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 االساسية التخطيط االستراتيجي ومعيقاته لدى مديري المدارستطبيق متطلبات 
 الخاصة في محافظة العاصمة عّمان

 إعداد
 أريج مصطفى الحايك

 إشراف
 األستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كرّيم

 الملخص

 تطبيقه تيجي ومعيقاتاالسترامتطلبات التخطيط درجة توفر تعرف الى هدفت هذه الدراسة 

لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين. وقد 

( معلمًا ومعلمة في المدارس األساسية الخاصة. وتم تطوير استبانة 068تكونت عينة الدراسة من )

التأكد من صدقها وثباتها. وأظهرت النتائج أن درجة توافر متطلبات تطبيق وكذلك  لجمع البيانات

ككل ولمجال المتطلبات المادية ومتوسطة للمجال التنظيمي التخطيط االستراتيجي كانت مرتفعة 

. ولم تكن هنالك ولكل المجاالتوأن معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي كانت مرتفعة والمادي، 

( في درجة توافر متطلبات التخطيط α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )فروق ذات داللة ا

 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ااالستراتيجي تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة. كم

( في درجة معيقات تطبيق التخطيط α ≤ 0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

 ي والخبرة. علمصة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل الاالستراتيجي في المدارس األساسية الخا

ق تطبيالتخطيط االستراتيجي، معيقات تطبيق الكلمات المفتاحية: التخطيط االستراتيجي، متطلبات 

  مدارس األساسية الخاصة األردنية، مديري المدارس.التخطيط االستراتيجي، ال
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Abstract 

This study aimed at finding out the requirements of strategic planning and its obstacles 

to the principals of private basic schools in the governorate of the capital Amman from 

teachers’ point of view. The sample of the study consisted of (368) male and female 

teachers from the private basic schools, A questionnaire was developed to collect data. 

Validity and reliability of the tool were assured. The findings of the study showed that 

the availability degree of applying strategic planning requirements was high. The 

obstacles of applying strategic planning strategy were high too. There were no 

significant differences at (α ≤ 0.05) in the availability degree of applying strategic 

planning requirements attributed to sex, academic qualification and experience 

variables. Finally, there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the obstacles 

degree of applying strategic planning in the basic private schools attributed to sex, 

academic qualifications and experience. 

Keywords: strategic planning, strategic planning requirements, strategic planning 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

األخيرة معالم ثورة إدارية شاملة ركزت على مفهوم القيادة واإلدارة  اآلونةالعالم في  عاش

بيئة العمل وتحريك طاقات األفراد والمجموعات لتحقيق األهداف التنظيمية بفاعلية  فيوأثرهما 

التنمية االقتصادية  تحفيزالمتمثلة في  للتطوير وذلك من أجل تحقيق الرؤية الكليةوتميز، 

البيئات التنظيمية دارية في اإلمحور تلك الثورة . وقد تمثل بكفاءةوقيادتها واالجتماعية والسياسية 

إلى  وصوالً فيه هو قائم وما هو مرغوب  الفجوة بين ما دمتشخيصها وتحديد التدخالت الالزمة لر و 

المعادلة التي يمكن أن تحقق التكامل الذكي بين مكونات الدولة الحديثة إلحداث التناغم بين 

 تحقيق الرفاه للمجتمع.من أجل الجتماعية واالقتصادية المؤسسات السياسية وا

والعمل بها ن من تسارع في عصر المعلوماتية وتطبيق تقنياته اآلالمجتمع عيشه يلما  ونظراً 

؛ لمعرفةإلى إنجاز مقومات مجتمع االتطلع فإنه من الطبيعي في مختلف المشروعات والبرامج؛ 

مضمون لل الجيد اإلدراك، و العالمي لالقتصادالتوجهات الجديدة  استيعابيتطلب األمر الذي 

تشخيص قضايا االقتصاد ثم العمل على ، السريعة التي تحدث في العالم سريعاً الحقيقي للتحوالت 

، والبحث عن وسائل نموه وتطوره بما تواجه المجتمعاالستراتيجية والوقوف على التحديات التي 

 (.2116)الدجني،  معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامةتقتضيه يواكب المستجدات وبما 

إلقامة مجتمع المعرفة الذي تكون فيه  يصبح التخطيط االستراتيجي ضرورةفي ضوء ما سبق 

هو الشغل الشاغل بطبيعة الحال هذا و . عاتعملية إنتاج المعرفة هي المعيار الفاصل بين المجتم
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نحو النهضة العلمية المجتمع وتوجيهه عنية بإعادة تشكيل مللمسؤولين والقادة ولجميع المؤسسات ال

 اء.والتقدم والنم

كان البد من التخطيط الدقيق ، طور المجتمعات في ظل عصر العولمةمواكبة تومن أجل 

المستقبلية المتوقع حدوثها في  هومتطلباتلمواجهة احتياجات المجتمع  وضرورياً مهمًا  كونه أمراً 

ال يستطيع  إذوتعد عملية التخطيط أساس كل عمل مهما كان حجمه،  (.2110)البوهي،  المجتمع

باإلنسان  وثيقاً  االنسان القيام بأبسط األعمال دون تخطيط مسبق، فالتخطيط مسألة مرتبطة ارتباطاً 

في العملية اإلدارية، بل هو أول  اً أساسي اً عنصر التخطيط كما يعد  .ت مع تطورهنشأت معه وتطور 

إذ صف به كل جهد جماعي أو فردي، مراحلها وأحد ركائز العمل المنظم الرشيد الذي يجب أن يت

خالله الغايات واألهداف األساسية واإلجراءات والتدابير الالزمة للوصول إلى هذه تتحدد من 

 (.0778، ونشوان الغايات واألهداف )نشوان

مطلطع  مطع لطه اسطتخدام أول بطدأ الطذي االسطتراتيجي، التخطيط ظهور ىإل الحاجة تلك أدت وقد

 ينتشطر بطدأ ثم ،السياق العسكري  في األمريكية المتحدة الواليات في العشرين القرن  العقد السادس من

ق    حقط فقطد التربويطة،و ة االقتصادي المجاالتمجاالت مختلفة مثل  في األخرى  العالم ودول أوروبا، في

  .عالية وبكفاءة أفضل إنتاجاً  مستخدموه

ف التنظيمية، هدااألالقائمة علىى وضع دارية اإلي بأنه العملية االستراتيج التخطيط ويعرف

زمني محدد، والعمل على تنفيذها  إطاروالخطط والبرامج المستقبلية التي تنفذ وفق واالستراتيجيات، 

 أنه والتخطيط التفكير من هذا المستوى  إمكانات أهم منو  (.2110)غنيم،  وتقييمها ومتابعتها

 العمل طرق يحدد األهداف القابلة، و و  ،تكون عليه المنظمة أن ينبغي ما إلى الوصول على يساعد

 البدائل بين الموازنة طريقعن  فيه التغيير مواجهةو الواقع  إلى فضاًل عن توجيه المنظمة. ومساراته
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الفعالة  تقنياته له أن كماه، ومفاهيم مقوماته، االستراتيجي وللتخطيطالمتاحة والمفاضلة بينها. 

 (.0770)زاهر، 

في ضوء ما تقدم، تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة واقع التخطيط االستراتيجي المدرسي من 

تحول دون ذلك من وجهة نظر متطلبات تطبيقه في المدارس، والمعيقات التي على خالل التركيز 

 ة في العاصمة عّمان.  الخاص األساسيةمعلمي المدارس 

 مشكلة الدراسة

التخطيط االستراتيجي ضرورة ملحة للوفاء بمتطلبات العملية اإلدارية السليمة في أصبح 

ال تخلو دولة أو مؤسسة أو  إذمن أهم وسائل التطوير المستقبلية وقد أصبح المؤسسات التعليمية، 

. ومن التغيير المراد إحداثفي  وذلك لعموم الفائدة المرجوة منه، من التخطيط االستراتيجيمنظمة 

في بعض المدارس مشكالت عديدة  واقع التخطيط التقليدي المتبع حالياً ، ينتج عن ى جهة أخر 

 ومن واقع عمل الباحثةداء هذه المدارس، أتقييم الخاصة بيتمثل بعضها في غياب المؤشرات 

والحاجة إليه، إذ تعاني المدرسة وأهميته كمديرة مدرسة فقد استشعرت ضرورة التخطيط االستراتيجي 

 القصور في مراحل مختلفة من مراحل التخطيط االستراتيجي.من بعض  تعمل فيها الباحثةتي ال

 وجود قصور واضح في وظائف التخطيطالحالية بتتمثل مشكلة الدراسة على هدى من ذلك 

 ومديراتها. المدارس ذاته لدى مديري  االستراتيجي

جراء الدراسة الحالية استجابة للتوصيات التي أوصى بها عدد من إفضاًل عن ذلك يعد 

شارت بضرورة دراسة تطبيق التخطيط أ( التي Moxley, 2003الباحثين مثل موكسلي )

 ,Davies and Davies)االستراتيجي والتركيز على الفاعلية المدرسية، ودراسة ديفس وديفس 

درسية واجراء دراسات مستقبلية تمكن من التعرف التي أوصت بتبني أنموذجًا للقيادة الم (2006
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التي  ( 2118)ودراسة سكيك جاح المستقبل. نإلى المداخل والعمليات االستراتيجية التي تضمن 

وعليه، فإن مشكلة الدراسة أوصت بضرورة انشاء وحدة للتخطيط االستراتيجي في كل مدرسة. 

التخطيط تطبيق  متطلباتفي اإلجابة عن السؤال الرئيس فيها وهو: ما الحالية تتلخص 

من  الخاصة في محافظة العاصمة عماناألساسية المدارس مديري لدى ومعيقاته االستراتيجي 

 ؟وجهة نظر المعلمين

 هدف الدراسة وأسئلتها

 مديري  لدىومعيقاته لتخطيط االستراتيجي متطلبات ا إلى معرفةالحالية الدراسة  هدفت  

من خالل اإلجابة عن األسئلة وبناء رؤية تصورية المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، 

 اآلتية:

األساسية المدارس مديري لدى  التخطيط االستراتيجي توافر متطلبات تطبيقما درجة  .0

 ؟المعلمين من وجهة نظر الخاصة في محافظة العاصمة عمان

الخاصة في محافظة األساسية المدارس مديري لدى االستراتيجي  ما معيقات تطبيق التخطيط .2

 المعلمين؟ نظر وجهة من العاصمة عمان

 استجاباتوسطات ( بين مت1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجدهل  .0

متغيرات لتعزى لدى مديري المدارس التخطيط االستراتيجي تطبيق  المعلمين لمتطلبات

 الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟ 

 استجاباتبين متوسطات ( 1.15هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

متغيرات الجنس، لتعزى لدى مديري المدارس التخطيط االستراتيجي  طبيقت معيقاتل المعلمين

 والخبرة، والمؤهل العلمي؟
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 أهمية الدراسة

 مديري  لدى االستراتيجي ومعيقاتهالتخطيط  متطلباتأهمية في معرفة  الحالية تكتسب الدراسة

 الدراسة أهمية نظرية تتلخص في: لهذه إن الخاصة في العاصمة عمان.األساسية المدارس 

إلجراء دراسات أخرى تتناول متغيرات أخرى غير تلك التي  اا وأداة يمكن توظيفها نظريً توفر أدبً  .0

 تناولتها الباحثة.

في  ومديراتهاالخاصة األساسية المدارس  هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى مديري  قد تسهم .2

وطريقة تطبيقه بفاعلية  تهوأهمي هوأسسالتخطيط االستراتيجي  بمبادئعمان محافظة العاصمة 

 .وكفاءة

في محافظة العاصمة  ومديراتهاالخاصة األساسية المدارس  مديري يؤمل أن تفيد هذه الدراسة  .0

 .متطلبات ومعيقات التخطيط االستراتيجي لمدارسهم الىمن خالل تعرفهم عمان 

لخطط يمكن أن تشكل نتائج هذه الدراسة وتوصياتها مرجعا علميا يفيد أصحاب القرار في وضع ا .4

 مستوى األداء في المجال التربوي والتعليمي.واإلجراءات التي يمكن أن تسهم في تحسين 

في اتساع مدى المعرفة لدى مديري التربويين  الحالية سُتفيد الدراسةومن الناحية التطبيقية، 

ومتطلبات  ( بأهمية ممارسة التخطيط االستراتيجيالمدارس الخاصة في العاصمة األردنية )عّمان

معيقات التخطيط  الىتعرف المديرين والسلوك الناتج عن هذه الممارسة، والهدف هو  تطبيقه

 للتغلب على هذه المعيقات. فاعلةد طرق سليمة ووسائل ايجا االستراتيجي ومحاولة
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 مصطلحات الدراسة

 تية:الدراسة الحالية المصطلحات اآلتتضمن 

: هو قرارات ذات أثر مستقبلي، وعملية مستمرة ومتغيرة ذات فلسفة إدارية، التخطيط االستراتيجي

ونظام متكامل يشمل هياكل وموازنات ونظم وبرامج تنفيذية واجراءات )السويدان والعدلوني، 

2115 .) 

ويعرف أنه: فن التعامل مع المستقبل، وهو الوظيفة المبكرة عند نقطة البداية في أي عملية 

ا لألهداف، وتقييمها واختيار ا لبيئة المنظمة الداخلية والخارجية، ثم تحديدً من مسحً إدارية، ويتض

المناسب منها، وتصميم االستراتيجيات التي تتبع، من خالل برامج وجدول زمنية، توظف على 

مداها موارد معينة لبلوغ هذه األهداف التي تعد بمثابة معايير يقاس عليها األداء الفعلي، كما أنه 

 (. 2115ملية مستمرة لتصميم وتطوير خطط تشمل وظائف المنظمة )مصطفى، ع

الخاصة في محافظة األساسية ويعرف إجرائيا بأنه: الدرجة التي يحصل عليها مديرو المدارس 

التخطيط االستراتيجي متطلبات تطبيق على أداة  المعلمينالعاصمة عمان من خالل استجابات 

 والتي تشمل المتطلبات. 

: وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض يحول دون تحقيق األهداف بكفاية معيقات التخطيط

(. وتعرف إجرائيا بأنها: الدرجة التي يحصل عليها مديرو المدارس 2111وفاعلية )السلمي، 

على أداة معيقات  المعلمينالخاصة في محافظة العاصمة عمان من خالل استجابات األساسية 

 التخطيط.

 

  



8 

 

 الدراسةحدود 

 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية: 

 .محافظة العاصمة عماناألساسية في  في المدارس الخاصة المعلمون البشرية: الحدود  .0

 المكانية: محافظة العاصمة األردنية )عّمان(.الحدود  .2

 .2107/2108 الدراسي عاملالزمانية: الفصل الدراسي الثاني لالحدود  .0

 محددات الدراسة

تحددت نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة وثباتها التي استخدمت في جمع البيانات من أفراد 

ال على المجتمع الذي إليها إال أن نتائجها ال تعمم إعينتها. وعلى الرغم من أهمية النتائج التي توصلت 

 سحبت منه. 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

تضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ذي العالقة بالتخطيط االستراتيجي ومعيقاته 

 والدراسات السابقة ذات الصلة وكما يأتي:

 أوالا: األدب النظري 

 التخطيط االستراتيجيمفهوم 

ات، ونظر يمنذ منتصف الستينظهر مفهوم التخطيط االستراتيجي ضمن السياق التنظيمي 

إليه مديرو المؤسسات بوصفه الطريقة األمثل التي يعّول عليها عند تنفيذ االستراتيجيات. وانسجامًا 

ضرورة يرى الذي  (Fredrick Taylor)لور ططططططططك تايططططططططططم اإلدارة فريدريطططططططططططططططططططمع الطرح الذي قدمه عال

اتيجي التي اء وظيفة جديدة هي التخطيط االستر ططططططططططططططط؛ فإنه البد من انشوالتنفيذالتخطيط الفصل بين 

 . (Mintzberg, 1994)طة بالفرد الذي يعد بأنه المخطط االستراتيجي يفترض بها أن تكون منو 

” بمصطلحالبد من بيان المقصود ماهية التخطيط االستراتيجي، وقبل التعرف إلى 

ثانيًا من أجل الوقوف على ماهية التخطيط االستراتيجي.  “االستراتيجي” مصلحثم  أوالً “التخطيط

األساسية للمؤسسة، وتحليل الرسالة تحديد داري الذي يتضمن رف التخطيط بأنه النشاط اإلعُ لقد 

، التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها وضع األهداففضاًل عن بيئتها الخارجية، وثقافتها الداخلية، 

ووضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وتحديد خطة العمل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه األهداف، 

ومن ثم العمل على تعديل الخطة األصلية بمجرد ومراقبة تنفيذها ومقارنته باألداء والنتائج المتوقعة، 

  .(Hunt et al., 2010) الفعلية وصول التغذية الراجعة بشأن النتائج
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من خالل  هااالستراتيجية فهي التوجه طويل األمد للمؤسسة الذي تتحقق من خالله أهدافأما 

األطراف ذات ير، وبما يلبي مختلف توقعات جميع االستخدام األمثل للموارد في بيئة دائمة التغ

  .(Fidler, 2005)العالقة بالمنظمة 

صطلحي التخطيط واالستراتيجي وفقًا لهذه التعريفات لمف التخطيط االستراتيجي وعليه، يعرّ 

وتحليل بيئتها ورسالتها المؤسسة  رؤيةبأنه مجموعة المرتكزات طويلة األمد القائمة على تحديد 

 وصياغة أهدافها ووضع الخطة التي توضح السبل إلى تحقيق تلك األهداف. 

وقبل المضي قدمًا بعرض مجموعة من التعريفات الخاصة بمفهوم التخطيط االستراتيجي البد 

مرة في السنة التخطيط التشغيلي من التمييز بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي، اذ يتم 

الى جاوز العام وتصل على األغلب مدة زمنية تتضمن الستراتيجي الذي يتم التخطيط ا معمقارنة 

، كما أن الخطة التشغيلية تتضمن األهداف واألولويات التي يجب التعامل معها لمدة خمس سنوات

الضرورية لتحقيق أهدافها ها والموارد تنفيذهام والمسؤوليات والجدول الزمني لسنة، وكذلك الم

   .(Logan and Sachs, 1997)امها بهدف الرقابة أثناء التنفيذ ومؤشرات األداء الواجب استخد

المتبع  األسلوب يالحظ بأن هذا المفهوم يصفوبالعودة الى تعريفات التخطيط االستراتيجي، 

العمليات والذي يتضمن ، الوجهة المستهدفةلى إالمديرين من أجل توجيه المؤسسات من قبل 

تشمل العوامل الداخلية والخارجية من للمؤسسة جديدة  صياغة رؤيةذات الصلة بمية اإلدارية اليو 

توجيه المؤسسات بما يضمن ومواجهة األزمات البيئتين هاتين أجل تحقيق التغيير المطلوب في 

 دون أن تغفل ماضيهاللمؤسسة نحو مستقبلها ، وبحيث يكون المنظور الجديد بطريقة أكثر فاعلية

وهذا يعني أن التخطيط االستراتيجي ال يستهدف مستقبل المؤسسة بل يستند في  (.3002توفيق، )

 لى تحقيق ذلك على حاضرها وماضيها. إسعيه 
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أنه مجموعة العمليات التي تبدأ برسم الصورة التي كذلك التخطيط االستراتيجي  ومن تعريفات

االستراتيجية التي  واألدواتتريد المنظمة أن تكون عليها في المستقبل، من خالل تحديد األهداف 

واتخاذ القرارات ذات التأثيرات هذه األهداف، في ضوء معطيات التحليل البيئي  بتحقيقتسهم 

جراء التحليل البيئية بهدف تحديد الفرص إالمستقبلية. وال تتوقف عملية التخطيط االستراتيجي على 

ة ونظام متكامل ينطوي على الموازنات عملية مستمرة ومتغيرة، ذات فلسفة إداريوالتحديات، بل هي 

 .(3002الحر، )والهياكل والنظم واالجراءات والبرامج التنفيذية 

التخطيط قدرة على ممطالبون بامتالك الومديريها المؤسسات عامة، فإن قادة وبصفة 

ستفيدين من لية من أجل تحقيق رسالة المؤسسة وتقديم قيمة للمتعاملين والمعااالستراتيجي بف

علمية بالتعاون الطرق الخدمات المؤسسة. ومن جهة أخرى، فإن على القادة المضي قدمًا باتباع 

تخاذ ويفهم من ذلك أن التخطيط االستراتيجي عبارة عن عملية استشارية تقوم على امع اآلخرين. 

 .(Bryson, 2018) المتعلقة باألنشطة المطلوبة لتحقيق األهداف االستراتيجيةالقرارات 

ف التخطيط االستراتيجي أيضًا بأنه التفكير االستراتيجي المنظم القائم على استخدام وعرّ 

سسة جراء التحليل البيئي الداخلي والخارجي للمؤ إو قبلية، المنهج العلمي في إدراك التغيرات المست

لى تحقيق إومواجهة التحديات وصياغة االستراتيجيات التي تفضي واالستفادة من الفرص المتاحة، 

 .(3002السقا، )األهداف االستراتيجية المنشودة 

وفي سياق المؤسسات التعليمية وفي المدارس على وجه الخصوص، فإن التخطيط 

االستراتيجي يصف العملية المصممة لصياغة النظرة طويلة األمد لتوجه المدرسة. وتمكن هذه 

لية اإلدارة المدرسية من االتفاق على المخرجات التي يجب تحقيقها لبناء السمعة المدرسية معال

  .(Logan and Sachs, 1997)تنفيذها وضع الخطط لوتطوير المبادئ التشغيلية و 
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المنهج النظامي المتبع ومن هذا المنطلق، وصف التخطيط االستراتيجي المدرسي بأنه 

تيار الوسائل المالئمة، وتحليل البيئة بهدف خالمستقبلية للنظام التعليمي، واالستشراف اآلفاق 

، وهو (3002 القحطاني والبحيري،)عف والتحديات والفرص المتاحة ضالتعرف إلى نقاط القوة وال

المدرسة ورسالتها  بهدف تحديد رؤيةالعملية االدارية التي يقوم بها فريق التخطيط المدرسي كذلك 

 .(3002الداود، )والبرامج المعتمدة لتحقيق هذه األهداف وأهدافها 

على أن التخطيط االستراتيجي يتألف من أربعة مكونات  (Ozdem, 2011)أوزدم  وقد أكد

تتمحور حول الرؤية، والرسالة، واالستراتيجية، واألنشطة. ومن أهم خطوات التخطيط االستراتيجي 

. وفي حين تمثل الرؤية الدليل لعملية التخطيط االستراتيجي ككل من المنظمة ورسالةرؤية صياغة 

حيث تحديدها للموقف الذي ترغب أن تكون عليه المؤسسة، فإن الرسالة توصف بأنها النظرة 

يمكن أن توظفها لصالحها،  المتاحة للمنظمة والتيللمستقبل مع األخذ بعين االعتبار الفرص 

 ي تشكل بالنسبة لها خطرًا يجب التحوط له.والتهديدات الت

أن التخطيط االستراتيجي يشكل إلى  (Davies and Davies, 2006)ديفس وديفس  أشار

راتيجية تقوم على ثالث عوامل، يتمثل أن القيادة االست دة االستراتيجية. اذركن أساسي من أركان القيا

الذكاء االستراتيجي الذي يمتلكه األفراد في المؤسسات بكشل عام وفي المدارس العامل األول منها ب

والتي تظهر جلية من بشكل خاص، سواء الذكاء االستراتيجي لدى مدير المدرسة أم لدى المعلمين، 

خالل أنماط التفكير االبداعي التي يمارسها األفراد في المدرسة، والمقدرة على تنفيذ أعمال التخطيط 

توفر المعلومات و والدافعية لدى مديري المدارس بتنفيذ ودعم التخطيط االستراتيجي،  ،ستراتيجياال

التي تتعلق بفهم المطلوبة للقيام بأنشطة التخطيط االستراتيجي. أما العامل الثاني فهو الحكمة السياقية 

المشتركة بين العاملين في  وما تتضمنه من فرص وتهديدات، والقيم والمعتقدات الداخليةالبيئة الخارجية، 
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المدرسة، والمقدرة على تطوير شبكة العالقات الخارجية. واخيراً  فإن العامل الثالث يصف العمليات 

وايجاد اللغة المشتركة بين العاملين، والمداخل  إجراء التحليل البيئياالستراتيجية القائمة على 

  االستراتيجية التي من أهمها التخطيط االستراتيجي.

في ضوء ما تقدم، يالحظ أن التخطيط االستراتيجي المدرسي ال يختلف عن التخطيط 

أن الركائز التي يقوم عليها التخطيط االستراتيجي هي ذاتها ستراتيجي في بقية المجاالت، إذ اال

ستراتيجي المدرسي بهذا الصدد أن التخطيط اال (3000)شريفي الباستثناء مجال تطبيقها. وقد ذكر 

 ة هي:على أربع ركائز رئيس يقوم

 صياغة نظرة مستقبلية للمدرسة تنطوي على أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها. -

 توجيه طاقات العاملين في مختلف المستويات االدارية نحو تحقيق هذه األهداف. -

الفرص المتاحة التي يمكن  إلىدراسة البيئة المدرسية الخارجية وتحليلها بهدف التعرف  -

 ها والتحوط ألية تهديدات محتملة فيها.لاستغال

والعمل على وضعفها المدرسة  ية بهدف التعرف إلى نقاط قوةدراسة البيئة المدرسية الداخل -

 تعزيز نقاط القوة وايجاد الحلول المناسبة للتعامل مع نقاط الضعف. 

في معرض الحديث عن مقومات التخطيط االستراتيجي  (Bryson, 2018) ويرى برايسون 

 عنصرين رئيسين هما:أن هذه العملية التكاملية تقوم على 

تصميم العمل وضمان تكامل أنشطته مع بعضها البعض مع التركيز على أن تكون  -

أن تكامل األنشطة معًا يعزز من فاعليتها في  إذاألهداف التنظيمية المنشودة واضحة. 

 ما وضعت ألجله.  لىإالتوصل 
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تحديد أنواع العمل التي يجب تنفيذها من أجل جعل المنظمة أكثر مقدرة على تقديم  -

مخرجاتها أو خدماتها والتوصل الى أسباب النجاح. وتربط أنواع العمل هذه بين األهداف، 

  واألفراد، والهياكل، والعمليات، والموارد المؤسسية، والمقدرة على التعلم بطرق انتاجية.   

  وفوائده ط االستراتيجيأهمية التخطي

يتضح من الحديث عن ركائز عملية التخطيط االستراتيجي أن هذه العملية ذات أهمية كبرى 

تشمل المؤسسة والعاملين فيها، وما تحتويه بيئتها الداخلية من نقاط قوة بالنسبة للمؤسسات اذ أنها 

أنشطتها ومواردها والمهارات وضعف وما تتضمنه بيئتها الخارجية من فرص وتهديدات، فضاًل عن 

 والمعرفة والمقدرات التي تمتلكها.

المدرسة في أنه يمكنها من التوصل الى  وتكمن أهمية التخطيط االستراتيجي بالنسبة الدارة

المخرجات التي تبنى عليها سمعة المدرسة، ومساعدتها في تطوير أنشطتها التشغيلية، وهي تعد 

 .(Logan and Sachs, 1997)بمثابة الوسيلة التي يمكن بمساعدتها تحقيق األهداف التنظيمية 

يؤدي دورًا مهما يتمثل في  أن التخطيط االستراتيجي (Bryson, 2018)ويضيف بريسون 

تتعلق بتحقيق قائمة على الحكمة االستراتيجية تمكين متخذي القرارات من اتخاذ قرارات رشيدة 

الرؤية والرسالة واالستراتيجيات، وتحديد التحديات التنظيمية الرئيسة في الوقت الحاضر وفي 

ة عامة بصورة مستمرة. ويمكن المستقبل، وتحسين التعلم التنظيمي المستمر، وبناء وتقديم قيم

تحسين عمليات تحقيق الرؤية وتقديم القيمة المضافة العامة من خالل العمل على توفير التكامل 

 بين التخطيط والتنفيذ االستراتيجي. 

ويمكن تصنيف فوائد التخطيط االستراتيجي عمومًا، والتخطيط االستراتيجي المدرسي على 

 (Hodgson and Chuck, 2003)ة هي: رئيسوجه الخصوص ضمن أربعة محاور 
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 (Leadership)القيادة  .0

لمستقبلية ومدى وضوحها، وينطوي  رؤيةزيادة وعي القادة بالاالستراتيجي في يسهم التخطيط 

والبيئة التي تعمل ضمنها وما تتضمنه من عوامل مؤثرة المعرفة المتعلقة بالمدرسة ذاتها ذلك على 

قادة المؤسسات ، إذ أن التخطيط االستراتيجي يتيح الفرصة أمام وتوجهاتها في أنشطة المدرسة

من كما أنه يمكن القادة تعرف إلى التحديات التي تواجه المدرسة في الوقت الحاضر والمستقبلي، لل

 . (Bryson, 2018) من خدماتها تحديد القيمة المضافة التي تقدمها للمستفيدين

أنه يساعد على رسم على صعيد القيادة تراتيجي أهم فوائد التخطيط االسمن ويالحظ أن 

الزنفلي، )التي تسعى اليها وبيان أهدافها االستراتيجية  لمستقبلية للمنظمة، وصياغة الرؤيةالصورة ا

ويذكر بهذا الصدد أن قناعة العاملين المطلقة بأن المقدرة على التخطيط االستراتيجي هي  .(3002

، وذلك من منطلق أن العملية االستراتيجية تمثل اخاطئً  اأمرً  شأن يخص القيادة في المؤسسة يعد

   . (Bell, 2002)ا موجهًا نحو تحقيق هدفًا عامًا مشتركًا جهدًا جماعيً 

 (Administration)اإلدارة  .2

في حين تهتم القيادة بتحديد التوجه المستقبلي ووضع األهداف فإن مسؤولية االدارة تتعلق 

في مختلف المستويات االدارية في المدرسة على اطالع بأهداف  العاملون  األفرادبضمان أن يكون 

المدرسة ويؤدون بالتالي الواجبات التي تدعم تحقيق هذه األهداف. وتبعًا لذلك فإن االلتزام بتطبيق 

التخطيط االستراتيجي في المدرسة يساعد على بناء ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين، 

كما اعدة معرفية تشاركية سليمة لصنع القرارات، والحد من الصراع التنظيمي بين العاملين. وبناء ق

توجيه الجهود نحو و أنشطة غير مهمة، عدم انشغالها بعلى توفير وقت االدارة المدرسية و يساعد 

ومن جهة . (Hodgson and Chuck, 2003)استثمار الموارد المدرسية بأمثل طريقة ممكنة 
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قدرة على ترتيب ماالستراتيجي يجعل اإلدارة المدرسية أكثر  إن التخطيطكن القول أخرى، يم

   . (3000مصطفى، )أولوياتها وأكثر استجابة الحتياجاتها 

 (Involvement of people)المشاركة الفاعلة لألفراد  .0

األطراف ذات العالقة  جميعيعد التخطيط االستراتيجي بمثابة أداة فاعلة لضمان مشاركة 

في دعم أنفسهم والطاقم االداري وأولياء األمور والطلبة والمعلمين بالمدرسة مثل مجلس المدرسة 

وتكمن الفائدة من . من خالل تقديم المعرفة واألفكار االبداعيةوتعزيزها االستراتيجية المدرسية 

قدرة المدرسة على التعلم المستمر وجعلها من المنظمات المتعلمة مالمشاركة الفاعلة في تحسين 

دافها وتحسين األنسب لتحقيق أهواألولويات االهتمامات الطرق والوسائل و القادرة على تحديد 

وتصب المشاركة الفاعلة في مصلحة المدرسة وسعيها  .(Bryson, 2018)مخرجاتها التعليمية 

 طبيعة الحال على المستفيدين من خدماتها. نحو تحقيق أهدافها التي تنعكس ب

 (Communication)االتصال  .4

التخطيط االستراتيجي دورًا مهمًا من حيث التواصل بين األطراف الذين تربطهم عالقة  يؤدي

بناء، بالمدرسة. ومن أمثلة الفوائد المترتبة على هذا النوع من التواصل أن يقوم اآلباء بدعم تعلم األ

داري إلى تعزيز عملية تحقيق األهداف إلاليومية التي يقوم بها الطاقم ا األنشطةوأن تؤدي 

المدرسة  يساعدأيضًا أن ه ومن شأن. (Hodgson and Chuck, 2003)االستراتيجية للمدرسة 

اهتماماتهم، ومن شأنه تهم و مقدر و م ءتلبية احتياجات الطلبة وتقديم الخدمات التعليمية التي تتالعلى 

  . (3000مصطفى، )بين المدارس وبقية المنظمات في المجتمع وتنميتها الشراكة كذلك بناء 
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 المدرسي  التخطيط االستراتيجيتحقيق متطلبات 

 المستقبلية ووضع القرارات بناء عمليات على بتركيزه اإلسترتيجي التخطيط لتميز نظراً 

 بالصورة تتم لكي متطلبات عديدة العملية هذهل فإن الزمنية، والبرامج واالستراتيجيات األهداف

 . المأمولة

من متطلبات تحقيق التخطيط االستراتيجي، ومن أمثلتها تلك التي  اً وقد أوردت الدراسات عدد

وهي كما يأتي: تحديد األهداف والغايات الخاصة بالمؤسسة،  (Ozdem, 2011)عرضها أوزدم 

لى هذه األهداف والغايات، في ظل توفير الميزانية الكافية إل و وتحديد الطرق التي تمكن من الوص

تحقيقها. فضاًل عن وضع الخطط االستراتيجية لى إوبما يتفق واألهداف التي تسعى المؤسسة 

خصيص الموارد المطلوبة للقيام بأنشطة التخطيط االستراتيجي، وتحديد األولويات التنظيمية، وت

ووضع نظام خاص بالمساءلة من أجل متابعة وتقييم تطبيق التخطيط االستراتيجي وتحديد 

المسؤوليات وتوجيه المساءلة ألي فرد في المؤسسة مسؤواًل عن تطبيق التخطيط االستراتيجي في 

 حال تقصيره.

ضمن ثالثة محاور  متطلبات التخطيط االستراتيجي المدرسيوبصفة عامة، يمكن تصنيف 

تتضمن المتطلبات التنظيمية، والمتطلبات البشرية، في ضوء مراجعة أدبيات التخطيط االستراتيجي 

 والمتطلبات المادية، وفي يأتي عرضًا لهذه المتطلبات. 

 (Organizational Requirements)المتطلبات التنظيمية  .1

عديد لمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بعديد من ار االستراتيجي المدرسي توف يستلزم التخطيط

مع ، ة طويلة األمد للمدرسةقيق لألهداف الرئيسالتحديد الدظيمية، ومن أمثلة ذلك نمن المتغيرات الت

 ةية إلى تحقيق هذه األهداف الرئيسجرائية أو الفرعؤدي تحقيق األهداف اإلالتركيز على أن ي
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حديد مرحلة تة في أحد المتطلبات الرئيسهذا المتطلب ( 3002)وقد عد الداود  .(0811، العوجي)

 الصورة المستقبلية للمدرسة.

وحيث أن المضي بتطبيق التخطيط االستراتيجي يتضمن صنع القرارات فإنه البد من توفر 

، ويمكن توفير هذا األساس من (3002بن دمخ، )األساس العلمي الذي تبنى عليه هذه القرارات 

خالل توفير البيانات والمعلومات الموثوقة حول الهدف والظروف المحيطة به من أجل الوقوف 

على أهمية توفر مثل  اً وتأكيد. (0811العوجي، )على طبيعة هذه الظروف واالستعداد لمواجهتها 

ط ططططططططططططططططرح من قبله للتخطيطططططططططططتططططططططقطططططنموذج الممعها في األ (3002)هذه المعلومات، فقد تعامل الداود 

عداد تخطيط االستراتيجي، وفي مرحلة اإلاالستراتيجي المدرسي بوصفها ركنًا أساسيًا في عملية ال

 للتخطيط االستراتيجي بصفة خاصة.

ومن جهة أخرى، فإن المتطلبات التنظيمية لتطبيق التخطيط االستراتيجي تقضي بوضع 

 ضوء في المرتقبة النتائج وتوقع، تصور لألنشطة التي يجب القيام بها لتحقيق األهداف المنشودة

تيجيات المؤسسية والقائمين على ااإلستر  مخططي بين تفاعلية عالقة إيجاد، و المتاحة اإلمكانات

العملي  الواقع إلى النظري  الواقع من التخطيط اإلسترتيجي عملية نقل من أجل تفعيل وذلك ،تنفيذها

 وتوفير ،فرعية أهداف من يتضمنه وما الرئيس الهدف لتحقيقمتفق عليها  زمنية خطةضمن 

 المراداألهداف  مع توافقها مدى والحكم على المتحققة اإلنجازات لقياسأو مؤشرات  معايير

 .(0811العوجي، ) ا. أو بعبارة أخرى، التحقق مما تم التخطيط له وما تم تحقيقه فعلياً تحقيقه

العناصر الواجب توفرها  إلى هذه المتطلبات ضرورة أخذ جميع (3000)وأضاف الشريفي 

ة لعملية التخطيط جية، والتي تشكل المكونات الرئيسلتوجيه عملية تنفيذ الخطط االستراتي

م التي تضبط عمل االستراتيجي، وهي الرسالة وتصف السبب الفعلي وراء وجود المؤسسة، والقي
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المستقبلية التي توضح الغاية أو الصورة التي تطمح المؤسسة بالوصول اليها،  والرؤية المؤسسة،

السبل التي يمكن من خاللها تحقيق رسالة المؤسسة وتجسيد واألهداف االستراتيجية التي تشكل 

بعض المتطلبات الواجب توفرها في رسالة المدرسة ومنها  الكاتبوحدد رؤيتها على أرض الواقع. 

ون موجزة وواضحة وواقعية. أما الرؤية المستقبلية فيشترط بها أن تكون بمستوى تطلعات أن تك

أصحاب المصالح وقابلة للتنفيذ ومرنة. كما يشترط في األهداف االستراتيجية أن تكون واضحة 

 التحقيق ضمن مدة زمنية محددة. قابلة ودقيقة وقابلة للقياس و 

قدرات التنظيمية التي مأمثلتها وعي اإلدارة بحجم الومن ، أخرى  ك متطلبات تنظيميةوهنا

تمتلكها، وفهم القوى الخارجية المؤثرة المحيطة بالمدرسة، ودعم اإلدارة العليا وتبنيها لتطبيق 

واعتماد مبدأ المشاركة الجماعية بين اإلدارة  ،(3001ماكين، )التخطيط االستراتيجي المدرسي 

، كما يفترض أن يكون (3002 وموشلي، كشيك) يط االستراتيجيالمدرسية والمعلمين لتطبيق التخط

المنظمة على فهم االضطراب والتكيف معه  مقدرةم مع ضطراب البيئي أقل حدة بحيث يتالءاال

(Davies, 1998).  

لتطبيق التخطيط االستراتيجي التي تم  التنظيميةأهم المتطلبات  (0-3) يبين الجدولو 

اجعة أدبيات التخطيط االستراتيجي، والتي تتعلق بالمدرسة ورؤيتها، ورسالتها، التوصل اليها بعد مر 

وأهدافها، وعمليات صنع القرارات فيها، وما تمتلكه من معلومات لها المقدرة على الوصل اليها 

واستخدامها، ومقدرتها على صياغة الخطط االستراتيجية والبدء بتنفيذها، واجراء التحليل الداخلي 

جي لبيئتها، في ظل دعم االدارة العليا فيها، وتكاتف جهود العاملين فيها، والتحلي بالمقدرة والخار 

على التكّيف والمرونة في االستجابة للمؤثرات الداخلية والخارجية، والعمل الدؤوب في التقييم 

 والتنقيح واتخاذ االجراءات التصحيحية في وقتها.  
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  (0-3)الجدول 
 لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي المتطلبات التنظيمية

 المؤلف / السنة المتطلبات التنظيمية

  أن تعبطططططططر رؤيطططططططة المدرسطططططططة عطططططططن تطلعطططططططات األططططططططراف ذات العالقطططططططة بالمدرسطططططططة
 والمستفيدين منها.

 ؛(0811) العوجي

 ؛(3001)ماكين 

 ؛(3000)الشريفي 

 ؛(3002)الجرايدة 

 ؛(3002)الداود 

 ؛(3002)كشيك وموشلي 

 .(3002)بن دمخ 

Davies (1998) 

 

 .أن تكون رسالة المدرسة واضحة ودقيقة وواقعية 

  األهططداف المدرسططية طويلططة األمططد واضططحة ودقيقططة وقابلططة للقيططاس ويمكططن تحقيقهططا
 مسبقًا. ضمن الخطة الزمنية المحددة 

  صنع القراراتاالعتماد على األسس العلمية في.  

  الموثوقةتوفير البيانات والمعلومات. 

 وضع الخطط االستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ. 

 قدرات التنظيمية التي تمتلكها المدرسةملدارة المدرسية لإدراك اإل. 

  من أجل تحديطد اجراء المسح والتحليل البيئي للبيئة المدرسية الداخلية والخارجية
 نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. 

 فهم القوى الخارجية المحيطة بها بصورة مستمرة العمل على. 

 .أن تكون البيئة المستهدفة قابلة للتحليل في ظل توفر أدوات التحليل المالئمة 

  الخطططط االسططتراتيجية للمدرسططة السياسططة التربويططة العامططة المعتمططدة مططن أن تعكططس
 قبل وزارة التربية والتعليم.

  لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسيالعليا وتبنيها دارة اإلدعم. 

 وجود خطة تنفيذ خاصة بكل خطة استراتيجية. 

 لتطبيق التخطيط االستراتيجي اً اعتماد التعاون الجماعي مبدأ أساسي. 

  قدرة المنظمة على التكيف البيئي مع التغيرات في البيئة الحاصلةمتوافق 

  واعادة تجديدها.المراجعة المستمرة للخطط بهدف تقييمها 
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 (Human Requirements)المتطلبات البشرية  .2

تصنف اإلدارة بصفة عامة في نوعين هما: اإلدارة االستراتيجية واإلدارة التشغيلية، ومن أجل 

التمييز بينهما فإن اإلدارة االستراتيجية هي اإلدارة التي يتم تنفيذ وظائفها في قمة الهيكل التنظيمي، 

رج نطاق مستوى اإلدارة الوظائف اإلدارية التي تتم خا جميعأي من قبل اإلدارة العليا، وبالتالي فإن 

ة طططططططططططططططططططططططاالستراتيجيدارة اإلل بين ططططططة. وال يعني ذلك الفصططططططططططططططططططططتصنف ضمن اإلدارة التشغيلي اطططططططططططططططططططالعلي

التشغيلية دارة اإلتوجيه االستراتيجية بدارة اإل، بل يجمعهما ارتباط وثيق إذ تقوم التشغيليةاإلدارة و 

ط طططططططططططططططة فإن التخطيططططططططططراتيجية باإلدارة التشغيليططططططططططان حدود عملها. وفي حين ترتبط اإلدارة االستططططططططططططططططوبي

   .(Steiner, 1979) االستراتيجي يرتبط بالتخطيط التشغيلي

أهم المتطلبات الواجب توفرها وفي ظل هذه المعطيات فإن المتطلبات البشرية تعد واحدة من 

عديد المتطلبات البشرية من خالل رصد ويمكن التعرف إلى مختلف  لتطبيق التخطيط االستراتيجي،

التزام فريق اإلدارة العليا أن إلى  (3002). وقد أشار عودة من الجوانب المتعلقة بهذه المتطلبات

الوسطى والتشغيلية ببذل الجهود المطلوبة دارتين بتطبيق التخطيط االستراتيجي والتزام مديري اال

توفر الكادر البشري المؤهل للقيام بأنشطة التخطيط  فضاًل عنتحقيق الخطط االستراتيجية، ل

 تعد من أهم المتطلبات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي. االستراتيجي

قترح للتخطيط التي هدفت إلى تقديم تصور م (3002) وفي المقابل، أكدت دراسة الداود

االستراتيجية تشكل واحدة من أهم المكونات أو االستراتيجي المدرسي على أن مرحلة اإلعداد للخطة 

ز هذه المرحلة الجانب ططومن أهم ركائ، المدرسيط االستراتيجي طططططططططططططنموذج التخطيأة في ططططططسطططططيططططالمراحل الرئ

 ذ تبدأ هذه المرحلة باختيار فريق التخطيط المدرسيإالبشري المختص بعملية التخطيط االستراتيجي 

  .وتأهيله
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ن الموارد البشرية في سياق التخطيط االستراتيجي تتطلب التخطيط الذي ذلك فإ فضاًل عن

واالستراتيجية، ويشكل تخطيط الموارد البشرية من أجل ضمان  يضمن التوافق بين الموارد البشرية

ة لتطبيق التخطيط االستراتيجي، اذ من وب تنفيذها أحد المتطلبات الرئيستوافقها مع االستراتيجية المطل

 تعديل االستراتيجية بما يتناسب مع الموارد البشرية المتوفرة لدى المؤسسةيتم غير المعقول أن 

(Lengnick-Hall and Lengnick-Hall, 1988).  أهم المتطلبات البشرية  (3-3)يبين الجدول و

 لتطبيق التخطيط االستراتيجي التي تم التوصل اليها بعد مراجعة أدبيات التخطيط االستراتيجي.

  (3-3)الجدول 
 المتطلبات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي

 المؤلف / السنة البشريةالمتطلبات 

 قدرات لتطبيق التخطيط االستراتيجي  متوفر فريق العمل الذي يمتلك الخبرات وال  

 

 

 

 

الجرايدة  ؛(3001)ماكين 
الداود ؛ (3002)
 ؛ المهيدلي(3002)

؛ بن دمخ (3002)
 (.3002) عودة ؛(3002)

 

 وتدريبه تأهيل الفريق المدرسي 

  تدريب قادة المدرسة على التخطيط االستراتيجي 

  الكادر البشري القادر على التخطيط االستراتيجيتوفير 

 وتأهيله اختيار الفريق المدرسي المسؤول عن التخطيط االستراتيجي 

 افر كافططة جهططود األفططراد مططن قيططاديين ومعلمططين ومجططالس محليططة وأوليططاء أمططور تضطط
 النجاح تطبيق التخطيط االستراتيجي.

  اسطططتخدام التجريطططب بهطططدف البحطططث عطططن المدرسطططية للمعلمطططين علطططى دارة اإلتحفيطططز
 أفضل السبل في تنفيذ األنشطة المدرسية.

 النمط القيادي السائد الذي يسمح باستقاللية المعلمين 

 اآلخذ بآراء المعلمين في التخطيط االستراتيجي المدرسي 

  لالستراتيجيات االبداعية في تطوير مهارات المعلميندارة اإلتبني 

  الذاتية للمعلمينتشجيع التنمية 

 تهيئة البيئة التربوية الداعمة لتنمية المعرفة الذاتية للمعلمين 
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 (Physical Requirements)المتطلبات المادية  .3

واحدة من أهم المتطلبات العامة لتحقيق االمكانات المادية التي تمتلكها المؤسسة  تعد

وتتمثل هذه المتطلبات بالموارد المادية الواجب توفرها بما  .(3002الشويخ، )التخطيط االستراتيجي 

وجود نظام لدى المؤسسة يختص فضاًل عن يتفق وأولوية األنشطة التي يجب العمل على تنفيذها. 

توفر البنية التحتية التي تدعم بالمكافآت التي تمنح على أساس النتائج طويلة األجل. فضاًل عن 

علومات وقواعد البيانات المستخدمة في اتمام أنشطة التخطيط تشغيل أنظمة تكنولوجيا الم

على أن  (Machado et al., 2004)وقد أكدت ماكادو وآخرون . (3002الجرايدة، )االستراتيجي 

نقص المتطلبات المادية يعد من العوامل المؤثرة بطريقة سلبية في تطبيق التخطيط االستراتيجي، اذ 

تمثل هذه المتطلبات الشريان الذي يغذي األفراد واألنشطة في سعيهم نحو القيم بوظائف وأنشطة 

المستخدمة في  أهم المتطلبات المادية (2-3)ويظهر في الجدول ومهام التخطيط االستراتيجي. 

ويتضح منه أن  المتطلبات المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي.الدراسة الحالية لقياس 

غير المباشر للمتطلبات المادية، أما محورها الثاني المباشر توفر الموارد المادية هو المحور األول 

  . لمواردفهو االستغالل األمثل لالذي ال يقل أهمية عن األول و 

  (2-3)الجدول 
 المتطلبات المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي

 المؤلف / السنة المتطلبات المادية

  (3002) الجرايدة لتطبيق التخطيط االستراتيجيتوفر المستلزمات المادية 

Davies (1998)  توفر الموارد المادية بما يتفق وأولوية األنشطة 

  األجلوجود نظام خاص للمكافآت على أساس النتائج طويلة.  

 .توفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
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 معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي

في  وتكون سبباً  قات التي تقف حاجزاً خطيط االستراتيجي مجموعة من المعيالت تواجه عملية

أن من أهم  (Machado et al., 2004). وقد بينت مكادو وآخرون أنشطتهعلى تنفيذ قدرة معدم ال

معيقات التخطيط االستراتيجي تلك المتعلقة بعدم توفر الموارد الضرورية لعملية التخطيط 

كانت موارد مادية أم تكنولوجية أم مالية أم بشرية، وعدم توفر المعلومات أاالستراتيجي، سواء 

العليا وتراجع دافعية تنفي الخطط دارة اإلوالعاملين وعدم اهتمام دارة اإلوضعف االتصال بين 

االستراتيجية لدى القائمين عليها، فضاًل عن الصراع والتغيرات السريعة، وعدم توفر الوقت الكافي 

للتخطيط، وحدوث التغيرات البيئية غير المرغوبة، وضعف عمليات التطبيق ذاتها، وضعف 

 .التناسق بين أنشطة التخطيط

على أن أهم العوامل التي تعيق تطبيق التخطيط  (Bell, 2002)ومن جهة أخرى، أكد بيل 

االستراتيجي والتي تحد أيضًا من فاعليته في المؤسسات التعليمية عمومًا، وفي المدارس خصوصًا 

 اإلدارة،تتمثل في االفتراضات الخاطئة بشأن القيادة االستراتيجية، والتخطيط بوصفه أداة من أدوات 

 وكلك تعريف فاعلية المدرسة. 

األكثر مقدرة على القيام بعملية  فالمدير في المدرسة بأنه الطر لى إأن النظرة ويفهم من ذلك 

التخطيط االستراتيجي تعد نظرة خاطئة ألن التخطيط االستراتيجي عملية جماعية تكاملية. وكذلك 

التخطيط االستراتيجي التي تحدده بالمسح أو التحليل البيئي هي ايضًا نظرة لى إالحال فإن النظرة 

خاطئة ألن التخطيط االستراتيجي أكثر من ذلك. وأخيرًا، فإن تعريف فاعلية المدرسة من خالل 

تقييم المدرسة والخروج باستنتاج بأنها مدرسة جيدة أو سيئة هو تحليل مضلل وال يخدم أهداف 

يجي، وخير دليل على ذلك أن بعض المدارس التي توصف بأنها ضعيفة من التخطيط االسترات
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وبهذا فإن هذا حيث التوافق مع المعايير المعتمدة في تقييم األداء تتضمن بعض الجوانب الجيدة. 

 التعريف ال يعطي وصفًا دقيقًا لفاعلية المدرسة. 

ضمن يط االستراتيجي بصفة عامة، يمكن تصنيف المعيقات التي تحول دون تطبيق التخطو 

؛ 3002الشويخ، )يقات البشرية، والمعيقات المادية المعيقات التنظيمية، والمع ثالثة محاور هي:

باألهداف التنظيمية، وأنظمة الرقابة، ترتبط المعيقات . وهذه األنواع الثالثة من (3002عودة، 

والموارد البشرية وما تمتلكه من معرفة ومهارات وأنظمة االتصال، واالستراتيجيات التنظيمية، 

  قات الثالثة. لهذه المعي موارد المادية. وفيما يأتي تفصيلالعليا، والدارة اإلوخبرات، ودعم 

 (Organizational Obstacles)المعيقات التنظيمية  .1

 واالجراءات تعرف المعيقات التنظيمية بأنها المعيقات المتعلقة بالكفاءات البشرية والمعلومات

من المعيقات التنظيمية المتعلقة بتطبيق التخطيط  عددهنالك و . (3002الشويخ، ) تعقيدهاودرجة 

، ومن من المعيقات الكثيرلدراسات التي أجريت بهذا الصدد وقد أظهرت ااالستراتيجي المدرسي، 

وعدم ، (3002، دمخبن ) قلة عدد األفراد المؤهلين القادرين على وضع الخطط االستراتيجيةأهمها 

المدرسية على تبني األساليب والممارسات االدارية التي من شأنها مساعدتها في دارة اإلقدرة م

وهي كذلك ذات عالقة  .(3000مصطفى، ) مواجهة التغيرات البيئية التي تشهدها المدرسة

باألهداف، واألفراد من داخل وخارج المؤسسة، وتوفر المعلومات واألنظمة الرقابية، واالستراتيجيات 

 المناسبة، وعمليات االتصال في المؤسسة ومدى فاعليتها، والمعلومات ومدى توفرها،  

االستراتيجي أمرًا ( المعيقات التنظيمية التي تجعل من تطبيق التخطيط 4-2ويبين الجدول )

إذ أنها تواجه المنظمة ككل، وتكشف النقاب عن المقدرة الفعلية للمؤسسة  في منتهى الصعوبة،

  على مواجهة التحديات. 
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 المعيقات التنظيمية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي (2-3)الجدول 

 المؤلف / المؤلفين / السنة المعيقات التنظيمية

  التنظيميةغموض األهداف 

 أبو دولة والصالحية

 ؛(3002)الشويخ (؛ 3002)
القرني ؛ (3000) ىمصطف

بن (؛ 3002وردة )(؛ 3003)
(؛ عودة 3002)دمخ 

(3002) 

 قلة عدد األفراد المؤهلين القادرين على وضع الخطط االستراتيجية 

  غياب مشاركة األطراف الخارجية مثل مشاركة أولياء األمور  

  المدرسطية علطى تبنططي األسطاليب والممارسطات اإلداريطة التططي دارة اإلقطدرة معطدم
 تساعد في مواجهة التغيرات البيئية. 

  المدرسية بالمشكالت اليومية على حساب األداء العامدارة اإلانشغال 

 ضعف أنظمة الرقابة على العمليات التنظيمية 

 ضعف االهتمام بتطوير عمليات االتصال االداري الفعال 

 عدم توفر المعلومات الكافية المتعلقة بكيفية تطبيق التخطيط االستراتيجي 

  ضعف االستراتيجيات التنظيمية الموجهة للعمل االداري 

 غياب الوحدة الرقابية المسؤولة عن تنفيذ الخطط االستراتيجية 

 (Human Obstacles) البشرية المعيقات .2

عديد من جوانب القصور التي تقف دون بيات التخطيط االستراتيجي وجود أظهرت مراجعة أد

دارة اإلمهنية لدى طاقم قدرات األكاديمية والمالانخفاض يط االستراتيجي، ومن أهمها: تطبيق التخط

مة عدم كفاية أو مالءافية لدى المخططين االستراتيجيين، و عدم توفر الخبرات الكالمدرسية، و 

، وهي جميعًا التدريبية المقدمة للطاقم االداري بشأن آليات تطبيق التخطيط االستراتيجيالبرامج 

وفي حال توفر الكفاءات . (3000مصطفى، ) معيقات ذات صلة بالموارد البشرية في المؤسسة

 د دورها. ديحالبشرية فإن عدم االستفادة منها بالشكل األمثل سببًا رئيسًا في ت
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التي  (3002)ومن المعيقات البشرية للتخطيط االستراتيجي ما ذكره أبو دولة والصالحية 

أن  (3000)ليه السرحني إومما توصل  تمثلت في مقاومة التغيير من قبل األفراد في المؤسسة.

يشكل عائقًا أمام ومديراتها عدم توفر الوعي الكافي بالتخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس 

 ( يبين ذلك.5-2والجدول ) تطبيق التخطيط االستراتيجي.

 المعيقات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي (2-3)الجدول 

 المؤلف / المؤلفين / السنة المعيقات البشرية

 مقاومة التغيير 

 أبو دولة والصالحية

مصطفى  (؛3002)
السرحني  (؛2101)

(؛ 3003) القرني ؛(2101)

 دمخبن  (؛3002) وردة

 (3002) عودة (؛3002)

 قدرات األكاديمية والمهنية لدى طاقم اإلدارة المدرسية.مانخفاض ال 

  قدرة اإلدارة المدرسية على تبني األساليب والممارسات االدارية التي معدم
 من شأنها مساعدتها في مواجهة التغيرات البيئية التي تشهدها المدرسة.

 الكافية لدى المخططين االستراتيجيين عدم توفر الخبرات 

 مة البرامج التدريبية المقدمة للطاقم االداري بشأن آليات عدم كفاية أو مالء
 تطبيق التخطيط االستراتيجي

 قلة عدد األفراد المؤهلين القادرين على وضع الخطط االستراتيجية 

  التدريبيةقلة االعتماد على األسس العلمية في تحديد االحتياجات 

  العليا للتخطيط االستراتيجيدارة اإلانخفاض مستوى الدعم من قبل 

 كثرة األعباء الوظيفية لدى العاملين في التخطيط االستراتيجي 

 (Physical Obstacles) المادية المعيقات .3

يشكل ارتفاع كلفة تطبيق التخطيط االستراتيجي، وقلة المخصصات المالية المخصصة 

لقضايا التخطيط االستراتيجي، وكذلك انخفاض رواتب الموظفين المسؤولين عن تنفيذ أنشطة 
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 في المؤسسات التخطيط االستراتيجيعملية التخطيط االستراتيجي من أهم المعيقات المادية لتطبيق 

 . (3002لصالحية، أبو دولة وا)

مجموعة من المعيقات المادية للتخطيط االستراتيجي مثل توجيه ( 3002)وقد أضاف عودة 

نظام الحوافز للنتائج قصيرة األجل بداًل من النتائج طويلة األجل، وقلة المكافآت المادية المقدمة 

تسهم بتطبيق التخطيط  ، وعدم توفر الموارد التكنولوجية التيللقائمين على التخطيط االستراتيجي

عدم توفر السياسة التنظيمية التي ( 3003)ومن المعيقات المادية التي ذكرها القرني االستراتيجي. 

 ( يبين ذلك. 2والجدول ) تمنح الموظفين مكافآت للعاملين في التخطيط االستراتيجي.

 المعيقات المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي (2-3)الجدول   

 المؤلف / المؤلفين / السنة الماديةالمعيقات 

 ارتفاع كلفة تطبيق التخطيط االستراتيجي 

 أبو دولة والصالحية

(؛ 3003القرني )(؛ 3002)

 ؛ (3002عودة )

  قلططططططة المخصصططططططات الماديطططططططة الموجهططططططة للصططططططرف علطططططططى قضططططططايا التخططططططططيط
 االستراتيجي

  االستراتيجيقلة المكافآت المادية المقدمة للقائمين على التخطيط 

 انخفاض رواتب الموظفين المسؤولين عن التخطيط االستراتيجي 

  



30 

 
 الدراسات السابقةثانياا: 

بموضوع الدراسة مرتبة حسب لسابقة ذات الصلة تضمن هذا الجزء عرضًا للدراسات ا

 .قدم إلى األحدثاألتاريخها من 

خطوات التخطيط  تنفيذبدراسة هدفت إلى توضيح كيفية ( Moxley, 2003) موكسلي تقام

تحديد إلى  دراسةواليات المتحدة، كما هدفت الاالستراتيجي في المناطق التعليمية في جنوب شرق ال

المنهج الوصفي التحليلي، ت الدراسة استخدمو  هذه العملية. من حيث فاعليةوجهة نظر المراقبين 

المدارس في ست واليات، وقد كانت أداة الدراسة  ديري من ممديرًا  (010)ملت عينة الدراسة شو 

شمولة تائج أن أغلبية المدارس المنالأظهرت . وبعد تحليل البيانات، ع ميدانيعبارة عن استطال

أهمية يوافقون بشدة على  ديرينمالمن  (%18.0)ما نسبته اتيجية، و لديها خطط استر  بالدراسة

مديري من ( %82.2)ا أظهرت النتائج أن مكلية الموارد. عاالتخطيط االستراتيجي في تحسين ف

يوافقون بشدة على أن عملية التخطيط االستراتيجي هي عملية قيمة، وأن  يوافقون أو التعليمالتربية و 

 القادة التربويين في المناطق التعليمية يقدرون التخطيط االستراتيجي كعملية مفيدة ومريحة.

Farhangmehr, M. and Taylor 

 (Machado, Farhangmehr and Taylor, 2004) وفرهانجمير وتايلورماكادو  وأجر

واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي في البرتغال. وتم  تعّرفلى إدراسة هدفت 

جمع بيانات الدراسة بواسطة المسح الشامل والمقابالت وتحليل الوثائق لمجموعة من الجامعات 

( جامعة من 48أن )لى إ( جامعة. وتوصلت الدراسة 60العامة والخاصة في البرتغال بلغ عددها )

ي الدراسة لديها تطبيق كلي أو جزئي لعملية التخطيط االستراتيجي، األمر الجامعات المشاركة ف

وبينت الدراسة أن من أهم المزايا المدركة أخرى.  لىإالذي يجعل عملية التطبيق متفاوتة من جامعة 

من قبل االدارات الجامعية للتخطيط االستراتيجي: تحسين وضع المؤسسة من حيث تقوية نقاط 
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واستغالل الموارد بشكل أفضل، وتحسين التعاون والتنسيق الداخلي، وتقليل التكاليف،  القوة الداخلية،

وأوصت والمساعدة في احداث التغيير، وتحديد األولويات المستقبلية، وتحسين المعرفة المؤسسية. 

الدراسة بضرورة تعزيز استمرارية الجامعات بتطبيق التخطيط االستراتيجي وتشجيع الجامعات على 

 استكمال خططها. 

من أجل استكشاف درجة ممارسة مؤسسات التعليم دراسة  (2005) المليجي ويحيىوأجرى 

من ( مؤسسة 51) تكونت عينة الدراسة منالعالي في بريطانيا لعمليات التخطيط االستراتيجي. و 

مؤسسات التعليم العالي. وتم التركيز على تحليل مستندات المؤسسات وتقييم أداء العاملين فيها من 

ال تمارس التخطيط في بريطانيا الدراسة أن معظم الجامعات نتائج وبينت خالل المالحظة. 

ار، كما أشارت الدراسة االستراتيجي، ومن أسباب ذلك قلة الموارد المالية المتاحة، وازدواجية القر 

إلى عدم وضع خطط واقعية للعمل وذات أهداف محددة أدى إلى فشل عمليات التخطيط التي تقوم 

 بها الجامعة البريطانية.   

بدراسة من أجل تطوير انموذج  (Davies and Davies, 2006)وقامت ديفس وديفس  

المدخل النوعي ومنهج دراسة الحاالت الدراسة  استخدمتللقيادة االستراتيجية في المدارس. وقد 

( من 0( مدارس ثانوية و )01( مدارس أساسية و )01المتعددة من خالل جمع البيانات من )

المدارس الخاصة. كما اعتمدت الدراسة على مشاركة مديري المدارس الذين يمارسون القيادة 

رحته الدراسة بثالثة مقومات اساسية االستراتيجية في المدارس التابعة لهم. وتمثل األنموذج الذي اقت

اء الذك: المقومات هيذ أنها ذات أثر في القيادة االستراتيجية للمدرس. وهذه إالبد من توفرها 

الحكمة االستراتيجية في المدرسة سواء عند المدير أو المعلمين أو ، االستراتيجي لدى مدير المدرسة

ارجية والداخلية. وأوصت الدراسة بتبني هذا خالبيئتين الوالحكمة السياقية التي تخص ريين االدا



32 

 

المداخل والعمليات األنموذج نظرًا لشموليته مع االهتمام باجراء دراسات مستقبلية تمكن من تحديد 

 االستراتيجية التي تضمن النجاح المستقبلي. 

)معوقات تقصي معوقات التخطيط االستراتيجي لى إ( دراسة هدفت 2117وأجرى الشاعر )

تتعلق بطبيعة عملية التخطيط االستراتيجي، وبمدير المدرسة، وبالمدرسة والعاملين فيها، وباالدارة 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات التعليمية العليا، وبالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي( 

ع البيانات باستخدام غزة وطرق عالجها. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم جم

لدى مديري  مستوى متوسطوجود لى إ( مديرًا ومديرة. وتوصلت الدراسة 087استبانة وزعت على )

للمعوقات المتعلقة بمدير المستوى التخطيط االستراتيجي المدرسي، وبنفس  المدارس تتعلق بطبيعة

علقة بالمدرسة والعاملين فيها، المدرسة. وفي المقابل بينت النتائج وجود درجة مرتفعة للمعوقات المت

وباالدارة التعليمية العليا، وبالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي. وبينت النتائج عدم وجود فروق بين 

متوسطات تقديرات المبحوثين لكافة محاور المعوقات تعزى لمتغير الجنس ومتغير سنوات الخبرة. 

لمعوقات المتعلقة بطبيعة التخطيط االستراتيجي، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المرحلة التعليمية ل

وم وماجستير( للمعوقات المتعلقة بمدير لوعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي )دب

المدرسة، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح مؤهل الدكتوارة للمعوقات المتعلقة 

، أوصت الدراسة بضرورة أن يعمل المديرون على تكريس بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي. وأخيراً 

في المدارس، وضرورة توفير االمكانات المادية والبشرية والتنظيمية ثقافة التخطيط االستراتيجي 

    المطلوبة لتطبيق التخطيط االستراتيجي. 

درجة ممارسة مديري المدارس  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف ( بدراسة 2118) سكيكوقام 

، ووضع مقترحات قد تسهم في تنمية مهاراتهم في مجال وية لمهارات التخطيط االستراتيجيالثان
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خدام استتم قيق أهداف الدراسة ولتح المنهج الوصفي التحليلي. ستخدمالتخطيط االستراتيجي، وا

( مدير ومديرة مدرسة، 007)مجتمع دراسة مكون من على  ( فقرة، طبقت58استبانة مكونة من )

درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارات: صياغة رسالة المدرسة،  أن وقد توصلت الدراسة إلى

تحليل البيئة الداخلية كانت عالية جدا، أما درجة ممارسته لمهارة تحليل و صياغة رؤية المدرسة و 

جود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد وبينت نتائج الدراسة و ت عالية. ة فقد كانيالبيئة الخارج

ة صياغة رسالة المدرسة ومهارة تحليل البيئة الداخلية تعزى لمتغير الجنس ولصالح لمهار العينة 

االناث، وعدم وجود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمهارة صياغة رؤية المدرسة ومهارة 

 تحليل البيئة الخارجية تعزى للجنس. 

وجهات نظر أعضاء هيئة  هدفت للتعرف إلىدراسة ( 2117) نصيرات والخطيبكما أجرى 

لية التخطيط االستراتيجي في إصالح التعليم العالي عاالهاشمية حول فالتدريس في المملكة األردنية 

في الجامعات  ( ادارياً 088( عضو هيئة تدريس و)008األردني، وتكونت عينة الدراسة من )

ت نتائج الدراسة أن جانب تم استخدام االستبانة لتحقيق هدف الدراسة، وأظهر الحكومية والخاصة، و 

، كما بينت النتائج أن لية التخطيط االستراتيجيعاالعوامل تأثيرا في فبيق هو أكثر طعمق الت

 لية متوسطة.عاالتخطيط االستراتيجي يتم بدرجة فأعضاء هيئة التدريس يرون أن 

( دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كيفية توظيف التخطيط 2117وأجرى نزيه )

االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات غزة، من خالل تحديد درجة توافر متطلبات 

التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي. استخدمت الدراسة المنهج  ومعوقات توظيف

( مشرفًا 011مع البيانات بواسطة استبانة تم توزيعها على عينة تكونت من )الوصفي وقامت بج

راتيجي ومشرفة تربوية.  وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع درجة توافر متطلبات ومعوقات التخطيط االست
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أن المعوقات المتعلقة بتوظيف التخطيط االستراتيجي الدراسة في تطوير اإلشراف التربوي. وبينت 

الشراف التربوي تتعلق بأربعة مجاالت هي: معوقات تخص طبيعة التخطيط في تطوير ا

االستراتيجي، ومعوقات تتعلق بالمشرف التربوي، ومعوقات ذات صلة بطبيعة االشراف التربوي، 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في متوسطات التعليمية العليا. كما دارة اإلبومعوقات تتعلق 

تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وعدد االستراتيجي تقديرات أفراد العينة لمعوقات التخطيط 

 سنوات الخدمة. 

التعريف بمفهوم التخطيط االستراتيجي في مدارس لى إبدراسة هدفت  (3003) وقام القرني

تحديد فيما اذا كانت  فضاًل عنالتعليم العام في محافظة الطائف من وجهة نظر مديري المدارس. 

للمؤهل األكاديمي، والمؤهل التربوي، هنالك فروق ذات داللة احصائية في تقديرات المديرين تعزى 

صفي التحليلي، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة استخدمت الدراسة المنهج الو و والخبرة. 

ارتفاع لى إيمثلون جميع أفراد مجتمع الدراسة. وقد توصلت الدراسة  مديرين (002)وزعت على 

ارس، وارتفاع درجة تأييد مديري ددرجة وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى مديري الم

وتأييد متطلبات معايير تحليل نقاط القوة والضعف المدارس لمتطلبات التخطيط االستراتيجي، 

وبينت نتائج الدراسة كذلك وجود فروق ذات داللة  والفرص والتهديدات في الخطة االستراتيجية.

دارة اإلاحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمتطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي من قبل 

التعليمية، ومتطلبات تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات تعزى دارة اإلالمدرسية ومن قبل 

للمؤهل األكاديمي )بكالوريوس، ماجستير فأعلى(، وعدم وجود فروق تعزى للمؤهل التربوي )تربوي، 

    غير تربوي( وعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 
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زمات وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي من بعنوان إدارة األ( بدراسة 2104وقام عبدالقادر )

الخطط  إلىالتعرف  بهدف فلسطينفي وجهة نظر اإلداريين والماليين في جامعة االستقالل 

آثار األزمات اإلدارية للتخفيف من حدة إدارة جامعة االستقالل المستخدمة من قبل اإلستراتيجية 

دارة األزمات، واستخدم المنهج وابين التخطيط االستراتيجي وتحديد طبيعة العالقة  والمالية،

( 51والتي تضمنت )االستبانه كوسيلة لجمع البيانات من عينة الدراسة كما استخدمت  ، الوصفي

أنه ال يوجد تخطيط استراتيجي واضح  ، وتوصلت الدراسة إلى عديد من النتائج كان أهمهاموظفاً 

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم  وجهة للحد من األزمات المالية.خاصة الخطط الملمواجهة األزمات 

وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة التخطيط االستراتيجي في مواجهة األزمات في 

أهم ومن المؤسسات العامة تبعًا لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. 

ظفين في عملية التخطيط االستراتيجي، وضرورة احالة وضع ضرورة مشاركة المو  توصيات الدراسة

  الخطط االستراتيجية لموظفين ذوي كفاءة وخبرة بالتخطيط االستراتيجي. 

دور التخطيط االستراتيجي في تطوير  إلىبهدف التعرف  (3002) وفي دراسة اجراها وردة

عضوًا ( 322)باستخدام المنهج الوصفي وجمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على الجامعي، التعليم 

توصلت الدراسة و في جامعة الزقازيق،  فردًا من مساعديهم (020)من أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك 

البنية االستراتيجي هو تطوير أن البعد األكثر أهمية في تطوير التعليم الجامعي في سياق التخطيط لى إ

تطوير منظومة التدريس والتقويم، ثم تطوير منظومة البحث العلمي، والمشاركة  ساسية للمؤسسة، يليهاأل

 قدرات أعضاء الهية التدريسية، وتحسين المشاركة الطالبية.مالمجتمعية، وتطوير 

 Sang, Kindiki, Sang, Rotich, and) وكنديكي وسانج وروتيش وكبروتو أجرى سانج 

Kipruto, 2015)  .دراسة بهدف تحديد مستوى تنفيذ الخطط االستراتيجية في المدارس في كينيا
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( مديرًا من مديري المدارس الثانوية في كينيا واستخدمت االستبانة 85تكونت عينة الدراسة من )

 أن غالبية المدارس الثانوية في منطقة نانديلى إلجمع البيانات من أفراد العينة. وتوصلت الدراسة 

الرؤية المدرسية بل خططًا تستخدم ألغراض تك خطط استراتيجية موجهة لتحقيق في كينيا ال تم

 أكاديمية وتخطيط وتطوير البنية التحتية. 

الكشف عن معوقات التخطيط االستراتيجي لى إ( دراسة هدفت 2105كما أجرى الروقي )

أم القرى من وجهة نظر هيئة التدريس  )المعوقات االدارية، والفنية، والبشرية، والمالية( في جامعة

الفروق بين استجابات أفراد العينة حول معوقات التخطيط لى إفي كلية التربية، والتعرف 

االستراتيجي التي تعزى للدرجة العلمية والخبرة االدارية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي 

( عضو من هيئة التدريس في 72ونت من )وتم جمع بياناتها بواسطة استبانة وزعت على عينة تك

ارتفاع درجة موافقة أفراد العينة على المعوقات االدارية لى إجامعة أم القرى. وتوصلت الدراسة 

رتبة األولى ثم لوالفنية والبشرية والمالية للتخطيط االستراتيجي. وظهرت المعوقات المالية في ا

المعوقات البشرية، واالدارية، وجاءت المعوقات الفنية في الرتبة األخيرة. كما أظهرت نتائج الدراسة 

وجود فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لكافة محاور المعوقات باستشناء محور المعوقات 

قات باستثناء محور المعوقات الفنية تعزى للدرجة العلمية، وعدم وجود فروق لكافة محاور المعو 

 المالية تعزى للخبرة االدارية. 

الدراسة إلى استكشاف دور التخطيط االستراتيجي في  هدفت( بدراسة 2107قام الغوطي )و 

زة. اتبعت الدراسة المنهج التعليم العالي في غرفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين في مؤسسات 

( عضوًا من 086يانات من أفراد عينتها التي تكونت من )، واستخدمت االستبانة لجمع البالوصفي

العمداء ونوابهم ورؤساء األقسام في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى في غزة. وتوصلت الدراسة 
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إلى أن التخطيط االستراتيجي يؤدي دورًا كبيرًا في رفع كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم العالي 

ط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية والموارد المادية والتكنولوجية في غزة، وكذلك دور التخطي

 ولألنظمة والعمليات اإلدارية وإلدارة جودة الخدمات. 

 وموقع الدراسة الحالية منها الدراسات السابقة ملخصثالثاا: 

غلب الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع أ أن يبدو  مما سبق

 االستراتيجي التخطيطممارسة  متطلباتمعرفة ي دراسة هدفت إلى أالمعلومات، ولم تجد الباحثة 

وهذا  الخاصة بمحافظة العاصمة عماني دراسة طبقت على المدارس أ، كما ال توجد بشكل خاص

بأن  التخطيط االستراتيجيموضوع إلى ، ولكن أشارت الدراسات السابقة الدراسة الحالية ما يميز

في تنمية ومديراتها فاعلية مديري المدارس الخاصة يزيد من درجة  التخطيطممارسة هذا النوع من 

( وكانت 2115كما جاء في دراسة نصيرات والخطيب ) من جميع الجوانبها وتطوير المدرسة 

 ,Moxley) موكسلي دراسة، واتفقت هذه الدراسة مع االستراتيجي متوسطة درجة تطبيق التتخطيط

التعليم يوافقون أو يوافقون بشدة على أن عملية التخطيط مديري التربية و وجدت أن التي  (2003

االستراتيجي هي عملية قيمة، وأن القادة التربويين في المناطق التعليمية يقدرون التخطيط 

وأنه ال يوجد ، (2104، وهذا ما اختلفت به دراسة عبدالقادر)مفيدة ومريحةالستراتيجي كعملية ا

تخطيط استراتيجي واضح لمواجهة األزمات وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف النثرية وتعيين 

على المعلومات الواسعة واثراء  طالع، وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة باالالموظفين

زادها دقة وهذا األمر أغنى الدراسة و  أنماط السلوك لمجتمعات أخرى، إلىالدراسة الحالية، والتعرف 

 .اً ووضوح
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ويذكر بهذا الصدد أن عديد من الدراسات السابقة قد أجريت في دول عربية مجاورة مثل 

مصر والسعودية وبعضها اآلخر أجري في دول أجنبية مثل الواليات المتحدة وبريطانيا، مقارنة 

بالدراسة الحالية التي أجريت في األردن. ومن حيث العينات التي شملتها الدراسات السابقة فقد 

في مديري المدارس ومديراتها، وأعضاء الهيئات التدريسية في مختلف الجامعات، وذلك  تمثلت

بخالف الدراسة الحالية التي تألفت عينتها من معلمي المدارس الخاصة. فضاًل عن ذلك، تناولت 

عديد من الدراسات السابقة المدارس الثانوية. أما هذه الدراسة فقد شملت عينتها معلمي المدارس 

قامت ساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان. والدراسة تختلف مع الدراسات األردنية التي األ

بدراسة التخطيط االستراتيجي في القطاع التعليمي، وذلك من حيث اختالف العينة ومكان التطبيق. 

مع ويبقى القول أن الدراسة تشابهت مع غالبية الدراسات السابقة في أداة الدراسة المستخدمة لج

   بياناتها وهي االستبانة. 
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل

تضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها وأداتها وكيفية 

لبيانات واالجراءات التي تم ايجاد الصدق والثبات لها والوسائل االحصائية المستخدمة لمعالجة ا

 ا في تطبيق الدراسة وكما يأتي.تباع

 منهج الدراسة

ب لتحقيق بوصفه منهج البحث العلمي األنسالمسحي اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 

لى صاء ظاهرة معينة من خالل التعرف إأغراض الدراسة الحالية إذ يقوم هذا المنهج على استق

تقوم على المسح االستطالعي مسحية تصنف الدراسة بأنها دراسة وصفية عليه، واقعها ووصفها. و 

جمع البيانات من خالل أداة الدراسة التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة لى إالذي يهدف 

 الدراسة.مشكلة استنتاج بشأن لى إوتحليلها بهدف الوصول  (3001العزاوي، )

 وعينتها مجتمع الدراسة

 مجتمع الدراسة 

في الخاصة  األساسيةفي المدارس والمعلمات جميع المعلمين تكون مجتمع الدراسة من 

ويبين الجدول . (1028-1027الدراسي ) خالل العامعاصمة المملكة األردنية الهاشمية )عّمان( 

 حسب الجنس.والتعليم في مديرات التربية الدراسة من المعلمين والمعلمات  مجتمع( أفراد 0-0)
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 (0-2)الجدول 

 والجنس الدراسة حسب مديريات التربية والتعليم مجتمعأفراد 

 المجموع اناث ذكور مديرية التربية والتعليم

 2883 5533 315 قصبة عمان

 9966 3173 2111 لواء الجامعة

 2693 1383 573 لواء القويسمة

 444 125 52 لواء سحاب

 2284 5257 117 لواء ماركا 

 3713 2833 180 لواء وادي السير

 927 332 80 ناعور

 26 11 23 الجيزة

 33 31 0 الموقر

 36217 71363 3119 المجموع

 عينة الدراسة

الدراسة على مرحلتين: في المرحلة األولى تم اختيار عينة عشوائية اختيار عينة تم 

لقويسمة، ومديرية لواء مديرية قصبة عمان، ومديرية لواء اثالث مديريات هي: من  ةطططططططعنقودي

( معلمًا ومعلمة. وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة 7022وادي السير. وتكون المجتمع من )

. ويبين ( معلمًا ومعلمة068عشوائية حسب الجنس من المديريات الثالث اشتملت على )طبقية 

  ع أفراد العينة في المديريات الثالث حسب الجنس. ( توز 2-0الجدول )
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  (3-2)جدول ال

 الثالث حسب الجنس مديريات التربية والتعليم علىع أفراد عينة الدراسة توز 

 المجموع اناث ذكور مديرية التربية والتعليم

 237 253 11 قصبة عمان

 215 208 23 لواء القويسمة

 88 77 22 لواء وادي السير

 298 236 48 المجموع

 الدراسة: ةأدا

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع لى إتم تطوير استبانة خاصة بالدراسة بالرجوع 

؛ دعمس، 2118)سكيك،  ط االستراتيجي المدرسيطططططططططالتخطيط االستراتيجي بصفة عامة والتخطي

؛ 2107؛ ابراهيم وآخرون، 2100؛ عبدالغفار، 2102؛ القرني، 2101؛ مصطفى، 2117

من أجل التعرف إلى المتطلبات التنظيمية والبشرية والمادية لتطبيق ، وذلك (2107عودة، 

التخطيط االستراتيجي، وتحديد المعيقات التنظيمية والبشرية والمادية التي تحول دون تطبيق 

لى إة هي: القسم األول، ويهدف التخطيط االستراتيجي. وقد تضمنت االستبانة ثالثة أقسام رئيس

لى جمع البيانات إلخاصة بأفراد عينة الدراسة. القسم الثاني، ويهدف خصية اجمع البيانات الش

المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية والبشرية والمادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي. أما القسم الثالث 

التنظيمية والبشرية والمادية. ويذكر أن االستبانة بالمعيقات  جمع البينات المتعلقةلى إفيهدف 

لى إ"غير موافق بشدة" وتعني  (0)ياس ليكرت الخماسي الذي يتدرج من القيمة استخدمت مق

 وتعني "موافق بشدة".  (2)القيمة 
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 صدق أداة الدراسة:

من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة  المحكمينتم عرض االستبانة على عدد من 

المحتوى وذلك بهدف التأكد من صدق (، 0)أنظر الملحق التدريس العاملين في الجامعات األردنية 

لالبقاء على الفقرات في االستبانة، وفي المقابل تم فأعلى  (%10) . واعتمدت نسبة الموافقةلالستبانة

 جراء التعديالت والمقترحات المقدمة من قبل االساتذة المحكمين. إ

 :الدراسةأداة  ثبات

 معادلةتم استخدام استخدمت طريقة االتساق الداخلي في التحقق من ثبات أداة الدراسة. وقد 

ويتضح من الجدول  إلى معامل االتساق الداخلي.بهدف التعرف  (Cronbach Alpha)كرونباخ الفا 

على ثبات  ( وهي تعد مقبولة ودليالً 1.87-1.70قد تراوحت بين )االتساق الداخلي مالت امع( أن 0)

 أداة الدراسة. 

 (0الجدول )

 اق الداخلي لمجاالت استبانة الدراسةقيم معامالت االتس

 معامل االتساق الداخلي المجال األداة التسلسل

متطلبات  7
التخطيط 
 االستراتيجي

 6711 متطلبات المجال التنظيمي للتخطيط االستراتيجي 

 6719 متطلبات المجال البشري للتخطيط االستراتيجي  3

 6712 متطلبات المجال المادي للتخطيط االستراتيجي  2

معيقات  4
التخطيط 
 االستراتيجي

 6786 معيقات المجال التنظيمي للتخطيط االستراتيجي 

 6784 للتخطيط االستراتيجي البشري معيقات المجال  3

 6716 للتخطيط االستراتيجي المادي معيقات المجال  9
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 :اإلحصائيةالمعالجة 

 استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيًا:تم 

األول والثاني  استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالجابة عن السؤالين .0

 . هومعيقات والتعرف إلى متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي

بهدف االجابة عن السؤالين الثالث والرابع لتحديد فيما اذا  (t-test)تم اجراء اختبار "ت"  .2

كانت هنالك فروق تعزى لمتغير الجنس. كما تم اجراء تحليل التباين األحادي من أجل 

الخبرة  ي االجابة عن السؤالين الثالث والرابع لتحديد فيما اذا كانت هنالك فروق تعزى لمتغير 

 ؤهل العلمي. والم

تقسيم مستويات  تحديد درجة توافر متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي ومعيقاته: تم .0

 :اآلتية)منخفض، ومتوسط، ومرتفع( وذلك وفقًا للمعادلة  مستويات ةثالثلى إالمقياس 

 

 توافر متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس: درجةوبذلك تكون 

 2.00-0.11تراوح المتوسط الحسابي بين إذا  منخفض -

 0.67-2.04إذا تراوح المتوسط الحسابي بين  متوسط -

 5.11-0.68تراوح المتوسط الحسابي بين إذا  مرتفع -
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 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج 

وفقًا ألسئلة الدراسة وعلى اشتمل هذا الفصل على عرض للنتائج التي تم التوصل اليها 

 النحو اآلتي:

التخطااايط  تاااوافر متطلباااات تطبياااقماااا درجاااة  أوالا: النتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال األول الاااذي نصاااه:

 الخاصة؟ األساسيةالمدارس  معلمي من وجهة نظرلدى مديري المدارس  االستراتيجي

لمعيارية بهدف التعرف إلى درجة توافر استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

في المدارس  (المتطلبات التنظيمية، والبشرية، والمادية)متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي 

 (.0-2)المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول من وجهة نظر  ساسية الخاصةاأل

  (0-4)الجدول 

 تطبيق متطلبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر 

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازليًا 

المتوسط  المجال  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتفع 2 340. 3.77 متطلبات المجال البشري  1
 متوسط 1 350. 3.66 المجال التنظيميمتطلبات  2
 متوسط 5 500. 3.60 متطلبات المجال المادي  5
 مرتفع - 3.31 3..3 الدرجة الكلية 

مدارس ( أن متطلبات المجال البشري للتخطيط االستراتيجي في ال0-4يتضح من الجدول )

( واالنحراف المعياري 0.77 المتوسط الحسابيحيث بلغ  بمستوى مرتفعرتبة األولى قد جاءت في ال

حسابي متوسط بمتوسط بمستوى رتبة الثانية ا متطلبات المجال التنظيمي في ال، يليه(1.04)
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ات المجال المادي فقد جاءت في أما متطلب(. 1.05( وانحراف معياري يساوي )0.66يساوي )

أما الدرجة  (.1.51( وانحراف معياري )0.61بمتوسط حسابي ) بمستوى متوسطرتبة الثالثة ال

( وانحراف معياري 0.68الكلية لمتطلبات التخطيط االستراتيجي فكانت مرتفعة بمتوسط حسابي )

(1.00 .)  

 أما من حيث فقرات أداة الدراسة فقد جاءت النتائج على النحو اآلتي:

 متطلبات المجال التنظيمي .1

لفقرات مجال والمستوى ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب تم ح

 (.2طلبات المجال التنظيمي من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول )تم

  (2)الجدول 
 توافر المتطلبات التنظيمية لتطبيق لدرجة والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  تنازلياً األساسية الخاصة مرتبة التخطيط االستراتيجي في المدارس 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

9 
 التعليميطة المخرجطات جعطل إلى المدرسة ادارة تهدف
 الطلبة الحتياجات مالءمة أكثر

 مرتفع 0 820. 3.85

1 
 وأهططططداف قططططيم علططططى تنطططططوي  رسططططالة المدرسططططة تمتلططططك
 .تحقيقها إلى تسعى المدى طويلة

 مرتفع 3 840. 3.80

6 
 المجتمطع والتواصطل مطع باالنفتاح المدرسة ادارة تهتم

 .المحلي
 مرتفع 2 890. 3.76

13 
التخططططيط االسطططتراتيجي  فطططي المدرسطططيةدارة اإل تعتمطططد
 .التحليلي التفكير اسلوب

 مرتفع 2 860. 3.73

5 
 أهططططططدافها تحقطططططق مططططططدى بتقيطططططيم المدرسططططططة ادارة تلتطططططزم
 .مستمرة بصورة

 مرتفع 2 760. 3.72

12 
 المعنيطة األططراف مع بشراكة المدرسيةدارة اإل ترتبط

 .التعليمية بالعملية
 مرتفع 2 890. 3.69

 متوسط 2 870. 3.65 المطططدى طويلطططة أهطططدافها تحقيطططق إلطططى المدرسطططة تسطططعى 2
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 االجرائيطططة األهطططداف تحقيطططق علطططى العمطططل خطططالل مطططن

 .المدى قصيرة

7 
 القطططرارات اتخطططاذ علطططى قطططدرةمال المدرسطططة ادارة تمتلطططك
 .الصعبة

 متوسط 1 990. 3.62

3 
 ضططططوء فططططي للتحقيططططق بقابليتهططططا المدرسططططة رؤيططططة تتسططططم
 وامكانياتها المدرسة مقدرات

 متوسط 1 900. 3.62

10 
 أوليطططططططاء تطلعطططططططات المدرسطططططططيةدارة اإل خططططططططط تراعطططططططي
 األمور

 متوسط 00 1.07 3.60

 متوسط 00 1.10 3.60 المسؤوليات يحدد عاًما إطاًرا المدرسة تمتلك 14

11 
 الططططططنمط فططططططي أساسططططططًيا ركًنططططططا االداري  االبططططططداع يشططططططكل
 .المدرسة في السائد االداري 

 متوسط 00 1.07 3.60

4 
 خططالل مططن رؤيتهططا تحقيططق علططى المدرسططة ادارة تعمططل

 لتحقيقها العامة الخطوط تبين التي االستراتيجيات
 متوسط 02 1.03 3.52

8 
 القضطططططايا مطططططع رؤيطططططة للتعامطططططل المدرسطططططة ادارة تمتلطططططك
 .والمستقبلية الحالية

 متوسط 02 1.07 3.49

 متوسطة - 0.36 3.66 الدرجة الكلية 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 2الجدول ) يبين

والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال  متطلبات المجال التنظيميمجال 

( بمستوى متوسط ومرتفع لجميع الفقرات. أما المجال ككل؛ فقد حصل 0.85-0.47تراوحت بين )

( وبمستوى متوسط. وجاءت بالرتبة األولى 1.06( وانحراف معياري )0.66على متوسط حسابي )

إلى جعل المخرجات التعليمية أكثر مالءمة الحتياجات  تهدف ادارة المدرسة "( ونصها: 7الفقرة )

( ومستوى مرتفع. وجاءت بالرتبة 1.82( وانحراف معياري )0.85" بمتوسط حسابي ).الطلبة

" .مع القضايا الحالية والمستقبلية رؤية للتعاملتمتلك ادارة المدرسة  ونصها: "( 07األخيرة الفقرة )

 .( ومستوى متوسط0.17معياري )( وانحراف 0.47بمتوسط حسابي )
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 متطلبات المجال البشري   .2

لفقرات مجال والمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب حساب تم 

 (. 0متطلبات المجال البشري من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول )

  (2)الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر المتطلبات البشرية لتطبيق 

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازليًا 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

28 
 علطططى القططادرة البشططرية المططوارد المدرسططة ادارة تمتلططك
 .االستراتيجية الخطط جمود مع التعامل

 مرتفع 0 0.22 4.12

25 
 الداعمططططططة التربويططططططة البيئططططططة المدرسططططططيةدارة اإل تهيطططططط 
 الذاتية. المعرفة لتنمية

 مرتفع 3 400. 4.07

29 
 القطططرارات صططنع فططي المدرسطططة فططي العططاملون  يشططارك

 .التنظيمية
 مرتفع 2 720. 3.94

 مرتفع 2 610. 3.92 .ذاتيا المعلمين تنمية على المدرسيةدارة اإل تعمل 24

19 
 الخارجيطة البيئطة علطى بانفتاحهطا المدرسة ادارة تتسم
 .مكوناتها من االستفادة بهدف

 مرتفع 2 640. 3.90

15 
 لتنفيطذ المؤهلطة البشطرية الكطوادر المدرسة لدى تتوفر

 .االستراتيجي التخطيط خطوات
 مرتفع 2 850. 3.84

17 
 التجريططب فططي علططى أعضططاءها المدرسططة ادارة تحفططز
 .األنشطة لتنفيذ الطرق  أفضل عن البحث سبيل

 مرتفع 2 850. 3.80

16 
 طاقطاتهم الططالق الفرصطة ألعضائها المدرسة تتيح

 .االبداعية
 مرتفع 1 960. 3.77

23 
 المدرسططططية الكططططوادر بتططططدريب المدرسططططيةدارة اإل تهططططتم

 .االستراتيجية الخطط لتطبيق
 مرتفع 8 980. 3.69

21 
 ركًنطا بوصطفها العطاملين بطآراء المدرسيةدارة اإل تأخذ
 .المدرسي االستراتيجي التخطيط في فاعاًل 

 متوسط 00 920. 3.64

20 
 الطلبططططة لتهيئططططة طاقاتهططططا جططططل المدرسططططة ادارة توّجططططه
 .المستقبلية العملية للحياة

 متوسط 00 960. 3.64

 متوسط 03 920. 3.62 ألعضططائها يسططمح قيادًيططا نمًطططا المدرسططة ادارة تتبنططى 18
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 .باالستقاللية

22 
 لتزويطد ابداعيطة اسطتراتيجيات المدرسيةدارة اإل تتبنى

 المطلوبة. المهنية بالمهارات المعلمين
 متوسط 02 970. 3.61

27 

 آلخطططططططططر كبيطططططططططراً  اهتمامطططططططططاً  المدرسطططططططططيةدارة اإل تطططططططططولي
 االسطتراتيجي التخططيط لتطبيطق الحديثة المستجدات
 .المدرسي

 متوسط 02 1.01 3.55

26 

 تكنولوجيططا مجططال فططي األفططراد المدرسططيةدارة اإل تططوفر
 الخاصطططططططة البرمجيطططططططات علطططططططى للعمطططططططل المعلومطططططططات
 .االستراتيجي بالتخطيط

 متوسط 02 1.06 3.52

 مرتفعة - 3.34 3.33 الدرجة الكلية 

أن الدرجة الكلية لتوفر متطلبات المجال البشري للتخطيط االستراتيجي في  (0يبين الجدول )

 – 4.02تراوحت المتوسطات الحسابية بين )وقد ، بمستوى مرتفعالمدارس محل الدراسة قد جاءت 

 على القادرة البشرية الموارد المدرسة ادارة تمتلك( التي تنص على " 28(. وظهرت الفقرة )0.52

)المتوسط الحسابي =  مرتفعبمستوى رتبة األولى " في ال االستراتيجية الخطط جمود مع التعامل

 ( التي تنص على "26(. وفي الرتبة األخيرة ظهرت الفقرة )1.05، االنحراف المعياري = 4.02

 الخاصة البرمجيات على للعمل المعلومات تكنولوجيا مجال في األفراد المدرسيةدارة اإل توفر

المعياري =  ، االنحراف0.52)المتوسط الحسابي =  متوسطبمستوى " االستراتيجي  بالتخطيط

0.16 .) 

  المجال الماديمتطلبات  .3

لفقرات مجال  والمستوى الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطاتحساب تم 

 (. 4متطلبات المجال المادي من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول )
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  (2)الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر المتطلبات المادية لتطبيق 

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازليًا 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
بالترتي المعياري   المستوى  

30 
 لتطبيططق الماديططة المسطتلزمات المدرسططيةدارة اإل تطوفر

 .االستراتيجي التخطيط خطوات
 مرتفع 0 810. 3.79

31 
 الماليططططططة المخصصططططططات المدرسططططططيةدارة اإل تصططططططرف
 .األنشطة أهمية حسب

 متوسط 3 1.16 3.64

33 
 للمكافطططططآت خاصطططططاً  نظامطططططاً  المدرسطططططيةدارة اإل تعتمطططططد
 .المدى طويلة النتائج أساس على

 متوسط 2 910. 3.62

34 
 الضططططرورية البيانططططات قواعططططد المدرسططططيةدارة اإل تططططوفر

 .االستراتيجي التخطيط عملية اتمام في للمساعدة
 متوسط 2 1.00 3.52

32 

 المطلوبطة المالية الموارد المدرسيةدارة اإل تخصص
 خطططططططططوات لتطبيططططططططق التقنيططططططططة المسططططططططتلزمات لتططططططططوفير
 االستراتيجي التخطيط

 متوسط 2 1.10 3.46

 متوسطة - 0.50 3.61 الكلية الدرجة 

أن الدرجة الكلية لتوفر متطلبات المجال المادي للتخطيط لى إ (4تشير النتائج في الجدول )

تراوحت المتوسطات الحسابية بين  إذمتوسطة،  بمستوى االستراتيجي في المدارس قد جاءت 

 المستلزمات المدرسيةدارة اإل ( التي تنص على " توفر01(. وظهرت الفقرة )0.46 – 0.77)

)المتوسط الحسابي  مرتفعبمستوى االستراتيجي " في الرتبة األولى  التخطيط خطوات لتطبيق المادية

( التي تنص على 02(. وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )1.80، االنحراف المعياري = 0.77= 

 خطوات لتطبيق التقنية المستلزمات لتوفير المطلوبة المالية الموارد المدرسيةدارة اإل "تخصص

 (. 1.10، االنحراف المعياري = 3.46)المتوسط الحسابي =  متوسطبمستوى االستراتيجي"  التخطيط
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االساتراتيجي مان  ثانياا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثااني الاذي نصاه: ماا معيقاات تطبياق التخطايط

 الخاصة؟األساسية معلمي المدارس وجهة نظر 

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف التعرف إلى معيقات تطبيق 

في المدارس األساسية الخاصة من  (المعيقات التنظيمية، والبشرية، والمادية)التخطيط االستراتيجي 

 (.2)وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول 

  (5)الجدول 

 تطبيق لدرجة معيقات فات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرا

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازليًا 

المتوسط  المجال  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتفع 2 0.53 5.85 معيقات المجال المادي 5
 مرتفع 1 0.11 5.73 معيقات المجال التنظيمي 2
 مرتفع 5 0.18 5.77 معيقات المجال البشري  1
 مرتفع - 3.23 3.33 الدرجة الكلية 

مدارس قد للتخطيط االستراتيجي في ال الماديالمجال  معيقات( أن 5-4يتضح من الجدول )

، االنحراف المعياري = 0.80)المتوسط الحسابي =  مرتفع بمستوى رتبة األولى جاءت في ال

)المتوسط الحسابي =  مرتفعبمستوى رتبة الثانية المجال التنظيمي في المعيقات (، يليها 1.06

رتبة الثالثة لفقد جاءت في ا البشري المجال معيقات (، أما 1.22، االنحراف المعياري = 0.77

أما الدرجة الكلية  (.1.28، االنحراف المعياري = 0.77)المتوسط الحسابي =  مرتفعبمستوى 

( بانحراف 0.81اتيجي فقد كانت مرتفعة إذ بلغ متوسطها الحسابي )لمعيقات التخطيط االستر 

  (. 1.21معياري )
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 أما من حيث فقرات أداة الدراسة فقد جاءت النتائج على النحو اآلتي:

 معيقات المجال التنظيمي .1

لفقرات مجال والمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب حساب تم 

 (.6من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول ) ظيمينالتالمجال  معيقات

  (2)الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة المعيقات التنظيمية لتطبيق 

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازليًا 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
بالترتي المعياري   المستوى  

 مرتفع 0 0.65 4.01 .التنظيمية األهداف غموض 35

37 
 المشططططططططكالت بمعالجططططططططة المدرسططططططططيةدارة اإل انشططططططططغال
 .العام األداء حساب على اليومية

 مرتفع 3 0.42 3.90

42 
 نحططططططو المعلمطططططين بتوجيططططططه المدرسطططططيةدارة اإل اهتمطططططام
 التدريسية العملية

 مرتفع 2 0.41 3.88

41 
 االداري  االتصال عمليات بتطوير االهتمام ضعف
 الفعال

 مرتفع 2 0.62 3.87

 مرتفع 2 0.47 3.86 االداري.  للعمل التنظيمية االستراتيجيات ضعف 43

36 
 القططوة لنقططاط االسططتراتيجي التقيططيم بططاجراء االلتططزام قلططة

 والضعف
 مرتفع 2 0.53 3.78

 مرتفع 2 0.73 3.74 .التنظيمية العمليات على الرقابة أنظمة ضعف 39

45 
 بمواكبطططططططططططططة المدرسطططططططططططططيةدارة اإل اهتمطططططططططططططام ضطططططططططططططعف
 الحديثة التربوية المستجدات

 مرتفع 2 0.68 3.74

 مرتفع 8 0.79 3.70 .أخطاء حدوث حال في للمساءلة آليات توفر قلة 38

44 
 خطططوات لتطبيططقدارة اإل لططدى المعلومططات تططوفر قلططة

 .االستراتيجي التخطيط
 متوسط 00 0.87 3.66

40 
 الخطططط تنفيططذ عططن المسططؤولة الرقابيططة الوحططدة غيططاب

 االستراتيجية
 متوسط 00 0.84 3.64

 مرتفعة - 3.22 3.33 الدرجة الكلية -
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للتخطيط  التنظيمية المعيقات( أن الدرجة الكلية لمجال 6يالحظ من النتائج في الجدول )

تراوحت  (، وقد1.22( وانحراف معياري )0.81)بمتوسط حسابي كانت مرتفعة  االستراتيجي

 غموض( التي تنص على "05(. وجاءت الفقرة )0.64-4.10المتوسطات الحسابية بين )

، االنحراف 4.10)المتوسط الحسابي =  مرتفع بمستوى " في الرتبة األولى التنظيمية األهداف

 الرقابية الوحدة غياب تنص على "( التي 41خيرة جاءت الفقرة )األ(. وفي الرتبة 1.65 المعياري =

، االنحراف 0.64)المتوسط الحسابي =  متوسطبمستوى " االستراتيجية  الخطط تنفيذ عن المسؤولة

  (.1.84المعياري = 

 البشري  المجال معيقات .2

لفقرات مجال والمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب حساب تم 

 (.7من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول ) البشري معيقات المجال 

 (7)الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة المعيقات البشرية لتطبيق

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
بالترتي المعياري   المستوى  

48 
 الطلبة أمور ألولياء الفاعلة الوالدية المشاركة غياب
 المدرسية األنشطة في

 مرتفع 0 0.45 3.95

46 
 بأنشطططططة للقيططططام المؤهططططل البشططططري  الكططططادر تططططوفر قلططططة

 االستراتيجي التخطيط
 مرتفع 3 0.56 3.89

53 
 التخطططططططيط فططططططي للعططططططاملين الوظيفيططططططة األعبططططططاء كثططططططرة

 .االستراتيجي
 مرتفع 2 0.74 3.83

 مرتفع 2 0.75 3.82 .العليادارة اإل قبل من الكافي الدعم قلة 50

52 
 فططططططي تقيططططططيم العلميططططططة األسططططططس علططططططى االعتمططططططاد قلططططططة

 للعاملين التدريبية االحتياجات
 مرتفع 2 0.82 3.80
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51 
 للقطططائمين الموجهطططة التدريبيطططة البطططرامج كفطططاءة ضطططعف
 .االستراتيجي التخطيط على

 مرتفع 2 0.73 3.77

49 
 ألعضططططاء الكططططافي التططططدريب بتقططططديم االلتططططزام ضططططعف
 .التدريسية الهيئة

 متوسط 2 0.89 3.63

47 
 وضططططع علططططى للقططططائمين األكططططاديمي المسططططتوى  ضطططعف

 .التربوية األولويات
 متوسط 1 0.99 3.47

 مرتفعة - 1782 7733 الدرجة الكلية -

( أن الدرجة الكلية لمجال المعيقات البشرية للتخطيط 7يالحظ من النتائج في الجدول )

(. وجاءت الفقرة 0.47-0.75تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) إذاالستراتيجي كانت مرتفعة 

المدرسية  األنشطة في الطلبة أمور ألولياء الفاعلة الوالدية المشاركة غياب ( التي تنص على "48)

(. 1.45، االنحراف المعياري = 0.75)المتوسط الحسابي =  مرتفع بمستوى ي الرتبة األولى " ف

 على للقائمين األكاديمي المستوى  ضعف ( التي تنص على "47خيرة جاءت الفقرة )األوفي الرتبة 

، االنحراف المعياري = 0.47)المتوسط الحسابي =  متوسطبمستوى " التربوية األولويات وضع

1.77 .) 

 المادي المجال معيقات .3

لفقرات مجال  والمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب حساب تم 

 (.8معيقات المجال المادي من وجهة نظر المعلمين. وتظهر النتائج في الجدول )
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 (8)الجدول 

 لتطبيقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة المعيقات المادية 

 التخطيط االستراتيجي في المدارس األساسية الخاصة مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الترتيب المعياري 

56 
 التخطططططططيط علططططططى للقططططططائمين الماديططططططة المكافططططططآت قلططططططة

 .المدرسي االستراتيجي
 مرتفع 1 0.58 3.89

55 
 قضططططططايا الماليططططططة علططططططى المخصصططططططات صططططططرف قلططططططة

 .االستراتيجي التخطيط
 مرتفع 2 0.61 3.87

54 
 التخطططيط لتطبيططق الكافيططة الماديططة المططوارد تططوفر قلططة

 .االستراتيجي
 مرتفع 3 0.67 3.81

58 
 التخططططططيط عطططططن المسطططططؤولين المطططططوظفين رواتطططططب قلطططططة

 االستراتيجي
 مرتفع 4 0.930 3.77

57 
 لتطبيططططططططق الضططططططططرورية التقنيططططططططة المسططططططططتلزمات نقططططططططص
 .االستراتيجي التخطيط

 مرتفع 5 0.73 3.72

 مرتفعة - 0.36 3.83 الدرجة الكلية -

( أن الدرجة الكلية لمجال المعيقات المادية للتخطيط االستراتيجي 8تبين النتائج في الجدول )

تراوحت (، وقد 1.58( بانحراف معياري )0.71اذ بلغ متوسطها الحسابي )كانت مرتفعة 

 المكافآت ( التي تنص على " قلة56(. وجاءت الفقرة )0.72-0.87)المتوسطات الحسابية بين 

)المتوسط  مرتفع بمستوى المدرسي" في الرتبة األولى  االستراتيجي التخطيط على للقائمين المادية

( التي 57(. وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )1.58، االنحراف المعياري = 0.87الحسابي = 

 متوسطبمستوى " االستراتيجي  التخطيط لتطبيق الضرورية التقنية المستلزمات نقصتنص على " 

 (. 1.70، االنحراف المعياري = 0.72)المتوسط الحسابي = 
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فروق ذات داللة إحصائية عند  توجدهل ثالثاا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: 

التخطيط االستراتيجي تعزى  المعلمين لمتطلبات( بين متوسطات استجابة  6763 مستوى )

 والخبرة ؟ ، والمؤهل العلميمتغيرات الجنس، ل

تمت االجابة عن هذا السؤال حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على النحو 

 اآلتي:

 متغير الجنس .1

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات التخطيط 

الخاصة تبعًا لمتغير الجنس، واستخدم االختبار التائي لعينتين األساسية االستراتيجي في المدارس 

 (.7مستقلتين، وتظهر النتائج في الجدول )

 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لمتطلبات التخطيط 

 الجنساالستراتيجي تبعًا لمتغير 

المتوسط  العدد  الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري 

 الداللة
المتطلبات 
 التنظيمية

 0.22 2.22 003 ذكور
0.113 0.21 

 0.22 2.22 322 اناث

المتطلبات 
 البشرية 

 0.33 3.77 112 ذكور
0.023 0.82 

 0.33 3.77 256 اناث

المتطلبات 
 المادية

 0.52 3.63 003 ذكور
0.740 0.46 

 0.48 3.59 322 اناث

الدرجة 
 الكلية

 0.31 3.68 112 ذكور
0.089 0.93 

 0.30 3.67 256 اناث
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( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 7الواردة في الجدول )بينت النتائج 

(1.15   ) بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير

(، وكذلك 1.15( وهو أكبر من مستوى )1.078، مستوى الداللة = 1.882)قيمة ت = الجنس 

( والمتطلبات 1.078، مستوى الداللة = 1.172ة )قيمة ت = لدرجة توافر المتطلبات البشري

 (.1.461، مستوى الداللة = 1.741المادية )قيمة ت = 

 المؤهل العلميمتغير  .2

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات التخطيط 

المؤهل العلمي، وتظهر النتائج في الجدول الخاصة تبعًا لمتغير األساسية االستراتيجي في المدارس 

(01.) 

 (01الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي في 

 الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم األساسية المدارس 

المتوسط  العدد  المؤهل العلمي  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتطلبات التنظيمية

 0.35 3.66 289 بكالوريوس

 0.32 3.66 54 بكالوريوس ودبلوم عالي

 0.44 3.64 25 ماجستير 

 - - - دكتوراة 

 المتطلبات البشرية 

 0.33 3.77 289 بكالوريوس

 0.38 3.78 54 بكالوريوس ودبلوم عالي

 0.27 3.77 25 ماجستير 

 - - - دكتوراة 

 المتطلبات المادية
 0.49 3.59 289 بكالوريوس

 0.52 3.62 54 بكالوريوس ودبلوم عالي
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 0.54 3.65 25 ماجستير 

 - - - دكتوراة 

 الدرجة الكلية

 0.29 3.67 289 بكالوريوس

 0.33 3.69 54 عالي ودبلوم بكالوريوس

 0.34 3.69 25  ماجستير

 - - -  دكتوراة 

لدرجة توافر  الحسابية( وجود فروق ظاهرية بين بعض المتوسطات 01) الجدوليتضح من 

الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم. األساسية متطلبات التخطيط االستراتيجي في المدارس 

الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي. كانت ومن أجل معرفة فيما اذا 

 (.00الجدول )وتظهر النتائج في 

 (00الجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر  اليجاد داللة الفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

الخاصة في العاصمة عمان تبعًا األساسية متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس 

 لمتغير المؤهل العلمي للمعلم

مجموع  مصدر الّتباين
متوسط  درجة الحرية المربعات

مستوى  (ف)قيمة  المربعات
 الداللة

المتطلبات 
 التنظيمية

بين 
 المجموعات

.008 2 0.004 0.033 0.97 

داخل 
 المجموعات

46.198 365 0.127   

    367 46.207 المجموع

المتطلبات 
 البشرية

بين 
 المجموعات

.015 2 0.007 0.065 0.94 

داخل 
 المجموعات

41.644 365 0.114   

    367 41.659 المجموع

 0.82 0.198 0.050 2 100.بين  المتطلبات
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 المجموعات المادية

داخل 
 المجموعات

91.725 365 0.251   

    367 91.824 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 بين
 المجموعات

.015 2 0.007 0.077 0.93 

 داخل
 المجموعات

34.504 365 0.095   

    367 34.519 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة 00تبين من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول )

وذلك للدرجة في درجة توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي  ( 1.15 ) احصائية عند مستوى 

(، ولمجال المتطلبات التنظيمية )قيمة ف = 1.725، مستوى الداللة = 1.177الكلية )قيمة ف = 

، مستوى 1.165(، ولمجال المتطلبات البشرية )قيمة ف = 1.767، مستوى الداللة = 1.100

 (.  1.821، مستوى الداللة = 1.078(، ولمجال المتطلبات المادية )قيمة ف = 1.707الداللة = 

 الخبرةمتغير   .3

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات التخطيط 

 (.02الخاصة تبعًا لمتغير الخبرة، وتظهر النتائج في الجدول )األساسية االستراتيجي في المدارس 
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 (02الجدول )

توافر متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في لدرجة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية 

 المدارس الخاصة في العاصمة عمان تبعًا لمتغير خبرة المعلم

المتوسط  العدد  الخبرة العملية  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتطلبات التنظيمية
 0.35 3.66 317 سنوات 5أقل من 

 0.35 3.61 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.44 3.77 15  فأكثرسنوات  01

 المتطلبات البشرية 
 0.33 3.76 317 سنوات 5أقل من 

 0.37 3.80 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.26 3.88 15  فأكثرسنوات  01

 المتطلبات المادية
 0.49 3.60 317 سنوات 5أقل من 

 0.53 3.63 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.57 3.52 15  فأكثرسنوات  01

 0.30 3.67 317 سنوات 5 من أقل الدرجة الكلية

 0.34 3.68 36 سنوات 01 من أقل ط سنوات 5 من 

 0.34 3.72 15  فاكثر سنوات  10 

لدرجة توافر  الحسابية( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات 02) الجدوليتضح من 

خبرة المعلم. ومن أجل  الخاصة تبعًا لمتغيراألساسية متطلبات التخطيط االستراتيجي في المدارس 

الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي. وتظهر كانت معرفة فيما اذا 

 (.00النتائج في الجدول )
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 (00الجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر  اليجاد داللة الفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

الخاصة في العاصمة عمان تبعًا األساسية متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدارس 

 لمتغير خبرة للمعلم

مجموع  مصدر الّتباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف) 

مستوى 
 الداللة

 المتطلبات التنظيمية
 0.32 1.147 0.144 2 0.2890 بين المجموعات

   0.126 365 45.918 داخل المجموعات

    367 46.207 المجموع

 المتطلبات البشرية
 0.35 1.065 0.121 2 0.2420 بين المجموعات

   0.113 365 41.417 داخل المجموعات

    367 41.659 المجموع

 المادية المتطلبات
 0.74 0.299 0.075 2 0.1500 بين المجموعات

   00.251 365 91.674 داخل المجموعات

    367 91.824 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.83 0.188 0.018 2 0.0360 المجموعات بين

   0.094 365 34.483 المجموعات داخل

    367 34.519 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة 00يتضح من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول )

في درجة توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي وذلك للدرجة  ( 1.15 )احصائية عند مستوى 

(، ولمجال المتطلبات التنظيمية )قيمة ف = 1.827، مستوى الداللة = 1.088الكلية )قيمة ف = 

، مستوى 0.165(، ولمجال المتطلبات البشرية )قيمة ف = 1.007، مستوى الداللة = 0.047

 (.  1.742، مستوى الداللة = 1.277مادية )قيمة ف = (، ولمجال المتطلبات ال1.046الداللة = 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الذي نصه: الرابع  رابعاا: النتائج المتعلقة بالسؤال

اتيجي التخطيط االستر  طبيقت لمعيقاتلدرجة  المعلمين استجابات( في متوسط 6763مستوى )

 ؟والخبرة ، والمؤهل العلميتعزى إلى متغيرات الجنس، 

 تمت االجابة عن هذا السؤال حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على النحو اآلتي:

 متغير الجنس .1

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة معيقات التخطيط االستراتيجي 

التائي لعينتين مستقلتين، الخاصة تبعًا لمتغير الجنس، واستخدم االختبار األساسية في المدارس 

 (.04وتظهر النتائج في الجدول )

 (04الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعيقات التخطيط 

 االستراتيجي تبعًا لمتغير الجنس

المتوسط  العدد  الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري 

 الداللة
 المعيقات
 التنظيمية

 23. 3.79 112 ذكور
-0.090 0.93 

 22. 3.79 256 اناث

المعيقات 
 البشرية 

 28. 3.75 112 ذكور
-0.867 0.38 

 28. 3.77 256 اناث

المعيقات 
 المادية

 36. 3.82 112 ذكور
-0.321 0.75 

 37. 3.83 256 اناث

الدرجة 
 الكلية

 16. 3.79 112 ذكور
-0.682 0.50 

 20.. 3.80 256 اناث

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 04الواردة في الجدول )النتائج  بينت

(1.15   ) بين المتوسطات الحسابية لمعيقات التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس وذلك
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)قيمة ت =  (، وللمعيقات التنظيمية1.476، مستوى الداللة = 1.682=  تللدرجة الكلية )قيمة 

البشرية للمعيقات (، وكذلك 1.15( وهو أكبر من مستوى )1.728، مستوى الداللة = 1.171

، مستوى 1.020المادية )قيمة ت = (، والمعيقات 1.087، مستوى الداللة = 1.867)قيمة ت = 

 (.1.476الداللة = 

 العلميمتغير المؤهل  .2

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات التخطيط االستراتيجي في 

 (.05الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، وتظهر النتائج في الجدول )األساسية المدارس 

 (05الجدول )

األساسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات التخطيط االستراتيجي في المدارس 

 الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم 

المتوسط  العدد  المؤهل العلمي  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المعيقات التنظيمية
 0.21 3.80 289 بكالوريوس

 0.27 3.77 54 عالي بكالوريوس ودبلوم

 0.17 3.78 25 ماجستير 

 المعيقات البشرية 
 0.27 3.77 289 بكالوريوس

 0.29 3.78 54 بكالوريوس ودبلوم عالي

 0.28 3.72 25 ماجستير 

 المعيقات المادية
 0.37 3.82 289 بكالوريوس

 0.33 3.88 54 بكالوريوس ودبلوم عالي

 0.32 3.80 25 ماجستير 

 الدرجة الكلية
 0.19 3.80 289 بكالوريوس

 0.14 3.81 54 عالي ودبلوم بكالوريوس

 0.13 3.76 25  ماجستير
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لمعيقات التخطيط ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 05) الجدوليتضح من 

الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم. ومن أجل معرفة األساسية في المدارس االستراتيجي 

الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي. وتظهر النتائج في كانت فيما اذا 

 (.06الجدول )

 (06الجدول )
لمعيقات التخطيط بين المتوسطات اليجاد داللة الفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 الخاصة في العاصمة عمان تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلماألساسية في المدارس  االستراتيجي

مجموع  مصدر الّتباين
متوسط  درجة الحرية المربعات

مستوى  (ف)قيمة  المربعات
 الداللة

المعيقات 
 التنظيمية

بين 
 المجموعات

.039 2 0.019 0.391 0.68 

داخل 
 المجموعات

18.176 365 0.050   

    367 18.215 المجموع

المعيقات 
 البشرية

بين 
 المجموعات

.072 2 0.036 0.459 0.63 

داخل 
 المجموعات

28.806 365 0.079   

    367 28.878 المجموع

المعيقات 
 المادية

بين 
 المجموعات

.183 2 0.091 0.687 0.50 

داخل 
 المجموعات

48.539 365 0.133   

    367 48.722 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 بين
 المجموعات

.038 2 0.019 0.545 0.58 

 داخل
 المجموعات

12.624 365 0.035   

    367 12.661 المجموع



66 

 

عدم وجود فروق ذات داللة لى إ( 06تشير نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول )

في معيقات التخطيط االستراتيجي وذلك للدرجة الكلية )قيمة  ( 1.15 )احصائية عند مستوى 

، 1.070(، ولمجال المعيقات التنظيمية )قيمة ف = 1.581، مستوى الداللة = 1.545ف = 

، مستوى الداللة = 1.457البشرية )قيمة ف =  (، ولمجال المعيقات1.677مستوى الداللة = 

 (.  1.514، مستوى الداللة = 1.687 المادية )قيمة ف = (، ولمجال المعيقات1.602

 متغير الخبرة .3

المعيارية لمعيقات التخطيط االستراتيجي في  واالنحرافاتاستخدمت المتوسطات الحسابية 

 (.07الخاصة تبعًا لمتغير الخبرة، وتظهر النتائج في الجدول )األساسية المدارس 

 (07) الجدول
األساسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات التخطيط االستراتيجي في المدارس 

 الخاصة تبعًا لمتغير الخبرة

المتوسط  العدد  الخبرة العملية  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المعيقات التنظيمية
 0.22 3.79 317 سنوات 5أقل من 

 0.19 3.78 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.25 3.81 15  فأكثرسنوات  01

 المعيقات البشرية 
 0.27 3.78 317 سنوات 5أقل من 

 0.31 3.69 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.25 3.77 15  فأكثرسنوات  01

 المعيقات المادية
 0.37 3.82 317 سنوات 5أقل من 

 0.31 3.88 36 سنوات 01سنوات ط أقل من  5من 

 0.30 3.80 15  فأكثرسنوات  01

 0.19 3.80 317 سنوات 5 من أقل الدرجة الكلية

 0.14 3.78 36 سنوات 01 من أقل ط سنوات 5 من 

 0.19 3.79 15  فاكثر سنوات 10 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمعيقات التخطيط 07) الجدوليتضح من 

كانت  إذاالخاصة تبعًا لمتغير الخبرة. ومن أجل معرفة فيما األساسية االستراتيجي في المدارس 

 (.08الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي. وتظهر النتائج في الجدول )

 

 (08الجدول )
بين المتوسطات لمعيقات التخطيط اليجاد داللة الفروق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 الخاصة في العاصمة عمان تبعًا لمتغير الخبرةاألساسية االستراتيجي في المدارس 

مجموع  مصدر الّتباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 (ف) 

مستوى 
 الداللة

 التنظيميةالمعيقات 
 0.88 0.122 0.006 2 012. بين المجموعات

   0.050 365 18.203 داخل المجموعات

    367 18.215 المجموع

 المعيقات البشرية
 0.22 1.508 0.118 2 237. بين المجموعات

   0.078 365 28.642 داخل المجموعات

    367 28.878 المجموع

 المعيقات المادية
 0.66 0.405 0.054 2 108. بين المجموعات

   0.133 365 48.614 داخل المجموعات

    367 48.722 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.90 0.114 0.004 2 008. المجموعات بين

   0.035 365 12.653 المجموعات داخل

    367 12.661 المجموع

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 08يالحظ من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول )

في معيقات التخطيط االستراتيجي وذلك للدرجة الكلية )قيمة  ( 1.15 )احصائية عند مستوى 

، 1.022(، ولمجال المعيقات التنظيمية )قيمة ف = 1.876، مستوى الداللة = 1.004ف = 
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، مستوى الداللة = 0.518البشرية )قيمة ف =  (، ولمجال المعيقات1.880مستوى الداللة = 

 (.  1.660، مستوى الداللة = 1.415المادية )قيمة ف =  (، ولمجال المعيقات1.224
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة

تضمن الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بشأن متطلبات التخطيط 

 االستراتيجي ومعيقاته والتوصيات المتعلقة بها. 

 مناقشة النتائجأوالا: 

بالسااؤال األول الااذي نصااه: مااا درجااة تااوافر متطلبااات تطبيااق التخطاايط المتعلقااة مناقشااة النتااائج 

 الخاصة؟األساسية االستراتيجي من وجهة نظر معلمي المدارس 

توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي )المتطلبات  مستوى أظهرت نتائج الدراسة أن 

ي المدارس الخاصة التنظيمية، والمتطلبات البشرية، والمتطلبات المادية( من وجهة نظر معلم

وجود مستوى مرتفع لتقديرات متطلبات التخطيط لى إوقد توصلت دراسة القرني جاءت متوسطة. 

وبصفة خاصة، فإن درجة توافر االستراتيجي في دراسته التي أجريت في المدارس العامة. 

المتطلبات التنظيمية  توافر بمستوى المتطلبات البشرية للتخطيط االستراتيجي هي األكبر مقارنة 

اسباب ذلك من خالل مناقشة مختلف متطلبات التخطيط  إلىويمكن التعرف المتطلبات المادية. 

 االستراتيجي المدرسي، على النحو اآلتي:

 مجال المتطلبات البشرية للتخطيط االستراتيجي .1

 االستراتيجيتوافر المتطلبات البشرية للتخطيط مستوى السبب وراء ارتفاع لى إيمكن النظر 

، إما وتنفيذ خطواته توفر الموارد البشرية القادرة على التعامل مع التخطيط االستراتيجيمن خالل 

أو وهو يمتلك الخبرة المسبقة  في المدرسةوانتقاله للعمل  مدير المدرسةلدى لوجود خبرات سابقة 

، والسماح لهم المديرينللبيئات التربوية بهدف تنمية المعرفة الذاتية لدى  العلياتهيئة االدارات بسبب 
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من خالل درجة االنفتاح على البيئة الخارجية واالستفادة  ،االستراتيجية بالمشاركة في اتخاذ القرارات

من خبرات اآلخرين، وتحفيز المعلمين على التجريب في سبيل البحث عن أفضل الطرق لتنفيذ 

المدرسية داخليًا أو خارجيًا في دارة اإللمدرسية. فضاًل عن برامج التدريب التي تقدمها األنشطة ا

مجال التخطيط االستراتيجي، واتاحة الفرصة أمام المعلمين الطالق طاقاتهم االبداعية، واألخذ بآراء 

 المعلمين والسماح لهم بقدر من االستقاللية. 

تمتلك ادارة المدرسة الموارد البشرية القادرة على  ( التي نصت على "28وجاءت الفقرة )

توفر لى إ" في المرتبة األولى وبمستوى مرتفع وهذا مرده  التعامل مع جمود الخطط االستراتيجية

االدارات القادرة على التعامل مع المستجدات والمقدرة على التخطيط االستراتيجي تبعًا الدراك أهمية 

ل المجلس المدرسي ودوره في تطوير المدرسة وانعكاساته على االقبال التخطيط االستراتيجي من قب

( وبمستوى 26على المدرسة وتحقيق أهدافها. وجاء في المرتبة األخيرة في هذا المجال الفقرة رقم )

المدرسية األفراد في مجال تكنولوجيا المعلومات للعمل على دارة اإلتوفر متوسط نصت على "

" وترى الباحثة أن هذه النتيجة مرضية كون تكنولوجيا بالتخطيط االستراتيجيالبرمجيات الخاصة 

المعلومات والبرمجيات ما زالت في طور النمو وما زال انتشارها على نطاق ضيق نظرًا لضرورة 

وحيث أن الدراسات التي تناولت موضوع التخطيط  وجود أشخاص متخصصين في هذا المجال.

وجه الخصوص تعد قليلة بحسب علم الباحثة أو أنها تناولت متطلبات االستراتيجي المدرسي على 

متغيرات أخرى مثل تطوير االشراف التربوي مثل طيط االستراتيجي من حيث عالقته بومعيقات التخ

دراسة واحدة فقط أظهرت مستوى مرتفع تجاه لى إد توصلت الباحثة ( فق2117دراسة نزيه )

المتطلبات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي، علمًا بأن هذه الدراسة السابقة قد طبقت على 

 (. 2118المدارس الثانوية وهي دراسة سكيك )
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 المتطلبات التنظيمية للتخطيط االستراتيجي .2

توافر المتطلبات التنظيمية للتخطيط مستوى أن  (2-4)في الجدول أظهرت النتائج 

المدرسية تمتلك رسالة تصف أهدافها دارة اإلمتوسطة، ولعل السبب في ذلك أن جاءت االستراتيجي 

تحقيقها على المدى الطويل وتوجيه عالقاتها بالبيئة الخارجية وخاصة المجتمع لى إالتي تسعى 

نحو تحقيقها، فضاًل عن التزامها بالتقييم المستمر لمدى تحقق تلك األهداف، وتعاونها مع 

عملية عملية التخطيط االستراتيجي بوصفها لى إالمؤسسات التعليمية والشراكة مع بعضها، والنظر 

فكير التحليلي. وعلى أية حال فإن االدارات المدرسية ما زالت لم تحقق األداء قائمة على الت

قدرتها على اتخاذ القرارات الصعبة، مالمطلوب أو التوقعات في بعض الجوانب المهمة مثل تعزيز 

قدرة على التعامل مع القضايا الحالية والمستقبلية مومراعاتها لتطلعات أولياء األمور، وامتالكها لل

 آن واحد. ومراعاة أن تكون رؤية المدرسة قابلة للتحقيق في ضوء مقدراتها.  في

( بالمرتبة األولى في هذا المجال وبمستوى مرتفع ونصت على "تهدف ادارة 7وجاءت الفقرة )

جعل المخرجات التعليمية أكثر مالءمة الحتياجات الطلبة"، وترى الباحثة أن هذه لى إالمدرسة 

ق عن واقع المدارس الخاصة اذ لوحظ في السنوات األخيرة اهتمام غير مسبوق النتيجة تعبير حقي

بالتخطيط االستراتيجي وهذا بطبيعة الحال يتضمن أهداف وقيم بعيدة المدى تسعى هذه المدارس 

تحقيقها مما ينعكس على مخرجات التعليم والتي بدورها تحقق احتياجات الطلبة. أما الفقرة رقم لى إ

جاءت بالمرتبة األخيرة وبمستوى متوسط ونصت على "تمتلك ادارة المدرسة رؤية للتعامل ( فقد 8)

مع القضايا الحالية والمستقبلية"، ورغم أن هذه الفقرة قد جاءت بمستوى متوسط اال أنها نتيجة 

المقدرة لى إالمتالك المدارس لرؤية استراتيجية ولكن ما زالت تفتقر  يمرضية وهذا انعكاس حقيق

دراسة تتفق أو لى إولم تتوصل الباحثة بحسب علمها لى تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع. ع

تختلف مع هذه النتيجة والمتعلقة بمستوى المتطلبات التنظيمية للتخطيط المدرسي، إذ أن غالبية 
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س، الدراسات السابقة التي أجريت بهذا الصدد قد طبقة باستخدام عينات من الجامعات وليس المدار 

    (.2107الغوطي )(، ودراسة 2105(، ودراسة وردة )2104ومنها دراسة عبدالقادر )

 للتخطيط االستراتيجي الماديةالمتطلبات  .3

من وجهة لدى مديري المدارس توافر المتطلبات المادية للتخطيط االستراتيجي مستوى ظهرت 

من التزام االدارات المدرسية إذ أنه بالرغم ، (0-4)في الجدول  متوسطة بمستوى نظر المعلمين 

بتوفير المستلزمات المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي، اال أن التزامها بصرف المخصصات 

واعتمادها للمكافآت على أساس النتائج طويلة المدى، وتوفيرها لقواعد المالية حسب أهمية األنشطة، 

تحسين من  لىإا زالت متوسطة وبحاجة البيانات الضرورية الجراء عملية التخطيط االستراتيجي م

التخطيط  بمهماتاجل تعزيز المتطلبات التنظيمية. ومن هنا يفهم أن الجزء األكبر من القيام 

 المدرسية.دارة اإلاالستراتيجي تقع على عاتق 

على أعلى مرتبة في هذا المجال وبمستوى مرتفع وتنص على ( 01وحصلت الفقرة رقم )

"، وترى الباحثة أن المدرسية المستلزمات المادية لتطبيق خطوات التخطيط االستراتيجيدارة اإلتوفر "

توفير المستلزمات المادية أمر ضروري وهذا ما تعيه االدارات المدرسية كون البنية التحتية أمر 

( على المرتبة األخيرة في 02جوهري واجباري لتطبيق التخطيط االستراتيجي، وحصلت الفقرة رقم )

المدرسية الموارد المالية المطلوبة لتوفير دارة اإلتخصص ذا المجال وبمستوى متوسط وتنص على "ه

"، وترى الباحثة أن هذه الفقرة وان جاءت المستلزمات التقنية لتطبيق خطوات التخطيط االستراتيجي

ستراتيجي المدرسية بأهمية التخطيط االدارة اإلبمستوى متوسط اال أنها مرضية من حيث أن قناعة 

هو الدافع وراء توفير المخصصات المادية ولكن قد يكون ارتفاع تكاليف المستلزمات التقنية 

ولم تتوصل المطلوبة لتطبيق التخطيط االستراتيجي ما زالت تفوق المزايا المتوقعة من تطبيقه. 

    دراسة سابقة تتفق او تختلف مع هذه النتيجة.  لىإالباحثة بحسب علمها 
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المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: ما معيقات تطبيق التخطايط االساتراتيجي مان مناقشة النتائج 

 ؟ومعلماتها وجهة نظر معلمي المدارس الخاصة األساسية

المعيقات المادية في تطبيق التخطيط االستراتيجي في مستوى بينت نتائج الدراسة أن 

منسجمة مع النتيجة السابقة التي تقضي بأن درجة توفر المدارس هي األكبر. وتأتي هذه النتيجة 

في الرتبة الثانية بعد المعيقات  ةالمتطلبات المادية هي األقل. وقد جاءت المعيقات التنظيمي

وجاءت المعيقات البشرية في الرتبة األخيرة مؤكدة على أن هذه المتطلبات ال تحول دون المادية. 

توفرها في المدارس  دعم وتعزيز اال أن لىإلت بحاجة كانت ما زاتطبيق التخطيط االستراتيجي وان 

مناقشة للنتائج على مستوى كل مجال من  ياتيأفضل من المتطلبات التنظيمية والمادية. وفيما 

 مجاالت معيقات التخطيط االستراتيجي.

   المعيقات التنظيمية لتطبيق التخطيط االستراتيجي  .1

لكثير من بة أن غموض األهداف التنظيمية بالنس (6-4)في الجدول أظهرت النتائج 

ق األول من المعيقات التنظيمية للتخطيط االستراتيجي. ومن بين األسباب المعلمين تشكل المعي

المدرسية دارة اإلانشعال هي: االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين التخطيط التي تحول دون تطبيق 

ويرى المعلمون أن ضعف االهتمام بعمليات بمعالجة المشكالت اليومية وتجاهل األداء العام. 

االتصال االداري وفاعليته يشكل معيقًا  تنظيميًا آخرًا لتطبيق التخطيط االستراتيجي. وتعد المعيقات 

، وضعفها يات التنظيميةاالستراتيجالتنظيمية مثل ضعف االلتزام بالتقييم االستراتيجي لنقاط قوة 

، وعدم مواكبة وعملية التخطيط االستراتيجي وضعف األنظمة الرقابية على العمليات التنظيمية

لة، وعدم توفر المعلومات المطلوبة لتحقيق ءالمستجدات التربوية وغياب اآلليات الفاعلة للمسا

 ستراتيجي.أسباب كافية لتعطيل تطبيق التخطيط اال خطوات التخطيط االستراتيجي
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ولى " في المرتبة األغموض األهداف التنظيمية( التي نصت على "05وقد جاءت الفقرة رقم )

وترى الباحثة أن النتيجة تعكس واقع ملموس في كثير من ، في هذا المجال وبمستوى مرتفع

تحقيقها اال  لىإالمدارس الخاصة اذ أنه على الرغم من وجود أهداف تنظيمية لدى المدارس تسعي 

ا أنها غير واضحة ولعل السبب وراء ذلك هو عدم المشاركة في وضعها أو أن السمة الغالبة عليه

تنفيذها أو ضعف آليات االتصال بين المستويات االدارية ضمن المدرسة، لى إعدم وضوح السبل 

 يشكلية ح الهدف يشكل الخطوة األولى نحو تحقيقه فإن غموض األهداف التنظيمو وحيث أن وض

غياب ( التي نصت على "41المعوق األول نحو تطبيق التخطيط االستراتيجي. وجاءت الفقرة رقم )

وبمستوى متوسط، وترى الباحثة أن هذه " الوحدة الرقابية المسؤولة عن تنفيذ الخطط االستراتيجية

النتيجة منطقية من منطلق وجود الرقابة على مهمات وأنشطة التخطيط االستراتيجي اال أن غير 

مكتملة وال تتم كما يفترض بها، ومما يعزز عدم االهتمام بالناحية الرقابية بمستوى كبير هو أن 

ولم المدارس الخاصة بالشكل المأمول.  تطبيق التخطيط االستراتيجي لم يأخذ بعد مجراه بين

 دراسة سابقة تتفق او تختلف مع هذه النتيجة.     لىإتتوصل الباحثة بحسب علمها 

 البشري  المجال معيقات .2

أن الدرجة الكلية للمعيقات البشرية في مجال  (7-4)في الجدول أظهرت نتائج الدراسة 

التخطيط االستراتيجي متوسطة، وذلك بسبب غياب المشاركة الوالدية الفاعلة ألولياء األمور في 

األنشطة المدرسية، وكثرة األعباء الوظيفية الملقاة على عاتق العاملين في التخطيط االستراتيجي 

سس العلمية في تقييم العليا وعدم االعتماد على األدارة اإل في ظل قلة عددهم وقلة الدعم الذي تقدمه

  .االحتياجات التدريبية للعاملين

غياب المشاركة الوالدية الفاعلة ألولياء أمور على " نصت( التي 48وقد ظهرت الفقرة رقم )

وبمستوى مرتفع، وترى الباحثة أن  " في المرتبة األولى في هذا المجالالطلبة في األنشطة المدرسية
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ولياء األمور بأعمالهم أعدة أسباب من أهمها انشغال  لىإهذه النتيجة تعكس واقع حقيقي يعود 

وام من الصعب التنسيق بين مواعيد األنشطة المدرسية وساعات داألمر الذي يجعل ووظائفهم 

ضعف في المجال ونصت على "( في المرتبة األخيرة 47أولياء األمور. وظهرت الفقرة رقم )

"، وترى الباحثة أن بالرغم من توفر خيرة المستوى األكاديمي للقائمين على وضع األولويات التربوية

الكفاءات البشرية في المدارس الخاصة اال أن مستوى التأهيل األكاديمي المتخصص بوضع 

 لىإالباحثة بحسب علمها  ولم تتوصلالمستوى المطلوبة. لى إاألولويات التربوية لم تصل بعد 

 دراسة سابقة تتفق او تختلف مع هذه النتيجة.    

 المادي المجال معيقات .3

وجود درجة كلية مرتفعة للمعيقات المادية لتطبيق التخطيط  (8-4)في الجدول بينت النتائج 

االستراتيجي، ومن أبرز مظاهر ذلك قلة المكافآت المادية المقدمة للقائمين على التخطيط 

وجود  فضاًل عناالستراتيجي، وتدني المخصصات المالية المصروفة لهم، وانخفاض رواتبهم، 

 طلوبة لدعم تطبيق التخطيط االستراتيجي.نقص ملحوظ في المستلزمات التكنولوجية الم

قلة المكافآت المادية للقائمين على التخطيط ( التي نصت على "56وحصلت الفقرة رقم )

" على المرتبة األولى في هذا المجال وبمستوى مرتفع، وترى الباحثة أن هذه االستراتيجي المدرسي

النتيجة تصف واقعًا حقيقيًا في المدارس الخاصة اذ ان مهام التخطيط االستراتيجي ال تقع ضمن 

الوصف الوظيفي الرسمي وبالتالي البد من تحفيز الموارد البشرية بتنفيذ مهمات التخطيط 

 تعزيز تطبيق التخطيط االستراتيجي.  االستراتيجي من أجل

نقص المستلزمات ( في المرتبة األخيرة في المجال ونصت على "57وظهرت الفقرة رقم )

وترى الباحثة أن هذه النتيجة " وبمستوى مرتفع، التقنية الضرورية لتطبيق التخطيط االستراتيجي

عند الحديث عن المتطلبات  جاءت منسجمة مع تقديرات المبحوثين لذات الفقرة بمستوى متوسط
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المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي، األمر الذي يؤكد على أن المدارس الخاصة لم تمتلك بعد 

 لىإولم تتوصل الباحثة بحسب علمها المستلزمات التقنية الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي.  

 دراسة سابقة تتفق او تختلف مع هذه النتيجة.    

فروق ذات داللة إحصائية عند  توجدهل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: مناقشة 

التخطيط االستراتيجي تعزى  المعلمين لمتطلبات( بين متوسطات استجابة  6763 مستوى )

 والخبرة ؟ ، إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي

 هذا السؤال حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على النحو اآلتي: مناقشةتمت 

 متغير الجنس .1

مستوى فروق ذات داللة احصائية عند  دعدم وجو  (7-4)في الجدول أظهرت نتائج الدراسة 

(0.02  )  التخطيط االستراتيجي تعزى إلى متغيرات  المعلمين لمتطلباتبين متوسطات استجابة

. األمر الذي يعني أن وجهات نظر المعلمين بمتطلبات التخطيط االستراتيجي المدرسي ال الجنس

هو انخفاض عدد المعلمين في عينة الدراسة تختلف باختالف الجنس وقد يكون السبب في ذلك 

ضمن البيئة  للظروف ذاتهامقارنة بعدد المعلمات، أو أن كل من المعلمين والمعلمات يتعرضون 

التربوية مثل األنماط القيادية السائدة في المدارس وتوجهات االدارات العليا في المدارس نحو تطبيق 

ى دراسة اتفقت أو اختلفت مع لى إ ولم تتوصل الباحثة بحسب علمها الالمبادرات االستراتيجية. 

خطيط االستراتيجي المدرسي التي هذه النتيجة المتعلقة بالفروق بين تقديرات المبحوثين لمتطلبات الت

( التي بينت وجود فروق ذات داللة 2118باستثناء دراسة سكيك )متغير الجنس. لى إتعزى 

للتخطيط االستراتيجي مثل المقدرة  البشريةاحصائية في تقديرات الفراد العينة لبعض المتطلبات 

تعزى للجنس ولصالح االناث،  ليةعلى صياغة الرسالة المدرسية وامتالك مهارة تحليل البيئة الداخ
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وعدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة من حيث المقدرة على صياغة الرؤية المدرسية وامتالك 

  مهارة تحليل البيئة الخارجية تعزى للجنس.  

 متغير المؤهل العلمي .2

مستوى ذات داللة إحصائية عند عدم وجود فروق  لىإ (01-4)في الجدول توصلت الدراسة 

(1.15   بين متوسطات استجابة )التخطيط االستراتيجي تعزى إلى  المعلمين لمتطلبات

مالحظة أن غالبية أفراد العينة من حملة درجة البكالوريوس،  ضرورةمع  متغيرات المؤهل العلمي

األمر الذي يجعل ذاتها  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن غالبية أفراد العينة يحملون الدرجة العلمية

آرائهم متقاربة من حيث المتطلبات العامة لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي، وتشير هذه 

تقارب معرفة وخبرات ومهارات المعلمين في مجال التخطيط االستراتيجي. خاصة وأن لى إالنتيجة 

 متخصصة.التخطيط االستراتيجي تعد متخصصة وتمارس من قبل العاملين في وحدات  مهمات

( التي بينت وجود فروق ذات داللة احصائية بين 2102وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة القرني )

     متوسطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 متغير الخبرة .3

ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق  (02-4)في الجدول بينت نتائج الدراسة 

(1.15  )  متغير التخطيط االستراتيجي تعزى إلى  المعلمين لمتطلباتبين متوسطات استجابة

، ولعل السبب في ذلك تماثل خبرات المعلمين من حيث كونها بذات القطاع والمهنة وأن حالة الخبرة

قيد التطور، فضاًل عن تقارب النسبة التخطيط االستراتيجي في المدارس لم تختلف كثيرًا وما زالت 

اد العينة من حيث سنوات الخبرة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت كبر من أفر األ

( بشأن وجود فروق بين تقديرات المبحوثين لمتطلبات التخطيط 2102اليها دراسة القرني )

 االستراتيجي تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: هل مناقشة النتائج 

( في متوسط استجابات المعلمين لدرجة لمعيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي 6763مستوى )

 والخبرة؟تعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، 

 تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على النحو اآلتي:

 متغير الجنس .1

فروق ذات داللة احصائية عند وجود عدم ( 04-4في الجدول )أظهرت نتائج الدراسة 

التخطيط االستراتيجي تعزى إلى  المعلمين لمعيقاتبين متوسطات استجابة  ( 0.02 )مستوى 

التخطيط االستراتيجي  بمعيقات. األمر الذي يعني أن وجهات نظر المعلمين متغير الجنس

المدرسي ال تختلف باختالف الجنس وقد يكون السبب في ذلك هو انخفاض عدد المعلمين في 

عينة الدراسة مقارنة بعدد المعلمات، أو أن كل من المعلمين والمعلمات يتعرضون لنفس الظروف 

دارات العليا في ضمن البيئة التربوية مثل األنماط القيادية السائدة في المدارس وتوجهات اال

( التي 2117. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشاعر )المدارس نحو تطبيق المبادرات االستراتيجية

عدم وجود فروق في متوسطات تقديرات المبحوثين لمعيقات تطبيق التخطيط لى إتوصلت 

 (.2117كما اتفقت مع دراسة نزيه )االستراتيجي تعزى للجنس. 

 متغير المؤهل العلمي .2

ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق لى إ( 05-4في الجدول )توصلت الدراسة 

(1.15   بين متوسطات استجابة ) التخطيط االستراتيجي تعزى إلى متغيرات  لمعيقاتالمعلمين

والسبب في ذلك هو المؤهالت العلمية لدى أفراد عينة الدراسة ذات صلة بالقضايا  المؤهل العلمي

التربوية بالدرجة األولى، وقد يكون تخصص القيادات التربوية بين أفراد العينة قلياًل اذ أنه 
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ومن جهة أخرى فإن  التخصص المرتبط بمعرفة التخطيط االستراتيجي وتطبيقاته في البيئة التربوية.

دراسة يحملون درجة البكالوريوس. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشاعر ية أفراد عينة الغالب

عدم وجود فروق لمعوقات التخطيط االستراتيجي المتعلقة بمدير لى إ( التي توصلت 2117)

 (.2117كما اتفقت مع دراسة نزيه ) المدرسة تعزى للمؤهل العلمي.

 متغير الخبرة .3

ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق ( 07-4في الجدول )بينت نتائج الدراسة 

(1.15   بين متوسطات استجابة ) متغير التخطيط االستراتيجي تعزى إلى  لمعيقاتالمعلمين

وقد يكون السبب في ذلك هو تقارب خبرات المعلمين التي تنصب غالبيتها على الخبرات ، الخبرة

المدرسية قليلة، والمعلمون يرون أن دارة اإلأن الخبرات في لى إالتدريسية وتشير هذه النتيجة 

يجي هي ذاتها في معظم المدارس بغض النظر عن المعيقات المتعلقة بتطبيق التخطيط االسترات

أن توجهات المدرسة ونشرها ألهدافها االستراتيجية ال يعد أمرًا يصعب االطالع عليه،  اذالخبرة، 

قدرة على تمييز معيقات التخطيط االستراتيجي من خالل ما يلمسه بصورة مباشرة مأي لدى المعلم ال

( التي 2117واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشاعر )خبرات طويلة لتقصي ذلك. لى إدون الحاجة 

عدم وجود فروق في متوسطات تقديرات المبحوثين لمعيقات تطبيق التخطيط لى إتوصلت 

 نتيجة مشابهة.لى إالخبرة. واتفقت كذلك مع دراسة نزيه التي توصلت االستراتيجي تعزى لسنوات 
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 التوصيات

 توصي الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت اليها بما يلي:

النتائج أن درجة توافر المتطلبات التنظيمية لتطبيق التخطيط االستراتيجي متوسطة، أظهرت  .0

ومن أجل تحسينها يجب العمل على الربط بين األهداف االجرائية واألهداف االستراتيجية 

للمدرسة، فضاًل عن تحسين مقدرة المدرسة على اتخاذ القرارات الصعبة، ومراعاة خططها 

 ور.لتطلعات أولوياء األم

تحسينها حسبما لى إأظهرت النتائج أن درجة توافر المتطلبات المادية متوسطة، والسبيل  .2

توصي الدراسة يكون من خالل تخصيص الموارد المادية الكافية لتطبيق التخطيط 

 االستراتيجي. 

ارتفاع درجة المعيقات التنظيمية لتطبيق التخطيط االستراتيجي، ومن لى إتوصلت الدراسة  .0

ايضاح األهداف على أجل التعامل مع هذه المعيقات فإن على ادارة المدرسة العمل 

االنشغال بالمشاكل اليومية على  مالتنظيمية للعاملين في مختلف المستويات االدارية، وعد

يات االتصال في المدرسة وااللتزام باجراء تقييم حساب األداء العام، وتحسين فاعلية عمل

 استراتيجي لنقاط قوة المدرسة وضعفها بصورة دورية.

بينت النتائج أن درجة المعيقات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي مرتفعة، وتوصي  .4

دارة اإلالدراسة من أجل التخفيف من هذه المعيقات العمل على توفير الدعم الكافي من قبل 

للعاملين في العليا للقائمين على التخطيط االستراتيجي، والتخفيف من األعباء الوظيفية 

 مجال التخطيط االستراتيجي وتوفير فرص التدريب المناسب لهم. 
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أشارت النتائج بارتفاع درجة المعيقات المادية لتطبيق التخطيط االستراتيجي، وفي سبيل  .5

المدرسية زيادة المكافآت المادية للقائمين على  دارةاإلالتخفيف من هذه المعيقات على 

 التخطيط االستراتيجي وتوفير المستلزمات التقنية الضرورية لتطبيق التخطيط االستراتيجي.

اجراء دراسات مستقبلية تتناول متطلبات ومعيقات التخطيط االستراتيجي في المدارس  .6

األساسية الخاصة من وجهة نظر المديرين أنفسهم، وباستخدام عينة أكبر من مختلف 

 مديريات التربية في مختلف المناطق في العاصمة عمان.  

 المراجع:قائمة 

 المراجع العربية .أ

التخطيط االستراتيجي  ممارسة مستوى  تقييم .(3002)د محم لؤي  ،وصالحية داوود جمال ،دولة أبو

المجلاة . األردنيطة والخطاص العام القطاعين منظمات بين مقارنة دراسة، البشرية الموارد إدارة في

 .85-133(، 0) 25 لإلدارة، العربية

. تطوير التعليم العامأثر التخطيط االستراتيجي المؤسسي في . (3002)بن نايف  سعرانبن دمخ، 

 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية. غير منشورة أطروحة دكتوراة 

 القاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع.  .التخطيط التعليمي (.2110) روق شوقيي، البوه

 :القطاهرة. المخاارر مان المساتقبل يخلاو هال االساتراتيجي، التخطيط. (3002) الرحمن عبد ،توفيق

 .لإلدارة المهنية الخبرات مركز

للمدرسة في وزارة التربية والتعليم فطي . أنموذج مقترح لتقييم الكفاءة التربوية (3002) الجرايدة، محمد

 .000-22 ،(أ) 30، مجلة المنارة للبحوث والدراساتسلطنة عمان. 

. قططر: المركطز العربطي مدرسة المساتقبلالتخطيط االستراتيجي: أدوات . (3002) عبدالعزيزالحر، 

 للتدريب التربوي لدول الخليج.
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نموذج مقتطرح للتخططيط االسطتراتيجي المدرسطي لمطدارس التعلطيم (. 3002) عبدالعزيز، خالد بن الداود

 . 202-328، 0، مجلة العلوم التربوية. العام في المملكة العربية السعودية

التخطاايط االسااتراتيجي فااي الجامعااة االسااءمية فااي ضااوء معااايير واقااع (. 2116ايططاد علططي ) الططدجني،

 الجامعة االسالمية، غزة.  ،منشورةغير  . رسالة ماجستيرالجودة

معوقااات التخطاايط االسااتراتيجي فااي جامعااة أم القاارى ماان وجهااة . (3002)الروقططي، بنططدر بططن زيططن 

جامعططة أم القططرى،  غيططر منشططورة ، رسططالة ماجسططتير،نظاار أعءاااء هيئااة التاادريس بكليااة التربيااة

 السعودية. 

 اإلنمائيطة، للدراسطات خلطدون  ابطن . مركطزاساتراتيجي منظاور الكباار: تعلايم(. 0770الطدين ) زاهر، ضياء

 القاهرة.

. مصططططر: مكتبططططة األنجلططططو التخطاااايط االسااااتراتيجي للتعلاااايم الجااااامعي. (3002)الزنفلططططي، أحمططططد محمططططود 

 المصرية.

واقاع التخطايط االساتراتيجي فاي وزارة التربياة والتعلايم فاي سالطنة . (3000) بن حمود أحمدالسرحني، 

جامعطة اليرمطوك،  ،منشطورةغيطر  . رسطالة ماجسطتيرعمان: دراسة ميدانياة مان وجهاة نظار الماديرين

 األردن. 

. درجطة امطتالك مطديرات المطدارس الثانويطة الحكوميطة فطي مدينطة الريطاض (3002)السقا، امتثال أحمد 

رسااالة التربيااة وعلاام المدرسططية. دارة اإللمهططارات التخطططيط االسططتراتيجي مططن وجهططة نظططر مشططرفات 

 .12-23 ،22، النفس

تنميااة مهااارات ماادير الماادارس الثانويااة فااي مجااال التخطاايط (. 2118سططكيك، سططامية اسططماعيل )

 الجامعة اإلسالمية، غزة. غير منشورة . رسالة ماجستير،في محافظات غزةاالستراتيجي 

  .مصر الغريب:مكتبة  .اإلدارة المعاصرة (.2111) السلمي، علي
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. الكويطت: كياف تكتاب خطاة اساتراتيجية(. 2115، طارق محمطد والعطدلوني، محمطد أكطرم )السويدان

  قرطبة للتوزيع واالبداع الخليجي. 

التخطيط االساتراتيجي المدرساي فاي قال قاانون المادارس الخاصاة فاي . (3000) الشريفي، ياسين

غير  . رسالة ماجستير: دراسة حالة المدرسة العلمية الجديدة الخاصة(8112-8117)الجزائر 

 جامعة دالي ابراهيم، الجزائر.   ،منشورة

التعليم التقناي فاي واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات . (3002)الشويخ، عاطف عبدالحميد 

 الجامعة االسالمية، غزة.  ،منشورةغير  . رسالة ماجستيرمحافظات غزة

 . عمان: دار المسيرة. أساسيات علم االدارة. (2114) ، عليعباس

إدارة األزمطات وعالقتهطا بطالتخطيط االسطتراتيجي مطن وجهطة نظطر اإلداريطين  (.2104) عبد القطادر، حسطين

 .، األردنمؤتمر جامعة الزيتونة، فلسطين، االستقاللوالماليين في جامعة 

 . عّمان: دار دجلة ناشرونوموزعون. مقدمة في منهج البحث العلمي. (3001)العزاوي، رحيم 

 . الرياض: مكتبة جرير.أساليب التعاون في مجال التخطيط. (0811)مصطفى العوجي، 

االساتراتيجي فاي الجامعاات الحكومياة فاي بغاداد معوقات تطبيق التخطيط . (3002)عودة، عالء خالطد 

جامعططة الشططرق األوسططط،  ،منشططورةغيططر  . رسططالة ماجسططتيرماان وجهااة نظاار أعءاااء هيئااة التاادريس

 عمان، األردن.

 . عمان: دار صفاء. التخطيط: أسس ومبادئ عامة(. 2110عثمان محمد )غنيم، 

رفاااع الكفااااءة اإلنتاجياااة لااادى دور التخطااايط االساااتراتيجي فاااي ( 2107الغطططوطي، محمطططود أحمطططد )

الجامعطة  ،منشطورةغيطر . رسطالة ماجسطتير العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظاات غازة

 اإلسالمية، غزة.
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. اسطططططتخدام نمطططططاذج التخططططططيط (3002) ، السطططططيد محمطططططودوالبحيطططططري بطططططن عطططططون  منصطططططور، القحططططططاني

المجلاااة االسطططتراتيجي فطططي إعطططداد خططططة اسطططتراتيجية مقترحطططة لكليطططة التربيطططة بجامعطططة الملطططك خالطططد. 

 .22-0، (03) 2، الدولية التربوية المتخصصة

التخطاايط االسااتراتيجي فااي ماادارس التعلاايم العااام بمحافظااة . (3003)القرنططي، عبططد الخططالق محمططد 

 جامعة أم القرى، السعودية. ،منشورةغير  ماجستير . رسالةالطائف: تصور مقترح

تصططططور مقتططططرح للتخطططططيط االسططططتراتيجي المدرسططططي إلدارة  .(3002)كشططططيك، منططططى وموشططططلي، نسططططرين 

األزمططات التربويططة: دراسططة ميدانيطططة مططن وجهططة نظطططر مططديري مططدارس الحلقطططة األولططى فططي محافظطططة 

، سلسالة ادداب والعلاوم االنسااانيةمجلاة جامعاة تشارين للبحاوث والدراسااات العلمياة، . دمشطق

21 (2) ،008-021. 

 : العبيكان للنشر.. الرياضالتخطيط االستراتيجي في التعليم: دليل التربويين. (3001) ، شارليماكين

االساااااتراتيجية: دليااااال المااااادير العرباااااي للتفكيااااار والتغييااااار اإلدارة (. 2115أحمطططططد سطططططيد )مصططططططفى، 

  القاهرة.  االستراتيجي.

. لمؤسسااات التعلاايم: دلياال عملااي التخطاايط االسااتراتيجي الناااج . (3000)، عططزة جططالل مصطططفى

 القاهرة: دار النشر للجامعات.

سطططتراتيجي للتعلطططيم الجطططامعي فطططي الإدارة عمليطططات التخططططيط ا(. 2101)ويوسطططف، يحيطططي  المليجطططي، رضطططا

 .058-005(، 0) 20، مجلة البحوث التجارية. مصر

واقططع كفايططات التخطططيط االسططتراتيجي لططدى مططديرات المططدارس فططي . (3002) المهيطدلي، سططامية تراحيططب

مجلاة دراساات عربياة فاي محافظة عفيطف مطن منظطور مطديرات المطدارس والمشطرفات التربويطات. 

 .282-228، 20 ،التربية وعلم النفس
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فطي قططاع نظام اإلشراف التربوي بمدارس وكالة الغوث الدولية (. 0778وجميل نشوان ) يعقوب،شوان، ن

، مجلاااة البحاااوث والدراسااات التربويااة الفلسااطينية. غططزة فططي ضططوء الفكطططر اإلداري التربطططوي المعاصطططر

0(0،) 0-07. ( 

التخطططيط االسططتراتيجي واألداء المؤسسططي، دراسططة تحليليطططة  (.2115والخطيططب، صططالح. ) صططيرات، فريططدن

 .400-405 (،2)02 ،أبحاث اليرموك، دراسات العلوم اإلدارية .لقطاع صناعة األدوية األردنية

دور التخطططيط االسططتراتيجي فططي تطططوير التعلططيم الجططامعي مططن وجهططة . (3002) وردة، صططالح شططريف

الماؤتمر العرباي الادولي الخاامس لءامان جاودة . نظر أعضاء هيئة التطدريس بجامعطة الزقطازيق

 ، جامعة الشارقة، االمارات. 2105مارس،  5-0، التعليم العالي

توقياااف التخطااايط االساااتراتيجي فاااي تطاااوير اإلشاااراف الترباااوي فاااي ( 2117يطططونس، نزيطططه حسطططن )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.محافظات غزة
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 ( 1الملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استبانة الدراسة بصورتها األولية

 ألغراض تحكيم صدق المحتوى()نسخة معّدة 

 

 األساتذة الكرام محمكي االستبانة

 تحية وبعد

"متطلباااا التخطاايس ااسااتراتيجق ومعيداتااي لاادى ماادير  تقوووم الباة ووة بووارراة دراسووة بع وووا  

اسوووتكماالم لمتباتبووواو الحىووووة عاووو  درروووة المااادارل الخاصاااة فاااق محافةاااة العاصااامة  ّماااا "  

المارستير في التربية تخىص اإلدارة والقيادة التتربويتة. وتسوتخدم الباة وة االسوتبانة ل موب البيانواو 

ا .   من أفراد عي ة الدراسة المتم اة في مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمت

انة التي تم تبويرها في ضوة مرارعة أدبياو وإذ تضب الباة ة بين أيديكم ال سخة األولية من االستب

التخبيط االستراتي ي والدراسواو السوابقة التوي أرريوذ باوذا الىودد، فاناوا ترروو مرارعوة فقراتاوا 

وتقييم دررة مالئمتاا لم االتاا مون أروا الخورور بورأي عاموي مون واظوب مالةلواتكم السوديدة التوي 

 وأناا تقيس فعالم ما وضعذ لقياسه. تأخذ باا الباة ة بشأ  صدق محتوى االستبانة 

 

 واظباوا فائق االةترام والتقدير

 الباة ة                                                                                        

 ج مىبف  الحايكأري                                                                                           
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 الدسم األول: البياناا الشخصية

 ( فق المكا  المناسب الذ  يمثل البياناا الشخصية الخاصة بكم7أرجو التكرم بوضع إشارة )

  ذكر    الجنس 07
     

  أن     

     

  بكالوريوس  المؤهل العلمق  7 8
     

  بكالوريوس + دباوم عالي   
     

  مارستير   
     

  دكتوارة    

     

  س واو 2أظا من   الخبرة العملية  7 7
     

  س واو 00أظا من  –س واو  2من    
     

  س واو فأك ر  00   
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  الدسم الثانق: متطلباا تطبيق التخطيس ااستراتيجق

 درجة موافدتكم  لى الفدراا التالية:( فق المكا  المناسب الذ  يمثل أرجو التكرم بوضع إشارة )

 المجال والفقرات  الرقم 
 درجة مءئمة الفقرة  

 المءحظات
غير  مءئمة 

 مءئمة 

  المتطلبااات التنظيميااة لتطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي
    المدرسي

0. 
تمتلطططك المدرسطططة رسطططالة تنططططوي علطططى قطططيم وأهطططداف 

    طويلة األمد تسعى إلى تحقيقها.

2. 
تسططعى المنظمططة إلططى تحقيقهططا أهططدافها طويلططة األمططد 
مططن خططالل العمططل علططى تحقيططق األهططداف االجرائيططة 

 قصيرة األمد.
   

0. 
تتسططططم رؤيططططا المدرسططططة بقابليتهططططا للتحقيططططق فططططي ضططططوء 

    قدرات وامكانيات المدرسة.

4. 
تعمطل ادارة المدرسططة علططى تحقيططق الرؤيططا مططن خططالل 

    ط العامة لتحقيقهااالستراتيجيات التي تبين الخطو 

5. 
تلتطططططزم ادارة المدرسطططططة بتقيطططططيم مطططططدى تحقطططططق أهطططططدافها 

    بصورة مستمرة. 

6. 
تهطططططتم ادارة المدرسطططططة بمواكبطططططة التوجهطططططات التربويطططططة 
الحديثطططة فطططي مجطططاالت مثطططل التواصطططل مطططع المجتمطططع 

 المحلي. 
   

7. 
تمتلططططك ادارة المدرسططططة القططططدرة علططططى اتخططططاذ القططططرارات 

    الصعبة.

8. 
تمتلططك ادارة المدرسططة قاعططدة ألولويططات التعامططل مططع 

    القضايا الحالية والمستقبلية.

7. 
تواظطططططب ادارة المدرسطططططة علطططططى إجطططططراء تحليطططططل بيئطططططي 
داخلطططططي وخطططططارجي لتحديطططططد األولويطططططات التطططططي يجطططططب 

 التعامل معها.
   

01. 
تططططططربط ادارة المدرسططططططة بططططططين أولوياتهططططططا والمتطلبططططططات 

    المالية للوفاء بها.

00. 
تهدف ادارة المدرسة إلى جعل المخرجات التعليمية 
أكثطططططططططططر مالئمطططططططططططة الحتياجطططططططططططات الطلبطططططططططططة الحاليطططططططططططة 

 والمستقبلية.
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02. 
تراعططططططي خطططططططط االدارة المدرسططططططية تطلعططططططات وآمططططططال 

    أولياء األمور

00. 
يشطططططكل االبطططططداع االداري ركطططططن أساسطططططي فطططططي الطططططنمط 

    االداري السائد في المدرسة.

04. 
المدرسطططططططية بشطططططططراكة مطططططططع األططططططططراف تطططططططرتبط االدارة 

    المعنية بالعملية التعليمية.

05. 
تعتمططد االدارة المدرسططية فططي التخطططيط االسططتراتيجي 

    أسلوب التفكير التحليلي.

06. 
تمتلك المدرسة إطار عام يحدد المسؤوليات وقواعد 

 المسائلة.
   

 المتطلبات البشرية لتطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي 

07. 
تتوفر لدى المدرسطة الكطوادر البشطرية المؤهلطة لتنفيطذ 

    .خطوات التخطيط االستراتيجي

تتيح المدرسة ألعضطائها الفرصطة الططالق طاقطاتهم  .08
    .االبداعية

07. 
تحفز ادارة المدرسطة أعضطائها علطى التجريطب وعطدم 
الخطططوف مطططن الفشطططل فطططي سطططبيل البحطططث عطططن أفضطططل 

 الطرق لتنفيذ األنشطة.
   

21. 
تتبنطططى ادارة المدرسطططة األنمطططاط القياديطططة التطططي تسطططمح 

 ألعضائها باالستقاللية.
   

تتسطططططم المدرسطططططة بانفتاحهطططططا علطططططى البيئطططططة الخارجيطططططة  .20
    بهدف االستفادة من مكوناتها. 

22. 
توّجطططه المدرسطططة جطططل طاقاتهطططا لتهيئطططة الطلبطططة للحيطططاة 

    العلمية والعملية المستقبلية.

20. 
تنظر االدارة المدرسية آلراء العاملين بوصفها ركن 

    فاعل في التخطيط االستراتيجي المدرسي. 

24. 
تتبنطططططي االدارة المدرسطططططية االسطططططتراتيجيات االبداعيطططططة 
لتعلطططططططيم المعلمطططططططين واكسطططططططابهم المهطططططططارات والمعرفطططططططة 

 المهنية المطلوبة
   

25. 
تهططططتم االدارة المدرسططططية بتططططدريب الكططططوادر المدرسططططية 

    لتطبيق الخطط االستراتيجية.

26. 
تتحلى االدارة المدرسية بالقطدرة علطى التنميطة الذاتيطة 
وتساعد المعلمين والطلبطة علطى تنميطة وعطيهم وتفهطم 

 طموحاتهم.
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27. 
تهيطططططط  االدارة المدرسططططططية البيئططططططة التربويططططططة الداعمططططططة 
لتنميطططة المعرفططططة الذاتيطططة مططططن خطططالل تبططططادل األفكططططار 

 الجديدة.وأساليب التعلم 
   

28. 
يهططططتم المعلمططططون بالتططططدريس والنططططواحي االسططططتراتيجية 

    الخاصة بالمدرسة.

27. 
تططططططططوفر األفططططططططراد البشططططططططرية فططططططططي مجططططططططال تكنولوجيططططططططا 
المعلومات للعمل علطى البرمجيطات وقواعطد البيانطات 

 الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
   

01. 
تطططططططططولي االدارة المدرسطططططططططية اهتمامطططططططططًا كبيطططططططططرًا آلخطططططططططر 
المسطططتجدات واألسطططاليب الحديثطططة لتطبيطططق التخططططيط 

 االستراتيجي المدرسي.
   

00. 
تمتلططططك المططططوارد البشططططرية القططططدرة علططططى التعامططططل مططططع 

    جمود الخطط االستراتيجية.

    يشارك العاملون في صنع القرارات التنظيمية. .02

  المتطلباااات المادياااة لتطبياااق التخطااايط االساااتراتيجي
 المدرسي

   

00. 
تططوفر االدارة المدرسططية المسططتلزمات الماديططة لتطبيططق 

    خطوات التخطيط االستراتيجي.

تصططططططرف االدارة المدرسططططططية المخصصططططططات الماديططططططة  .04
    حسب أهمية وأولوية األنشطة.

05. 
تخصص االدارة المدرسية الموارد المادية المطلوبة 
لتططططططططوفير المسططططططططتلزمات التقنيططططططططة لتطبيططططططططق خطططططططططوات 

 االستراتيجيالتخطيط 
   

06. 
تعتمطططططد االدارة المدرسطططططية نظامطططططًا خاصطططططًا للمكافطططططآت 

 على أساس النتائج طويلة األمد. 
   

07. 
تططططططططوفر االدارة المدرسططططططططية التطبيقططططططططات التكنولوجيططططططططة 
وقواعططططد البيانططططات الضططططرورية للمسططططاعدة فططططي اتمططططام 

 عملية التخطيط االستراتيجي. 
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 التخطيس ااستراتيجق المدرسقالدسم الثالث: معيداا تطبيق 

 ( فق المكا  المناسب الذ  يمثل درجة موافدتكم  لى الفدراا التالية:أرجو التكرم بوضع إشارة )

 المجال والفقرات  الرقم 
 درجة مءئمة الفقرة  

 المءحظات
غير  مءئمة 

 مءئمة 

  المعيقاات التنظيميااة لتطبياق التخطاايط االسااتراتيجي
    المدرسي

    عدم وضوح األهداف التنظيمية. .08

07. 
عدم االلتزام باجراء التقيطيم االسطتراتيجي لنقطاط القطوة 

    والضعف.

41. 
انشطغال االدارة المدرسطية بمعالجطة المشطاكل اليوميطة 

    على حساب األداء العام.

    عدم توفر آليات للمسائلة في حال حدوث أخطاء. .40
    الرقابة على العمليات التنظيمية.ضعف أنظمة  .42

40. 
غيططاب الوحططدة الرقابيططة المسططؤولة عططن تنفيططذ الخطططط 

    االستراتيجية

44. 
عطططدم االهتمطططام بتططططوير عمليطططات االتصطططال االداري 

    الفعال 

45. 
اهتمططططططام االدارة المدرسططططططية بتوجيططططططه المعلمططططططين نحططططططو 

    العملية التدريسية فقط 

46. 
عطططططدم االتفطططططاق علطططططى األولويطططططات وبالتطططططالي ضطططططعف 

    التنظيمية. االستراتيجيات 

47. 
عدم تطوفر المعلومطات لطدى االدارة لتطبيطق خططوات 

    التخطيط االستراتيجي. 

    رفض االدارة المدرسية لالنفتاح على التغيير  .48

  المعيقااات البشاارية لتطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي
 المدرسي

   

47. 
عطططدم تطططوفر الكطططادر البشطططري المؤهطططل للقيطططام بأنشططططة 

    التخطيط االستراتيجي

انخفططاض المسططتوى األكططاديمي للقططائمين علططى وضططع  .51
    األولويات التربوية.

50. 
غيطططططاب المشطططططاركة الوالديطططططة الفاعلطططططة فطططططي األنشططططططة 

    والوجهات المدرسية 
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52. 
عططططططدم االلتططططططزام بتقططططططديم التططططططدريب الكططططططافي ألعضططططططاء 

    المدرسة.

    غياب الدعم وااللتزام الكافي من قبل االدارة العليا. .50

54. 
عطططططدم مالئمطططططة وكفطططططاءة البطططططرامج التدريبيطططططة الموجهطططططة 

    للقائمين على التخطيط االستراتيجي. 

55. 
تقييم االحتياجيات التدريبيطة للعطاملين دون االعتمطاد 

 على األسس العلمية. 
   

56. 
الوظيفيطططة وعطططدم تطططوفر الوقطططت الكطططافي كثطططرة األعبطططاء 

    للمشاركة في التخطيط االستراتيجي.

  المعيقااات الماديااة لتطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي
 المدرسي

   

57. 
عدم توفر الموارد الماديطة الكافيطة لتطبيطق التخططيط 

    االستراتيجي.

صططططرف المخصصططططات الماديططططة دون التركيططططز علططططى  .58
    االستراتيجي.قضايا التخطيط 

57. 
عططدم تقططديم مكافططآت ماديططة للقططائمين علططى التخطططيط 

    االستراتيجي المدرسي. 

    فقدان الحوافز المخصصة للنتائج طويلة األمد. .61

60. 
نقطططططططص المسطططططططتلزمات التقنيطططططططة الضطططططططرورية لتطبيطططططططق 

    التخطيط االستراتيجي. 

62. 
عدم مالئمة الرواتب لمسطؤوليات وأنشططة التخططيط 

    االستراتيجي 
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 (2الملحق )

 االستبانة بصورتها النهائية 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استبانة الدراسة 

 

 زي المعلم / عزيزتي المعلمة         عزي

 تحية وبعد

"متطلبات التخطيط االساتراتيجي ومعيقاتاه لادى ماديري المادارس تقوم الباحثة باجراء دراسة بعنطوان 

اسططتكمااًل لمتطّلبططات الحصططول علططى درجططة الماجسططتير فططي الخاصااة فااي محافظااة العاصاامة عّمااان"، 

التربيططة تخصططص اإلدارة والقيططادة الّتربوّيططة. وتسططتخدم الباحثططة هططذه االسططتبانة لجمططع البيانططات المطلوبططة 

أن البيانطات سطوف تسطتخدم ألغطراض البحطث العلمطي فقطط وسطتعامل بسطرية ألغراض الدراسطة. علمطًا بط

 تامة.  

 

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير

 الباحثة                                                                      

 مصطفى الحايكأريج                                                                         
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 الدسم األول: البياناا الشخصية

 ( في المكا  الم اسب الذي يم ا البياناو الشخىية الخاصة بكم                             أررو التكرم بوضب إشارة )

  ذكر   الجنس 07

     

  أن     

     

  بكالوريوس  المؤهل العلمق  7 8

     

  عاليبكالوريوس + دباوم    

     

  مارستير   

     

  دكتوارة    

     

  س واو 2أظا من   الخبرة العملية  7 7

     

  س واو 00أظا من  –س واو  2من    

     

  س واو فأك ر  00   
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 متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي الثاني: استبانةالقسم 

 المكا  الم اسب الذي يم ا دررة موافقتكم عا  الفقراو اآلتية:( في أررو التكرم بوضب إشارة )

موافق  الفقارات  الرقم 
 بشدة

غير  محايد موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

  متطلبات المجال التنظيمي      

0. 
تمتلططططك المدرسططططة رسططططالة تنطططططوي علططططى قططططيم وأهططططداف 

 طويلة المدى تسعى إلى تحقيقها.
     

2. 
إلطططى تحقيطططق أهطططدافها طويلطططة المطططدى تسطططعى المدرسطططة 

مطططن خطططالل العمطططل علطططى تحقيطططق األهطططداف االجرائيطططة 
 قصيرة المدى.

     

0. 
تتسططططم رؤيططططة المدرسططططة بقابليتهططططا للتحقيططططق فططططي ضططططوء 

 مقدرات المدرسة وامكانياتها
     

4. 
تعمططل ادارة المدرسططة علططى تحقيططق رؤيتهططا مططن خططالل 

 لتحقيقهااالستراتيجيات التي تبين الخطوط العامة 
     

5. 
تلتطططططزم ادارة المدرسططططططة بتقيطططططيم مططططططدى تحقطططططق أهططططططدافها 

 بصورة مستمرة.
     

6. 
المجتمطع  والتواصطل مطعتهتم ادارة المدرسة باالنفتاح 

 المحلي.
     

7. 
تمتلططططططك ادارة المدرسططططططة القططططططدرة علططططططى اتخططططططاذ القطططططططرارات 

 الصعبة.
     

8. 
مطططططع القضطططططايا  رؤيطططططا للتعامطططططلتمتلطططططك ادارة المدرسطططططة 
 الحالية والمستقبلية.

     

7. 
تهدف ادارة المدرسة إلى جعطل المخرجطات التعليميطة 

 أكثر مالءمة الحتياجات الطلبة 
     

      تراعي خطط االدارة المدرسية تطلعات أولياء األمور .01

00. 
يشططططططكل االبططططططداع االداري ركًنططططططا أساسططططططًيا فططططططي الططططططنمط 

 االداري السائد في المدرسة.
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موافق  الفقارات  الرقم 
غير  محايد موافق  بشدة

 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

02. 
ترتبط االدارة المدرسية بشراكة مع األططراف المعنيطة 

      بالعملية التعليمية.

التخططططيط االسطططتراتيجي تعتمطططد االدارة المدرسطططية فطططي  .00
 التفكير التحليلي. اسلوب

     

      تمتلك المدرسة إطاًرا عاًما يحدد المسؤوليات  .04
  متطلبات المجال البشري      

05. 
تتططوفر لططدى المدرسططة الكططوادر البشططرية المؤهلططة لتنفيططذ 

 خطوات التخطيط االستراتيجي.
     

06. 
تتططيح المدرسططة ألعضططائها الفرصططة الطططالق طاقططاتهم 

 االبداعية.
     

07. 
 التجريطططب فطططيتحفطططز ادارة المدرسطططة أعضطططاءها علطططى 

 سبيل البحث عن أفضل الطرق لتنفيذ األنشطة.
     

08. 
تتبنططى ادارة المدرسططة نمًطططا قيادًيططا يسططمح ألعضططائها 

 باالستقاللية.
     

07. 
تتسططم ادارة المدرسططة بانفتاحهططا علططى البيئططة الخارجيططة 

 بهدف االستفادة من مكوناتها. 
     

21. 
توّجطططططه ادارة المدرسطططططة جطططططل طاقاتهطططططا لتهيئطططططة الطلبطططططة 

 للحياة العملية المستقبلية.
     

20. 
تأخططذ االدارة المدرسططية بططآراء العططاملين بوصططفها ركًنططا 

 فاعاًل في التخطيط االستراتيجي المدرسي. 
     

22. 
تتبنططى االدارة المدرسططية اسططتراتيجيات ابداعيططة لتزويططد 

 المطلوبة.المعلمين بالمهارات المهنية 
     

20. 
تهطططططتم االدارة المدرسطططططية بتطططططدريب الكطططططوادر المدرسطططططية 

 لتطبيق الخطط االستراتيجية.
     

      تعمل االدارة المدرسية على تنمية المعلمين ذاتيا. .24

25. 
تهي  االدارة المدرسية البيئة التربوية الداعمطة لتنميطة 

 الذاتية.المعرفة 
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موافق  الفقارات  الرقم 
غير  محايد موافق  بشدة

 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

26. 
تططوفر االدارة المدرسططية األفططراد فططي مجططال تكنولوجيططا 
المعلومططططططططات للعمططططططططل علططططططططى البرمجيططططططططات الخاصططططططططة 

 بالتخطيط االستراتيجي.
     

27. 
تططططططططططولي االدارة المدرسططططططططططية اهتمامططططططططططًا كبيططططططططططرًا آلخططططططططططر 
المسططتجدات الحديثططة لتطبيططق التخطططيط االسططتراتيجي 

 المدرسي.
     

28. 
تمتلطططك ادارة المدرسطططة المطططوارد البشطططرية القطططادرة علطططى 

 التعامل مع جمود الخطط االستراتيجية.
     

يشططارك العططاملون فططي المدرسططة علططى صططنع القططرارات  .27
      التنظيمية.

  المجال الماديمتطلبات       

01. 
تططوفر االدارة المدرسططية المسططتلزمات الماديططة لتطبيططق 

      خطوات التخطيط االستراتيجي.

00. 
تصطططططططرف االدارة المدرسطططططططية المخصصطططططططات الماليطططططططة 

      حسب أهمية األنشطة.

02. 
تخصططص االدارة المدرسططية المططوارد الماليططة المطلوبططة 
لتطططططططططوفير المسطططططططططتلزمات التقنيطططططططططة لتطبيطططططططططق خططططططططططوات 

 التخطيط االستراتيجي
     

تعتمد االدارة المدرسية نظامًا خاصًا للمكافطآت علطى  .00
      أساس النتائج طويلة المدى. 

04. 
تططططوفر االدارة المدرسطططططية قواعططططد البيانطططططات الضطططططرورية 
      للمساعدة في اتمام عملية التخطيط االستراتيجي. 
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 القسم الثالث: معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي

 ( في المكا  الم اسب الذي يم ا دررة موافقتكم عا  الفقراو اآلتية:أررو التكرم بوضب إشارة )

موافق  الفقارات  الرقم 
 بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

  معيقات المجال التنظيمي      

      األهداف التنظيمية.غموض   .0

2.  
قلة االلتزام باجراء التقيطيم االسطتراتيجي لنقطاط القطوة 

 والضعف.
  

  
 

0.  
انشطططططططغال االدارة المدرسطططططططية بمعالجطططططططة المشطططططططكالت 

 اليومية على حساب األداء العام.
  

  
 

      قلة توفر آليات للمساءلة في حال حدوث أخطاء.  .4
      التنظيمية.ضعف أنظمة الرقابة على العمليات   .5

6.  
غياب الوحدة الرقابية المسطؤولة عطن تنفيطذ الخططط 

 االستراتيجية
  

  
 

7.  
ضطططططططعف االهتمطططططططام بتططططططططوير عمليطططططططات االتصطططططططال 

 االداري الفعال
  

  
 

8.  
اهتمطططططام االدارة المدرسطططططية بتوجيطططططه المعلمطططططين نحطططططو 

 العملية التدريسية 
  

  
 

      االداري. ضعف االستراتيجيات التنظيمية للعمل   .7

01.  
قلة تطوفر المعلومطات لطدى االدارة لتطبيطق خططوات 

 التخطيط االستراتيجي. 
  

  
 

00.  
ضططططططططططططعف اهتمططططططططططططام االدارة المدرسططططططططططططية بمواكبططططططططططططة 

 المستجدات التربوية الحديثة 
  

  
 

  معيقات المجال البشري 

02.  
قلطططة تطططوفر الكطططادر البشطططري المؤهطططل للقيطططام بأنشططططة 

 التخطيط االستراتيجي
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موافق  الفقارات  الرقم 
 محايد موافق  بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

00.  
ضططعف المسططتوى األكططاديمي للقططائمين علططى وضططع 

      األولويات التربوية.

غيططططاب المشططططاركة الوالديططططة الفاعلططططة ألوليططططاء أمططططور   .04
      الطلبة في األنشطة المدرسية 

05.  
ضطططعف االلتطططزام بتقطططديم التطططدريب الكطططافي ألعضطططاء 

      التدريسية.الهيئة 

      قلة الدعم الكافي من قبل االدارة العليا.  .06

07.  
ضططعف كفططاءة البططرامج التدريبيططة الموجهططة للقططائمين 

      على التخطيط االستراتيجي. 

08.  
قلططططططططة االعتمططططططططاد علططططططططى األسططططططططس العلميططططططططة تقيططططططططيم 

      االحتياجات التدريبية للعاملين 

07.  
التخططططططيط كثطططططرة األعبطططططاء الوظيفيطططططة للعطططططاملين فطططططي 

 االستراتيجي.
     

 معيقات المجال المادي      

21.  
قلة توفر الموارد الماديطة الكافيطة لتطبيطق التخططيط 

      االستراتيجي.

20.  
قضططططايا  الماليططططة علططططىقلططططة صططططرف المخصصططططات 

      التخطيط االستراتيجي.

22.  
قلططططة المكافططططآت الماديططططة للقططططائمين علططططى التخططططططيط 

      االستراتيجي المدرسي.

20.  
نقططططططص المسططططططتلزمات التقنيططططططة الضططططططرورية لتطبيططططططق 

      التخطيط االستراتيجي. 

24.  
قلطططة رواتطططب المطططوظفين المسطططؤولين عطططن التخطططططيط 

 االستراتيجي 
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 (3الملحق )

 المحكمينقائمة بأسماء 

 الجامعة التخصص  ماااالس التسلسل

 جامعة الشرق األوسط ادارة تربوية د. عباس الشريفيأ.  .1

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. عبدالحافظ محمد سءمةأ.  .2

 جامعة الشرق األوسط المناهج وررائق التدريس د. محمود الحديديأ.  .3

 الجامعة األردنية التدريس وررائق المناهج د. أحمد السيوف .4

 الجامعة األردنية ادارة تربوية د. صال  العبابنة .5

 جامعة الشرق األوسط المناهج وررائق التدريس شحادةد. فواز  ..

 جامعة الزيتونة األردنية المناهج وررائق التدريس د. محمد أبو علي .3

 جامعة الزيتونة األردنية ادارة تربوية د. محمد حسن الطراونة .3

 جامعة الزيتونة األردنية ادارة تربوية د. منال شناعة .9

 

 

 

 

 

 

  



105 

 

  (4الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط الى وزارة التربية والتعليم
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  (5الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم الى مديرو المدارس الخاصة

 


