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  الداره االستراتيجيو كمدخل لمتنمية البشريو بكمية التربيو الفنيوا

  رؤيو مستقبميو
 

 ا م د/لمياء محمود يوسف الميدى
 ناستاذ اصول التربية الفينو المساعد قسم عموم التربية الفنية  كمية التربية الفنية جامعة حموا

 

 البحثمقدمو 

ءلممواردالبشريو والماديو والماليو والمعمومات االستخدام الفعال والكف بكمية التربيو الفنيو ىو االداره يعد مفيوم 
من خالل العمميات اإلدارية المتمثمو في التخطيط االستراتيجى والتنظيم والتوجيو  الخاص بالكميو واالفكاروالوقت

ا تمك المجموعة من العمميات المنسقة والمتكاممة .,وتعرف االداره بإنياىداف ورسالة الكميووالرقابو بغرض تحقيق 
والتي تشمل أساسا التخطيط , التنظيم , التوجيو والرقابة, .حيث يراىا ويب عمى أنيا المختصة بتجنب أي ضياع 

, ويرى دراكر" تعد االداره ىي وظيفة ومعرفة وعمل يتم انجازه , ويطبق المديرون ىذه 1في الجيد اإلنساني"
فيذ ىذه الوظائف وتولي ىذه األعمال, أما فايول فيقول " أن معنى االداره التربويو أن تديرو تتنبأ المعرفة لتن

وتخطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب  ,إنيا باختصار تحديد األىداف وتنسيق جيود األشخاص 
عمييا وضبطيا, واتخاذ القرارات  ."وتعرف  االداره التربويو بالعمم الذي ييتم بتوجيو األعمال والسيطرة2لبموغيا"

 . 4, "فيي العمميات والوظائف الموجية لتحقيق أىداف محددة"  3المناسبة "

تعرف اإلدارة التربوية في عصر العولمة"بأنيا نظام التخاذ القرارات اإلدارية التربوية والتنفيذية بأسموب عممي, 
وية والعالقات بينيم وبين المتغيرات البيئية المحمية والعالمية والتركيز عمى التفاعل بين العاممين في اإلدارة الترب

ويعد من أىم  5وذلك ضمن إطار من القيم والمثل األخالقية والسموكية والقانونية لتحقيق األىداف التربوية"
  6ىو "تنظيم انسياب المعمومات الدقيقو والصحيحو"  االدارهمايجب ان يتوافر فى 

 -:البحثمشكمو  

الفكر االستراتيجى فقط كى تتم التنميو البشريو المستدامو داخل الكميو تتوقف االدارة االستراتيجيو عمى مجرد  ال 
والتى يعد الطالب  خريج المستقبل ىو حجر الزاويو فييا ولكن لحدوث التطوير المأمول والقدره التنافسيو 

دون تعاون   في تحقيق أىداف الكميو ولن يم ذلك مدى فاعمية ذلك التخطيط االستراتيجى  المستدامو تطمب ذلك 
من أعضاء ىيئة تدريس ومعاونييم واالداريين  واحده قوة بشريووك بعضيم البعض كفريق عمل  مع أعضاء الكميو

وتعميق الفكر الجمعى وتعزيز المشاركة وأتصال وجيات  مع االدارهوالعاممين بالكميو وعمى رآس القائمو الطالب 
النظر المتنوعو أمام التحديات التى تتمثل في تغير ثقافة المجتمعات وبالتالى  إختالف أساليب إدارة المؤسسات 

ىنيو التربويو الفنيو عمى الصعيد العالمى والقومى والمحمى لذلك كان امام االداره اليوم تحديات معقده النماذج الذ
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 استخدام االداره وعمى ذلك أستوجبالمتعبو والموارد االقتصاديو والبشريو المتاحو وأساليب التعميم والتعمم القائمو ,
من كفاءات وميارات التفكير االستراتيجى وتدعيم وتكميل الميارات التحميميو بالفيم متعدد الطبقات  مالديياكل 

 التالىالرئيسى في التساؤل  البحث,تتحدد مشكمة 

  ؟س كيفية استخدام االداره االستراتيجيو  كمدخل لمتنمية البشريو بكمية التربيو الفنيو

 -ويتفرع منو التساؤالت التاليو:

 ؟متخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابو كيف يمكن استخدام  االداره االستراتيجيو ل -1 س •

 ؟كميوال ىدافال التخطيط االستراتيجى فاعميو كيف يمكن التحقق من   -2س •

 كيف يمكن استخدام موارد الكميو المختمفو االستخدام االمثل؟-3س •

 -فرض البحث:

 إمكانية وضع تصور لرؤيو مستقبميو لمتنمية البشريو بكمية التربية الفنيو قائمو عمى االداره االستراتيجيو. 

 :البحثىداف 

بكمية التربية الفنيو قائمو عمى االداره وضع تصور لرؤيو مستقبميو لمتنمية البشريو ييدف البحث الى  
 االستراتيجيو.

 -:أىمية البحث

 تكمن أىمية البحث فيما يسعى اليو من تقديم فكر استراتيجى يدعم ادارة التربية الفنيو.-1 

 سبل الستغالل موارد كمية التربيو الفنيو االستغالل االمثل. تتضح أىمية البحث لما  سيتيحو من إيجاد -2

 الفنيو.التربويو  ) فكريو وانسانيو وفنيو (لمقيادة االداريو الرؤية المستقبميو لتنمية الميارات فيما يقدمو   -3

يساعد عمى توقع بعض القضايا االستراتيجيو حيث يساعد عمى توقع اى تغيير محتمل فى البيئو التى تعمل -4
 فييا الكميو ووضع االستراتيجيات الالزمو لمتعامل معو.

حيث معالجة المشكمة بعد التأكد من صحة مسبباتيا  تبع البحث المنيج الوصفى التحميمىي-:منيجية البحث
 ومحاولة وضع حمول ليا.

 -مصطمحات البحث:



3 
 

"ىى االستخدام الفعال والكفء لمموارد البشريو والماديو والمعمومات واالفكار والوقت من خالل كممارسو  -االداره:
 7المتمثمو في التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابو بغرض تحقيق االىداف".العمميات اإلدارية 

ىى اسموب تفكير ابداعى وابتكارى يدخل فيو عامل التخطيط والتنفيذ معا ,في سبيل -االداره االستراتيجيو:
ليب تحسين نوعية وجودة المنتج , والوصول بالجوده المطموبو لتحقيق االىداف بفاعميو,واالتيان باالسا

واالجراءات اليادفو بشكل مباشر الى تغيير نقاط القوه لمكميو مقارنة بمنافسييا في محاولو جاده الحداث حالو من 
 التحكم في الظروف المحيطو لصالح متخذ القرار.

 -التخطيط االستراتيجى:

لمدى ومن أمثمتو "الذى يكون ميما ويحدث تغيير نوعى في المنظمو وتمارسو االداره العميا وتأثيره بعيد ا
ويعد التخطيط االستراتيجى ىو اىم  7",التخطيط الضافة خط انتاجى جديد او التخطيط لفتح سوق جديده 

مايعنى االداره التعميمى التربوى حيث إضافة مخططات جديده لتحسين البيئة التعميميو ونواتجياالمأمولو والتى 
 تنيض بالعممية التعميميو والتربويو بالكميو.

 الموارد

وىم القوة البشريو  الموجوده بالكميو والتابعين الييا والمتمثمو في  الطالب واعضاء ىيئة  -:الموارد البشريو-1
 التدريس ومعاونييم والعاممين بالكميو.

كل مايوجد بالكميو وما تمتمكو كمؤسسو تعميميو فنيو من مبانى واتيمييات واجيزه واالالت -:الموارد الماديو-2
 ات .ومعد

كل المبالغ الماليو النقديو التى تدخل الكميو سواء كانت ميزانيو مخصصو من الجامعو او من -:الموارد الماليو-3
جيات داعمو خاصو او من وحدات الطابع الخاص التابعو لمكميو والتى تغذى العمميو التعميميو ومايخدم تسيير 

 االعمال داخل الكميو.

االبداعات والحقائق والقوانيين واالنظمو والنظريات والمفاىيم التربويو والفنيو التى  وتشمل-:المعمومات واالفكار-4
تمتمكيا القوة البشريو بالكميو والتى تخصيا وتميزىا عن غيرىا من منافسييا من المؤسسات المناظره وتعد القوى 

  الحقيقيو التى يمنحيا رئس المال البشرى لمكميو.

 .التعميميو واالنتاجيو  جاز االعمالالوقت:الزمن المتاح الن-5

هى نظرٌه فً التنمٌه االلتصادي واالجتماعٌه تجعل االنسان منطلمها وغاٌتها وتتعامل مع -:التنميو البشريو

االبعاد البشرٌه او االجتماعٌه للتنمٌه بأعتبارها العنصر المهٌمن وتنظر للطالات المادٌه بإعتبارهاشرطا من 

 8"شروط تحمٌك هذه التنمٌه 
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 -االطار النظرى:

ظيفة التدريب وتنميو الموارد البشريو من الوظائف الرئيسيو الدارة الموارد البشريو تعتبر و -تنمية الموارد البشريو:
عمى اعتبار ان الموارد البشريو ىى الموارد الحقيقيو لمكميو ومصدر التقدم والتطور ,حيث من خاللو تستطيع 

ا التمتغيره وتطبيق التقنيو الحديثة الكميو متابعو المتغيرات التكنولوجيو والفنيو والتربويو وفمسفة المجتمعات وثقافتي
 9في المجاالت الفنيو المختمفو

يعدالتفكير االستراتيجى متعمقا بالعمميات المعرفيو المطموبو لجمع المعمومات واالفكار -: التفكير االستراتيجى
تربويو فنيو ويمثل وتفسيروتقويميا وىى ما يشكل الميزه التنافسيو المستدامو لكمية التربيو الفنيو بكونيا مؤسسو 

وىو التفكير الذى يتميز بالجده  التفكير االستراتيجى -1التفكير االستراتيجى واحد من ثالث عمميات ىى 
التأثير االستراتيجى والتى تدفع وتوجو التعمم  -3الفعل االستراتيجى -2 واالصالو في توليد االفكار الجديده 

االستراتيجى  

 

الداره االستراتيجيو كمدخل لمتنمية البشريو بكمية التربيو و لور لرؤيو مستقبميتم وضع تص-االطار العممى: 
-1المتخصصين لمتأكد من صالحيتيا وتضمن التصور 1الفنيو وتم تحكيم التصور من أعضاء ىيئة التدريس

التخطيط االستراتيجى  -4الفنيوالعمميات اإلدارية بكمية التربيو  محاوررؤيو -3فمسفو الرؤيو-2اىداف الرؤيو  

                                                           
 اد/لٌلى حنى أستاذ مناهج وطرق تدرٌس التربٌه الفنٌه

 اد/غاده مصطفى إسماعٌل استاذ اصول التربٌه الفنٌه ووكٌل الكلٌه لشؤن الطالب
 أستاذ أصول التربٌه الفنٌه ورئٌس لسم علوم التربٌه الفنٌه سابما فكرى جورج/اد

 أستاذ أصول التربٌه الفنٌه اد/صالح لرالٌش
 أستاذ أصول التربٌه الفنٌه اد/هدى علوان

 أستاذ أصول التربٌه الفنٌه المساعد ا م د/انصار عوض هللا
 اعدأستاذ أصول التربٌه الفنٌه المس ا م د/فاطمه عبد الرحمن بدوى

 أستاذ أصول التربٌه الفنٌه المساعد ا م د/امانى سمٌر داوود
 

التعلم االستراتيجى بكليه 
 التربيه الفنيه

التأثٌر 
 االستراتٌجى

الفعل 
 االستراتٌجى

التفكٌر 
 االستراتٌجى
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االستراتيجى  مفيوم  التخطيط-5-:الميارات االداريو لقيادة التربيو الفنيو-4. المعاصر الدارة كمية التربيو الفنيو
 .  رؤية االداره االستراتيجيو  كمدخل لمتنميو البشريو بالتربيو الفنيو إليات -7المعاصر الدارة كمية التربيو الفنيو

 مستقبميو لمتنمية البشريو بكمية التربية الفنيو قائمو عمى االداره االستراتيجيوتصور لرؤيو 

 -اىداف الرؤيو:اوال

 إيجاد مدخل لمتنميو البشريو بكمية التربيو الفنيو قائم عمى استخدام االداره االستراتيجيو. -1
 ابو.تخطيط وتنظيم وتوجيو ورق التأكيد عمى استخدام مبادئ االداره االستراتيجيو من -2
 .الكفاءه في استخدام موارد الكميو المختمفو سواء الموارد البشريو او االقتصاديو الماديو -3
 .كميوال ىدافال التخطيط االستراتيجى فاعميو التحقق من  -4

 -:فمسفو الرؤيو  ثانيا

التاكد من ووضع االىداف وانما يمتد الى االدارة االستراتيجية مجرد التخطيط االستراتيجى فقط  فكر تضمنيال
فاعمية ذلك التخطيط وتمك االىداف وأنيا امكن تحقيقيا بالفعل ومتابعة ذلك التطور الذى انتجتو تمك الخطط 

بل الكفاءه في استخدام موارد الكميو المختمفو سواء  واالىداف في االرتقاء بمستوى الكميو وال يكفى ذلك فقط
  الموارد البشريو او االقتصاديو الماديو

ترتكزرؤية العمميات اإلدارية بكمية التربية الفنيو عمى  -:العمميات اإلدارية بكمية التربيو الفنيو رؤيومحاور  ثالثا
  ثالثة محاور اساسيو 

وىى من اىم وظائف االداره الناجحو حيث ال تقتصراالداره  التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابو -1
االستراتيجيو عمى وضع اىداف والتخطيط والتنظيم ليا وانما يتطمب االمر التوجيو المستمر لمتأكد من 

ذلك رقابو مستمره لمتأكد من مسيرة التطبيق الذى خطط  ان االىداف تطبق في مجاليا الصحيح ويمزم
 تخطيط دون نتيجو فعميو. من اجمو ولم يكن مجرد

وىو مدى تحقق اىداف الكميو وتحديد ما امكن تحقيقو بكفاءه وما ىى  الفاعميو في تحقيق االىداف -2
نقاط الضعف التى لم تتحقق من االىداف لمتأكد من صحة االىداف الموضوع وسالمة التخطيط 

 ونضج التوجيو وصرامة الرقابو عمى تنفيذ الخطط .
سواء الموارد الماديو او الماليو او البشريو  دام االقتصادى لموارد كمية التربية الفنيوالكفاءه في االستخ -3

او االفكار والوقت ومدى التعامل مع تمك الموارد بحرفية االدارة االستراتيجيو وتكامل تمك الموارد في 
 االستغالل االمثل .
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 اإلدارية بكمية التربيو الفنيوالعمميات رؤية محاور  

تتمثل الميارات اإلدارية في الميارات الفكريو التصوريو والتى -:الميارات االداريو لقيادة التربيو الفنيورابعا
تتمتع باالبداع وحسن اتخاذ القرار في الوقت المناسب لحل المشكالت التى تواجو الكميو كمؤسسو تربويو فنيو 

و عمى النمو ومواصمت تحقيق االىداف والقدره عمى بطريقو فييا من حسن اختيار الحمول الذكيو التى تساعد الكمي
المنافسو .,والميارات الفنيو الحرفيو والتى تتمثل في المعارف والمعمومات اإلدارية والميارات اإلدارية والتى تمزم 
لتسسيير االمور وفق قوانيين ومعارف محدده والميارات االنسانية التى ال غنى عنيا والتى تمثل الحافز القوى 

والتى تعد الرابط القوى لمعالقات االنسانيو وروح التعاون لكل الطالب واعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكميو 
واالخاء والتواصل بين االداره كمؤسسو وبين العاممين بيا والطالب. والثالثة ميارات الفنيو والفكريو واالنسانيو ىى 

ة االستراتيجيو جانبا الميارات الفكريو التصوريو التى تعطى االدار ميارات الغنى عنيا لالدارى الناجح واىميا ىى 
 من التميز .

   
 -:الدارة كمية التربيو الفنيو المعاصر التخطيط االستراتيجىخامسا

بكمية التربيو الفنيو في ترتكز االدارة االستراتيجيو المعاصره عمى صقل وتكريس واستغالل مواىب القوه البشريو 
 جوىر االختصاص التربوى والفنى لتركيزاستمرارية النمو ضمن البيئو العالميو الجديده التأكيد عمى

التخطٌط -1
والتنظٌم 
والتوجٌه 
 والرلابه 

الكفاءه فى االستخدام -3
االلتصادى لموارد كلٌة 

 التربٌه الفنٌه

الفاعلٌه فى -2
تحمٌك أهداف 

 الكلٌه

المهارات 
االدارٌه لمٌادة 
 التربٌه الفنٌه

مهارات 
 فكرٌه

مهارات 
 فنٌه

مهارات 
 انسانٌه
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 -كمدخل لمتنميو البشريو بالتربيو الفنيو  :  االداره االستراتيجيو رؤية إلياتسادسا    

بالتربيو الفنيو حيث تحدد االىداف  الىداف ىى جوانب االداره االستراتيجيوتعد الجوانب الفنيو والفكريو والبيئيو وا
والغايات التى تسعى الييا الكميو من خالل العالقات المتصمو بالبيئو المجتمعيو وتحقيق أىدافيا سعيا لمرقى 

دف االمثل وىو فاعمية التخطيط في تحقيق االىداف بالجانب الفنى  االدارى   والجانب الفكرى لتحقيق الي
 -النقاط التاليو: عمىالرؤيو  تعتمدو  الكميو,واالستخدام االمثل لموارد 

حيث يسعى الجميع من طالب واستاذ وموظف وقياده  العمل الجماعى ىو اساس االداره الناجحو -1
اكاديميو الى تحقيق أىداف ورؤيو ورسالو وضعت لمكميو كمؤسسو تربويو وفنيو يسعى الجميع الى تحقيق 

وليتحمل كل فرد مسؤليتو لموصول الى أقصى درجو من من خالل توزيع السمطو  تمك االىداف
 .التميزومن ىنا يصبح دور االداره ىو التوجيو والتنسيق بين التخصصات

مفهوم  التخطٌط  
االستراتٌجى المعاصر 
 الدارة كلٌة التربٌه الفنٌه

التفكٌر -6
الجامع بٌن 
 الملب والعمل

التركٌب -1
 والتحلٌل

التفكٌر -2
الخطى والغٌر 

 خطى

التفكٌر -3
البصرى 
 واللفظى

التفكٌر -4
الضمنى 

والظاهرى 
 المعلن

الكلٌه كمؤسسه تربوٌه -1
 فنٌه

على مستوى وحدات  -2
االعمال االستراتٌجٌه 

 بالكلٌه

 المستوى  -2

 ا لوظٌفى

مستوٌات االداره 
االستراتٌجٌه بكلٌة 

 التربٌه الفنٌه
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تحسين نوع  مشكمو  تتطمب   حيث يعد"سوء استخدام الموارد أستخدام الموارد التعميميو االستخدام االمثل -2
حتى يتسنى ليا  11التدريب المقدم خاصة لمنسوبي اإلدارة التربوية  واالىتمام باإلدارة التربوية الواعية."

 القدره عمى أدارة الموارد التعميميو أداره تحقق االىداف المرجوه لتحقيق الجوده المنشوده.

لعل السبب الكامن وراء تألق االفراد  االقرانيتمثل مفتاح النجاح اليوم بقدرة المرء عمى ممارسة قيادة "-3
حيث العالقو الجيده بين 11ىم بالطاقو والنشاط"التأثير فى اآلخرين تمكينيم وشحذ االكثر نجاحا ىو قدرتيم عمى

 القياده والقيادات االكاديميو واالداريو بل واعضاء ىيئة التدريس والموظفين تمعب دور فعال في نجاج تمك االداره 
 في تحقيق أىدافيا.يطيا االستراتيجى وتخط

اخل يمكن لالداريين تحديد انماط الصراع التى تنشأ د حيث العاممين بالكميو معرفة البناء التنظيمى وقيم -4    
"فقد يكون الصراع نتيجة لمصدام بين قيم العمل والبناءالتنظيمى واذا كان ىذا ىو الحال فانو يمكن عمل  الكميو

ناء لكى يتمشى مع قيم العمل المتباينة ويمكن عمل تعديالت عمى تدريب العاممين باالضافة الى تعديالت فى الب
ضافة باال 12اجراءات التعيين مع االخذ فى االعتبار ان اليدف ىو مزج مستخدمون جدد فى النظام الموجود"

نوع البناء التنظيمى المرغوب داخل قيادات التربيو الفنيو في التربيو والتعميم لمتعرف عمى الى ىذا يمكن تدريب 
كل مؤسسو تعميميو وعندئذ يمكن وضع برامج تربوية لتدريب ىؤالء المستخدمين عمى الطرق المناسبة ليذا البناء 

  .مما يزيد من فاعمية االداء ويرفع معدالتو ويزيد االنتاج ويقمل الصراع

"ىي المشورة والمناقشة في اختيار الرأى األصح  حيث تعد الديمقراطية  ح الديمقرطيو في الكميو نشر رو  -5
 13"  واالصمح

حاجة  )االداره( إلى االىتمام بتطوير قدراتيا عمى امتالك المعرفة وتطويعيا من خالل "االىتمام بإعداد  -6
 الجوانب ة فى كاف الموارد البشرية عالية التأىيل والكفاءة والخبرة القادرة عمى اإلنتاج والتطوير العممى والثقافى

, فى ظل الشروط "14الثقافية, والفكرية والتعميمية والبحثية, ووعيًا من أجل إنجاز التنمية البشرية المستدامة
المجتمعية والمعرفية العالمية ومتطمبات التنمية البشرية عبر تطور المؤسسات التربوية والتعميمية والمعموماتية, 

 وفق التحوالت المجتمعية فى ظل التربية والمعرفة اإللكترونية, وتقييم تجربة التعمم اإللكترونى فى العالم.  

و التي ليا تأثير عمي فاعمية قراراتيم,  حتي  قات التي تواجو المديرينضرورة معالجة المشكالت و المعو  -7
يمكن التوصل الي معالجة المشكالت و المعوقات التي تواجو متخذي القرارات, و ىو ما يترتب عمية نتائج 
كزية تنعكس ايجابيا عمي رشد القرار و سالمتو, و من ضمن ىذه المشكالت بأنو ال توجد مركزية مطمقة او المر 

لذلك لزم االمر أن تستطيع القيادات االداريو بالتربيو 15مطمقة فإن الواقع يقول ىناك مزيج بينيما بنسب متفاوت" 
الفنيو الجمع بين المركزيو والالمركزيو في االداره وىى أمر ليس بسيل حيث الرجوع الى مركزيو السمطو في 

مورلمقيادات الفرعيو ولالداريين واعضاء ىيئة التدريس بعض القرارات السياديو داخل المؤسسو وترك بعض اال
   تعالج بطريقو غير مركزيو حسب حاجة العمل وتيسييره
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مثل ادارة الوقت واسموب الجوده الشاممو واالداره باالىداف واسموب  أستخدام االساليب االداريو الحديثو  -8
 16تبسيط االجراءات واسموب اليندره واسموب التحسين المستمر"

داخل اى مؤسسو يتتطمب إعادة تشكيل ثقافتيا فى ظل قبول او رفض  ادخال صيغ تطوريو وفكر جديدان  -9
اعضائيا وخاصة مؤسسات التعميم العالى التى تمتمك ثقافو مؤسسيو تعمل من خالليا متمثمو فى ثقافتيا التنظيميو 

االفراد ومنظومة العالقات بين افرادىا من اعضاء ىيئة تدريس وعاممين وطالب التى تؤثر فى كيفية اداء ىؤالء 
اودافعيتيم أثناء إنجاز العمل الموكل الييم ولكن االمر لو الخصوصيو  والتفرد فى ظل الخصائص المؤسسيو 
,التى تتميز بيا مؤسسات التعميم العالى والتعميم الجامعى بشكل خاص عن غيرىا من المؤسسات التعميميو, 

 عناصر رئيسيو 3لذى يتمثل فى يعددور الثقافو التنظيميو فى تحقيق ضمان الجوده االداء وا

 . كميوالييكل التنظيمى بما يتضمنو من بنيو تنظيميو لم -1
 .من عالقات مؤسسيو وتنظيميو الييكل التنظيمىما يرتبط ب -2
والمجالس الحاكمو عمى المستويات التنفيذيو والعميا واخيرا  الكميوعممية اتخاذ القرار المؤسسى داخل  -3

عامل فعال ومؤثر في الثقافو التنظيميو 17"كميوونات البنيو التنظيميو لمكاحد مك لمكميوالمحيط المادى 
 لممؤسسو التعميميو الفنيو حيث تستمد منيا بعض القرارات التى تنتمى الى مركزية االداره .

ويتضح ذلك من خالل عقد العديد من المؤتمرات  بقيمة دور المنظمات غير الحكوميو االعتراف " -11
حيث تعد المؤسسات الغير حكوميو من الجامعات الخاصو  18والمنتديات العالميو تحت مظمو االمم المتحده"

والجمعيات االىميو والشركات الكبرى ليا دور فعال ومشاركو في أبداء االراء حيث المشاركو المجتمعيو ودورىا 
 .مما يساعد ادارة الكميو عمى ايجاد حمول لالستفاده بمواردىا من خالل المشاركات المجتمعيو  الفعال

وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ووجوب تطبيق سياسو الثواب والعقاب عمى الجميع دون  -11
لموصول الى  الطالبوىى سياسو تحتاجيا القياده لتحفيز االداريين وأعضاء ىيئة التدريس و  19"  ادنى تمييز

 .أعمى أداء لتحقيق االىداف وتطبيق الخطط االستراتيجيو

مستقبميو لدييم لضمان تعميق الرؤيو والتوجيات ال عمى تنمية وتطوير مياراتيم القياديوعمل االداره تأن  -12
من االنحصار فى وأىدافيا أعتماد عمى المنيجيو الحديثو فى تنمية  االفراد والتى تحولت عن مستقبل الكميو 

مفيوم التدريب التقميدى الى مفيوم التدريب الذاتى باعتبار ان المسؤل االول عن تنمية ميارات ومعارف االفرادىم 
 21ىم االفراد انفسيم وان التدريب الذاتى ىو الوسيمو الفعالو لتحقيق ذلك دون إغفال أىمية التدريب التقميدى"

بشكل عام وفى ادارة التعميم بشكل خاص  االمركزيو فى االدارهر منيا نحو تنطمق غالبية الدول الناميو ومص-13
 21"سعيا لتحقيق أعمى جوده فى المنتج التعميمى تناسب متطمبات العصر عمى المستوى المحمى والقومى والدولى
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" أعتماد قواعد مينيو لالداره التربويو فى أنتقاء وتعيين وترقية ىو ىم اساليب تطوير االداره ويعد من أ  -14
حيث توضع معايير موضوعيو تشير الى الكفاءه واالقتدار والتأىيل االكاديمى والتمييز 22  القيادات التربويو"  
 .والقدره عمى االبتكار

 -نتائج البحث:

جاءت نتائج تحكيم اعضاء ىيئة التدريس لمتصور باالتفاق عمى صالحيتو وامكانية تطبيقو بنسبة اتفاق وصمت 
إمكانية وضع تصور لرؤيو مستقبميو لمتنمية البشريو بكمية % وتم تحقيق فرض البحث الذى ينص عمى 111ل 

% الىمية دور االدارة 98نسبو وصمت لالتربية الفنيو قائمو عمى االداره االستراتيجيو حيث أتفق المحكمين ب
 االستراتيجيو وفكرىا وأىدافيا في تحقيق تنمية بشريو بكمية التربية الفنيو.

 -التوصيات:

 .الفنيو التربيو بكمية البشريو لمتنمية كمدخل االستراتيجيو االداره يوصى بإستخدام

 المراجع

 894ص-الرسائل واالبحاث والمؤلفات ""موسوعة البحث العممى واعداد 1998عبد الفتاح مراد -1

-القاىره  –"قضايا في التعميم العالى والجامعى"مكتبة النيضو المصريو 2113سعيد محمود والسيد ناس -2
 246ص

, "موسوعة البحث العممي وا عداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات , مرجع سابق,ص 1998عبد الفتاح مراد -3
 اإلدارة  894

 246, "قضايا في التعميم العالي والجامعي,  مرجع سابق,ص2113والسيد ناسسعيد محمود  -4

 391االردن جامعة االردن ص-" االداره التعميميو "1999.ىانى عبد الرحمن الطويل -5

6- Herbert Hicks & C.Gullett, 1975 " Organizations:Theory and Behavior", 
London,Mcgraw-Hill Inc , ,p320 

 االردن-"المجتمع العربى لمتوزيع والنشرالقياده اإلدارية "2116دمحم عبد المقصوددمحم  -7

 16"التصادٌات التنمٌه البشرٌه"مكتبة االنجلو المصرٌه,ص2112سعد طه عالم وفرٌد احمد عبد العال -8

 237االردن صلمنشر والتوزيع عمان : المجتمع العربى  "دارة الموارد البشريو"ا2114مصطفى يوسف كافى  -9
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, " المتطمبات التربوية لتحقيق الجودة التعميمية " بحث منشور في كتاب 2111ميا عبد الباقي جويمي  -11
 دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين , اإلسكندرية , م

المجمو –لعامو ادارة االموال ا–"آليات تفعيل عممية أتخاذالقرارات فى الدول الناميو 2118-خالد دمحم عبد هللا-11
 -5871العمميو التجاره والتمويل يناير/ ص

"دور ثقافة المؤسسو الجامعيو فى تحقيق ضمان جوده مؤسسات -2114احمد رمضان سعد خطيرى  -12
 اصول تربيو–رسالو دكتواره جامعة الفيوم كمية التربيو –التعميم العالى)دراسو اثنوجرافيو("

–دراسو ميدانيو –االداره المدرسيو بين الديمقراطيو والبيروقراطيو -1988أحمد محمود دمحم عبد المطمب -13
 –المجمو التربويو 

 329ص-مكتبة العبيكان–:ادرة شؤون الموظفين دليل لرؤساء االقسام والعمداء  -2116دريل آر.ليمنغ-14

 مرجع سابق –اطيو االداره المدرسيو بين الديمقراطيو والبيروقر -1988أحمد محمود دمحم عبد المطمب  -15

-دور التعمم اإللكترونى فى بناء مجتمع المعرفة العربى : دراسة استشرافية 2117صالح الدين دمحم توفيق  -16
 313-283مجمة البحوث النفسيو والتربويو"كمية التربيو جامعة سوىاج ص

رسو" رسالة دكتوراه "فاعمية برنامج منظمات المجتمع المدنى فى دعم المد2114سيد مرزوق دمحم عمى  -17
 331جامعو الفيوم كمية الخدمة االجتماعيو ص

" الدارة المدرسية: دراسة ميدانية عن التنظيم االدارى وقيم العمل والصراع/ مجمة -1988عواطف دمحم حسن -18
 -328كمية التربية جامعة أسيوط : ,مجمة كمية التربية جامعة أسيوط :.  , ص. 

كمية الحقوق جامعة –رسالو دكتوره -"البيروقراطيو فى االداره المحميو " 2113 دمحم دمحم عبد الوىاب-19 
 االسكنداريو

"بعض مشكالت التعميم المفتوح ومواجيتيا باستخدام االساليب -2113سعاد عبيد ضويحى الشمرى   -21
جستير جامعة بنيا كمية االداريو الحديثو دراسو تطبيقيو عمى الجامعو العربيو المفتوحو بدولو الكويت" رسالو ما

 التربيو المقارنو واالداره التعميميو

"نموذج مقترح لتأثير االنماط القياديو عمى عممية التطوير التنظيمى من 2114خالد دمحم عبد الرحمن أحمد -21
–جاره رسالو دكتوراه كمية الت-–"خالل ادارة التغيير بالتطبيق عمى الييئات المنظمو لسوق العمل بدولو البحرين 

 قسم ادارة االعمال جامعة عين شمس

 //دار الكتاب الحديث االردن –-:االداره الجامعيو دراسات حديثو  2116أحمد الخطيب -22
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 ممخص البحث

  االداره االستراتيجيو كمدخل لمتنمية البشريو بكمية التربيو الفنيو

  رؤيو مستقبميو
 ا م د/لمياء محمود يوسف الميدى

 نالتربية الفينو المساعد قسم عموم التربية الفنية  كمية التربية الفنية جامعة حموااستاذ اصول 
 

يعد مفيوم االداره  بكمية التربيو الفنيو ىو االستخدام الفعال والكفءلممواردالبشريو والماديو والماليو والمعمومات 
في التخطيط االستراتيجى والتنظيم والتوجيو واالفكاروالوقت الخاص بالكميو من خالل العمميات اإلدارية المتمثمو 

والرقابو بغرض تحقيق اىداف ورسالة الكميو.,وتعرف االداره بإنيا تمك المجموعة من العمميات المنسقة والمتكاممة 
والتي تشمل أساسا التخطيط , التنظيم , التوجيو والرقابة, .حيث يراىا ويب عمى أنيا المختصة بتجنب أي ضياع 

توقف االدارة االستراتيجيو عمى مجرد الفكر االستراتيجى فقط  الحث حول عدم  وتدور مشكمة اإلنسانيفي الجيد 
كى تتم التنميو البشريو المستدامو داخل الكميو والتى يعد الطالب  خريج المستقبل ىو حجر الزاويو فييا ولكن 

ى فاعمية ذلك التخطيط االستراتيجى في لحدوث التطوير المأمول والقدره التنافسيو المستدامو تطمب ذلك  مد
تحقيق أىداف الكميو ولن يم ذلك   دون تعاون أعضاء الكميو مع بعضيم البعض كفريق عمل  وكقوة بشريو 
واحده من أعضاء ىيئة تدريس ومعاونييم واالداريين والعاممين بالكميو وعمى رآس القائمو الطالب مع االداره 

المشاركة وأتصال وجيات النظر المتنوعو أمام التحديات التى تتمثل في تغير وتعميق الفكر الجمعى وتعزيز 
ثقافة المجتمعات وبالتالى  إختالف أساليب إدارة المؤسسات التربويو الفنيو عمى الصعيد العالمى والقومى 

اديو والبشريو المتاحو والمحمى لذلك كان امام االداره اليوم تحديات معقده النماذج الذىنيو المتعبو والموارد االقتص
وأساليب التعميم والتعمم القائمو ,وعمى ذلك أستوجب استخدام االداره كل مالدييا من كفاءات وميارات التفكير 

إيجاد مدخل لمتنميو  وييدف البحث الى  االستراتيجى وتدعيم وتكميل الميارات التحميميو بالفيم متعدد الطبقات
التأكيد عمى استخدام مبادئ االداره و  ائم عمى استخدام االداره االستراتيجيو.البشريو بكمية التربيو الفنيو ق

الكفاءه في استخدام موارد الكميو المختمفو سواء الموارد البشريو او و االستراتيجيو منتخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابو.
فيما يسعى اليو  دأىمية البحث.وتعكميوال ىدافال التخطيط االستراتيجى فاعميو التحقق من و .االقتصاديو الماديو

سبل الستغالل  تتضح أىمية البحث لما  سيتيحو من إيجاد . ومن تقديم فكر استراتيجى يدعم ادارة التربية الفنيو
)  االداريو تظير أىمية البحث فى الرؤية المستقبميو لتنمية الميارات و موارد كمية التربيو الفنيو االستغالل االمثل.

يساعد عمى توقع بعض القضايا االستراتيجيو حيث يساعد عمى و الفنيو.    التربويو وفنيو (لمقيادة فكريو وانسانيو
يتبع البحث و توقع اى تغيير محتمل فى البيئو التى تعمل فييا الكميو ووضع االستراتيجيات الالزمو لمتعامل معو.

تتطمب ذلك وضع  االىدافوتحقيق   البحث تولكى نتمكن من االجابو عمى تساؤالالوصفى التحميمى المنيج 
  . الداره االستراتيجيو  كمدخل لمتنميو البشريو بالتربيو الفنيول رؤية
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The concept of management in the Faculty of Technical Education is the effective 
and efficient use of human resources, material, financial, information, ideas and time 
of the college through the administrative processes of strategic planning, 
organization, direction and supervision in order to achieve the goals and mission of 
the College. Guidance and control, as seen by the Web as competent to avoid any 
loss in the humanitarian effort and revolves the problem of induction on the non-
stop strategic management on the mere strategic thinking only to be developed 
Balash Sustainable development within the college, which is considered the future 
graduate student is the cornerstone but where the desired development and 
sustainable competitive ability required the effectiveness of this strategic planning in 
achieving the goals of the College and this without the cooperation of faculty 
members with each other as a team and a human force and one of the faculty Their 
assistants, administrators and employees in the faculty and on the rox of the student 
list with the administration and deepening of the collective thought and enhancing 
the participation and communication of diverse views in front of the challenges that 
are represented in changing the culture of societies and thus different methods of 
management of educational institutions on the technical At the global, national and 
local levels, the administration today faced complex challenges of mental models, 
laborious resources, economic and human resources, and the methods of teaching 
and learning based on it. The management must use all its skills and skills in 
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strategic thinking and support and complement analytical skills with multi-layered 
understanding. The aim of this research is to find an entrance to human 
development Professional education is based on the use of strategic management. 
And emphasize the use of the principles of strategic management planning, 
organization, direction and control. And efficient in the use of the resources of the 
whole faculty, whether human resources or material economic. To verify the 
effectiveness of strategic planning for the objectives of the college. The importance 
of research in seeking to provide a strategic thought supports the Department of 
Technical Education. The importance of research is shown to enable it to find ways 
to exploit the resources of the College of Professional Education for optimal 
utilization. The importance of research in the future vision for the development of 
managerial skills (intellectual, technical and technical) of the educational leadership 
of technical. It helps to anticipate some of the strategic issues where it helps to 
anticipate any possible change in the environment in which the college is working 
and develop strategies to deal with it. We can answer the research questions and 
achieve the goals that require developing a vision for the strategic management as 
an input to human development by technical education. 
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