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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي ،والتعرف على مدى وضوح الرسالة واألهداف
والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة ،ومعرفة مدى اهتمام مديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة
اإلستراتيجية ،إضافة إلى معرفة مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم باملدارس الحكومية بقطاع
العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وقد
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع املعلمين باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة ،وأما عينة الدراسة فقد بلغت ()63
ً
ً
فردا ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود وضوح للرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية بمدارس إدارة القنفذة بدرجة كبيرة جدا
ً
وبمتوسط ( ،)4.71وجود اهتمام لدى مديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ
ً
( ،)4.61يوجد مالئمة لبيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ ( .)4.60ومن
توصيات الدراسة ضرورة نشر الوعي بين القادة بمختلف مستوياتهم العلمية بأهمية التخطيط اإلستراتيجي ودوره الفعال في امليدان التربوي.
تطوير وتنمية قدرات وإمكانات اإلداريين في املدارس توفير لهم ورش تربوية من الكوادر املتميزة بإعدادهم وتأهيلهم على املشاركة في إعداد
وتنفيذ الخطط بجميع أنواعها ،أن يكون هناك دورات تدريبية من قبل الوزارة خاصة بمديري املدارس حول برنامج التخطيط املدرس ي
اإلستراتيجي يقودها مختصون أكفاء من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية والتخطيط.
الكلمات املفتاحية :تخطيط استراتيجي؛ سياسة تعلم؛ خطة استراتيجية؛ قطاع العرضيتين.

املقدمة:

ً ً
ال شك أن التخطيط اإلستراتيجي يلعب دورا مهما في امليدان التربوي ،وقد أشارت سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية إلى الخطوات التي
تقوم عليها عملية التعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه ،وتلبية حاجات املجتمع ،وإعطاء املعلم املعلومات الكاملة
عن عمله وأهمية ذلك ،والعمل على إيجاد العالقات الحسنة بين املدرسة واملجتمع الخارجي ،واالهتمام بالنشاط املدرس ي ،وتنظيم األعمال اإلدارية
(وزارة التربية والتعليم .)5 :1994،
كما يعد التخطيط اإلستراتيجي من أهم األدوات التي تساعد على تحقيق الرؤيا واألهداف إذ ال تكاد تخلو مؤسسة عاملية أو منظمة دولية من خطة
إستراتيجية خاصة ،والتي تحرص على توفر متطلبات استقرارها ونموها كأساس إلنجاز خططها وتحقيق أهدافها ،لذا نجد أن لكل مدرسة خطة
ً
إستراتيجية وفقا إلمكاناتها وتكون غالبا مشتقة من إستراتيجية التعليم في الدولة (القرني.)10 : 2012 ،
لذلك فإن هذه الدراسة تبحث في واقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي بمدارس االبتدائية في ضوء سياسة التعليم باململكة العربية السعودية
بالتطبيق على العرضيات بإدارة تعليم القنفذة
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عوض الغامدي

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ً
ً
ملس الباحث من خالل ممارسته العمل التربوي بأن هناك قصورا في تطبيق التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية نظرا لقلة التوجيه واملتابعة
من إدارة التعليم وانحصار دور وزارة التعليم في إصدار التعليمات التي تحث على تطبيق الخطة اإلستراتيجية في املدارس االبتدائية وفق سياسة التعليم
باململكة .حيث أشار الشاعري ( )140 :2007إلى صعوبة تطبيق التخطيط اإلستراتيجي باملدرسة إلى وجود صعوبة التنبؤ بأثر املتغيرات الخارجية على
النشاطات املدرسية املخطط لها في املستقبل وترى الفواز (  )37 :2008أن ضعف اإليمان بالعمل اإلستراتيجي في اإلدارة املدرسية وشيوع النمط اإلداري
على حساب النمط القيادي ،وضعف الدعم املادي واملعنوي من قبل اإلدارة العليا للعمل اإلستراتيجي.
في ضوء ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتعلق بالقصور في تطبيق التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية في قطاع العرضيتين بإدارة تعليم
القنفذة في ضوء سياسة التعليم باململكة بما يساعد مديري املدارس على معالجتها واالرتقاء بالعمل التربوي.
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
ما و اقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية في قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء سياسة التعليم باململكة العربية
السعودية بمحافظة القنفذة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي؟
 .2ما مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة؟
 .3ما مدى اهتمام مديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية؟
 .4ما مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في املدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء سياسة
التعليم باململكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري املدارس ،وذلك من خالل األهداف التالية:
 .1التعرف على مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي.
 .2قياس مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة.
 .3معرفة مدى اهتمام مديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية.
 .4معرفة مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة العلمية في سد الفجوة في الدراسات التي تناولت التخطيط اإلستراتيجي وربطها ببيئة اململكة العربية السعودية في ضوء
سياسة التعليم لتصبح نواة لدراسات مستقبلية.
ً
أما األهمية العملية فتتمثل في أن نتائج هذه الدراسة تمثل مرجعا ملديري املدارس باملرحلة االبتدائية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في امليدان
التربوي ،والخطة اإلستراتيجية بحاجة إلى سياسة التعليم باململكة ،كما تساعد في تقديم تصور مقترح للتخطيط اإلستراتيجي يتضمن رؤية ورسالة قد
تساعد وزارة التربية والتعليم مدارس املرحلة االبتدائية في ضوء سياسة التعليم لتطوير النظام التعليمي وتفعيلها داخل امليدان التربوي وخارجه.
حدود الدراسة:
يتحدد مجال الدراسة الحالي بالحدود التالية:
الحد املوضوعي :التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء سياسة التعليم باململكة.
الحد املكاني :قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة.
الحد املؤسس ي :املدارس االبتدائية الحكومية بنين.
الحد البشري :مديرو املدارس االبتدائية.
الحد الزمني :الفترة الواقعة ما بين 1439هـ ـ  1440هـ 2018 ،ـ 2019م.
منهج الدراسة:
ً
وفقا لطبيعة الدراسة وأهدافها يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليل بياناتها التي تم جمعها عن طريق االستبانة التي
تم توزيعها على مديري املدارس االبتدائية.
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عوض الغامدي

أداة الدراسة:
هي الوسيلة التي يتم بواسطتها جمع البيانات واملعلومات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفروضها (العساف ،)8 :1996،وقد استخدم
الباحث االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
التخطيط اإلستراتيجي :يعرف بأنه منهج نظامي يتشرف آفاق املستقبليات التربوية واملحتملة واملمكنة ،ويستعد ملواجهتها بتشخيص اإلمكانات املتاحة
واملتوقعة وتصميم اإلستراتيجيات البديلة ،واتخاذ قرارات عقالنية بشأن تنفيذها ،ومتابعة هذا التنفيذ (زاهر.)113 :2005 ،
سياسة التعليم :يقصد بالسياسة التعليمية بأنها" املواد الدستورية العامة للتعليم ،وهي التي تبين األسس العامة التي يقوم عليها التخطيط إلنشاء
مؤسساته وتبين أهداف العملية التعليمية وتحدد مقاصدها سواء كانت هذه املواد مكتوبة معلنة بقرارات ومراسيم أو غير مكتوبة وال معلنة إال أنها
ً
مالحظة ذهنا لدى املشرفين على مؤسسات التعليم واملنشئين لها واملوجهين ملسيرتها.
وتعرفها وثيقة سياسة التعليم السعودي بأنها الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التعليم ً
أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه
ً
ً
على شرعه وتلبية لحاجات املجتمع وتحقيقا ألهداف األمة (املنقاش.)386 :2006 ،
املرحلة االبتدائية" :وهي تعتبر املرحلة األساسية لتعليم الناشئة ،وهي مرحلة عامة تزود أبناء األمة اإلسالمية ،باألساسيات ،من العقيدة اإلسالمية،
واالتجاهات السليمة والخبرات ،واملعلومات ،واملهارات ،والتي يبدأ عمر النشء بهذه املرحلة من السنة السادسة حتى السنة الثانية عشرة"( الحازمي
. )25 -24 :2004،
مدير املدرسة" :هو املعلم الذي تم تكليفه بخطاب رسمي إلدارة املدرسة بعد اختياره من قبل لجنة مديري املدارس حسب ما تنص عليه األنظمة
والتعليمات من إدارة التربية والتعليم ،وهو يدفع العاملين للعمل بجد ونشاط ومهارة ليحققوا أهداف املؤسسة بشكل جيد ،وفي وقت قصير ،ويوفر
عليهم الجهد الضائع والعمل الشاق ( الغامدي . )6 :2010 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطارالنظري:
ا
أوال :مفهوم التخطيط اإلستراتيجي:
يعتبر مدخل التخطيط اإلستراتيجي من املداخل اإلدارية التي تمكن املدارس املعاصرة من مواجهة تحدياتها حيث إنه عملية فكرية تصورية
مستقبلية تضع املدرسة من خالله اإلجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ املستقبل من خالل الجهود التشاركية لكافة املهتمين بالعملية التعليمية،
وتحسين عمليات اتخاذ القرار ،وفهم البيئة الخارجية التي ٌتحيط باملدرسة وما بها من فرص وتهديدات ،وفهم البيئة الداخلية للمدرسة وما بها من
ٌ
جوانب قوة وجوانب ضعف ،واستخدام املوارد املتاحة للمدرسة بما ٌيحقق أهدافها بصورة أكثر فعالية ( مصطفى.)188 :2012،
وهو تفكير استراتيجي منظم له مقوماته وم فاهيمه وتقنياته الفعالة ويستخدم املنهج العلمي الستشراف متغيرات املستقبل وتحليل بيئة املؤسسة
ً
ً
داخليا وخارجيا لإلفادة من الفرصة املتاحة ومواجهة التحديات القائمة واملتوقعة بصورة تمكن من بناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ مستمدة من
البدائل والخيرات املطروحة بغية الوصول لألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة (مختار.)169: 2002 ،
ويرى الباحث أن التخطيط اإلستراتيجي للتعليم العام هو عملية إستراتيجية عن طريقها يتم تحديد املوقف اإلستراتيجي للمدارس االبتدائية
للوقوف على الفرص والتهديدات البيئية التي تواجهها وكذلك نقاط القوة والضعف داخل املدارس لتكون رؤية واضحة تتفق مع رسالة املدارس وطبيعتها
ومواكبة البيئة.
التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية:
ً
ً
بوصف املدير قائدا تربويا فهناك مجموعة من املهارات الالزم توفرها والتي تنحصر في املهارات الفنية لتنفيذ عمل املدرسة ،واملهارات اإلنسانية
املتعلقة بتفهم األفراد والجماعات والتأثير فيهم واملهارات اإلدراكية واملتعلقة بكفاءة املدير وقدرته في رؤية تنظيم املدرسة وإدراك أثر العالقات بين
ً
ً
األجزاء والتغيرات التي تحدث فيها على التنظيم كاملدرسة (عابدين .)254-251: 2005 ،لذا فعلى مدير املدرسة أن يتلمس موقعا خاصا ملدرسته على
طريق املستقبل وأن التخطيط اإلستراتيجي املدرس ي هو " تصور مستقبلي يقوم به مدير املدرسة واملعلمون ،من خالل دارسة البيئة الداخلية والخارجية
وتحليلها ،والتعرف على نقاط القوة املتوفرة لدى املدرسة ،ونقاط الضعف التي تواجهها ،بوضع الحلول املناسبة لها لتحقيق أهداف املدرسة ،واالنتقال
من الوضع الحالي إلى وضع أفضل في املستقبل (الشاعر .)8: 2007،كما يركز التخطيط اإلستراتيجي باملدارس على تقويم املوقف التعليمي الراهن
ً
ومراجعته بما يعنيه ذلك من القيام بدراسة شاملة لجميع املنظومات الفرعية للتعليم وعملياته ومخرجاته أيضا كما يتطلب هذا التخطيط وجود
قاعدة للبيانات املعلومات تتنوع لتشمل الكثير من الحقائق عن األداء التعليمي السابق واملوقف الراهن والتطورات املتوقعة (الحجي .)107: 2002
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ا
ثانيا :متطلبات التخطيط اإلستراتيجي باملدارس:
يمكن حصر أهم متطلبات اإلستراتيجي في اآلتي (الشهري:)47: 2010 ،
 .1قدرات فوق عادية للتخيل والتصور وإدراك معاني األشياء واملفاهيم وعالقاتها.
 .2توظيف املعرفة املتاحة ،وتوفير األجواء املشجعة على املشاركة في صناعة املستقبل.
ً
كما تم حصرها أيضا في" هيكل تنظيمي واضح ومناسب للمؤسسة ،توفر اإلمكانات املادية واملهارات املناسبة واملتنوعة للقيام بالتخطيط ،صورة
ً
واضحة عن بيئة الجامعة وإدراك القصور جيدا .موظفين وإدارة ملتزمين بالخطة .قناعة كاملة للمشاركين بالخطة بحجم الفوائد املترتبة على تطبيق
الخطة اإلستراتيجية( .الدجني.)77: 2006 ،
تحديد الرؤية :تعتبر الرؤية حجر األساس الذي يبنى عليه التخطيط اإلستراتيجي ،وهي توضح ما تريد املؤسسة أن تصبح عليه أو أن تكون في املستقبل،
وما من شك بأننا نعيش اليوم عصر التغيير والتغير ،واالنفجار املعرفي الهائل ،ولكي يستفيد مدير املدرسة من ذلك في تطوير العملية التعليمية
التعلمية بها ،فإن عليه أن يضع رؤية محددة بواقع العمل املدرس ي ،حيث تعد هذه الرؤية العين النافذة التي ينظر من خاللها ،لتحقيق األهداف
املرسومة للمدرسة )القرني .)56 -55: 2012،
ا
ثالثا :الرسالة واألهداف:
الرسالة تمثل الغايات النهائية التي من أجلها وجدت املؤسسة ،ومن أجلها تبقى وتستمر ،وبدون تحقيقها ال يكون هناك مبرر لبقائها ونموها ،ومن
ً
ً
ثم فهي تقدم تبريرا اجتماعيا لوجود املؤسسة ،وبناء على تحديد الرسالة ،تتحدد هوية املؤسسة التي تميزها عن غيرها من املؤسسات ،وتحدد توجيهات
ً
التفكير ومسارات التحرك لتحقيق هذه الرسالة من خالل استراتيجيات يتم صياغتها جميعا بما يخدم رسالة املؤسسة أو غاياتها النهائية.
فالرسالة تعبير عما يجب التركيز عليه وااللتزام به والسعي إلى تحقيقه بكل جد واهتمام ،ولن تستفيد املؤسسة من وجود الرسالة إال إذا عمل كل
أفرادها على تحقيق املكتوب في الوثيقة وتحويلة إلى واقع ملموس ،وهو ما يستلزم أن يقتنع بها كافة األفراد ويلتزموا بها ،ويسعوا إلى القيام بأدوارهم في
سبيل تحقيقها (إسماعيل.)20: 2017 ،
ونالحظ هنا اختالف الرؤية عن الرسالة في كونها تتحدث عن املستقبل وال تصف الحالة الحالية ،فهي توضح ماذا تريد املؤسسة أن تكون عليه في
املستقبل ،أما الرسالة فهي جملة تحدد غاية املؤسسة ،ومبرر وجودها ،وتحدد مجال عملها والفئة املستهدفة بخدماتها ،فالرؤية هنا إذا حلم أو إلهام،
بينما الرسالة عبارة عن غرض.
األهداف :الرغبة التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها ويتوافق هذا التعريف مع )املرس ي) في تصنيف األهداف بحسب املستوى التنظيمي إلى أهداف عامة
(غايات( تتعلق باإلدارة العليا ،ويطلق عليها األهداف اإلستراتيجية ،أما األهداف التي تتعلق باإلدارة الوسطى فهي تنطلق من األهداف اإلستراتيجية
وتكون على شكل أهداف محددة (العبد.)118 :2003 ،
ً
األهداف املتاحة في املؤسسة :ويتم ذلك فيما يخص الغايات واألهداف العليا منفصال ذلك عن الدراسات التي تقوم على كشف نقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات ،ويتضح العمل في هذه الحالة بشكل أكبر في البحث عن املمكن عبر منهجيات اإلبداع واالبتكار.
وتحدد املدة لألهداف طويلة األجل بأنها أطول من عام واحد ،ويرى الباحث أن الغايات تعد بمثابة أهداف عامة وشاملة تعكس ما ترمي املؤسسة إلى
تحقيقه على املدى البعيد وتأخذ صياغات شمولية مجردة ،أما األهداف فهي نتائج تشغيلية يجب تحقيقها خالل فترة زمنية قصيرة
ر ا
ابعا :وضع الخطط اإلستراتيجية:
هي الخطة الشاملة التي تحدد كيفية إنجاز أهداف املؤسسة ورسالتها ،وتسعى إلى تحقيق غاية ثنائية األبعاد فمن جهة تقود إلى تعظيم امليزة
التنافسية للمؤسسة في نفس الوقت الذي تؤدي فيه إلى تقليل وإحباط العبء التنافس ي الذي يوجهها.
وتتكون الخطة من ثالثة مستويات مصنفة حسب البعد الزمني املرتبط بها ،فالخطة قصيرة املدى توضع إلنجاز هدف قصير بينما توضع خطة
متوسطة املدى أو طويلة املدى إلنجاز هدف متوسط املدى أو طويل املدى (مصلح.)38: 2010 ،
ا
خامسا :مالءمة البيئة التعليمية:
درجة املواءمة الداخلية والخارجية ،ودرجة املناسبة ملوارد املنظمة ،ودرجة تقبل الخطر ،ودرجة املناسبة مع عنصر الوقت ،ودرجة القابلية
للتنفيذ ،وما إذا كانت اإلستراتيجية تقوم على ناحية ضعف معينة في املنظمة ،أو إذا كانت تقتنص ً
فرصا معينة في البيئة الخارجية للمنظمة ،وما إذا
كانت اإلستراتيجية تتفادى أو تقلل أو تحايد تأثير التهديدات الرئيسية في البيئة الخارجية (زايد.)129: 2003 :
ملا كانت البيئة متمثلة بعدة متغيرات تحيط باملدرسة التي البد أن تؤثر فيها من خالل ما تقدمه من قوى بشرية ،إضافة لتأثر املدرسة بتلك
املتغيرات من خالل معرفة رد فعل املجتمع بقطاعاته ومؤسساته املحلية ،يكون من الضروري تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ،حيث يعد
التحليل البيئي ضرورة أساسية للتخطيط اإلستراتيجي ،ويشمل ً
ً
وتقييما التجاهات املستفيدين من نتاجها ،حيث تتنامى املتغيرات البيئية بسرعة
رصدا
فائقة.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص208-188 :

191

و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...

عوض الغامدي

يمكن اعتبار البيئة الخارجية أنها األشخاص واملجموعات واملنظمات واملؤسسات الخارجية التي يوجد للمؤسسة عالقة تبادل أو تفاعل معها ،أو
تلك التي تتأثر بها ،بما يصدر عنها بشكل مباشر وغير مباشر ،أو هي مجموع العوامل والعناصر واملتغيرات الخارجية املؤثرة في املدرسة ،وتصنف بيئة
املدرسة بأنها بيئة مستقرة أو متغيرة ،بسيطة أو معقدة ،متباينة األجزاء أو نمطية متجانسة ،قابلة للتنبؤ أو ذات درجة ثقة أو تأكد ضعيفة ،ويتوقف
استقرار البيئة ودرجة تغيرها على عدة متغيرات مثل عدم استقرار الحكومات ،األحداث االقتصادية غير املتوقعة ،تغير غير متوقع في الطلب ،وتغير في
حجم املدرسة واإلبداع والتطور التكنولوجي ،وتبدل التشريعات( ،القرني.)42- 41 : 2012،
ا
سادسا :إدراك مديري املدارس للتخطيط اإلستراتيجي:
املدير هو الشخص الذي يقوم بتوجيه قوى املدرسة نحو تطوير اإلستراتيجيات واتخاذ القرارات باستخدام أسلوب تفكيري إبداعي ابتكاري يسعى
إلى تحسين نوعية وأسلوب الخدمة املقدمة للطالب ،وتفعيل نقاط القوة ،ومعرفة نقاط الضعف لتقويمها )الشهري2010 ،م.)67 :
الدراسات السابقة:
وألهمية التخطيط االستراتيجي في مجال التعليم قامت العديد من الدراسات بتناوله من عدة اتجاهات:
• فقد هدفت دراسة آل مسلط ( )2018إلى الكشف عن واقع التخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات تطبيقه في جامعة تبوك  ،وذلك من وجهة نظر
القيادات األكاديمية ،والوقوف على أهم متطلبات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي ،استخدم الباحث التحليل البيئي وتحديد البدائل اإلستراتيجية،
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها أن واقع التخطيط اإلستراتيجي في جامعة تبوك جاء بشكل عام بدرجة متوسطة في أبعاد الرؤية والرسالة
واألهداف اإلستراتيجية وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع التخطيط اإلستراتيجي في جامعة تبوك ،تعزى ملتغير طبيعة العمل اإلداري.
• بينما هدفت دراسة بني خالد( )2018إلى التعرف على مستوى التخطيط اإلستراتيجي في بيئة جامعية أخرى -الجامعات األردنية -باإلضافة إلى
معرفة أي من الجامعات ( الحكومية أو الخاصة )تتبنى التخطيط اإلستراتيجي بشكل أفضل من خالل تطبيق أبعاد التخطيط اإلستراتيجي ( الرؤية
الرسالة األهداف التحليل البيئي )  ،استخدم املنهج الوصفي ،وصلت الدراسة إلى النتائج عدة ومنها  :أن مستوى التخطيط في الجامعات الخاصة
لجميع مجاالت التخطيط اإلستراتيجي كان بدرجة مرتفعة وذات داللة إحصائية لجميع املجاالت  ،وأن مستوى التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات
الرسمية كان بدرجة متوسطة لجميع املجاالت التخطيط اإلستراتيجي.
ً
• وكانت دراسة عبيد ( )2017قد هدفت  -أيضا -إلى معرفة واقع تطبيق الحاكمية والتخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي في األردن واقع إدارة
التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي األردني ،واستخدمت منهج البحث املسحي التطويري ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
أن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقوم بتحليل بيئتها الخارجية للتعرف على املتغيرات املختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في املستقبل،
ً
وأيضا يجب أن يشارك صياغة أهداف الوزارة اإلستراتيجية جميع األطراف املسؤولة عن تحقيقها ،وضرورة تدريب العاملين على مهارات التخطيط
اإلستراتيجي ،وكيفية إعداد الخطط اإلستراتيجية ومتابعتها ملا له من أثر في أداء العاملين للوصول إلى تحقيق األهداف العامة والخاصة.
• وإذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت التخطيط اإلستراتيجي في املرحلة الجامعية فإن دراسة التويجري ( )2017قد هدفت التعرف على درجة
امتالك وممارسة مديري مدارس مكتب التعليم بالروابي بمدينة الرياض ألنماط اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة،
التعرف على معوقات لإلدارة اإلستراتيجية لدى مديري مدارس مكتب التعليم بالروابي بمدينة الرياض ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أن مديري مدارس مكتب التعليم بالروابي بمدينة الرياض يمتلكون أنماط اإلدارة اإلستراتيجية
ً
بدرجة متوسطة ،وكان أبرز األنماط التعامل بمرونة مع العاملين باملدرسة وفقا ملبدأ االحترام املتبادل ،ووجود معوقات بدرجة متوسطة من أبرزها
اختالل النشاط التعليمي داخل املدرسة بسبب اإلجازات والندب والنقل والغياب والتأخر عن الدوام الصباحي .
• أما دراسة الشتري (  )2016فقد هدفت إلى التعرف على واقع التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية وذلك من خالل الكشف عن متطلباته
لتحسين القدرة التنافسية للجامعات وكذلك ملعرفة التحديات التي تواجهها والتي قد تحد من تحسين قدرتها التنافسية للجامعات السعودية
واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصل إلى نتائج منها :أن من أهم متطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية ضرورة توافر
االعتمادات املادية والالزمة لعملية التخطيط اإلستراتيجي ،وسرعة التغيرات الكمية والنوعية في البيئة الداخلية للجامعات السعودية .
• بينما دراسة العجمي ( )2016قامت بالتعرف على مفهوم وأهمية التخطيط اإلستراتيجي في التعليم وأهدافه ومراحله ومجاالته ،ومعرفة واقع دور
مدير املدرسة الثانوية بدولة الكويت في تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في التعليم من وجهة نظر عينة الدراسة ،واستخدمت املنهج الوصفي،
وتوصلت إلى نتائج منها :عدم التزام مدير املدرسة الثانوية بالجدول الزمني في الخطة اإلستراتيجية التي يضعها لتحقيق األهداف ،كما أنه ال يضع
ً
أهدافا إستراتيجية فعالة لتطوير األداء املنهي للمعلمين في ضوء التخطيط اإلستراتيجي ،وال يتابع باهتمام تنفيذ الخطة وال يقوم بتحليل البيئة
الخارجية للتعرف على املتغيرات املختلفة التي يمكن أن تؤثر في عملية التطوير ،كما أنه ليس لدية الرؤية الواضحة في تحديد التوجهات
املستقبلية لبرامج تنمية مهارات املعلمين .
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• أما دراسة أحمد ( )2015فقد تناولت التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي بالسودان والتركيز على جامعة الخرطوم ،وتناولت
مفهوم التخطيط اإلستراتيجي وثقافته ومراحل التخطيط ومحاور تحسين األداء ،وتحقيق الجودة واالعتماد ،واستخدمت املنهج الوصفي،
وتوصلت إلى عدة نتائج منها :وجود قصور شديد في توافر التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي بالسودان ،وافتقاره للسمات واألسس
واملعايير السليمة لتبني الرؤية والرسالة وصياغة األهداف.
• كما هدفت دراسة أبي نصيب ( )2013إلى التعرف على كيفية استخدام آليات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي واملشاكل الناجمة عن التطبيق غير
السليم للتخطيط اإلستراتيجي على الرغم من إدراك العديد من املدراء والعاملين باملؤسسات التعليمية واإلدارية بأهمية التخطيط اإلستراتيجي
واستخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها :أن العاملين بالجامعة لديهم وعي وإدراك بمفاهيم التخطيط
اإلستراتيجي ،وعدم وجود ربط بين التخطيط اإلستراتيجي واحتياجات العاملين.
• وقامت دراسة القرني ( )2012بالتعرف على مدى وضوح مفهوم التخطيط اإلستراتيجي ملدير املدرسة واإلدارة ومدى اهتمام مدير املدرسة
بمتطلبات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي ،واستخدم الباحث التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة ،وكان من أهم النتائج أن تطبيق التخطيط
اإلستراتيجي يساعد في نمو وتطور املدرسة ،وأن هناك اهتماما بآراء العاملين ومساهمتهم في عملية التخطيط اإلستراتيجي.
• وهدفت دراسة يونس ( )2009إلى التعرف على واقع التخطيط اإلستراتيجي في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة وسبل تطويره ،وقد استخدم
ً
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته ملوضوع الدراسة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من ( )151مشرفا ومشرفة وأما عينة الدراسة فقد بلغت
( )100مشرف ومشرفة ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر متطلبات توظيف التخطيط اإلستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات
ً
غزة كانت متوسطة ،كما أن درجة وجود معوقات توظيف التخطيط اإلستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات غزة جاءت أيضا
متوسطة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسط تقديرات املشرفين التربويين لدرجة توافر متطلبات
توظيف التخطيط اإلستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات غزة تعزى ملتغيرات الجنس ،املؤهل العلمي ،واملنطقة التعليمية.
• كما استهدفت دراسة سكيك ( )2008التعرف إلى درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهارات التخطيط اإلستراتيجي في محافظات غزة ،ووضع
مقترحات قد تسهم في تنمية مهاراتهم في مجال التخطيط اإلستراتيجي ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .ولتحقيق أهداف الدراسة
قامت الباحثة بتصميم استبانة مكونة من)  )58فقرة ،طبقتها على مجتمع الدراسة املكون من ( )117مدير مدرسة ومديرة .وقد توصلت الدراسة
إلى النتائج التالية :درجة ممارسة مدير املدرسة الثانوية ملهارات :صياغة رسالة املدرسة ،صياغة رؤية املدرسة تحليل البيئة الداخلية كانت عالية
ً
جدا ،أما درجة ممارسته ملهارة تحليل البيئة الخارجة فقد كانت عالية .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات املستجيبين املتعلقة
بصياغة الرسالة وتحليل البيئة الداخلية تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات املستجيبين
املتعلقة بصياغة الرسالة وتحليل البيئة الداخلية تعزى ملتغير الجنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات املستجيبين
املتعلقة بصياغة الرؤية وتحليل البيئة الخارجية تعزى ملتغير الجنس.
• كما قام نور الدين ( )2008بدراسة هدفت إلى التعرف على دور التخطيط اإلستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية بمحافظات غزة ،وقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة عدد فقراتها ( )60فقرة موزعة على خمسة
مجاالت ،طبقها على عينة بلغت ( )122مديرا ومديرة وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :تأييد عينة الدراسة لدور التخطيط اإلستراتيجي في
زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية بمحافظات غزة حيث بلغ الوزن النسبي لدرجة التأييد ( )%84.47أي درجة عالية .عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات إجابات املستجيبين املتعلقة بجميع مجاالت االستبانة تعزى ملتغيرات الدراسة وهي الجنس واملؤهل العلمي وسنوات
الخبرة واملنطقة التعليمية .
ً
• أما دراسة السرحاني ( )2007فقد هدفت إلى التعرف على واقع كفاية التخطيط :أهمية واستخداما ،لدى املشرف التربوي في ضوء الخطة
اإلشرافية في املجاالت التالية :مجال النمو املنهي للمعلمين ،مجال املقرر الدراس ي ،مجال التقويم والقياس ،ومجال البحوث والدراسات ،وقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع املشرفين التربويين في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية
ً
ً
والبالغ عددهم ( )184مشرفا تربويا .وقد بينت الدراسة أن أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال النمو املنهي للمعلمين كانت
ً
ً
عالية جدا وأن استخدامهم لها كان عاليا ،كما أن أهمية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال املقرر الدراس ي كانت عالية وأن استخدامهم لها
ً
ً
ً
كان عاليا ،كما أن أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال التقويم والقياس كانت بدرجة عالية جدا وأن استخدامهم لها كان عاليا.
ً
كما دلت النتائج على أن أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال البحوث والدراسات كانت عالية بينما كان استخدامها متوسطا
ً
وأما أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال النمو الذاتي كانت عالية جدا وأن استخدامها من قبل املشرفين كانت عالية.
• بينما هدفت دراسة ديفيز(  )Davies, 2007إلى التأكيد على أن طرق التخطيط التقليدية لم تعد تخدم احتياجات املدارس ،كما تؤكد على أهمية
وجود طريقة جديدة أمام قيادات وإدارات املدارس ملواجهة التحدي في األلفية الجديدة ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث
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وضح الفرق بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإلستراتيجي الذي يجمل األنشطة الكثيرة في عدد محدد من املجاالت اإلستراتيجية تتمحور حول
الغرض األساس ي للمدرسة وهو مخرجات التعليم وعمليات التعليم والتعلم ،ثم الترتيبات اإلدارية ،وكل ذلك يقع ضمن إطار زمني محدد ،وفيما
يتعلق بالقيادة في املدارس ،فإن التخطيط اإلستراتيجي يعتبر أداة لقياس مدى تطور األداء الفردي مع إعادة التركيز على األهداف السنوية،
والحكم عليها إما بالنجاح أو الفشل.
• كما قامت دراسة العويس ي ( )2003بالتعرف على عناصر اإلدارة اإلستراتيجية ،وتوضيح العالقة الطردية بين الرؤية اإلدارية اإلستراتيجية،
والفعالية في العمل داخل املؤسسة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم عرض عناصر اإلدارة اإلستراتيجية ،وتحديد املوارد
الالزمة للتخطيط ،وتحديد مجاالت األنشطة ،وطبقت هذه الدارسة في األردن ،وتوصلت إلى أن اإلدارة الناجحة وراء نجاح املدرسة في أدائها ،وعلى
مدير املدرسة أن يأخذ بزمام املبادرة وأن يمتلك املهارات التحليلية ،لتحديد ما يرغب ملدرسته أن تكون عليه في املستقبل ،وأن التغير والتحول
ً
الذي يحدث في عاملنا املعاصر يفرض على مدير املدرسة أن يكون قادرا على استعمال األدوات املناسبة ملواجهة هذه التحديات ،وأهمها اإلدارة
اإلستراتيجية للعمل املدرس ي ،وأنه يمكن أن يكون لكل مدير أساليبه الخاصة التي تضمن دوافع العمل ،وتوفر مناخ وثقافة التغير.
• بينما أكدت دراسة بل( ) Bell, 2002على أن التخطيط اإلستراتيجي في مجال التخطيط للتطوير املدرس ي أصبح هو املنحى املهيمن على اإلدارة
املدرسية في املدارس اإلنجليزية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،حيث خلصت الدارسة إلى أن النموذج الجديد للتخطيط اإلستراتيجي قد
استنبط من النماذج األولى للتخطيط التي كان لها نقاط ضعف مالزمة ،إلى الحد الذي لم يستطع فيه التخطيط للتطوير املدرس ي اإلسهام في
فعالية إدارة املدرسة ،وأوضحت الدارسة أن تطور التخطيط لتحسين املدارس تم اختباره ،كما تم تحليل نقاط القوة والضعف ،وتحليل بعض
ً
النماذج التطبيقية لإلدارة املدرسية والقيادة ،مع األخذ بعين االعتبار شرعية وفعالية أخذ املدارس ً
منحى بديال للتخطيط في املدارس ،ومنحى أكثر
ً
مؤسسا على تخطيط زمني أقصر ،مع تطور القواعد التي تسهل اإلحاطة بظرف املدرسة وبيئتها الخارجية.
مرونة للمدرسة،
• كما قامت دراسة الجندي(  )1999بالتعرف على أسلوب التخطيط اإلستراتيجي وإمكانية اإلفادة منه في مواجهة املشكالت التي تعاني منها
املؤسسات التعليمية ،واعتمدت الدارسة املنهج الوصفي ،وذلك بتناولها ملفهوم التخطيط اإلستراتيجي وفق أسلوب تحليلي يكشف عن أهدافه،
ومشكالت تطبيقه ،واملقومات الالزمة لفعاليته عند استخدامه في املجال التعليمي ،وقد توصلت الدارسة إلى نتائج منها :يساعد التخطيط
اإلستراتيجي قيادة املنظمة على تنمية روح املسئولية تجاه املنظمة ،كما أنه يفيد في إعداد كوادر لإلدارة العليا ،كما يمكن من زيادة القدرة على
االتصال باملجموعات املختلفة ،على اعتبار أنه أحد أدوات التكنولوجيا اإلدارية.
• كما قام كوهين ( )Cohen, 1999بدراسة هدفت اإلجابة عما إذا كانت خطة مديري املدارس بشكلها الحالي ،تنفذ السياسة العامة اإلستراتيجية
للمنطقة التعليمية ،ومدى مناسبتها للنموذج العاملي للتخطيط واستجابتها للحاجات املحلية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
ملناسبته ملوضوع الدارسة ،كما استخدم املقابلة الشخصية وبطاقة تحليل املحتوى كأداتين للدارسة ،وأشارت نتائج الدارسة إلى ما يلي عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تتعلق باتجاهات املديرين واملديرات نحو تنظيم اإلدارة املدرسية.
وبعد أن استعرض الباحث العديد من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية التي تناولت واقع التخطيط اإلستراتيجي تبين أن الدراسة الحالية
تتفق مع بعض الدراسات السابقة في بعض الجوانب التالية:
• تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي التحليلي.
• ركزت بعض الدراسات السابقة على واقع التخطيط اإلستراتيجي ومتطلبات تطبيقه في جامعة تبوك مثل دراسة آل مسلط ( ،)2018واقع
التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات األردنية مثل دراسة بني خالد ( ،)2018واقع تطبيق الحاكمية والتخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي في األردن
مثل دراسة عبيد ( ، )2017واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديري مدارس مكتب التعليم بالروابي مثل دراسة التويجري ( ،)2017واقع
التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية مثل دراسة الشتري( ،)2016وأهمية التخطيط اإلستراتيجي في التعليم مثل دراسة العجمي ()2016
واقع التخطيط اإلستراتيجي مثل دراسة أحمد ( )2015تطبيق التخطيط اإلستراتيجي مثل دراسة العويس ي( )2003التي درست عناصره اإلدارية
لتوضيح العالقة الطردية بين الرؤية واإلدارة ،ودراسة القرني( )2012التي درست مدى معرفة مديري املدراس ملفهوم التخطيط اإلستراتيجي ومدى
اهتمامهم به ،ودراسة أبي نصيب (  )2013استخدمت آليات التطبيق التخطيط اإلستراتيجي  ،ودراسة الجندي ( )1999التي درست أسلوب
التخطيط اإلستراتيجي وإمكاناته  ،ودراسة ديفيز ( )2007الذي أكد أن التخطيط التعليمي لم يعد يفيد املدارس  ،ودراسة بل ( )2002أوضحت أن
التخطيط اإلستراتيجي أصبح هو املهيمن على اإلدارة املدرسية .
• ربطت بعض الدراسات بين التخطيط اإلستراتيجي واقع التخطيط ،وواقع أداء مدير املدرسة الثانوية بدولة الكويت ومفهوم التخطيط ملدير
املدرسة ومتطلبات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي كدراسة القرني ( ،)2012ودراسة آل مسلط ( )2018ودراسة التويجري (.)2017
• هذه الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية في دراسة واقع التخطيط اإلستراتيجي كما في دراسة آل مسلط ( ،)2018ودراسة بني خالد ( ،)2018
ودراسة عبيد( ،)2017ودراسة التويجري( ،)2017ودراسة الشتري ( ، )2016ودراسة العجمي (.)2016
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وقد خلصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
• أن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي يساعد في نمو وتطور املدرسة.
• وعدم وجود ربط بين التخطيط اإلستراتيجية واحتياجات العاملين.
• وجود صعوبات تعيق عملية التخطيط اإلستراتيجي ومن أهمها كثرة األعباء امللقاة على عاتق قائد املدرسة.
• قصور املعرفة النظرية حول مفاهيم التخطيط اإلستراتيجي ومداخله ونماذجه.
أوجه االختالف:
تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التخطيط اإلستراتيجي في شركات ومؤسسات غير تعليمية ،وكما تختلف مع
الدراسات التي تناولت مؤسسات التعليم العالي ،كما تختلف معها في عينة الدراسة ،والبيئة املطبقة فيها.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
• تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد محاور االستبانة وبنائها وفي اختيار منهج الدراسة.
• استفادت الدراسة من نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات واملقترحات.
• كما استفادة الدراسة في عرض اإلطار النظري وفي املراجع املستخدمة.

إجراءات الدراسة:

ا
أوال :منهجية البحث:
يشتمل هذا القسم من البحث على اإلجراءات التي قام بها الباحث بهدف الوصول إلى نتائج تخدم األهداف التي يحاول هذا البحث تحقيقها ،وقد
اشتملت تلك اإلجراءات على تحديد منهج البحث العلمي املتبع ،واملجتمع الذي طبقت عليه الدراسة ،وإجراءات إعداد تصميم استبانة البحث وكيفية
تطبيقها ،والكيفية التي نفذ بها الب حث ،إضافة إلى التحقق من صدق وثبات استبانة البحث ،واألساليب اإلحصائية الوصفية التي قام الباحث
باستخدامها في تحليل وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات البحث .هذا ويمكن تفصيل إجراءات البحث كما يلي:
ا
ثانيا :إجراءات البحث:
بهدف دراسة " واقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء "سياسة التعليم باململكة
العربية السعودية " ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي يقصد به " صفة البحث التي تستهدف الوصف الكمي والكيفي لظاهرة اجتماعية
ً
أو إنسانية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر املترابطة معا من خالل استخدام أدوات جمع البيانات املختلفة ،مما يجعل الظاهرة أو الظواهر محل
ً
ً
ً
البحث واضحة بدرجة يسهل معها تحديد املشكلة تحديدا واقعيا تمهيدا الختيار الفروض والتساؤالت حولها (األشعري.)118 :2013 ،
ا
ثالثا :مصادربيانات البحث:
اعتمد الباحث في هذا الجانب على مصدرين هما:
 .1املصادر الثانوية :والذي اعتمد فيه الباحث على الكتب والدوريات العلمية والتي تناولت في حيثياتها ومحتواها النظري تطبيق التخطيط
اإلستراتيجي ،إضافة لذلك الرجوع إلى التقارير والندوات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.
 .2األسلوب امليداني (االستبانة) :واعتمد على املسح امليداني ألخذ آراء عينة البحث حول وجهة نظرها فيما يتعلق بواقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي
باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء "سياسة التعليم باململكة العربية السعودية " ،وذلك عن طريق أخذ عينة
ً
مالئمة بواسطة استبانة تضمنت واشتملت على أبعاد البحث األساسية وقد صممها الباحث خصيصا لهذا الغرض.
ً
ً
• مجتمع البحث :يقصد باملجتمع " الكل الذي يمثل األصل تمثيال كامال بجميع طبقاته وشرائحه وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام
ً
ً
لوجوده سواء أكان ذلك من األحياء األرضية أو الجوية أو املائية في مكان محدد ووقت محدد أيضا يمكن دراسته دراسة شاملة نسبيا أو جزئية،
ً
إال إذا كان املجتمع صغيرا فإنه يمكن التحكم في حجمه من أجل الوصول إلى نتيجة معينة"( .األشعري ،)35 : 2016 ،هذا ويتكون مجتمع
ً
البحث الحالي من جميع مديري املدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة واملستهدفين بالبحث والذين يبلغ عددهم ( )70مديرا
والذين هم على رأس العمل خالل فترة تطبيق هذا البحث للعام 2019م.
ً
• عينة البحث :بما أن أسلوب املسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد ،واختصارا لذلك فقد عمد الباحث إلى أخذ عينة مالئمة وذلك من خالل توزيع
ً
ً
االستبانة إلكترونيا على مجتمع البحث ،حيث تم استالم ( )63ردا من مجتمع البحث وهي التي خضعت بياناتها إلى ترميزها بالحزمة اإلحصائية
ً
للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا بـ ( )SPSSومن ثم تحليلها وتفسير نتائجها بهدف اإلجابة عن تساؤالت البحث وتحقيق األهداف التي يسعى
إلى بلوغها.
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...
 .1خصائص مجتمع البحث:
وتم فيه حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات وآراء عينة البحث املستهدفة ،وهو ما توضحه الجدول التالي:
جدول ( :)1يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة البحث
املؤهل العلمي

العدد

%

بكالوريوس تربوي

57

90.5

دراسات عليا

6

9.5

املجموع

63

100

الخبرة العملية

العدد

%

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  15سنة

5
33

7.9
52.4

من  15سنة فأكثر

25

39.7

املجموع
البرامج التدريبية

63
العدد

100
%

برامج تدريبية أقل من فصل دراس ي لعدة أيام أو أسابيع أو شهر متفرقة

10

15.9

برامج تدريبية لفصل دراس ي أو أكثر في إحدى الكليات أو الجامعات

51

81.0

لم أتلق أي برنامج تدريبي في اإلدارة املدرسية

2

3.2

املجموع

63

100

باستقراء املؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب املئوية بالجدول ( ،)1يتضح فيما يتعلق باملؤهالت العلمية لعينة البحث ،أن ( )%90.5من
املعلمين باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين من حملة مؤهل البكالوريوس التربوي ،بينما ( )%9.5من حملة مؤهالت الدراسات العليا .وأما فيما يتعلق
بسنوات الخبرة للمعلمين ،يتضح أن أكثر من نصف عينة املعلمين ( )%52.4تتراوح خبرتهم بين  5إلى أقل من  15سنة بينما نجد أن ( )%39.7خبرتهم من
 15سنة فأكثر وأن ( )%7.9من املعلمين خبرتهم أقل من  5سنوات .وأما فيما يخص البرامج التدريبية فتؤكد املؤشرات اإلحصائية أن ( )%81من املعلمين
حصلوا على برامج تدريبية لفصل دراس ي أو أكثر في إحدى الكليات أو الجامعات )%15.9( ،حصلوا على برامج تدريبية أقل من فصل دراس ي لعدة أيام أو
أسابيع أو شهر متفرقة ،وأما الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبي في اإلدارة املدرسية فإن نسبتهم ال تتعدى ( )%3.2من إجمالي املعلمين باملدارس االبتدائية
قطاع العرضيتين.
ا
رابعا :استبانة البحث:
لتطوير وبناء استبانة البحث ،عمد الباحث إلى اتباع الخطوات التالية
 .1دراسة األطر النظرية ومراجعة األدبيات ذات العالقة بأبعاد البحث.
 .2االطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالتخطيط اإلستراتيجي في الجوانب التربوية.
 .3البحث في قواعد املعلومات من خالل شبكة االنترنت حول التخطيط اإلستراتيجي.
 .4تم عرض االستبانة في صيغتها األولية على ( )10من املحكمين من ذوي الخبرة في مجال اإلدارة التربوية ،وقد أبدوا مالحظاتهم وقدموا تصويباتهم
والتي كان لها األثر املباشر في بناء االستبانة وصياغة عباراتها ومحاورها.
مكونات االستبانة :اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما:
 .1القسم األول :وتضمن ( )3متغيرات ديموغرافية وهي( :املؤهل العلمي ،الخبرة في مجال اإلدارة املدرسية ،البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها في
مجال اإلدارة املدرسية).
 .2القسم الثاني :أبعاد االستبانة وهي:
• البعد األول :إملام قادة املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي ،ويتكون من ( )8عبارات.
• البعد الثاني :وضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط اإلستراتيجية للمدرسة بمحافظة القنفذة ،ويتكون من ( )10عبارات.
• البعد الثالث :اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة اإلستراتيجية ،ويتكون من ( )9عبارات.
• البعد الثالث :مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم ويتكون من ( )12عبارات.
ً
وقد صمم الباحث فئات االستجابة على فقرات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي ،وهو (ال أوافق بشدة = ،1أوافق =  ،2محايد =  ،3أوافق
= ،4أوافق بشدة = ،) 5ولتحديد فئات متوسطات استجابة عينة البحث ،فقد تم حساب مدى املقياس والذي يساوي ( ،)4= 1 – 5وبقسمة مدى
املقياس على أعلى استجابة فقد تم التوصل إلى فئات املتوسطات الحسابية التالية:
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية لفئات مقياس استبانة البحث
م
1

درجة املوافقة
ً
ال أوافق بشدة /ضعيفة جدا

من  1إلى 1.79

2

ال أوافق /ضعيفة

من  1.80إلى 2.59

3

محايد /متوسطة

من  2.60إلى 3.39

متوسطة

4

أوافق /كبيرة
ً
أوافق بشدة  /كبيرة جدا

من  3.40إلى 4.19

كبيرة
ً
كبيرة جدا

5

املتوسط املرجح

الدرجة

ضعيفة

ً
ضعيفة جدا

من  4.20إلى 5

املؤشرات السيكومترية الستبانة البحث ،وتتضمن الخطوات التالية:
ا
خامسا :الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
ً
تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا للخطوات التالية:
 .1عرض الباحث االستبانة في صورتها األولى على عشرة محكمين متخصصين في اإلدارة التربوية بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها
بالبعد الذي تنتمي إليه ،ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله .حيث أبدوا مالحظاتهم
وتصويباتهم من حذف وتعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة.
ً
ً
 .2قام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها لغويا استنادا إلى ما تم التنويه به من جانب
السادة املحكمين.
ا
سادسا :صدق االتساق الداخلي لبيرسون
للتأكد من مؤشرات صدق االتساق الداخلي لبيرسون ومدى ترابط مضمون كل عبارة باملفهوم العام للبعد الذي تنتمي إليه ،لجأ الباحث إلى
حساب مؤشرات ارتباط بيرسون بين درجة عبارة مع كل درجة بعدها ومن ثم إيجاد درجة االتساق الداخلي بين درجة كل بعد مع االستبانة ككل ،والنتائج
تتضمنها الجداول التالية:
جدول ( :)3يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

البعد األول :إملام قادة املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي

2

**0.87

3

**0.79

4

**0.76

5

**0.73

6

**0.81

7

**0.73

8

**0.71

1

**0.87

2

**0.85

3

**0.55

4

**0.82

5

**0.88

6

**0.78

7

**0.88

8

**0.92

9

**0.91

10

**0.85

البعد الثالث :اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة اإلستراتيجية

1

**0.71

البعد الثاني :وضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط اإلستراتيجية للمدرسة

العبارة

االرتباط

1

**0.74

2

**0.79

3

**0.85

4

**0.96

5

**0.89

6

**0.94

7

**0.80

8

**0.84

9

**0.94

البعد الرابع :مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة
التعليم

االرتباطط

العبارة

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

**0.90

2

**0.93

3

**0.88

4

**0.84

5

**0.95

6

**0.92

7

**0.92

8

**0.91

9

**0.90

10
11

**0.91
**0.65

12

**0.76

ا
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01

باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه بالجدول ( ،)3يتضح أن معامالت
االرتباط للبعد األول تتراوح بين ( **0.71إلى  )**0.87وعلى نطاق البعد الثاني بين ( **0.55إلى  )**0.92وعلى نطاق البعد الثالث بين ( **0.74إلى
ً
 )**0.96وعلى نطاق البعد الرابع بين ( **0.65إلى  )**0.95وهي جميعها دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )**( )0.01مما يؤكد أن عبارات أبعاد
االستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام للبعد الذي تنتمي إليه.
جدول ( :)4يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة
م

مضمون البعد

االرتباط باالستبانة

1

إملام قادة املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي

**0.86

2

وضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط اإلستراتيجية للمدرسة

**0.91

3

اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة اإلستراتيجية

**0.94

4

مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم

**0.95

ً
**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...

باملثل ،باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول ( ،)4يتضح أن
ً
معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبانة تتراوح بين ( **0.86إلى  )**0.95وهي جميعها دالة إحصائيا عند مستوى معنوية
ً
( )**( )0.01مما يؤكد أن أبعاد استبانة البحث أيضا صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام لالستبانة.
جدول ( :)5يوضح الصدق العاملي مع التدوير املتعامد  Varimaxالستبانة البحث
العامل
1
2
3

الجذر الكامن
9.964
9.294
4.382

نسبة التباين املفسر
25.549
23.830
11.237

النسبة التراكمية
25.479
49.379
60.616

4
5
6

4.009
3.496
1.875

10.279
8.965
4.807

70.895
79.860
84.667

للتأكد من الصدق العاملي للمكونات األساسية الستبانة البحث ،عمد الباحث إلى إجراء التحليل العاملي االستكشافي مع التدوير املتعامد
لفاريماكس ،حيث يتضح من مؤشرات التحليل العاملي وجود ( )6عوامل تتراوح جذورها الكامنة بين ( 9.964إلى  )1.875وهي تفسر بصورة إجمالية
( )%84.667من التباين الكلي آلراء عينة البحث ،وهي نسبة مرتفعة من نسبة التباين املستخلص من عينة البحث مما يدل إلى أن استبانة البحث
صادقة ملا وضعت لقياسه.
ا
سابعا :مؤشرات الثبات  αكرونباخ:
للتحقق من ثبات عبارات محاور وأبعاد استبانة البحث ،عمد الباحث إلى حساب مؤشرات  αكرونباخ ،والذي يقصد به " إمكانية الحصول على
النتائج نفسها لو أعيد تطبيق االستبانة على نفس أفراد املجتمع بعد فترة من الزمن ،كما يشير إلى أي درجة يعطى املقياس أو االستبانة قراءات متقاربة
عند كل مرة يستخدم فيها" (السبيعي2010 ،م  .)168:هذا والجدول التالي يتضمن أهم مؤشرات ثبات أبعاد استبانة البحث:
جدول ( :)6يوضح مؤشرات  αكرونباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث
م

مضمون البعد

عدد العبارات

 αكرونباخ

1

إملام قادة املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي

8

0.89

2

وضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط اإلستراتيجية للمدرسة

10

0.95

3

اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة اإلستراتيجية

9

0.95

4

مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم

12

0.97

39

0.98

الدرجة الكلية لالستبانة

يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )6أن جميع قيم ألفا كرونباخ على نطاق األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة >  ،0.60مما يؤكد
ثبات ووضوح مضمون أبعاد االستبانة لدى عينة البحث ،حيث ذكر جودة محفوظ ( )43: 2009أن الثبات يكون موثوقا به إذا كانت قيمته ≥ .0.60
ثامنا :أساليب املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم
ً
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها اختصارا بالرمز ( ،)SPSSوالتي تتضمن ما يلي:
 .1التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الخصائص الشخصية ألفراد مجتمع البحث.
 .2املتوسط الحسابي " "Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث تجاه كل عبارة وبعد ،مع العلم بأنه يفيد في ترتيب درجة
ً
أهمية كل بعد وفقا ملتوسطات استجابة عينة البحث.
 .3الوزن النسبي املرجع لتحديد نسبة مجتمع البحث والتي تؤيد درجة ممارسة العبارة.
 .4االنحراف املعياري " "Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات البحث ،ولكل بعد
من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد مجتمع البحث لكل عبارة من
عبارات متغيرات البحث ،إلى جانب املحاور الرئيسة  ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين املقياس.
 .5معامل االرتباط بيرسون ،لقياس صدق االتساق الداخلي.
 .6التحليل العاملي االستكشافي للمكونات األساسية
 .7معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة البحث.
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التحليل والنتائج الدراسة:
يتضمن هذا الجزء من البحث على النتائج اإلحصائية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية ووزن نسبي لعبارات أبعاد البحث بهدف اإلجابة
على تساؤالت البحث التالية:
ا
أوال :تساؤالت البحث:
 .1ما مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي؟
 .2ما مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة؟
 .3ما مدى اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية؟
 .4ما مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم؟
ولإلجابة عن تساؤالت البحث أعاله ،عمد الباحث إلى حساب اإلحصاءات الوصفية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية وأوزان نسبية
واختبار معنوية (ت) للمتوسط الفرض ي (( )3.40درجة كبيرة) مقابل متوسط كل عبارة على نطاق كل بعد ومن ثم املتوسط العام للبعد ،والنتائج كانت
على النحو التالي:
نتائج التساؤل األول :والذي ينص على " ما مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي؟"
جدول ( :)7يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار(ت) ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط
اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
م

مضمون العبارة

-1

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

قيمة (ت)

الداللة

درجة املعرفة

ترتيب
األهمية

تهتم إدارة املدرسة بآراء العاملين ومساهماتهم في عملية التخطيط
اإلستراتيجي.
ً
يعتبر مفهوم التخطيط اإلستراتيجي واضحا لدى القائمين على إدارة
املدرسة.
يشير مفهوم التخطيط اإلستراتيجي إلى اتباع أساليب علمية لرصد
وتوظيف املوارد املتاحة وإدارتها للوصول إلى األهداف املنشودة.
ً
يسعى التخطيط اإلستراتيجي إلى تحديد التوجهات املستقبلية مرتكزا
على التفكير الرحب دون التقيد بالتفكير باملاض ي والحاضر.
التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.
تنمية روح املنافسة ببن املدرسة.

4.79

0.41

0.96

27.12

0.000

ً
كبيرة جدا

3

4.56

0.69

0.91

13.28

0.000

ً
كبيرة جدا

7

4.56

0.64

0.91

14.29

0.000

ً
كبيرة جدا

6

4.51

0.76

0.90

11.58

0.000

ً
كبيرة جدا

8

4.84
4.75

0.37
0.54

0.97
0.95

31.06
19.86

0.000
0.000

-7

لدي قناعة بأن التخطيط اإلستراتيجي يساعد في نمو تطوير املدرسة.

4.81

0.40

0.96

27.80

0.000

-8

أعتقد أن التخطيط اإلستراتيجي يدعم أداء العاملين في تحسين العملية
التعليمية باملدرسة.
املتوسط العام

-2
-3
-4
-5
-6

ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا

2

4.73

0.52

0.95

20.52

0.000

ً
كبيرة جدا

5

4.69

0.54

0.94

27.12

0.000

ً
كبيرة جدا

1
4

درجة الحرية = 62 = 1-63

باستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول رقم ( )7تتضح النتائج التالية:
• أن املتوسطات الحسابية ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي تتراوح بين ( 4.51إلى  4.84من  )5وهي جميعها تنحصر قيمها في فئة
املتوسط الحسابي الخامسة ( 4.20إلى  ،)5مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع البحث أن مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي تعتبر
ً
ً
كبيرة جدا وبداللة إحصائية ( ،)0.05< 0.000مما يشير إلى الدرجة العالية والكبيرة جدا التي يتصفون بها في مجال التخطيط اإلستراتيجي باملدارس
االبتدائية بمحافظة القنفذة.
• إن أكثر ثالثة عبارات ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي من وجهة نظر عينة البحث تمثلت في العبارة " "5التعاون والعمل بروح
الفريق الواحد" والعبارة "  " 7لدي قناعة بأن التخطيط اإلستراتيجي يساعد في نمو تطوير املدرسة" والعبارة " " 1تهتم إدارة املدرسة بآراء العاملين
ومساهماتهم في عملية التخطيط اإلستراتيجي ،بمتوسطات حسابية تراوحت بي ( 4.79إلى  4.84من  )5ونسبة تأكيد تراوحت بين ( %96إلى  )%97من
إجمالي عينة البحث املستطلعة.
ً
• إن أدنى ثالث عبارات في درجة اإلملام بالدرجة الكبيرة جدا تتمثل في العبارة  " 8أعتقد أن التخطيط اإلستراتيجي يدعم أداء العاملين في تحسين
العملية التعليمية باملدرسة " والعبارة  " 3يشير مفهوم التخطيط اإلستراتيجي إلى اتباع أساليب علمية لرصد وتوظيف املوارد املتاحة وإدارتها
ً
للوصول إلى األهداف املنشودة " ،والعبارة  " 2يعتبر مفهوم التخطيط اإلستراتيجي واضحا لدى القائمين على إدارة املدرسة " ،بمتوسطات حسابية
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...

تراوحت بين ( 4.56إلى  4.73من  )5مع نسبة تأكيد ( %91إلى  )%95من إجمالي عينة البحث .كما يتضح من مؤشرات املتوسط العام والذي بلغ
( 4.69من  )5وانحراف معياري قدره ( )0.54مع نسبة تأكيد بلغت ( )%94من إجمالي عينة البحث ،وهي نتيجة تشير إلى أن مدى معرفة مديري
ً
ً
إحصائيا ً
بناء على
املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي باملدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتصف بالدرجة الكبيرة جدا وهي درجة إملام معنوية ودالة
ً
قيمة (ت = )27.12مع مستوى معنوية بلغ ( .)0.05 < 0.000ويعزو الباحث معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي بدرجة كبيرة جدا،
لعلمهم وإملامهم بأهميته في رصد وتوظيف املوارد املتاحة وإدارتها للوصول إلى األهداف املنشودة بمدارسهم ،كما أنهم يدركون أن التخطيط
ً
ً
اإلستراتيجي يلعب دورا محوريا في تحديد التوجهات املستقبلية باملدارس ،وفي تحديد القضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل املدرس ي وتؤثر في
العمل املدرس ي ،وعلى اتخاذ قرارات تتناسب مع القضايا املطروحة في العمل املدرس ي ،ومساعدته في وضع تصور ملستقبل املدرسة من خالل الكشف
عن واقع إمكانات املدرسة ومواردها املتاحة بهدف الوصول باملدرسة إلى مستوى عال نحو تحقيق رسالة املدرسة وأهدافها ،أضف إلى ذلك العمل
على ضمان إحداث التغيير اإليجابي املناسب لتحقيق رسالة املدرسة نحو الطالب والبيئة واملجتمع ،مع التركيز الدائم على القضايا األساسية ذات
العالقة بواقع املدرسة ومستقبلها ،ووضع إدارة املدرسة في موقع نشط ومتميز يتالءم مع تغيرات البيئة بشكل دائم ،مع تطوير الواقع املدرس ي
ملواجهة الصعوبات التي تعترض النجاح والتفوق في املدرسة ،وهي نتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة أحمد ( ،)2015ودراسة عبيد ،)2017،
ودراسة التويجري( ،)2017ودراسة أبي نصيب (، )2013ودراسة العويس ي (، )2003ودراسة الجندي(.)1999
نتائج التساؤل الثاني :والذي ينص على " ما مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة
القنفذة؟
وباملثل لإلجابة على هذا التساؤل ،عمد الباحث إلى حساب اإلحصاءات الوصفية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية وأوزان نسبية
واختبار معنوية (ت) للمتوسط الفرض ي (( )3.40درجة كبيرة) مقابل متوسط كل عبارة على نطاق كل بعد ومن ثم املتوسط العام للبعد ،والنتائج
يتضمنها الجدول التالي:
جدول ( :)8يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار(ت) ملدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في
الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
م

مضمون العبارة

-1

رؤية ورسالة املدرسة واضحة لدى العاملين.

4.79

-2
-3

تضع املدرسة أهدافها في ضوء خطة واضحة.
ً
تتضمن الخطة اإلستراتيجية للمدرسة أهدافا تدعم القيم األخالقية.

4.71
4.83

0.58
0.42

-4

تحقق املدرسة أهداف سياسة التعليم بدرجة مناسبة.

4.76

0.47

0.95

-5

تعمل املدرسة وفق رؤية واضحة للتطوير ثم تستثمر نقاط القوة وتعالج
نقاط الضعف.
تلتزم املدرسة بتطبيق برامج الخطة وفق الجدول الزمني لتحقيق أهدافها.

4.68

0.67

0.94

15.24

4.60

0.73

0.92

13.07

0.000

-7

الرؤية اإلستراتيجية هي الغاية الكبرى التي ترغبها املدرسة للوصول إليها
وتنبثق منها الغايات واألهداف.
رؤية ورسالة املدرسة تعطي صورة واضحة لطرق وإجراءات تحققها.

4.68

0.50

0.94

20.26

0.000

4.71

0.55

0.94

18.92

0.000

ً
كبيرة جدا

9

تسهم رؤيه املدرسة في عمليه التطوير االداري.

4.71

0.63

0.94

16.48

0.000

ً
كبيرة جدا

6

10

تعمق رسالة املدرسة الرؤية املتكاملة والتخطيط طويل األجل لدى أعضاء
املؤسسة التعليمية والتربوية.
املتوسط العام

4.63

0.60

0.93

16.23

0.000

ً
كبيرة جدا

9

4.71

0.57

0.94

18.97

0.000

ً
كبيرة جدا

-6

-8

ترتيب
األهمية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

قيمة (ت)

الداللة

درجة الوضوح

0.51

0.96

21.56

0.000

ً
كبيرة جدا

2

0.94
0.97

17.99
26.76

0.000
0.000

ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا

5
1

23.23

0.000

ً
كبيرة جدا

3

0.000

ً
كبيرة جدا

8

ً
كبيرة جدا

10

ً
كبيرة جدا

7
4

درجة الحرية = 62 = 1-63
باملثل ،وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )8تتضح النتائج التالية:
• أن املتوسطات الحسابية ملدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتراوح بين (4.60
ً
إلى  4.83من  )5وهي جميعها تنحصر أيضا قيمها في فئة املتوسط الحسابي الخامسة ( 4.20إلى  ،)5مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع البحث أن مدى
ً
وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا وبداللة إحصائية (0.000
ً
< ،)0.05مما يشير إلى الدرجة العالية والكبيرة جدا التي يتصفون بها في مجال وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية باملدارس
االبتدائية بمحافظة القنفذة.
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...

• إن أكثر ثالث عبارات ملدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة
ً
البحث تمثلت في العبارة "  " 3أن تتضمن الخطة اإلستراتيجية للمدرسة أهدافا تدعم القيم األخالقية " والعبارة " " 1رؤية ورسالة املدرسة واضحة
لدى العاملين " والعبارة "  " 4تحقق املدرسة أهداف سياسة التعليم بدرجة مناسبة  ،بمتوسطات حسابية تراوحت بي ( 4.76إلى  4.83من  )5ونسبة
ً
تأكيد تراوحت بين ( %95إلى  )%97من إجمالي عينة البحث املستطلعة ،وهي جميعها ذات درجة كبيرة جدا وبمستوى معنوية (.)0.05 <0.000
ً
باملثل ،إن أدنى ثالث عبارات في درجة اإلملام بالدرجة الكبيرة جدا تتمثل في العبارة "  " 5تعمل املدرسة وفق رؤية واضحة للتطوير ثم تستثمر نقاط
القوة وتعالج نقاط الضعف " والعبارة "  " 10تعمق رسالة املدرسة الرؤية املتكاملة والتخطيط طويل األجل لدى تعمق رسالة املدرسة الرؤية املتكاملة
والتخطيط طويل األجل لدى أعضاء املؤسسة التعليمية والتربوية  ،والعبارة "  " 6تلتزم املدرسة بتطبيق برامج الخطة وفق الجدول الزمني لتحقيق
أهدافها  ،بمتوسطات حسابية تراوحت بين ( 4.60إلى  4.68من  )5مع نسبة تأكيد ( %92إلى  )%94من إجمالي عينة البحث .كذلك يتضح من مؤشرات
املتوسط العام والذي بلغ ( 4.71من  )5وانحراف معياري قدره ( )0.57مع نسبة تأكيد بلغت ( )%94من إجمالي عينة البحث ،مما يؤكد أن درجة وضوع
ً
ً
الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية تعتبر ذات درجة كبيرة جدا ،باملثل ،ويعزو الباحث وفقا لإلطار النظري والدراسات السابقة مدى
ً
وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة بدرجة كبيرة جدا إلى درجة وعي وإملام مدراء ومعلمي
مدارس القنفذة بأهمية وضوح وصياغة الخطط اإلستراتيجية التفصيلية واملحكمة ودورها في تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية ،ألن وضوح وصياغة
الخطط اإلستراتيجية بشكل تفصيلي ومحكم من وجهة نظر الباحث يعتبر الركيزة األساسية في تحديد املسار الرئيس ي الذي تتبناه املدرسة لتحقيق
ً
رسالتها وأهدافها على املدى الطويل والقصير في ضوء ظروف بيئتها العامة ،وكذلك الظروف املنافسة وتحليل قواها الذاتية ،كما أنها ستكون أكثر شموال
ً
ً
ً
وتفصيال لألهداف الواضحة التي توفر اتجاها واضحا للمعلمين من أجل تحقيقها وفق وقت ومعايير ومستويات أداء محددة ،إضافة إلى ذلك إدراك
املوارد الفعلية للمدرسة وطريقة استغاللها بشكل فعال ،األمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بدرجة مناسبة للمدارس االبتدائية
بمحافظة القنفذة ،وهي نتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة القرني ،)2012،ودراسة نورالدين ،)2008،وتختلف مع نتائج دراسة العجمي، )2016 ،
ودراسة(،احمد.)2015 ،
نتائج التساؤل الثالث :والذي ينص على " ما مدى اهتمام مديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية؟
وباملثل لإلجابة على هذا التساؤل ،عمد الباحث إلى حساب اإلحصاءات الوصفية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية وأوزان نسبية
واختبار معنوية (ت) للمتوسط الفرض ي (( )3.40درجة كبيرة) مقابل متوسط كل عبارة على نطاق كل بعد ومن ثم املتوسط العام للبعد ،والنتائج
يتضمنها الجدول التالي:
جدول ( :)9يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار(ت) ملدى اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق
الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
مضمون العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

قيمة (ت)

الداللة

-1

يساعد تصميم املبنى املدرس ي على أداء األنشطة واألعمال التي تؤدي إلى
تحقيق متطلبات الخطة
توجد قاعات تدريسية تراعي متطلبات جودة التعليم من حيث اإلضاءة
والتهوية واملساحة.
تساهم األنظمة املدرسية الحديثة في تطوير قدرات املعلمين بما يتفق
متطلبات سياسة التعليم املدرس ي.
توجد سياسة واضحة ومكتوبة لكيفية تطبيق جودة التعليم املدرس ي.

4.75

0.65

0.95

16.52

0.000

ً
كبيرة جدا

4.56

0.86

0.91

10.70

0.000

ً
كبيرة جدا

7

4.62

0.63

0.92

15.28

0.000

ً
كبيرة جدا

4

4.54

0.84

0.92

10.78

0.000

ً
كبيرة جدا

9

-5

تطبق إدارة املدرسة معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم على الخطة.
يوجد توازن في تطبيق إدارة املدرسة لجميع القضايا اإلستراتيجية.

4.60

0.69

0.92

13.94

0.000

4.56

0.82

0.90

11.20

0.000

ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا

5
6

-7

تلتزم إدارة املدرسة باملرونة في تطبيق بعض القوانين واللوائح.

4.63

0.68

0.93

14.43

0.000

ً
كبيرة جدا

3

-8

تطبق إدارة املدرسة األنظمة الفاعلة املساهمة في تقييم أداء العاملين بما
يتناسب ومتطلبات تحقيق سياسة التعليم.
تضع املدرسة بدائل إستراتيجية مناسبة.

4.68

0.53

0.94

19.08

0.000

ً
كبيرة جدا

2

4.54

0.82

0.91

11.04

0.000

ً
كبيرة جدا

8

املتوسط العام

4.61

0.72

0.92

13.66

0.000

ً
كبيرة جدا

م

-2
-3
-4
-6

9

درجة
االهتمام

ترتيب
األهمية
1

درجة الحرية = 62 = 1-63
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...

باملثل ،وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )9تتضح النتائج التالية:
• أن املتوسطات الحسابية ملدى اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتراوح بين
ً
( 4.54إلى  4.75من  )5وهي جميعها تنحصر قيمها أيضا في فئة املتوسط الحسابي الخامسة ( 4.20إلى  ،)5مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع البحث
ً
أن اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا وبداللة إحصائية (0.000
ً
< ،)0.05مما يشير إلى الدرجة العالية والكبيرة جدا التي يتصفون بها في مديرو املدارس من االهتمام بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية
للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة.
• إن أكثر ثالث عبارات اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة
البحث تمثلت في العبارة " 1يساعد تصميم املبنى املدرس ي على أداء األنشطة واألعمال التي تؤدي إلى تحقيق متطلبات الخطة " والعبارة " 8تطبق
إدارة املدرسة األنظمة الفاعلة املساهمة في تقييم أداء العاملين بما يتناسب ومتطلبات تحقيق سياسة التعليم " والعبارة  " 7تلتزم إدارة املدرسة
باملرونة في تطبيق بعض القوانين واللوائح " ،بمتوسطات حسابية تراوحت بي ( 4.54إلى  4.75من  )5ونسبة تأكيد تراوحت بين ( %93إلى  )%95من
ً
إجمالي عينة البحث املستطلعة ،وهي جميعها تؤكد على وجود درجة كبيرة جدا من االهتمام لدى مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة
اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة وبمستوى معنوية (.)0.05 <0.000
باملثل ،إن أدنى ثالث عبارات اهتمام ملديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر
عينة البحث تتمثل في العبارة "  " 4توجد سياسة واضحة ومكتوبة لكيفية تطبيق جودة التعليم املدرس ي " والعبارة " " 9تضع املدرسة بدائل إستراتيجية
مناسبة " ،والعبارة "  " 2توجد قاعات تدريسية تراعي متطلبات جودة التعليم من حيث اإلضاءة والتهوية واملساحة " ،بمتوسطات حسابية تراوحت بين
( 4.54إلى  4.56من  )5مع نسبة تأكيد ( %91إلى  ) %92من إجمالي عينة البحث .كذلك يتضح من مؤشرات املتوسط العام والذي بلغ ( 4.61من )5
وانحراف معياري قدره ( )0.72مع نسبة تأكيد بلغت ( )%92من إجمالي عينة البحث ،مما يؤكد أن درجة اهتمام مديري املدارس بمتطلبات تطبيق
ً
الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة البحث تعتبر ذات درجة كبيرة جدا ،باملثل ،وهي نتيجة تؤكد من وجهة
نظر الباحث أن املدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة أن املدارس بالقنفذة تتمتع بتصاميم تساعد على أداء األنشطة واألعمال بكل فاعلية بهدف
تحقيق متطلبات الخطط املدرسية ،حيث أن قاعات التدريس تتصف باإلضاءة والتهوية واملساحة الجيدة واملالئمة ملمارسة جميع أنشطة الخطط
ً
اإلستراتيجية ومتطلباتها ،كما أن للمدارس أنظمة تتصف بالحداثة من أجل تطوير قدرات املعلمين وفقا ملتطلبات سياسة التعليم املدرس ي ،كما أن هذه
النتائج تشير إلى وجود سياسات واضحة تجاه آليات تطبيق وتحقيق جودة التعليم املدرس ي بالقنفذة وفق معايير ومؤشرات أداء واضحة تعمل على
قياس فاعلية خططها اإلستراتيجية على جميع الصعد .وهي نتائج تتفق مع دراسة الشتري ( )2016وتختلف مع ما توصلت إليه دراسة كل من يونس
( ، )2009ودراسة ديفيز ( ،)Davies, 2007ودراسة بل ( ) Bell, 2002ودراسة الدجني ( .)77: 2006
نتائج التساؤل الرابع :والذي ينص على " ما مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم؟
وباملثل لإلجابة على هذا التساؤل ،عمد الباحث إلى حساب اإلحصاءات الوصفية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية وأوزان نسبية
واختبار معنوية (ت) للمتوسط الفرض ي (( )3.40درجة كبيرة) مقابل متوسط كل عبارة على نطاق كل بعد ومن ثم املتوسط العام للبعد ،والنتائج
يتضمنها الجدول التالي:
جدول ( :)10يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار(ت) ملدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة
اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مضمون العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

قيمة (ت)

الداللة

درجة املالئمة

لدى املدرسة املرونة الكافية ملقابلة التغيرات التي تحدث في البيئة
والتكيف معها.
تقوم إدارة املدرسة بشكل مستمر بتحليل البيئة الداخلية في املدرسة
للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف.
تقوم إدارة املدرسة بشكل مستمر بتحليل للبيئة الخارجية للتعرف على
املتغيرات املختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في املستقبل.
تدعم الخطة اإلستراتيجية املدرسة لتحقق غايات املناهج بما يتالءم مع
املعايير العاملية.
راعي الخطة اإلستراتيجية للمدرسة تطوير النمو املنهي ألعضاء هيئة
التدريس
تدعم الخطة اإلستراتيجية للمدرسة نشاطات التعليم املستمر وخدمة
املجتمع املحلي

4.56

0.76

0.91

12.11

0.000

ً
كبيرة جدا

9

4.57

0.64

0.91

14.52

0.000

ً
كبيرة جدا

8

4.51

0.78

0.90

11.27

0.000

ً
كبيرة جدا

12

4.59

0.66

0.89

14.21

0.000

ً
كبيرة جدا

6

4.59

0.59

0.92

16.09

0.000

ً
كبيرة جدا

7

4.54

0.80

0.91

11.31

0.000

ً
كبيرة جدا

11
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و اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة...
4.67

0.51

0.93

19.79

0.000

ً
كبيرة جدا

2

4.56

0.82

0.91

11.20

0.000

ً
كبيرة جدا

10

0.68

0.92

14.18

0.000

ً
كبيرة جدا

5

0.93

20.20

0.000

ً
كبيرة جدا

4

26.10

0.000

ً
كبيرة جدا

1

0.000

ً
كبيرة جدا

3

0.000

ً
كبيرة جدا

-7

تسعى املدرسة من خالل خطتها إلى وضع تسهيالت وخدمات إرشادية
واجتماعية للطالب.
تعالج الخطة أوجه القصور في األنظمة والسياسات التعليمية الحالية
ً
من خالل تضمنها أهدافا تدعم تطويرها.
تدعم الخطة زيادة التواصل مع أولياء األمور بتفعيل مجالس اآلباء.

4.62

10

تعمل املدرسة على توعية املجتمع املحلي بأهمية املشاركة في األنشطة.

4.63

0.49

11

تدعم املدرسة تكريم املتميزين لديها من الطالب واملعلمين.

4.78

0.419

0.96

12

تحث الخطة اإلستراتيجية على تلبية احتياجاتها من األجهزة وتقنيات
التعليم.
املتوسط العام

4.63

0.548

0.90

17.89

4.60

0.64

0.92

15.74

-8
9
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كذلك ،وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )10تتضح النتائج التالية:
• أن املتوسطات الحسابية ملدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
ً
للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتراوح بين ( 4.51إلى  4.78من  )5وهي جميعها تنحصر قيمها أيضا في فئة املتوسط الحسابي الخامسة (4.20
إلى  ،)5مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع البحث أن مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية
ً
بمحافظة القنفذة للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا وبداللة إحصائية ( ،)0.05< 0.000مما يشير إلى الدرجة العالية والكبيرة
ً
جدا ملالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة للمدارس االبتدائية
بمحافظة القنفذة.
• إن أكثر ثالث عبارات مالئمة لبيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة للمدارس،
تمثلت في العبارة "  " 11تدعم املدرسة تكريم املتميزين لديها من الطالب واملعلمين " والعبارة "  " 7تسعى املدرسة من خالل خطتها إلى وضع تسهيالت
وخدمات إرشادية واجتماعية للطالب " والعبارة "  " 12تحث الخطة اإلستراتيجية على تلبية احتياجاتها من األجهزة وتقنيات التعليم ،".بمتوسطات
حسابية تراوحت بي ( 4.63إلى  4.78من  )5ونسبة تأكيد تراوحت بين ( %90إلى  )%96من إجمالي عينة البحث املستطلعة ،وهي جميعها تؤكد على
ً
وجود درجة كبيرة جدا من املالئمة لبيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة
وبمستوى معنوية (.)0.05 <0.000
باملثل ،إن أدنى ثالث عبارات اهتمام ملديري املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر
ً
عينة البحث تتمثل في العبارة "  " 8تعالج الخطة أوجه القصور في األنظمة والسياسات التعليمية الحالية من خالل تضمنها أهدافا تدعم تطويرها
والعبارة "  " 6تدعم الخطة اإلستراتيجية للمدرسة نشاطات التعليم املستمر وخدمة املجتمع املحلي  ،والعبارة "  "3تقوم إدارة املدرسة بشكل مستمر
بتحليل للبيئة الخارجية للتعرف على املتغيرات املختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في املستقبل  ،بمتوسطات حسابية تراوحت بين ( 4.51إلى  4.56من )5
مع نسبة تأكيد ( %90إلى  ) %91من إجمالي عينة البحث .كذلك يتضح من مؤشرات املتوسط العام والذي بلغ ( 4.60من  )5وانحراف معياري قدره
( )0.64مع نسبة تأكيد بلغت ( )%92من إجمالي عينة البحث ،مما يؤكد أن درجة مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة
ً
التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة البحث تعتبر ذات درجة كبيرة جدا ،وهي نتيجة تعكس من وجهة نظر الباحث ،أن
لدى املدرسة املرونة الكافية ملقابلة التغيرات التي تحدث في البيئة والتكيف معها ،كما إدارة املدرسة تقوم بشكل مستمر بتحليل البيئة الداخلية
والخارجية للمدرسة للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف على املتغيرات املختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في املستقبل ،كما أنها تؤكد على أن
ً
الخطط اإلستراتيجية بمدارس القنفذة تولي اهتماما كبيرا لتطوير النمو املنهي ألعضاء هيئة التدريس من املعملين ،كما تضمن تلك الخطط ممارسات
نشاطات التعليم املستمر وخدمة املجتمع املحلي املحيط باملدارس .أضف إلى ذلك أن الخطط اإلستراتيجية باملدارس تعمل على وضع تسهيالت
وخدمات إرشادية واجتماعية للطالب باملدارس االبتدائية ودعم آليات التواصل مع أولياء األمور وذلك من خالل تفعيل مجالس اآلباء وزيادة مستوى
التوعية للمجتمع املحلي تجاه أهمية املشاركة في األنشطة ،وكذلك العمل على معالجة أوجه القصور في األنظمة والسياسات التعليمية الحالية
واملستقبلية .وهي نتائج تتفق مع دراسة السرحاني ( ،)2007ودراسة سكيك (.)2008
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جدول ( :)11املتوسط الحسابية واالنحر افات املعيارية واألوزان النسبية لترتيب األهمية ملحاور البحث
مضمون املحور

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

قيمة (ت)

الداللة

م
-1

مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي

4.69

0.54

0.94

27.12

0.000

-2
-3

مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط
اإلستراتيجية
اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة
مدى
اإلستراتيجية
مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في
مدى

4.71
4.61

0.57
0.72

0.94
0.92

18.97
13.66

0.000
0.000

4.60

0.64

0.92

15.74

0.000

-4

الدرجة
املرجحة

ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا
ً
كبيرة جدا

ترتيب
األهمية
الثاني
األول
الثالث
الرابع

ضوء سياسة

يتضح من املؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية حول مدى (معرفة مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي ،وضوح الرسالة واألهداف
والرؤية في الخطط اإلستراتيجية ،اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية ،مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في
ضوء سياسة) للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة ،أنها تتراوح بين ( 4.60إلى  4.71من  )5وهي جميعها دالة على فئة املتوسط الخامسة للمتوسط
الحسابي ( 4.20إلى  )5والتي تعني أن الواقع الفعلي ملدى املعرفة والوضوح واالهتمام واملالئمة للخطط اإلستراتيجية للمدارس االبتدائية بمحافظة
ً
القنفذة تأتي جميعها بدرجة كبيرة جدا وبداللة إحصائية قوية حيث نالحظ أن قيمة (ت) تتراوح بين ( 13.66إلى  )27.12مع مستوى داللة محسوب
ً
ً
( )0.05 < 0.000مما يعني وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا على نطاق جميع محاور البحث وبأدلة إحصائية وفقا ملعطيات بيانات عينة البحث
املستطلعة.
ملخص النتائج والتوصيات :
ً
بناء على مؤشرات التحليل اإلحصائي ألبعاد أداة البحث في سياق اإلجابة على تساؤالته ،يخلص الباحث إلى النتائج التالية:
ا
أوال :النتائج:
 .1أن ( )%90.5من املعلمين باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين من حملة مؤهل البكالوريوس التربوي ،بينما ( )%9.5من حملة مؤهالت الدراسات
العليا.
 .2أن أكثر من نصف عينة املعلمين ( )%52.4تتراوح خبرتهم بين  5إلى أقل من  15سنة بينما ( )%39.7خبرتهم من  15سنة فأكثر وأن ( )%7.9من
املعلمين خبرتهم أقل من  5سنوات.
 .3أن ( )%81من املعلمين حصلوا على برامج تدريبية لفصل دراس ي أو أكثر في إحدى الكليات أو الجامعات.
ً
 .1توجد معرفة لدى مديري املدارس بالتخطيط اإلستراتيجي وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ ( 4.69من  )5وانحراف معياري ( )0.54ونسبة
تأكيد بلغت ( )%94من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت (.)0.05 <0.000
ً
 .2يوجد وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط اإلستراتيجية وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ ( 4.71من  )5وانحراف معياري ()0.57
ونسبة تأكيد بلغت ( )%94من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت (.)0.05 <0.000
ً
 .3يوجد اهتمام لدى مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة اإلستراتيجية وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ ( 4.61من  )5وانحراف معياري
( )0.72ونسبة تأكيد بلغت ( )%92من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت (.)0.05 <0.000
ً
 .4يوجد مالءمة لبيئة املدارس لتطبيق الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة وبدرجة كبيرة جدا ومع متوسط حسابي بلغ ( 4.60من  )5وانحراف
معياري ( )0.64ونسبة تأكيد بلغت ( )%92من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت (.)0.05 <0.000
ا
ثانيا :التوصيات:
 .1ضرورة نشر الوعي بين القادة بمختلف مستوياتهم العلمية بأهمية التخطيط اإلستراتيجي ودوره الفعال في امليدان التربوي.
 .2تطوير وتنمية قدرات وإمكانيات اإلداريين في املدارس توفير لهم ورش تربوية من الكوادر املتميزة بإعدادهم وتأهيلهم على املشاركة في إعداد وتنفيذ
الخطط بجميع أنواعها.
 .3يكون هناك دورات تدريبية من قبل الوزارة خاصة بمديري املدارس حول برنامج التخطيط املدرس ي اإلستراتيجي يقودها مختصون أكفاء من ذوي
االختصاص في اإلدارة التربوية والتخطيط.

املراجع:
 .1أحمد ،عماد الدين محمد الحسن " .) 2015( .واقع التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات السودانية جامعة الخرطوم نموذج تطبيقي" .املجلة
العربية لضمان الجودة التعليم الجامعي :الناشر جامعة العلوم والتكنولوجيا.)19(8 .
 .2األشعري،أحمد داود املزجاجي .)2013( .الوجيز في البحث العلمي .دار خوارزم العلمية للنشر  .السعودية .جدة .
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 .4الجندي ،عادل السيد" .) 1999( .التخطيط اإلستراتيجي ودوره في االرتقاء بكفاية وفعالية النظم التعليمية" .مجلة مستقبل التربية العربية :العدد
 17 / 16مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية.
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 .17العبد ،جالل" .)2003) .إدارة األعمال مدخل اتخاذ القرارات وبناء املهارات" .دار الجامعة الجديدة للنشر :مصر.
 .18عبيد ،حنان صبحي عبد هللا" .)2017( .الحاكمية وواقع التخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي في األردن ،دراسات وعلوم تربوية" .الناشر الجامعة
األردنية عمادة البحث العلمي :املجلد  .44العدد خاص من مؤتمر كلية العلوم التربوية.
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 .23غنيم ،محمد عثمان .)2005( .التخطيط التربوي .الطبعة األولى .عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع .األردن.
 .24الفواز ،نجوى بنت مفوز مفيز " .)2008( .التفكير اإلستراتيجي األنماط املمارسات املعوقات لدى مديرات مدارس التعليم العام الحكومية" .رسالة
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 .25القرني ،عبد الخالق محمد مانع" .)2012( .التخطيط اإلستراتيجي في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف" .رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية
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 .27مختار ،حسن حسين" .)2002( .تصور مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في التعليم الجامعي" .مجلة التربية :السنة  .)6(5القاهرة.
 .28آل مسلط ،محمد أحمد " .)2018( .واقع التخطيط اإلستراتيجي في جامعة تبوك من وجهة نظر القيادات األكاديمية" .مجلة اتحاد الجامعات
العربية للبحوث في التعليم العالي :النشر األمانة العامة.)3(38 ،
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 .29مصلح ،عطية" .)2010( .واقع التخطيط اإلستراتيجي في الوزارات الحكومية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر موظفيها" .مجلة البحوث
والدراسات اإلنسانية الفلسطينية – فلسطين.)14( :
 .30املنقاش ،سارة ،عبدهللا سعد" .)2006( .دراسة تحليلية لسياسية في اململكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها" ،بحث منشور في مجلة
جامعة امللك سعود :قسم العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ( .)1مجلد .19
 .31أبو نصيب ،عرفة جبريل يوسف محمد مصطفى" .)2013( .أثر التخطيط اإلستراتيجي في أداء العاملين باملؤسسات الخدمية" .السودان.
الخرطوم .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .32نور الدين ،مازن سليم" .)2008( .دور التخطيط اإلستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية بمحافظات غزة" .رسالة ماجستير غير منشورة.
الجامعة اإلسالمية .غزة.
 .33وزارة التربية والتعليم .)1994( .التوثيق التربوي .السعودية .الرياض .
 .34وزارة التربية والتعليم1425( .ه) .الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم .السعودية .الرياض.
 .35يونس ،نزيد حسن حسين" .)2009( .توظيف التخطيط اإلستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظة غزة" .رسالة ماجستير غير منشورة.
الجامعة اإلسالمية غزة.
ا
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Abstract: The study aimed to identify the extent of school principals 'knowledge of strategic planning, and to
identify the clarity of the mission, goals, and vision in the strategic plans for primary schools in Al-Qunfudah
Governorate, and to know the extent of school principals' interest in the requirements of implementing the
strategic plan, in addition to knowing the extent to which schools are appropriate to implement the strategic
plan in the light of policy Education in public schools in Al-Qunfudah Education Department. To achieve the
aims of the study, the analytical descriptive approach and the questionnaire were used as a tool to collect
study data. The study community included all teachers in elementary schools in the two cross-section
sectors in the Department of Education Al-Qunfudah and those targeted by research. As for the study
sample, it reached (63) individuals, and the study reached a clear message, goals and vision in Strategic
plans in Al-Qunfudhah’s management schools are very large and average (4.71), school principals have an
interest in the requirements of implementing the strategic plan and with a very large degree and with an
average score of (4.61), there is an appropriate environment for schools to implement the strategic plan in
Light of the policy and a very large degree with the arithmetic average was (4.60). Among the
recommendations of the study is the necessity of spreading awareness among leaders of all levels of science
on the importance of strategic planning and its effective role in the educational field. Develops the
capabilities of school administrators to provide them with educational workshops from distinguished
cadres to prepare them and qualify them to participate in the preparation and implementation of plans of all
kinds, that there be training courses by the ministry for school principals on the strategic school planning
program led by competent specialists from the educational administration and planning.
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