International Journal of Educational Psychological Studies – Vol. 2, No. 3, 2017, pp. 430 - 460
e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130
Available online at http:// www.refaad.com

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال
وجنوب الباطنة في سلطنة ُعمان
حسام الدين السيد محمد ابراهيم

دكتور باحث بشعبة بحوث التخطيط التربوي في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بمصر (باحث رئيس)
h.ibrahim@unizwa.edu.om

خميس بن عبدهللا بن سعيد البوسعيدي

باحث تربوي بو ازرة التربية والتعليم – سلطنة ُعمان (باحث ٌمشارك)

بدرية بنت درويش بن صالح البلوشية
و ازرة التربية والتعليم -سلطنة عمان

وطالبة دكتوراة بجامعة تونس (باحث ٌمشارك)

الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب
الباطنة في سلطنة ُعمان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،كما استخدمت االستبانة في جمع البيانات وتم تطبيقها على عينة
المعلمين األوائل والمشرفين .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معوقات تطبيق التخطيط
مكونة من ( )76من ُمديري المدارس و ُ
االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان لمحاور الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة

المتوسطة ،كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى ( )α ≤ 0.05تُعزى
ومتغير الخبرة لصالح أكثر من  10سنوات،
إلى متغير المؤهل العلمي ،ولكن توجد هذه الفروق في ٌمتغيرات الجنس ولصالح الذكورُ ،
ومتغير الوظيفة لصالح المشرفين.
ُ
الكلمات المفتاحية :المعوقات  ،التخطيط االستراتيجي ،المدارس الخاصة  ،سلطنة ُعمان.
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المقدمــة:
تواجه مدارس اليوم تحديات وتطورات كثيرة ومتنوعة مثل العولمة ،واالنفجار المعرفي الهائل ،وثورة االتصاالت
والمعلومات ،والتطور التكنولوجي ،ولمواجهة كل هذه التحديات والتطورات أصبح لزاماً عليها أن تخطط جيداً لكافة برامجها

المهتمين بالعملية التعليمية من هيئة عاملين بالمدرسة والطلبة
ومشروعاتها وأنشطتها الحالية والمستقبلية من خالل مشاركة كافة ٌ
المحيط بالمدرسة.
المجتمع المحلي ُ
وأولياء األمور وأعضاء ُ

ويعتبر مدخل التخطيط االستراتيجي من المداخل اإلدارية التي تُمكن المدارس المعاصرة من مواجهة تحدياتها وتحقيق
ُ
أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية؛ حيث يتضمن مجموعة من األنشطة والعمليات التي تستخدمها المدرسة لتحقيق أهدافها
صنع واتخاذ الق اررات الرشيدة بشأن االستثمار
وتوجهها االستراتيجي على المدى البعيد ) ، (Nyagah,2015, 183كما ٌيمكنها من ٌ
األمثل لمواردها البشرية والمادية لتنفيذ هذه االستراتيجية ومتابعتها وتقويمها(Haythem ,2015, 3).
ويهدف التخطيط االستراتيجي إلى تحقيق التوازن اإليجابي بين المدرسة وبيئتها على المدى الطويل ،وتوفير عملية

منهجية لجمع المعلومات عن الصورة الكبرى للمؤسسة واستخدامها لتحديد اتجاهها ،ومن ثم ترجمة هذا االتجاه إلى أهداف محددة

وأغراض وإجراءات ،فهو يمزج بين التفكير المستقبلي والتحليل الموضوعي والتقييم الذاتي لألهداف واألولويات لرسم مسار عمل
مستقبلي يضمن حيوية المنظمة وفعاليتها بصورة ٌمستمرة(Kimiti, et.al.,2014, 2).

كما يهدف إلى بناء استراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق تنظيمية تحقق الخيارات االستراتيجية طويلة المدى تمكن

المدرسة من العبور للمستقبل وتحقيق نتائجها المرجوة ،وذلك من خالل وضع رؤية ورسالة ٌمحددتين ،واتخاذ ق اررات فعالة تتالءم مع
البيئة التنظيمية للمدرسة لتحقيق أهدافها االستراتيجية(Bagire & Namada ,2013,481).

ويساعد التخطيط االستراتيجي المدرسة على حل ٌمشكالتها ،وتدعيم تنفيذ عمليات التغيير بها  ،ومساعدتها في تحديد

أولوياتها ،وفهم البيئة الخارجية التي تٌحيط بها وما بها من فرص وتهديدات ،والبيئة الداخلية وما بها من جوانب قوة وضعف ،
وتحديد التقدم في تحقيق أهدافها ،كما يهتم أيضًا بالطلبة؛ حيث ُيركز على عمليات تعليمهم وتعلمهم وإنجازاتهم وتوقعاتهم ،
ومشاركاتهم ورفاهيتهم ،وانتقاالتهم وتحوالتهم(Victoria Department of Education, 2012,3-4).

كما ٌيحفز التخطيط االستراتيجي األفكار واإلبداعات الجديدة ،وتحسين أساليب التواصل التنظيمي بين مختلف مستويات
المدرسة ،وكذا تحسين التفاعل واالندماج بين أعضائها ،واالهتمام بجميع العمليات واألنشطة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة،

ال عن زيادة قدراتها على منع التهديدات الخارجيةSosiawani, et.al.,2015, 202-( .
المتاحة ،فض ً
واالستثمار األمثل للفرص ٌ

)203

ويتميز التخطيط االستراتيجي بعدة سمات حيث؛ إنه عملية تعليمية اكتشافية ُمنفتحة ،وواقعية ومرنة ،ومحددة ،ومرتبة
المسائلة
ومستدامة  ،وشاملة وتشاركية  ،وتدعم ٌ
وملهمة ٌ
األهداف ،ومبتكرة ،وسريعة االستجابة للتغيرات ،كما أنه عملية طموحة ُ
المحيطة  ،وتعتمد على بيانات ومعلومات دقيقة(Lingam, et.al.,2014,20-21) .
المحاسبة  ،وتهتم بالبيئة ٌ
و ُ
إذن يتضح أن التخطيط االستراتيجي أحد مداخل التطوير والتحسين والتغيير المدرسي ،ويهدف إلى تحقيق الجودة والتميز

المحاسبة الدقيقة وعلى المدى البعيد ،ويحقق مجموعة من الفوائد المتنوعة للعملية التعليمية؛ حيث
المسائلة و ُ
في األداء في إطار من ُ
صنع
ويركز على إنجازاتهم ومشاركاتهم في األنشطة المدرسيةُ ،
يرتقي بعمليات تعليم وتعلم الطلبةُ ،
ويمكن اإلدارة المدرسية من ُ
المشاركة
ناء على بيانات ومعلومات دقيقة  ،واالستثمار األمثل لموارد المدرسة المادية والبشرية ،وتحقيق ُ
واتخاذ ق اررات رشيدة ُب ً
ومعلمين وأخصائيين وطلبة وأولياء أمور وأعضاء مجتمع محلي ،مما ُيساهم
المهتمين بالعملية التعليمية من إدارة ُ
الفاعلة بين كافة ُ

في حل ُمشكالت العملية التعليمية ،وتحقيق أهداف العملية التعليمية بجودة وتميز.
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ويتضمن الت خطيط االستراتيجي مجموعة من المراحل تبدأ بإعداد وتهيئة البيئة المدرسية من خالل إدارة مدرسية تؤثر
المختلفة
ومعتقداتهم ،وتمكنهم من مواجهة التحديات ُ
إيجابياً على هيئة العاملين ،وتُغير من رؤيتهم وأفكارهم وعقلياتهم وتوجهاتهم ُ
) ، (Lasisi & Ali,2010, 94ويتم في هذه المرحلة تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي من أعضاء منظرين قادرين على الخيال
وتصور المستقبل ،وآخرين إجرائيين تنفيذيين يركزون على إنجاز المهام وتنفيذها ،وتكون لديهم السلطة والقابلية واالحترام  ،ويمثلون

كافة المستويات التنظيمية المدرسية(.الحر)53 ،2003،

أما المرحلة الثانية من التخطيط االستراتيجي فتشتمل على بلورة الرؤية وهي حلم يتمناه القائمون على المدرسة ويعملون

لتحقيقه ،كما أنها حالة مستقبلية تستدعي التفكير في الوسائل التي تؤدي إلى جعلها ممكنة التنفيذ( .و ازرة التربية والتعليم بجمهورية
مصر العربية)21 ،2009،
وتتضمن المرحلة الثالثة من التخطيط االستراتيجي تحديد القيم وهي بمثابة إرشادات في العمليات والبرامج واألنشطة ،ومن

أمثلة القيم االلتزام واالحترام المتبادل ،والتقدير ،والجودة ،واالهتمام ،والثقة بالنفس واآلخرين ،باإلضافة إلى التخصص ،والرعاية
واالهتمام ،والملكية ،والفخر ،الدعم ،والصدق واإلخالص،والمسئولية،
).Training,2005,6-7
أما المرحلة الرابعة من التخطيط االستراتيجي فتشتمل على تشكيل الرسالة حيث تُعد ترجمة تفصيلية لرؤية المدرسة وتٌعبر
عن الوظيفة الرئيسة لها وسبب وجودها ،وما الذي ينبغي أن تحققه عملياتها ،وذلك من خالل االعتماد على بيانات تتعلق بتاريخ
(Victoria Department of Education and

المستقبلية(Hinton,2012, 9-10) .
المدرسة ،ومناهجها الدراسية ،وثقافاتها  ،وخدماتها  ،ووضعها الراهن وتطلعاتها ُ
وتشتمل المرحلة الخامسة للتخطيط االستراتيجي على أسلوب التحليل البيئي الرباعي ) ،(SWOTحيث يتضمن تحديد

وتشخيص العوامل الداخلية وهي جوانب القوة ) (Strengthوالضعف) (Weaknessفي القدرات واألداءات الخاصة بالمدرسة
الحالية أو المتوقعة مستقبليًا مثل :قدرات هيئة العاملين ،والوضع المالي ،ومصادر العمل التطوعي ،واألبنية والتجهيزات المدرسية
) ،(Gretzky,2010,93كما تتضمن تحديد وتشخيص العوامل الخارجية وهي الفرص

) (Opportunitiesوالتهديدات

) (Threatsالمتوقعة والتي تفرزها حركة المتغيرات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية في المجتمع
ويعد أسلوب  SWOTأداة ذات قوة كبيرة وفعالية عالية تٌساعد المدرسة على ُمعالجة قضاياها ،وكيف
(ٌ ،)Rao,2010,54-55
المحتمل أن تواجهها حالياً أو مستقبالً
يمكنها استخدام جوانب قوتها لالستفادة من الفرص والتغلب على التهديدات التي من ُ

) ، (Kiptoo & Mwirig ,2015, 188وهو أيضاً أداة تحليل منهجية لتحديد العوامل التي تُشكل االستراتيجيات  ،والوصول إلى
أفضل تكيف وتوافق وتوازن بين العوامل الداخلية والخارجية.
)(Zohrabia &Manteghib ,2011, 206
في حيت تتضمن المرحلة السادسة للتخطيط االستراتيجي تحديد وصياغة األهداف اإلستراتيجية لتحسين وتطوير األداء
المدرسي في شتى ال مجاالت وال سيما عمليات تعليم وتعلم الطلبة واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة  ،والتنمية
المهنية لهيئة العاملين بالمدرسة ،وتحسين وتطوير المناهج الدراسية وما يرتبط بها من أنشطة(Sapungan .

).&Mondragon,2015,150-151

وتتناول المرحلة السابعة وضع الخطة التنفيذية وهي وثيقة تشمل توجيه السياسات واستراتيجيات التنفيذ ،واإلجراءات
) ، (Chukwumah,2015, 136وتهدف إلى ترجمة األهداف واالستراتيجيات

المتابعة والتقييم
والمعايير الالزمة للتنفيذ و ٌ
والمسؤوليات إلى إجراءات عملية  ،ويتم فيها تحديد أولويات التنفيذ في ضوء إطار زمني محدد ،وتنتقل بالبرامج والمشروعات من
المبادئ العامة إلى البرامج المحددة ،ومن النظرية إلى التطبيق ،ومن العموميات إلى الخصوصيات.(Carron,2010,34-35 ) ،
وتشتمل المرحلة الثامنة للتخطيط االستراتيجي على المتابعة والتقويم وهي المقياس الذي يمكن من خالله الحكم على مدى

تحقيق برامج ومشروعات الخطة ألهدافها ووسائلها المحددة مسبقاً ،وتتعدد وتتنوع أساليب التقويم فيمكن أن يكون تقويماَ ذاتياً أو
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داخلياً أو خارجياً ،ويمكن أن يكون تقويماً مرحليًا أو نهائيًا ) ، (Chang,2008,8-9ويعتمد التقرير السنوي للمدرسة على تقويم
الخطة التنفيذية وما تحقق منها من أهداف ،وما لم يتحقق فيتم ذكر أسباب ذلك ،كما يكون من أولويات العمل في السنة التالية.
)(Victoria Department of Education, 2017,3
ومتشعبة األبعاد وتسير وفق مراحل ُمحددة،
وتأسيسًا على ما سبق يتضح أن التخطيط االستراتيجي عملية ُمتعددة األركان ٌ
وكل مرحلة تشتمل على مجموعة من العمليات تتكامل مع بعضها البعض لتيسير االنتقال إلى المرحلة التي تليها  ،وتعتمد على

المخطط لها ومن ثم تحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة وتميز في
التحديد الدقيق للمهام والمسئوليات للقيام باألنشطة والبرامج ُ
العمل.
ولكن يواجه التخطيط االستراتيجي عديداً من المعوقات تحد من فعاليته ومن تحقيق أهدافه بجودة وتميز حيث أورد العجمي

( )405- 404 ،2011عدة معوقات تواجه عمليات التخطيط االستراتيجي المدرسي تتعلق باألهداف المرجوة  ،والمشاركة الداخلية
والخارجية ،والبيانات والمعلومات ،واالعتماد المتبادل بين أقسام المدرسة ،والمصادر والموارد.
وأشار عاشور ( )7،2006إلى عدة معوقات للتخطيط االستراتيجي تتمثل في "عدم توفر وقت اإلدارة لكثرة انشغالها بالمهام
الكثيرة ،ونقص الموارد المادية ،وضعف التزام العاملين ،واالفتقار إلى التنوع في فريق التخطيط ،والخوف من التغيير ،واالفتقار إلى
رؤية وقيم مشتركة ،ونقص المعرفة بالتخطيط".

وتناولت مصطفى ( )205-203 ،2012مجموعة أخرى من المعوقات التي تواجه عمليات التخطيط االستراتيجي تشتمل

على انخفاض المستوى المهني واألكاديمي لإلدارة المدرسية ،وانخفاض المعايير األكاديمية للمعلمين والعاملين ،وغياب نظم المحاسبة
والمعايير المتفق عليها ،وضعف مشاركة الطلبة ،وعدم فعالية المناهج والتعليم وممارسات التدريس ،وعدم وضوح األهداف ،قصور
مشاركة أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المدني.
وتوصل كل من كيبروب وزمالؤه ) (Kiprop, et.al.,2015, 54-55إلى وجود ُمعوقات تواجه تطبيق التخطيط
االستراتيجي مثل :افتقار القيادات المدرسية إلى كثيير من المهارات اإلدارية وكذا مقاومتها للتغيير ،ونقص التمويل ،وافتقار المباني
المناسبة ،وقلة الوعي بالسياسات التعليمية القائمة باإلضافة إلى قدمها وعدم تطويرها ،فضالً عن نقص
المدرسية إلى التجهيزات ُ
المنظم على العملية التعليمية ،وضعف الثقافة التنظيمية للعاملين بالمدرسة ،وضعف أدوار مجالس اآلباء
المتميز واإلشراف ُ
التدريب ُ
المجتمعية.
المشاركة ُ
والمعلمين ،وعدم القدرة على استخدام أسلوب  ، SWOTوقلة ُ
كما كشف موري ) (Mori, 2013,10-11عن عدة معوقات تواجه التخطيط االستراتيجي مثل :اعتماد اإلدارة على الفكر

التقليدي ،وقلة الوعي بأهميته ،ووجود أخطار أو أزمات مفاجئة تتعرض لها المؤسسة ،وعدم استيعاب المؤسسة التغييرات الجديدة،

وقلة الموارد المدرسية مثل( الوقت -الطاقة -المال) ،وضعف إعداد وتجهيز البيئة المدرسية لعملياته.
ناء على ما سبق يتضح أن التخطيط االستراتيجي يواجه مجموعة من المعوقات بعضها معوقات مادية تتضمن قلة
ُ
وب ً
الموارد المادية المدرسية من أبنية وتجهيزات و مصادر مالية ،والبعض األخر معوقات بشرية تتمثل في افتقار اإلدارة المدرسية
للمهارات ،ومقاومة العاملين بها للتغييرات الناتجة عن التخطيط  ،ونقص التدريب الالزم في هذا المجال ،وقصور مشاركة أولياء
األمور والمجتمع المحلي.
وفي سلطنة ُعمان تُعتبر المدارس الخاصة رافدًا مهمًا من روافد التعليم وشريك أساسي مع المدارس الحكومية في تقديم
الملتحقين بها ( ( 89275طالبًا ،
الخدمات التعليمية للمجتمع  ،حيث بلغ عدد المدارس الخاصة ( )500مدرسة ،وعدد الطلبة ٌ
ووصل عدد المعلمين فيها إلى ( )11300معلم ومعلمة وهذا وفق اإلحصاء السنوي لو ازرة التربية والتعليم في العام الدراسي

2017م2018/م( .و ازرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان ،)2017 ،وأولت و ازرة التربية والتعليم اهتمامًا ٌمتمي ًاز بالمدارس الخاصة حيث
المديريات العامة للتربية والتعليم التابعة
يوجد بالو ازرة دائرة للمدارس الخاصة ،وكذلك توجد أيضًا دائرة للمدارس الخاصة في جميع ً
لها( .و ازرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان)2013 ،
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ويتولى مسئولية التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة اإلدارة المدرسية ممثلة في ُمدير المدرسة ومساعده  ،باإلضافة
إلى مشاركة مجلس اآلباء واألمهات في عمليات التخطيط المدرسي في كثير من المجاالت( .و ازرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان،

ومتابعة
 ، )15-14،2006وتتولى هذه الفئات مسئولية إعداد خطة المدرسة بمشاركة العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسةُ ،

تنفيذها ،وتقويمها وتطويرها( .و ازرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان.)13-10 ،2015 ،
ونظ اًر ألهمية التخطيط االستراتيجي والمعوقات التي تواجهه فقد تناولته كثير من الدراسات السابقة العربية حيث أشارت
نتائج دراسة القشبري ( )2007إلى ضعف صياغة أهداف الخطة االستراتيجية وفي تنفيذها وتقويمها ومتابعتها في المدارس الثانوية

في محافظة عدن.

وكشفت نتائج دراسة الشاعر ( )2007عن وجود معوقات بدرجة متوسطة تتعلق بتطبيق مديري المدارس الحكومية

للتخطيط االستراتيجي بمحافظات غزة بفلسطين أهمها صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية  ،وكثرة انشغالهم بمشكالت الطلبة
وأولياء األمور ،ووجود معوقات بدرجة عالية تتعلق بالمدرسة والعاملين فيها أهمها قلة اإلمكانات والموارد المتاحة للمدرسة ،كما

كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

تُعزى لمتغيرات الجنس والخبرة ،بينما توجد فروق في متغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل األدنى وهو الدبلوم.
وتوصلت نتائج دراسة محمد ( ) 2008إلى أن التعليم الثانوي المصري يعاني من عديد من المشكالت تعوق التخطيط
االستراتيجي أهمها ضعف تحقيق التعليم ألهدافه ،وانخفاض إ نتاجيته وكفاءته الداخلية والخارجية ،وزيادة كلفته التعليمية ،وقلة الموارد
المادية والمالية المتاحة له ،وقلة مساحة المباني الدراسية وتقادمها ،وانخفاض دخل العاملين.
وأظهرت نتائج دراسة اللواتية ( )2013وجود معوقات بدرجة كبيرة في تنفيذ التخطيط االستراتيجي بالمديريات العامة للتربية
والتعليم في سلطنة ُعمان في مجاالت طبيعة التخطيط االستراتيجي ،وإدارة دائرة التخطيط واالحتياجات ،ورؤساء األقسام ،والعاملين
المحيطة والمجتمع المحلي ،كما أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
بدائرة التخطيط ،والبيئة ُ

لمتغيرات النوع والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
الداللة (ٌ )α ≤ 0.05

وأبرزت نتائج دراسة الليمون ( )2014وضوح المفهوم العام للتخطيط االستراتيجي لدى إدارات مدارس التعليم العام بمنطقة

أبو ظبي التعليمية بدرجة مرتفعة  ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لمتغير المؤهل العلمي لصالح
البكالوريوس ،وسنوات الخبرة لصالح أكثر من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات ،والوظيفة لصالح الموجهين.
وخُلصت نتائج دراسة الحربي ( )2015إلى وجود معوقات بدرجة عالية خاصة بتطبيق التخطيط االستراتيجي في مدارس

المرحلة الثانوية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مجاالت طبيعة التخطيط االستراتيجي ،والعاملين  ،واإلدارة التعليمية
العليا ،والمجتمع المحلي ،كما خلُصت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في عدد سنوات

الخبرة.

وبينت نتائج دراسة العبري ( )2016أن ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة ُعمان للتخطيط االستراتيجي
جاءت بدرجة متوسطة في مجاالت :القيم ،والرسالة ،واألهداف االستراتيجية ،وضعيفة في مجاالت التحليل البيئي ،والرؤية

المستقبلية ،وتنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويمها ،وتهيئة المعهد للتخطيط  ،كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ٌ
الداللة ( )α ≤ 0.05للمؤهل العلمي لصالح الماجستير ،وسنوات الخبرة لصالح أكثر من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات.

كما اهتمت كثير من الدراسات السابقة األجنبية بالتخطيط االستراتيجي حيث أشارت نتائج دراسة تسايكوروس وباساريدس
( )Tsiakkiros and Pashiardis, 2002إلى أن تطبيق التخطيط االستراتيجي في النظام التعليمي القبرصي يعتمد على عدة
ركائز أهمها وجود قيادات ٌمتميزة للتعليم  ،وتنمية قدرات الموظفين من خالل برامج التنمية المهنية المتميزة ،وزيادة الموارد المالية
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لو ازرة التربية والتعليم ،وتنمية الروابط المحلية بين المدارس واآلباء والمنظمات المحلية والسلطات المحلية ،وتوفير أدوات وأجهزة
وآالت تكنولوجية متطورة في المدارس ،والربط بين المؤسسات التعليمية وغير التعليمية.
وتوصلت نتائج دراسة بيل ( )Bell, 2002إلى أن التخطيط االستراتيجي مكن إدارة المدارس اإلنجليزية من التعرف على

جوانب القصور في العمل ،ودعم عمليات التطوير المدرسي ،وأكسب المدارس قدرة من المرونة في تنفيذ برامجها ،وعزز التعاون
والمشاركة بين المهتمين بالعملية التعليمية .

وكشفت نتائج دراسة ستولر وأخرون ( )Stollar and others, 2006أن نموذج التخطيط االستراتيجي التعاوني في

مدارس الواليات المتحدة األمريكية يعتمد على التعاون بين كافة المهتمين بالعملية التعليمية داخل وخارج المدرسة من إدارة ومعلمين
وطلبة وأولياء أمور والخبراء االستشاريين المحليين أو هيئة التدريس في الجامعات  ،ويساعد المدرسة في التغلب على مشكالتها،
ويوفر إطا اًر ُمتمي ًاز لتحقيق التوافق بين االبتكار وثقافة المدرسة ،ويلبي احتياجات جميع الطلبة ،ويوفر معلومات وبيانات شاملة
تساعد في اتخاذ الق اررات.
وأظهرت نتائج دراسة أنتليكرت ( )Altinkurt, 2010أن اتجاهات موظفي المديريات التعليمية ومديري المدارس التركية

نحو التخطيط االستراتيجي كانت إيجابية في كافة مجاالت الدراسة وهي التطوير التنظيمي ،والثقة  ،واإلنتاجية ،والفعالية ،والواقعية.
وأبرزت نتائج دراسة سونجاها ويان ( )Songhua and Yan , 2012أن التخطيط االستراتيجي كان له دور كبير في

عمليات اإلصالح التربوي في المدارس الصينية في مجاالت عديدة مثل :صنع واتخاذ القرار ،واستقاللية المدارس ومنحها مزيدًا من
السلطات ،والتوظيف األمثل للموارد البشرية والمادية وتحسين الخدمات التعليمية ،وتحسين عمليات اإلشراف التربوي والتقويم
األكاديمي للطلبة.

وخُلصت نتائج دراسة وليامز وجونسون ( )Williams and Johnson, 2013إلى أن مديري المدارس األمريكية يطورون
خططهم اإلستراتيجية وما تتضمنه من قضايا ،ويناقشون التحديات التي تواجهها مع كافة المهتمين بالعملية التعليمية ،ويهتمون
بعمليات تقويم الخطة اإلستراتيجية ،ويركزون على اتخاذ ق اررات إستراتيجية تسمح للمدرسة بمواجهة التحديات والوفاء بالمتطلبات .

وبينت نتائج دراسة وانجاال و ارريا ( )Wanjala and Rarieya, 2014إلى وجود مجموعة من المعوقات تواجه التخطيط
االستراتيجي في المدارس الكينية مثل :قلة المعرفة والوعي بالتخطيط االستراتيجي ،ونمط القيادة التقليدي في المدارس وقلة خبرته،
وضعف الموارد المادية والمالية ،وقلة برامج التنمية المهنية.

مشكلة الدراسة:

المتابعة على المدارس
المشكلة من خالل طبيعة وظيفة أحد أعضاء الفريق البحثي في اإلشراف و ُ
بدأ إحساس الباحثين ب ُ
الخاصة حيث وجدت من خالل زياراتها للمدارس الخاصة وجود خلط بين صياغة مفهوم رؤية ورسالة المدرسة  ،وضعف القدرة على

تحديد الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية للمدرسة ،وقصور في صياغة األهداف االستراتيجية ،وتداخل اآلراء في تحديد محتوى
الخطة التنفيذية السنوية ،واختالف مراحل التخطيط بين المدارس  ،وقصور في تقويم الخطة ومتابعتها ،والمفهوم الخاطئ حول ُمدة

الخطة االستراتيجية  ،ونقص برامج التدريب على التخطيط االستراتيجي ،ووجود بعض القصور في الموارد المادية والبشرية الالزمة

لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة االستراتيجية.

بالمشكلة قام الباحثون بدراسة استطالعية على عينة مكونة من ( )20من ُمديري المدارس
ولتدعيم هذا اإلحساس والشعور ُ
المتابعين للمدارس الخاصة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة بسلطنة ُعمان من غير عينة الدراسة،
المشرفين ُ
والمعلمين األوائل و ُ

وتضمنت الدراسة توجيه سؤال واحد للعينة اشتمل على أهم المعوقات التي تواجه تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة،

المعوقات تواجه تطبيق التخطيط االستراتيجي مثل :قلة تدريب اإلدارة المدرسية
وكشفت نتائج الدراسة إلى وجود مجموعة من ُ
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المجتمع المحلي في البرامج
المعلمين ،وصعوبة تحديد بعض العمليات كالفرص والتهديدات ،وقلة ُمشاركة أولياء األمور وأعضاء ُ
و ُ
والمشروعات واألنشطة التعليمة بالمدارس.
المشكالت في المدارس الخاصة وتُعتبر
وباإلضافة إلى ما سبق أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود بعض ُ
المرتبطة بها
ُمعوقًا للتخطيط االستراتيجي ،حيث توصلت نتائج دراسة الغفيلي ( )2013إلى قصور تنفيذ المناهج الدراسية واألنشطة ُ
في المدارس الخاصة بسلطنة ُعمان ،وقلة تعاون أولياء األمور مع المعلمين ،ووجود مشكالت في عالقة اإلدارة مع المعلمين ،

المعلمين يتحملون كثير من األعباء والمهام والمسئوليات  ،ومشكالت خاصة بالطلبة  ،وعالقة العاملين
وظروف العمل التي تجعل ُ
بأصحاب المدرسة .كما كشفت نتائج دراسة إبراهيم والقتبي ( )2017أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس

الخاصة في سلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين جاءت بدرجة متوسطة في جميع محاور الدراسة وهي اإليثار،
والكياسة ،والروح الرياضية ،والضمير ،والسلوك الحضاري ،وهذا يؤثر بطريقة سلبية على مشاركتهم في عمليات التخطيط
االستراتيجي المدرسي وما يترتب عليها من برامج ومشروعات تخطيطًا وتنفيذا وتقويمًا .

العمانيدة بصدفة
كما أكددت بعدض الد ارسدات السدابقة وجدود أوجده قصدور فدي عمليدات التخطديط االسدتراتيجي فدي المددارس ُ

عامددة حيددث أبددرزت نتددائج د ارسددة االمبوسددعيدية ( )2012وجددود قصددور فددي تحفيددز الرؤيددة للعدداملين بمدددارس التعلدديم األساسددي بسددلطنة

ُعمددان نحددو تحقيددق مسددتوى عد إل
دال مددن اإلنجدداز  ،وأن رسددالة المدرسددة يعتريهددا قصددور فددي تنميددة روح المسددئولية المشددتركة  ،وأن البيئددة
الداخلية للمدرسة ال تحقق الثقة التنظيمية الكاملة بدين العداملين وال تحددد االحتياجدات التدريبيدة التطويريدة لهدم ،كمدا أن البيئدة الخارجيدة
ال تفعل الشراكة المجتمعية بالشكل المطلوب وال تساعد على التعرف على الفرص المتاحة واستثمارها.

وأظهرت نتدائج د ارسدة العلدوي ( )2012وجدود معوقدات لددى ُمدديري مددارس التعلديم األساسدي بسدلطنة ُعمدان فدي تطبيدق
التخط دديط االس ددتراتيجي فد ددي مج دداالت طبيعد ددة التخط دديط االسد ددتراتيجي  ،وم دددير المدرس ددة والعد دداملين بهد دا  ،واإلدارة العليد ددا ف ددي الد ددو ازرة
والمحافظددات التعليميددة  ،والمجتمددع المحلددي والبيئددة الخارجيددة ،كمددا أبددرزت نتددائج الد ارسددة أن الخطددط االسددتراتيجية التددي يددتم إعدددادها

وتنفيددذها علددى المسددتوى المدرسددي ال تتوافددق مددع ال دنهج العلمددي السددليم ،وال تتناسددب أيض دًا مددع التطددورات فددي مجددال التعل ديم المدرسددي
بالسلطنة ونماذج التخطيط االستراتيجي على المستوى العالمي .
اليعربي ( )2013قلة الدافعية للمشاركة في وضع الخطة االسدتراتيجية فدي مددارس التعلديم األساسدي
وأكدت نتائج دراسة ُ
بمحافظددة شددمال الشدرقية فددي سددلطنة ُعمددان  ،وضددعف المعرفددة بصددياغة الرسددالة والرؤيددة للمدرسددة ،وقصددور اإللمددام باألسددس العلميددة
لعناصددر الرسددالة المدرسددية ،وقلددة االسددتعانة ببيددوت الخب درة فددي مجددال التخطدديط االسددتراتيجي ،وإهمددال تشددجيع المبددادرات واإلبددداعات
المدرسددية فددي مجددال التخطدديط االسددتراتيجي ،ونقددص االمكانددات والم دوارد المتاحددة تحددد مددن المشدداركة فددي الخطددة االسددت ارتيجية ،وقلددة
المتابعة الميدانية من القسم المعني من اإلدارة العليا لتقديم التغذية الراجعة المناسبة ،وقلة تدوفير دورات تدريبيدة لمدديري المددارس عدن

التخطيط االستراتيجي ،وضعف الجدية في تكوين فريق عمل مخدتص بهدذا المجدال ،والقصدور فدي تحديدد األهدداف والبدرامج وأولويدات

العمل.

العمانية في
وخلصت نتائج دراسة عيسان والهنداوي ( )2014وجود قصور في عمليات التخطيط االستراتيجي بالمدارس ُ
مجاالت االستعداد للبدء في عمليات التخطيط االستراتيجي ،والرؤية والرسالة والقيم ،وتقييم الوضع الراهن للمدرسة ،واالتفاق على

أولويات التطوير والتحسين ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية ،ومراقبة ومتابعة وتقويم الخطة االستراتيجية ،كما أظهرت نقص وعي ُمديري

المدارس والمعلمين بمفاهيم التخطيط االستراتيجي وقلة إدراكهم ألهميته ،وقلة التدريب في مجال التخطيط االستراتيجي ،ونقص الدعم
للمشاركة،
المعلمين ُ
من اإلدارة العليا ،وضعف اهتمام ُمديري المدارس بإشراك العاملين في عمليات التخطيط ،فضالً عن قلة حماس ُ
وقلة الموارد الماديية المدرسية.

 | 436ا ل ص ف ح ة

وتأسيساً على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤلين اآلتيين:

 .1ما معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة ُعمان ؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس،
والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة ؟

أهداف الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى:

 .1التعرف على معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة ُعمان.
 .2تحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس،
والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة.

أهمية الدراسة :
تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تفيد كافة المهتمين بالعملية التعليمية داخل المدارس الخاصة بسلطنة ُعمان

عامة وفي محافظتي شمال وجنوب الباطنة خاصة من إدارة مدرسية وهيئة عاملين وطلبة ومجلس آباء وأمهات ،وكذا المسئولين
عن متابعة وتقويم أداء تلك المدارس في و ازرة التربية والتعليم والمديريات التعليمية التابعة لها في التعرف على أهم المعوقات التي

تواجه تطبيق التخطيط االستراتيجي ومن ثم وضع حلول لها بطريقة علمية للتغلب على آثارها السلبية ،وتحقيق الجودة والتميز في
مختلف جوانب العملية التعليمية.

حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:
 .1الحــدود الموعــوعية :حيددث اقتصددرت علددى معوقددات التخطدديط االسددتراتيجي فددي خمددس مجدداالت هددي :طبيعددة العمليددات ،واإلدارة
المجتمعية.
ُ
العليا ،والموارد البشرية ،والموارد المادية ،والشراكة ُ
المتابعين.
المعلمين األوائل والمشرفين ٌ
 .2الحدود البشرية :حيث اقتصرت على مديري المدارس و ُ
 .3الحدود المكانية :حيث اقتصرت على المدارس الخاصة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

 .4الحدود الزمنية :حيث أجريت الدراسة الميدانية في الفصل األول من العام الدراسي 2018-2017م.

مصطلحات الدراسة:
 .1التخطيط االستراتيجي:

عرفه بروم ودروري ) (Brumm & Drury ,2013,18بأنه عملية تتكون من عدة مراحل هي :تحديد االستراتيجية

العامة للمؤسسة ،وتحديد المدخل االستراتيجي ،وصياغة االستراتيجية ،واالختيار االستراتيجي ،والخطة التنفيذية.

وعرفه الزبون وحسن ) (Al –Zboon & Hasan , 2012, 811على أنه نوعًا من أنواع التخطيط يتضمن ست مراحل

رئيسة هي :التخطيط لمرحلة التخطيط ،والتحليل االستراتيجي ،وتحديد التوجه االستراتيجي،

وصياغة االستراتيجية ،وتنفيذ

االستراتيجية ،ومتابعة ومراقبة االستراتيجية.

 | 437ا ل ص ف ح ة

كما عرفه جوليان بأنه ) (Julian,2013, 12عملية تتضمن عدداً من الخطوات هي :اإلعداد للتخطيط ،وتحديد

المتطلبات ،وبناء الرؤية ،وصياغة الرسالة ،وتقييم البيئة الخارجية ،وتقييم الموارد الداخلية ،وتحديد القضايا االستراتيجية ، ،وتحديث
ُ
صورة المؤسسة ال ٌكلية في المستقبل.
وفي ضوء ما سبق ُيعرف الباحثون التخطيط االستراتيجي إجرائيًا على أنه عملية شاملة وجهد منظم يقوم به فريق يمثل
كافة المهتمين بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة ُعمان من إدارة مدرسية ومعلمين

وأخصائيين وطالب وهيئة معاونة ،وأولياء أمور وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ،و يتضمن عدداً من الخطوات مثل :وضع

رؤية ورسالة للمدرسة ،وتحديد القيم الموجهة لعمل األفراد ،وتحديد جوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في
البيئة الخارجية ،وتحديد األهداف وأولويات العمل االستراتيجي ،ووضع الخطط اإلجرائية ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
 .2معوقات التخطيط االستراتيجي :

عرف الكلثم وبدارنه ( )193 ،2012معوقات التخطيط االستراتيجي

بأنها" مجموعة الصعوبات البشرية والمادية

والتنظيمية واإلدارية التي تعيق تطبيق التخطيط االستراتيجي ".

وعرفها الشاعر ( )8 ،2007بأنها" األسباب أو العوامل التي قد تعرقل أو تقلل من تحقيق األهداف المرجوة من عملية

التخطيط االستراتيجي".

ومتغيرات اقتصادية واجتماعية
كما عرفتها اللواتية(  )5 ،2013بأنها" كل ما يواجه ُ
المخططون من ظروف ُ
ويفاجيء به ُ
وسياسية أثناء عمليات التخطيط االستراتيجي".

وفي ضوء ما سبق من تعريفات ُيعرف الباحثون المعوقات بأنها العقبات أو الصعوبات أو المشكالت التي تطبيق التخطيط
االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بسلطنة ُعمان .
 .3المدارس الخاصة:

هي المدارس التي يمتلكها أفراد أو شركات أو مؤسسات خاصة ويتلقى التعليم فيها طالب عمانيون وغير عمانيين ،وتشتمل على
المدارس األحادية اللغة ،والمدارس الثنائية اللغة ،والمدارس العالمية( .و ازرة التربية والتعليم )2 ،2006 ،

اإلجراءات المنهجية للدراسة:

وتتمثل تلك اإلجراءات في تحديد منهج الدراسة ،ومجتمعها  ،وعينتها  ،وأداتها ،والتحقق من صدقها وثباتها ،واألساليب

اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة وتحليل البيانات والمعلومات ،وذلك كما يأتي:

منهج الدراسة:

اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي حيث إنه؛ الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد

أو أحداث أو أوضاع معينة بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها والعالقات التي تتصل بها،
وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها(المعايطه.)106 ،2011 ،

مجتمع الدراسة:

بمحافظتي شمال
المتابعين للمدارس الخاصة ُ
تكون مجتمع الدراسة من جميع ُمديري المدارس والمعلمين األوائل والمشرفين ُ
وجنوب الباطنة في سلطنة ُعمان ،والبالغ عددهم ( )215فرداً وفق إحصاء و ازرة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2017م ،

والجدول ( )1يوضح تفاصيل مجتمع الدراسة:
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جدول ()1
يوعح مجتمع الدراسة
م

الوظيفة

العدد

1

ُمدير مدرسة
معلم أول

63
110

3

مشرف

42

2

215

المجموع

عينة الدراسة:

تم أخذ عينة عشوائية ألفراد مجتمع الدراسة بلغت ( )100فردًا  ،وبلغ عدد االستبانات المسترجعة ( )81استبانة ،وتم استبعاد

( )5استبانات لعدم اكتمال البيانات ،وأصبح العدد الصالح للتحليل اإلحصائي ( )76استبانة أي بنسبة ( )%35,3من مجتمع
الدراسة  ،والجدول ( )2يوضح العينة حسب متغيرات الدراسة:
جدول ()2

عينة الدراسة حسب متغيراتها

المتغير
الجنس

المؤهل

سنوات الخبرة

الوظيفة

المستوى

العدد

النسبة %

ذكور

18

23.7

اناث

58

76.3

المجموع

76

100

بكالوريوس

61

80.3

ماجستير

13

17.1

دكتوراه

2

2.6

المجموع

76

100

أقل من  5سنوات

15

19.7

من  5إلى أقل من 10سنوات

29

38.2

أكثر من  10سنوات

32

42.1

المجموع

76

100

ٌمدير مدرسة
معلم أول

25

32.9

42

55.3

مشرف

9

11.8

المجموع

76

100

االجمالي

76

أداة الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد أداة الدراسة بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة

بموضوع الدراسة ،حيث تكونت االستبانة من ( )44فقرة بعد التحكيم ،موزعة على خمسة محاور رئيسة ،وكل محور يندرج تحته عدد
من الفقرات .والجدول ( )3يوضح محاور أداة الدراسة وعدد فقرات كل منها ونسبتها المئوية.
 | 439ا ل ص ف ح ة

جدول ()3
توزيع محاور أداة الدراسة و فقرات كل منها و النسب المئوية للفقرات
م

األبعاد

1
2
3
4

عدد الفقرات

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط
المعوقات ُ
االستراتيجي

10

المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا
المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ

9

%20.5

10

%22.7

6

%13.6

9

%20.5

44

%100

المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ
المتعلقة بالشراكة المجتمعية
المعوقات ُ

5

النسبة المئوية

المجموع الكلي للفقرات

%22.7

صدق األداة:

للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من ال ُمحكمين من ذوي الخبرة والمختصين في مجاالت اإلدارة التعليمية ،وبلغ عددهم
سبعة محكمين ،وذلك في كلية التربية جامعة السلطان قابوس وقسم التربية والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى في سلطنة ُعمان  ،وقد عادت
االستبانات المحكمة جميعها ،وأجمع المحكمون على صدقها ،ومالئمتها لقياس األبعاد التي وضعت من أجلها ،وذلك بعد إجراء التعديالت
المناسبة في ضوء مالحظات المحكمين وتوجيهاتهم ،إما بالحذف ،أو اإلضافة ،أو إعادة الصياغة ،أو إعادة الترتيب.

ثبات أداة للدراسة:

قام الباحثون باستخدام معامل ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات ونتائج الجدول ( )4توضح ذلك.
جدول ()4

معامالت الثبات تبعاً لمحاور الدراسة
م
1
2
3
4
5

المحور

معامل الثبات

عدد الفقرات

0.87

10

0.88

9

0.92

10

0.89

6

0.86

9

0.97

44

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي
المعوقات ُ
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا
المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ

المتعلقة بالشراكة المجتمعية
المعوقات ُ
المجموع الكلي للفقرات

يوضح الجدول ( )4أن جميع محاور الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية؛ حيث بلغ الثابت العام لألداة ( ،)0.97وذلك يدل على
أن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية.
المعالجات اإلحصائية:

تم ادخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي ( )SPSSمع استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 التك اررات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة.
 معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات االستبانة.

 اختبار "مان ويتني" ( )Mann-Whitney Uلمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.

 اختبار "كروسكال ويلز" ( )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين.
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نتائج الدراسة:

تسهيال لعرض نتائج الدراسة فقد تم تصنيفها وفقا ألسئلة الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على حده ،وفيما يلي

عرض لتلك النتائج و البيانات اإلحصائية المتعلقة بها وفقا المعيار اآلتي لتفسير النتائج؛ حيث تم تحديد طول خاليا مقياس ليكرت
الخماسي ولكن يمكن تطويره إلى ثالثي  ،وتم حساب المدى ( ) 2=1- 3ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على
طول الخلية أي ( ،) 0.66=3÷2وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية.
جدول ()5

الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الثالثي
المتوسط الحسابي(طول الخلية)

درجة الموافقة
قليلة
متوسطة
كبيرة

من 1

إلى أقل من

من 1.66

إلى أقل من 2.33

من  2.33إلى

1.66
3

أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه :ما معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة
بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان ؟

بعد تطبيق االستبانة على مجتمع الدراسة ،وتفريغ االستجابات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

التطبيق والرتبة لمحا ور الدراسة ككل  ،والجدول ( )6أدناه يوضح ذلك.
جدول ()6

يتضح

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لمحاور الدراسة ككل
الرتبة

م

5

1

3

2

4

3

1

4

2

5

محاور الدراسة
المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي
المعوقات ُ
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا
المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد البشرية المدرسية
المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ
المتعلقة بالشراكة المجتمعية
المعوقات ُ
المجموع الكلي

المتوسط

االنحراف

درجة

1.86

0.52

متوسطة

1.97

0.56

متوسطة

1.95

0.59

متوسطة

2.19

0.63

متوسطة

2.06

0.53

متوسطة

1.99

0.49

متوسطة

الحسابي

المعياري

من

التطبيق

الجدول ( )6أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان
لمحاور الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة المتوسطة حيث؛ بلغ المجموع الكلي للمتوسطات الحسابية ( ، )1.99وانحراف معياري قدره

( ،)0.49كما تراوح المتوسط الحسابي للمحاور بين( )2.19 - 1.86وانحراف معياري بين( )0.63 - 0.52وجميعها كانت ضمن

المتعلقة بالموارد المادية بمتوسط حسابي بلغ ( )2.19وانحراف
الدرجة المتوسطة أيضًا  ،وجاء في المرتبة األولى محور المعوقات ُ
المتعلقة بالشراكة المجتمعية بمتوسط حسابي بلغ ( )2.06وانحراف
معياري قدره ( ،)0.63يليه في المرتبة الثانية محور المعوقات ُ
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا فقد جاء في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ
معياري قدره ( ،)0.53أما محور المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد البشرية في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ
( )1.97وانحراف معياري قدره ( ،)0.56وجاء محور المعوقات ُ
المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي في المرتبة
( )1.95وانحراف معياري قدره ( ،)0.59في حين جاء محور المعوقات ُ
الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )1.86وانحراف معياري قدره (.)0.52
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ولمزيد من التعمق في نتائج الدراسة وتفسيراتها سوف يتم تناول كل محور على حده على النحو اآلتي:

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي:
المحور األول :المعوقات ُ

ويوضح الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لفقرات هذا المحور .
جدول ()7

المتعلقة بطبيعة عمليات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة بالنسبة لفقرات محور المعوقات ُ
التخطيط االستراتيجي
الرتبة

م

المتوسط

العبارة
صعوبة فهم بعض المصطلحات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

1.86

0.71

متوسطة

1.93

0.67

1.70

0.78

متوسطة

0.79

متوسطة
متوسطة

التطبيق

7

1

3

2

10

3

صعوبة تحديد التهديدات الخارجية التي تواجه المدرسة.

9

4

غياب الموعوعية في تحديد نقاط الضعف في أداء المدرسة.

1.75

8

5

صعوبة التنبؤ باالحتياجات المادية والبشرية للمدرسة.

1.85

0.73

2

6

قلة وجود خطط استرشاديه محلية أو عالمية لالستفادة منها .

1.99

0.76

متوسطة

1

7

4

8

ومتطلبات مراحل التخطيط االستراتيجي.
قلة الوعي واإللمام بإجراءات ٌ
صعوبة تحويل الخطة االستراتيجية إلى خطط تنفيذية سنوية.

2.00

0.76

متوسطة

1.93

0.78

متوسطة

6

9

صعوبة ترجمة األهداف بعيدة المدى إلى أهداف قصيرة المدى.

1.87

0.74

متوسطة

5

10

قلة االتفاق على مبادئ معلنة موحدة للمدرسة.

1.92

0.83

متوسطة

1.86

0.52

متوسطة

صعوبة تحديد وصياغة بعض القضايا والموعوعات الخاصة بالتخطيط

االستراتيجي.

المجموع الكلي

متوسطة

يتضح من خالل الجدول ( )7أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي تراوحت قيمها بين (2.00 - 1.70
الباطنة في سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
ومتطلبات مراحل
) وجميعها حصل على درجة تقدير متوسطة ،وحصلت الفقرة( )7التي نصها " قلة الوعي واإللمام بإجراءات ٌ

التخطيط االستراتيجي " على أعلى متوسط حسابي وقيمته ( )2.00وانحراف معياري قدره ( ، )0.76بينما حصلت الفقرة( )3والتي

نصها "صعوبة تحديد التحديات الخارجية التي تواجه المدرسة" على أقل متوسط حسابي وقيمته ( )1.70وانحراف معياري قدره
(.)0.78
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا:
المحور الثاني :المعوقات ُ
ويوضح الجدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لفقرات هذا المحور .
جدول ()8

المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة بالنسبة لفقرات محور المعوقات ُ
الرتبة

م

5

1

2

2
3

العبارة
قلة الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس.
قلة برامج التنمية المهنية المقدمة لهيئة العاملين بالمدرسة عن التخطيط

االستراتيجي.

قلة مشاركة اإلدارة العليا في إعداد الخطط االستراتيجية.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط
1.93

0.84

متوسطة

2.08

0.76

1.86

0.76

الممارسة
متوسطة
متوسطة
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4

ععف اهتمام اإلدارة العليا بالمتابعة الميدانية وتقديم التغذية الراجعة للخطط

متوسطة

1.90

0.84

3

5

افتقار اإلدارة العليا إلى وجود خبرات متخصصة بالتخطيط االستراتيجي.

2.05

0.75

متوسطة

1

6

كثرة التغييرات في النظام التعليمي.

2.17

0.79

متوسطة

4

7

1.96

0.75

متوسطة

8

صعوبة حصول المدارس على بعض البيانات والمعلومات من اإلدارة العليا.

1.87

0.81

متوسطة

9

تركيز اإلدارة العليا في متابعتها للمدارس على األعمال الروتينية التقليدية.

1.93

0.85

متوسطة

1.97

0.56

6

االستراتيجية بالمدارس.

ععف مساهمة اإلدارة العليا في برامج التحسين والتطوير الناتجة عن عمليات
التخطيط االستراتيجي بالمدارس.

المجموع الكلي

متوسطة

يتضح من خالل الجدول ( )8أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا تراوحت قيمها بين ( )2.17 –1.86وجميعها
الباطنة في سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
حصل على درجة تقدير متوسطة ،وحصلت الفقرة( )6التي نصها " كثرة التغييرات في النظام التعليمي " على أعلى متوسط حسابي
وقيمته ( )2.17وانحراف معياري قدره ( ، )0.79بينما حصلت الفقرة( )3والتي نصها " قلة مشاركة السلطات التعليمية العليا في

إعداد الخطط االستراتيجية " على أقل متوسط حسابي وقيمته ( )1.86وانحراف معياري قدره (.)0.76

المتعلقة بالموارد البشرية:
المحور الثالث :المعوقات ُ
ويوضح الجدول ( ) 9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لفقرات هذا المحور .
جدول ()9

المتعلقة بالموارد البشرية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة بالنسبة لفقرات محور المعوقات ُ

الرتبة

العبارة

م

قلة قناعة بعض العاملين في المدرسة بجدوى التخطيط االستراتيجي.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط
2.09

0.74

متوسطة

1.79

0.75

متوسطة

2.03

0.75

متوسطة

0.83

متوسطة
متوسطة

الممارسة

2

1

9

2

4

3

ععف مشاركة بعض العاملين بالمدرسة في عمليات التخطيط االستراتيجي.

5

4

قلة الخبرات والكفاءات المتخصصة في التخطيط االستراتيجي بين العاملين.

1.97

7

5

قلة التزام العاملين باألدوار والمسئوليات المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي.

1.87

0.74

6

6

المرتبطة بالتخطيط
قلة برامج التنمية المهنية المقدمة للعاملين داخل المدرسة ٌ
االستراتيجي .

1.93

0.78

متوسطة

1

7

سيطرة األعمال الروتينية على أداء العاملين بالمدرسة.

2.18

0.79

متوسطة

8

8

وجود قيود على تبادل البيانات والمعلومات بين العاملين بالمدرسة.

1.82

0.75

متوسطة

10

9

ععف الثقة المتبادلة بين بعض العاملين في المدرسة.

1.75

0.80

متوسطة

3

10

كثرة األعباء الوظيفية لدى العاملين بالمدرسة.

2.09

0.84

متوسطة

1.95

0.59

كثرة مقاومة بعض العاملين في المدرسة للتغييرات الناتجة عن التخطيط

االستراتيجي.

المجموع الكلي

متوسطة

يتضح من خالل الجدول ( )9أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب
المتعلقة بالموارد البشرية تراوحت قيمها بين ( )2.18 – 1.75وجميعها حصل
الباطنة في سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
 | 443ا ل ص ف ح ة

على درجة تقدير متوسطة ،وحصلت الفقرة( )7التي نصها " سيطرة األعمال الروتينية على أداء العاملين بالمدرسة " على أعلى
متوسط حسابي وقيمته ( )2.18وانحراف معياري قدره ( ، )0.79بينما حصلت الفقرة( )9والتي نصها " ضعف الثقة المتبادلة بين

بعض العاملين في المدرسة " على أقل متوسط حسابي وقيمته ( )1.75وانحراف معياري قدره (.)0.80

المتعلقة بالموارد المادية:
المحور الرابع :المعوقات ُ
ويوضح الجدول ( ) 10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لفقرات هذا المحور .
جدول ()10

الرتبة

المتعلقة بالموارد المادية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة بالنسبة لفقرات محور المعوقات ُ
م

4

1

1

2

5

3

6

4

3

5

2

6

العبارة
قلة المخصصات المالية الموجهة للبرامج واألنشطة والمشروعات المرتبطة

بالتخطيط االستراتيجي.

قلة الحوافز والمكافآت المخصصة للقائمين والمسئولين عن البرامج واألنشطة

المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي.

افتقار المدرسة إلى بعض المباني والتجهيزات الخاصة بتنفيذ البرامج واألنشطة
المرتبطة التخطيط االستراتيجي.
ندرة وجود كتيبات وأدلة ونشرات استرشاديه لعمليات التخطيط االستراتيجي.
عدم تناسب الرواتب مع المهام والمسئوليات والبرامج واألنشطة المرتبطة
بالتخطيط االستراتيجي.
قلة المخصصات المالية لبرامج التنمية المهنية للعاملين بالمدرسة المرتبطة

بالتخطيط االستراتيجي.

المجموع الكلي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.21

0.84

2.28

0.77

2.08

0.83

2.05

0.72

2.23

0.80

2.25

0.70

2.19

0.63

درجة

الممارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضح من خالل الجدول ( )10أن مع وقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب
المتعلقة بالموارد المادية تراوحت قيمها بين ( )2.28 – 2.05وجميعها حصل
الباطنة في سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
على درجة تقدير متوسطة ،وحصلت الفقرة ( )2التي نصها " قلة الحوافز والمكافآت المخصصة للقائمين والمسئولين عن البرامج
واألنشطة المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي " على أعلى متوسط حسابي وقيمته ( )2.28وانحراف معياري قدره ( ، )0.77بينما

حصلت الفقرة( )4والتي نصها " ندرة وجود كتيبات وأدلة ونشرات استرشاديه لعمليات التخطيط االستراتيجي " على أقل متوسط
حسابي وقيمته ( )2.05وانحراف معياري قدره (.)0.72

المتعلقة بالشراكة المجتمعية:
المحور الخامس :المعوقات ُ
ويوضح الجدول ( ) 11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة لفقرات هذا المحور .
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جدول ()11
المتعلقة بالشراكة المجتمعية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق والرتبة بالنسبة لفقرات محور المعوقات ُ
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الرتبة
6

1

كثرة المتغيرات في البيئة المحلية والمجتمع المحيطة بالمدرسة.

2.01

0.73

متوسطة

9

2

ععف العالقة بين أولياء األمور والمجتمع من جانب والمدرسة من جانب آخر.

1.77

0.77

4

3

2.12

0.75

3

4

2.17

0.74

5

5

قلة مشاركة أولياء األمور في برامج وأنشطة التخطيط االستراتيجي.

2.12

0.77

متوسطة

8

6

عدم اقتناع أولياء األمور باألنشطة التي تكمل تعليم وتعلم الطلبة في المنزل.

1.88

0.83

متوسطة

2

7

كثرة غياب أولياء األمور عن حضور اجتماعات مجالس اآلباء واألمهات.

2.18

0.79

متوسطة

7

8

1.95

0.76

متوسطة

1

9

2.32

0.74

2.06

0.53

العبارة

م

عدم وجود تصور واعحة لكيفية المشاركة المجتمعية في عمليات التخطيط
االستراتيجي المدرسي.
ععف مشاركة المؤسسات التعليمية المجتمعية (الجامعات – الكليات – المعاهد)
في عمليات التخطيط االستراتيجي المدرسي.

عدم حضور أولياء األمور لمتابعة المستوى التعليمي ألبنائهم في المدارس.
قلة الدعم المادي المقدم من المجتمع المحلي لتنفيذ األنشطة والبرامج المرتبطة

بالتخطيط االستراتيجي.

المجموع الكلي

المتوسط

الممارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة

يتضح من خالل الجدول ( )11أ ن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب

المتعلقة بالشراكة المجتمعية تراوحت قيمها بين ( )2.32 – 1.77وجميعها حصل
الباطنة في سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
على درجة تقدير متوسطة ،وحصلت الفقرة ( )9التي نصها " قلة الدعم المادي المقدم من المجتمع المحلي لتنفيذ األنشطة والبرامج
المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي " على أعلى متوسط حسابي وقيمته ( )2.32وانحراف معياري قدره ( ، )0.74بينما حصلت

الفقرة( )2والتي نصها " ضعف العالقة بين أولياء األمور والمجتمع من جانب والمدرسة من جانب آخر " على أقل متوسط حسابي
وقيمته ( )1.77وانحراف معياري قدره (.)0.77

ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ()α ≤ 0.05

في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة ؟

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "مان ويتني" ( )Mann-Whitney Uلمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين

مستقلتين ،واختبار "كروسكال ويلز" (  )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين وذلك على النحو

اآلتي:
ُ .1متغير الجنس:
حيث يوضح الجدول ( )12استخدام اختبار "مان ويتني" ( )Mann-Whitney Uلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير الجنس كما يأتي:
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الجدول ()12

استخدام اختبار "مان ويتني" ( )Mann-Whitney Uلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ز

المتعلقة بطبيعة عمليات
المعوقات ُ
التخطيط االستراتيجي

ذكر

18

51.06

919.00

2.765-

أنثى

58

34.60

2007.00

ذكر

18

49.67

894.00

أنثى

58

35.03

2032.00

ذكر

18

50.17

903.00

أنثى

58

34.88

2023.00

ذكر

18

47.89

862.00

أنثى

57

34.88

1988.00

ذكر

18

48.36

870.50

أنثى

57

34.73

1979.50

ذكر

18

51.89

934.00

أنثى

58

34.34

1992.00

معوقات تتعلق بالسلطات التعليمية العليا

المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ
بالمدارس

المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ

المتعلقة بالشراكة المجتمعية
المعوقات ُ
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي
ككل

2.461-

2.570-

2.219-

2.321-

2.945-

مستوى
الداللة
0.006

0.014

0.010

0.026

0.020

0.003

يتضح من الجدول ( )12أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني وجود فروق ذات داللة

احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس ،ومن متوسطات الرتب

يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور ،وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة من الذكور يعتقدون بوجود معوقات تطبيق
التخطيط االستراتيجي أكثر من اإلناث في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان.
ُ .2متغير سنوات الخبرة:
حيث يوضح الجدول ( )13استخدام اختبار "كروسكال ويلز" (  )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة كما يأتي:
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الجدول ()13

استخدام اختبار "كروسكال ويلز" ( )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة
المجال

المتعلقة بطبيعة عمليات
المعوقات ُ
التخطيط االستراتيجي

المتعلقة بالسلطات
المعوقات ُ
التعليمية العليا

المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ
بالمدارس

المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ

المتعلقة بالشراكة
المعوقات ُ
المجتمعية

معوقات تطبيق التخطيط
االستراتيجي ككل

متوسط

الخبرة

العدد

أقل من 5

15

27.13

من  5الى 10

29

35.07

أكثر من 10

32

46.94

أقل من 5

15

30.50

من  5الى 10

29

34.62

أكثر من 10

32

45.77

أقل من 5

15

31.17

من  5الى 10

29

31.66

أكثر من 10

32

48.14

أقل من 5

15

29.73

من  5الى 10

28

34.93

أكثر من 10

32

44.56

أقل من 5

15

29.00

من  5الى 10

28

32.38

أكثر من 10

32

47.14

أقل من 5

15

28.00

من  5الى 10

29

32.84

أكثر من 10

32

48.55

الرتب

مربع كاي
9.372

6.354

10.576

5.671

10.114

11.921

درجات

مستوى

2

0.009

الحرية

2

2

2

2

2

الداللة

0.042

0.005

0.059

0.006

0.003

يتضح من الجدول ( )13أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( )α ≤ 0.05عدا المعوقات المتعلقة بالموارد

البشرية ،وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى

لمتغير الخبرة لهذه المعوقات ولصالح أكثر من  10سنوات ،وهذا يدل على أنه كلما زادت خبرة أفراد عينة الدراسة كلما زاد اعتقادهم
بوجود معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان.

ُ .3متغير المؤهل العلمي:
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حيث يوضح الجدول ( )14استخدام اختبار "كروسكال ويلز" (  )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي كما يأتي:
جدول ( ) 14

استخدام اختبار "كروسكال ويلز" ( )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
المجال

المتعلقة بطبيعة عمليات
المعوقات ُ
التخطيط االستراتيجي

المتعلقة بالسلطات
المعوقات ُ
التعليمية العليا

المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ
بالمدارس

المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ

المتعلقة بالشراكة
المعوقات ُ
المجتمعية

المتعلقة التخطيط
المعوقات ُ
االستراتيجي ككل

متوسط

المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس

61

37.34

ماجستير

13

39.27

دكتوراه

2

69.00

بكالوريوس

61

36.65

ماجستير

13

47.15

دكتوراه

2

38.75

بكالوريوس

61

36.70

ماجستير

13

45.73

دكتوراه

2

46.50

بكالوريوس

60

36.83

ماجستير

13

43.04

دكتوراه

2

40.25

بكالوريوس

60

38.08

ماجستير

13

35.38

دكتوراه

2

52.75

بكالوريوس

61

36.65

ماجستير

13

44.81

دكتوراه

2

54.00

الرتب

مربع كاي
4.012

2.436

2.070

0.897

1.111

2.476

درجات

مستوى

2

0.135

الحرية

2

2

2

2

2

الداللة

0.296

0.355

0.639

0.574

0.290

يتضح من الجدول ( ) 14أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أكبر من ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني عدم وجود فروق ذات

داللة احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وهذا يدل

على تشابه وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة وجود معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي \في المدارس الخاصة بمحافظتي
شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية.
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ُ .4متغير الوظيفة :
حيث يوضح الجدول ( )15استخدام اختبار "كروسكال ويلز" (  )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير الوظيفة كما يأتي:

جدول ( ) 15

استخدام اختبار "كروسكال ويلز" ( )Kruskal-Wallsلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الوظيفة.
المجال

المتعلقة بطبيعة عمليات
المعوقات ُ
التخطيط االستراتيجي

المتعلقة بالسلطات
المعوقات ُ
التعليمية العليا

المتعلقة بالموارد البشرية
المعوقات ُ
بالمدارس

المتعلقة بالموارد المادية
المعوقات ُ

المتعلقة بالشراكة
المعوقات ُ
المجتمعية

معوقات تطبيق التخطيط
االستراتيجي ككل

متوسط

الوظيفة

العدد

مشرف

9

58.72

مدير

25

41.16

معلم أول

42

32.58

مشرف

9

59.28

مدير

25

36.42

معلم

42

35.29

مشرف

9

55.06

مدير

25

40.66

معلم أول

42

33.67

مشرف

9

58.00

مدير

25

36.70

معلم أول

41

34.40

مشرف

9

57.22

مدير

25

37.60

معلم أول

41

34.02

مشرف

9

60.50

مدير

25

39.32

معلم أول

42

33.30

الرتب

مربع كاي
10.955

9.117

7.335

8.87

8.42

11.30

درجات

مستوى

2

0.004

الحرية

2

2

2

2

2

الداللة

0.010

0.026

0.012

0.015

0.004

يتضح من الجدول ( )15أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني وجود فروق ذات داللة

احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة ،ومن متوسطات الرتب

يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح وظيفة مشرف إداري ،وهذا يدل على أن وجهات نظر مشرفي ومشرفات المدارس الخاصة
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بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان بوجود معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي

شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان كانت أكثر من وجهات نظر الوظائف األخرى.

مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:
أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه :ما معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس
الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان ؟

خلصت نتائج الدراسة أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في

سلطنة عمان بالنسبة لمحاور الدراسة ككل ،وكل محور على حده كانت ضمن درجة التقدير المتوسطة ،وجاء في المرتبة األولى
المتعلقة بالشراكة المجتمعية  ،أما محور
المتعلقة بالموارد المادية  ،يليه في المرتبة الثانية محور المعوقات ُ
محور المعوقات ُ
المتعلقة بالموارد البشرية في المرتبة
المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا فقد جاء في المرتبة الثالثة  ،وجاء محور المعوقات ُ
المعوقات ُ

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي في المرتبة الخامسة واألخيرة.
ال اربعة  ،في حين جاء محور المعوقات ُ
وقد ُيعزى ذلك إلى قصور في الثقافة التنظيمية لدى المسئولين عن تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة من
المستمرة الموجهة لهذه
أعضاء اإلدارة المدرسية والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدرسة ،وذلك نتيجة ضعف برامج التنمية المهنية ُ

الفئات في مجال التخطيط االستراتيجي سواء أكانت داخل المدرسة أم خارجها ،وقد ُيعزى ذلك أيضًا إلى ضعف الشراكة بين
المجتمع المحلي من جانب آخر وعزوفهم عن الحضور إليها ،باإلضافة إلى أن ُمتابعة
المدارس من جانب وأولياء األمور وأعضاء ُ
المديريات التعليمية
المناسب من قبل السلطات ُ
العليا ُممثلة في و ازرة التربية والتعليم و ُ
العملية التعليمية لهذه المدارس ال تحظ باالهتمام ُ
المتضمنة في
التابعة لها ،فضالً عن أن المباني والتجهيزات الخاصة في عدد من هذه المدارس ال تستوعب كافة األنشطة والبرامج ُ
عمليات التخطيط االستراتيجي.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشاعر ( )2007التي أشارت إلى جود مشكالت بدرجة متوسطة تتعلق بتطبيق

التخطيط االستراتيجي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة بفلسطين ،ونتيجة دراسة العبري ( ) 2016والتي توصلت نتائجها إلى
أن ممارسة إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة ُعمان للتخطيط االستراتيجي جاءت بدرجة متوسطة.
ولكن تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اللواتية ( )2013والتي كشفت عن وجود معوقات بدرجة كبيرة في تطبيق

التخطيط االستراتيجي في المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة ُعمان .كما تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات الليمون

( ،)2014وستولر وأخرون ( ،)Stollar ,et.al. 2006وأنتليكرت ( ، )Altinkurt, 2010وسونجاها ويان ( Songhua & Yan ,

 ،)2012ووليامز وجونسون ( )Williams & Johnson, 2013والتي أظهرت أن تطبيق التخطيط االستراتيجي يتم بدرجة عالية

في المدارس.
ولمزيد من التعمق في مناقشة نتائج الدراسة وتفسيراتها سوف يتم تناول كل محور على حده وذلك كما يأتي:

المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي:
المحور األول :المعوقات ُ
أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في
المتعلقة بطبيعة عمليات التخطيط االستراتيجي جاءت جميعها بدرجة تقدير متوسطة ،وجاءت
سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
ومتطلبات م ارحل التخطيط االستراتيجي " في المرتبة األولى  ،بينما جاءت
الفقرة التي تنص على " قلة الوعي واإللمام بإجراءات ٌ

الفقرة التي تنص على "صعوبة تحديد التحديات الخارجية التي تواجه المدرسة" في المرتبة األخيرة .وقد ٌيعزى ذلك إلى افتقار بعض
المدارس الخاصة إلى كفاءات إدارية وفنية وتكنولوجية تُدرك طبيعة وأهمية كل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي وكذا
ُمتطلباتها  ،وتتمكن من تحديد التحديات الخارجية التي تواجه المدارس ومواجهتها بفعالية والتغلب عليها وتعي تأثيراتها الحالية
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المتضمنة في برامج التعيين
المستقبلية ،فضالً عن أن العاملين في المدارس الخاصة ال يخضعون بصورة ُمنتظمة للتنمية المهنية ُ
و ُ
المديريات التعليمية التابعة لها وأيضاً المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين والتي
والتأهيل والترقية بو ازرة التربية والتعليم و ُ

تتضمن كثي اًر من الموضوعات عن التخطيط االستراتيجي.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القشبري ( )2007التي كشفت ضعف في صياغة أهداف الخطة االستراتيجية وتنفيذها

وتقويمها ومتابعتها في المدارس الثانوية في محافظة عدن باليمن ،ونتيجة دراسة الشاعر ( )2007التي أظهرت أن صعوبة التنبؤ

بأثر المتغيرات الخارجية للتخطيط االستراتيجي بمحافظات غزة بفلسطين جاءت بدرجة متوسطة ،و نتيجية دراسة العبري () 2016

التي بينت وجود مشكالت خاصة بالتخطيط االستراتيجي في إدارات معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة ُعمان بمجاالت القيم ،والرسالة،
واألهداف االستراتيجية بدرجة متوسطة  ،ونتيجة دراسة وانجاال و ارريا ( )Wanjala & Rarieya, 2014التي توصلت إلى وجود
مجموعة من المعوقات تواجه التخطيط االستراتيجي في المدارس الكينية أهمها قلة المعرفة والوعي بمفاهيمه وعملياته ،وقلة برامج

المشاركين في أنشطته وبرامجه.
التنمية المهنية الموجهة للمسئولين عنه و ُ
ولكددن تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة اللواتيددة ( )2013التددي خلصددت إلددى وجددود معوقددات تتعلددق بطبيعددة التخطدديط
االستراتيجي بالمديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة ُعمدان بدرجدة كبيدرة  ،ونتيجدة د ارسدة الحربدي ( )2015التدي أظهدرت وجدود
معوقددات تتعلددق بطبيعددة التخطدديط االسددتراتيجي فددي المدددارس الثانويددة المملكددة العربيددة السددعودية بدرجددة كبي درة  ،ونتيجددة د ارسددة العبددري
( )2016التي أوضحت وجود مشكالت خاصة بالتخطيط االستراتيجي فدي إدارات معاهدد العلدوم اإلسدالمية بسدلطنة ُعمدان فدي مجدالي
المسددتقبلية بدرجددة كبي درة .كمددا تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة الليمددون ( )2014التددي أبددرزت وضددوح
التحليددل البيئددي ،والرؤيددة ٌ
المفهوم العام للتخطيط االستراتيجي لدى إدارات مدارس التعليم العام بمنطقة أبو ظبي التعليمية بدرجة مرتفعة.

المتعلقة بالسلطات التعليمية العليا:
المحور الثاني :المعوقات ُ
توصددلت نتددائج الد ارسددة إلددى أن معوقددات تطبيددق التخط دديط االسددتراتيجي فددي المدددارس الخاصددة بمحددافظتي شددمال وجن ددوب
المتعلقدة بالسدلطات التعليميدة العليدا جداءت جميعهدا بدرجدة تقددير متوسدطة ،وجداءت
الباطنة في سلطنة عمان لفقدرات محدور المعوقدات ُ

الفقرة التي تنص على" كثرة التغييدرات فدي النظدام التعليمدي " فدي المرتبدة األولدى  ،بينمدا جداءت الفقدرة التدي تدنص علدى " قلدة مشداركة
السددلطات التعليميددة العليددا فددي إعددداد الخطددط االسددتراتيجية " فددي المرتبددة األخي درة .وقددد ٌيعددزى ذلددك إلددى االعتقدداد السددائد لدددى بع ددض
المسئولين في السلطات التعليمية العليا بأن المدارس الخاصة لديها من الموارد المادية ما ُيمكنها مدن تحقيدق أهدداف العمليدة التعليميدة

بكفدداءة وفعاليددة فددي ُمختلددف المجدداالت فممكددن أن تسددتعين بأفضددل الكفدداءات اإلداريددة والتعليميددة ،وممكددن أن تُددنظم بدرامج تنميددة مهنيددة
علددى مسددتوى عد إل
دال مددن الجددودة ،وأن المدددارس الحكوميددة هددي أكثددر حاجددة للدددعم المددادي والبشددري والفنددي منهددا ،فض دالً عددن أن بعددض
المسددئولين عددن ٌمتابعددة ومراقبددة وتقددويم أداء المدددارس الخاصددة يفتقددرون لكثيددر مددن المعددارف والمهددارات والقدددرات الخاصددة بددالتخطيط
االستراتيجي مما يؤثر سلبًا على إشرافهم ودعمهم لتلك المدارس ،باإلضافة إلدى أن المددارس الخاصدة تخضدع مثدل المددارس الحكوميدة
لمددديري المدددارس إال مددن خددالل ض دوابط
للنظددام التعليمددي المركددزي فددي سددلطنة ُعمددان الددذي ال ُيتدديح مددنح سددلطات وصددالحيات واسددعة ُ
ُمحددة.

وتختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة اللواتيددة ( )2013التددي أظهددرت وجددود معوقددات بدرجددة كبي درة فددي تنفيددذ التخطدديط

االستراتيجي بالمديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة ُعمان ،ونتيجة دراسة الليمدون ( )2014التدي أظهدرت وضدوح المفهدوم العدام
للتخطدديط االسددتراتيجي لدددى إدارات مدددارس التعلدديم العددام بمنطقددة أبددو ظبددي التعليميددة بدرجددة مرتفعددة ،ونتيجددة د ارسددة الحربددي ()2015
التي توصلت إلى وجود معوقات بدرجدة عاليدة خاصدة بتطبيدق التخطديط االسدتراتيجي فدي مددارس المرحلدة الثانويدة بمديندة الريداض فدي
مجددال اإلدارة التعليميددة العليددا .وأيض داً تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة أنتليكددرت ( )Altinkurt, 2010التددي كشددفت عددن أن

اتجاهات موظفي المديريات التعليمية التركية نحو التخطيط االستراتيجي كانت إيجابية ،ونتيجة دراسة سونجاها ويان ( & Songhua
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 )Yan , 2012التددي توصددلت إلددى أن نجدداح التخطدديط االسددتراتيجي اعتمددد بشددكل رئدديس علددى اسددتقاللية المدددارس ومنحهددا مزيددد مددن
العليا.
الصالحيات من قبل السلطات التعليمية ُ

المتعلقة بالموارد البشرية:
المحور الثالث :المعوقات ُ
كشفت نتائج الدراسة أن معوقات تطبيق التخطيط االسدتراتيجي فدي المددارس الخاصدة بمحدافظتي شدمال وجندوب الباطندة فدي
المتعلقة بالموارد البشرية جاءت جميعها بدرجدة تقددير متوسدطة ،وجداءت الفقدرة التدي تدنص علدى
سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
" سديطرة األعمددال الروتينيددة علددى أداء العدداملين بالمدرسدة " فددي المرتبددة األولددى  ،بينمددا جدداءت الفقدرة التددي تددنص علددى " ضددعف الثقددة

المتبادلددة بددين بعددض العدداملين فددي المدرسددة " فددي المرتبددة األخي درة .وقددد ٌيعددزى ذلددك إلددى قلددة خب درات المسددئولين عددن عمليددات التخطدديط
المعلمين أو الهيئة المعاونة  ،حيث إن العاملين بهدذه المددارس ال
المشاركين فيها بالمدارس الخاصة سواء من اإلدارة أو ٌ
االستراتيجي و ُ
يخضعون لدنفس اإلجدراءات التدي يخضدع لهدا العداملون فدي المددارس الحكوميدة مدن اختيدار وتعيدين وترقيدة ونقدل وتحويدل وانتدداب ،ومدا
المستجدات في العملية التعليمية وتٌدعم أدائهم المهني.
يصاحب هذه اإلجراءات من برامج تنمية مهنية تٌطلعهم على ٌ
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القشبري ( )2007التي كشفت عن ضعف في صياغة أهداف الخطدة االسدتراتيجية وفدي

تنفيددذها وتقويمهددا ومتابعتهددا فددي المدددارس الثانويددة فددي محافظددة عدددن بدداليمن ،ونتيجددة د ارسددة الشدداعر ( )2007التددي أظهددرت وجددود

معوقددات بدرجددة متوسددطة تتعلددق بتطبيددق مددديري المدددارس الحكوميددة للتخطدديط االسددتراتيجي بمحافظددات غ دزة بفلسددطين .كمددا تتفددق هددذه

النتيجدة أيضدًا مدع نتيجدة د ارسدة وانجداال و ارريدا ( )Wanjala & Rarieya, 2014التدي بيندت وجدود مجموعدة مدن المعوقدات تواجده

التخطيط االستراتيجي في المدارس الكينية مثل :قلة المعرفة والوعي بالتخطيط االستراتيجي ،ونمط القيادة التقليددي فدي المددارس و قلدة
خبرته.

ولك ددن تختل ددف ه ددذه النتيج ددة م ددع نتيج ددة د ارس ددة اللواتي ددة ( )2013الت ددي أب ددرزت وج ددود معوق ددات بدرج ددة كبيد درة ف ددي تنفي ددذ التخط دديط
االسددتراتيجي بالمددديريات العامددة للتربيددة والتعلدديم فددي سددلطنة ُعمددان فددي مجدداالت إدارة دائ درة التخطدديط واالحتياجددات ،ورؤسدداء األقسددام،
والعدداملين ب دددائرة التخط دديط ،ونتيج ددة د ارس ددة الحرب ددي ( )2015الت ددي أظه ددرت وج ددود معوق ددات بدرج ددة عالي ددة خاص ددة بتطبي ددق التخط دديط

االستراتيجي في مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في مجال هيئة العاملين العاملين .

كما تختلف هذه النتيجدة مدع نتيجدة د ارسدة الليمدون ( )2014التدي أكددت وضدوح المفهدوم العدام للتخطديط االسدتراتيجي لددى إدارات

مدددارس التعل دديم الع ددام بمنطق ددة أبددو ظب ددي التعليمي ددة بدرج ددة مرتفع ددة ،ونتيجددة د ارس ددة تس ددايكوروس وباس دداريدس (

& Tsiakkiros

 )Pashiardis, 2002التددي توصددلت إلدى أن تطبيددق التخطديط االسددتراتيجي فدي النظددام التعليمددي القبرصدي يعتمددد علدى وجددود قيددادات

ٌمتمي دزة للتعلدديم يهتمددون باإلبددداع واالبتكددار ويعملددون بشددكل منهجددي لوضددع خطددة اسددتراتيجية للنظددام التعليمددي بأكملدده ،وتنميددة قدددرات

الموظفين من خالل برامج التنمية المهنية المتميزة ،ونتيجة دراسة بيل ( )Bell, 2002التدي خلصدت إلدى أن التخطديط االسدتراتيجي
مكن إدارة المدارس اإلنجليزية من تعزيز التعاون والمشاركة بين المهتمين بالعملية التعليمية ،ونتيجة دراسة ستولر وأخرون ( Stollar,

 )et.al., 2006التي أوضحت أن نموذج التخطيط االسدتراتيجي التعداوني فدي مددارس الواليدات المتحددة األمريكيدة يعتمدد علدى التعداون
بين كافة المهتمين بالعملية التعليمية داخل المدرسة من إدارة ومعلمين وطالب.

فضالً عدن اخدتالف هدذه النتيجدة مدع نتيجدة د ارسدة أنتليكدرت ( )Altinkurt,2010التدي أشدارت إلدى أن اتجاهدات مدديري المددارس

التركيددة نحددو التخطدديط االسددتراتيجي كانددت إيجابيددة ،ونتيجددة د ارسددة سددونجاها ويددان ( )Songhua &Yan,2012التددي أوضددحت أن

التخطيط االستراتيجي كان له دور كبير في عمليدات اإلصدالح التربدوي فدي المددارس الصدينية فدي مجداالت التوظيدف األمثدل للمدوارد ،

وتحسدين عمليدات اإلشدراف التربدوي والتقدويم األكداديمي  ،ونتيجددة د ارسدة وليدامز وجونسدون ( )Williams& Johnson, 2013التددي

أشددارت إلددى أن مددديري المدددارس األمريكيددة يطددورون خططهددم االسددتراتيجية  ،ويناقشددون التحددديات التددي تواجههددا مددع كافددة المهتمددين
بالعملية التعليمية ،ويهتمون بعمليات تقويمها.
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المتعلقة بالموارد المادية:
المحور الرابع :المعوقات ُ
أبددرزت نتددائج الد ارسددة أن معوقددات تطبيددق التخطدديط االسددتراتيجي فددي المدددارس الخاصددة بمحددافظتي شددمال وجنددوب الباطنددة فددي
المتعلقة بالموارد المادية جاءت جميعها بدرجة تقدير متوسطة ،وجاءت الفقرة التدي تدنص علدى "
سلطنة عمان لفقرات محور المعوقات ُ
سدديطرة األعمددال الروتينيددة علددى أداء العدداملين بالمدرسددة " فددي المرتبددة األولددى  ،بينمددا جدداءت الفق درة التددي تددنص علددى " ضددعف الثقددة

المتبادلدة بدين بعددض العداملين فدي المدرسددة " فدي المرتبددة األخيدرة .وقدد ٌيعددزى ذلدك إلددى انخفداض األجدور والرواتددب والحدوافز والمكافددآت
التدي يحصدل عليهدا العداملون فدي المددارس الخاصددة مقارندة بدزمالئهم فدي المددارس الحكوميدة ،وقددد ٌيعدزى ذلدك أيضداً إلدى افتقدار بعددض

المناسددبة لتطبيدق البدرامج والمشدروعات التعليميددة المرتبطدة بعمليددات التخطديط االسددتراتيجي؛ حيدث يوجددد
المددارس للمبدداني والتجهيدزات ٌ
بعدض المدددارس لددم تكددن مبانيهددا ٌمخصصددة للتعلدديم  ،باإلضددافة إلددى ندددرة الدددعم المددالي للمدددارس الخاصددة مددن قبددل السددلطات التعليميددة

الممثلة في و ازرة التربية والتعليم والمديريات التعليمية التابعة لها  ،فضالً عن الهدف الربحي ألصحاب بعض هدذه المددارس
الحكومية ُ
الذي يقلل من اإلنفاق في أنشطة البرامج التعليمية المرتبطة بالتخطيط االسدتراتيجي ،وفدي اإلنفداق علدى بدرامج التنميدة المهنيدة للعداملين
بالمدرسة ،وفي اإلنفاق على مطبوعات وٌكتيبات وأدلة خاصة بالتخطيط االستراتيجي .
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمد ( ) 2008التي توصلت إلى أن التعلديم الثدانوي المصدري يعداني عديددًا مدن المشدكالت
تعددوق التخطدديط االسددتراتيجي أهمهددا زيددادة كلفتدده التعليميددة ،وقلددة الم دوارد الماديددة والماليددة المتاحددة لدده ،وقلددة مسدداحة المبدداني الد ارسددية
وتقادمها ،وانخفاض دخل العداملين ،ونتيجدة د ارسدة وانجداال و ارريدا ( )Wanjala & Rarieya, 2014التدي أظهدرت وجدود مجموعدة
من المعوقات تواجه التخطيط االستراتيجي في المدارس الكينية مثل :ضعف الموارد المادية والمالية.
ولك ددن تختل ددف ه ددذه النتيج ددة م ددع نتيج ددة د ارس ددة الش دداعر ( ) 2007الت ددي أب ددرزت وج ددود معوق ددات بدرج ددة عالي ددة تواج دده التخط دديط
االستراتيجي بمدارس محافظات غزة بفلسطين تتمثل في قلة اإلمكانات والموارد المتاحدة للمدرسدة .كمدا تختلدف هدذه النتيجدة أيضدًا مدع

نتيجددة د ارسددة د ارسددة تسددايكوروس وباسدداريدس ( )Tsiakkiros & Pashiardis, 2002التددي توصددلت إلددى أن تطبيددق التخطدديط
االسددتراتيجي فددي النظددام التعليمددي القبرصددي يرتكددز علددى زيددادة الم دوارد الماليددة ،وتددوفير أدوات وأجه دزة وآالت تكنولوجيددة متطددورة فددي

المددارس  ،ونتيجدة د ارسدة سدونجاها ويدان ( )Songhua & Yan , 2012التدي كشدفت عدن أن التخطديط االسدتراتيجي كدان لده دور
كبير في عمليات اإلصالح التربوي في المدارس الصينية في التوظيف األمثل للموارد المادية وتحسين الخدمات التعليمية.

المتعلقة بالشراكة المجتمعية:
المحور الخامس :المعوقات ُ
بينت نتائج الدراسة أن معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شدمال وجندوب الباطندة فدي سدلطنة
المتعلقدة بالشدراكة المجتمعيدة جداءت جميعهدا بدرجدة تقددير متوسدطة ،وجداءت الفقدرة التدي تدنص علدى "
عمان لفقدرات محدور المعوقدات ُ

قلدة الددعم المدادي المقدددم مدن المجتمدع المحلددي لتنفيدذ األنشدطة والبدرامج المرتبطددة بدالتخطيط االسدتراتيجي " فددي المرتبدة األولدى  ،بينمددا

جدداءت الفق درة التددي تددنص علددى " ضددعف العالقددة بددين أوليدداء األمددور والمجتمددع مددن جانددب والمدرسددة مددن جانددب آخددر " فددي المرتبددة

األخيرة .وقد ٌيعزى ذلك إلى ضعف الشراكة بين المدرسة من جانب وأولياء األمدور والمجتمدع المحدالي مدن جاندب آخدر ،وذلدك العتقداد
أولياء األمور أن المدرسة هي المسئولة الرئيسة عن تعليم أبندائهم وال سديما أنهدم يددفعون مصدروفات تجداه هدذه الخدمدة ،باإلضدافة إلدى
عزوفهم عن الحضور للمدرسة لمتابعة أبنائهم أو حضور جمعييدات أوليداء األمدور أو مجدالس اآلبداء واألمهدات ،إمدا النشدغالهم بأعبداء
الحيداة اليوميدة،أو قلدة ثقدافتهم ووعديهم فد ي هدذا المجدال ،أو اعتقدادهم الخداطئ بدأن حضدورهم للمدرسدة يترتدب عليده دفدع تبرعدات ماليددة،

فضالً عن أن المجتمع المحلدي أفدراداً ومؤسسدات يوجهدون دعمهدم إلدى المددارس الحكوميدة باعتبارهدا أولدى مدن المددارس الخاصدة التدي
يعتبرونها مؤسسة ربحية ال تحتاج للدعم.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة الشدداعر ( )2007التددي كشددفت عددن وجددود معوقددات بدرجددة متوسددطة تتعلددق بتطبيددق مددديري

المدارس الحكومية للتخطيط االستراتيجي بمحافظات غزة بفلسطين منها كثرة انشغالهم بمشكالت أولياء األمور.
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ولكددن تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة اللواتيددة ( )2013التددي أظهددرت وجددود معوقددات بدرجددة كبي درة فددي تنفيددذ التخطدديط
المحيطدة والمجتمدع المحلدي ،ونتيجدة د ارسدة الحربدي
االستراتيجي بالمديريات العامدة للتربيدة والتعلديم فدي سدلطنة ُعمدان فدي مجدال البيئدة ُ
( )2015التي أبرزت وجود معوقات بدرجدة عاليدة خاصدة بتطبيدق التخطديط االسدتراتيجي فدي مددارس المرحلدة الثانويدة بمديندة الريداض
في مجدال المجتمدع المحلدي ،ونتيجدة د ارسدة تسدايكوروس وباسداريدس ( )Tsiakkiros & Pashiardis, 2002التدي بييندت أن تطبيدق
التخطيط االستراتيجي في النظام التعليمي القبرصي يرتكز على تنمية الروابط المحلية بين المدارس واآلبداء والمنظمدات المحليدة والدربط
بين المؤسسات التعليمية وغير التعليمية.
كمددا تختلددف هددذه النتيجددة مددع نتيجددة د ارسددة بيددل ( )Bell, 2002التددي أوضددحت أن التخطدديط االسددتراتيجي مكددن إدارة المدددارس

اإلنجليزية من تعزيز التعاون والمشاركة بين كافة المهتمدين بالعمليدة التعليميدة ومدنهم أوليداء األمدور والمجتمدع المحلدي ،ونتيجدة د ارسدة

سدتولر وأخدرون ( )Stollar and others, 2006التدي أشدارت إلدى أن نمدوذج التخطديط االسدتراتيجي التعداوني فدي مددارس الواليدات

المتحددة األمريكيدة يعتمدد علدى التعداون بدين كافدة المهتمددين بالعمليدة التعليميدة وال سديما أوليداء أمدور والخبدراء االستشداريين المحليددين أو
هيئدة التددريس فدي الجامعدات ،ونتيجدة د ارسدة وليدامز وجونسدون ( )Williams and Johnson, 2013التدي توصدلت إلدى أن مدديري

المدددارس األمريكيددة يطددورون خططهددم اإلسددتراتيجية ومددا تتضددمنه مددن قضددايا ،ويناقشددون التحددديات التددي تواجههددا مددع كافددة المهتمددين
بالعملية التعليمية ومنهم أولياء األمور والمجتمع المحلي.

ثاني ًا :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( ≤ α
 )0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة ؟
وسوف يتم ُمناقشة كل ُمتغير على حده كما يأتي:
ُ .1متغير الجنس:

خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )0.05في استجابات أفراد عينة

الدراسة حول معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان تعزى

لمتغير الجنس ولصالح الذكور ،وقد ُيعزى ذلك إلى أن الذكور أكثر جرأة وشجاعة في االعتراف بالمعوقات التي تواجههم في تطبيق
التخطيط االستراتيجي .ولكن تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراستي الشاعر ( ، )2007واللواتية ( )2013والتي كشفتا عن عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس.

ُ .2متغير سنوات الخبرة:
أظهرت نتائج الدراسة أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( )0.05عدا المعوقات المتعلقة بالموارد البشرية ،وهذا

يعني وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل من ( )0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة لهذه
المعوقات ولصالح أكثر من  10سنوات  ،وهذا يدل على أنه كلما زادت خبرة أفراد عينة الدراسة كلما زاد اعتقادهم بوجود معوقات

تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان .وقد ٌيعزى ذلك إال أن
أصحاب الخبرة الكبيرة من عينة الدراسة من إدارة مدرسية ومعلمين أوائل ومشرفين لديهم القدرة على تحديد المعوقات التي تواجه
تطبيق االستراتيجي نتيجة المعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبوها طوال حياتهم الوظيفية في ٌمختلف جوانب العملية التعليمية،
المشكالت التي
ونتيجة ُمشاركاتهم في مجموعة من األنشطة المتنوعة في ُمختلف جوانب العملية التعليمية ،باإلضافة إلى كم ُ
واجهتهم في أعمالهم في هذه المدارس والحلول التي قدموها للتغلب عليها.

ولكن تختلف هذه النتيجية مع نتيجة دراستي الليمون ( )2014والعبري ( )2016والتي أظهرتا وجود وجود فروق ذات داللة

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح أكثر من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات.
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كما تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات الشاعر ( ، )2007واللواتية( ،)2013والحربي ( )2015التي كشفت عن عدم وجود وجود

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ُ .3متغير المؤهل العلمي:
كشفت نتائج الدراسة أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أكبر من ( ،)0.05وهدذا يعندي عددم وجدود فدروق ذات داللدة احصدائية

عند مستوى داللة أقل من ( )0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وهذا يدل على تشابه وجهات نظدر
أفدراد عيندة الد ارسدة حدول درجدة وجددود معوقدات تطبيدق التخطديط االسدتراتيجي فدي المدددارس الخاصدة بمحدافظتي شدمال وجندوب الباطنددة
فددي سددلطنة عمددان مهمددا اختلفددت مددؤهالتهم العلميددة (بكددالوريوس -ماجسددتير -دكتددوراه) .وقددد ُيعددزى ذلددك إلددى أن عينددة الد ارسددة علددى
اخددتالف فئاتهددا يعددانون مددن مشددكلة قلددة ب درامج التنميددة المهنيددة الموجهددة إلدديهم بصددفة عامددة وفددي مجددال التخطدديط االسددتراتيجي بضددفة

خاصة.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج د ارسددات اللواتيددة ( )2013التددي كشددفت عددن عدددم وجددود وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي

استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي .ولكنها تختلف عن نتيجة دراسة الشاعر ( )2007التي بيندت وجدود فدروق
في متغير المؤهل العلمدي لصدالح المؤهدل األدندى وهدو الددبلوم ،ونتيجدة د ارسدة الليمدون ( )2014التدي أبدرزت وجدود فدروق فدي متغيدر

المؤهددل العلمددي لصددالح البكددالوريوس ،ونتيجددة د ارسددة العبددري ( )2016التددي خلصددت إلددى وجددود فددروق فددي متغيددر المؤهددل العلمددي
لصالح الماجستير.
ُ .4متغير الوظيفة:
أبرزت نتائج الدراسة أن جميع قيم مستويات الداللة كانت أقل من ( )0.05وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى داللة أقل من ( )0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة ،ومن متوسطات الرتب يتبين أن هذه الفروق
كانت لصالح وظيفة مشرف  ،وهذا يدل على أن وجهات نظر مشرفي ومشرفات المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

في سلطنة عمان حول معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي كانت أكثر من وجهات نظر الوظائف األخرى .وقد ٌيعزى ذلك إلى
المتابعين للمدارس الخاصة حيث تُركز واجباتهم الوظيفية على تقويم أداء المدارس بصفة عامة واإلدارة
المشرفين ٌ
طبيعة عمل ُ
المدرسية بصفة خاصة ومن ثم يهتمون بالمعوقات التي تواجه العملية التعليمية والذي ٌيعتبر التخطيط االستراتيجي أحد ركائزها
وعناصرها الرئيسة ،باإلضافة إلى ُمتابعاتهم للخطط الموضوعة تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً ،فضالً عن كتابة التقارير عن األداء

المعوقات التي تواجه العملية التعليمية
المشكالت و ُ
المدرسي وإثبات ما به من جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير وأهم ُ
بالمدارس .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الليمون ( )2014التي كشفت عن وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية في

استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة لصالح الموجهين.

توصيات الدراسة:


في ضوء نتائج الدراسة ومناقشاتها توصي بضرورة ما يلي :



المديريات العامة التابعة لها والمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين
اهتمام و ازرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان و ُ
بتدريب كافة العاملين بالمدارس الخاصة على عمليات التخطيط االستراتيجي.





العمانية تكون مسئولة عن تقديم كافة برامج التنمية المهنية للعاملين في
إنشاء وحدات للتنمية المهنية في المدارس الخاصة ُ
هذه المدارس في كافة مجاالت العملية التعليمية عامة والتخطيط االستراتيجي خاصة ،وتستعين هذه الوحدات بالخبرات
المحيطة بهذه المدارس.
المتميزة في و ازرة التربية والتعليم والجامعات والمعاهد والكليات ٌ
التدريبية ٌ
المكافآت للعاملين في المدارس الخاصة بحيث تكون قريبة من المدارس الحكومية أو
زيادة األجور واالرتقاء بالحوافز و ٌ

تساويها.
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قيام و ازرة التربية والتعليم بتقديم الدعم المادي والبشري للمدارس الخاصة التي تُعاني من ُمشكالت وال سيما التي بها عدد
قليل من الطلبة.



بالمشاركة في صياغة الخطط
المديريات العامة للتربية والتعليم ٌ
المشرفين ٌ
اهتمام ٌ
المتابعين على المدارس الخاصة في ُ
المجتمع المحلي.
االستراتيجية لتلك المدارس وذلك بالتعاون مع الخبرات والكفاءات من أولياء األمور و ُ



ٌمشاركة ُممثلين عن و ازرة التربية والتعليم في عمليات اختيار وتعيين العاملين في المدارس الخاصة من أعضاء اإلدارة
المعلمين واألخصائيين وغيرهم من الكوادر البشرية للتأكد من جودة ُمدخالت العملية التعليمة بهذه المدارس.
المدرسية و ُ



ومراقبة وتقويم الخطط االستراتيجية للمدارس الخاصة من
بمتابعة ُ
المديريات التابعة لها ُ
زيادة اهتمام و ازرة التربية والتعليم و ُ
المتابعين للمدارس.
المشرفين ٌ
خالل لجان ٌمتخصصة لهذا الغرض ،أو من خالل ٌ



تفعيل أدوار مجالس اآلباء واألمهات ومجالس إدارات المدارس في المدارس الخاصة لدعم العالقات بين المدارس وأولياء

األمور والمجتمع المحلي أفرادًا وم ؤسسات ووكاالت ،وتوجيه هذه الفئات إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والفني
للمدارس التي بحاجة لذلك.





المديريات العامة التابعة لها والمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين من جانب
التعاون بين و ازرة التربية والتعليم و ُ
والمدارس الخاصة من جانب آخر لتوفير أدلة وٌكتيبات ونشرات وإصدارات عن التخطيط االسترتيجي وتوزيعها على جميع
المهتمين بالعملية التعليمية في تلك المدارس.
ُ
قيام المسئولين في المدارس الخاصة بتشكيل فريق التخطيط االستراتيجي يتولى مسئولية كافة برامجه وأنشطته وفعاليته

المختلفة.
ُ
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Abstract
The current study aimed to explore the obstacles to the implementation of strategic planning in
the Private schools of the governorates of North and South Batinah in the Sultanate of Oman. study
used a descriptive method also used the questionnaire to collect data and information were applied to
a sample of (76) principals ,Senior Teacher's and supervisors. The findings of the study showed that
the degree Obstacles to the implementation of strategic planning in the Private schools of the
governorates of North and South Batinah in the Sultanate of Oman for the study was Medium
Achieved; Results also showed that there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the study
variables which academic level But there are differences in sex variables and for males, variable
experience for more than 10 years, and variable function for supervisors.
Keywords: Obstacles, strategic planning, Private schools, Sultanate of Oman.
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