث ػ ؿ ج ىػػب سػػمبي هػػف التق ليػػد السػػمبية :تٍريػػب الهسػػتكطى ت االس ػرائيمية الخهػػكر
كالهخدرات كالسج ئر القديهة بحيث تب ع لؤلسكاؽ الفمسطيىية ،بٍدؼ تدهير اإلىس ف الفمسطيىي ،هف خػبلؿ
تػػركيج ٌػػذي اله ػكاد الهخػػدرة كالخط ػرة عمػػى حي ػ ة أبى ػ ء الشػػعب الفمسػػطيىي ،كيىفػػذ ٌػػذي السي سػػة الشػػيط ىية
الهستكطىكف ،كهف أدكاتٍ بعض هركجي البض ئع االسرائيمية كهسكقكٌ الف سدكف هف الفمسطيىييف ضعف ء
الىفػ ػػكس (الح ػ ػ رثي .)271 :2012 ،كٌػ ػػذا يشػ ػػكؿ ضػ ػػغط كبي ػ ػ ار عمػ ػػى األىظهػ ػػة التربكيػ ػػة لهكاجٍػ ػػة ٌػ ػػذي
التحػػدي ت ،كه ػ أف تىػػكع التعمػػيـ ف ػي الهجتهػػع كاجػػب ىتيجػػة لتىػػكع األع ػراؽ كاألقمي ػ ت كاألجى ػ س فيٍ ػ  ،هه ػ
يجعؿ الدكلة تفكر بشكؿ ىظهي في طبيعة إدارة ىظهٍ كعمى رأسٍ الىظ ـ التربكم لتمبية ح جػ ت الهجتهػع
كتطمع تً.
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العوامل التاريخية:
هف خبلؿ تتبع الب حث العكاهؿ الت ريخية الهؤثرة عمى الىظـ التعميهية في الكطف العربي بشكؿ كاضح،
كجػػد أف التعمػػيـ ك ػ ف هشػػركع ن عمػػى الطبق ػ ت العمي ػ فػػي حػػيف حرهػػت هىػػً الطبق ػ ت الػػدىي  ،كهشػػركع ن عمػػى
الذككر دكف اإلى ث ،كبعد ذلؾ أصبح التعميـ ع ـ لجهيع الطبق ت االجته عية كقػد تبىػت ٌػذي الػدكؿ الىظػ ـ
الهركػػزم الص ػ رـ فػػي ىظهٍ ػ التعميهيػػة كذلػػؾ بسػػبب الثق فػػة الديكت تكريػػة كالتسػػمطية الس ػ ئدة فػػي الهجتهػػع
الهتأثرة بسي س ت االستعه ر التي حكهت لسىكات طكيمة.
كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهث ػ ؿ العكاهػػؿ الت ريخيػػة التػػي ىش ػرتٍ ج هعػػة بيرزيػػت ( .)2005لقػػد شػػكؿ االحػػتبلؿ
هعيق بىيكي لمعهمية التعميهية الفمسػطيىية ،حيػث قمصػت هػف سػمط تً كسػي دتً فػي صػي غة ىظػ ـ تعمػيـ يفػي
بهتطمب ػ ت كطهكح ػ ت الهجتهػػع الفمسػػطيىي فػػي الترقػػي كالتطػػكر ،كػػذلؾ ح ػ كؿ االحػػتبلؿ ج ٌػػدا التقميػػؿ أك
التٍهػػيش هػػف دكر التعمػػيـ فػػي تعزيػػز الهفػ ٌيـ الكطىيػػة كاألخبلقيػػة كاإلىسػ ىية التػػي يطهػػح أم ىظػ ـ تعميهػػي
لغرسٍ في الهجتهع ،كبدال هف أف يمتفت الهجتهع الفمسطيىي إلى بىػ ء ط قػ ت شػعبً كتعزيػز جػكدة هػكاردي
البشرية كالتي ٌي كه يق ؿ دائه الثركة الطبيعيػة الكحيػدة التػي يهتمكٍػ الفمسػطيىيكف ،خصصػت الهكازىػ ت
كالهجٍكدات إلع دة بى ء كهع لجة صث ر االحتبلؿ السمبية ،هه خمؼ الهجتهع الفمسطيىي عف هكاكبػة تطػكر
العصر ،كه أف التعميـ في فمسطيف يحهؿ خصكصية ال تتكافر لدل هعظػـ شػعكب االرض ،كٌػي أف فقػر
فمس ػػطيف بػ ػ لهكارد الطبيعي ػػة جع ػػؿ ه ػػف رأس الهػ ػ ؿ البش ػػرم هح ػػط اٌتهػ ػ ـ خػ ػ ص ،كأص ػػبح ىظػ ػ ـ التعم ػػيـ
الفمسطيىي يشكؿ أحد أٌـ ركافد العهمية الىض لية كالتي ٌدفت إلى تعزيز الشعكر ب لٍكية ،كترسيخ االىته ء
ال ػػكطىي كتش ػػكيؿ حػ ػكاجز أهػ ػ ـ عهمي ػػة التٍكي ػػد كالتخري ػػب األخبلق ػػي الت ػػي حػ ػ كؿ االح ػػتبلؿ إيج دٌػ ػ .
http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinia n_territories_2004_en.
) pdf
كيضػػيؼ الب حػػث بأىػػً بػػدأت عهميػ ت إصػػبلح الػػىظـ التعميهيػػة كتخػريج كػكادر فػػي الهجتهعػ ت ككضػػع
القػ ػكاىيف الخ ص ػػة بػ ػ لىظـ التربكي ػػة إال أىٍػ ػ هتكاض ػػعة كبح ج ػػة إل ػػى التط ػػكير الهس ػػتهر ه ػػف خ ػػبلؿ تط ػػكير
األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي.
العوامل الجغرافية :أكضح الضميهي ( )2015أف العكاهؿ الجغرافية تؤثر تأثي انر كبيػ انر عمػى هسػتكل الثق فػة
كالحض رة كالتعميـ بصفة ع هة .فعمى سػبيؿ الهثػ ؿ فػرف الدكلػة الزراعيػة تؤكػد عمػى هبػ دئ التعمػيـ الز ارعػي
في أىظهتٍ التعميهية ،كه تعىى الدكؿ الصى عية بدراسة التكىكلكجي كالصى عة ،كه يؤثر الهى خ عمى
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الىظ ـ التعميهي هف حيث طكؿ اإلج زة صيف ن كشت نء (.)http://loomeer.blogspot.com
كيػػرل الب حػػث أف الػػدكؿ التػػي تقػػع فػػي هى ػ طؽ بعيػػدة كى ئيػػة تفػػرض عميٍ ػ الطبيعػػة بعػػد الهس ػ ف ت
كتككف هتخمفة كهعزكلػة عػف العػ لـ بسػبب العزلػة كعػدـ احتك كٍػ ب لػدكؿ الهتقدهػة لبلسػتف دة هػف اتج ٌ تٍػ
الحديثػة كالتقىيػ ت الهتقدهػة فػي هجػ ؿ التكىكلكجيػ الهع صػرة كٌػذا الكاقػع يػؤثر ب لسػمب عمػى الػىظـ التربكيػػة
هف هس يرة التقدـ كالتفكير اإلبداعي في إدارة شؤكىٍ .
كٌذا ه ع ىت هىً فمسطيف بسبب احتبللٍ هف قبؿ إسرائيؿ كفصؿ الهدف كالقرل عف بعضػٍ الػبعض،
أحػػد ٌػػذي األس ػ ليب جػػدار الفصػػؿ العىصػػرم الػػذم تبىيػػً سػػمط ت االحػػتبلؿ عمػػى طػػكؿ  350كػػـ ،كيمتػػؼ
الجدار عمى هس فة ىحك  45كيمك هت انر حكؿ القط ع الشه لي هف الضفة الغربية ،كيسير في الهستقبؿ عمى
اهتداد السفكح الشرقية لتمؾ الهىطقة بطريقة تسهح إلسػرائيؿ ب الحتفػ ظ ب لسػيطرة عمػى غػكر األردف ،كبػذلؾ
يطكؽ ٌذا الجدار الضفة الغربية بأكهمٍ (الح رثي .)265 :2012 ،كٌػذا أدل إلػى هىػع الفمسػطيىييف كميػ ن
هف التىقؿ فيه بيىٍـ كتكاصمٍـ هع األىظهة التربكية كتعطيمٍ .
العوامل الدينية والثقافية:
قبؿ ثبلثيف ع ه ن أكضػح فرحػ ف ( )22 :1986أف العكاهػؿ الديىيػة كالثق فيػة هتداخمػة هػع جهيػع العكاهػؿ
األخرل ،ف ألقمي ت كاألعراؽ الهختمفة داخؿ األهػة تعكػس ألكاىػ هػف الثق فػ ت الهختمفػة كالهعتقػدات الهتعػددة
كالتي تهثػؿ تب يىػ ن كاضػح يزيػد هػف عػبء الىظػ ـ التعميهػي .كىجػد أف ٌىػ ؾ قكاسػـ هشػتركة بػيف دكؿ العػ لـ
اإلسػػبلهي تبػػيف لى ػ حجػػـ التػػأخر الثق ػ في الػػذم تع ىيػػً األهػػة ،اىعكػػس ب لت ػ لي عمػػى ىظهٍ ػ التعميهيػػة حتػػى
اليكـ ،كتتهثؿ ٌذي القكاسـ فيه يمي:
 .1عػػدـ ف عميػػة الهثقفػػيف كرج ػ ؿ الػػديف فػػي تغييػػر هجتهع ػ تٍـ ىحػػك األفضػػؿ رغػػـ كث ػرتٍـ ككث ػرة األىظهػػة
التربكية.
 .2اٌتزاز القيـ كاألخبلؽ كعدـ االلتزاـ بأعراؼ الهجتهع كتق ليدي الجيدة.
 .3االىبٍ ر بحض رة الغرب كلغتً كحض رتً إلى درجة استبلب اإلرادة كالشخصية الثق فية لؤلهة.
 .4جهػػكد هؤسس ػ ت الفكػػر اإلسػػبلهي التقميديػػة عػػف هكاكبػػة العصػػر كالتطػػكر ب لسػػرعة الهى سػػبة ،كاالتج ػ ي
الصحيح ،لتمبية هتطمب ت العصر ،دكف فقداف عىصر األص لة.
كلعػػؿ ٌػػذي الىت ػ ئج لػػـ تػػأت هػػف ف ػراغ بػػؿ ك ىػػت بفعػػؿ الغػػزك الفكػػرم كه ػ ص ػ حبً هػػف إىش ػ ء هؤسس ػ ت
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تعميهية عمى الىهط الغربي أعطيت شع ر الهع صرة ،إلى ج ىب عجز عمهػ ء األهػة كهفكريٍػ عػف هكاجٍػة
ٌ ػػذي الغ ػػزكة ه ػػف جٍ ػػة ،كض ػػعؼ ق ػػدراتٍـ عم ػػى االجتٍػ ػ د كاإلب ػػداع لتط ػػكير فك ػػر األه ػػة األص ػػيؿ لهكاجٍ ػػة
هشكبلت العصر كهستجداتً ،هه ألصؽ بٍـ شع ر التقميد كالجهكد كعدـ الهع صرة.
عطف ن عمى ه سبؽ يرل الب حث أف الع هؿ الديىي ٌك الهسؤكؿ عف تىهية الهىظكهة القيهية لدل األجي ؿ
ليككىكا أفرادا هىتجيف كهسػ ٌهيف فػي عهميػ ت التطػكر كالػىظـ التربكيػة تهثػؿ حجػر األسػ س بعػد األسػرة فػي
تىهيػػة الجكاىػػب الركح ىيػػة كالىفسػػية كالجسػػهية كالعقميػػة كالديىيػػة عىػػد الطمبػػة لجعمٍػػـ هىفتحػػيف عمػػى الثق فػ ت
الع لهية في ضكء أخبلقي ت الهجتهع كع داتً كتق ليدي ،فكمه ك ف الهجتهع همتزه ديىي ن كمه كػ ف هىضػبط
سمككي .
كيؤكد الب حث عمى أف العكاهؿ التي تـ تى كلٍ ترتبط ارتب ط ن كظيفيػ ن هحكهػ ن هػع بعضػٍه الػبعض كتقػكـ
عمى أس س هف التف عؿ الحيكم الهتك هؿ فيه بيىٍه  ،ف لىظـ التربكية تككيف فكػرم اجتهػ عي تربػكم تقػ في
سي سي اقتص دم ديىي جغرافي ت ريخي...الخ ،كتتككف هف تض ريس ككظ ئؼ كفع لي ت كهه رس ت حيكية
دائريػػة ب لغػػة التعقيػػد كالتىظػػيـ كٌػػذا يتطمػػب كجػػكد إدارة ف عمػػة داخػػؿ ٌػػذي الػػىظـ بىػ نء عمػػى التفكيػػر الىظهػػي
كصكالن لكاقع هرغكب فيً.

 االجابـــة عمـــى الســـؤال الســـادس :مـــا االعتبـــارات الالزمـــة إلدارة األنظمـــة التربويـــة فـــي ضـــوء التفكيـــرالنظمي؟
هف االعتب رات الٍ هة التي أكضحٍ الصيرفي (  ،)27-26 :1995كالصػب ب (  )160 :1999إلدارة
األىظهة التربكية التع هؿ هع الحض رة الديى هيكيػة لمقػرف الحػ دم كالعشػريف ،كهػ تتضػهىً هػف أبعػ د فكريػة،
كاقتصػ دية ،كاجته عيػػة ،كسي سػػية ،كثق فيػة ،كديىيػػة ،كاىسػ ىية ،كتقىيػػة ،كهىظكهػ ت قيهيػػة ع لهيػػة ،كالػػتكٍف
الهسبؽ لٍ  ،كاالٌته ـ بشكؿ كبير في إعداد األفراد كتػدريبٍـ كتػربيتٍـ كتسػميحٍـ ب لهٍػ رات كب لهقػدرة التػي
تهك ػػىٍـ ه ػػف أف يككىػ ػكا أعضػ ػ ء فػ ػ عميف ف ػػي هجتهعػ ػ تٍـ ،قػ ػ دريف عم ػػى التع ه ػػؿ ه ػػع ىظهٍ ػػـ االجته عي ػػة
كهؤسس تٍـ الهختمفػة ،كذلػؾ هػف خػبلؿ تصػهيـ ىظػـ إداريػة تربكيػة جديػدة هع صػرة تسػٍـ فػي كضػع الىظػ ـ
التربػػكم فػػي سػػي قً السػػميـ ،ككىػػً ىظ ه ػ ن لػػً شػػأىً كهك ىتػػً الب ػ رزة فػػي الهجتهػػع ،كاالٌته ػ ـ برع ػ دة صػػي غة
الهحتكيػ ػ ت كالهضػ ػ هيف اإلداري ػػة التربكي ػػة ،لتض ػػـ هفػ ػ ٌيـ جدي ػػدة ض ػػهف س ػػيككلكجية لٍػ ػ داللتٍػ ػ إلىسػ ػ ف
الهس ػػتقبؿ ،كتجػ ػ كز تفكي ػػر إدارة ال ػػىظـ التربكي ػػة بع ػػد غي ػػر الخطي ػػة كالتزاهىي ػػة ،كتجدي ػػد ب ػػدائؿ التع ه ػػؿ ه ػػع
هسػػتقبؿ اإلدارة التربكيػػة كالتعميهيػػة هثػػؿ :اإلدارة غيػػر الرسػػهية – اإلدارة بكاسػػطة حريػػة الهكاقػػع – تك هميػػة
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الهى ٌج اإلدارية – اإلدارة عبر األجي ؿ ،كبذلؾ تصػبح ىظهىػ التربكيػة جػزءان أك هككىػ ن حقيقيػ ن هػف الهجتهػع
كتىتقؿ هف تهثؿ دكر الىظـ االجته عية إلى تجسد ٌذا الدكر كهع يشتً قكالن كعهبلن كشع انر كتطبيق ن.
كه يرل الب حث أىً هف الضركرم األخذ بعيف االعتبػ ر تحػدم التهيػز فػي إدارة الػىظـ التربكيػة ،بهعىػى
تحريػػؾ الهجتهع ػ ت البش ػرية بكػػؿ ه ػ فيػػً هػػف تطػػكر تقىػػي ٌ ئػػؿ كتى ػ هي فػػي اآله ػ ؿ كاأله ػ ىي كالطهكح ػ ت
اإلىس ىية ،إض فة إلى ه يص حب ذلؾ هف تطكر هعرفي يتطمب هف كؿ ىظ ـ إدارم تربكم إحػبلؿ تقىيػ ت
هتهيػزة فػػي هٍ ػ رات التع هػػؿ هػػع هػػدخبلت التقػػدـ الهتى هيػػة الهت ازيػػدة التعقيػػد ههػ يشػػكؿ بػػدكري تحػػدي ن لمىظ ػ ـ
التربكم بع هة.
كٌى ػ ػ يجػػػب الكقػ ػػكؼ عىػػػد د ارسػ ػػة سػ ػػميه ف ( )371-370 :2001لهكاجٍ ػػة ه ػ ػ قػ ػػد يحهمػ ػػً القػ ػػرف الكاحػ ػػد
كالعشركف هف تحدي ت إلدارة الىظـ التعميهية.
أوالً :الىظر إلى هسألة الخصكصية الثق فية بهىظكر يرتبط بهفٍكـ الىهك كالتهيز.
ثانياً :اختزاؿ الفترة الزهىية بيف االكتشػ ؼ العمهػي كالتطبيػؽ التكىكلػكجي " فع هػؿ السػرعة الكبيػر فػي هجػ ؿ
إىت ج الهعرفة كتطبيق تٍ سيككف هف أٌـ السه ت التي يتكقع أف يتهيز بٍ القرف (.")21
ثالثـاً :التفكيػػر فػػي اسػػتحداث تىظيهػ ت أك لجػ ف تىبثػػؽ عػػف اله اركػػز العمهيػػة كالفىيػػة كاألجٍػزة الهسػػئكلة عػػف
التعمػػيـ العػ ـ كالػػديىي كالعػ لي ،لد ارسػػة البػراهج التعميهيػػة كأٌػػدافٍ  ،ككضػػع األسػػس كالهبػ دئ التػػي تكفػػؿ لٍػ
االىطبلؽ إلى صف ؽ العمـ الرحبة دكف شطط كهغ الة أك تق عس أك اىحراؼ.
كعميػً يػرل حىفػي ( )21-20 :2015أف الكثيػر هػف القػ ئهيف عمػى العهميػ ت التربكيػة كالتعميهيػة يتفقػػكف
عمى ضركرة تعميـ التفكير كتىهية هٍ ارتػً ،خ صػة أف ٌىػ ؾ دكالن تبىػت ٌػذي الكجٍػة فػي عهمي تٍػ التعميهيػة
كهىٍ ػ الي ب ػ ف كاهريكي ػ كسػػىغ فكرة كه ليزي ػ كغيرٌ ػ الكثيػػر ،كضػػهف أكلكي ػ ت أىه ػ ط هٍ ػ رات التفكيػػر العمي ػ
ب لقرف الح دم كالعشريف تتىبأ األدبي ت بثبلثة أىهػ ط لهٍػ رات التفكيػر العميػ يىبغػي عمػى العػ هميف هراع تٍػ
كٌي التفكير اإلبداعي ،كالتفكير الى قد ،كهٍ رات ه كراء الهعرفة (التفكير في التفكير).
يضيؼ الب حث إف الٍدؼ األس سي هف كجكد االعتب رات البلزهة في إدارة األىظهة التربكية ٌك تحقيؽ
ىج حػ ػ ت ههيػ ػزة كيتكق ػػؼ ذل ػػؾ عم ػػى أس ػػمكب اإلدارة كالتفكي ػػر الىظه ػػي الهىطق ػػي كلك ػػي ترتق ػػي إدارة ىظهىػ ػ
التربكية إلى هستكل رفيع عميى تفصيؿ االعتب رات بشكؿ دقيؽ:
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 .1سي دة الهىٍج التك همي الشهكلي بيف الجكاىب األك ديهية كاالدارية كالفىية.
 .2تكحيػػد الهصػػطمح ت اإلداريػػة كفػػؽ القكاعػػد كالق ػكاىيف التقدهيػػة الهع ص ػرة التػػي تكاكػػب طبيعػػة عصػػر
الفكراف العمهي كالتكىكلكجي.
 .3شحف الط ق ت البشرية ب لهعرفة.
 .4تب دؿ الخبرات اإلدارية هع الىظـ الدكلية بٍدؼ التطػكير الهسػتهر فػي جهيػع هككىػ ت كعى صػر الػىظـ
التربكية كخ صةن في هج ؿ تقىي ت االتص الت الحديثة الهتطكرة لتحقيؽ العبلقة التف عميػة بػيف األىظهػة
التربكية كالتعميـ كالتىهية.
تبىي أػسمكب التفكير الىظهي عىد ذكم الكف ءات كالهٍ رات العمي أثى ء تقديـ الخطط التعميهية الى تجػة
عػػف شػػبكة هػػف العبلق ػ ت الهتعػػددة بػػيف أجٍ ػزة التخطػػيط التربػػكم ،كهع ٌػػد البحػػكث ،كهج ػ لس البحػػكث
العمهية ،كالهكتب الهركزم لئلحص ء الخ ضع لمدكلة.
 .5االسػػتف دة هػػف االتج ٌ ػ ت التربكيػػة الهع ص ػرة فػػي ب ػراهج اإلدارة كالتػػدريب ،كاألخػػذ بىت ػ ئج الهػػؤتهرات
التربكية الدكلية التي تشرؼ عميٍ اليكىسكك الع لهية ،كالج هع ت الع لهية الههيزة كغيرٌ .
 .6تطكير الثق فة يحت ج إلى ىظـ تربكية هع ف ة هتحررة كهستقمة هف الحزبية كالفص ئمية ،كصكالن إلى ثق فة
تىكيريً كتىكيرية ب لهعىى الكبير لمهفٍكـ ،كٌذا يحت ج إلى هق ربة كجذب هغى طيسػي بػيف تطػكير الػىظـ
التربكية في الهجتهع كتطكير الهجتهع فػي الػىظـ التربكيػة ،كيػأتي ذلػؾ هػف خػبلؿ تضػ فر جٍػكد جهيػع
البيئ ػ ت الهحيطػػة ب ػ لىظـ التربكيػػة هػػف إعػػبلـ ،كهج ػ لس أكلي ػ ء األهػػكر ،كاألجػػداد ،كجهعي ػ ت الهجتهػػع
كأجٍزتً ،كع ئبلتً ،كىق ب تً ،كأصدق ءي ،كغيرٌ هف الف عميف الهكجٍيف كغير الهكجٍيف ،بٍدؼ تفتيػؽ
الجهػػكد كالفشػػؿ كالقفػػز فػػي حػػدائؽ الهجتهع ػ ت الحيػػة كىظهٍ ػ التربكيػػة الهىتجػػة كالتكيػػؼ هعٍ ػ حسػػب
األصكؿ كاألعراؼ كالقيـ اإلسبلهية الىبيمة.
 .7ترسػػيخ هف ػ ٌيـ ال ػكالء كاالىته ػ ء كاهػػتبلؾ هش ػ عر الحػػب كاإلخػػبلص كالثقػػة كتقػػدر رأم األخ ػريف كتىهيػػة
هفٍػكـ االىتهػ ء االجتهػ عي عىػػد جهيػع األفػراد ،ف لتىشػئة الكطىيػػة تعػد هػػف الهػكارد األس سػػية كاالسػػتقرار
في أم كطف في الع لـ ألىٍ تمعب دك ار حيكي ن في بى ء األجي ؿ كاحي ء االستقرار كاالزدٌ ر عف طريؽ
البراهج كالهى ٌج كطرائؽ التدريس كالتدريب الع هة كالتفكير الهىظـ.
 .8اتبػ ػ ع ىه ػػكذج كاض ػػح كاس ػػمكب تفكي ػػر عقبلى ػػي ه ػػىظـ يسػ ػ عد العػ ػ هميف ف ػػي األىظه ػػة التربكي ػػة عم ػػى
استش ػراؼ الهسػػتقبؿ كاستشػػع ر ىت ػ ئج عهميػػة تطبيػػؽ التغييػػر الهقتػػرح فػػي العهميػػة التعميهيػػة ،كب لت ػ لي
إدخ ؿ تغييرات هخطط لٍ لضه ف ىج حٍ .
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الخالصة:
تحتػػكم الخبلصػػة عمػػى الهعمكهػ ت الهرجعيػػة الضػػركرية كذلػػؾ ب ختصػ ر شػػديد ،كهػ تحتػػكم عمػػى الىت ػ ئج
الٍ هة كاالستىت ج ت
 .1التفكيػػر الىظهػػي فػػي إدارة األىظهػػة التربكيػػة ٌػػك هػػدخؿ كمػػي لحػػؿ الهشػػكبلت كيتػػيح هىٍج ػ ن لمتحميػػؿ
البىيػكم فػي إطػ ر العبلقػ ت كالقػ اررات كيىهػي لػدل األفػراد الرؤيػة الهسػػتقبمية الشػ همة ألم هكضػػكع دكف
أف يفقد جزئي تً كيرل الجزئي ت في إط ر كمي هترابط ،كلغتً دائرية تقكـ عمػى العبلقػ ت الهتب دلػة بػيف
عى صر كؿ ىظ ـ كليست خطية.
 .2يسهح التفكير الىظهي بعهمي ت الفحص كاالستعبلـ الهستهر.
 .3التفكير الىظهي ىسؽ يعهؿ طبق ن لقكاىيف التف عؿ بيف جهيع أشك ؿ كأس ليب التفكير.
 .4يس عد التفكير الىظهي في الىظ ـ التربكم عمى رؤية األسب ب الجذرية لمهشػكبلت كتقػديـ ىظػرة شػ همة
عىٍ هه قد يسهح بصكرة كبيرة إلى التكصؿ لمحمكؿ الهثمي كاإلبداعية.
 .5لغة التفكير الهىظكهي قكة تؤدم إلى الصراحة كالكضكح كعدـ االىغبلؽ.
التوصيات:
في ضوء ما سبق توصي الدراسة بالتالي:
 .1ضركرة إجراء دراس ت هعهقة حكؿ التحدي ت الح لية كالهستقبمية التي تكاجً سير التفكير الىظهي كادارة
الىظـ التربكية كالتعميهية في ضكء هفٍكـ (.)Six Sigma
 .2ت ػػدريب جهي ػػع األفػ ػراد ف ػػي ال ػػىظـ التربكي ػػة عم ػػى تقىيػ ػ ت التكىكلكجيػ ػ الهتقده ػػة فص ػػمي ن لزيػ ػ دة التف ع ػػؿ
كالعبلق ت الهىظكهية هع ىظـ الع لـ الهتقدـ.
 .3يج ػػب تفعي ػػؿ دكر الهمح ػػؽ الثقػ ػ في ف ػػي جهي ػػع عكاص ػػـ العػ ػ لـ ه ػػف أج ػػؿ خم ػػؽ الشػػراكة الهجتهعي ػػة ب ػػيف
الهؤسس ت التربكية كالتعميهة كتب دؿ الخبرات لتب دؿ الفكر كاالرتق ء الثق في.
 .4إع رة الع هميف في األىظهة التربكية إلػى دكؿ العػ لـ األكؿ لفتػرات هعيىػة لبلسػتف دة كتطبيػؽ الهسػتجدات
في الحقؿ التربكم.
 .5تىظيـ هؤتهرات ع لهية أصيمة في دكؿ الع لـ الى هي.
 .6كضع صلي ت جديدة لتهكيؿ األىظهة التربكية كالتعميهية.
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المراجع:
أوال :المراجع العربية
 .1القرصف الكريـ
 .2أبك الخير ،كه ؿ ( .)1991هب دئ اإلدارة الدكلية الىظرية كالتطبيؽ ،هكتبة عيف شهس ،الق ٌرة.
 .3أبػػك العػػبل ،ليمػػى ( .)2013هفػ ٌيـ كرؤل فػػي اإلدارة كالقيػ دة التربكيػػة بػػيف األصػ لة كالحداثػػة ،دار ي فػ
العمهية لمىشر كالتكزيع .عه ف.
 .4أبك الكف  ،جه ؿ عبد العظيـ ،سبلهة ( .)2008االتج ٌ ت الهع صرة في ىظػـ التعمػيـ ،دار الج هعػة
الجديدة ،بىٍ .
 .5االك ديهية .أىظهة اإلدارة التربكية .ت ريخ التحهيؿ  10.4.2017عمى الرابط الت لي:
http://www.abahe.co.uk
 .6إه ـ الهسجد .ت ريخ التحهيؿ  2.3.2017عمى الرابط الت لي:
http://www.alimam.ws/ref/772
 .7ب تريػػؾ ،هػ ؾ اىػػدرك ( .)2015تشػػجيع اإلبػػداع فػػي الهؤسسػ ت التربكيػػة هػػف خػػبلؿ اسػػتعه ؿ الهصػ در
التربكية الهفتكحة ،ترجهة " أىص ؼ عب س" ،هجمة ج هعػة القػدس الهفتكحػة (الهجمػة الفمسػطيىية لمتعمػيـ
الهفتكح) ،الهجمد الخ هس ،العدد الت سع ،فمسطيف.
 .8ج هعة بيرزيت ( .)2005ت ريخ التحهيؿ  ،8.4.2017عمى الرابط الت لي:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinian_territories_2004_en.
pdf
 .9جبػ ػراف ،عم ػػي هحه ػػد ( .)2011الهدرسػ ػػة كهىظه ػػة هتعمه ػػة كاله ػػدير كق ئ ػػد تعميه ػػي ه ػػف كجٍ ػػة ىظػ ػػر
الهعمهػػيف فػػي األردف ،هجمػػة الج هعػػة اإلسػػبلهية (سمسػػمة الد ارس ػ ت اإلىس ػ ىية) ،الهجمػػد الت سػػع عشػػر،
العدد األكؿ ،عه ف.
 .10ج ػ ػرار ،ذي ػ ػ ب أبػ ػػك بٍ ػ ػ ء ،خ لػ ػػد ( .)2014العبلقػ ػػة بػ ػػيف ديى هيػ ػػة صػ ػػىع الق ػ ػرار االسػ ػػتراتيجي كاألداء
الهؤسسي في الهىظه ت األٌمية الفمسطيىية ،هجمة ج هعة القدس الهفتكحة لؤلبح ث كالدراس ت اإلدارية
كاالقتص دية ،الهجمد األكؿ ،العدد األكؿ ،فمسطيف.
 .11الح رثي ،ط لب ( .)2012التربية البيئية ،دار الىشر :أـ السه ؽ ،عه ف.
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 .12حجك ،عبد الكاحد حجك ( .)2004تأصيؿ إسبلهي لهفٍكـ التفكير الىظهي ،هجمػة الهمػؾ عبػد العزيػز.
ت ريخ التحهيؿ  2016/3/10عمى الرابط الت لي:
https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50992_21129.pdf
 .13حىفي ،هٍ ( .)2015هٍ رات هعمـ القرف الكاحد كالعشركف ،ت ريخ التحهيؿ  10.4.2017عمى الرابط
الت لي:
https://www.researchgate.net/profile/Maha_Hefny/publication/298414460_Teac
her_21st_century_skills/links/56e948c108aedfed738985be.pdf?origin=publicati
on_detail
 .14خميفة ،هىى هحي الديف ( .)2012ىحك هىظكهة تعميهية تس ٌـ في تىهية كىٍضة الهجتهع ،هقدـ إلى
الهؤتهر العمهي السىكم العربي لكمية التربية الىكعية ج هعة الهىصكرة بعىكاف إدارة الهعرفة كادارة رأس
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