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. والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 2030رؤية المملكة 

ة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي تعزى للمتغيرات التالية: )المؤهل ( في درج0.05)

العلمي، المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط 

االستراتيجي(. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي التحليلي، وطبقت االستبانة ذات 

 جمع البيانات.المقياس الخماسي أداةً ل

 ميم،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مدارس البنات بمحافظة حوطة بني ت 

لدراسة ( معلمة، وتكونت عينة ا939هـ(، والبالغ عددهن )1440-1439خالل الفصل الدراسي )

من مجتمع  (%25( معلمة، والتي تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وتمثل ما نسبته )244من )

افر جة تونة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أظهرت النتائج أن درعي

ظر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم من وجهة ن

ووجود  (،0.94(، وبانحراف معياري )3.87المعلمات جاء بدرجة عالية، بمتوسط حسابي بلغ )

سة تعزى ( فأقل بين استجابات عينة الدرا0,05صائية عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إح

( لمتغير 0,05لمتغير المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

، تراتيجياالس المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخبرة ، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط

فظة س محاعدد من التوصيات منها إنشاء قاعدة بيانات لتشخيص واقع مداروقد أوصت الدراسة ب

 ائداتقحوطة بني تميم وتحديثها باستمرار؛ ليسهل الوصول إليها واالستعانة بها من قبل 

 هاراتمالمدارس عند إعداد الخطط االستراتيجية، إعداد برامج تدريبية وورش عمل لتنمية 

 رض فيوبات المدرسة باعتبارهن يمثلن فريق العمل المفتالتخطيط االستراتيجي لجميع منس

 عملية التخطيط االستراتيجي.

 .2030الكلمات المفتاحية: التخطيط االستراتيجي،  قائدات المدارس،  رؤية المملكة 

 

 

 

 

 

 

Study Summary 
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The study aimed to identify the degree of availability of strategic 

planning skills among the leaders of girls' schools for the primary stage in 

Hawatit Bani Tamim governorate from the point of view that  the 

teachers in light of the vision of the Kingdom 2030, finding  out if there 

were statistically significant differences at the level of (0.05) Due to the 

following variables: (scientific qualification, school stage, number of 

years of experience, number of training courses in the field of strategic 

planning). The study adopted the analytical descriptive method, and 

applied the five-dimensional questionnaire to a data collection tool 

 The study population consisted of all the parameters of the girls' 

schools in Hawatit Bani Tamim Governorate during the academic year 

(1439-1440). The sample consisted of (939) teachers. The sample 

consisted of (244) teachers, which were randomly chosen. The results 

showed that the degree of availability of strategic planning skills among 

the leaders of the schools of Hawatit Bani Tamim from the point of view 

of the teachers was high with an average of 3.87 and a standard deviation 

of 0.94. , And the presence of statistically significant differences at the 

level of significance (0.05) and less between the responses of the sample 

of the study attributed to the variable the number of training courses in 

the field of strategic planning. The study recommended a number of 

recommendations, including the establishment of a database to diagnose 

the reality of the schools of Hawatit Bani Tamim And constantly 

updating them; for easy access and useing by school leaders in the 

preparation of strategic plans, the preparation of training programs and 

workshops to develop the skills of strategic planning for all school staff 

as they represent the task force which assumed in the strategic planning 

process. 

Keywords : Strategic Planning, School Leaders, Vision 2030 
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 المقدمة:

ساسيتين أتين إن تحول الدول وتقدمها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسياً يمر بمرحلتين جوهري

ترتكز كل منهما على األخرى، األولى مرحلة تحديد الرؤية ووضع التصورات ورسم 

االستراتيجيات، والثانية وهي المهمة جدًا، وهي مرحلة تحويل الرؤى والتصورات 

على  برامج تنفيذية وفق مراحل وخطوات عملية يكون لها أثر ملموسواالستراتيجيات إلى 

 أرض الواقع.

 ك واضًحاى ذلولقد أولت المملكة العربية السعودية صناعة المستقبل اهتماًما كبيًرا، تجل

الهيئات (. وتمثل الوزارات و2030عندما اعتمدت القيادة الحكيمة في مجلس الوزراء رؤية )

تنفيذ البرامج و(، فهي معنية بتطوير 2030لجهات التنفيذية لرؤية المملكة )واألجهزة الحكومية ا

 سبيل والمشروعات والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية األخرى في

 م(.2016تحقيق النتائج المرجوة )الثبيتي، 

ية وترب ونتيجة ألن العنصر البشري هو أساس هذا التطور تعمل كل دولة على إعداد

فها أهدا أبنائها تربية سليمة وتسعى للوصول إلى مستقبل أفضل؛ فتعمل على التخطيط لتحقيق

ً على وجود إدارة ناجحة، فاإلدارة  لمسئولةهي ا المتوقعة من التعليم، والذي يرتكز على أساسا

يق قوتح عن النجاحات واإلخفاقات في كل المجاالت في أي مؤسسة فهي التي تقرر سير األمور

 األهداف التي يهدف المجتمع إلى تحقيقها.

فاية الك فاإلدارة الناجحة تشكل إحدى الركائز المهمة ألي مجتمع من المجتمعات لبلوغ

بعضها  ته أوالتي تمكنه من استغالل موارده البشرية والمادية والعملية في مختلف مجاالت حيا

هاية ي النه من أهداف بحيث يتحقق له فعلى األقل، ومن ثم تشغيلها وتوجيهها في ضوء ما حدد

ن عينشأ فوبصفه مستمرة ناتج يفيض بدرجة ملحوظة عن كل ما تم إنفاقه وما بذل فيه من جهد 

 وعية فيقلة ناطراد القيمة المضافة في حركة المتجمع المستمرة األمر الذي يشكل في النهاية ن

 (.17م، ص 2012المجتمع )علي، 

سي تكون قائدة المدرسة قد أعدت خطة لما تنوي تنفيذه خالل ومع بداية كل عام درا  

العام الدراسي، وهي في العادة تتضمن الوقت الذي يتم فيه التنفيذ، واألهداف التي تريد تحقيقها، 

وأساليب التنفيذ، فيتبين أن التخطيط مجرد روتين ألنه ُيحدد فيه أعمال معهودة منها إعداد جداول 

ارات الصفية، واإلعداد لتكوين جماعات النشاط وعقد االجتماعات الدورية عمل المعلمات، والزي

لهم، وهن في الغالب نتيجة لوجودهن فترات طويلة في المدرسة معها يعرفن مسبقاً ما ستقوله أو 
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سيحدث في هذه االجتماعات، وهذه الخطة مكررة في كل المدراس فغالبا ما تكررها قائدة 

 تغيير في المدرسة التي يديرها.المدرسة لسنوات عدة دون 

بصر الت ويعد التخطيط االستراتيجي من األدوات اإلدارية التي تمكن قائد المدرسة من

ت مكانيال اإلبالمستقبل وقيادة منظمته نحو إنجاز وتحقيق الرؤية المستقبلية الموضوعة، من خال

ى تعرف علل الته، كذلك من خالالمادية والبشرية والفنية والمعنوية، التي تساعد على تحقيق رؤي

انية رجع إمكة، وتالمتغيرات سواء كانت المحلية أو العالمية، التي يمكن أن تعوق تنفيذ هذه الرؤي

جي ستراتييط االنجاح رؤية قائد المدرسية بنسبة كبيرة إلى تحليل النظام والذي يعتمد على التخط

واء سجية، يات البيئة الداخلية والخاركخطوة أولية وأساسية يمكن من خاللها استكشاف إمكان

ر كل مباشبط بشكانت البيئة المحيطة بالمدرسة، والتي تتمثل في المستفيدين والمؤسسات التي ترت

ادية القتصوغير مباشر بالمدرسة، أو البيئة البعيدة والتي تتمثل في التغيرات السياسية وا

 (.5م، ص2010واالجتماعية والتكنولوجية )مصطفى، 

دة ى قائهنا تظهر أهمية الوقوف  على درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدمن 

ع اصة مالمدرسة والتي تؤدي إلى تخطيط سليم وفعال، وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة وخ

 .2030تحقيق متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 

 مشكلة الدراسة:

ً من وزارة التربية والتعليم ف يط لتخطي المملكة العربية السعودية ألهمية اإدراكا

قد دة، فاالستراتيجي المدرسي ودوره في الوصول بالمدرسة إلى مستوى عال من التميز والجو

اتيجية استر عممت الوزارة على مدارس التعليم العام في المملكة بكافة مراحله على إعداد خطة

 ا.التربوي متابعة الخطط وتقويمهمدرسية مدتها عامان دراسيان، حيث يتولى اإلشراف 

 ((Moxley, 2003وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية التخطيط كدراسة موكسلي 

ة مهم كعملي ( من مراقبي التعليم يوافقون بشدة أن التخطيط االستراتيجي89,1التي أشارت أن )

طيط لكلية للتخفعالية ا( من مراقبي وخبراء التعليم أشاروا إلى أن ال%66,7مفيدة ومريحة، وأن )

ماع أفراد م( التي خلصت بإج2014االستراتيجي هي عالية أو عالية جداً، ودراسة )جاد هللا ،

 خاصة.ية الالعينة على أهمية التخطيط االستراتيجي لالرتقاء بجودة التعليم في مدارس الترب

من الدراسات  وقد قامت المدراس بإعداد الخطط االستراتيجية للمدارس، إال أن العديد

          أشارت إلى ضعف كفاءة قادة المدراس في إعداد الخطط االستراتيجية، كدراسة 

م( التي أظهرت نتائجها أن قدرة مديري المدارس على وضع خطط بديلة في 2012)الطليحي ،

بقة، حال تغيير الخطة الرئيسية، وعلى تحديد الفجوة بين الواقع ورؤية المدرسة وفقاً للخطط السا

وكذلك قدرتهم على اإلعالن عن نتائج التخطيط المرحلي على منسوبي المدرسة باستمرار جاءت 

ً قدرة مديري المدارس على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة  بدرجة منخفضة، وأيضا

م( التي كان من أبرز نتائجها أن درجة امتالك 2013جاءت بدرجة منخفضة، ودراسة )السقا ،

رات الثانوية الحكومية في مدينة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي المعرفية من وجهة مدي
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نظر مشرفات اإلدارة المدرسية كانت متوسطة في جميع مراحل التخطيط االستراتيجي التي 

م( التي أظهرت ان الكفايات التخطيطية المعرفية 2016اعتمدتها الدراسة، ودراسة )المهيدلي ،

 مديرات المدارس جاءت بدرجة متوسطة. الالزمة ل

جة ي درفنظراً لما كشفته الدراسات السابقة عن أهمية التخطيط االستراتيجي والتدني 

توافر  ن مدىامتالك قائدة المدارس لمهارات التخطيط االستراتيجي جاءت هذه الدراسة للتحقق م

 ي ضوءة حوطة بني تميم فمهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس البنات بمحافظ

 .2030رؤية المملكة 

 أسئلة الدراسة:

م ي تميما درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بن .1

 ؟2030من وجهة نظر المعلمات في ضوء رؤية المملكة 

وافر ( لدرجة ت0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .2

نظر  مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم من وجهة

، المرحلة تعزى للمتغيرات التالية: )المؤهل العلمي 2030المعلمات في ضوء رؤية المملكة 

 (.اتيجيالدراسية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط االستر

 ة:أهداف الدراس

          التعرف على درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس البنات .1

ية للمرحلة االبتدائية بمحافظة حوطة بني تميم من وجهة نظر المعلمات  في ضوء رؤ

 .2030المملكة 

 ( 0.05ة  )الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائي .2

ميم تلدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني 

المؤهل تعزى للمتغيرات التالية: )  2030من وجهة نظر المعلمات في ضوء رؤية المملكة 

خطيط ل التالعلمي، المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجا

 االستراتيجي(.

 ية الدراسة:أهم

ة إلى لمدرستنبع أهمية الدراسة من أهمية التخطيط االستراتيجي ذاته، ودوره في الوصول با .1

 مستوى عال من التميز والجودة.

هارات موافر يؤمل أن تفيد من هذه الدراسة إدارة التربية والتعليم بإذن هللا في مراعاة ت .2

اد ي إعدفدارس، والجهات التدريبية التخطيط االستراتيجي ضمن معايير اختيار قائدات الم

 برامجها التدريبية.

 مجال.ذا القد تسهم الدراسة في تحفيز الباحثين على إجراء دراسات مشابهة لسد النقص في ه .3

 تفيد إدارة التعليم في عقد ورش ودورات تدريبية عن التخطيط االستراتيجي. .4
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لتخطط ا           في مجال  2030ية أتت هذه الدراسة استجابة لرؤية المملكة العربية السعود .5

 االستراتيجي.

 مصطلحات الدراسة:

ت المؤسسامات و"هو العملية اإلدارية التي تهدف إلى تحديد األهداف المستقبلية للمنظ :التخطيط

 (.15م، ص2016وطرق تحديد هذه األهداف" )محمد، 

          تميز بالتقييم : "عملية طويلة المدى موجهة نحو المستقبل تالتخطيط االستراتيجي

                  المستمر، واتخاذ قرارات، يخطط فيها طريق واضح يربط الحاضر بالمستقبل" 

 (.10م، ص2010)مصطفى، 

م(، 2030: هي خطة المملكة العربية السعودية لما ستكون عليه في عام )2030رؤية المملكة 

          ةأهداف استراتيجية لقطاعات متعدد(، وتتضمن 2016أبريل  25وتم اإلعالن عنها في )

 تشمل التعليم.

 حدود الدراسة:

ي راتيج: اقتصرت الدراسة على معرفة درجة توافر مهارات التخطيط االستالحدود الموضوعية

 لدى قائدات مدارس البنات بمحافظة حوطة بني تميم.

 طة بني تميم.: اقتصرت الدراسة على مدراس البنات بمحافظة حوالحدود المكانية

            ي: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسالحدود الزمانية

 ه(.1439-1440)

 قائدات مدارس البنات بحوطة بني تميم. الحدود البشرية:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 اإلطار النظري:

 مفهوم التخطيط االستراتيجي:

         ف التخطيط االستراتيجي البد من التطرق إلى تعريف التخطيط قبل البدء بتعري

 بشكل عام:

لحالي ا( بأنه "العملية التي يتم فيها تحديد الوضع 15م، ص2016يعرف محمد التخطيط )

          ىول إلللمنظمة واإلنجازات التي تنوي تحقيقها والوسائل واآلليات التي ستستخدمها للوص

  تلك اإلنجازات"
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اد ألفرويعرف التخطيط بأنه" عبارة عن تحديد أهداف المشروع والطرق الالزمة ألداء ا

 (.30م، ص2012لألنشطة المطلوبة منهم لتحقيق هذه األهداف في يسر وسهولة )علي، 

 تعددت مفاهيم التخطيط االستراتيجي منها ما يلي: 

 اتيجي بأنه عملية( التخطيط االستر91-90م، ص2008\1986يعرف شارلي دي ماكين )

موعة ال مجعقالنية منطقية أو سلسلة من الخطوات القادرة على تحريك التنظيم التعليمي من خ

 من األبعاد هي:

 فهم القوى الخارجية أو التغيرات المتعلقة بها. -

 التنبؤ باجتماعات قدرته التنظيمية. -

 .تلك الرؤية وضع رؤية لمستقبله المفضل وتوجهه االستراتيجي بقصد السعي لتحقيق -

 وضع أهداف وخطط قادرة على نقله من موقعه الحالي إلى موقعه الذي ينشده. -

 وضع الخطط التي رسمها موضع التنفيذ. -

 مراجعة التقدم، وحل المشكالت وتجديد الخطط. -

ف التخطيط االستراتيجي بأنه" جهد منظم إلنتاج قرارات وأفعال أساس وجه ية توقد عرَّ

  (.20م، ص2013وماذا تفعل وكيف تفعل ما تفعله" )عبد الموجود، وتشكل ماهية المنظمة 

( أن التخطيط االستراتيجي هو "تخطيط طويل األجل 67م، ص2010ويرى الوليد )

 تضعه اإلدارة العليا ويركز على المنظمة ككل".

لتي ارية وترى الباحثتان أنه يمكن تعريف التخطيط االستراتيجي بأنه: العمليات اإلدا

 على أهداف المؤسسة على المدى الطويل. تساعد

 أهداف التخطيط االستراتيجي:

 (:13م، ص 2010تتمثل أهداف التخطيط االستراتيجي في تحقيق ما يلي )مصطفى، 

 إكساب اإلدارة القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة. .1

 توفير قاعدة يمكن من خاللها ترتيب األولويات بطريقة عقالنية وعلمية. .2

 على القضايا الملحة من قبل صناع القرار ومناقشتها.التركيز  .3

بطها ت ورتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستمرار، لضمان التحديد الدقيق لألولويا .4

 بالميزانية، للوصول إلى أفضل استثمار للموارد المتاحة في هذه البيئة.

 خاصة والعامةتأسيس سياسة لتنسيق العمل تهتم باستثمار جهود جميع القطاعات ال .5

 واالستفادة منها، مع شراكة المنظمات المحلية والعالمية.
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 مبادئ التخطيط االستراتيجي:

ً ينبغي االلتزام بعدة مبادئ تشكل اإلطار الفكر ائم ي للقلكي يكون التخطيط مجديا

 (:52م، ص2012بعملية التخطيط )علي، 

 الواقعية: ويعني االبتعاد بالتخطيط عن المثالية. .1

في جمع نبؤ ود الطريقة العلمية: وهذا يعني أن االعتماد على الطريقة العلمية في التاعتما .2

 المعلومات وتحليلها.

 التركيز على الهدف المراد تحقيقه. .3

لية المشاركة: ويقصد بها أنه البد أن تتضافر الجهود ومشاركة كافة األطراف في عم .4

 التخطيط.

 ية.زمة لألنشطة المختلفة رئيسية وفرعالتوقيت السليم: ويعنى تحديد األزمنة الال .5

ل شكل فعاهدف بفاعلية وكفاية التخطيط: وهذا يعني أن يكون التخطيط قابالً للتطبيق ويخدم ال .6

 يغطي كافة األنشطة والوسائل واألساليب واإلمكانات الضرورية لتحقيق الهدف.

ن ممكن التحرك مرونة التخطيط: ويعني أن يكون التصور المستقبلي ذا أطياف واسعة ي .7

 خاللها بسهولة في مواجهة التغيرات المستقبلية من خالل بدائل محتملة.

ويمكن  االتتلك المبادئ هي الدعائم الرئيسية لنجاح التخطيط االستراتيجي في كافة المج

ق مع لتوافاإضافة مبادئ تتعلق بالتخطيط االستراتيجي المدرسي، فترى الباحثتان إضافة مبدأ 

 تاجها.تي يحسوق فالتعليم هو المسؤول األول عن إمداد السوق بالموارد البشرية المتطلبات ال

 عناصر ومكونات التخطيط االستراتيجي على مستوى المدرسة:

( إلى أن الدراسات أوضحت أن عناصر التخطيط 81م، ص2012أشار علي )

 االستراتيجي الفعال تتمثل في:

م ثم إليه طريقة ما، ويتلوى ممثليهم نقل الخطط: )المساهمون( والذين يمثلون بالقائمون .1

لخطط ايعيدوا آرائهم إلى المجموعة المخططة سواء كانت باإليجاب أو الرفض لمراجعة 

 األولية.

وافر ت: وهي أساس التخطيط االستراتيجي السليم، والذي ال يمكن حدوثه دون البيانات .2

 البيانات الالزمة الموثوق فيها.

 توافرتعد المخططين للمهمة بشكل كاف من حيث وجود خطط بديلة، و: يجب أن يساإلعداد .3

ي ت التالمطبوعات واألجهزة المعاونة التي تساعد العاملين على التعرف وفهم التغيرا

ب ستحدث، كذلك تشجيع العاملين على زيارة مؤسسات أخرى لتكوين أفكار عن التجار

 الناجحة فيها.
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اه المجموعة إلى مجموعات صغيرة تحدده ما تر وذلك بتقسيم تنظيم عملية التخطيط: .4

ل، ات ككمناسباً لعملية التخطيط من أهداف وعمليات. وأخيراً تجمع وجهات نظر المجموع

 ويحدد المناسب للمدرسة من خالل كافة اآلراء.

 خطوات التخطيط االستراتيجي:

لي ييما فثل التخطيط االستراتيجي عملية نظامية تمر بالعديد من الخطوات والتي تتم

 (:15-14م، ص2010)مصطفى، 

ية د البشرلموارويشمل تحليل البيئة الداخلية للتعرف على كافة اإلمكانات وا التحليل البيئي: .1

تغيرات فة الوالمادية والفنية والمعنوية المتوفرة، وتحليل البيئة الخارجية وتتمثل في كا

وارد ك التعرف على إمكانات ومالسياسية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية، وكذل

تحليل ذا الالمنظمات الخارجية والتي ترتبط بشكل مباشر وغيرة مباشرة بالمنظمة، ويساعد ه

لبيئة ات في في الوقوف على نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية ونقاط الفرص والتهديدا

 لتي تواجهها.الخارجية، مما يساعد على التحديد الدقيق للقضايا االستراتيجية ا

يمكن يل، ووتمثل هدف المنظمة وقيمها التي تسعى لتحقيقها في المدى الطو رسالة المنظمة: .2

 أن تظل المنظمة ثابتة غبر تاريخها.

فق ووهي تعبر عن حلم المنظمة المستقبلي، ويجب أن يكون هذا الحلم  رؤية المنظمة: .3

 ة للرسالة.إمكانيات المنظمة ومواردها المتاحة، وهي ترجمة إجرائي

، وهي لعامةيتم في هذه الخطوة تحديد أهداف المنظمة ا أهداف المنظمة العامة واإلجرائية: .4

ئية إلجرااأهداف طويلة المدى تسعى المنظمة لتحقيقها، ومن ثم تحديد مجموعة من األهداف 

 قصيرة المدى والتي تحقق األهداف العامة.

 ستراتيجيات أو خطط الفعل اإلطارحيث تمثل اال رسم االستراتيجيات/ خطط الفعل: .5

 اإلجرائي الذي يرسم الخطوط العريضة لكيفية تحقيق الرؤية الموضوعة.

مكن يفي هذه الخطوة يتم تطبيق الخطط الموضوعة مع مالحظة أنه  بدء مرحلة التنفيذ: .6

 .تعديلها بناء على التغيرات التي تحدث في بيئة المنظمة الداخلية أو الخارجية

ة ستجابفي هذه الخطوة يتم التعرف على االنحرافات بغرض سرعة اال المحاسبة:التقييم و .7

 لها ومعالجتها بشكل سريع.

 عوامل نجاح التخطيط االستراتيجي:

إن الصياغة الجيدة لالستراتيجية وتطبيق جاد وفعال لخطتها التنفيذية قد ال يؤدي إلى 

ستراتيجية وربما تقود إلى فشلها وإخفاقها، النتائج المرجوة بسبب وجود عوامل معرقلة لتنفيذ اال

             ولضمان الحصول على نتائج مرضية للخطة االستراتيجية يمكن مالحظة ما يلي

 (:334-333م، ص2009)الكرخي، 
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 الكشف عن الميول السلبية داخل المنظمة والتغلب عليها. .1

 االلتزام الحقيقي بالخطة والعمل بجدية على إنجازها. .2

  ز على الخطة وعدم التحول عنها إلى مواضيع أخرى مما يؤدي إلى ترقيق التركي .3

 االستراتيجية وإضعافها.

ل لتي تثقااطية تحرير إجراءات تنفيذ االستراتيجية من القيود الروتينية واإلجراءات البيروقر .4

 عمليات التنفيذ.

 التمسك بالقيم التي قامت عليها الخطة االستراتيجية. .5

 ي وضع األهداف بحيث يصبح من الصعب تحقيقها.عدم المغاالة ف .6

 أن تتالءم األهداف مع قدرات المنظمة. .7

 المشكالت والتحديات التي تواجه عمليات التخطيط التعليمي:

تهم كما يواجه المخططون صعوبات ومشكالت كثيرة خالل عمليات التخطيط ومحاوال 

شالش ش واللمشكالت فيما ذكره الدهيوضع الخطط التعليمية أو متابعة تنفيذها، وتتخلص تلك ا

 (:212-209ه، ص1427وعبد السميع )

 نقص البيانات واإلحصائيات األساسية للتخطيط التعليمي. .1

 ندرة الخبراء واألفراد المدربين على التخطيط التعليمي. .2

 القصور في كفاءة التنظيمات واألجهزة المسؤولة عن التخطيط. .3

 اء من إعداد الخطة أو أثناء تنفيذها.تغير الظروف واألحوال قبل االنته .4

 قلة المخصصات المالية لتنفيذ الخطة التعليمية. .5

 القصور في أساليب التنبؤ والدراسات المستقبلية. .6

 انخفاض الوعي التخطيطي بالمجتمع. .7

 :٢٠٣٠رؤية المملكة 

ملكة لمارؤية »ألجـل بنـاء القـدرات واإلمكانـات الالزمة لتحقيـق األهداف الطموحـة لـ 

لبرامـج ا، ظهـرت الحاجة إلى إطـالق برنامج التحول الوطني كأحد «٢٠٣٠العربية السعودية 

صاديـة جهة حكومـية قائمـة على القطاعـات االقت ٢٤التنفيذية للرؤية، وذلك على مستوى 

نيـة بسيـس الي وتأوالتنموية، ليكـون باكـورة البرامـج والذي يهــدف إلى تطـوير العمـل الحكومــ

 م(.2019، 2030التحتيـة الالزمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها )رؤية 

على عدد من األهداف االستراتيجية، والمستهدفات،  ٢٠٣٠احتوت رؤية المملكة 

ي ـرك فومؤشرات قياس األداء، وااللتزامـات الخاصــة بعــدد من المحــاور، والتي يشتـ

 م(.2019(، 2030قطــاع العـام والخاص وغير الربحي )رؤية )تحقيقـهـا كـل مـن ال
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إنه وجب ( ف2030فباعتبار التعليم أحد القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية )

ائدة قعلى  التركيز في بناء الخطط االستراتيجية على ما يحقق أهدافها، فترى الباحثتان أنه

تماشى مية تمية تحمل على عاتقها تحقيق أهداف تعليالمدرسة أن تعي دور المدرسة كمؤسسة تعلي

 مع األهداف العامة للرؤية المملكة. 

 الدراسات السابقة:

يرات "واقع كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مد م( بعنوان2016دراسة )المهيدلي، 

. وهدفت المدارس في محافظة عفيف من منظور مديرات المدارس والمشرفات التربويات"

فظة ي محافة إلى التعرف على واقع كفايات التخطيط االستراتيجي لدى مديرات المدارس الدراس

راسة عفيف من منظور مديرات المدراس والمشرفات التربويات في المحافظة، واستخدمت الد

ت ع مديران جميالمنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة، أما مجتمع الدراسة فتكون م

عددهن  هـ( والبالغ2014-2013محافظة عفيف وكذلك المشرفات التربويات لعام )المدارس في 

رات لمدي ( مشرف ومشرفة، وقد أوضحت الدراسة أن الكفايات التخطيطية المعرفية الالزمة50)

درجة بدراس المدارس جاءت بدرجة متوسطة، بالمقابل فقد جاءت الكفايات األدائية لمديرات الم

ن لعينة مراد اتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية آلراء أفعالية، كما أظهرت ن

غير مديرات المدارس والمشرفات التربويات حول أي محور من محوري االستبانة ترجع لمت

راد ات أفسنوات الخبرة في العمل التربوي، كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجاب

ير ع لمتغوالمشرفات التربويات حول محوري االستبانة والتي ترجالعينة من مديرات المدارس 

 المؤهل الدراسي.

استراتيجية مقترحة إلعداد الخطة م( بعنوان "2016ودراسة )العريفي والمطيري، 

. حيث هدفت السنوية المدرسية لدى قائدات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض لنظام المقررات"

جية مقترحة إلعداد الخطة السنوية المدرسية لدى قائدات المرحلة الدراسة إلى تقديم استراتي

الثانوية بمدينة الرياض لنظام المقررات خالل دراسة واقع إعدادها، وتحديد أهم المعوقات التي 

تواجههن عند اإلعداد، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة للدراسة، 

( من قائدات المدراس الثانوية لنظم المقررات في منطقة 58) وتكونت عينة الدراسة من

الرياض. وأظهرت نتائج الدراسة قدرة قائدات المدراس على بناء فريق العمل إلعداد الخطة في 



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2019أكتوبر   -  عاشرال العدد   -  35  لمجلدا 300

 

مدارس نظام المقررات، وتحقيق مبدأ المرونة في استراتيجيات الخطة السنوية، وااللمام 

لمرحلة الثانوية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز باألهداف العامة لنظام المقررات في ا

المعوقات كثرة األعباء اإلدارية على قائدة المدرسة، ومركزية التمويل العام لمدارس المقررات 

 تتطلب وقت أطول مع زيادة متطلباته المادية. 

ي معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسم( بعنوان "2015ودراسة )الحربي، 

إلى  . حيث هدفت الدراسةجهة نظر مديرات مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الرياض"من و

رحلة التعرف على معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر مديرات المدارس للم

كأداة  تبانةالثانوية بمدينة الرياض واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك االس

ج ( مديرة مدرسة، وأظهرت نتائ59ن أفراد مجتمع الدراسة وعددهن )لجمع المعلومات م

 الية،الدراسة أن مديرات مدارس المرحلة الثانوية يطبقن التخطيط االستراتيجي بدرجة ع

ط وموافقة معظم أفراد العينة وبدرجة عالية على وجود معوقات تحد من تطبيق التخطي

ول اسة حن متوسطات استجابات أفراد عينة الدراالستراتيجي، وعدم وجود فروق ذات داللة بي

عوقات ي، ومكل من درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمدينة الرياض للتخطيط االستراتيج

قت بها التح تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي باختالف متغير عدد البرامج التدريبية التي

 قائدة المدرسة.

فيذ العوامل المؤثرة في تن( بعنوان "Owino ,Oloko, 2015ودراسة اوينو وألوكو )

لى اسة إ" .حيث هدفت الدرالممارسات االستراتيجية في المدارس الثانوية العامة في كينيا

 لثانويةادارس التعرف على العوامل التي تؤثر على ممارسات تنفيذ اإلدارة االستراتيجية في الم

 لتدريب،توى انيا، وتتمثل في أساليب القيادة، ومسالعامة في منطقة أوريري بمقاطعة ميوري بكي

مارسة منفيذ وتوفر الموارد، كما هدفت إلى تحليل أثر السياسة الحكومية وموقع المدرسة على ت

داة بانة كأاالستواإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، 

دما يتم تدريب ( فرداً. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه عن68)للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

 اتيجيمدراء المدراس بشكل فعال على التخطيط االستراتيجي، فإن ممارسة تطبيق خطط استر

ة سليمة يكون أسهل، كما أظهرت ان مديري المدراس بحاجة للحصول على مزيد من الخبر

 عمل علىز والية أثناء بحثهم عن فجوات اإلنجاالعملية من خالل العمل مع فريق القيادة المدرس

  حلها.

( والتي بعنوان Chemwei, Leboo, Koech, 2014دراسة  شمواي وليبو وكويتش )

"العوامل التي تعرقل تنفيذ الخطط االستراتيجية في المدارس الثانوية في منطقة بار ينجو، 

ظيمي للمدرسة على قدرتها على ". حيث هدفت الدراسة للتعرف على تأثير الهيكل التنكينيا



 زينب عواد مفلح درويش د/         يجي مهارات التخطيط االسترات

 سارة فواز علي آل عبد هللاأ / 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   2019أكتوبر   -  عاشرال العدد   -  35  لمجلدا 301

 

 

تطبيق الخطة االستراتيجية، ومدى تأثير الموارد البشرية للمدرسة على نجاح تطبيق الخطط 

االستراتيجية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة والمقابلة أداتا الدراسة، 

ً وثالثة من قادة المدارس ا84وتكونت عينة الدراسة من ) لثانوية في منطقة بارينجو ( معلما

بكينيا، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أربع من العناصر المؤثرة على قدرة المدارس الثانوية 

على تطبيق الخطط االستراتيجية وهي: الهيكل التنظيمي للمدرسة، والقيادة المدرسية، والموارد 

 البشرية والثقافة المؤسسية للمدرسة.

مية في "درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحكوعنوان م( ب2013دراسة )السقا، 

. ية"مدينة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر مشرفات اإلدارة المدرس

 ية فيحيث هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحكوم

رفات لمعرفية واألدائية من وجهة نظر مشمدينة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي ا

يث راسة، حة للداإلدارية المدرسية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأدا

ك ن درجة امتال( مشرفة. ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هي: أ67بلغ افراد العينة )

ن وجهة فية ممهارات التخطيط االستراتيجي المعرمديرات الثانوية الحكومية في مدينة الرياض ل

لتي انظر مشرفات اإلدارة المدرسية كانت متوسطة في جميع مراحل التخطيط االستراتيجي 

دات اعتمدتها الدراسة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات مفر

 هاراتية بمدينة الرياض لمالدراسة حول )درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحكوم

ة في دريبيالتخطيط االستراتيجي( باختالف متغيرات الدراسة الخبرة اإلدارية، والدورات الت

 مجال التخطيط. 

ى درجة توفر مهارات التخطيط االستراتيجي لدم( بعنوان "2012)العليمات، دراسة

 عرف علىلى التهدفت الدارسة إ". حيث القادة التربويين في وازارة التربية والتعليم في األردن

 عليم فيوالت درجة توفر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القادة التربويين في وزارة التربية

 ة طبقيةر عيناألردن، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، وتم اختيا

ي تعليم فلتربية والوالتعليم ومديريات ا ( قائداً تربوياً في وزارة التربية300عشوائية تكونت من )

ط األردن. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن درجة توفر مهارات التخطي

مجاالت يع الاالستراتيجي لدى القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم في األردن في جم

 توفر ات داللة إحصائية فيجاءت بدرجة متوسطة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذ

متغير عزى لمهارات التخطيط االستراتيجي على مجالي التحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات ت

ي في المركز الوظيفي، كما تبين عدم وجود فروق في مجاالت مهارات التخطيط االستراتيج

متغير لعزى تلتقويم، مجاالت اختيار االستراتيجيات، وتنفيذ رؤية وزارة التربية والتعليم، وا

لة ات دالالمركز الوظيفي أو على جميع المجاالت تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وجود فروق ذ

 متغيرإحصائية في مهارات التخطيط االستراتيجي على مجال اختيار االستراتيجيات تعزى ل

 الخبرة في مجال اإلدارة.
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مزايا ( بعنوان "Hambright, diamantes, 2004ودراسة هامبرايت وديمنتس )

فت ث هد. حيومعوقات التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية في المرحلة اإلعدادية"

بيق ات تطالدراسة إلى تحليل أدبيات التخطيط االستراتيجي التربوي المتعلقة بمزايا ومعوق

يلي، لتحلا التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

 من مؤتمرات ( بحثاً محكماً 28( مقاالً صحفياً، و)29( كتاباً، و)66وتكونت عينة الدراسة من )

 الدراسة ( رسائل دكتوراه، ومسؤولي التخطيط في المناطق التعليمية، واستخدمت6عالمية، و)

يط طالمقابلة الشخصية كأداة للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم معوقات التخ

تخطيط م بالاالستراتيجي تتمثل في نقص التمويل لعمليات التخطيط االستراتيجي، وضعف االلتزا

 يجي. االستراتيجي، والتطبيق العملي للخطة، وضعف مشاركة العاملين بالتخطيط االسترات

 عملية التخطيط االستراتيجي المستخدمة( بعنوان "Moxley,2003دراسة موكسلي )

توضيح  ة إلى".حيث هدفت الدراسمية الجنوبية الشرقية في الواليات المتحدةفي المناطق التعلي

 كيفية عمل خطوات التخطيط االستراتيجي في مدارس المناطق التعليمية في جنوب شرق

ج م المنهستخداالواليات المتحدة، وإلى أي مدى يرى المراقبون أن هذه العملية فعالة. وقد تم ا

راقبي م( من 180نة كأداة للدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة )الوصفي التحليلي واالستبا

. وليناالمدارس في ست واليات هي جورجيا وفلوريدا وكنتاكي وتنيسي والمسيسبي وجنوب كار

 ( من مدارس المناطق المذكورة لديها خطط%84,5وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن )

لتخطيط وافقون أو يوافقون بشدة على أن ل( من مراقبي التعليم ي%89,1استراتيجية، وأن )

وا إلى أن ( من مراقبي وخبراء التعليم أشار%66,7االستراتيجي كعملية مفيدة ومريحة، وأن )

نه في ة إلى ألدراساالفعالية الكلية للتخطيط االستراتيجي هي عالية أو عالية جداً. وأخيراً أشارت 

يّمة، قملية ستراتيجي على مر السنين باعتباره عحين أن مجتمع األعمال ينظر إلى التخطيط اال

اتباع وخطيط إال أنه من األهمية بمكان أن يقوم قادة المناطق المدرسية بالتخطيط لعملية الت

 استراتيجيات محددة في عملية تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 دراسات السابقة:أوجه الشبة بين الدراسة الحالية وال

نها يث أفقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من ح من حيث الموضوع:

            ة م(، ودراس2016تدرس مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القادة كدراسة )المهيدلي، 

 م(.2012م(، ودارسة )العليمات، 2013)السقا، 

لمنهج الوصفي للدراسة الحالية وبذلك هي تتفق مع استخدمت الدراسة ا من حيث المنهج:

م(، ودراسة ألوكو واوينو 2015م(، ودراسة )الحربي، 2016دراسة العريفي والمطيري )
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(Owino R. ,Oloko M, 2015 ،ودراسة شمواي وليبو 2012(، دراسة )العليمات )م

التحليلي كال (، فيما استخدم المنهج الوصفي Chemwei, Leboo, Koech, 2014وكويتش )

 (.Moxley, 2003م(، ودراسة )2013م(، ودراسة )السقا، 2016من: دراسة )المهيدلي، 

           سة درا : كانت االستبانة هي أداة الدراسة الحالية وهي بهذا تتفق معأدارة الدراسة

كو م(، ودراسة ألو2015م(، ودراسة الحربي )2016كالً من: دراسة العريفي والمطيري )

م( ودراسة المهيدلي 2012(، دراسة العليمات )Owino R. ,Oloko M, 2015ينو )واو

 (.Moxley, 2003م(، ودراسة )2013م(، ودراسة السقا )2016)

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

يث حفقد اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من  من حيث الموضوع:

دراسة كتناولت ودوره في تجويد أداء مدارس التربية الخاصة مدارس التربية الخاصة أنها 

لمدرسية ام( وموضوعها استراتيجية مقترحة إلعداد الخطة السنوية 2016)العريفي والمطيري، 

م( فقد 2015لدى قائدات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض لنظام المقررات. ودراسة )الحربي، 

ة لمرحلت تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي من وجهة نظر مديرات مدارس اتناولت معوقا

عوامل ( وتناولت الOwino ,Oloko, 2015الثانوية بمدينة الرياض. ودراسة ألوكو واوينو )

واي راسة شما، ودالمؤثرة في تنفيذ الممارسات االستراتيجية في المدارس الثانوية العامة في كيني

          ( والتي بعنوان العوامل التيChemwei, Leboo, Koech, 2014وليبو وكويتش )

اسة ، ودرتعرقل تنفيذ الخطط االستراتيجية في المدارس الثانوية في منظقة بارينجو بكينيا

(Moxley, 2003 التي هدفت الدراسة على توضيح كيفية عمل خطوات التخطيط )

اسة وب شرق الواليات المتحدة. ، ودراالستراتيجي في مدارس المناطق التعليمية في جن

 ,( بعنوان مزايا ومعوقات التخطيطHambright, diamantes 2004هامبرابت وديمنتس )

 االستراتيجي في المؤسسات التعليمية في المرحلة اإلعدادية. 

ها تطبيقحيث اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة ب من حيث العينة:

مشرفين م(، وعلى المعلمين والقادة وال2016لمشرفات كدراسة )المهيدلي، على القائدات وا

، م(، ودراسة )الحربي2016م(، ودراسة العريفي و)المطيري، 2014كدراسة )جاد هللا، 

 م( التي تناولت فقط قادة المدارس.2015
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مكاتب م( والتي تناولتا القادة في إدارات و2012واختلفت مع دارسة )العليمات، 

ت ( التي تناولMoxley, 2003م(، ودارسة )2013ليم، واختلفت مع دراسة )السقا، التع

( التي Chemwei, Leboo, Koech, 2014المشرفين. ودراسة شمواي وليبو وكويتش )

 (Owino,Oloko, 2015تناولت القادة والمعلمين. ودراسةاوينو وألوكو )

السابقة             الدراسات حيث اختلفت الدراسة الحالية عن بعض  من حيث األداة:

,( التي Hambright, diamantes 2004في األداة كدراسة دراسة هامبرابت وديمنتس )

 ,Chemwei)                     استخدمت المقابلة كأداة للدراسة، ودراسة  شمواي وليبو وكويتش

Leboo, Koech, 2014بانة كأداة للدراسة.(، فقد استخدمت الدراسة المقابلة الشخصية واالست 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 تميزت الدراسة الحالية بتطبيقها على مدراس محافظة حوطة بني تميم. .1

 تميزت الدراسة الحالية بتطبيقها على مجتمع المعلمات فقط. .2

 منهجية الدراسة، وإجراءاتها

ً لمنهج الدراسة ا ً تفصيليا ً لمجتمعها، تناول هذا الفصل وصفا ها، عينتولمطبق، ووصفا

 ثباتها،قها ووبيان خصائص أفراد الدارسة، واستعراض كيفية بناء أداة الدراسة، والتحقق من صد

ة التي إلحصائيلجة اكما تناول أيضاً إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية، وأخيراً بيان أساليب المعا

 استخدمت في تحليل البيانات.

 : منهج الدراسة

سة لدرااتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، لمالءمته لطبيعة ل

(، أنه 76، 2005وأهدافها. ومن خصائص هذا المنهج كما يرى عبيدات، وعبد الرحمن، وكايد )

 يصف الواقع وصفاً دقيقاً ويعبر عن المشكلة كماً وكيفاً.

  :مجتمع الدراسة

خالل  معلمات مدارس البنات بمحافظة حوطة بني تميم، تكون مجتمع الدراسة من جميع 

( معلمة، بحسب إحصائية قسم 939هـ(، والبالغ عددهن )1440-1439الفصل الدراسي )

 التخطيط والمعلومات بإدارة التربية والتعليم بحوطة بني تميم.

 :عينة الدراسة

وتمثل  قة العشوائية،( معلمة، والتي تم اختيارها بالطري244تكونت عينة الدراسة من )  

 ( معلمة.939( من مجتمع عينة الدراسة والبالغ )%25ما نسبته )
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 :أداة الدراسة

داف يق أهتم استخدام "االستبانة" أداةً لجمع البيانات، وهي األداة المناسبة لتحق

، سةاري للدرالنظ الدراسة، وعليه فقد قامت الباحثتان بتصميم استبانة مستفيدةً في ذلك من اإلطار

 وقد تكونت االستبانة من جزأين.

 :واحتوى على البيانات األولية وهيالجزء األول: 

  )المرحلة الدراسية: )ابتدائي، متوسط، ثانوي 

  )المؤهل العلمي: )دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا 

 ( سنوات.10( سنوات، أكثر من )10-5( سنوات، من )5عدد سنوات الخبرة: أقل من ) 

 يبية، من ( دورات تدر5دورات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي: )أقل من )عدد ال

 ( دورات تدريبية، عشر دورات تدريبية وأكثر(.5-10)

 (47واحتوى على محاور الدراسة، موزعة على محورين احتوت على ) والجزء الثاني:

 عبارة هما: 

 ( عبارات.8ن )مهارات تشخيص وتحليل الواقع وتكون م المحور األول:

 ( عبارة.11مهارات إعداد وتنفيذ الخطة وتكون من ) المحور الثاني:

 .( عبارات10مهارات المتابعة والتقويم وتكون من ) المحور الثالث:

سي، لحماويقابل كل عبارة من عبارات المحاور الثالثة قائمة تدرج وفق مقياس ليكرت ا

بدرجة  ليلة،قبدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة  تحمل العبارات التالية:)بدرجة كبيرة جداً،

 اً.حصائيإقليلة جداً(، وقد تم إعطاء كل عبارة من عبارات االستبانة درجة لتتم معالجتها 

 صدق أداة الدراسة:

ً آخر           ويعني بالصدق القدرة على قياس السمة التي وضع لقياسها، وليس شيئا

 وقد تم التحقق من صدق األداة من خال ما يلي:  (.182م، ص2014)مطاوع والخليفة، 

 صدق االتساق الظاهري:

بعد بناء االستبانة في صورتها األولية تم عرضها على المحكمين من أساتذة الجامعات، 

والمختصين في مجال اإلدارة التربوية وخاصة في مجال القيادة التربوية، إلبداء مقترحاتهم 

انتماء العبارات للمحاور، وسالمة الصياغة اللغوية، وإبداء أي وأراءهم ومالحظاتهم حول مدى 

تعديل رأوه مناسبا من حذف أو إضافة للخروج بالصورة النهائية لألداة، وأنها تقيس ما يراد 

قياسه، ومن ثم تم تجميع مالحظات المحكمين في نموذج مستقل، واإلبقاء على العبارات التي تم 
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ة العبارات المركبة، واالكتفاء بعبارة من العبارات المتشابهة أو االتفاق عليها، وإعادة صياغ

الجمع بينها، وحذف العبارات التي أجمع المحكمون على حذفها، وتصحيح األخطاء اللغوية 

والنحوية، وإعادة صياغة العبارات التي رأى المحكمون إعادة صياغتها وهو ما يسمى بالصدق 

 الظاهري لالستبانة.

 الداخلي لألداة )االستبانة(:  صدق االتساق 

ً بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثتان بتطبيقها مي ينة  على عدانيا

يرسون ب( فردا، ومن خالل بيانات العينة تم حساب معامل ارتباط 24استطالعية مكونة من )

بارات ن العجة كل عبارة ملمعرفة الصدق الداخلي لألداة حيث تم حساب معامل االرتباط بين در

 مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه كما في الجدول التالي:

 (1الجدول رقم )

 مي اليهي تنتمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذ

 العبارة، وأيضا ارتباط المحور ككل باالستبيان كامل:

 المحور
رقم 

 العبارة

معامل ارتباط 

 العبارة بالمحور

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

معامل ارتباط 

المحور ككل 

 باالستبيان ككل

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

المحور األول: مهارات تشخيص 

 وتحليل الواقع لدى القائدات

1 0.671** 0.000 

0.895** 

 

0.000 

 

2 0.674** 0.000 

3 0.727** 0.000 

4 0.656** 0.000 

5 0.800** 0.000 

6 0.670** 0.000 

7 0.623** 0.000 

8 0.843** 0.000 

المحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ 

 الخطة لدى القائدات

1 0.788** 0.000 

0.925** 

 

0.000 

 

2 0.774** 0.000 

3 0.795** 0.000 

4 0.704** 0.000 

5 0.776** 0.000 

6 0.786** 0.000 

7 0.793** 0.000 

8 0.718** 0.000 

9 0.764** 0.000 

10 0.798** 0.000 
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ً 1من الجدول رقم ) ، وهذا ( نالحظ ان جميع معامالت االرتباطات كانت دالة احصائيا

رتبط ي اليها، وكذلك المحور ككل ميعني أن جميع العبارات مرتبطة بالمحاور التي تنتم

 باالستبيان، وال يمكن حذف أي منها.

 ثبات األداة: 

ل ام معاماستخدللتأكد من ثبات أداة الدراسة قامت الباحثتان بقياس ثبات أداة الدراسة ب

 (: 1ألفا كرونباخ وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم)

 (2الجدول رقم )

ن وفق ستبياائي لكل محور من محاور االستبيان وكذلك الثبات العام لالمعامالت الثبات اإلحص

 طريقة ألفا كرو نباخ:

(، 0.960( أن معامل الثبات العام لالستبيان ككل بلغ )2يتضح من نتائج الجدول رقم )

الدراسة، مما يدل على أن أداة الدراسة )االستبيان( تتصف بالثبات الكبير بما يحقق أغراض 

 ويجعل التحليل اإلحصائي سليماً ومقبوالً.

11 0.778** 0.000 

المحور الثالث: مهارات المتابعة 

 والتقويم لدى القائدات

1 0.777** 0.000 

0.898** 

 

0.000 

 

2 0.795** 0.000 

3 0.784** 0.000 

4 0.792** 0.000 

5 0.792** 0.000 

6 0.863** 0.000 

7 0.808** 0.000 

8 0.821** 0.000 

9 0.764** 0.000 

10 0.830** 0.000 

 معامل الفا كرو نباخ عدد العبارات المحور

 0.844 8 المحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدات

 0.931 11 المحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات

 0.938 10 محور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى القائداتال

 0.960 29 االستبيان كامالً )الثبات العام(
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 اإلحصاء الوصفي )التكرارات، النسب، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري(. .1

 معامل الفا كرو نباخ لقياس الثبات االحصائي لالستبيان. .2

 معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لالستبيان. .3

نة ( لداللة الفروق بين استجابات عي(One Way ANOVAدول تحليل التباين األحادي ج .4

 حوطة الدراسة في درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة

ً لمتغيرات )المؤهل العلمي، المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخب دد رة، عبني تميم وفقا

 الدورات التدريبية(.

 Statistical Package for Socialستخدام برامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم ا .5

Sciences ( والتي يرمز له اختصاراً بالرمزSPSS, 24.لتحليل البيانات ) 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 تمهيد:

لى عبارات سة عتناول هذا الفصل نتائج أسئلة الدراسة من خالل عرض إجابات عينة الدرا      

 سابقة.ات الاالستبيان، ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراسة، والدراس

  نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:

طة بني ما درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حو       

 ؟2030ية المملكة تميم من وجهة نظر المعلمات في ضوء رؤ

افظة يجي لدى قائدات مدارس محللتعرف على درجة توافر مهارات التخطيط االسترات

 وسطاتحوطة بني تميم من وجهة نظر المعلمات، تم حساب التكرارات والنسب المئوية، المت

درجة  تبيانالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات عينة الدراسة على عبارات اس

جهة ني تميم من وتوافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة ب

 (.3نظر المعلمات، وهذه مرتبة ترتيباً تنازلياً كما هي موضحة في جدول)

 (3الجدول رقم )

حاور المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة على كل محور من م

بني  استبيان درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة

 تميم من وجهة نظر المعلمات:
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               ( أن المتوسط الحسابي العام لالستبيان ككل3يتضح من الجدول رقم )

وهذا المتوسط  (،0.94(، وبانحراف معياري )3.87)مهارات التخطيط االستراتيجي ككل( بلغ)

 يعني ان درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي ككل عالية.

 وتم ترتيب المجاالت حسب المتوسط الحسابي كما يلي حيث: 

 (3.98) متوسطبجاء المحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات بالمرتبة االولى 

 ( وبدرجة موافقة عالية.0.93وانحراف معياري )

 (3.82) متوسطباء المحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدات بالمرتبة الثانية ج

 ( وبدرجة موافقة عالية. 91وانحراف معياري )

سط بمتو جاء المحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدات بالمرتبة الثالثة

 لية. ( وبدرجة موافقة عا0.98( وانحراف معياري )3.82)

م( التي أظهرت أن الكفايات 2016وهي بهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )المهيدلي،   

م( التي أظهرت أن 2015األدائية لمديرات المدراس بدرجة عالية.  ونتيجة دراسة )الحربي، 

مديرات مدارس المرحلة الثانوية يطبقن التخطيط االستراتيجي بدرجة عالية، وموافقة معظم 

م( التي أظهرت نتائجها أن واقع 2016العينة وبدرجة عالية. ودراسة )المطيري والعريفي، أفراد 

إعداد الخطة السنوية في إدارة مدارس نظام المقررات الثانوية للبنات بمدينة الرياض جاءت 

م( التي أظهرت نتائجها أ، هناك موافقة بين أفراد 2015بدرجة موافقة عالية. ودراسة )الحربي، 

 المحور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التفسير الترتيب

 عالية 1 0.93 3.98 اتالمحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائد 2

 عالية 2 0.91 3.82 تالمحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدا 3

 عالية 3 0.98 3.82 اتل: مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدالمحور األو 1

 عالية - 0.94 3.87 مهارات التخطيط االستراتيجي ككل 
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الدراسة على أن مديرات مدارس المرحلة الثانوية يمتكن القدرة على ممارسة التخطط  عينة

م( التي أظهرت نتائجها أن درجة توفر 2012االستراتيجي بدرجة عالية ،ودراسة )العليمات، 

مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم في األردن في 

 الت جاءت بدرجة متوسطة. جميع المجا

ة لدراساوقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة 

 لعبارات كل محور من محاور الدراسة وهي كالتالي:

 المحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع

لى سة عاتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر

 عبارات محور "مهارات تشخيص وتحليل الواقع" وهي كالتالي:

 (4الجدول رقم )

بات ستجاالالتكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 عينة الدراسة على عبارات محور مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدات:

 العبارة م

 درجة الممارسة
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

ر
لت
ا

 

ر
سي

تف
ال

 ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً  
ضعيفة 

 جداً 

2 

مطلعة على واقع 

البيئة الخارجية 

 للمدرسة

116 

47.5% 

72 

29.5% 

54 

22.1% 

2 

0.8% 

0 

0.0% 
 عالية جداً  1 0.82 4.24

4 

قادرة على حصر 

جميع اإلمكانات 

المادية والبشرية في 

 لمدرسةا

114 

46.7% 

68 

27.9% 

56 

23% 

6 

2.5% 

0 

0.0% 
 عالية 2 0.87 4.19

1 

ملمة بالنظم واللوائح 

التي تستند عليها 

 المدرسة

98 

40.2% 

80 

32.8% 

66 

27% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 
 عالية 3 0.81 4.13

3 

قادرة على استشراف 

مستقبل المدرسة في 

ضوء التطورات 

 المتسارعة

92 

37.7% 

74 

30.3% 

72 

29.5% 

6 

2.5% 

0 

0.0% 
 عالية 4 0.88 4.03

5 

ملمة بأسس تحديد 

احتياجات البيئة 

 المدرسية

84 

34.4% 

86 

35.2% 

68 

27.9% 

4 

1.6% 

2 

0.8% 
 عالية 5 0.88 4.01

 عالية 6 0.99 3.57 2 24 110 50 58ملمة باالتجاهات  8
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حليل ( أن المتوسط الحسابي العام للمحور )مهارات تشخيص وت4يتضح من الجدول رقم)

ان درجة  (، وهذا المتوسط يعني0.98(، وبانحراف معياري )3.82الواقع لدى القائدات( بلغ )

 لواقع لدى القائدات عالية.توافر مهارات تشخيص وتحليل ا

حل لمرااوتعزو الباحثتان هذه النتيجة لكون محافظة حوطة بني تميم تضم مدارس لجميع 

ا حصره والتي قد تكون ذات محدودية في عدد الطالبات واالمكانيات وهو ما يجعل من السهل

برامج ل الخال والتركيز على جوانب القصور والتحديات وبالتالي القدرة على التغلب عليها من

 مكتب الموضوعة بالخطة المدرسية، إضافة إلى الدورات التدريبية الدورية والتي يقيمها

طة االشراف التربوي حول االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية وكيفية إعداد الخ

ً دقيق اليب ا كأساالستراتيجية للمدرسة، إال أن بعضاً من مهارات إعداد الخطة تتطلب تخصصا

 ي تنويعفصورا حليل البيانات ومعالجتها إحصائياً، كما قد أن لدى البعض من قائدات المدراس قت

 أساليب جمع البيانات الالزمة لتشخيص البيئة الواقع.

 وتم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي كما يلي حيث: 

ة األولى بالمرتب( وهي "مطلعة على واقع البيئة الخارجية للمدرسة" 2جاءت العبارة رقم ) -

تعزو (، وبدرجة موافقة "عالية جداً". و0.82( وانحراف معياري )4.24بمتوسط حسابي )

قع برة بوار الخالباحثتان هذه النتيجة لكون قائدات المدارس بحوطة بني تميم يمتلكن من الكثي

ديد تهن العحة منالبيئة الخارجية للمدرسة لكون غالبيتهم من أبنائها وممن أمضين أعواماً كثير

 من المعلومات حول واقع المحافظة ومؤسساتها.

( وهي "قادرة على حصر جميع اإلمكانات المادية والبشرية في 4جاءت العبارة رقم ) -

(، وبدرجة 0.87( وانحراف معياري )4.19المدرسة" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

ة أعداد الطالبات في الكثير من مدارس موافقة "عالية". وتعزو الباحثتان هذه النتيجة لمحدودي

الحديثة في اإلدارة 

 المدرسية.

23.8% 20.5% 45.1% 9.8% 0.8% 

6 

م أدوات علمية تستخد

متعددة لجمع البيانات 

والمعلومات 

)كاالستبانة 

والمالحظة والمقابلة 

والسجالت الموثقة( 

 لتشخيص الواقع

48 

19.7% 

54 

22.1% 

84 

34.4% 

26 

10.7

% 

32 

13.1

% 

 متوسطة 7 1.26 3.25

7 

ملمة بأساليب تحليل 

البيانات ومعالجتها 

.ً  إحصائيا

46 

18.9% 

54 

22.1% 

78 

32% 

24 

9.8% 

42 

17.2

% 

 متوسطة 8 1.32 3.16

 عالية  0.98 3.82 المتوسط الحسابي العام
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حوطة بني تميم وخاصة النائية منها، وبالتالي محدودية إمكانياتها المادية والبشرية وهو ما قد 

يجعل قائدات المدارس قادرات على حصرها في مدارسهن. لذا فقد جاءت استجابات عينة 

               ة تتفق مع نتيجة دراسة الدراسة على العبارة بدرجة موافقة عالية. وهي بهذه النتيج

م( والتي أظهرت نتائجها أن استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة " 2016)المهيدلي، 

إلمام مديرة المدرسة باإلمكانات البشرية والمادية المتاحة بإدارتها التعليمية" جاءت بدرجة 

 موافقة عالية.

ً ( وهي "ملمة بأسا7جاءت العبارة رقم ) -  " بالمرتبةليب تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا

". (، وبدرجة موافقة "متوسطة1.32( وانحراف معياري )3.16األخيرة بمتوسط حسابي )

 ً  صص دقيق، تخوتعزو الباحثتان هذه النتيجة لكون أساليب تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا

وقد  هارة.لتدريبية المتالك تلك الميستلزم من قائدة المدرسة حضور العديد من الدورات ا

ُ لتلك الدورات التي يفترض أن يزودها بها مكتب االشراف الت وقد  ربوي.تكون تفتقر فعليا

تفق مع يجة تيكون التقصير من القائدة ذاتها في رغبتها بحضور تلك الدورات. وهي بهذه النت

           جابات أفراد عينةم( والتي أظهرت نتائجها أن است2016نتيجة دراسة )المهيدلي، 

ربوية" ة التالدراسة على العبارة "إلمام مديرة المدرسة بأساليب تحليل البيانات اإلحصائي

 جاءت بدرجة متوسطة.

 المحور الثاني: محور مهارات إعداد وتنفيذ الخطة

لى اسة عتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر

 ات محور" مهارات إعداد وتنفيذ الخطة" وهي كالتالي:عبار

 (5الجدول رقم )

بات ستجاالالتكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 عينة الدراسة على عبارات محور مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات:

 العبارة م

 درجة الممارسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

ر
لت
ا

 

ر
سي

تف
ال

 ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً  
ضعيفة 

 جداً 

1 

تحدد األهداف 

االستراتيجية باالستفادة من 

 تحليل البيئة المدرسية.

116 

47.5% 

74 

30.3% 

52 

21.3% 

2 

0.8% 

0 

0.0% 
4.25 0.82 1 

عالية 

 جداً 

7 

توزع المهام بين أعضاء 

على الفريق بما يساعد 

 تنفيذ أهداف الخطة.

120 

49.2% 

66 

27% 

46 

18.9% 

12 

4.9% 

0 

0.0% 
4.20 0.92 2 

عالية 

 جداً 

3 

تفصل الهدف العام إلى 

عدد من األهداف الفرعية/ 

 التفصيلية.

116 

47.5% 

58 

23.8% 

64 

26.2% 

6 

2.5% 

0 

0.0% 
 عالية 3 0.90 4.16

6 
تفوض الصالحيات تيسيراً 

 لتنفيذ الخطة.

108 

44.3% 

64 

26.2% 

60 

24.6% 

12 

4.9% 

0 

0.0% 
 عالية 4 0.94 4.10

5 

تشكل فريق إعداد وتنفيذ 

الخطة مع مراعاة تنوع 

 والتخصصات والقدرات.

96 

39.3% 

78 

32% 

52 

21.3% 

10 

4.1% 

8 

3.3% 
 عالية 5 1.03 4.00
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 العبارة م

 درجة الممارسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

ر
لت
ا

 

ر
سي

تف
ال

 ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً  
ضعيفة 

 جداً 

2 
تستخدم المنهجية علمية في 

 ترتيب األولويات.

88 

36.1% 

82 

33.6% 

60 

24.6% 

10 

4.1% 

4 

1.6% 
 عالية 6 0.96 3.98

4 

تدير الوقت بفعالية بما 

يضمن تحقيق أهداف 

 الخطة في الزمن المحدد.

60 

24.6% 

106 

43.4% 

70 

28.7% 

70 

28.7% 

2 

0.8% 
 عالية 7 0.83 3.89

11 

تتخذ إجراءات بديلة مناسبة 

عند مواجهة مشكالت أثناء 

 تنفيذ الخطة.

84 

34.4% 

66 

27% 

78 

32% 

16 

6.6% 

0 

0.0% 
 عالية 8 0.96 3.89

10 

قادرة على تحديد الفجوة 

بين الواقع والمطلوب 

تنفيذه مستقبالً في البيئة 

 المدرسية.

68 

27.9% 

90 

36.9% 

70 

28.7% 

16 

6.6% 

0 

0.0% 
 عالية 9 0.90 3.86

8 

تستخدم وسائل متعددة 

لإلعالن عن وقت تنفيذ 

 الخطة المدرسية.

70 

28.7% 

76 

31.1% 

74 

30.3% 

18 

7.4% 

6 

2.5% 
 عالية 10 1.03 3.76

9 
تعمل على صياغة رؤية 

 تشاركية للمدرسة.

56 

23% 

76 

31.1% 

96 

39.3% 

12 

4.9% 

4 

1.6% 
 عالية 11 0.94 3.69

 عالية - 0.93 3.98 المتوسط الحسابي العام

             ( يتضح ما يلي: أن المتوسط الحسابي العام لمحور 5من الجدول رقم )

(، وهذا 0.93(، وبانحراف معياري )3.98د وتنفيذ الخطة لدى القائدات( بلغ ))مهارات إعدا

لباحثة اتعزو المتوسط يعني أن درجة توافر مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات عالية. و

 يجي فالستراتهذه النتيجة بأن مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات هي جوهر التخطيط اال

ها، سوم ليئة واإلعداد طالما كان فريق العمل يعجز عن تنفيذها وفق ما هو مرجدوى من الته

ل ذلك كركية فتشكيل الفريق وترتيب األولويات وتحديد زمن التنفيذ أضافة إلى صياغة رؤية تشا

 البرامجرات وبتطلب مهارات متقدمة، قد تكون القائدة اكتسبتها من خالل سنوات الخدمة أو الدو

  لىعى إعداد الخطة، والتي يحرص مكتب اإلشراف التربوي بحوطة بني تميم التدريبية عل

 تنفيذها دورياً.

 وتم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي حيث:

لبيئة ا( وهي "تحدد األهداف االستراتيجية باالستفادة من تحليل 1جاءت العبارة رقم ) -

رجة (، وبد0.82راف معياري )( وانح4.25المدرسية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ية المدرس لبيئةاموافقة "عالية". وتعزو الباحثتان هذه النتيجة لكون قدرة القائدة على تحليل 

صور ينعكس على قدرتها على تحديد األهداف االستراتيجية، فاألهداف تعكس جوانب الق

 والتحديات التي تواجهها المدرسة.

م( التي أظهرت نتائجها أن 2015سة )الحربي، وهي بهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا

استجابات افراد عينة الدراسة على العبارة "أضع البرامج التي تحقق كل هدف من أهداف الخطة 
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المدرسية" بدرجة عالية جداً. وتعزو الباحثتان هذه النتيجة بأن فريق العمل والمنفذين واألهداف 

لك البرامج والمشاريع ينبغي أن تكون معدة لتحقيق المحددة بحاجة لبرامج ومشاريع لتحقيقها وت

الهدف المراد تحقيقه، لذا قد تحرص قائدات المدراس قادرات على إعداد برامج تخدم أهداف 

 الخطة المدرسية وذلك يتضح من خالل ردود استجابات عينة الدراسة.

ذ أهداف لى تنفي( وهي "توزع المهام بين أعضاء الفريق بما يساعد ع7جاءت العبارة رقم ) -

ة موافقة (، وبدرج0.92( وانحراف معياري )4.20الخطة" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

ضروري  لفريق"عالية". وتعزو الباحثتان هذه النتيجة بأن توزيع المهام بعدالة بين أعضاء ا

ة هو داللف اليةلتوزيع الجهد وبالتالي أداء المهمة كما يجب أن تكون، ولهذا فقد جاء بدرجة ع

  على حرص قائدات المدراس بمحافظة حوطة بني تميم على توزيع المهام بتوازن بين

 أعضاء الفريق.

جها أن م( التي أظهرت نتائ2015وهي بهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )الحربي، 

" خطةيذ الاستجابات افراد عينة الدراسة على العبارة "أحدد مسؤوليات فريق العمل تجاه تنف

من  يجعل جاءت بدرجة موافقة عالية. وتعزو الباحثتان هذه  النتيجة بأن تحديد المسؤوليات

لشكل ها باأعضاء فريق العمل على دراية بالمهام المطلوب تنفيذها وبالتالي يلتزمون بتنفيذ

 المطلوب والوقت المناسب.

 أظهرت م( التي2016وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )المطيري والعريفي، 

عداد إللعمل نتائجها أن استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة "القدرة على بناء فريق ا

 الخطة في مدارس نظام المقررات" جاءت بدرجة موافقة عالية.

ألخيرة ا( وهي "تعمل على صياغة رؤية تشاركية للمدرسة" بالمرتبة 9جاءت العبارة رقم ) -

(، وبدرجة موافقة "عالية". وتعزو 0.94معياري )( وانحراف 3.69بمتوسط حسابي )

محددة، واضحة والباحثة هذه النتيجة بأن الخطة التي سيلتزم الجميع بتنفيذها تبنى على رؤية 

ة ة تاموبالتالي فإن مشاركة أعضاء الفريق بصياغة الرؤية تجعلهم على وعي كامل وقناع

 برؤية المدرسة التي سيعملون جاهدين على تحقيقها.

ن أم( التي أظهرت نتائجها 2015وهي بهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )الحربي، 

ية استجابات افراد عينة الدراسة على العبارة "شاركت منسوبات المدرسة في وضع الرؤ

 والرسالة الخاصة بالمدرسة" التي جاءت بدرجة موافقة عالية.

 المحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم:

لى اسة عالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر تم حساب

 عبارات محور" مهارات التقويم والمتابعة" وهي كالتالي:

 (6الجدول رقم )

بات ستجاالالتكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 المتابعة والتقويم لدى القائدات:عينة الدراسة على عبارات محور مهارات 
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( أن المتوسط الحسابي العام لمحور )مهارات المتابعة والتقويم 6يتضح من الجدول رقم)

(، وهذا المتوسط يعني ان درجة توافر 0.91(، وبانحراف معياري )3.82لدى القائدات( )

احثة هذه النتيجة لوعي قائدات المدارس مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدات عالية. وتعزو الب

بأهمية المتابعة والتقويم بشكل عام من خالل أشراك المنفذين بعملية المتابعة والتقويم وتزويدهم 

 بالتغذية الراجعة، إضافة إلى تنويع وسائل التقويم كما أشارت النتائج.

 وتم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي حيث جاءت كم يلي: 

( وهي "تعدل الخطة في ضوء التغذية الراجعة" بالمرتبة األولى 10العبارة رقم ) جاءت -

(، وبدرجة موافقة "عالية". وتعزو 0.85( وانحراف معياري )4.00بمتوسط حسابي )

الباحثتان هذه النتيجة لقدرة قائدات المدارس على تعديل الخطة في ضوء التغذية الراجعة 

جميع المحاور على درجة موافقة عالية. وهي بذلك تتفق  خالل تنفيذ الخطة بداللة حصول

م( التي أظهرت نتائجها أن استجابات افراد عينة الدراسة 2015مع نتيجة دراسة )الحربي، 

ً للتغذية الراجعة" التي جاءت  على العبارة "أراعي مرونة الخطة وقابليتها للتعديل وفقا

يجة بأنه طالما كانت قائدة المدرسة تعمل جاهدة بدرجة موافقة عالية. وتعزو الباحثة هذه النت

 العبارة م

 درجة الممارسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
رتي

الت
 

ر
سي

تف
ال

 

عالية 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة عالية

ضعيفة 

 جداً 

10 
تعدل الخطة في ضوء التغذية 

 الراجعة.

78 

32% 

96 

39.3% 

64 

26.2% 

4 

1.6% 

2 

0.8% 
 عالية 1 0.85 4.00

9 
ي خطة تطويرية للمدرسة تبن

 بناء على نتائج التقويم السابقة.

66 

27% 

92 

37.7% 

78 

32% 

8 

3.3% 

0 

0.0% 
 عالية 2 0.84 3.89

7 
تحلل وتفسير نتائج التقويم في 

 ضوء تحليل الواقع المدرسي.

70 

28.7% 

86 

35.2% 

78 

32% 

6 

2.5% 

4 

1.6% 
 عالية 3 0.92 3.87

4 

تضع خطة إجرائية لمتابعة 

المدرسية في جميع  الخطة

 مراحلها.

74 

30.3% 

74 

30.3% 

84 

34.4% 

10 

4.1% 

2 

0.8% 
 عالية 4 0.93 3.85

5 
تضع معايير ومؤشرات 

 محددة إلجراء عملية التقييم.

54 

22.1% 

102 

41.8% 

76 

31.1% 

12 

4.9% 

0 

0.0% 
 عالية 5 0.84 3.81

8 

تزود كل الجهات المنفذة 

بالتغذية الراجعة لعملية تنفيذ 

 خطةال

58 

23.8% 

94 

38.5% 

78 

32% 

10 

4.1% 

4 

1.6% 
 عالية 6 0.91 3.79

1 

ملمة بأهمية التقويم القبلي 

للخطة حسب معايير علمية 

 محددة.

60 

24.6% 

92 

37.7% 

72 

29.5% 

10 

4.1% 

10 

4.1% 
 عالية 7 1.01 3.75

3 
تشرك المعنيين في الخطة في 

 عملية المتابعة والتقويم.

58 

23.8% 

88 

36.1% 

84 

34.4% 

6 

2.5% 

8 

3.3% 
 عالية 8 0.96 3.75

6 
تستخدم طرق ووسائل متعددة 

 في التقويم.

62 

25.4% 

82 

33.6% 

84 

34.4% 

8 

3.3% 

8 

3.3% 
 عالية 9 0.98 3.75

2 

ملمة بأهمية التقويم النهائي 

للخطة حسب معايير علمية 

 محددة.

48 

19.7% 

100 

41% 

86 

35.2% 

4 

1.6% 

6 

2.5% 
 يةعال 10 0.88 3.74

 عالية - 0.91 3.82 المتوسط الحسابي العام
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على تعديل الخطة وفق التغذية الراجعة فإنها ستحرص على أن تكون الخطة مرنة وقابلة 

 للتعديل.

 م السابقة"( وهي "تبني خطة تطويرية للمدرسة بناء على نتائج التقوي9جاءت العبارة رقم ) -

ة (، وبدرجة موافق0.84راف معياري )( وانح3.89بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

الية، فقة ع"عالية". وتعزو الباحثتان هذه النتيجة لحصول جميع المحاور ككل على درجة موا

فمن خاللها  وهو داللة على حرص قائدات المدرسة على االستفادة من نتائج التقويم السابقة،

مع  تختلف وهي بهذه النتيجةيتبين أوجه القصور التي ينبغي معالجتها في الخطط التالية. 

الدراسة  م( والتي أظهرت نتائجها أن استجابات أفراد عينة2016نتيجة دراسة )المهيدلي، 

" التي داريةعلى العبارة "توظف مديرة المدرسة نتائج التقويم الذاتي لتطوير أساليبها اإل

 جاءت بدرجة متوسطة.

لمية النهائي للخطة حسب معايير ع( وهي "ملمة بأهمية التقويم 2جاءت العبارة رقم ) -

ة (، وبدرج0.88( وانحراف معياري )3.74محددة" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

صور انب القرز جوموافقة "عالية". وتعزو الباحثتان تلك النتيجة بأن التقويم النهائي للخطة يب

 في الخطة المنفذة، ومدى موافقتها للمعايير المحددة مسبقا.

 لسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:نتائج ا

ات ( لدرجة توافر مهار0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

لمات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم من وجهة نظر المع

دراسية، ة التعزى للمتغيرات التالية: )المؤهل العلمي، المرحل 2030في ضوء رؤية المملكة 

 عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي(؟

ة عياريلإلجابة على السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

دارس الستجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات م

دد عسية، تعزى للمتغيرات التالية: )المؤهل العلمي، المرحلة الدرا محافظة حوطة بني تميم

 سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي(.

 المتغير األول: المؤهل العلمي

درجة اسة لتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر

ً لماالستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفق توافر مهارات التخطيط تغير ا

 (.7)المؤهل العلمي(، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم)

 (7الجدول )

رات ر مهاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة تواف

 ظة حوطة بني تميم حسب متغيرالتخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محاف

 )المؤهل العلمي(. 
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( أن هنالك فروقات ظاهرية في متوسطات استجابات عينة 7يتبين من الجدول )

الدراسة في درجة توافر )مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدات، مهارات إعداد وتنفيذ 

لخطة لدى القائدات، مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدات، ومهارات التخطيط االستراتيجي ا

ً لمتغير )المؤهل العلمي(، ولتحديد مستوى الداللة االحصائية لتلك الفروقات، تم  ككل( وفقا

(، كما هو مبين في الجدول (One Way ANOVAاستخدام جدول تحليل التباين األحادي 

 (.8رقم)

 (8دول )الج

( لداللة الفروق مهارات (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

ل التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم حسب متغير )المؤه

 العلمي(

 المحور
المؤهل 

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى 

 القائدات

 0.69 4.02 72 دبلوم متوسط

 0.67 3.76 160 بكالوريوس

 0.67 3.42 12 دراسات عليا

 تئداهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القاالمحور الثاني: م

 0.68 3.96 72 دبلوم متوسط

 0.73 4.04 160 بكالوريوس

 0.42 3.39 12 دراسات عليا

 داتالمحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى القائ

 0.66 3.94 72 دبلوم متوسط

 0.75 3.78 160 بكالوريوس

 0.78 3.55 12 دراسات عليا

 التخطيط االستراتيجي ككلمهارات 

 0.63 3.97 72 دبلوم متوسط

 0.65 3.86 160 بكالوريوس

 0.43 3.45 12 دراسات عليا

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 P-Value قيمة ف

المحور األول: 

هارات تشخيص م

وتحليل الواقع لدى 

 القائدات

 0.00 **5.95 2.71 2 5.41 بين المجموعات

   0.46 241 109.71 داخل المجموعات

    243 115.12 المجموع
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 ( فأقل.0.01)**( تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى داللة )

 ( فأقل.0.05)*( تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى داللة )

لة ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال8يتضح من الجدول رقم )

دى واقع ل( فأقل بين استجابات عينة الدراسة في درجة توافر مهارات تشخيص وتحليل ال0.05)

ً لمتغير )المؤهل العل لتحديد ومي(، القائدات، مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدات وفقا

(، كما انه 9(، كما هو في الجدول رقم )Scheffeمصدر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه )

نة الدراسة ( فأقل بين استجابات عي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال

ً لمتغير )المؤهل ذا مي(، وهالعل في درجة توافر )مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدات( وفقا

ة متابعات اليدل على أن عينة الدراسة بمختلف مؤهالتهم العلمية متفقون على درجة توافر مهار

 والتقويم لدى القائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم.

 (9جدول )

لين مي في المجا( لداللة الفروق ذات الداللة االحصائية بين المؤهل العل(Scheffeنتائج اختبار 

 ات(لقائد)مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدات، ومهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى ا

المحور الثاني: 

مهارات إعداد وتنفيذ 

 الخطة لدى القائدات

 0.01 **4.68 2.32 2 4.65 بين المجموعات

   0.50 241 119.72 داخل المجموعات

    243 124.37 المجموع

المحور الثالث: 

مهارات المتابعة 

 والتقويم لدى القائدات

 0.14 1.98 1.05 2 2.10 بين المجموعات

   0.53 241 127.86 داخل المجموعات

    243 129.96 المجموع

مهارات التخطيط 

 االستراتيجي ككل

 0.03 *3.50 1.42 2 2.85 بين المجموعات

   0.41 241 98.18 المجموعات داخل

    243 101.03 المجموع

 المتوسط الرتبة المحور
بلوم د

 متوسط
 دراسات عليا بكالوريوس

المحور األول: مهارات تشخيص 

 وتحليل الواقع لدى القائدات

   - 4.02 دبلوم متوسط

  - * 3.76 بكالوريوس

 -  * 3.42 دراسات عليا

   - 3.96 دبلوم متوسطالمحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ 
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 ( فأقل.0.01)**( تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى داللة )

 ( فأقل.0.05)*( تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى داللة )

ة ( يتضح ما يلي:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل9الجدول )من 

 هالتهم( فأقل بين استجابات عينة الدراسة الذين مؤهلهم )دبلوم متوسط( والذين مؤ0.05)

ة النتيج ن هذه)بكالوريوس، دراسات عليا(، لصالح الذين مؤهلهم )دبلوم متوسط(. وتعزو الباحثتا

ني لذي يعتمتلكها المعلمات الحاصالت على دبلوم الكلية المتوسطة واللخبرة الطويلة التي 

 ن.دارسهماقدميتهن في مهنة التدريس واطالعهن أكثر على ممارسات التخطيط االستراتيجي في 

نة ( فأقل بين استجابات عي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 ليا(،بكالوريوس( والذين مؤهلهم )دراسات ع الدراسة الذين مؤهالتهم )دبلوم متوسط،

كون يجة للصالح الذين مؤهالتهم )دبلوم متوسط، بكالوريوس(. وتعزو الباحثتان هذه النت

ً بالحاصالت على مؤهالت دبلوم ية الكل الحاصالت على دراسات عليا يعتبرن أقلية قياسا

اسة جة درالنتيجة مع نتي المتوسطة والبكالوريوس، وهو ما يفسر تلك الفروق، وتتفق هذه

ستجابات م( التي أظهرت نتائجها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ال2016)المهيدلي، 

 تبانةأفراد عينة الدراسة من مديرات المدارس والمشرفات التربويات حول محوري االس

 والتي ترجع لمتغير المؤهل الدراسي.

 المتغير الثاني: المرحلة الدراسية

درجة اسة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدرتم حساب ا

ً لمتوافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفق تغير ا

 (.10)المرحلة الدراسية(، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم)

 (10الجدول )

  -  4.04 بكالوريوس الخطة لدى القائدات

 - ** * 3.39 اسات عليادر

 مهارات التخطيط االستراتيجي ككل

   - 3.97 دبلوم متوسط

  -  3.86 بكالوريوس

 - * * 3.45 دراسات عليا
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طيط التخ المعيارية الستجابات عينة لدرجة توافر مهارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 ة(دراسياالستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير )المرحلة ال

( أن هنالك فروقات ظاهرية في متوسطات استجابات عينة 10يتبين من الجدول رقم )

يجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني الدراسة لدرجة توافر مهارات التخطيط االسترات

ً لمتغير )المرحلة الدراسية( ولتحديد مستوى الداللة االحصائية لتلك الفروقات، تم  تميم وفقا

(، كما هو مبين في الجدول (One Way ANOVAاستخدام جدول تحليل التباين األحادي 

 (.11رقم)

 (11الجدول )

فر ( لداللة الفروق لدرجة توا(One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

غير مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمت

 )المرحلة الدراسية(

 المحور
المرحلة 

 الدراسية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تالمحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع لدى القائدا

 0.78 3.90 136 تدائياب

 0.51 3.76 42 متوسط

 0.54 3.69 66 ثانوي

 تالمحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى القائدا

 0.80 3.94 136 ابتدائي

 0.54 4.05 42 متوسط

 0.61 4.01 66 ثانوي

 المحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى القائدات

 0.80 3.85 136 ابتدائي

 0.66 3.68 42 متوسط

 0.61 3.84 66 ثانوي

 مهارات التخطيط االستراتيجي ككل

 0.74 3.90 136 ابتدائي

 0.46 3.83 42 متوسط

 0.53 3.85 66 ثانوي
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 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف
P-Value 

المحور األول: مهارات 

دى تشخيص وتحليل الواقع ل

 القائدات

 0.13 1.84 1.05 2 2.30 بين المجموعات

   0.57 241 112.82 داخل المجموعات

    243 115.12 المجموع

المحور الثاني: مهارات إعداد 

 وتنفيذ الخطة لدى القائدات

 0.63 0.47 0.24 2 0.48 بين المجموعات

   0.51 241 123.89 داخل المجموعات

    243 124.37 المجموع

المحور الثالث: مهارات 

 المتابعة والتقويم لدى القائدات

 0.41 0.90 0.48 2 0.96 بين المجموعات

   0.54 241 129.00 داخل المجموعات

    243 129.96 المجموع

مهارات التخطيط االستراتيجي 

 ككل

 0.77 0.26 0.11 2 0.22 بين المجموعات

   0.42 241 100.81 داخل المجموعات

    243 101.03 لمجموعا

( ما يلي:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 11يتضح من الجدول رقم )  

جي الستراتيا( فأقل بين استجابات عينة الدراسة في لدرجة توافر مهارات التخطيط 0.05داللة )

 على أن ا يدللدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير )المرحلة الدراسية(، وهذ

ط لتخطياعينة الدراسة بمختلف المرحلة التي يدرسون فيها متفقون على درجة توافر مهارات 

ع ن جمياالستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم. وتعزو الباحثتان ذلك لكو

ً لطبيعتها، فهي قابلة لتطبي ات يق عملالمراحل الدراسية تمارس التخطيط االستراتيجي وفقا

 التخطيط االستراتيجي بغض النظر عن اختالف أنشطتها.

 المتغير الثالث: عدد سنوات الخبرة:

درجة اسة لتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر

ً لمتوافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفق تغير ا

 (.12ات الخبرة(، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم ))عدد سنو

 (12الجدول )
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رات ر مهاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة تواف

 التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير 

 )عدد سنوات الخبرة(

 العدد الخبرة عدد سنوات المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المحور األول: مهارات تشخيص وتحليل الواقع 

 لدى القائدات

 0.57 3.67 36 ( سنوات5أقل من )

 0.68 3.79 96 ( سنوات10-5من )

 0.73 3.89 112 سنوات 10أكثر من 

 المحور الثاني: مهارات إعداد وتنفيذ الخطة لدى

 القائدات

 0.67 3.82 36 ( سنوات5من )أقل 

 0.66 4.06 96 ( سنوات10-5من )

 0.77 3.96 112 سنوات 10أكثر من 

المحور الثالث: مهارات المتابعة والتقويم لدى 

 القائدات

 0.65 3.64 36 ( سنوات5أقل من )

 0.64 3.86 96 ( سنوات10-5من )

 0.82 3.84 112 سنوات 10أكثر من 

 ستراتيجي ككلمهارات التخطيط اال

 0.47 3.71 36 ( سنوات5أقل من )

 0.60 3.91 96 ( سنوات10-5من )

 0.72 3.90 112 سنوات 10أكثر من 

عينة  ( أن هنالك فروقات ظاهرية في متوسطات استجابات12يتبين من الجدول رقم ) 

ني بوطة ح الدراسة في لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة

ً لمتغير )عدد سنوات الخبرة(، ولتحديد مستوى الداللة االحصائية لتلك م وقات، تالفر تميم وفقا

( كما هو موضح في الجدول (One Way ANOVAاستخدام جدول تحليل التباين األحادي 

 (.13رقم)

 (13الجدول )



 زينب عواد مفلح درويش د/         يجي مهارات التخطيط االسترات

 سارة فواز علي آل عبد هللاأ / 
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ت توافر مهارا( لداللة لدرجة (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير

 )عدد سنوات الخبرة( 

( ما يلي:أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 13جدول رقم )يتضح من ال  

( فأقل بين استجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مهارات التخطيط 0.05مستوى داللة )

ً لمتغير )عدد سنوات الخبرة(،  االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقا

عدد سنوات خبراتهم متفقون على درجة توافر مهارات وهذا يدل على أن عينة الدراسة بمختلف 

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة ، التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم

بأن التخطيط االستراتيجي يتم من خالل فريق من المعلمات واالداريات مما يجعلهن على إلمام 

خبراتهن. وهي بهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  بعملية التخطيط االستراتيجي على اختالف

( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطات استجابات 2015)الحربي، 

أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بدينة الرياض للتخطيط 

             ة. ونتيجة دراسة االستراتيجي باختالف متغير سنوات الخدمة كمديرة مدرس

م( التي أظهرت نتائجها بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية آلراء أفراد 2016)المهيدلي، 

العينة من مديرات المدارس والمشرفات التربويات حول أي محور من محوري االستبانة ترجع 

 لمتغير سنوات الخبرة في العمل التربوي.

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف
P-Value 

المحور األول: مهارات 

تشخيص وتحليل الواقع 

 لدى القائدات

 0.20 1.60 0.75 2 1.50 بين المجموعات

   0.47 241 113.62 داخل المجموعات

    243 115.12 المجموع

المحور الثاني: مهارات 

إعداد وتنفيذ الخطة لدى 

 القائدات

 0.20 1.60 0.81 2 1.63 بين المجموعات

   0.51 241 122.74 داخل المجموعات

    243 124.37 المجموع

المحور الثالث: مهارات 

والتقويم لدى المتابعة 

 القائدات

 0.30 1.23 0.65 2 1.31 بين المجموعات

   0.53 241 128.65 داخل المجموعات

    243 129.96 المجموع

مهارات التخطيط 

 االستراتيجي ككل

 0.26 1.36 0.57 2 1.13 بين المجموعات

   0.41 241 99.89 داخل المجموعات

    243 101.03 المجموع
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 ورات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجيالمتغير الرابع: عدد الد

درجة اسة لتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدر

ً لمتوافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفق تغير ا

 (.14لجدول رقم))عدد الدورات التدريبية(، حيث كانت كما هي موضحة في ا

 (14الجدول )

ات متوسطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة تم حساب ال

ط لتخطيالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مهارات ا

 االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير 

 دد الدورات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي()ع

( أن هنالك فروقات ظاهرية في متوسطات استجابات عينة 14يتبين من الجدول )

الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة 

ً لمتغ ير توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقا

)عدد الدورات التدريبية(، ولتحديد مستوى الداللة االحصائية لتلك الفروقات، تم استخدام جدول 

 (.15( كما هو مبين في الجدول رقم)(One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 العدد عدد الدورات التدريبية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المحور األول: مهارات تشخيص 

 وتحليل الواقع لدى القائدات

 0.66 3.86 194 ( دورات تدريبية5أقل من )

 0.73 4.06 38 ( دورات تدريبية10-5من )

 0.81 4.08 12 دورات تدريبية 10ثر من أك

المحور الثاني: مهارات إعداد 

 وتنفيذ الخطة لدى القائدات

 0.70 3.96 194 ( دورات تدريبية5أقل من )

 0.82 4.04 38 ( دورات تدريبية10-5من )

 0.65 4.14 12 دورات تدريبية 10أكثر من 

المحور الثالث: مهارات المتابعة 

 قائداتوالتقويم لدى ال

 0.70 3.79 194 ( دورات تدريبية5أقل من )

 0.91 3.91 38 ( دورات تدريبية10-5من )

 0.61 4.00 12 دورات تدريبية 10أكثر من 

مهارات التخطيط االستراتيجي 

 ككل

 0.62 3.84 194 ( دورات تدريبية5أقل من )

 0.76 4.00 38 ( دورات تدريبية10-5من )

 0.65 4.07 12 ريبيةدورات تد 10أكثر من 



 زينب عواد مفلح درويش د/         يجي مهارات التخطيط االسترات

 سارة فواز علي آل عبد هللاأ / 
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 (15الجدول )

بات ( لداللة الفروق بين استجا(One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

ة ة حوطلدراسة لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس محافظعينة ا

 بني تميم وفقاً لمتغير )عدد الدورات التدريبية(

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف
P-Value 

المحور األول: مهارات 

تشخيص وتحليل الواقع 

 لدى القائدات

 0.11 1.80 1.01 2 3.76 المجموعاتبين 

   0.56 241 111.37 داخل المجموعات

    243 115.12 المجموع

المحور الثاني: مهارات 

إعداد وتنفيذ الخطة لدى 

 القائدات

 0.61 0.49 0.25 2 0.50 بين المجموعات

   0.51 241 123.87 داخل المجموعات

    243 124.37 المجموع

مهارات  المحور الثالث:

المتابعة والتقويم لدى 

 القائدات

 0.44 0.83 0.44 2 0.89 بين المجموعات

   0.54 241 129.07 داخل المجموعات

    243 129.96 المجموع

مهارات التخطيط 

 االستراتيجي ككل

 0.19 1.69 0.70 2 1.39 بين المجموعات

   0.41 241 99.63 داخل المجموعات

    243 101.03 المجموع

 ( فأقل.0.05)*( تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى داللة ) 

( يتضح ما يلي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15من الجدول رقم)

( فأقل بين استجابات عينة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 0.05داللة )

سة لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى قائدات المعيارية الستجابات عينة الدرا

وهذا يدل على أن عينة ، مدارس محافظة حوطة بني تميم وفقاً لمتغير )عدد الدورات التدريبية(

الدراسة بمختلف عدد دوراتهم التدريبية متفقون على درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي 

ي تميم. وتعزو الباحثتان هذه النتيجة لكون التخطيط لدى قائدات مدارس محافظة حوطة بن

االستراتيجي مهارة تكتسب بالخبرة والممارسة وبالتالي فإن عينة الدراسة من خالل ممارستهن 

ومشاركتهن لعملية التخطيط جعلهن على دراية بمتطلباته بغض النظر عن عدد الدورات 

( التي 2015تلف مع نتيجة دراسة )الحربي، التدريبية التي حصلن عليها، وهي بهذه النتيجة تخ

أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 
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كالً من درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بدينة الرياض للتخطيط االستراتيجي باختالف 

 رسة.متغير البرامج التدريبية التي التحقت بها مديرة المد

 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فإن الدراسة توصي بما يلي:

رار، إنشاء قاعدة بيانات لتشخيص واقع مدارس محافظة حوطة بني تميم وتحديثها باستم .1

ليسهل الوصول إليها واالستعانة بها من قبل قائدات المدارس عند إعداد الخطط 

 االستراتيجية.

وبات مج تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات التخطيط االستراتيجي لجميع منسإعداد برا .2

 المدرسة باعتبارهن يمثلن فريق العمل المفترض في عملية التخطيط االستراتيجي.

في  تميزةتشجيع قائدات المدارس على التواصل وتبادل الخبرات، واالستفادة من الخطط الم .3

 جعلها نموذج يحتذى به.

 ك مهارات التخطيط االستراتيجي على المرشحات كقائدات للمدارس.اشتراط امتال .4

 مقترحات للدراسات المستقبلية:

واقع التخطيط االستراتيجي لدى مدراس حوطة بني تميم من وجهة نظر المشرفين  .1

 والمشرفات.

 تطبيق دراسة مماثلة على مدارس البنين بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق. .2
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 :المراجع

حو رؤية ن(. القيادة االستراتيجية الطريق 18م يونيو 2019خالد عواض عبدهللا. )الثبيتي، 

. صحيفة الوئام االلكترونية. تم استرداده من 2030

https://www.alweeam.com.sa/409815/ 

وجهة  (. معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي المدرسي من2015الحربي، ريم مهلي باجد. )

ة بكلي مجلة التربيةرحلة الثانوية بمدينة الرياض. نظر مديرات مدارس الم

 .820-769(، ص ص 2، مصر: جامعة األزهر، )التربية

دارة اإل(. 1427الدهيش، خالد بن عبد هللا؛ الشالش، عبد الرحمن؛ عبد السميع، سامي. )

 . بيروت: مكتبة الرشد.والتخطيط التربوي

ي مدينة فرات المدارس الثانوية الحكومية م(. درجة امتالك مدي2013السقا، امتثال أحمد. )

ة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر مشرفات اإلدار

 ، الرياض: جامعة الملكمجلة رسالة التربية وعلم النفسالمدرسية. 

 .83-52(، ص ص 43سعود، )

ة الثانوية مرحلالكفايات التخطيطية المطلوبة لمديري ال(. 2012الطلحي، مقبول مساعد سعيد. )

رسالة ماجستير  بمدينة الطائف كما يراها المشرفون التربويون.

رى، م القمنشورة، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أ

 مكة المكرمة.

مجلة ال م(. التخطيط االستراتيجي معناه وفحواه وجدواه.2013عبد الموجود، محمد عزت. )

-19(، ص ص 3. الكويت: جامعة الكويت. )اعيةالعربية للعلوم االجتم

53. 

 .ر المسيرة. عمان: دااإلدارة والتخطيط التربوي: النظرية والتطبيقم(. 2008العجمي، محمد. )

حة (. استراتيجية مقتر2016العريفي، حصة سعد ناصر؛ المطيري، نادية علي اللويحق. )

ينة الثانوية بمدإلعداد الخطة السنوية المدرسية لدى قائدات المرحلة 

عة ، مصر: جاممجلة البحث العلمي في التربيةالرياض لنظام المقررات. 

 .373-357(، ص ص 17) 5عين شمس، 

. كفر الشيخ: التخطيط االستراتيجي وجودة التعليم واعتمادهم(. 2012علي، أسامة محمد سيد. )

 العليمات، محمد رزق هللا.\دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.جد

درجة توفر مهارات التخطيط االستراتيجي لدى القادة م(. 2012)

. رسالة ماجستير التربويين في وازارة التربية والتعليم في األردن



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
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منشورة، قسم اإلدارة التربوية واألصول، كلية العلوم التربوية، جماعة آل 

 البيت، األردن.

ناهج . عمان: دار الموتطبيقيالتخطيط االستراتيجي عرض نظري م(. 2009الكرخي، مجيد. )

 للنشر والتوزيع.

 يم الحبيب(.، )ترجمة فهد إبراهالتخطيط االستراتيجي في التعليمم(. 2008ماكين، شارلي دي. )

 (.1986الرياض: مكتبة العبيكان. )العمل األصلي نشر في عام 

 ر.. عمان: دار المعتز للنشالتخطيط االستراتيجيم(. 2016محمد، جمال عبدهللا. )

 . بيروت: دار العلم للماليين.7. ط معجم الرائدم(. 1992مسعود، جبران. )

رة: دار . القاهالتخطيط االستراتيجي الناجح لمؤسسات التعليمم(. 2010مصطفى، عزة جالل. )

 النشر للجامعات.

لمدارس ا(. واقع كفيات التخطيط االستراتيجي لدى مديرات 2016المهيدلي، سامية تراحيب. )

حافظة عفيف من منظور مديرات المدارس والمشرفات التربويات. في م

صدر ت، مجلة الكترونية مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس

 .396-369(، ص ص 60عن رابطة التربويين العرب، )

لراية للنشر . عمان: دار االتخطيط االستراتيجي مفاهيم معاصرةم(. 2010الوليد، بشار يزيد. )

 وزيع.والت

م(. برنامج التحول الوطني. 2019(، )2030رؤية المملكة )

https://vision2030.gov.sa/ar 
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