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   في مدارس التعليم العاماإلستراتيجي واقع التخطيط "
  "التعليمية أبوظبيفي منطقة 

  
  

  نواف عطية الليمون. د                                      
ة منطقة أبوظبي يه تربوموجالتعليمي  

  
  

  صملخّلا
نطقـة   في مدارس التعليم العام بم    اإلستراتيجي   واقع التخطيط    تعرف إلى  البحث هدف

 التخـصص، الخبـرة،    (العينة الديموغرافية ألفراد    المتغيرات وأثر   ،التعليمية أبوظبي
  :اآلتيةاإلجابة عن األسئلة  البحث وقد حاول). ،الوظيفة العلميالمّؤهل

  ؟التعليمية أبوظبي في مدارس التعليم العام بمنطقة اإلستراتيجي  ما واقع التخطيط  -
 ألفـراد   الوظيفة ، العلمي المّؤهل ،والتخصص، والخبرة  ، التخصص، الخبرة  ما أثر  -

  ؟  البحثأهداف تحقيق  فيالعينة
 والبالغ عـددهم    ، مجتمع البحث من الموجهين التربويين ومديري المدارس       تكونقد  و
اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي        . 2009-2008 خالل العام الدراسي   دافرأ) 206(

فقـرة  ) 27( مـن    مكونّة انةاستب صممللبحث حيث   اة   كأد انةاالستب وكذلك   التحليلي،
 ودرجة  ،اإلستراتيجي   على ثالثة مجاالت هي درجة وضوح مفهوم التخطيط          موزعة

وأبرزت . اإلستراتيجي اهتمام ،درجة ممارسة مدارس التعليم العام بالمنطقة بالتخطيط        
 مدارس التعليم    لدى إدارات  اإلستراتيجي   وضوح المفهوم العام للتخطيط       أنالدراسة  

وقد ارتفعت درجة   ) 77.48( بدرجة مرتفعة بلغت     نا ك التعليمية أبوظبيالعام بمنطقة   
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جتمع الدراسة  من م ) 75.89( نسبة   نإ ).75.116(االهتمام لدرجة مرتفعة جدا بنسبة      
.  خطوة مهمة لتحقيـق الجـودة الـشاملة        ويعتبرونه اإلستراتيجي  يمارسون التخطيط   
 ةلحمـص  ول ،جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي       وأظهرت النتائج و  
 متغيـر ل  ذوي الخبرة المتوسطة وكذلك    ةلحمص الخبرة ول  متغيرول ،حملة البكالوريوس 

أظهرت النتائج عدم وجـود فـروق ذات        بينما  التربويين،  الموجهين   ةلحصم ل الوظيفة
وأوصـى   ،نتائج الدراسة  على   تؤثّر أن يمكن   متغيركللتخصص  داللة إحصائية تعزى    

كبر عدد ممكن من العاملين في المدرسة في إعداد الخطـة            أ إشراك الباحث بضرورة 
  . للمدرسةةاإلستراتيجي 
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   :مةمقدال
يمن المفاهيم    اإلستراتيجي   التخطيط   عد ـ      ةاإلداري  ى الحديثة التي تساعد المؤسسات عل

القوة ونقاط الضعف فيها، وفهم بيئـة        مع بيئتها الداخلية، ومحاولة تعرف نقاط        فالتكي
 ةالمنظمة الخارجي،  ـ .  الفرص والمخاطر التي تنطوي عليها    ف ومحاولة تعر ن مما يمكّ

 التي  ةاإلستراتيجي   له بصياغة مجموعة من البدائل       واإلعداد المستقبل،   استشرافمن  
ه تقود المنظمة لتحقيق أهدافها، وتوفير شروط وظروف أفضل تساهم في تسهيل هـذ            

 إذ ال تكاد   ؛ة وسائل التطوير المستقبلي    من أهم  اإلستراتيجي  أصبح التخطيط   . األهداف
منطقة ما إال وقد أخذت نـصيبها مـن عمليـة            أو ،ةشرك  أو ،مؤسسة  أو ،تخلو دولة 
 ونحـن  - نظراً لعموم الفائدة المرجوة منها،ومن األجـدر بنـا    اإلستراتيجي  التخطيط  

 نعة  مؤسسة تعليميجيال ونشيد لهم المستقبل المنشود     هذه األ  د، ـ هم   ونعد  غيـر   انلزم
  . ةي في مدارسنا ومؤسساتنا التعليماإلستراتيجي أن ننهج التخطيط  ااننزم
 مـن خاللـه     لقـت انطومرتكز   ،ةأساسي بارز ووسيلة    معلَ م اإلستراتيجي  التخطيط   

ـ  الكريم   آنالقر العديد من آيات     أرشدت فقد ودعوته، اإلسالمحضارة   ، إذ   أهميتـه  ىإل
ومـن  ) 60 :فالنّاأل( "استطعتم من قوة ومن رباط الخيل      وا لهم ما  وأعد" :يقول تعالى 

إذ تنـضوي سـيرته     ه، وسيرتُ ى الحبيب المصطف   سنةُ هانيمعاألمثلة التي تعكس أعمق     
على عدد غير قليل من المواقف التي تظهر القدرة الفائقة على التخطيط لديه، ومـن               

 2006 الـدجني (  .  حادثـة الهجـرة  -لى سبيل المثال ال الحـصر  ع -هذه المواقف
  ).212:ص

  : مشكلة البحث
ـ اإلستراتيجي   التخطيط   أنعلى الرغم من     ة للوفـاء بمتطلبـات    أصبح ضرورة ملح

العملي ةة السليمة في المؤسسات     ة اإلداريفقد ،التعليمي    التطـوير   وسائل    أصبح من أهم
أخـذت   أو منطقة ما إال وقـد        ، أو شركة  ، أو مؤسسة  ،دولة حيث ال تخلو     ،ةالمستقبلي

وذلك لعمـوم الفائـدة المرجـوة منهـا،          ،اإلستراتيجي  نصيبها من عملية التخطيط     
 بحاجة إلى مزاوجـة عنـد       التعليمية في مدارسنا ومؤسساتنا     اإلستراتيجي  التخطيط  و
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 التعليميـة ؤسساتنا  بحيث يصبح في م   ،   لمعرفة خطوات عملها   ةاإلستراتيجي  إعداد الخطة   
  . ومنهج تفكير مستمر،نهج دائم

اآلتيد مشكلة البحث في السؤال الرئيس ومن هنا تتحد:   
  ؟التعليمية أبوظبي في مدارس التعليم العام في منطقة اإلستراتيجي واقع التخطيط  ما"

          : البحثأهداف
 في مدارس التعلـيم العـام       اإلستراتيجي  حالي إلى معرفة  واقع التخطيط       يهدف البحث ال  

لمي، والخبـرة،    الع المّؤهل : اآلتية المتغيرات أثر   على والوقوف   ،التعليمية أبوظبيبمنطقة  
  . في هذا الواقعوالوظيفة، والتخصص

         : البحثأسئلة
  : اآلتيالرئيس السؤال عنيهدف هذا البحث إلى اإلجابة 

  ؟التعليمية أبوظبيليم العام بمنطقة  في مدارس التعاإلستراتيجي ما واقع التخطيط 
    :وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

 لدى مدارس التعليم العام في منطقـة        اإلستراتيجي  ما مدى وضوح مفهوم التخطيط       -1
 ؟التعليميةظبي أبو
ط عمليـات التخطـي   ب التعليمية أبوظبيما مدى اهتمام مدارس التعليم العام في منطقة          -2

  ؟اإلستراتيجي 
 لعمليات التخطـيط    التعليمية أبوظبيما درجة ممارسة مدارس التعليم العام في منطقة          -3

 ؟اإلستراتيجي 
والوظيفـة ألفـراد      العلمي، والتخصص، والخبرة،   المّؤهل :اآلتية المتغيراتما أثر    -4

في منطقة   لدى مدارس التعليم العام      اإلستراتيجي   في مدى وضوح عمليات التخطيط       العينة
 ؟التعليمية أبوظبي

  :ة البحثهميأ
  ونظراً ألهمية عمليـة التخطـيط        أسئلتها، نعة الدراسة من خالل اإلجابة      تأتي  أهمي

 هـذه الدراسـة   نكـو توسوف  . وأثره الكبير في عمليتي التعليم والتعلماإلستراتيجي  
فـي منطقـة      في مدارس التعليم العـام     اإلستراتيجي   ة لمعرفة واقع التخطيط   وصفي 
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  لديهم، واالهتمام بـه،    ستراتجياإل من حيث وضوح مفهوم التخطيط       التعليمية أبوظبي
: هذا االلتـزام مثـل     رة في  المؤثّ المتغيرات بعض    تعرفومدى ممارستهم لعملياته و   

  .والتخصص والوظيفة، ،التعليمية العلمي، والخبرة المّؤهل
  :حدود البحث

  : اآلتيةالحدود في ينحصر مجال البحث الحالي 
1- رادفأ) 206(الموجهون التربويون، ومدراء المدارس، وعددهم :  البشريالحد    
2- 2010- 2009العام الدراسي :  الزمنيالحد 

3- ة أبوظبيمدارس التعليم العام في منطقة : انيالمك الحدالتعليمي. 

   :مصطلحات البحث
  :ة بحثه يستدعي التعريف بالمصطلحات اآلتيأنيرى الباحث 

  :اإلستراتيجي التخطيط -
 انهيرمفه يعر Herman ,1989: 10)("يـستهدف  ،ه نوع من التخطيط طويل األجلأنّ ب 
 تسعى المدرسة إليها، ويتيح لمديري المـدارس فرصـة          ،عينةجاز رؤية مستقبلية م   أنّ

 أين يريدون الوصول بمدارسهم؟ وكيف يستطيعون الوصول إلـى حيـث            إلى" تقرير
  .يريدون؟

م أساسـا   ذلك النوع من التخطيط الذي يهـتّ      : هأنّب) Douglas,1993(عرفه دوجالس   وي 
مة قادرة علـى االسـتخدام األمثـل لمواردهـا،          ستراتيجيات، تجعل المنظّ  إبتصميم  

  .واالستجابة التامة للفرص التي تتاح لها في بيئتها الخارجية
هو تل  هأنّب " المدرسي اإلستراتيجي  ف الباحث التخطيط    ويعر  ة التي يقوم فيهـا     ك العملي

        ر لمستقبل المدرسـة،    مدير المدرسة والمشاركون له في عملية التخطيط بوضع تصو
    وتطوير اإلجراءات والعمليات والوسائل الضروري   ر المستقبلي في ة لتحقيق ذلك التصو

ـ                ة الواقع، وما يرتبط به من االستجابة لتلك التغييرات الحاصـلة فـي البيئـة الداخلي
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رة على العمل المدرسي، من خالل اسـتخدام المـوارد والمـصادر            ة المؤثّ خارجيوال
ةبصورة أكثر فاعلي." 

   :منهج البحث
م وصـف مـنظّ   " هأنّبف  ويعر اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي التحليلي،       

 نةزات مجموعة م  للحقائق ولميمن ميـادين المعرفـة الهامـة بطريقـة          انميد أو   عي 
للتعرف على واقع التخطـيط      ) 65 :1985 وآخرونالخطيب  "( . وصحيحة ةموضوعي

 واتجاهـات هـذه     التعليمية أبوظبي في مدارس التعليم العام في  منطقة         اإلستراتيجي  
  .اإلدارة نحوه ومدى ممارستهم له

نتهمجتمع البحث وعي:  
ـ    ،نته من الموجهين التربويين    مجتمع البحث وعي   تكون يم العـام    ومديري مدارس التعل

  . ادفرأ) 206( والبالغ عددهم ،2009 – 2008خالل العام الدراسي 
   حسب المتغيرات المستقلةالبحثتوزيع أفراد مجتمع  )1( جدولال

  العدد  الوظيفة  العدد  الخبرة  العدد  التخصص  العدد   العلميالمّؤهل  المتغير
علوم  97  بكالوريوس  

  إنسانية
91  1-5 

 سنوات

مدراء  52
 مدارس

118 

بكالوريوس   
  دبلوم+

 10-6  115  إداريةعلوم  89

 سنوات

 88 موجهون 44

    110 ما فوق11     20  ماجستير فما فوق  

  206    206    206    206    المجموع

  : البحثأدوات
 وقد ، مناسبة للمشكلة وأهدافها    أداةً انةاالستب استخدم الباحث    ؛ نتائج البحث  إلىللوصول  

  : اآلتيةخطوات قام ببنائها وتطويرها  وفق ال
  : وهيانة،االستب تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها -   
   . مجال صياغة الفقرات التي تندرج تحت كّل-   
  .فقرة ) 29( والتي شملت ،األولية في صورتها انةاالستبعداد إ -   
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   :صدق األدوات
 فـي   صينالمختعرضها على مجموعة من     ب ، من الصدق الظاهري لألداة    تأكد الباحث 

وطلب منهم إبداء آرائهم حول مناسـبة فقـرات          متهاالحظوم مجال اإلدارة التربوية،  
 وكذلك وضوح الصياغة اللغوية،    ،ها مجال من مجاالت    كلّ إلى مائهاانت ومدى   انة،االستب

 اآلخـر؛  بعـضها  وعـدل  ، بعض الفقرات  استبعد ظاتالحوفي ضوء التعديالت والم   
  . )29( بدال من،فقرة )27(ي صورتها النهائية  فانةاالستبليصبح عدد فقرات 

    :ثبات األدوات
 على  األداة بعد تجربة    )ألفا كرونباخ ( طريقة معامل  االثبات مستخدم  عامل   قاس الباحث 

 نسبة معامل ألفـا     انتوك البحث   عينة من خارج    فرداً) 20 ( بلغ عددها   عشوائية عينة
  . ثبات عاليةةبنسب تتمتع انةاالستب أن على وهذا يدّل، .)886(

  :إجراءات البحث
  : اشتملت إجراءات البحث على اآلتي

  .ها التي وردتمتغيرات و،وأسئلتها ـ تحديد مشكلة البحث،1
 وتحديد مجاالتها من خالل مراجعة األدب النظري والدراسـات          ،ـ بناء أداة البحث   2

  . واستشارة ذوي الخبرة ،السابقة
  . ينمختصمين يق عرضها على لجنة من محكّداة عن طرق من صدق األـ التحق3ّ
حيـث  ) ألفا كرونباخ (معامل  ذلك عن طريق استخدام طريقة      و :داة قياس ثبات األ   -4

   .).886(بلغ 
. التعليميـة  أبوظبيـ تطبيق أداة البحث بعد الحصول على تسهيل مهمة من منطقة            5

206( البالغ عددهم هلّك األصلي مجتمع البحث ىعل) انةاالستب( أداة البحث تقوقد طب (
  .ادفرأ

  . الحكومية التابعة للمنطقة  من خالل التقرير اإلحصائي التربويالمدارس تحديد –6
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  التعليميـة  أبوظبي بمساعدة قسم البحوث والدراسات  في منطقة         انةاالستب توزيع   -7
  ).206( الدراسة البالغ عددهم عينةعلى مدارس التعليم العام التابعة لها  على 

 انةاالسـتب  فقرة من فقـرات       مجيب عن كلّ    بوضع عالمة لكلّ   انةاالستب تصحيح   -8
 حصل بدرجة كبيرة جدا على عالمة واحـدة،         إذ،  )5-1(باستخدام المقياس التدريجي    

 4 عالمات، وبدرجة قليلة على      3وبدرجة كبيرة على عالمتين،وبدرجة متوسطة على       
  . عالمات5عالمات، وبدرجة قليلة جدا على 

ة للعلوم   هذه العالمات في ذاكرة الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائي        خزن الباحث  -9
ة  االجتماعيSPSS   رافاتنحاال الستخراج المعياري    ة لمعرفـة    ة والمتوسطات الحـسابي

  .التعليمية أبوظبي في مدارس التعليم العام بمنطقة اإلستراتيجي واقع التخطيط 
    :الدراسات السابقة

 التخطـيط  مـن الدراسـات الـسابقة فـي مجـال            الباحث على عدد غير قليل    اطلع  
  :  عرض لهذه  الدراسات يأتي وفيما،اإلستراتيجي 

  :)1996(  دراسة الغزالي ـ1
  اإلستراتيجي التخطيط    :" انبعنو،  األردن الدراسة  في  جامعة اليرموك،        أجريت هذه 

هـدفت   و".ة نظر اإلدارة العليا  ه وج  من ةانيميددراسة  : األردنيةفي المؤسسات العامة    
  الدراسة إلى تعر        مفهـوم  لة  ف مدى وعي اإلدارات العليا في المؤسسات العامة األردني

 إلـى ، كما  هدفت      لهذا التخطيط   ودرجة ممارسة المؤسسات   ،اإلستراتيجي  التخطيط  
 والعوامـل التـي تؤخـذ       ،ةاإلستراتيجي   درجة المشاركة في وضع الخطط        تعرف
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المـنهج الوصـفي         .  الخطط هذه عند وضع    بانبالحس

كأداة لتحقيق أهداف البحـث،      انةاستب أعدتحيث   ،ةانيالميد وثالتحليلي وأسلوب البح  
من مجتمع الدراسة% 75  على تقوقد طب،ها وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهم:  

 فهم صحيح  ةاألردنيالمؤسسات العامة  العليا في اإلداراتمن مديري  %)75.3(لدى  *
  .اإلستراتيجي ووعي بمفهوم التخطيط 
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   يليه المدير العام األولى هي بالدرجة ةاإلستراتيجي  الجهات المشاركة بوضع الخطط     *
 ةلجنة خاص  تكليف   أن في حين    ، ثم لجنة التخطيط في المؤسسة     ةإدارة المؤسس مجلس  

  .يشاركون بدرجة متوسطة همجميعلتنظيمية من داخل المؤسسة ورؤساء الوحدات ا
ـ   ةاألردني العليا في المؤسسات العامة      اإلداراتلدى مديري   * ة نحـو    اتجاهات إيجابي

  .اإلستراتيجي مزايا التخطيط 
 كأسـلوب  اإلسـتراتيجي  ستخدام مفهوم التخطـيط  باوأوصت الدراسة ضرورة البدء    

ـ  تها الداخلي  مع بيئ  فالتكيإداري حديث يساعد المنظمات على       وكـذالك   ة،ة والخارجي
 بحيـث تتـاح الفرصـة       ةاإلستراتيجي  التأكيد على مبدأ المشاركة في وضع الخطط        

  . الخططهذه إعداد الدنيا المشاركة في ةاإلداري في المستويات والمسؤولين يرينللمد
   :)1999 الجندي،(دراسة . 2

".  التعليميـة ة النظم   بكفاية وفعالي  ودوره في االرتقاء     اإلستراتيجي  التخطيط  " :انبعنو
 اإلفادة  تاناإمك وعلى   ،اإلستراتيجي  ف على أسلوب التخطيط     تعر هدفت الدراسة إلى  

واعتمدت الدراسـة   . التعليمية منها المؤسسات    انيتعمنه في مواجهة المشكالت التي      
 أسـلوب    وفق اإلستراتيجي  المنهج الوصفي وأسلوبه، وذلك بتناولها لمفهوم التخطيط        

      مـات الالزمـة لفعاليتـه عنـد        تحليلي يكشف عن أهدافه، ومشكالت تطبيقه، والمقو
  .استخدامه في المجال التعليمي

لت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد توص:  
 بالفكر الرئيسي الذي يساعد علـى       التعليميةد المنظمات    يزو اإلستراتيجي  التخطيط  * 

  اجهها، ومن ثم إرشادها إلى صنع قـرارات منطقيـة       التي تو  ةتحديد القضايا الجوهري 
   .رشيدة

ـ  شطة اإلداري ن على توجيه األ   اإلستراتيجي  يساعد التخطيط   * هـا ة وتكامل ة والتنفيذي :
 ومن خالل توجيـه     ، توضيحها من خالل التخطيط     والعوائد يتم  ةاجينتاإلفالعالقة بين   

  .األفراد داخل المنظمة
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ة تجـاه    قيادة المنظمة على  تنميـة روح المـسؤولي         ي  اإلستراتيجيساعد التخطيط   * 
ن من زيادة القدرة على االتصال يمكّوالمنظمة،كما يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا،     

  .حد أدوات التكنولوجيا اإلداريةأه أنّبالمجموعات المختلفة، على اعتبار 
  :)2003 ،العويسي(دراسة  .3

هـدفت  ". مسؤولية من مسؤوليات مـدير المدرسـة       اإلستراتيجي  التخطيط  :" انبعنو
  المدرسي ومميزاتـه   اإلستراتيجي  التخطيط اإلداري    ف على ماهية  الدراسة إلى تعر ،  

  لمـدير المدرسـة،     وفوائـده  اإلستراتيجي   التخـطيط   ةأهميوذلك من خالل عرض     
  مدرسـة ة لل تطوير الرؤية المستقبلي  ( : وهي ،وإجراءات تطبيقه  لعمليات هذا التخطيط     

       ـ دراسة الوضـع الحـالي للمدرسـة     ها وتطويرةاإلستراتيجي ـ تحديـد األهداف 
تطبيق  ـ اإلستراتيجي ة للمدرسة ـ التقييم النوعي ـ التحليل   ـ تحليل البيئة الخارجي

. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي فـي هـذه الدراسـة          ). ـ تـقييم النتائج   الخطة
بمهام   المفهوم الحديث لدور مدير المدرسة يتطلب منه القيام        أنوخلصت الدراسة إلى    

 الحديثـة فـي اإلدارة، وخاصـة التخطـيط          االتجاهـات متعددة ومتنوعة تستند إلى     
   . لما له من منافع كثيرة ومتعددة وثيقة الصلة بواقع المدرسة،اإلستراتيجي 

  :)2006 ،الدجني( دراسة -4
 واقـع التخطـيط     ":انبعنـو في غزة   اإلسالمية  عة  ة التربية في  الجام     في كلي  أجريت

وهدفت الدراسـة   "  في الجامعة اإلسالمية بغزة في ضوء معايير الجودة        اإلستراتيجي  
 في مدارس التعليم العـام اإلسـالمي        اإلستراتيجي   على واقع التخطيط     التعرف  إلى

تها الهيئة  أقر في ضوء معايير الجودة التيةاإلستراتيجي بغزة،من خالل تحليل الخطة   
الوطني   وذلك مـن   ، ة لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين     ة لالعتماد والجودة والنوعي

  : السؤال الرئيسنخالل اإلجابة ع
  ة في ضوء معايير الجودة؟ في الجامعة اإلسالمياإلستراتيجي ما واقع التخطيط  -
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 ومـدى تـوافر     ،اإلسـتراتيجي   ضت الدراسة لمدى وضوح مفهوم التخطيط       وقد تعر 
    نها نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية       معايير الجودة المعتمدة التي تضم

 للجامعـة اإلسـالمية   ةاإلسـتراتيجي  لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين في الخطة  
ومدى توافرهـا فـي الخطـة         الجيدة، ةاإلستراتيجي  نات الخطة    ومعايير مكو  ،بغزة

ومـنهج تحليـل    اتبع الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي،       . لجامعة ل ةاإلستراتيجي  
 وأعـد . بعـاد أ على أربعـة     موزعةفقرة   ،)58( من   مكونّة انهاستب صممو المحتوى،

 مجتمـع   تكـون . ةاإلسـتراتيجي   الباحث بطاقة تحليل محتوى لتحليل محتوى الخطة        
  . عضواً ،)117(ددهم البالغ ع وفريق التخطيط والجودة، البحث من إدارة الجامعة،

من النتائجعددلت الدراسة إلى وقد توص ،ها أهم:  
v      لدى إدارة مدارس التعليم العام بدرجة       اإلستراتيجي  وضوح المفهوم العام للتخطيط 

 )79.89(مرتفعة بلغت 

v ويعتبرون  ،اإلستراتيجي  من مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط       )75.89(  نسبة أن 
خطوة الزمة ومهمة لتحقيق الجـودة الـشاملة فـي           ستراتيجي  اإل جودة التخطيط    أن 

 .سياسات إدارات مدارس التعليم العام وأدائها

  Lashway  )1997 ،الشوي(دراسة  -5
  ". طريق إلعادة ربط المدرسة بالمجتمع المحيط بهاةاإلستراتيجي اإلدارة :" انبعنو

Strategic management is the way to reconnect the school with the society 
 على دور مدير المدرسة في تـشكيل الخطـط والرؤيـة            التعرف ىهدفت الدراسة إل  

ومن   من ناحية تطوير التعليم،بهاوفي ربط المدرسة بالمجتمع المحيط   ،ةاإلستراتيجي  
ولقد استخدمت الباحثة المنهج     .عادة بناء الثقة والعالقة بين المدرسة والمجتمع      إ خالل

  : تقول؛ إذ  البحثا في هذالوصفي
"للمدرسـة،   ةاإلسـتراتيجي    في تشكيل الخطة      محورياً اً مدير المدرسة يلعب دور    أن 

 عمليـة   أن  تقول وأضافت  أخرى بمشاركة العاملين معه،    اناًوأحي ،اناًأحيبشكل منفرد   
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 ،مل للع لى خطة إو ين، مستمر  وتأمالً دة تتطلب تفكيراً   عملية معقّ  ةاإلستراتيجي  اإلدارة  
  . ومراجعة دورية،وإعادة تقييم مستمر

 مـن   ةاإلسـتراتيجي    وتصميم   ،ةاإلستراتيجي  حددت خالل دراستها أساليب اإلدارة      و
  :خالل

 .للمدرسة )الداخلية والخارجية( تينة الشاملة للبيئ المستمرالفحوص والبحوث •

 .مستقبل المدرسة فيرة تحليل الظروف والعوامل المؤثّ •

 حاالت الغموض والخالف التي تنجم عن تطبيق الخطة أو الرؤية           االستعداد لدراسة  •
 .ةاإلستراتيجي 

  .تها ومتابعهاإشراك أفراد المجتمع المدرسي في تنفيذ الرؤية وتقويم •
 الزقـازيق فـي القـاهرة       الدراسة  في  جامعة     أجريت) 1997مصطفى،(دراسة   -6

ي لمواجهـة تحـديات القـرن    إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامع  :"انبعنو
وهدف البحث إلى تطوير إدارة التعليم الجامعي من خالل العمـل           "  الحادي والعشرين 

على تطبيق إدارة الجودة الشاملة على هذا النوع من التعليم لمواجهة تحديات القـرن              
الحادي والعشرين،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل استعراض البحـث           

 ،تي تواجه التعليم الجامعي،والمحاور المطلوب تحسين العمل من خاللهـا         للتحديات ال 
-القاعات-الموارد المادية -الكتاب الجامعي -المدرس-التعليمية-البرامج-الطالب(وهي  

ف على مدى تأثير هذه التحـديات        أداة للتعر  انةاالستب، اعتمد الباحث    )النظم واللوائح 
  :ها نتائج عدة أهمىإل البحث لص وقد تو،على التعليم الجامعي في مصر

 في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة فـي التعلـيم           إيجاباً اإلستراتيجي  يساهم التخطيط    •
 .الجامعي

• أن           ة  تكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم على اختالف أشكالها يدعم وتيرة العملي
 .التعليمية
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   :مناقشة الدراسات السابقة
 اإلستراتيجي مع بعض الدراسات السابقة في دراسة واقع التخطيط         يتفق البحث الحالي    

ودراسة ، العويسي ودراسة ،الشويكما في دراسة    ) المدارس( التعليميةفي المؤسسات   
ويتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في اسـتخدام المـنهج الوصـفي              الجندي،
  .التحليلي
ت االستفادة من هذه الدراسات في تحديد       مـ ت  : االستفادة من الدراسات السابقة    أوجه

  منهجية البحث 
وركن الباحث إلى جملة     النظري   اإلطار عرض   - وتحديد مجاالتها    انة،االستب  بناء    -

  في هذه الدراساتالمراجع المستخدمة من 
 البحث الحالي من حيث مجتمع الدراسة مع الدراسات السابقة          يختلف : االختالف أوجه

،  في شركات ومؤسسات غيـر تعليميـة       اإلستراتيجي  وع التخطيط   التي تناولت موض  
  ،)1997مصطفى،(في دراسة ى ذلك ويتجلّ

 لمعظـم   الزمنيـة  البحث الحالي في الحـدود       يختلفكما   ،)2006 الدجني،( ودراسة
  .2008/2009تتعلق بالعام الدراسي ها أنّإذ الدراسات 

ما أهم الحالي عن الدراسات السابقةثز البحيمي :   
 في المؤسسات  اإلستراتيجي   التخطيط البحوث التي تتناول     أوائل هذا البحث من     ديع -

  .  في حدود علم الباحث) المدارس( التربوية
   .هذه الدراساتإلى ـ وجاءت هذه الدراسة إضافة 

 من وجهة    اإلستراتيجي   التخطيطها رصدت واقع    أنّن الدراسات السابقة ب   مزت  ـ وتمي 
  .دارس والموجهين التربويين  خالفاً عن الدراسات السابقة المينظر مدير

-  أبوظبيوخاصة في مدارس التعليم العام بمنطقة        ،زت ببيئة جغرافية جديدة    كذلك تمي 
    .التعليمية
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  :اإلطار النظري

  : اإلستراتيجي ـ مفهوم التخطيط 
 رتـصو طتها  اس بو العملية التي يتم  "  هو اإلستراتيجي   التخطيط   أن) الصرن(يرى  ـ  
ل مستقبل المنظمة  وتخي، والعمليات الضرورية لتخصيص    ،ة تطوير اإلجراءات   وعملي 

  ).299ص ،2003الصرن، ". (هذا المستقبل
مجموعه من العمليات تبدأ برسم الصورة التي تريد المؤسسة          " هأنّ ب )الحر( رفهويعأن 
 التي تساعد على تخصيص ةي اإلستراتيج تحديد األهداف  ثم ، عليها في المستقبل   تكون

 تحديد الوسائل االستراتجيات الكفيلة بتخصيص هذه األهـداف          ومن ثم  ،هذه الصورة 
    ـ  بعد دراسة معطيات البيئة الداخلي ثـر  أالقـرارات ذات    و هما،ة وتحديـد  ة والخارجي

+ هياكـل   (ة، ونظام متكامل    ه، ذات فلسفه إداري   متغير مستمرة و  ةعملي وهي   ،مستقبلي
  ).82،ص2003الحر،).(إجراءات+ برامج تنفيذيه + نظم + ات موازن
عملية مستمرة " (هأنّفه االتحاد الفدرالي ب   وعر، ه يقوم بها األعضاء من القـادة        ونظامي

 باإلضافة إلى اإلجراءات والعمليـات      ، القرارات المتعلقة بالمستقبل   ذاخفي المنظمة بات  
 والعمليات المطلوبة لتحقيق    ،ى اإلجراءات  باإلضافة إل  ،المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل   

 . وتحديد الكيفية التي يتم فيها قياس مستوى النجاح في تحقيقـه           ،ذلك المستقبل المنشود  
(Federation  Report ,1997)(.  

 فه  كذلك يعر)policastro(" : ه الطريقة المالئمة والمناسبة لتحديد األهـداف بعيـدة         أنّ ب
   ( policustro,2003.p.2) ".يق هذه األهدافه المنظمة لتحق وتوج،المدى

 من العمليـات تبـدأ  برسـم         ةمجموعهو  : اإلستراتيجي   التخطيط   أنويرى الباحث   
 ثم تجديد األهداف والوسائل     ، عليها في المستقبل   تكون أن الصورة التي تريد المدرسة   

فيهـا مـن فـرص      ها بعد تحليل معطيات البيئة الداخلية والخارجية بما         قيحقالكفيلة لت 
  .وتحديات
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  :اإلستراتيجي عناصر التخطيط 

اإلستراتيجي   التخطيط   أن     إدريسانحمدبن  ا(ة أوردها  يقوم على أربعة عناصر مهم،(، 
  :وهي

1 ة في اتخاذ القرارات   ـ المستقبلي :يدل تحد  هذا العنصر يمثّ   أن   ة األهداف المـستقبلي، 
واختبار البديل األساسي لجميع القرارات      ،ة تحقيقها، وذلك من خالل تحديد بدائل      وكيفي 
 تعطـي المنظمـة األرضـية       -كامل مع المعلومات ذات العالقة    ت من خاللها ت   -التي

  .المالئمة التخاذ القرارات المتعلقة باستكشاف التهديدات وتجنبها
2 ه عملية مستمرة تبدأ بتحديد األهـداف نّإأي   :ةـ العملي، الـسياسات وطرائـق    ثـم 

 األهداف  تلكات، وتطوير الخطط التفصيلية للتأكد من تنفيذ        اإلستراتيجي   الوصول إلى 
  ومتى يتم  ،واع الجهود التنظيمية المطلوبة   نّفهي العملية التي تتضمن التحليل المسبق أل      

   فعله بالنتائج المحققة؟وماذا سيتم اتخاذها، ومن يقوم بها؟
ة لدى المدراء في أية منظمة تقوم        من وجود فلسفة راسخ    ه ال بد  أنّويعني   :ـالفلسفة3

 ممارسـته    من ه مفيد ومهم، وال بد    أنّب على اعتماد هذا النوع من التخطيط في العمل،       
  .هاجميع ةشطة الرئيسنّفي األ

 ،والـسياسات  ، واألهـداف  ،عملية منظمـة تـسعى لتحديـد الغايـات        : ـ الهيكلية 4
 طط التفـصيلية  لتطبيقهـا       وهي أيضا تعمل على وضع الخ      ،ةواالستراتجيات التشغيلي

  ).9-8ص ،2007وإدريس،  ،انحمدبن ( . لتحقيق أهداف المنظمةوصوالً
  :ه وفوائد اإلستراتيجي أهمية التخطيط 

 وفوائده على النحـو     اإلستراتيجي  ة التخطيط    من الكتاب والباحثين ألهمي    دتطرق عد 
  :اآلتي

  .)Jones,2002,p.5.( في عملية اتخاذ القرارة مدـ التزويد بالمعلومات لكّل1
2ـ يوضح ويبيةن التهديدات والفرص المستقبلي.   
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  .ازنجلالدة  محداًـ يضع أهداف3
4د باالحتياجات التدريبية ـ يزو)Moore,1998,p.(  
 وذلك من خالل تحديد     ، تعتبر خارطة طريق لتحقيق النجاح     ةاإلستراتيجي  ـ الخطة   5

 .الرؤية واالتجاه الشمولي للمنظمة

 ،د والـش  ،التـوتر  واإلبداع مقابـل عمليـات       ، والمبادرة ،عمليات اإلدارة  زيزـ تع 6
  .)kovitz, et ..al ,2003 ,pp 1-4( .والتضارب

  .اء  لكي يكونوا قادة أكفّيرين ـ يساعد على تدريب المد7
  .األداءـ يساعد المنظمة على وضع مقاييس دقيقة لرقابة 8
 علـى  كـي يتغلبـوا  ن العاملين في المنظمة  تصال بي لالـ يعتبر من القنوات الهامة      9

 ،انحمـد بـن   ا.( وكذلك المشاكل التـي تواجـه منظمـتهم        ،المشاكل التي يواجهونها  
  ..)18-17ص،2007إدريس،

   اإلستراتيجي الخطوات الخمس األساسية في عملية التخطيط 
هم مهمـات   يلإتحظى كلمة إستراتيجية بوقع غريب في النفوس خاصة عند من توكل            

 أسـتعرض   أنوللتبسيط رأيت   .  على الصعيد العام أو الخاص     اإلستراتيجي  يط  التخط
 وهـي فـي األسـاس       ،اإلستراتيجي  الخطوات الخمس األساسية في عملية التخطيط       

وقـد   . حال وصفة للحصول على خطة إسـتراتيجية سـريعة          وليست بأي  ،توصيات
  :أوجزها الحر على النحو اآلتي

  :التهيؤاالستعداد و: الخطوة األولى -1
 على أي مستوى يجب دراسـة واقـع         اإلستراتيجي  قبل الشروع في عملية التخطيط      

ق إلى أمور   وهذا األمر يتطر  . د من جاهزيتها لعملية التخطيط المرتقبة      والتأكّ ،المنظمة
أو ،   يتخطى أمراً أساسياً جوهره مدى التزام قيادة المنظمـة         أن ولكنه ال يجب     ،عديدة

 تطـور  أنال شك . خطيط وقدرتهم على النظر إلى الصورة األكبرالمؤسسة بعملية الت  
ر في مستوى قيـادة      أو تغي  ، التمويل دامانعالظروف داخل المنظمة أو من حولها مثل        
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 وعوامل ال تـستدعي اقتطـاع وقـت      ، أو تدهور الوضع العام هي ظروف      ،المنظمة
وبالتالي ف. اإلستراتيجي  التخطيط   وأس للتفكير   يكرنظمة هي الجهـة الوحيـدة    المأن

وهناك مهام خمس أساسية قبـل      . القادرة على تحديد درجة جاهزيتها لعملية التخطيط      
  : وهي،الحكم على مدى الجاهزية هذه

   تحديد الموضوعات أو الخيارات التي ستتطرق لها عملية التخطيط•
  "من يفعل ماذا؟" تحديد األدوار وتوزيعها• 
  . التخطيطول عن عمليةؤيجاد جسم مسإ• 
  .ر عام وشامل عن المنظمةيجاد تصوإ• 

  . والمعلومات المطلوبة لصنع قرارات صائبةتاناالبيتحديد  • 
 Work plan "أو ما يعرف ب" خطة عمل"يتمام المرحلة األولى هإالنتيجة المتوقعة بعد 

  :صياغة الرسالة والرؤية: ةانيالثالخطوة . 2
     وتوحي له   ،عد قارئها على معرفة وجهة كاتبها     مة تسا الرؤية هي فقرة على شكل مقد 

ا رسالة فهي تنقل جوهر المنظمة      مإ.  من يكتبها يعرف حقيقة أين يتجه هو أو هي         أنب
 منظمة على صياغة رسالتها مقياساً لوضوح الرؤيـة          قدرة أي  وتعد، وروحها للقارئ 

  . ووضوح أهدافها المؤسسية،فيها
  : أمور أساسيةةث تغطي في الحد األدنى ثالأنويجب 

  )ماذا؟. ( وما تسعى لتحقيقه، وسبب وجودها،من المنظمة: الغرض• 
  .)كيـف؟ (والنشاط الذي تختاره المنظمة للوصـول إلـى هـذه األهـداف             : العمل• 
وهي منظومة القيم والمثل العليا التي تحكم عمل المنظمـة وأفرادهـا            : القيم والمثل • 

  )لماذا؟. ( المعلنةخالل سعيهم الحثيث لتحقيق أهدافها 
 وعبـارات قليلـة مـا تـسعى     ،فةص بكلمات مكثّ رسالة االلتزام تلخّ أنوفي النهاية ف  

 فهي  ،ا الرؤية أم. المنظمة لتحقيقه من أهداف والوسيلة التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك         
 وكيـف سـيبدو     ،جاز هذه األهـداف   إنمحاولة رسم صورة ذهنية لواقع المنظمة بعد        
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 المنظمة قد خطـت خطـوة       تكون خالل صياغة رسالة االلتزام والرؤية        ومن ،واقعها
      والنتيجـة النهائيـة لهـذه      . ا تفكر بالتخطيط له   مهمة في اتجاه خلق رؤية متكاملة عم

  .الخطوة هي مسودة رسالة التزام ورؤية للمنظمة
  :تحليل عام للموقف: الخطوة الثالثة

 لها من معرفة تامة ويقظة بالواقع الذي        ال بد د المنظمة أهدافها ورؤيتها      تحد أنبمجرد  
ـ   ، تعمل فيه على المستوى الداخلي أو الخارجي        لعمليـة   اً أساسـي  اًويعتبر ذلك مكون

 بما يتيح للمنظمة القيام بـردود األفعـال         ةاإلستراتيجي   واإلدارة   ، والتفكير ،التخطيط
هـا  ئ والضعف وأدا،القوة في بيئتها المحيطة فيما يتصل بنقاط المتغيراتالمناسبة على  

ق إليهـا    والتي يجب التطر   ،لمواضيع الحرجة التي قد تواجهها    لبما يتيح رؤية أوضح     
 ،ويشمل ذلك الهموم األولية مثل مواضيع التمويل. اإلستراتيجي خالل عملية التخطيط    

ر في البيئة التشريعية   والتغي، وهكـذا  ، المـستهلكين  انـب جر االحتياجات على     وتغي .  
 ، والعمل على تناولهـا بدرجـة التفـصيل المطلوبـة          ،والمهم تحديد العناوين الهامة   

خمـسة  (د اهتماماتها ب تحد أنوعلى اللجنة القائمة على موضوع التخطيط       . والمناسبة
  .ةاإلستراتيجي دور حولها الخطة ت اً حرجاًعوموض)  عشر–

ات بجودة يعتمد عليهـا فـي اتخـاذ         والنتيجة المتوقعة لهذه المرحلة هي قاعدة معلوم      
 انـب ج وقائمة أمور حرجة تحتاج إلى ردود واستجابات محددة علـى            ،قرارات جيدة 

  .المنظمة
  :تطوير السياسات والغايات واألهداف: الخطوة الرابعة

 رؤيتها والمواضيع الحرجة    د وتحدي ، تنتهي المنظمة من التأكيد على رسالتها      أنبمجرد  
ات اإلسـتراتيجي    عليها تحديد الخطوط العامة لهذه       أن ف ، خاصاً التي تقتضي اهتماماً  

والسبيل لتحقيـق   .  إستراتيجية منها  واألهداف العامة والخاصة التي تسعى وراءها كلّ      
 األدنى  الحدأن إال ، أو القرارات الرسمية، أو النقاش الجماعي،ذلك هو التفكير الفردي

وهـذه المرحلـة قـد    . اول المواضيع الحرجـة هو موافقة القيادة في المنظمة على تن      
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 وقـد تتطلـب المزيـد مـن         ،تستغرق وقتاً طويالً وتحتاج إلى قدر عال من المرونة        
 وإعادة تقييم االستنتاجات المبنية على عمليات تقيـيم الوضـع           ،تاناوالبي ،المعلومات
 جديـدة   ومعالجات، وربما أهداف،وهذا األمر قد يتطلب القبول برؤى وأفكار  . السابقة

 المتاحـة   تاناوالبي ، واالستفادة من المعلومات   ،تعيد عملية التخطيط إلى مراحل سابقة     
والنتيجة المتوقعة لهذه المرحلة هـي      . اتاإلستراتيجي  في الوصول ألفضل الخطط و    

مخطط عام لحركة المنظمة وأهدافها بما في ذلك البعيدة المدى واألهداف القريبة التي             
  .ت األوضاع الحرجة في عمل المنظمةتنطوي عليها معالجا

  :كتابة الخطة: الخطوة الخامسة
ـ ، وتحديد األهداف، من صياغة الرؤية ورسالة االلتزام     هاءنتاالبمجرد    المرحلـة  أن ف

 وغالباً ما تناط هذه المهمـة       ،الخامسة تعني وضع كل ذلك على الورق كخطة مكتوبة        
 بـه   انةاالستع  أو مستشار تخطيط يتم    ، أو المدير التنفيذي   ،بأحد أعضاء لجنة التخطيط   

 أو كبـار    ، مراجعتها من قبل مجلـس اإلدارة      مها كمسودة يتم   يقد أن على   ،لهذه الغاية 
  :وتعتبر هذه المرحلة فرصة لتحقيق األغراض التالية. موظفي غير الربحية

 ةاإلسـتراتيجي   استمزاج رأي كبار الموظفين للتأكد من القدرة على ترجمة الخطة           • 
 والتي هـي التفاصـيل الالحقـة    ،"Operational Plans"إلى جملة من الخطط التنفيذية 

  .وضعها موضع التنفيذو أنجاز أهداف الخطة لى إلخطط العمل التي ترمي 
ـ       •   األسـئلة األساسـية حيـال األولويـات         نالتأكد من قدرة الخطة على اإلجابة ع

" دليـل استرشـادي   "جعلها بمثابـة     وبما ي  ،واالتجاهات العامة بقدر كاف من التفصيل     
  .للمنظمة

 يعـودوا   أني الخطـة    وعلى معـد  " أشهر"على المراجعات أال تستمر لمدة طويلة       • 
ه من الخطأ دفـن     أنّحيث  . بإجابات على األسئلة الهامة التي تطرح عند هذه المرحلة        

 ممـا قـد     ،الخالفات في هذه المرحلة بغية الوصول إلى توافق سريع غير مـستحق           
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والنتيجة المتوقعة  .  والتقيد باتجاهاتها العامة   ،ض قدرة الخطة على الوفاء بأهدافها     عري
                                                                                                                    )120-61ص ،2003 الحر،(.لهذه الخطوة هو خطة إستراتيجية مكتوبة

  :نتائج البحث ومناقشتها
 وتفسيرها موضحا بالجداول    ، وتحليلها ، البحث أسئلة لنتائج   يتضمن هذا الفصل عرضاً   

  .مها البحث التوصيات التي يقدأهمالتي تالزمها، ثم نعرض فيه 
  :األولل عرض و تفسير النتائج المتعلقة بالسؤا: أوال

 من وجهة نظر األطراف المـشاركة       اإلستراتيجي  ما درجة وضوح مفهوم التخطيط      "
  "فيه؟ 

ة من خالل عـرض أقـل        المتوسطات الحسابي  رجت   استخ   هذا السؤال  نولإلجابة ع 
  وترتيب كلّ  ، المعياري رافنحواال ،العينة وأعلى قيمة لمجموع استجابات أفراد       ،قيمة

 السؤال  ن ع اإلجابة ، وستتم إليه بالنسبة للمجال  الذي تنتمي       ةاناالستبفقرة من فقرات    
 للحكـم   اً معياري اً سلم  الباحث  وضوح المفهوم، وضع   انيناقش من خالل جدولين     األول

  :اآلتي، وذلك على النحو انةاالستبعلى المشكلة يعتمد على الدرجات التي تضمنتها 
  م المعياري للحكم على المشكلةالسلّ )2(جدول ال

  تصنيف الحكم  درجة االستجابة
  مرتفع جدا  81-100
  مرتفع  80 – 61
  مقبول  60 – 41
  ضعيف  40 – 21
  ضعيف جدا  20 – 0

  
 :وفيما يلي عرض لنتائج السؤال األول

 لدى مدارس التعليم العام في منطقة       اإلستراتيجي   ما درجة وضوح مفهوم التخطيط      
  ؟التعليميةظبي أبو
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 تبعا لنسب اإلستراتيجي  فقرة من الفقرات في بعد وضوح مفهوم التخطيط ب كّلترتي) 3(جدول ال
 .المتوسطات الحسابية والترتيب في المجال

رقم
ال

  

  
  
سط  الفقرة

متو
ال

يمة  
ل ق
اق

يمة  
ي ق

اعل
اف  

حر
االن

ري 
عيا
الم

ي   
ب ف

رتي
الت

جال
الم

  

 واضـحاً  اإلستراتيجي  يعتبر مفهوم التخطيط      1
  ارس التعليم العامعلى إدارة مد لدى القائمين

77.48  1.00  5.00  8909.  4  

 إلـى تحديـد     اإلستراتيجي  يسعى التخطيط     2
التوجهات المستقبلية مرتكزا علـى التفكيـر       
ــالتفكير بالماضــي  ــد ب الرحــب دون التقي

  .والحاضر

70.38  1.00  5.00  1.0486  7  

 إتباع إلى   اإلستراتيجي  يشير مفهوم التخطيط      3
ارد المتاحـة   أساليب علمية لرصـد والمـو     

توظيفها وإدارتها للوصـول إلـى األهـداف      
  .المنشودة

83.40  2.00  5.00  72264
.  

1  

 هو عمليـة علميـة      اإلستراتيجي  التخطيط    4
شاملة تقوم على استشراف المستقبل وإدراك      

ــرات ــ المتغي ــة الداخلي ــة بالبيئ ة  المرتبط
مـن   لالنتقـال ة للمؤسسة، وتهدف    والخارجي 

وضع المأمول الذي يفي    الوضع الحالي إلى ال   
  .بمتطلبات الجودة الشاملة

76.70  1.00  5.00  1.0179  
  
  

5  

 خطة طويلة األجـل     اإلستراتيجي  التخطيط    5
5 – 3 من   تمتد  د فيهـا رسـالة      سنوات يحد

 وأهدافها التي   ، وغاياتها ،مدارس التعليم العام  
 والبـرامج   ، وطرق تحقيقهـا   ،تسعى لتحقيقها 
  .الزمنية لتحقيقها

80.98  1.00  5.00  8010.  2  

 هو عملية تنبـؤ لمـا       اإلستراتيجي  التخطيط    6
  . يحدث كونه سيتشرف المستقبلأنيمكن 

76.44  1.00  5.00  9484.  6  

 مخرجـات    من أهـم   ةاإلستراتيجي  الخطة    7
  اإلستراتيجي عملية التخطيط 

78.54  1.00  5.00  8728.  3  

          77.5  المتوسط العام  
للمجـال األول    هـا جميع المتوسطات الحـسابية     أن، يتضح   )3(وباستعراض الجدول   

 لمدارس التعليم العام، تنحـصر      اإلستراتيجي  المتعلق بمدى وضوح مفهوم التخطيط      
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 أنن  مما يبـي  ) 77.5( المتوسط العام للمجال األول بلغ       أن، و ))83.40ـ70.38(بين  
هـوم التخطـيط   ، من مجتمع البحث يوافقون بدرجة مرتفعة على وضـوح مف  )77.5(

 لديهم، ويعزو الباحث درجة وضوح المفهوم لدى إدارة مدارس التعلـيم            اإلستراتيجي  
تـدريبهم ،حيـث عقـدت       إلى    باإلدارات المدرسية  التعليميةالعام إلى اهتمام المنطقة     

دورات متعددة لمديري المدارس ومساعديهم، مثل البرنامج التدريبي لـدورة مـديري      
.  أحـد محاورهـا الرئيـسة        اإلستراتيجي   التخطيط   ناحيث ك  المدارس ومساعديهم، 

 من خـالل إعـداد خطـط        اإلستراتيجي  وإلزام اإلدارات المدرسية العمل بالتخطيط      
  .إستراتيجية لمدارسهم

باع أسـاليب   إتّا ى إل يشير اإلستراتيجي   ط التخطي  مفهوم أن "وقد حصلت الفقرة القائلة   
 ." وإدارتها للوصول إلى األهداف المنـشودة      ،ها وتوظيف علمية لرصد الموارد المتاحة   

 قيمـة   تعلى المرتبة األولى من حيث المتوسط الحسابي في المجال األول، حيث بلغ           
،وتعتبـر قيمـة    .) 7226( المعيـاري    رافهاانح، وبلغ   )83.40(المتوسط الحسابي لها  

درجة مرتفعـة    لديهم ميل ب   العينة أفراد   أنالمتوسط الحسابي لها مرتفعة، ويالحظ هنا       
وهو التعريف اإلجرائي الـذي وضـعه       ،  اإلستراتيجي  نحو وضوح مفهوم التخطيط     

اه في دراسته، ويرجع الباحث ذلك إلى قناعة مجتمـع البحـث بارتبـاط              الباحث وتبنّ 
 لتحقيـق   تهـا  بتوظيف الموارد البشرية والمادية المتاحة وإدار      اإلستراتيجي  التخطيط  

  .أهداف المدرسة
 إلى تحديد التوجهـات المـستقبلية       اإلستراتيجي  يسعى التخطيط   " الفقرة   بينما حصلت 

، علـى المرتبـة     "مرتكزا على التفكير الرحب دون التقيد بالتفكير بالماضي والحاضر        
ـ و ،)70.38(السابعة في المجال  األول بمتوسط حسابي بلغ           معيـاري بلـغ   رافانح

ه يأتي في بدايـة      لكنّ ،ب المعيار ، وتعتبر قيمة المتوسط الحسابي مرتفعة حس      )1.049(
 المعياري عالية رافنحاالحها  نسبة التشتت التي يوضأنالدرجة المرتفعة، كما يالحظ     

نسبيا، ويعزو الباحث عدم وجود اتفاق بين مجتمع البحث على دقة التعريـف الـذي               
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افق هـذا    في مجال اإلدارة، ويتو    العينةيبتعد عن الواقعية إلى حد ما، إلى خبرة أفراد          
العارف، (فرد به أنّ هذا التعريف أناألمر مع ما جاء في األدب اإلداري التربوي حيث 

 يشير إليه   اإلستراتيجي   بالتخطيط   ةاإلستراتيجي   اتفاقا في ربط     أن، في حين    )2001
ـ  ب اإلستراتيجي  في تعريف المخطط    ) 2005( ودرويش   مندورة عمليـة اتخـاذ    "ه  أنّ

ى معلومات ممكنة عن هذه القرارات وآثارها في المـستقبل،          قرارات مستمرة بناء عل   
 والبرامج، والتأكد من تنفيذ الخطـط والبـرامج         ،اتاإلستراتيجي   و ،ووضع األهداف 

، والـذين   )120،  2000السلمي،  ( و ،اب وخطّ ،)238 ،2001 غنيم،(وكذلك  . المحددة
 وتحقيـق   ،رد المتاحـة   األسلوب الذي تختاره لالستفادة من الموا      هأنّاعتبروا التخطيط   

على نقاط الضعف    فيها   ةالقوة الموجود أفضل النتائج من خالل استفادة المؤسسات من        
  .  منهاانيتعالتي 

 لـدى   الوضوح أنمن  ) 2006الدجني،  (ويتفق هذا البحث مع ما توصلت إليه دراسة         
 %) 79.89( اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بدرجة مرتفعة بلغت نسبة         

 )75.3( لدى أنلت إلى ، والتي توص )1996الغزالي،  ( كما تتفق مع دراسة      ،من أفراد 
اً في  ووضوح ، صحيحاً من مديري اإلدارات العليا في المؤسسات العامة األردنية فهماً        

  . لديهماإلستراتيجي مفهوم التخطيط 
  : انيالثوفيما يلي عرض لنتائج السؤال 

عمليات ب التعليمية أبوظبي مدارس التعليم العام في منطقة ت إداراما مدى اهتمام        
  ؟اإلستراتيجي التخطيط 

 وهو  مـدى      ، البحث أسئلة من   انيالث السؤال   ن الذي يجيب ع   -انيالثما في المجال      أ
) 4(ه وباستعراض جدول رقـم      أنّ ف -اإلستراتيجي  اهتمام إدارات المدارس بالتخطيط     

  :أننالحظ 
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   فقرة من الفقرات في مجال اهتمام إدارات المدارس بالتخطيط ترتيب كّل )4(جدول رقم ال

  ة والترتيب في المجال تبعا لنسب المتوسطات الحسابياإلستراتيجي 
أقل   المتوسط  الفقرة  الرقم

  قيمة
حراف نّاأل  أعلى قيمة

  المعياري
الترتيب في 
  المجال

  
1  
  

لدي اهتمام بفكـرة    
ــيط  التخطـــــ
ــتراتيجي   اإلســـ

 دائما لزيادة   وأسعى
معرفتي فـي هـذا     

  .المجال

74.28  1.00  5.00  1.11334  4  

 العـاملين   بآراءاهتم    2
ــي  ــساهماتهم ف وم
ــيط   ــة التخط عملي

  .اإلستراتيجي 
70.48  1.00  5.00  1.17573  5  

 التخطـيط   أنأشعر ب   3
 ة عملي اإلستراتيجي  

 المؤسسات  ال تناسب 
  .التعليمية

68.26  1.00  5.00  1.16436  7  

 بقدرة  إدارات    أؤمن  4
المدارس على وضع   

   اسـتراتيجية    خطط
  .مالئمة

70.38  1.00  5.00  1.06707  6  

 التخطـــيط أنأرى   5
 وثيقة  اإلستراتيجي  
 إلدارات ملزمـــة 

  .المدارس
76.32  1.00  5.00  79323.  3  

 أنلــدي قناعــة بــ  6
 التخطيط الستراتيجي 
يــساعد فــي نمــو 

  .تطورها وسالمدار
81.74  1.00  5.00  70941.  2  

 التخطـيط   أنأشعر ب   7
خطوة  اإلستراتيجي  

الزمة لتحقيق الجودة   
ــي أداء  ــشاملة ف ال

  .لمدارس

84.36  1.00  5.00  7728.  1  
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          75.116  المتوسط العام  
 المتعلـق   الثـاني المجال  في  ها  جميع المتوسطات الحسابية    أن) 4(يتضح من الجدول رقم     

، )84.36-68.26( تنحـصر بـين      ستراتيجي  اإلبمدى اهتمام إدارات المدارس بالتخطيط      
من مجتمـع البحـث     ) 75.116 (أنن  ، مما يبي  )75.116( المتوسط العام للمجال بلغ      أنو

 بدرجة مرتفعة، وقد حصلت الفقرة      اإلستراتيجي   بالتخطيط    لديهم اهتماماً  أنيوافقون على   
الجودة الـشاملة فـي أداء       خطوة الزمة لتحقيق     اإلستراتيجي   التخطيط   أنأشعر ب " القائلة  

 بلـغ   إذ،  الثـاني  من حيث المتوسط الحسابي في المجـال           األولى على المرتبة    "المدارس
 وتعتبر قيمة المتوسط    ،.)7728( المعياري   انحرافها وبلغ   ،)84.36(المتوسط الحسابي لها    

 تنص الذيم  د الميل الواضح نحو المفهو    ، وهذه النتيجة تؤكّ   الحسابي لهذه الفقرة مرتفعة جداً    
  علميةٌ عمليةٌ"ه  أنّ ب اإلستراتيجي  عليه الفقرة الرابعة من المجال األول التي تعرف التخطيط          

 المرتبطـة بالبيئـة الداخليـة       المتغيـرات  وإدراك   ، تقوم على استشراف المـستقبل     ةٌشامل
 الوضع المأمول الـذي     إلى من الوضع الحالي     االنتقال إلىتهدف  و،  "والخارجية للمؤسسة 

، مما يدلل على توافر االهتمام الجيد لدى إدارات المـدارس           "يفي بمتطلبات الجودة الشاملة   
اسـتجابتها   و ، يراعي حاجات المـدارس     الذي ،المبني على وضوح المفهوم العلمي الدقيق     

ـ  " فيما حصلت الفقرة القائلة     .للتطور العلمي المطلوب    اإلسـتراتيجي   التخطـيط    أنأشعر ب
 بمتوسـط   الثـاني على المرتبة العاشرة في المجال       " التعليميةمؤسسات  عملية ال تناسب ال   

 قيمة المتوسط الحسابي لها     عدوت ،)1.1644(بلغ    معياري  وانحراف ،)68.26(حسابي بلغ   
ـ    نسبة أنكما لوحظ   " حسب المعيار    ةضعيف المعيـاري   االنحـراف حها   التشتت التي يوض 

عة إدارات المدارس وتجربتها العملية مـن خـالل    ، ويعزو الباحث ذلك إلى قنا     عالية نسبياً 
، التعليميـة  للمؤسـسات    اإلستراتيجي   منذ عامين التخطيط     ةاإلستراتيجي  تطبيقها للخطة   

 واعتبارها عامل أساس لتحقيق الجودة، إضافة إلى التجارب العملية للمـدارس النموذجيـة            
  . فيهااإلستراتيجي التي أثبتت نجاح تطبيق التخطيط و
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، في نتيجة دراسته، واعتبـر      )2006الدجني،  (ي نتائج هذا المجال  متوافقة مع دراسة         وتأت
كمـا    العوامل التي تعتبر كمدخل لتحقيق الجـودة،       حد أهم أ اإلستراتيجي  الدهدار التخطيط   
دور الجودة الشاملة في تطوير التعلـيم       "التي درست    ،)1997مصطفى،  (تتفق مع دراسة    

 التخطـيط   أنوخلـصت إلـى     " ت القـرن الحـادي والعـشرين      الجامعي لمواجهة تحديا  
 في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة في التعليم الجـامعي، وهـذه             يساهم إيجاباً  اإلستراتيجي  

النتيجة تتفق مع توجهات مجتمع البحث نحو وضوح المفهـوم ودرجـة االهتمـام لـديهم            
 العليا في المؤسسات    داراتاإل لدى مديري    أن إلى، والتي خلصت    اإلستراتيجي  بالتخطيط  

  .اإلستراتيجي  اتجاهات إيجابية نحو مزايا التخطيط األردنيةالعامة 
  :هاعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرتعرض النتائج الم: ثانياً

 لعمليـات   التعليميـة  أبـوظبي ما مدى ممارسة إدارات مدارس التعليم العام في منطقة          " 
  ؟"اإلستراتيجي  التخطيط

 استخراج المتوسطات الحسابية من خالل عـرض         هذا السؤال من البحث تم     نولإلجابة ع 
  وترتيب كـلّ   ، المعياري واالنحراف ،العينةأقل قيمة وأعلى قيمة لمجموع استجابات أفراد        

ه، وفيما يلي عرض لنتائج الـسؤال     يلإي تنتمي   ذمجال ال لل بالنسبة   االستبانةفقرة من فقرات    
  :جال وتفسير النتائج للم،الثالث
ترتيب كل فقرة من الفقرات في مجال  درجة ممارسة مدارس التعليم العام لعملية )  5( جدولال

  . تبعا لنسب المتوسطات الحسابية و الترتيب في المجالاإلستراتيجي التخطيط 
  لعملية التخطيط التعليمية أبوظبي في منطقةدرجة ممارسة مدارس التعليم العام / المجال  الثالث 

  ستراتيجي اإل
ــل   المتوسط  الفقرة اقـ

  قيمة
ــى  أعل

  قيمة
 االنحراف
  المعياري

ــب  الترتي
  في المجال 

تقوم إدارة مدارس التعلـيم العـام       
     ف بتحليل البيئة الخارجيـة للتعـر

 المختلفـة التـي     المتغيـرات على  
 عليها في المستقبل    تؤثّر أنيمكن  

  .بشكل مستمر

77.0  1.00  5.00  93791.    

ارس التعلـيم العـام     تقوم إدارة مد  
بــشكل مــستمر بتحليــل البيئــة 

70.38  1.00  5.00  1.03928    



                                 نواف عطية الليمون                             2014 الثاني العدد – 30د  المجل–مجلة جامعة دمشق 
 

 299 

الداخلية في مدارس التعليم العـام       
ف على مصادر القوة ونقـاط      للتعر

  .الضعف
تعمل مدارس التعليم العام  وفـق       
رؤية واضحة لتطوير نقاط القـوة      

والتقليل مـن نقـاط      ،هاواستثمار
  .الضعف

69.04  1.00  5.00  1.04301    

تضع مدارس التعليم العام أهدافها     
  .في ضوء رؤية واضحة لديها

72.82  1.00  5.00  90908.    

رســالة مــدارس التعلــيم العــام 
  .واضحة لدى العاملين بالمدارس

74.56  100.  5.00  86328.    

تحقق مدارس التعليم العام األهداف     
ضـوء   فـي    التي وضعتها لنفسها  

  . المتاحةإمكاناتها

73.78  1.00  5.00  85001.    

تضع مدارس التعليم العام بـدائل       
  .ستراتيجية مناسبةا

70.88  1.00  5.00  92422.    

تــشارك مــدارس التعلــيم العــام 
في إعداد الخطط    همجميعالعاملين  

التنفيذية المـساعدة فـي تطبيـق       
  .ةاإلستراتيجي الخطة 

64.96  1.00  5.00  99847.    

تلتزم إدارة مدارس التعليم العـام      
مج والجداول الزمنية التـي      بالبرا

  .تضعها لتحقيق أهدافها

67.0  1.00  5.00  88575.    

تلتزم إدارة مدارس التعليم العـام      
بالموازنة المحـددة فـي الخطـة       

  .التنفيذية

70.30  1.00  5.00  94083.    

يوجد تـوازن فـي تطبيـق إدارة        
مدارس التعلـيم العـام للقـضايا       

ــتراتيجي  ــاجميع ةاإلس ــي  ه الت
  .خطةتتضمنها ال

65.64  1.00  5.00  99184.    

تطبق إدارة مدارس التعليم العـام      
 ومؤشرات أداء واضـحة     ،معايير

  .للحكم على الخطة

70.30  1.00  5.00  92514.    

مدارس التعليم العام المرونـة      لدى
الكافية لمقابلـة التغيـرات التـي       

  .ف معها والتكي،تحدث في البيئة

68.94  1.00  5.00  79912.    

          71.123  العام المتوسط 
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للمجـال    هاجميع المتوسطات الحسابية أن لنا ، يتضح)5(استعراض الجدول رقم بعد  و
 اإلسـتراتيجي  الثالث المتعلق بمدى ممارسة مدارس التعليم العام  لعمليـة التخطـيط             

 أنن  ، مما يبي  )71.12( المتوسط العام للمجال بلغ      أن، و )77.0ـ  64.96(تنحصر بين 
هـم يمارسـون عمليـة التخطـيط        أنّمن مجتمع الدراسة يوافقـون علـى         )71.12(

تقوم إدارات مدارس التعليم    :"  بدرجة مرتفعة، وقد حصلت الفقرة القائلة      اإلستراتيجي  
 تـؤثّر  أن المختلفة التي يمكـن      المتغيراتالعام بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على       

 من حيث المتوسط الحسابي فـي       األولىة  على المرتب "عليها في المستقبل بشكل مستمر    
 المعيـاري   رافهـا انح وبلـغ    ،)77.0(المجال الثالث، حيث بلغ متوسطها الحـسابي        

 وتعتبر قيمة المتوسط الحسابي لهذه الفقرة مرتفعة، ويعزو الباحث ذلـك            ،.)93791(
 حرص المدارس على صياغة رسالتها ونشرها بطريقة واضحة وميسرة للجميـع            إلى
 الخاصة بكل مدرسة، وفي     رنتنتاال الباحث وجود هذه الرسالة على صفحة         الحظ إذ،

تشارك مـدارس التعلـيم العـام       : " فيما حصلت الفقرة القائلة   . منشوراتها التعريفية   
 في إعداد الخطط التنفيذية المـساعدة فـي تطبيـق الخطـة             فيهاهم  جميع نوالعاملو

، )64.96(ا المجال بمتوسط حـسابي      على المرتبة الثالثة عشر في هذ     " ةاإلستراتيجي  
ويفسر  ، الحسابي متوسطة  وتعتبر قيمة المتوسط  .) 99847(  معياري  بلغ      رافانحو

 بضعف تطبيق  إدارات المدارس للنظرة العلمية الصحيحة بوجوب      ةالنتيجالباحث هذه   
 الضعف النـسبي    إلى ذلك   ويعزو ،ةاإلستراتيجي   الخططمشاركة العاملين في وضع     

 الناتج عـن ضـعف التـدريب        اإلستراتيجي   العاملين في مفهوم التخطيط      لدى بعض 
  .حسب خبرة الباحث

 الديمغرافيـة   المتغيراتما أثر   : هاعلقة بالسؤال الثالث وتفسير   تعرض النتائج الم  ـ  
 فـي مـدى     العينـة والوظيفة ألفراد     العلمي، والتخصص، والخبرة،   المّؤهل :اآلتية

 أبـوظبي  لدى مدارس التعليم العام في منطقة اتيجي اإلستروضوح عمليات التخطيط  
  .التعليمية
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  :ـ التخصص1
  ةنتائج تحليل التباين الثالثي الستخراج دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابي) 6(جدول ال

 . كافة ولمجاالت البحثالعينة تعزى لتخصص أفراد ها جميع للمجاالت

مجموع   المصدر  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

الداللة 
  اإلحصائية

  .555  2  1.110  بين المجموعات
  .265  203  53.748  داخل المجموعات

وضوح 
مفهوم 

التخطيط 
  ..........  205  54.858  يالكلّ  اإلستراتيجي 

  
2.096  

  
.126  

  .084  2  .169  بين المجموعات
  .194  203  39.475  داخل المجموعات

االهتمام 
بالتخطيط 

  ..........  205  39.643  يالكلّ  اإلستراتيجي 

  
434  

  
.649  

  .754  2  1.508  بين المجموعات
  .451  203  91.472  داخل المجموعات

ممارسة 
التخطيط 

  ..........  205  92.981  يالكلّ  اإلستراتيجي 

  
1.674  

  
.190  

  
بين  )0.05(ة عند مستوى يعدم وجود فروق ذات دالله إحصائ) 6(يتضح من الجدول 

واهتمام، وممارسة إدارات مدارس التعليم      المتوسطات الحسابية لدرجة مدى وضوح،    
   .العينةلتخصص أفراد  عزى ياإلستراتيجي  للتخطيط العام 

  :  العلميالمّؤهلـ 2
  ةنتائج تحليل التباين الثالثي الستخراج دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابي) 7( جدولال

  . كافة ولمجاالت البحثالعينة لدرجة تعزى للمؤهل العلمي ألفراد 
مجموع   المصدر  المجاالت

  المربعات
درجات 
الداللة   قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

  اإلحصائية
  .262  3  .785  بين المجموعات
  .268  202  54.073  داخل المجموعات

وضوح مفهوم 
التخطيط 

  ــــــــ  205  54.858  يلكلّا  اإلستراتيجي 

  
978.  

404.  

  .619  3  1.856  بين المجموعات
  .187  202  37.787  داخل المجموعات

االهتمام 
التخطيط 

  ــــــــ  205  39.643  الكلي  اإلستراتيجي 

3.308  
  

021.  

  .299  3  .897  بين المجموعات
ممارسة   .456  202  92.084  داخل المجموعات

التخطيط 
  ــــــــ  205  92.981  يالكلّ  اإلستراتيجي 

  
656.  
  
  

  
580.  
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بـين   ) 0.05(ة عند مستوى    وجود  فروق ذات داللة إحصائي      )7(يتضح من الجدول    
 هـل  للمّؤ ة لدرجة ممارسة إدارات مدارس التعليم العـام تعـزى         المتوسطات الحسابي

  .العينةالعلمي ألفراد 
 اسـتخدام   لعلمي  لدرجة ممارسة تم     ا المّؤهلوللكشف عن داللة الفروق في مستويات       

  .للمقارنات البعدية المتعددة( Bonferroni)  بنيفروني   اختبار
  للمقارنات البعدية المتعددة(Bonferroni)  بنيفروني  نتائج اختبار)  8(الجدول 

   العلميالمّؤهل متغير ل

فرق   المّؤهل العلمي   المستقلالمتغير
  المتوسطات

الخطأ 
  المعياري

  لةالدال

  1.00  0.069  0.0395  دبلوم عالي
  بكالوريوس   العلميالمّؤهل  0.032  0.109  0.306  ماجستير

  
  1.00  0.182  -0.205  دكتوراه

 العلمي ولصالح   المّؤهل متغيروجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر       ) 8(يبين الجدول   
  . ترفض الفرضية الصفريةتأسيسا على هذاحملة البكالوريوس، 

    :لخبرةـ ا3
  نتائج تحليل التباين الثالثي الستخراج دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابية ) 9(جدولال

  . ولكافة مجاالت البحثالعينةأفراد تعزى لخبرة  
مجموع   المصدر  المجاالت

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

الداللة 
  اإلحصائية

  .541  .720  .194  3  .581  بين لمجموعات
      .269  202  54.277  المجموعات داخل

وضوح 
مفهوم 

التخطيط 
      .........  205  54.858  يالكلّ   اإلستراتيجي

  .016  3.530  .658  3  1.975  بين لمجموعات
      .186  202  37.669  داخل المجموعات

  االهتمام
بالتخطيط 

      .........  205  39.643  يالكلّ  اإلستراتيجي 
  .090  2.195  .978  3  2.935  لمجموعات بين

      .446  202  90.045  داخل المجموعات
ممارسة 
التخطيط 

      ..........  205  92.981  يالكلّ  اإلستراتيجي 
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بـين  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة  إحصائية عند مـستوى           )9(ن من الجدول    يتبي
ط  المتوسطات الحسابية لدرجـة ممارسـة إدارات مـدارس التعلـيم العـام للتخطـي             

وللكشف عن داللة الفـروق تـم اسـتخراج           العينة أفراد تعزى لخبرة    اإلستراتيجي  
رافاتنحواالة، المتوسطات الحسابية ألثر الخبرة ومقارنتها المعياري.  
  ة ألثر الخبرة المعياريواالنحرافاتة، المتوسطات الحسابي) 10(الجدول

  االهتمام  وضوح المفهوم  الممارسة  
   المتوسط 4-

  ن
   المعيارياالنحراف

3.4811  
51  

.73667  

3.9776  
51  

.46631  

3.7899  
51  

.35497  
   المتوسط  5-10
  ن
   المعيارياالنحراف

3.6818  
44  

.53180  

3.8636  
44  

.49291  

3.9188  
44  

.34363  
  المتوسط 10-

  ن
   المعيارياالنحراف

3.4650  
110  

.68235  

3.8532  
110  

.54987  

3.6740  
110  

.49112  
  المتوسط 5.0

  ن
   المعيارياالنحراف

4.6923  
1  
0  

4.0000  
1  
0  

3.8571  
1  
0  

  الكلي المتوسط
  ن
   المعيارياالنحراف

3.5213  
206  

.67347  

3.8870  
206  

.51730  

3.7889  
206  

.43975  

 العينة العلمي ألفراد    المّؤهلوللكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر          

 العلمي ،ومـن خـالل مقارنـة        المّؤهلويات  تم استخراج المتوسطات الحسابية لمست    

 وممارستهم له،تبين   اإلستراتيجي  طيط  خمتوسطات درجة اهتمام إدارات المدارس بالت     

نة أفراد هناك فروقاً بين متوسط درجات    أنر تعزى لالعيأصحاب الخبرة ولصالح متغي 

  ) 10ـ5(الخبرة المتوسطة 
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  :الوظيفة.4
   للعينات المستقلة)ت(نتائج اختبار  )11(جدول ال

  اختبار لمتغير
  تجانس التباين

    
  ف

داللة 
تجانس 
  التباين

    )ت(قيمة 
درجات 
  الحرية

  )ت(داللة 
  بزيلين

  )غيرمتجهة(

  فروق
  المتوسطات

فروق 
  الخطأ
  المعياري

تجانس 
  التباين

5.417    228-2-  204  0.027  0.13937-  .0625  

(ية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائ   ) 11(ن الجدول   يبيα = 0.05(   تعزى إلـى
ن  واالهتمام به، بينما تبـي     ،اإلستراتيجي   الوظيفة في مجالي وضوح مفهوم التخطيط        متغير

تعزى للوظيفة فـي مجـال      ،  )α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
  . ولصالح فئة الموجهين،اإلستراتيجي ممارسة التخطيط 

  :خالصة نتائج الدراسة
، من مجتمع البحث يوافقون بدرجة مرتفعة على وضوح         )77.48 (أنت النتائج على     دلّ -

من مجتمع البحـث يوافقـون      ) 75.116 (أن لديهم، واتضح    اإلستراتيجي  مفهوم التخطيط   
 التخطـيط  أن بدرجة مرتفعـة، ويعتبـرون   اإلستراتيجي  لديهم اهتماماً بالتخطيط     أنعلى  

مة لتحقيق الجودة الشاملة في أداء مدارس التعليم العام، حيث بلـغ          خطوة الز  اإلستراتيجي  
 وتعتبر قيمة المتوسـط الحـسابي لهـذه       ،)84.360(المتوسط الحسابي للفقرة الخاصة بها      

  .الفقرة مرتفعة جداً
 المسؤولين عـن إدارة     أنمن مجتمع البحث يوافقون على       )75.89 (أنت النتائج على     دلّ -

  . بدرجة مرتفعةاإلستراتيجي عام يمارسون عملية التخطيط مدارس التعليم ال
 هناك ضعفاً في مشاركة إدارة مدارس التعليم العام للعـاملين فـي             أنت النتائج على     دلّ -

 والخطط التنفيذية، إذ حصلت الفقرة الخاصة بقياس هذا األمـر  ةاإلستراتيجي إعداد الخطة  
  . القيمة من المقبول، وتقترب هذه).6961( متوسط حسابي بلغ ىعل

شرات أداء واضحة للحكـم علـى       ق معايير ومؤّ   إدارة مدارس التعليم العام تطب     أناتضح  
، )70.30(الخطة بدرجة كافية، فقد حصلت الفقرة الخاصة بذلك على متوسـط حـسابي              

 درجـة   ل عن الفقرات األخرى بحيـث تحتـلّ       ها تقّ  لكنّ ،وهي قيمة مرتفعة بحسب المعيار    
  .المرتفعمتوسطة من 
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