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 اءدـــــاإله
من حنب، فيحتار املرء ملن يقطف أزهاره، ترتاءى مع امتالك بستان اجملد أطياف  

وملن يهدي أغاريد أطياره، وهو الذي يوقن أن منهم ساقيه، وفيهم راعيه، ومنهم من 
علم صاحبه كيف يعتلي صهوه، ويزين هبوه، مث يدرك أهنا مثرة عطاِء جاد به 

 .األحباب، وناجاه بالدعاء األصحاب، فسطع علماً يُهدى، وبه ينتفع

  الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، إىل نيب الرمحة ونور العاملني،إىل من بلغ 

 سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم

إىل من كللهم اهلل باهليبة والوقار، إىل من علماين العطاء بدون انتظار، وأرجو من اهلل 
  ميد يف عمرمها بالصحة والعافية لريوا مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار أن

 لدي العزيزينوا

 إىل من مل تدخر جهداً يف توفري كل سبل الراحة، زوجيت، رمز العطاء والوفاء

إىل من أرى التفاؤل بعيوهنا، والسعادة يف ضحكاهتا، إىل شعلة الذكاء والنور، إىل 
 الوجه املفعم بالرباءة ابنيت الغالية دانة

 يت وأخوايتخو إوذخري، إىل من كربت معهم وهبم،  إىل أشقاء روحي، سندي

ينفعنا  إليهم جميعاً، أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، راجياً المولى عز وجل أن
 دنا علماً يبما علمنا، وأن يز 

 الباحث
 أمحد حممد العطار
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 شكر وتقدير

الحمد هلل الذي مَن ويَسر لي إتمام هذا الجهد المتواضع، والذي ما كان ليتم لوال فضل اهلل 
لفضل، الذين ذللوا لي الصعاب، وأفاضوا علي بعلمهم، ولم يبخلوا أواًل ثم فضل أصحاب ا

 .بنصحهم، حتى أثمر جهدي، وظهر هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، ومعلم المعلمين، سيدنا محمد بن عبد اهلل خاتم 
مام المرسلين، القائل فيما روي عن ابن عمر ر  من : "ضي اهلل عنهما في الحديث الشريفاألنبياء، وا 

استعاذكم باهلل فأعيذوه، ومن سألكم باهلل فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا 
صدق رسول اهلل صلى اهلل  ".فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 (رواه أبو داوود والنسائي). عليه وسلم

وانطالقًا من هذه المعاني السامية، فإنني أتشرف بتقديم الشكر والتقدير والعرفان إلى كل 
من ساهم في إنجاز هذا العمل، وأخص بالشكر العميق الجامعة اإلسالمية بغزة، ممثلة برئيسها، 

دارتها وهيئات التدريس فيها، لما تقدمه من جهٍد وعطاء متجدد، لالرتقاء بالمستوى التعلي مي ألبناء وا 
وطننا الحبيب، وأتقدم بشكري وامتناني لعمادتي الدراسات العليا وكلية التربية، والعاملين فيها، على 

 .جهودهم الحثيثة والطيبة في رعاية طلبة الدراسات العليا ورفعتهم

إياد / الدكتوركما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، وعظيم االمتنان إلى أستاذي الفاضل 
فضله باإلشراف على رسالتي، وما لقيت منه من ُحْسِن توجيٍه ورعاية، حيُث غمرني لت ،الدجني

بفضله وبشاشته وتشجيعه، وشملني برعايته، وأحاطني بتوجيهاته، فاستقيُت من بحاِر علمِه، 
واستفدت من ُحْسِن خلقه وَسَعة صدره، بما يعجز عنه كل لسان، فكلماُت الشكِر تعجُز عن وصِف 

كان دائمًا يشُد من أزري، ويرفُع من شأني، ويقوي عزمي، فله مني كل شكٍر وتقديٍر  وقفاته معي،
وِعرَفان، فأسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يبارك له في وقته وعمره وماله وبنيه، وأْن يسهل 

مين، وأن له بعلمه طريقًا إلى الجنة، وأْن يرفعه بتواضعه أعلى الجنان، وأن ينفع به اإلسالم والمسل
 .يجزيه خير الجزاء

 محمد المدهون/ الدكتور: كما يسرني أتقدم بالشكر واالمتنان لعضوي لجنة المناقشة
مناقشًا داخليًا، لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة، ولدورهم  حمدان الصوفي/ والدكتورمناقشًا خارجيًا، 

 .الكبير في إثراء و إغناء الدراسة من علمهم وخبرتهم



  

 

تقدم بالشكر واالمتنان إلى السادة المحكمين لما قدموه من جهد ووقت في تحكيم وأيضًا أ
لى جميع مديري المناطق التعليمية في وكالة الغوث الدولية لتعاونهم معي، وتقديم كل  االستبانة، وا 
التسهيالت الالزمة لتطبيق أداة الدراسة في مدارسهم، كما أشكر جميع مديري المدارس على 

 .بتعبئة االستبانة التي شكلت العمود الفقري للدراسة استجابتهم

كما ال أنسى أن أتقدم بملء الكون عرفانًا وتقديرًا، إلى من شد من أزري، وكان لي خير 
 .محمد محمد شويدح حفظه اهلل ورعاه/ األستاذ تينتهاء من رسالمعين في رحلتي لال

وزوجتي  اي العزيزانان تعبر عن القليل لما وفره لي والدولعل كلمات الشكر والتقدير واالمتن
وجميع أفراد عائلتي من الدعم والرعاية، فاسأل اهلل تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن 

 .يجزيهم كل الخير والتوفيق والنجاح

وأخيرًا أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم أو نصح أو أرشد أو دعا لي في إخراج هذا العمل 
 .إلى النور

لى كل من ذكرت، ومن لم أذكر، أسأل اهلل العظيم أن يجزيهم عني خير الجزاء، ولهم  وا 
جميعًا صادق الدعوات وعظيم االمتنان والتقدير، واسأل اهلل أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه 

ن فيه خطأ فمن الكريم وأن يغفر زلتي ويقبل عثرتي، فما كان فيه صواب فمن اهلل وتوفيقه، وما كا
  .نفسي

 سائاًل المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه

 واهلل ولي التوفيق،،، 
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تععععزى لمتغيععر المرحلععة التعليميعععة  االسععتراتيجيةمعوقععات تطبيععق اإلدارة 
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 قائمة املالحق

 رقم الصفحة الملحق م

 115 االستبانة في صورتها األولية   (1)ملحق رقم 

 151 كمينقائمة بأسماء السادة المح   (2)ملحق رقم 

 155 االستبانة في صورتها النهائية  (3)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ملخص الدراسة باللغة العربية

في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة  االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة 
 وسبل التغلب عليها

في مدارس وكالة الغوث  االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
 .الدولية في محافظات غزة، وسبل التغلب عليها

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسعة، وقعد تكعون مجتمعع الدراسعة  وقد
وبععععد اسعععتبعاد العينعععة  عينعععة الدراسعععة هعععي نفسعععها مجتمعععع الدراسعععة كانعععتو معععديرًا ومعععديرة، ( 431) معععن

مععععديرًا (  415) مععععديرًا ومععععديرة، وقععععد تععععم اسععععتعادة اسععععتبانات معظععععم أفععععراد العينععععة ( 31)االسععععتطالعية 
 .ومديرة

ولتحقيعق أهعداف الدراسعة، قعام الباحعث بتصعميم أداة واحعدة وهعي االسعتبانة موجهعة إلعى عينعة الدراسعة، 
 .مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة( 1) فقرة، وزعت على( 13) وقد تكونت االستبانة من

االسعععتبانة علعععى مجموععععة معععن المحكمعععين المختصعععين، وقعععد تعععم التحقعععق معععن صعععدق  وقعععد تعععم ععععرض
ديرًا ومعديرة معن مجتمعع الدراسعة، مع( 31) االستبانة وثباتها بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة معن

من خارج عينة الدراسة، وذلك قبل تطبيقها علعى عينعة الدراسعة، وقعام الباحعث باسعتخدام برنعامج العرزم 
 .لتحليل استجابات أفراد العينة( SPSS) ة للدراسات االجتماعيةاإلحصائي

 :ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية

فقعععد أظهعععرت النتعععائج أن نسعععبة : االسعععتراتيجيةبالنسعععبة للمعوقعععات التعععي تتعلعععق بطبيععععة اإلدارة  .5
هعذا المجعال وعلعى رأس هعذه المعوقعات  أقرت بوجود معوقات فعي من المستجيبين%( 1425)

 .المدرسة ستواجه التي المستقبلية بالمخاطر التنبؤ صعوبة

مععن  %(1428) فقعد أظهععرت النتعائج أن نسععبة: بالنسعبة للمعوقععات التعي تتعلععق بمعدير المدرسععة .4
كثععععرة األعمععععال لععععديهم معوقععععات فععععي هععععذا المجععععال وعلععععى رأس هععععذه المعوقععععات  المسععععتجيبين

 .ية لمدير المدرسةالروتينية اليوم



  

 

 فقععععد أظهععععرت النتععععائج أن نسععععبة: بالنسععععبة للمعوقععععات التععععي تتعلععععق بالمدرسععععة والعععععاملين فيهععععا .4
لععععديهم معوقععععات فععععي هععععذا المجععععال وعلععععى رأس هععععذه المعوقععععات  مععععن المسععععتجيبين %(5523)

 .الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية

 فقعععععد أظهعععععرت النتعععععائج أن نسعععععبة: يعععععابالنسعععععبة للمعوقعععععات التعععععي تتعلعععععق بعععععاإلدارة التعليميعععععة العل .3
قلععة  لععديهم معوقععات فععي هععذا المجععال وعلععى رأس هععذه المعوقععات  يبينمععن المسععتج%( 5425)

 .اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب أعضاء فريق التطوير المدرسي

فقععد أظهععرت النتعععائج أن : بالنسععبة للمعوقععات التععي تتعلعععق بالبيئععة المحيطععة والمجتمععع المحلعععي .1
لديهم معوقات فعي هعذا المجعال وعلعى رأس هعذه المعوقعات   من المستجيبين%( 5528)نسبة 

 .صعوبة األوضاع االقتصادية التي يعيشها الطلبة

 :فقد أظهرت النتائج ما يلي: فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة .5

  وجعععود فعععروق ذات داللعععة إحصعععائية بعععين متوسعععطات المسعععتجيبين فعععي المعوقعععات المتعلقعععة
 .يا تعزى لمتغير المرحلة التعليمية لصالح المرحلة اإلعداديةباإلدارة العل

  وجععععود فععععروق ذات داللععععة إحصععععائية بععععين متوسععععطات المسععععتجيبين فععععي جميععععع مجععععاالت
االسعتبانة مععا عععدا المجععال الثععاني والمتعلععق بمعدير المدرسععة تعععزى لمتغيععر الجععنس لصععالح 

 .الذكور

 ستجيبين المتعلقعة بجميعع مجعاالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الم
 .االستبانة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

  وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين متوسععطات المسععتجيبين المتعلقععة بجميععع مجععاالت
 .االستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح ماجستير فأكثر

 :أهمها ترح الباحث مجموعة من التوصيات منوفي ضوء نتائج الدراسة اق

  فعععي معععدارس  االسعععتراتيجيةضعععرورة سععععي المسعععئولين فعععي اإلدارات العليعععا بتطبيعععق اإلدارة
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وكالععة الغععوث، لمعالجععة قضععاياه، ومشععكالته، ولمواجهععة التحععديات الكثيععرة التععي تواجههععا، 
 .االستراتيجيةوقيامهم بالتوعية بأهمية ممارسة عمليات اإلدارة 

  ي المعدارس وفعرق التطعوير المدرسعي، واالسعتماع إلعى منح المزيد من الثقة واألمعان لمعدير
آرائهعععععم لتعزيعععععز اإلبعععععداع العععععذاتي، وذلعععععك معععععن خعععععالل الحعععععد معععععن مركزيعععععة العمعععععل وزيعععععادة 
الصعععالحيات لمععععديري المعععدارس، والبعععععد ععععن اإلجععععراءات الروتينيعععة، وعععععدم وضععععها فععععي 

 .قوالب جامدة تفرضها قوانين الوزارة

 بشععععععععرية والتنظيميععععععععة الالزمععععععععة لتطبيععععععععق اإلدارة ضععععععععرورة تععععععععوفير اإلمكانععععععععات الماديععععععععة وال
 .االستراتيجية

  معن  االسعتراتيجيةتعزيز اتجاهات العاملين في مدارس وكالة الغعوث نحعو ممارسعة اإلدارة
 .خالل نشر الثقافة التي تزيد وتعمق مفاهيم إيجابية نحوها
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Abstract 

The barriers of implementing strategic management at UNRWA'S 

schools in Gaza governorates and the ways to overcome them 

This study aimed at studying the barriers of strategic management at 

UNRWA'S schools in Gaza governorates and the ways to overcome them.  

In order to  answer these questions, the researcher used the descriptive 

analytical method which fits the study subject. 

The study population consisted of (245) headmasters and headmistresses, 

and it  was the study sample itself.  

The pilot group which contained (40)  headmasters and headmistresses was 

put aside while the questionnaires of most of the (201) headmaster and 

headmistresses were regained.  

In order to achieve the study aims, the researcher designed a questionnaire 

as a method directed to the study sample. It was built up of (54) paragraphs 

divided into (5) areas related to the study subject.  

The questionnaire was presented to a group of specialized referees to 

ensure its validity and reliability by applying it to a pilot sample that 

consisted of (40) headmaster and headmistresses from the study population 

and outside it before being applied on the study sample itself.  

The researcher used the statistical system for social studies (SPSS) to 

analyze the sample's responses.  

Through analyzing the responses of the participants , the researcher 

had got the following results:  

1. Concerning the barriers related to the nature of the strategic 

management, the results showed that (52.6%) of the respondents confirmed 

that there were barriers in this aspect and the major of these was  the 

difficulty of predicting the future risks that the school faces.  

2. Concerning the barriers related to the school headmaster, the results 

showed that (52.8) of the respondents had barriers in this area , and the one 

which was on the top of them was the heavy load of the routine daily 

activities that the school headmaster had.  
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3.(66.4%) of the respondents had barriers concerning the school and the 

workers inside. The most important of those was students' population in 

classes.  

 4. (62.6%) of the respondents had barriers concerning top teaching 

administration in terms of being carless about lowering the load of the 

school development team members, and that was the most important 

barrier.  

5. Concerning the surrounding environment  and the local community, the 

results showed that (69.7%) of the respondents  had barriers in this field in 

which the difficult financial circumstances that the students suffer form  

was on the top. 

6. Concerning the study variables, the results showed the following:  

*  There are statically significant differences between the average of 

respondents in the barriers related to the top administration due to the 

educational level in favor of the preparatory stage.  

* There are statically significant differences between the average of the 

respondents in all of the questionnaire's areas except the second one which 

has to do with the school headmaster attributable to gender in favor of 

(males). 

* There are no statically significant differences between the average of the 

respondents related to all the areas of the questionnaire attributable to the 

years of experience.  

*There are statically significant differences between the average of the 

respondents related to all areas of the questionnaire attributable to the 

scientific qualification in favor of master's degree and the higher ones.  

 In the light of these results, the researcher suggested a set of 

recommendations from which the following are the most important:  

 It's important that the officials at the higher administrations work to 

apply strategic management at UNRWA's schools which will help in 

tackling the issues and solving the problems and facing  the 

numerous challenges. It’s also essential that they enlighten others of 

the importance of practicing strategic management. 

 Granting more trust and security to schools' headmasters and school 

developing teams, and considering their views in order to reinforce 

personal creativity through limiting centralized work and widening 



 ف

 

the headmasters' authorities and avoiding the routine or applying 

such views to the stereotypes imposed by the  rules of the ministry. 

 The need to provide necessary material and human resources and 

organizational conditions for the application of the strategic 

management.  

 Encouraging the workers at  UNRWA's schools to practice strategic 

management through spreading the culture which enhance the 

positive concepts about such management and deepen them.         
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 مقدمة الدراسة

ر علعععى التكيعععف معععع الواقعععع االجتمعععاعي والثقعععافي تسععععى التربيعععة دومعععًا إلعععى إععععداد إنسعععان قعععاد
المحععيط بععه، حيععث أصععبحت محععط آمععال األمععة وتطورهععا، كونهععا تعكععس الحاضععر، وتسععمو إلععى آفععاق 

تربية صحيحة شاملة، وحريصة على تنشعئته وفعق مبعاد   بية اإلنسانرحبة، فهي تقوم على أساس تر 
يععد واالحتفععاظ علععى هويتععه وكيانععه الثقععافي، وقععيم مجتمعععه ووطنععه، ومععؤثرة فععي تعععديل سععلوكه، مععع التأك

وأداتهعععا فعععي ذلعععك المؤسسعععات التعليميعععة التربويعععة عمومعععًا والتعلعععيم المدرسعععي بصعععفة خاصعععة، باعتبارهعععا 
المؤسسة التربويعة التعي تؤهعل الطلبعة لبنعاء المجتمععات، ومهنعة التعلعيم معن أجعل المهعن وأسعماها لقولعه 

 (. 22: سورة المجادلة، آية( )ذين أوتوا العلم درجاتيرفع اهلل الذين آمنوا منكم وال)تعالى 

ن أيعة  ولعل النظام التربوي هو واحد من األنظمة المتعددة فعي المجتمعع، يعؤثر ويتعأثر فيعه، وا 
خطة إلصالحه من أجل مواكبة تطور المعرفة وتسارعها ومواجهة التحعديات المحيطعة بعه، ال بعد لهعا 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلعالمية والثقافيعة ضعمن  من األخذ بعين االعتبار تلك األنظمة
 (.25: 2222األسعد، )إطار كلي شامل 

تعليميعة  متععددة، أدوار فيهعا وتمعارس للمجتمعع التعليمعي للنظام البنائية الوحدة تمثل والمدرسة
لتربعوي فعي التخطعيط ا معن وجعزء التعليمعي، التخطعيط موضوع من جزء بذلك وهي وحضارية، وتثقيفية

 ( 24: 2222، مدبولي) .ذات الوقت

إلعى جانعب قعدرتها علعى المحافظعة ، فالمدرسة هي اللبنة األولى في صعناعة اإلنسعان الصعالح
علعى التععراث الثقععافي لتمعة وتنقيتععه، ونقلععه إلععى األجيعال الناشععئة، فمكانععة المدرسعة وسععمعتها تتمثععل فععي 

العهععم ومععواكبتهم وانفتععاحهم علععى التطععور المعرفععي، تميععز وجععدارة وخبععرة مععديرها ومعلميهععا وبمععدى اط
معداده بالجديعد معن  يريهم، فعالنمو والتطعور المهنعي لمعدوبمدى تلبيتهم الحتياجات مجتمعات المعدارس وا 

 . المعرفة أصبح ضرورة من ضرورات المعاصرة ومواكبة التطور

لمعدارس ا يريمعد يتوقف علعى كفعاءة، وتحقيق أهداف المدرسة السامية التي وجدت من أجلها
ن اإلدارة الناجحععععة اإلداريععععة فععععي علععععم اإلدارة وذلععععك أل خععععر المسععععتجداتمععععواكبتهم آ ىيععععة ومععععداإلدار 

جتمعع معن خعالل اسعتغالل الطاقعات المتعوافرة موالصحيحة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أهعداف ال
 . ما يحقق الرفاهية والتقدم في شتى المجاالتضل صورة ممكنة مبأف
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 فلعم يععد ومتطلباتعه، ومسعتجداته العصعر طبيععة معع تمشعَياً  المدرسعية اإلدارة دور طعورت ولقعد
 روتينًيعا وفعق تسعييًرا المدرسعة شعؤون وتسعيير النظعام، علعى المحافظعة مجعرد المدرسعة معدير هعدف

 يعدور اإلدارة المدرسعية فعي العمعل أصعبح بعل وتغيعبهم، التالميعذ حضعور وحصعر الموضعوع، الجعدول
 والبعدني نمعوه العقلعي توجيعه علعى تسعاعده التعي واإلمكانيعات الظعروف كعل وتعوفير التلميعذ، حعول

 بالنسعبة هعي األسعاس التعي االجتماعيعة األهعداف لتحقيعق التربويعة العمليعة تحسعين وكعذلك والروحعي،
  (.9: 2925 ،ومرسي سمعان .( المدرسية لإلدارة

أخععري ويتبععع المععدراء أنماطععًا  وتختلععف أنمععاط اإلدارة المدرسععية فععي المععدارس مععن مدرسععة إلععى
إدارية مختلفة ومعن أنمعاط اإلدارة الحديثعة والتعي تسعهم فعي النهعوض بالمدرسعة وبالعمليعة التعليميعة فعي 

والتي تعتبر من األنماط اإلداريعة الفاعلعة والتعي أثبتعت نجاحعًا  االستراتيجيةشتى المجاالت هي اإلدارة 
 . كبيرًا في تحقيق غايات المدرسة

 تطعور وهعي والتطبيعق، الفكعر فعي اإلداري الهعرم قمعة هعي االسعتراتيجية اإلدارة بعرتعت حيعث
 إلعى داخليعة نظعرة أي واحعد، آن فعي والمسعتقبل بالحاضعر تهعتم حيعث ،االسعتراتيجيالتخطعيط  لمفهعوم
 فعي محتمعل تغيعر أي توقعع علعى تسعاعد أنهعا كمعا التشعغيلية، الكفاءة اإلبداع ورفع إلى تهدف الخارج
  (.5: 2995 غراب،)بالمدرسة  لمحيطةا البيئة

 المتكاملعة العمليعات معن منظومعة تمثعل اإلدارة فعي وأسعلوب التفكيعر فعي طريقعة هعيو 
 ثعرأ وتحليعل والخارجيعة الداخليعة البيئعة بتحليعل العالقعة ذات وهعي (والتطبيعق، والتقيعيم التصعميم،)

 تعمل التي القرارات باتخاذ تراتيجياالس المدير وظيفة تتحدد وبذلك، المدرسة على المهمة المتغيرات
: 2992 ،ياسعين) المتغيعرة بيئتهعا ظعروف ظعل فعي لمعوارد المدرسعة األفضعل االسعتخدام تحقيعق علعى
25.)  

 يريعمعععل معععدفعععي  االسعععتراتيجيةوعلعععى العععرغم معععن وجعععود العديعععد بعععل الكثيعععر معععن مزايعععا اإلدارة 
ال يعطعون  أنهعم والتعلعيم فعي وكالعة الغعوث القائمين على برنامج التربية لدىالمدارس إال أن المالحظ 

، نهعم لعم يقتنععوا بأهميتعهمعدارس يععارض هعذا العنمط اإلداري ألال يريوالكثيعر معن معد، اهتمامًا كبيرا بعه
ومعن ، العديعد معن المعوقعات عنعد تطبيقعه فيعهظعرتهم إليعه كععبء إداري جديعد ون، ولمعارضعتهم للتغييعر
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المعدارس فعي وكالععة  يريلععدى معد االسعتراتيجيةق اإلدارة طبيعهنعا رأى الباحعث ضعرورة دراسععة معوقعات ت
 . الغوث الدولية في محافظات غزة

 :مشكلة الدراسة

 :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال التالي

و سزبل  في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غززة االستراتيجيةما معوقات تطبيق اإلدارة 
 التغلب عليها ؟

 :ة الفرعية التاليةويتفرع عنه األسئل

لععدى مععديري المععدارس فععي وكالععة الغععوث الدوليععة فععي  االسععتراتيجيةمعوقععات تطبيععق اإلدارة مععا  .2
 محافظات غزة من وجهة نظرهم ؟

بعين متوسعطات تقعدير أفعراد ( α ≥ 2.25) هل توجد فروق ذات داللة إحصعائية عنعد مسعتوى .2
ي معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي ف االستراتيجيةاسة حول معوقات تطبيق اإلدارة عينة الدر 

سععععنوات _ المؤهعععل العلمعععي __ الجععععنس ) :محافظعععات غعععزة وسعععبل التغلععععب عليهعععا تععععزى إلعععى
  (.المرحلة التعليمية_ الخدمة 

فععي مععدارس وكالععة الغععوث الدوليععة  االسعتراتيجيةغلععب علععى معوقععات تطبيععق اإلدارة معا سععبل الت .3
 . في محافظات غزة

 : فروض الدراسة 

بعين متوسعطات تقعديرات ( α ≥ 2.25)وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللعة التوجد فر  .2
فعي معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي  االسعتراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة  أفراد عينة الدراسة

 . (أنثى، ذكر) جنسها تعزى لمتغير المحافظات غزة وسبل التغلب علي

بعين متوسعطات تقعديرات ( α ≥ 2.25) اللعةالتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د .2
فعي معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي  االسعتراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة  أفراد عينة الدراسة

، بكععععالوريوس، دبلععععوم) مؤهععععل العلمععععيل التغلععععب عليهععععا تعععععزى لمتغيععععر المحافظععععات غععععزة وسععععب
 (.ماجستير فما فوق
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بعين متوسعطات تقعديرات ( α ≥ 2.25) لعةالتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال .3
فعي معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي  االسعتراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة  أفراد عينة الدراسة

 - 4، سععنوات 5 – 2) محافظععات غععزة وسععبل التغلععب عليهععا لمتغيععر سععنوات الخدمععة كمععدير
 (.فما فوق  سنوات22، 22سنوات

بعين متوسعطات تقعديرات ( α ≤ 2.25) مستوى داللعةالتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .4
فعي معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي  االسعتراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة  أفراد عينة الدراسة

 (.إعدادي ، إبتدائي) رحلة التعليميةلتغلب عليها لمتغير الممحافظات غزة وسبل ا

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى

عنعد معديري المعدارس فعي وكالعة الغعوث الدوليعة  االسعتراتيجيةطبيعق اإلدارة لكشف ععن معوقعات تا_ 2
 . في محافظات غزة

العينعععععة لمعوقعععععات تطبيعععععق اإلدارة التععععععرف إلعععععى داللعععععة الفعععععروق بعععععين متوسعععععطات تقعععععديرات أفعععععراد _  2
 . سنوات الخدمةو ، المؤهل العلميو ، مرحلة التعليميةوال، جنستعزى لمتغيرات، ال االستراتيجية

فعععي معععدارس وكالعععة الغعععوث  االسعععتراتيجيةعلعععى معوقعععات تطبيعععق اإلدارة  تقعععديم مقترحعععات للتغلعععب – 3
 .الدولية في محافظات غزة

 :أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

وث الدوليعة عنعد تكشف هذه الدراسة عن المعوقات التي تواجه مديري المدارس في وكالة الغع .2
 . في مدارسهم لتالشيها االستراتيجيةتطبيق اإلدارة 

 :قد يستفيد من هذه الدراسة كل من .2

 . مديري المدارس بشكل عام - أ

 . على متابعة ممارسات مديري المدارس في وكالة الغوث ينالقائم - ب
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 . على اختيار وتدريب مديري المدارس ينالقائم - ت

 درسيةواضعي برامج التطوير في اإلدارة المدرسية وكذلك الدارسين في شئون اإلدارة الم - ث

والتخطععععععيط  االسععععععتراتيجيةين والدارسععععععين لموضععععععوعي اإلدارة قععععععد تفيععععععد هععععععذه الدراسععععععة البععععععاحث .3
قعععععة التعععععي تتنعععععاول عمليعععععة اإلدارة وتوجيعععععه الجهعععععود لمزيعععععد معععععن الدراسعععععات الالح االسعععععتراتيجي
 .وتطوير أساليبها وممارستها االستراتيجية

 . في المجال التعليمي المدرسي ةاالستراتيجيلتربوية ببحث في مجال اإلدارة ستثري المكتبة ا .4

 :حدود الدراسة 

 االسعتراتيجيةى دراسعة معوقعات تطبيعق اإلدارة اقتصرت الدراسة الحالية علع :الحد الموضوعي .2
معوقعات تتعلعق )وفقعًا لمجعاالت الدراسعة  في مدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي محافظعات غعزة

سعععة والععععاملين، اإلدارة التعليميعععة، البيئعععة ، معععديري المعععدارس، المدر االسعععتراتيجيةطبيععععة اإلدارة 
  (. المحيطة والمجتمع المحلي

 . م 2224/  2223العام الدراسي  :الحد الزماني .2

 :مصطلحات الدراسة

 :معوقات

 واالجتماعيعة والشخصعية والفنيعة واإلداريعة الماليعة العوائعق جميعع بأنهعا :المعوقزات( المغيزد  )يعزرف
 والعتعلم عمليعة التعلعيم تحسعين فعي تسعاعد التي اإلدارية برامجه دافأه تحقيق عن المدير تعوق التي

  (.42: 2994 المغيدي،. )اوتطويره

 قعد التعي العقبعات أو األسعباب هعي :االسزتراتيجيةاإلدارة  تطبيزق معوقزات إجرائيزا الباحزث ويعزرف
 لعدى تراتيجيةاالسعاإلدارة  عمليعة معن والمرجعوة األهعداف الموضعوعة تحقيق من أوتقلل أو تحد تعرقل
، والتعي ستكشعف عنهعا اسعتجابة أفعراد غعزة فعي وكالعة الغعوث الدوليعة فعي محافظعات المعدارس معديري

 .العينة في أداة الدراسة
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 :االستراتيجية اإلدارة

وكعذلك  المعدى، طويلعة التوجهعات تحديعد خاللها يتم إدارية عملية " :بأنها( 2994، قحف أبو) يعرفها
 التهديعدات االعتبعار فعي األخعذ معع المسعتمر والتقيعيم التنفيعذ فعي العدقيق مالتصعمي خعالل معن األداء

 (.44: 2994 قحف، أبو). "الحالية واإلمكانيات المحيطة، والموارد

 أيضعا اإلنسعاني،وهي التصعور وحدسعية التحليعل عقالنيعة عمليعة" :بأنهعا( 2222، ياسعين) ويعرفهعا
 المؤسسعة معوارد وتوجيعه إدارة خعالل معن سسعةالمؤ  رسعالة تحقيعق إلعي تسععى ديناميكيعة متواصعلة

 تهديعدات معن المتغيعرة األعمعال بيئة تحديات مواجهة على والقدرة وفعالية كفاءة بطريقة ذات المتاحة
 ارتكعاز نقطعة معن انطالقعا أفضعل مسعتقبل تحقيعق بغيعة مختلفعة أخعرى ومنافسعة ومخعاطر وفعرص
 (.29: 2222، ياسين. )"في الحاضر أساسية

 . الغرضبالعتقاده أنه يفي ، الباحث هذا التعريف في دراستهوقد تبنى 

 :محافظات غزة

كيلعومتر  345جزء من السهل السعاحلي وتبلعم مسعاحتها  :تعرفها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأنها
محافظععة : ومعع قيعام السععلطة الفلسعطينية تعم تقسعيم قطععاع غعزة إداريعًا إلعى خمععس محافظعات هعي، مربعع

وزارة التخطععععيط ) .محافظععععة رفععععح، محافظععععة خععععانيونس، محافظععععة الوسععععطى، افظععععة غععععزةمح، الشععععمال
 . (24: 2994، لفلسطينيةوالتعاون الدولي ا

 . الغرضبالعتقاده أنه يفي ، وقد تبنى الباحث هذا التعريف في دراسته

 :الغوث وكالة مدارس

ن الفلسعععطينيين معععن حيعععث هععي المعععدارس التعععي تشععرف عليهعععا الوكالعععة الدوليععة إلغاثعععة وتشعععغيل الالجئععي
 . (3 :2224، العاجز ونشوان. )التمويل وتنفيذ التعليم وفق مناهج الدول المضيفة لها

 . الغرضب، العتقاده أنه يفي وقد تبنى الباحث هذا التعريف في دراسته
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 االستراتيجيةاإلدارة  :المحور األول

 :تمهيد

للتميز  سعياً  قدماً  السير إلى المعاصرة التحديات أمام التعليمية المؤسسات إدارة تحتاج
جراء بعملياتها التقليدية اإلدارة أضحت ،التحديات تلك وأمام والمنافسة،  قادرة غير ،اتهاووسائلها وا 

 أصبحت لذلك لتلك التحديات، المميزة السمة يعد الذي ،البيئي االضطراب متطلبات مواجهة على
 .(2225:24الدوري، . )وملحة حتمية ضرورة االستراتيجية اإلدارة

 االستراتيجي التخطيط فكر لتبني الرئيسي الدافع هي التحديات كإحدى العولمة تكن ولم
 أول استخدام بدأ حيث، التحديات لهذه سابقاً  الفكر هذا كان بل للمؤسسات، يجيةاالسترات واإلدارة
 األمريكية، الواليات المتحدة في ،العشرين القرن من السادس العقد مطلع مع االستراتيجي للتخطيط

 .(2222:232غنيم، . )األخرى العالم ودول أوروبا في ينتشر بدأ ثم

 مجال متأخرًا عن بدأ التعليمية المؤسسات في الستراتيجيةااإلدارة  تبني أن من الرغم وعلى
اإلدارة  وللتعرف على وفعاليته، مناسبته التسعينيات مطلع في أثبت أنه إال األعمال، منظمات

  .االستراتيجية

ثم ، االستراتيجيةالمرتبطة باإلدارة  األساسية المفاهيم إلى الفصل هذا في الباحث سيتطرق
 . على نجاحها تساعد التي والعوامل، االستراتيجيةاإلدارة  وخطوات مراحل على للتعرف ينتقل

حيث سيتناول  ،في وكالة الغوث االستراتيجيةعلى اإلدارة  التركيز سيتم الثاني القسم في أما
في وكالة  االستراتيجيةهذا القسم نشأة وكالة الغوث، ومدير المدرسة في وكالة الغوث، وواقع اإلدارة 

 .الغوث

 :في المؤسسات التربوية االستراتيجيةفهوم اإلدارة م

 وضعع وتعنعي العسعكرية العلعوم فعي العسعكريين، قبعل معن االسعتراتيجية مفهعوم اسعتخدام بعدأ"
 (شعاندلر ألفعرد)ععرف  األععداء، وقعد علعى التغلعب أجعل معن ،المعركعة أرض فعي المسعلحة القعوات

 المعوارد العمل وتوزيعع طريق وتبني للمنشأة، ألجلا طويلة الرئيسة األهداف تحديد بأنها االستراتيجية
 ( 44 :2222 كامب،. )"األهداف هذه لتنفيذ الضرورية
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 لالستراتيجية أن إلي هنا نشير فإننا ،اإلدارية الناحية من االستراتيجية مفهوم تناولنا إذا لكن
 الحعال وبطبيععة ،يجيةاالسعترات الشعؤون فعي والمتخصصعين الباحثين من العديد تناولها ة،متعدد مفاهيم

 (23 :2222الحسيني، ) .لها قبوله يتم الذي التعريف على االستراتيجيةب المقصود يتوقف المعنى

 قاععدة المنشعأة تتخعذها األجعل، طويلعة خطعة" :فعي اإلدارة بأنهعا االسعتراتيجيةولقعد عرفعت 
 (22 :2924غراب، . )"والمستقبلية الحالية لمهمتها واقع تحديدها من قراراتها التخاذ

اسعععات نمعععط أو خطععة تحععدث تكععاماًل فيمعععا بععين األهععداف الرئيسععة والسي" :وتعععرف أيضععًا بأنهععا
 (29 :2995عبد الرحمن، . )"نشأةوتسلسل األعمال في كل م

التععي يععتم وضعععها بطريقععة تضععمن خلععق درجععة مععن  ،خطععط وأنشععطة المؤسسععة" :وتعععرف بأنهععا
التعي تعمعل بهعا بصعورة فعالعة وذات  ،ذه الرسعالة والبيئعةوبعين هع ،التطابق بين رسالة المنظمعة وأهعدافها

 (2 :2993السيد، . )"كفاءة عالية

تنبعع معن أهعداف  ،األمعدخطعة طويلعة " :بأنهعا االسعتراتيجيةوبناًء علعى معا سعبق يمكعن تعريعف 
 . "المدرسة إلى أهدافها المرجوة وغاياته وصولاعي الظروف البيئة المحيطة لوتر  ،المدرسة ورسالتها

التعععي نالعععت اهتمامعععًا واسععععًا فعععي العقعععود  ،معععن مجعععاالت الدراسعععة االسعععتراتيجيةتعتبعععر اإلدارة و
وذلععك اسععتجابة للضععغوط والمععؤثرات البيئيععة الهائلععة التععي واجهتهععا  ،الثالثععة األخيععرة مععن القععرن العشععرين
 . منظمات األعمال في تلك الحقبة

 معن خعالل واألداء ،المدى طويلة وجيهاتالت تحديد خاللها يتم عملية" :االستراتيجيةواإلدارة 
والمعوارد  المحيطعة، التهديعدات االعتبعار فعي األخعذ معع المسعتمر والتقيعيم ،التنفيعذ فعي العدقيق التصعميم

 (44 :2994أبو قحف، ) ."المتاحة واإلمكانات

 ععن ععععبارة أنهعا ككعل، ويضعيف بالمؤسسة تهتم وهي ،العليا اإلدارة عمل مجال" :بأنها وتعرف أيضاً 
 علعى تعمعل التعي ،الرئيسعة والبرامج واألهداف والسياسات( أغراضها) الرئيسة المؤسسة رسععائل وضع
 والسياسعات واألهعداف األغعراض تلعك لتنفيعذ الطعرق المطلوبعة وضعع وكعذلك ،الرسعائل تلعك تحقيعق
 (29 :2993بدر، . )"الرئيسة
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 معن تتعألف التعي العمليعة تلعك " :هعي االستراتيجيةأن اإلدارة ( Wright & Kroll) كما أشار
 الخارجيعة، البيئعة فعي الموجعودة القيعود بتحليعل العليعا اإلدارة خاللهعا معن تقعوم ،من الخطوات مجموعة
 وتطبيقهعا اتاالسعتراتيجي وضعع ثعم واألهعداف، الرسعالة وتحديعد المنظمعة، فعي القعوة والضععف وأوجعه

 (422 :2994أيوب، . )"الرقابة  وممارسة

التعععي تمكعععن  ،فعععن وعلعععم تشعععكيل وتنفيعععذ وتقيعععيم القعععرارات الوظيفيعععة المتداخلعععة " :وتععععرف بأنهعععا
 (4 :2222العارف، . )"المؤسسة من تحقيق أهدافها 

تركعز علعى مجموععة معن  االسعتراتيجيةأن اإلدارة  ،ومن خالل عرض التعريفات السعابقة يتبعين لنعا
التععي تهععتم بهععا اإلدارة  ،التاليععةللوصععول إلععى أهععداف المؤسسععة، ونسععتخلص منهععا العناصععر  ،العمليععات

  :االستراتيجية

 معن خعالل صعياغة رؤيعة ورسعالة المنظمعة  ،دور المؤسسة على المدى البعيد وعالقتها بالبيئة
 . االستراتيجيةوتحديد أهدافها 

 والفعععرص  ،معععن خعععالل تحديعععد نقعععاط القعععوة والضععععف ،تحقيعععق مسعععتوى متفعععوق ألداء المؤسسعععة
 . ة للمنظمةوالمخاطر في البيئة الداخلي

 والظروف السائدة في البيئة الخارجية ،التوفيق بين موارد المنظمة . 

إحعععدى " :إجرائيعععًا بأنهعععا االسعععتراتيجيةيمكعععن للباحعععث أن يععععرف اإلدارة  ،وفعععي ضعععوء معععا سعععبق
وذلععك مععن خععالل  ،والتععي تسعععى إلععى الرقععي بالعمععل اإلداري المدرسععي ،االتجاهععات الحديثععة فععي اإلدارة

 . "تتضمن التخطيط والتنفيذ والتقييم بهدف تحقيق رؤية ورسالة المدرسة ،ملياتمجموعة من الع

 :على تسع مهام رئيسية هي االستراتيجيةوتنطوي اإلدارة 

 الرئيسعي  غرضعها تعكعس ،عامعة عبعارات تتضعمن التعي المنظمعة، رسعالة أو مهمعة صعياغة
 .وأهدافها وفلسفتها

 الداخلية ومواردها دراتهاوق ظروفها تظهر والتي ،المنظمة صورة تنمية. 

 العامة بيئتها تسود ومتغيرات ،قوى من تتضمنه بما للمنظمة الخارجية البيئة تقييم. 
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 والظعروف ،مواردهعا بعين التوافعق إحعداث محاولعة خعالل معن ،االسعتراتيجية البعدائل تحليعل 
 .الخارجية في البيئة السائدة

 ومواردهعا ،المنظمعة رسعالة ضعوء فعي ،ةالجاذبيع حيعث معن االسعتراتيجية البعدائل أكثعر تحديعد 
 . وظروفها البيئية

 تسعاعد أن يمكعن التعي العامعة اتاالسعتراتيجيو  األجعل طويلعة األهعداف معن مجموععة اختيعار 
 .جاذبية الفرص أكثر في تحقيق

 طويلعة األهعداف معع تتسعق والتعي ،األجعل قصعيرة اتاالسعتراتيجيو  السعنوية األهعداف تحديعد 
  .العامة اتاالستراتيجياألجل و 

 الخاصعة األبععاد مراععاة معع ،المعوارد تخصعيص خعالل معن ،االسعتراتيجية الخيعارات تنفيعذ 
 .بالمهام واألفراد

 فعاليعة زيعادة فعي المتولعدة معن المعلومعات واالسعتفادة ،االسعتراتيجية العمليعة نجعاح معدى تقييم 
 ( 222 :2224إدريس والمرسي، ) .المستقبلية االستراتيجيةالقرارات 

 

 :في المؤسسات التربوية االستراتيجيةاإلدارة  وأهداف ميةأه

ال سعيما  ،اإلدارات تواجعه التعي التحعديات تحليل خالل من، االستراتيجية اإلدارة أهمية تتضح
 تالشعي لدرجعة ،المحيطعة البيئعة فعي والنعوعي الكمعي التغيعر تسعارع فعي المتمثلعة في العصعور الحديثعة

 التوفيعق تسعتطيع ،أجيعال تخعريج في المنافسة حدة زيادة وكذلك مكان،وال بين الزمان الفاصلة الحدود
 المجتمعات من والتحول الطبيعية الموارد نقص ظل في ،المجتمع التكنولوجي وحاجة التقدم هذا بين

 (42 :2225، عساف) .المجتمعات المعرفية إلى الصناعية

العديعد معن المزايعا  ،تهعا وأنشعطتهافي عمليا االستراتيجيةوتحقق المؤسسات التي تتبنى اإلدارة 
 :التي من شأنها زيادة كفاءة وفعالية المؤسسة التربوية التعليمية ومن هذه الفوائد ،والمنافع

 نشعط موقعف فعي أي مسعتجيبة، كونهعا معن أكثعر نحعو علعى مبعادرة تكعون أن للمدرسعة تسعمح .2
 .مستقبلها في نسبًيا تتحكم ومن ثم ومتميز
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 أكثعر معدخل اسعتخدام خعالل معن ،أفضعل اسعتراتيجيات وضعع علعى المدرسعية اإلدارة تسعاعد .2
 . االستراتيجي لالختيار نظاًما وموضوعية

 فعي تسعهم كمعا الصعحيح، التوجيعه مواردهعا توجيعه علعى المدرسعة االسعتراتيجية اإلدارة تسعاعد .3
مكانياتها مواردها استخدام تمكينها من  ( 54 :2223، شمس الدين. )فعالة  بطريقة وا 

 :فأضاف االستراتيجيةإلى األهداف التي تحققها اإلدارة ( 42 :2999، الجندي) وتطرق

 القضعايا وتحديعد ،شعمولي فكعري بإطعار المدرسعة تزويعد يعتم االسعتراتيجية اإلدارة باسعتخدام .2
 تتناسعب التعي الرشعيدة القعرارات صعنع ثعم المدرسعي، ومعن العمعل جعوهر التي تشكل األساسية

 الخ.. القبول، التمويل، ية الداخلية،الكفا قضية مثل القضايا مع

 األفعراد وتوجيعه المسئوليات، وتحديد ،والتنفيذية اإلدارية األنشطة وتكامل توجيه على تساعد .2
 .الموضوعة األهداف بين التعارض ظهور ومنع داخل المدرسة،

 ومواردهعا ،المدرسعة إمكانيعات واقعع ععن الكشعف خعالل معن ،المدرسعة لمستقبل تصور وضع .3
 وتحديعد المدرسعة، بهعا تعمعل التعي ،البيئعة فعي المحتملعة التغيعرات معن العديعد حعة، وتوقععالمتا

 .آثار التهديدات وتقليل البيئية الفرص

 التعي األوقعات فعي ،رشعيدة اسعتراتيجية قعرارات إلعى التوصعل فعي المدرسعية اإلدارة تسعاعد .4
 .المستقبل في محتملة خارجية أو داخلية لتحديات لها المدرسة تتعرض

 ععن والسعيطرة، فضعال األداء وتقيعيم ،الرقابعة علعى بالقعدرة الشععور بالمدرسة اإلدارة لدى يولد .5
 التنظيمعي الصعراع حعدة تقليعل علعى ايجابًيعا يعنعكس ممعا الجمعاعي، بالعمعل تعدعيم الشععور

 .المدرسة داخل

 إلحعداثوالسععي  ورسعالتها، وأهعدافها المدرسة تجاه المسئولية روح تنمية على اإلدارة تساعد .4
 . الرسالة لتلك المدرسة تحقيق يستهدف الذي التغير

 المشعاكل وحعل للتفكيعر المعديرين تععرض فهعي العليعا، لعإلدارة كعوادر إععداد فعي اإلدارة تفيعد .4
 .أعلى إدارية مناصب إلى ترقيتهم يتم عندما التي تواجههم
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ويعععععرض الباحععععث ، يةاالسععععتراتيجإلععععى تحقيععععق مجموعععععة مععععن األهععععداف  االسععععتراتيجيةتسعععععى اإلدارة و 
 . كما حددها العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ،مجموعة من تلك األهداف

واألنظمعة  والقواععد التنظيمعي، واإلجعراءات الهيكعل فعي التعديالت إلجراء المؤسسة داخلًيا تهيئة .2
 وفعاليعة كفعاءةب الخارجيعة البيئعة معع التعامعل علعي قعدرتها معن يزيعد العذي بالشعكل العاملة والقوى

 . ( 22 :2222وهبة، )

 . اتجاهاتها وتوحيد القرارات اتخاذ علي تساعد .2

 . وتخصيصها بين البدائل المختلفة ،إيجاد معيار واضح لتوزيع الموارد .3

 المشعاكل اكتشعاف للمعدير يمكعن والتهديعدات، بحيعث والضععف القعوة نقعاط ععن البيانات تجميع .4
لقعرارات  ردة فععل هعي القعرارات تكعون أن معن بعدالً  ،دةالقيعا بزمعام األخعذ مبكعرا، وبالتعالي
 .المنافسين واستراتيجيات

 . إيجاد المعيار الموضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة .5

باعتبععععار اسععععتغالل الفععععرص ومقاومععععة التهديععععدات هععععو المعيععععار  ،التركيععععز علععععى البيئععععة الخارجيععععة .4
 ( 42 :2222شحادة، . )األساس لنجاح المنظمات

 . حيث يوجد المعيار الذي يوضح الرسائل الغامضة ،االتصال داخل المنظمةتسهيل عملية  .4

عنعععدما يفهمعععون ويسعععاندون رسعععالة المؤسسعععة  ،تجععععل المعععديرين والععععاملين أكثعععر ابتكعععارًا وتجديعععداً  .2
ستراتيجياتها  (32 :2223العارف، . )وأهدافها وا 

واكتشععععععاف وتصععععععحيح  ،والتنسععععععيق والرقابععععععة ،زيععععععادة فاعليععععععة وكفععععععاءة عمليععععععات اتخععععععاذ القععععععرارات .9
 (9-4 :2222عوض، . )االستراتيجيةاالنحرافات لوجود معايير واضحة تتمثل في األهداف 

 :االستراتيجيةعمليات اإلدارة 

وخطععععوات يجععععب علععععى مععععن يطبقهععععا أن يسععععير عليهععععا،  ،عععععدة عمليععععات االسععععتراتيجيةلععععإلدارة 
 :وسيعرض الباحث هذه العمليات بشيء من التفصيل
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 :التحليل البيئي .1

، فمعععن خعععالل هعععذا االسعععتراتيجيةيعتبعععر التحليعععل البيئعععي أحعععد المكونعععات الهامعععة لعمليعععة اإلدارة 
التحليعععل تتعععوافر معلومعععات وبيانعععات لهعععا أهميعععة خاصعععة فعععي التنبعععؤ بالمسعععتقبل، كمعععا أن تحليعععل ودراسعععة 

دائل ات أو علعى األقعل فعي تنميعة بعاالسعتراتيجيفعي بنعاء وتصعميم  ،البيئة هو أحد المدخالت األساسعية
 ( 223 :2994أبو قحف، . )بصفة عامة االستراتيجيالتصرف 

 لتشعخيص ؛االسعتراتيجية اإلدارة تسعتخدمها أدوات مجموععة"ععن  عبعارة هعو البيئعي فالتحليعل
 أو السعمات وتشعخيص والتهديعدات، الفعرص الخارجيعة، وتحديعد البيئعة فعي الحاصعل معدي التغيعر

 فعي اإلدارة يسعاعد بشعكل ،الداخليعة بيئتهعا علعي سعيطرةال أجعل معن ،المؤسسعة فعي الميعزات التنافسعية
 المؤسسعة، وتحديعد أهعداف للبيئعة، وتحديعد االسعتراتيجي التحليعل بعين العالقعة اإليجابيعة تحقيعق

 ( 23 :2225الدوري، . )"المطلوبة  االستراتيجية

اخليعععة وينقسعععم التحليعععل البيئعععي إلعععى قسعععمين وهمعععا تحليعععل البيئعععة الخارجيعععة، وتحليعععل البيئعععة الد
 :وسنتناول كل منهما بشيء من التفصيل

 :تحليل البيئة الخارجية -2/2

 وتشعكل ،المنظمعة معهعا تتعامعل التعي العناصعر مجموععة هعي ،الخارجيعة بالبيئعة يقصعد
 وعليه المنظمة، عمل على المؤثرة العوامل لمجموعة الكلي اإلطار معها، إنها مركبة عالقات سببية

 وهعو ،االسعتراتيجية اإلدارة لعمليعة األساسعية المكونعات أحعد يعتبعر الخارجيعة البيئعة تحليعل وتقيعيم فعأن
 للمدير تتوافر التحليل هذا خالل ، فمناالستراتيجي للمدير واألساسية األولى نفسه المهمة الوقت في

 معن وكثيعر للتغييعر، أساسعي مصعدر هعي بالمسعتقبل، فالبيئعة التنبعؤ فعي أهميتها وبيانات لها معلومات
 . مواكبته أو به التنبؤ في تفشل ألنها البيئي التغيير تصبح ضحايا األعمال اتمنظم

 (24 :2225السالم، )

 المعؤثرة، البيئيعة للعوامعل وتحليلها دراستها مدى على ،كبير حد إلى المدرسة نجاح و يتوقف
 طبيععة يعدتحد فعي ذلعك منهعا، ويتمثعل كعل تعأثير ودرجعة العوامل هذه اتجاهات من ومحاولة االستفادة
التعليميعة،  العمليعة فعي تعؤثر أن المعرجح معن والتعي ،للتغييعر الخاضععة المتغيعرة المجتمعع والظعروف
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 لمعا ،الوقتيعة البعدائل لدراسعة مهمعة خطوة تعتبر التي ،المدرسي المجتمع أفراد تحليل اتجاهات وكذلك
 بالعوامعل المرتبطعة قععاتالتو  وتمييعز المدرسعية، البيئعة فعي المسعتقبلية الظعروف واألحعداث معن يتوقعع

 والتعي ،المرتبطعة التغيرات دراسة في مهمة تعتبر التي ،والسياسية والسكانية واالقتصادية االجتماعية
 فحعص فعي مهعم عامعل المنافسة نظام فان كذلك المدرسة، مستقبل ايجابية على نتائج لها يكون ربما
 علعى الضعوء وتسعلط ،للمدرسعة ماليعةال الحاجعات تقيعيم وتسعاعد علعى ،للمدرسعة الخارجيعة البيئعة

 ( 22 :2223العويسي، ) .المستقبلية الحاجات

وتتكععون البيئععة الخارجيععة للمدرسععة مععن المؤسسععات، واألفععراد، والقععوى االجتماعيععة، والسياسععة، 
والثقافععععة، والتكنولوجيععععة، التععععي تععععؤثر علععععى سععععير المدرسععععة، وتعععععد دراسععععتها أمععععرًا ضععععروريًا عنععععد وضععععع 

اسعتغاللها، والتهديعدات التعي  للمدرسعة الفعرص التعي يمكعن يث إن هذه الدراسعة تكشعف، حاالستراتيجية
 ( 245 :2224إدريس والمرسي، . )يجب عليها تجنبها أو محاولة الحد من أثارها

 :وتتكون البيئة الخارجية من قسمين

 :بيئة التعامل المباشر –أ 

 ،المؤسسعات مجموععة منيتضع العذي المحعيط ذلعك :بأنهعا المباشعر التعامعل بيئعة تععرف
 بعالقرارات التعي وتتعأثر بهعا تعؤثر المدرسعة، عمعل معع مباشعرة بصعورة تتفاععل التعي والقعوى ،واألفعراد

 ووسعائل ،األخعرى والمعدارس ،المحلعي والمجتمعع ،األمعور أوليعاء ذلعك علعى األمثلعة تتخعذها، ومعن
 مصعالح لكونهعا تمتلعك وذلعك ) المصعالح أصعحاب ( الفئعات هعذه علعى ويطلعق والجامععات، اإلععالم
 .المدرسة في ومهمة مشروعة

 :بيئة المجتمع العامة –ب 

 تعؤثر تربويعا التعي ،األوسعع المجتمعع فعي القعوى مجموععة من العامة االجتماعية البيئة تتكون
القطعامين، . )عمعل المدرسعة علعى تكنولوجًيعا أو ،سياسعًيا أو ،قانونًيعا أو ،اجتماعًيعا أو ،اقتصعادًيا وأ

2222: 52 ) 
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 :والبد أن يغطي تحليل البيئة الخارجية للمؤسسة التعليمية ستة مجاالت وهي

 ومععا تتضععمنه مععن تغيععر، سععواء بالتزايععد أو النقصععان علععى مسععتوى المنععاطق  :البيئععة السععكانية
 . داخل الدولة

 ومعدالتععععه وتكععععاليف  ،ومععععا تشععععمل عليععععه مععععن تغيعععر فععععي تكععععاليف اإلنتععععاج :البيئعععة االقتصععععادية
 . لة األسواق والعمالةوحا ،الطاقة

 وما تتضمنه من اهتمام المسئولين، والقادة السياسيين، بكيفيعة إنفعاق األمعوال  :البيئة السياسية
 . ومدى العائد المتحقق

 فانتشعار مفعاهيم ديمقراطيعة التعلعيم، والقبعول، وازديعاد التنعافس بعين الطعالب  :البيئة االجتماعية
 . معقدة بشكل كبيرفي الحقبة األخيرة، جعل تلك البيئة 

 ومعععا تتضعععمنه معععن تنعععافس بعععين المؤسسعععات، والمنظمعععات التعليميعععة الخاصعععة  :البيئعععة التعليميعععة
والحكوميعععععة حعععععول المعععععوارد، واإلقبعععععال الطالبعععععي، وتحسعععععين الخعععععدمات المقدمعععععة للمعلمعععععين أو 

 . اإلداريين أو الطالب

 ععه المؤسسعة التعليميعة فعي فالتحعدي التكنولعوجي يحعدد ذلعك األسعلوب، العذي تتب :البيئة التقنيعة
وأجهععزة الحاسعب اآلععي تسعهم بععال  ،إيصعال عمليععة العتعلم، فععنظم االتصعال، األقمععار الصعناعية

 (42 :2999الجندي، ) .شك في تغيير عملية التعلم التقنية

مزن النقزاط  العديزد تحديزد علز  تسزاعد ،كونهزا فزي الخارجيزة البيئزة تحليزل دراسزة أهميزة وتبزرز
 :أهمها

 أو األهعداف، وضعع علعى المنظمعة تسعاعد ،الخارجيعة البيئعة فدراسعات :تحقيقهزا يجزب التي األهداف
 .الدراسات تلك نتائج بحسب تعديلها

، معال رأس، أوليعة معواد) المتاحعة المعوارد بيعان فعي المختلفعة البيئيعة العوامعل وتسعاعد :المتاحزة الموارد
 .االستفادة تحقق للمنظمة أن يمكن ومتى ا،منه االستفادة وكيفية( .....، أفراد، آالت تكنولوجيا،

 السعوق نطعاق تحديعد فعي الخارجيعة البيئعة دراسعات تسعهم :المنظمزة أمزام المتزا  والمجزال النطزاق
 التوزيعع والخعدمات، وطعرق بالسعلع يتعلعق معا سعواء أمامهعا، المتعاح المععامالت ومجعال ،المرتقعب
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 بيعان علعى تسعاعد كمعا، المختلفعة التشعريعيةو  ،القانونيعة الجهعات معن المفروضعة والقيعود ومنافعذه،
 .المختلفة بالمنظمات - والتأثر التأثير - عالقاتها

 سعتتعامل التعي والجمعاهير المجتمعع سعمات وتحديعد السعلوك وأشعكال والتقاليزد والعزادات القزيم أنمزاط
 ( 229 :2999المغربي، ) .المنظمة معها

هعععي التعععي تعمعععل علعععى  ،الناجحعععة تيجيةاالسعععترايعععرى الباحعععث أن اإلدارة  ،فعععي ضعععوء معععا سعععبق
دراسعة وتحليعل البيئعة الخارجيعة، لعذلك فعإن مععدير المدرسعة بحاجعة إلعى إدراك طبيععة القعوى المعؤثرة فععي 
البيئة الخارجية للمدرسعة، ومعا تعكسعه تلعك القعوى معن فعرص وتهديعدات، كعي يسعتطيع بنعاء اسعتراتيجية 

معوارد المتاحعة، واسعتغالل الفعرص وتعظعيم العائعد تحقق أهداف المؤسسة بدرجة كبيرة، وفعق ال ،ناجحة
 . هانديدات أو تقليل اآثار الناجمة عمنها، وتجنب الته

 :تحليل البيئة الداخلية – 2/2

بيئعععة المدرسعععة الداخليععععة بكعععل معععا تتضععععمنه معععن معلمعععين، وطععععالب،  ،يقصعععد بالبيئعععة الداخليععععة
 . ت وغير ذلكومرافق وتجهيزات، ومناهج، وبرامج تعليمية، وأنظمة اتصاال

تحليعععل أداء المعلمعععين وأداء الطععععالب، والمرافعععق والتجهيعععزات، والبععععرامج  ،والتحليعععل يقصعععد بععععه
لتغلععب لط الضعععف والقععوة، ومععن ثععم العمععل المسععتخدمة، وأداء مععدير المدرسععة، وذلععك بهععدف تحديععد نقععا
 . على نقاط الضعف، أما نقاط القوة فيتم تعزيزها وتدعيمها

إال إذا كانعععت متناسعععبة معععع اإلمكانعععات الداخليعععة  ،تراتيجيات المدرسعععةوال يمكعععن أن تعععنجح اسععع
ات الجيععدة االسععتراتيجيللمدرسععة، ولععذلك ينبغععي أن يععتم تقيععيم تلععك اإلمكانععات بطريقععة واقعيععة ودقيقععة، ف

 (235 :2222عوض، . )أساسها إدراك نقاط الضعف في المدرسة

متعمعق  شعامل تحليعل إجعراء السعتراتيجيا التخطعيط ونظعام ،االسعتراتيجية اإلدارة فكرة تتطلبو 
يشعمل  أن بجعوي وقعدراتها، إمكانياتهعا حقيقعة علعى للتععرف للمنظمعة القعائم الوضعع ومدخالت لعناصر

  :التالية الرئيسة العناصر التحليل هذا

 . المنظمة ومستقبلها مكانة في المؤثرة الرئيسية واألحداث ،للمنظمة التاريخي التطور .2

  .العمل بها وأدلة وأنظمة ،والوظيفية التنظيمية الهياكل ويشمل ،لمنظمةل اإلداري التنظيم .2
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 معنهج التفكيعر مقومعات علعى تعأثيره واتجاهعات ومجعاالت ،وخصائصعه التنظيمعي المنعا  .3
 . االستراتيجية اإلدارة وتطبيق ،االستراتيجي

 اتالتنظيمعي ومهعار  المنعا  خصعائص علعى وتأثيرهعا ،المنظمعة فعي العمعل وقواععد سياسعات .4
 . المنظمة أعضاء لدى واالبتكار اإلبداع

التعي  والخعدمات ،والمنتجعات ،المنظمعة بهعا تقعوم التعي ،والمشعروعات واألعمعال األنشعطة .5
 . تقدمها

 . المنظمة حققتها التي ،المالية والنتائج ،واالستثماري ،التمويلي الموقف .4

 .االسعتراتيجيطعيط التخ ألغعراض ،للمؤسسعة الداخليعة البيئعة عناصعر تحليعل نتعائج ملخعص .4
 ( 255 :2224بكر، أبو )

 االسعتراتيجية اختيعار فعي وضعرورية هامعة خطعوة يمثعل ،الداخليعة البيئعة تحليعل عمليعة أن   نعرى هنعا معن
 :أهمها فوائد من إليه تؤدي ولما المناسبة،

 . المتاحة والمعنوية ،والبشرية ،المادية واإلمكانيات ،القدرات تقييم في المساهمة - أ

 . والخاصة ،العامة المدارس من لغيرها بالنسبة المدرسة قفمو  إيضاح - ب

 وذلعك مسعتقبالً  تعدعيمها طعرق ععن والبحعث ،منها لالستفادة وتعزيزها القوة نقاط وتحديد بيان - ت
 .الموجودة الفرص واغتنام ،البيئية المعوقات على القضاء على بما يساعد

 :2999المغربعي، ) .ومعالجتهعا عليهعا التغلعب يمكعن حتعى وذلك الضعف، نقاط وتحديد بيان - ث
232) 

تركعععز علعععى العوامعععل التعععي يمكعععن  ،وممعععا سعععبق يتضعععح للباحعععث أن البيئعععة الداخليعععة للمدرسعععة
والسعععيطرة عليهعععا معععن جانعععب إدارة المدرسعععة، وهعععي تمثعععل بصعععفة رئيسعععية  ،العععتحكم بهعععا إلعععى حعععد كبيعععر

ع داخععععل نطععععاق حععععدود بغععععرض النجععععاح والمنافسععععة، وتقعععع ،األنشععععطة الوظيفيععععة التععععي يمكععععن اسععععتغاللها
مكانععات المدرسععة الماديععة والماليععة الحاليععة والمسععتقبلية،  ،واإلنسععانية ،المدرسععة، وتشععمل كافععة طاقععات وا 

 . ومستوى أنظمتها الفنية والمالية ونظام العمل وغيرها
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 :االستراتيجيةصياغة 

 ،المعدى لطويع التخطعيط ، أواالسعتراتيجي بعالتخطيط االسعتراتيجية صعياغة إلي -غالًبا-يشار
اتخعاذ  علعي قائمعة وليسعت تحليليعة األسعاس فعي العمليعة فعإن المسعتخدم المصعطلح ععن النظعر وبغعض
 ( 222 :2992هيلين وهنجر، . )معين تصرف

توليفعة  عمعل يمكنهعا منظمعة فكعل ،االسعتراتيجية البعدائل معن العديعد أمامها يتوافر منظمة وكل
نتعائج  معع يتناسعب بمعا وأهدافها، وكعذلك ها، وأغراضهارسالت مع تتالءم والتي ،اتاالستراتيجي هذه من

التوليفعات  ععدد بعين معن باالختيعار تقعوم أن اإلدارة علعي والداخليعة، ويكعون الخارجيعة بيئتهعا تحليعل
 ( 253 :2993السيد، . )لالستراتيجيات الممكنة

 لةشعام رؤيعة صعياغة هعو ،االسعتراتيجية اإلدارة عمليعات فعي األولعى الجوهريعة و الخطعوة
 الحلعم طبيععة معن فضعائلها فعي والقريبعة الفلسعفي، المضمون ذات المجردة العامة الفكرة للمدرسة، أي

 المشعترك، واالنتمعاء بعالوالء شعور ومصدر ،والعاملين لإلدارة مستقبلي منظور وهي أيًضا ،اإلنساني
 نحعو التجعاها وفعي العزمن فعي ،اتسعاًعا اآفعاق وأكثعر اتسعاًعا المععاني ععادة أكثعر تتضعمن فهعي

 (42 :2992ياسين، . )المستقبل

الععذي يحععدد الوجهععة التععي  ،المسععار المسععتقبلي للمنظمععة"  :بأنهععا االسععتراتيجيةوتعععرف الرؤيععة 
 (93 :2224إدريس والمرسي، . )"ترغب في الوصول إليها 

وطموحاتها التي ال يمكن تحقيقهعا فعي ظعل اإلمكانعات  ،أحالم المنظمة"  :وتعرف كذلك بأنها
ن كان من الممكن الوصول إليها في األجل الطويل ال  (2 :2222عوض، . )"حالية، وا 

قععععد اعتبععععر الرؤيععععة بمثابععععة تصععععور عععععن وضععععع المدرسععععة  ،ومععععن المالحععععظ أن التعريععععف األول
مسعتقباًل، أمعا التعريعف الثعاني فقعد تععدى ذلعك إلعى اإلشعارة إلعى أنعه لعيس معن الضعروري تحقيعق الرؤيعة 

يععععة، وفععععي نفععععس الوقععععت فهعععي ليسععععت مسععععتحيلة، وليسععععت ضععععربًا مععععن الععععوهم فعععي ظععععل اإلمكانععععات الحال
 . والخيال

وتحقيعق  بنعاء فعي الزاويعة حجعر بمثابعة ،ومميعزة واضعحة اسعتراتيجية رؤيعة وجعود و يعتبعر
 والعبعارات الجذابعة، ،والشععارات ،األلفعاظ انتقعاء فعي سعباق مجعرد ليسعت فالرؤيعة الفعالعة، االستراتيجية
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 أنشعطتها المرغوبعة، ونوعيعة، المنظمعة مسعتقبل حعول ،الخعالق االسعتراتيجي كعرالف فعي معنهج ولكنهعا
 (53 :2224الدجني، ) .المتوقعة السوقية ومكانتها

نعوع  حعول ،المعدى طويلعة مسعتقبلية رؤيعة لمدرسعته يضعع أن ،المدرسعة معدير علعى يجب لذلك
 ربعط إلععادة طريًقعا تعتبعر يالتعليمية، فهع العملية في إحداثها في يرغب التي ،التغيرات حجمو  وشكل

 بعل التعلعيم، تطعوير ناحيعة معن فقعط المجتمعع لعيس حاجعات وتعكعس بهعا، المحعيط بعالمجتمع المدرسعة
 واالعتقعادات التعي القعيم علعى تحديعد تعمعل كمعا والمجتمعع، المدرسعة بعين والعالقعة الثقعة بنعاء كعذلك
 .للمدرسة العملية الممارسة سياسة ستوجه

والتععي تميزهععا عععن غيرهععا  ،تلععك الخصععائص الفريععدة فععي المدرسععة"  :هععيأمععا رسععالة المدرسععة ف
مععن المعععدارس المماثلعععة لهعععا، فهعععي تعكعععس بوضعععوح دقعععة الفلسعععفة األساسعععية للمدرسعععة، وهعععي تعبعععر ععععن 
الصعورة الذهنيعة التععي ترغعب المدرسعة فععي إسعقاطها علعى أذهععان األفعراد، وهعي تعبععر أيضعًا ععن مفهععوم 

ل علعى تحديعد الحاجععات التعي تعمععل المدرسعة علعى إشععباعها معن خععالل العذات للمدرسعة، كمععا أنهعا تعمعع
 ( 29 :2224ابن حبتور، . )النشاط الذي تقوم به

وثيقعة مكتوبعة تمثععل دسعتور للمدرسعة، والمرشعد الرئيسعي لكافعة القععرارات "  :وتععرف أيضعًا بأنهعا
 ( 42 :2992ياسين، . )"والجهود، وهي عادة تغطي فترة زمنية طويلة نسبيًا 

ويالحظ أن التعريف األول قد ركز علعى مظعاهر التميعز والتفعرد فعي المنظمعة، بينمعا التعريعف 
الثاني قد أكد على ضرورة أن تكون الرسالة مكتوبعة، بحيعث تكعون مرجععًا رئيسعيًا تسعتند إليعه المنظمعة 

 . لمتاحةشطتها، كما أشار هذا التعريف أيضًا إلى إمكانية تحقيقها في ضوء اإلمكانات انفي كافة أ

والشععرعية  ،ة لوجععود المدرسععةأو األسععباب الرئيسعع ،وتسععاعد رسععالة المدرسععة فععي تحديععد السععبب
والخععدمات التععي تقعععدمها  ،والفلسعععفة العامععة للمدرسععة تجععاه المجتمعععع ،االجتماعيععة أو القانونيععة للمدرسععة

 :2222حسعععيني، ال. )أو المسعععئوليات االجتماعيعععة للمدرسعععة وأهعععدافها الرئيسعععية ،والعععربط بعععين الوظيفعععة
54) 

وتميزهعا  ،تمثعل الفلسعفة والفكعر الخعاص بهعا ،ويمكن القول بأن لكل مدرسعة رسعالة خاصعة بهعا
والتصععرفات  ،ععن غيرهععا معن المععدارس، وتحعدد الغععرض العدقيق مععن وجودهعا، وتوجععه كافعة الممارسععات
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علعى طبيععة  معن أجعل تحقيعق تلعك الرسعالة، وتتوقعف صعياغة رسعالة المدرسعة ،التعي تقعوم بهعا المدرسعة
 . القوى الدافعة ومدى واقعيتها ووضوحها

والتعععي ال  ،وتختلععف الرسعععالة ععععن الرؤيعععة، فالرؤيعععة هعععي طموحععات المدرسعععة وآمالهعععا فعععي المسعععتقبل
يمكعن تحقيقهععا فععي ظععل المععوارد الحاليععة، وهععي تتصععف بعموميععة التوجهععات التععي تحتويهععا، أمععا الرسععالة 

فعي ظعل اإلمكانععات المتاحعة، وهعي تصععاا باالعتمعاد علععى  ،فهعي تتضعمن أهععدافًا عامعة يمكعن تحقيقهععا
الرؤيعععة، والمدرسعععة بحاجعععة إلعععى رؤيعععة واضعععحة، رؤيعععة تنيعععر كعععل دروبهعععا وتسعععلط النعععور علعععى مسعععالك 
الطريق، كما أنها أيضًا بحاجة إلى رسالة واضحة، تحدد هويتهعا، وتحعدد توجهعات التفكيعر، ومسعارات 

 :2222شععحادة، . )وبععرامج، وسياسععات وقواعععد عمععل لتحقيععق هععذه الرسععالة مععن خععالل خطععط ،التحععرك
43 ) 

 :االستراتيجيةتنفيذ 

التي تساعد على نجاح هذا العمل، لكن ما يتمم هذا  ،التخطيط ألي عمل يعد من الميزات
النجاح ويؤكده هو التنفيذ، لذلك فالتنفيذ السليم للخطة عملية مهمة جدًا، فبقدر ما يكون التنفيذ 

من الخطوات التي رسمتها الخطة بقدر ما يكون هذا التنفيذ ناجحًا، ويؤدي بدوره إلى متوافقًا ونابعًا 
 . نجاح المدرسة وتحقيق أهدافها

 بترجمة والمتعلقة ،المترابطة واألنشطة ،الفعاليات سلسلة في االستراتيجي التنفيذ ويتجسد
 المناسبة والسياسات الخطط وبناء ،المناسب التنظيمي الهيكل بناء إلى المختارة االستراتيجيةالبدائل 

ترجمة  فيها يتم التي العملية بأنه : "االستراتيجي التنفيذ المنظمة ويعرف ووظائف ،لجميع فعاليات
وتخصيص  التخطيط، نظم بناء إطار في ،عمل إجراءات إلى) الموضوعة(المصاغة االستراتيجية

اإلدارية،  المعلومات ونظم التنظيمي، تركيبوال والحوافز، األفراد ونظم والبشرية، المادية الموارد
 (222 :2225السالم، . )"االستراتيجي األداء تقويم ونظم والقيادة

موضع  االستراتيجية وضع عملية" : االستراتيجية بتطبيق يقصد أنه إلى حسين يشير كما
اإلدارة  سئوليم قبل من تنفذ وغالًبا واإلجراءات، ،والميزانيات ،البرامج وضع خالل من ،التنفيذ

 (224 :2222حسين، . )"العليا اإلدارة مسئولي قبل من وتراجع الدنيا، واإلدارة الوسطى،
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 االستراتيجيةالمجموع الكلي لتنشطة واالختيارات الالزمة لوضع " :ويقصد بها أيضاً 
ت إلى ات والسياسااالستراتيجيالمختارة موضوع التنفيذ، فهي تلك العملية التي من خاللها تتحول 

 (344 :2224إدريس والمرسي، . )"تصرفات فعلية من خالل تنمية البرامج والموازنات واإلجراءات

هي مجموعة من النشاطات أو الخطوات الالزمة لتحقيق خطة ذات غرض  :البرامج .2
 (39 :2992هيلن وهنجر، . )ذات صبغة عملية االستراتيجيةمحدد، فهي تجعل 

لتحقيق هدف  ،يتم تصميمها متضمنة مجموعة من األنشطة ،وتعتبر البرامج خطط تنفيذية
معين، وينتهي البرنامج بمجرد تحقيق هذا الهدف، فالبرنامج خطة مؤقتة تستخدم لمرة 

 (224 :2223العبد، . )واحدة

هي خطة مالية تغطي فترة زمنية محددة، وهي توضح الكيفية التي يتم " :الموازنات .2
. "طلوبة، وكيفية توزيعها على االستخدامات المختلفةالحصول بموجبها على األموال الم

 (222 :2223العبد، )

معبرًا عنها بصورة نقدية، أي إنها توضيح للتكاليف التفصيلية  ،برامج المنظمةلوهي بيان 
ويعتبر موضع تخطيط الميزانية آخر خطوة  ،ألغراض التخطيط والرقابة ،لكل برنامج

 (325 :2225الدوري، ) المختارة جيةاالستراتيحقيقية لتقويم إمكانية 

بعد إعداد البرامج والموازنات المطلوبة للتنفيذ، يتم إعداد إجراءات التشغيل  :اإلجراءات .3
التي تمثل الخطوات التي يجب ممارستها من قبل جميع أنشطة المؤسسة،  ،المعيارية

تدريب العاملين  ويجب أن تكون اإلجراءات بسيطة تسهل تنفيذ البرامج المرغوبة، كما يجب
 (222 :2225السالم، . )على استخدامها

بنجا  وفاعلية  االستراتيجيةوهناك مجموعة من القواعد الرئيسية يجب مراعاتها لتنفيذ الخطة 
 :وهي

 .االستراتيجية باإلدارة العليا اإلدارة التزام .2

 .االستراتيجية الحالي للمؤسسة مع التنظيم مالئمة مدى .2

 .بالثقة جديرة يةاستراتيج خطط إعداد .3
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 .للموارد واقعية تخصيصات إعداد .4

 .المؤسسة ثقافة مع االستراتيجية توافق .5

 .االستراتيجية لتدعيم الوظيفي المستوى على للتصرف خطط إعداد .4

 .االستراتيجية تنفيذ لمتابعة جيد نظام وجود .4

 ( 352 :2223مرسي، . )االستراتيجية بتنفيذ والحوافز المكافأة ربط .2

لذلك يجب أن ال تكون فقط ذات  ،من المراحل الهامة االستراتيجيةتضح لنا بأن تنفيذ ومما سبق ي
وقابلة للتطبيق مع مراعاتها  ،والمعالم ،صياغة وتنسيق جيد، بل يجب أن تكون واضحة األهداف

أو تنفذ  ،وال تكون حبرًا على ورق ،ظروف البيئة المحيطة بها ويجب أيضًا على المدرسة تنفيذها
 . يساعد المدرسة على تحقيق أهدافها المرجوة االستراتيجية، ألن تنفيذ جزئياً 

 :االستراتيجيةالرقابة وتقييم 

 يخضعها أن ،الحياتية وخططه وأفعاله تصرفاته في اإلنسان لنجاح الهامة األشياء من لعل
 على حدثنات إذا الشخصي، فكيف أو الفردي المجال على كان إذا المستمرة، هذا والرقابة للتقييم
مناسبة،  وطرق واضحة آليات خالل من ،أكبر ورقابة تقييم يتطلب بالطبع فهذا المؤسساتي المجال
 .للمؤسسة المرجوة األهداف من تحقيق للتأكد

 ، لكنهااالستراتيجية اإلدارة مكونات أو مراحل من مرحلة آخر تعد والتقييم الرقابة أن ورغم
 إلى تحدد العملية وهذه المؤسسة وضعتها التي ،الخطة تحقيق مدى تحدد التي المراحل من أهم تعد
 .الجامعة أو وصلت المؤسسة أين

، حيث االستراتيجيةوتعتبر عملية الرقابة هي المرحلة األخيرة والهامة من مراحل اإلدارة 
لفعلي يجب قياس األداء الفعلي لتنشطة والعمليات المختلفة التي تم القيام بها، ثم مقارنة األداء ا

المحددة من قبل للتحقق من مدى المطابقة بينهما، وكشف أي انحرافات إن  االستراتيجيةباألهداف 
 :2224إدريس والمرسي، ) .وجدت، ثم أخيرًا اتخاذ اإلجراءات السريعة لعالج هذه االنحرافات

432) 
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وفقًا للمعايير  والتأكد من أن أداء العاملين في المدرسة يتم ،فالرقابة تتعلق بمتابعة األداء
، المنشود في المدرسة روتحقيق التطو  ،االستراتيجيةحتى نضمن الوصول إلى األهداف  ،المحددة

التي تهدف إلى ضبط  ،مجموعة من األنشطة الهامة والحيوية" :بأنها االستراتيجيةوتعرف الرقابة 
ز أهداف المدرسة كما نجاإحدود المخطط لها والتي تؤدي إلى ضمن ال ،إيقاع العمليات التنفيذية

 . (42 :2222القطامين، ) ."خطط لها 

وأعضائها  ،العملية التي يراقب من خاللها المديرون أنشطة المدرسة" :وتعرف أيضًا بأنها
لتقييم مدى كفاءة وفاعلية األداء، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسين األداء إذا ما كان يفتقر 

 (422 :2222، هل وجونز) ".للفاعلية والكفاءة

اإلداريين  يساعد الذي النظام ذلك " أنها االستراتيجية للرقابة تعريفه في وأشار الحسيني
 مجاالت بعض تحديد أهدافها، وفي تحقيق في المنظمة تحرزه الذي التقدم مدى بتقويم قيامهم علي

 (222 :2222الحسيني، ) ."التنفيذ التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبر 

 للرقابة واضحة معايير وضع على أهمية تتفق السابقة التعريفات أن لباحثل يتضح
 السابق العرض خالل ، ومناالستراتيجية اإلدارة وعمليات مراحل جميع في ،للمؤسسة االستراتيجية
العملية التي من "  :بأنها الرقابة عملية الباحث يعرف االستراتيجية للرقابة من التعريفات لمجموعة
ومعرفة مواطن الضعف والخلل  ،تم التعرف على مدى تحقيق المدرسة ألهدافها المرجوةخاللها ي

 . "والعمل على معالجتها بالشكل الصحيح

 :االستراتيجيةخطوات عملية الرقابة 

 :كالتالي الرقابة من خمس خطوات متسلسلة تتألف عملية

 . تحديد ما يجب قياسه. 1

 :داء المراد مراقبتها وتقييمها، ولضمان ذلك يجب مراعاة مايليويتم في هذه المرحلة تحديد نتائج األ

  أن تكون العناصر المراد إحكام الرقابة عليها قابلة للقياس بموضوعية وبدرجة عالية من
 . الثبات
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 عناصر النجاح  )والتي يطلق عليها  ،أن يتم التركيز على العناصر ذات األهمية الكبرى
وذلك للحيلولة دون  ،ائمًا وعلى مدار الوقت لرقابة كبيرةولذلك يجب أن تخضع د (الحرجة 

 (429 :2224إدريس والمرسي، . )وقوع األخطاء أثناء تنفيذها

 . وضع معايير لقياس األداء. 2

 في تستخدم التي األداء معايير ألن وذلك ،األهمية بالغة مرحلة تعتبر المرحلة هذه إن
 عملية ليست الوقت نفس في ، وهياالستراتيجية هدافاأل عن مفصالً  تمثل تعبيًرا النتائج قياس
 تحقيقها المطلوب والنتائج ،األهداف ونوعية ،العمل لبيئة حقيقي إلى إدراك لحاجتها وذلك ،سهلة

 األداء خصائص تحديد) :أهمها قضايا، عدة مع التعامل هذه المرحلة العاملين، وتتطلب وقدرات
 (252 :2222القطامين، . )(داخل المدرسة دفر  كل بمسئولية النتائج وربط الجيد،

 . قياس األداء الفعلي. 3

ويتطلب قياس األداء تحديد المرحلة التي يجب أن تتم فيها عملية القياس، كما يجب 
لكي  ،االهتمام برقابة الكم والكيف، وهذا إلى جانب األخذ في االعتبار نتائج تحليل اآراء الشخصية

 (235 :2999المغربي، . )س الكمية والكيفيةنحقق التوازن بين المقايي

 . مقارنة نتائج األداء الحالي مع المعايير. 1

 في المستهدف األداء مستوي عن األداء الفعلي انحراف مدى تقييم الخطوة هذه في ويتم
 اإلدارة ترجع فقد ،مستهدف هو عما األداء مرتفًعا مستوى كان إذا ما حالة األولي، وفي الخطوات
 منخفضة أداء مستويات بوضع قيامها أو إلى ،االستراتيجية األهداف تنفيذ في النجاح إلى السبب
 األداء مستوى كان إذا المقبلة، أما الفترة الزمنية في األداء مستويات رفع تقرر ذلك ضوء وفي

 هذا مثل اتخاذ الجزاءات، ويسهل المالئم وتوفير العقابي التصرف اتخاذ إلى اإلدارة تلجأ منخفًضا
 تكاليف ارتفاع المثال سبيل وليكن على ،المنخفض األداء أسباب معرفة - أمكن إذا -القرار
 .خارجية عوامل لتدخل نظًرا انخفاض األداء أسباب معرفة يصعب فقد آخر جانب ومن، العمالة

 ( 352 :2223العارف، )
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 . اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 5

 وعندها ،المحددة منطقة السماح خارج الفعلي األداء عوق إذا تصحيحية إجراءات اتخاذ يجب
 :يأتي ما تحديد يجب

 بالصدفة؟  تقلبات عن االنحراف نتج هل 

 خطأ؟ بشكل العمليات تطبيق يتم هل 

 المرغوبة المستويات تحقيق مع العمليات تتالءم هل  

. مرة أخرى ثو الحد من لمنعه لكنو  فقط، االنحراف لتصحيح ليس الالزمة اإلجراءات اتخاذ يجب
 (333 :2225الدوري، )

 :وحتى تحقق الرقابة أهدافها يجب إتباع التالي

دنى من المعلومات الالزمة إلعطاء صورة حقيقية يقتصر نظام الرقابة على الحد األ أن .2
 . عن األحداث

 . األنشطة والنتائج الهامة فقط، بغض النظر عن صعوبة القياسو أن تتابع نظم الرقابة  .2

لكي يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية قبل فوات  ،توقيت السليم في نظم الرقابةمراعاة ال .3
 . الوقت المباشر

 . وطويلة المدى ،استخدام أدوات الرقابة قصيرة .4

 . أن ترمي نظم الرقابة إلى اكتشاف االستثناءات .5

من  االهتمام بمكافأة النجاح في الوصول إلى معدالت األداء المرغوبة، أو تعديلها بدالً  .4
 ( 394 :2992هيلن وهنجر، . )معاقبة الفشل في الوصول إلى هذه المعدالت

التعععي تعععم  ،اتاالسعععتراتيجيأمعععا التقيعععيم فهعععي الخطعععوة التعععي يعععتم بهعععا الحكعععم علعععى معععدى فاعليعععة 
جراء التعديالت المناسبة عليها في ضوء نتائج عملية التقويم  . تحديدها وتطويرها وا 

 



48 

 

 :هي عوامل ستة خالل من اتيجيةلالستر  التقييم عملية وتتحدد

 .واإلمكانات اتاالستراتيجيو  السياسات بين الداخلي التناسق درجة .2

 أحدهما ثابت :وجهان الظروف مع وللتناسق ،بالمنشأة المحيطة الظروف مع التناسق درجة .2
الظروف  باعتبار ،للسياسات المطلوب التأثير تحكم أنها الثابت والوجه متغير، واآخر
 مدى على الحكم به فالمقصود المتغير الوجه أما فعاًل، اآن موجودة هي كما المحيطة

 .للتغير تتجه التي المحيطة الظروف إلى بالنظر ،للسياسات التأثير المطلوب

 .المؤسسة تمتلكها التي المتاحة للموارد مناسبتها مدى .3

 .مقبولة غير أم للمنشأة مقبولة درجة هي هل ،االستراتيجية تتضمنها التي المخاطر درجة .4

 .المحدد الزمن بموجب عليها ويحكم االستراتيجية عليه تمتد الذي المناسب الزمني األفق .5

 الكمية والمؤشرات للمعايير وفقاً  فعالة هي وهل، صالحيتها ومدى بها العمل على القدرة .4

 (223 :2994السلمي، نحوت، . ) ؟ عليها المتعارف

يضعمن  ،تعي التقيعيم والرقابعة معن قبعل معدير المدرسعةأن عملي ،ومما سبق عرضه يرى الباحث
تحقيععق األهععداف التععي خططععت المدرسععة لتحقيقهععا، فمععن خععالل التقيععيم نحععدد درجععة تحقععق األهععداف، 
وكعععذلك األسععععباب التععععي تععععؤدي لعععععدم تحقععععق بعععععض األهععععداف أو تععععأخر تحقيقهععععا، وتحديععععد نقععععاط القععععوة 

 ،ومععن خععالل الرقابععة اإلسععتراتيجة فععي المدرسععةلتعزيزهععا وكععذلك نقععاط الضعععف لعالجهععا والحععد منهععا، 
ات التععي تععم وضععععها، قععد أسععهمت بصعععيغة أو بععأخرى فععي تحقيعععق االسعععتراتيجينسععتطيع التأكععد مععن أن 

رسععالة المدرسععة، واألهععداف الخاصععة بهععا، ويجععب أن تكععون عمليتععي الرقابععة والتقععويم قبععل وأثنععاء وبعععد 
 .التنفيذ

 االستراتيجيةمخاطر اإلدارة 

للبيئة، تكوين  تحليل من الذكر السابقة االستراتيجية اإلدارة مكونات عرض بعد
 حدوثها المتوقع األخطار من مجموعة والرقابة، نعرض التقييمو ، االستراتيجية تنفيذ ،االستراتيجية
 :اآتي النحو على وذلك مجموعتين إلي تقسم أن يمكن والتي ،االستراتيجية اإلدارة عند ممارسة

 ( 329 :2994قحف، أبو )



45 

 

  :األولي المجموعة

 : يلي ما أمثلتها ومن االستراتيجية اإلدارة باستخدام الخاصة الطريقة أو ،األسلوب عن ناتجة أخطار

 االستراتيجي التفكير على القدرة عدم. 

 اإلدارة  عملية مراحل أو الممارسة إطار في اإلدارية للمستويات اطىءالخط االستخدام
 .االستراتيجية

 البيئة عن العزلة. 

 القصير األجل على الشديد التركيز. 

 الموارد لتخطيط الصحيح غير االستخدام. 

  الثانية المجموعة

 :تيباآ التنبؤ صعوبة أو التأكد عدم ظروف عن ناتجة أخطار

 والخدمات السلع مجاالت في االبتكارات. 

 الطقس / المنا  في التغيرات. 

 الحكومة اتضعه التي والضوابط القوانين في التغيرات. 

 الخام المواد في النقص. 

 النشاط مجال في جدد منافسين دخول فيها يحدث التي والتغيرات المستهلكين تفضيالت. 
 ( 332 :2994أبو قحف، )

 مرغوبة غير نتائج ثالث تحقيق إمكانية من واالحتياط الحذر توخي المديرين على ويجب
  :يوه االستراتيجية اإلدارة في ممارسة االنخراط من

 مسئولياتهم على االستراتيجية اإلدارة عملية في المنفق الوقت يؤثر فقد :الوقت استنزاف .2
 بإنفاق يسمح بما ،المهام جدولة كيفية على التدريب يكون أن يجب الوظيفية، وبالتالي

 .االستراتيجية في األنشطة فقط الضروري الوقت
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 االستراتيجية القرارات مسئولية نم المشاركين بعض يتنصل فقد :بالتنفيذ االلتزام ضعف .2
 .إليها تم التوصل التي

 المديرين يدرب أن يجب حيث :المرغوبة النتائج أو األداء تحقيق عدم عن الناتج اإلحباط .3
 في المشاركين نفوس إلى تتسرب قد التي ،اليأس مشاعر أو ،اإلحباط توقع حاالت على

 .معها للتعامل المالئمة األساليب واستخدام لها، المنفذين أو ،اتاالستراتيجي إعداد عمليات
 ( 35 :2222 ،إدريس، والمرسي)

 

 أو أو النتائج غير المرغوب بها ،الذكر السابقة األخطاء تجنب على اإلدارة عملت فكلما
 تحقيق ، وبالتالياالستراتيجية اإلدارة ممارسة تحسين في ذلك لها، ساعد السلبي األثر من التقليل

 ثم ومن وضعتها التي مسيرتها في ونجاحها لنفسها وضعتها المؤسسة التي ،اياتالغ أو األهداف
 .وارتقائها تطورها على العمل

 ومعقدة ومتنوعة متعددة بمهام القيام منه يتطلب ،المدرسة مدير لدور الحديث المفهوم إن
 ،المدرسية البيئة في الحاصل والتطوير التغيير لعمليات واالستجابة ،تحديات العصر لمواجهة
 على لزاًما أصبح لذلك ونتيجة التقليدية، المهام عن كبيرة بدرجة مهام تختلف وهي بها، والمحيطة

 اإلدارة األساليب هذه ومن اإلدارة، في الحديثة العلمية من األساليب يستفيد أن المدرسة مدير
 شاملة استراتيجية خطة وفق ،بانتظام يسير المدرسي يجعل العمل الذي األسلوب هذا ،االستراتيجية

 كل تجمع ومترابطة الواقع، أرض على تحديدها التي يمكن الحقيقية الفعلية االحتياجات على تركز
 .المدرسة بواقع الصلة وثيقة متجانسة وحدة في ،والمتوقعة المتعددة واإلنجازات المتعددة االحتياجات
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 الغوث بوكالة االستراتيجيةع اإلدارة واق: المحور الثاني

مكانياتها نحو ( األونروا)تهدف دائرة التربية والتعليم  إلى توجيه مدخالت العملية التربوية وا 
تحقيق النتاجات التعليمية المحددة للطالب في جميع المراحل التعليمية، في كل مادة دراسية من 

ن المهمة الرئيسية لمدارس وكالة الغوث الدولية، وك ليات المجتمع التابعة مواد المنهاج المقررة، وا 
لها، هي إعداد األطفال والشباب الفلسطينيين، في إطار مناهج األقطار العربية المضيفة، للمشاركة 

 :الكاملة باعتبارهم

مواطنون ينتمون إلى المجتمع العربي الفلسطيني والمجتمع العالمي، ولديهم الكفاءة لإلسهام  .2
اجهة التحديات والتقلبات الناشئة عن بكامل طاقاتهم الفكرية والشخصية من أجل مو 

 . التغيرات المتسارعة في القرن الحادي والعشرين

مواطنون يغمرهم اإلحساس بذاتيتهم الفلسطينية، وبتراثهم الثقافي، ويتحسسون حاجاتهم  .2
الفردية الخاصة، ويشعرون بمسئولياتهم عن إيجاد توازن بين حاجاتهم تلك وحاجات 

 .ين نوعية الحياة على المستويين الفردي والمجتمعيمجتمعاتهم، ويسعون لتحس

 :مواطنون قادرون على العمل بذكاء، وذلك من خالل .3

  اإلغناء المستمر لمناهجهم وموادهم التعليمية، وتحسين طرائق التعليم، مما يعزز لديهم
التعلم، والنماء الشخصي، ويبني االنضباط الذاتي، وينمي القيم األصيلة، واالتجاهات 

 ؟..كيف يفكرون؟ وكيف يتعلمون :لمعارف والمهارات، وعلى رأسهاوا

  التحسين المستمر لكفاءات المعلمين والموجهين والمرشدين الصحيين، والقادة التربويين
 . منهم، من خالل برامج التدريب المتطورة

  ًالتحسين المستمر للمشاركة ما بين مدارسهم وأهلهم ومجتمعهم باعتباره نظامًا مؤازرا. 

مواطنون ذوو توجه قيمي ومهني، أكفاء في مهارات التواصل، وحل المشكالت، قادرون  .4
على التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد، مزودون بالعلوم والتكنولوجيا واإلنسانيات، ويعون 
حاجاتهم للحفاظ على صحة البدن والعقل والروح، مدركون أهمية تعاضدهم في مجتمع 

ت، منتبهون لحاجتهم للحفاظ على جمال البيئة ونظافتها، راغبون في عالمي متعدد الثقافا
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  .اإلسهام في الحفاظ على الطبيعة واإلبقاء على التوازن الدقيق ما بين اإلنسان وبيئته
 ( 2945، منشورات دائرة التربية والتعليم، معهد التربية)

 . السلم اإلدار  في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث

خاص ومتكامل من الناحية اإلدارية والفنية والتنظيمية ئرة التعليم تسلسل إداري لدا
واإلشرافية، ويقع تحت إشراف ومتابعة رئيس برنامج التربية والتعليم، الذي تصدر عنه القوانين 

 . واللوائح واإلرشادات، والتي تتم في إطار النظام العام لوكالة الغوث في قطاع غزة

رئيس برنامج التربية والتعليم نائبان، أحدهما فني، ويقوم بمتابعة جميع ويقوم بمساعدة 
 . األعمال اإلشرافية والفنية على التعليم، ويقوم بإعداد جميع التقارير والمراسالت الفنية

والنائب الثاني هو النائب اإلداري، والذي يقوم بمتابعة جميع األعمال اإلدارية في مجال 
النائب الفني و  ،تخطيط البرامج واإلنشاءات والميزانيات في دائرة التربية والتعليم التعليم، والتي تشمل

ينبثق عنه مركز التطوير التربوي والذي يمثل اآلية الفنية لتحقيق غايات التربية والتعليم، والذي يقع 
ربوية على عاتقه تحقيق التحسن النوعي للنظام التعليمي من خالل قيامه بتطبيق االتجاهات الت

المعاصرة والحديثة، والعمل على توظيف مصادر التعلم إلى أقصى حد ممكن بغية تحسين نوعية 
 (4 :2999طرخان، . )التعليم والتعلم ألبناء الالجئين الفلسطينيين

ويقوم مركز التطوير التربوي بالتنظيم واإلشراف على دورات اإلدارة المدرسية لتدريب مديري 
بعة لوكالة الغوث وذلك بالتعاون مع معهد التربية في األردن التابع لتونروا، ومديرات المدارس التا

وأحيانًا لعقد الندوات واللقاءات لالجتماع بمديري ومديرات المدارس لمناقشة بعض الموضوعات أو 
الخطة المدرسية السنوية، كما يصدر مركز  :التدريب لممارسة بعض المهارات بكفاءة وفاعلية مثل

ر التربوي بعض النشرات والتعيينات لرفع مستوى أداء مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث، التطوي
ويقوم مدير مركز التطوير التربوي بالزيارات التوجيهية الميدانية لمتابعة وتطوير أعمال مديري 

 (4 :2995معهد التربية، . )ومديرات المدارس
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يمية حيث يعتبر مدير المنطقة التعليمية، ممثاًل ويتبع أيضًا للنائب الفني مدراء المناطق التعل
 ،وهو يمثل رأس الهرم اإلداري في منطقته، لرئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية
 :وتقع على عاتقه العديد من المهام والمسئوليات اآتية

 وتحديد حاجات المدارس، إعداد التشكيالت المدرسية. 

  تنفيذها وتوفير قاعدة بياناتإدارة االمتحانات و. 

 تنظيم تنقالت العاملين في المنطقة بما فيهم المديرين. 

 كتابة التقارير الشهرية الشاملة عن المنطقة لرئيس برنامج التربية والتعليم. 

 وصواًل إلى تحقيق أهداف برنامج التربية والتعليم، تنفيذ الخطط بشكل مهني. 

  واستيعاب الطلبة الجدد بشروط ، خارج المنطقة التعليميةمسئواًل عن تنقالت الطلبة داخل و
 . محددة

 (2: 2224، الوكالة. )تعزيز العالقة مع المجتمع المحلي 

يشغل قمة ، ويتضح من المهام السابقة بأن مدير المنطقة التعليمية هو مدير تعليم محلي
ف على العديد من المدارس في ويشر ، الهرم في هيكل إدارة المنطقة التعليمية بوكالة الغوث الدولية

، المدارس يعوائق والصعوبات التي تواجه مدير ويذلل ال، ويتابع سير العملية التعليمية، منطقته
 . ويقدم العون والمساعدة لهم

وتأتي اإلدارة المدرسية في نهاية السلم اإلداري لهيكلية التعليم بوكالة الغوث، ويأتي على 
لمدرسة ومن ثم المدير المساعد، والذي يقع عليهما مسئولية إدارة رأس اإلدارة المدرسية مدير ا

م تم اعتماد وظيفة  2224/  2224شؤون المدرسة اإلدارية والفنية تحقيق أهدافها، وفي بداية عام 
شعبة، وذلك للتخفيف من أعباء مدير المدرسة  24سكرتير لكل مدرسة يزيد عدد شعبها عن 

 (24 :2224أبو هاشم، ) .اإلدارية، وأعماله الكتابية

وسيركز الباحث على مدير المدرسة كونه يمثل رأس الهرم في اإلدارة المدرسية، وعنوان 
 .في إدارته االستراتيجيةتحقيق األبعاد 

 



43 

 

 . مهامه –إعداده  –كفايته  –تعريفه  :مدير المدرسة

 :تعريفه

وأنه فيها ، لهذا النظاميجد أن المدرسة هي القاعدة العريضة ، المتأمل ألي نظام تعليمي
، للحصول على المخرجات المطلوبة، والمدرسة مؤسسة تربوية، يةمتتفاعل مدخالت العملية التعلي
وحتى تتمكن المدرسة من القيام ، لتحقيق األهداف التربوية المنشودة، يجتمع فيها الطالب والعاملون

من العمل الحثيث  بدكان ال، حديثومن متابعة التطورات السريعة في العصر ال، بدورها المنشود
 :على تطوير إدارتها حيث من األسباب الداعية لذلك

التغيرات السريعة والمستمرة التي تشهدها المجتمعات البشرية خالل هذا العصر في  .2
 .مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .داريالتغيرات والتطورات الهامة في المعرفة اإلنسانية بما فيها الفكر اإل .2

تطور األساليب التربوية الحديثة التي تؤكد ضرورة التنمية المتكاملة لشخصيات المتعلمين  .3
وأهمية التعلم الوظيفي لدى جمهور المتعلمين وتنمية مهارات اإلبداع وقدرات التفكير 

 ( 22 :2922البرادعي، ). العلمي

ية يحتم عليه أن يساير كل فالدور الهام الذي يضطلع به مدير المدرسة في العملية التربو 
تطور، ويطلع على كل جديد ويسعى لتهيئة الظروف التي تساعد في تحقيق األهداف التربوية، ألنه 
المسئول األول والرئيس في المدرسة، ويعتبر العقل المدبر والمنظم لجميع الجهود وعليه توفير 

 .جميع التسهيالت الالزمة لتحسين العملية التعليمية

الشخص المعين رسميًا من قبل التربية والتعليم بوظيفة مدير "  :ير المدرسة بأنهويعرف مد
مدرسة ليكون مسئواًل عن جميع جوانب العمل في مدرسته لتحقيق بيئة تعليمية أفضل، والعمل على 

 (9 :2224، الداعور. )"توفير اإلمكانات والظروف لبلوا األهداف المتوخاة

التنفيذي المسئول عن كافة أنشطة المدرسة في كافة  الرئيس"  :ويعرف أيضًا بأنه
، حجي. )" المجاالت التربوية والتعليمية واألنشطة المدرسية والشئون الفنية واإلدارية والمالية

2222: 345) 
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القائد التربوي الذي يعمل على التجديد في مدرسته في كل ما يتعلق " :ومدير المدرسة هو
المختلفة، ويبقي يحاول ذلك كلما وجد الفرصة سانحة لذلك، فهو يحتاج  بالعملية التربوية بأبعادها

إلى أن يكسب ثقة معلميه بإيجاد جو مدرسي يسوده الود واأللفة، وتشيع فيه الديمقراطية، واحترام 
اآخرين، فضاَل عن التنسيق، والتنظيم المطلوبين لتنسيق الجهود نحو الهدف المشترك للعمل على 

 (99 :2223، مرائيالسا. )"بلوغه

القائد التربوي الذي يقوم باألعمال اإلدارية والفنية في "  :ويعرف الباحث مدير المدرسة بأنه
ف عليها ومتابعتها مدرسته، ويسعى إلى إحداث التقدم بالمدرسة، من خالل توجيه أنشطتها واإلشرا

 ".وتقويمها

ارس التابعة لوكالة الغوث م، بلم عدد مديري المد2223/  2222وبحسب إحصائية العام 
ة مدرسة، موزعين على الجنسين بحسب جنس المدرسة، حيث يتم تعيين /مدير 242في قطاع غزة 

 .مديرة لمدارس اإلناث أو المدارس المشتركة، ويتم تعيين مدير مدرسة لمدارس الذكور

 (http://portal.unrwa.2222/  9/  22، ، تاريخ الدخول ) 

 :كفايته

سة هو الشخصية األولى المنظور إليها من قبل العاملين في المدرسة ومن قبل مدير المدر 
أفراد المجتمع المحلي، ولذا ال بد أن يتمتع بالعديد من الكفايات التي تميزه على غيره من العاملين 
في المدرسة، وتأهله للنجاح في تحقيق األهداف المرسومة من قبل الدولة أو في أذهان أبناء 

  .المجتمع

 (9 :2222عابدين،")رتبط بإدارة المدرسة ورسالتهاالقدرة على أداء العمل الم" :والكفاية هي

، سعى الكثير من التربويين للتعرف سة الكفايات في أداء مديري المدار وبناًء على أهمي
على الكفايات الالزمة لمديري المدارس وتحديدها، وحددت المعايير الدولية ستة محاور رئيسية 

 :فايات التي تشكل دور مديري المدارس وهيللك

 . تشكيل المستقبل .2

 . قيادة عمليات التعليم والتعلم .2
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 . تطوير الذات والعمل مع اآخرين .3

 . (المدرسة ) إدارة المنظمة .4

 . ضمان المسئولية والمحاسبة .5

 ( 24 :2224النجوم وأخرون، . )تقوية وتطوير العالقة مع المجتمع المحلي .4

المدارس في وكالة الغوث الدولية فقد حددت وكالة الغوث ست كفايات واجب  أما كفايات مديري
 :توافرها لدى المدير ليستطيع القيام بوظيفته وهي

 . قيادة التخطيط والتقويم .2

 . القيادة لخدمة المستفيدين .2

 . قيادة المصادر البشرية .3

 (. عمليات المدرسة) إدارة العمليات .4

 . إدارة الموارد .5

 (5 :2222وكالة الغوث، ) .واإلبداعقيادة المراقبة  .4

والخاص بتقييم ( http://gfo.sch/eper/ar/Default.aspx?p=9) أما برنامج إدارة األداء
 :المدراء في وكالة الغوث فقد حدد خمس كفايات وهي

 .تقديم الخدمة .2

 .المعرفة و االبتكار .2

 .و النزاهة الموقف .3

 .العالقات .4

 .القيادة واإلدارة .5

يتطلب اختالفًا في المهارات ، ن االختالف في عدد الكفايات ونوعيتهاويرى الباحث أ
والمعارف التي تحقق هذه الكفايات، وكذلك تحتاج إلى مؤشرات أداء مختلفة، مما يزيد العبء 

http://gfo.sch/eper/ar/Default.aspx?p=9
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عاقة قدرتهم على التخطيط الجيد، الملقى على مديري المدارس، الذي يؤدي إلى تشويش أفكارهم،  وا 
 . وال ننسى أن هذا النظام ما زال ساريًا ويتم العمل به من قبل مديري المناطق التعليمية

 :إعداده

يحتل مدير المدرسة دورًا هامًا في اإلدارة المدرسية، فهو قائد المدرسة وكثير من نجاح 
، لذلك فهو "دير المدرسة يدير مستقبل البالدإن من ي: "األمور يتوقف على القيادة، وقالها بسمارك

مدير له أدوار متعددة، فيفترض أنه قادر على أدائها وخاصة من حيث تفاعله مع معلميه وطلبته 
داخل المدرسة وخارجها؛ لذلك فإن المدير يعنى بالعالقات اإلنسانية والتفاعالت المختلفة فهو القدوة 

والنفسي، ويقع على عاتقه حل المشاكل التي تواجه معلميه  والمنظم للمنا  التعليمي واالجتماعي
وطلبته، لذلك فهو موجه، وهذه المهمات تجعل منه قائدًا فذًا له دور رئيس في تهيئة بيئة مدرسية 
صفية وصحية مناسبة، لذلك فالمدير الكفء الفذ هو الذي تتوافر فيه القدرة على إدارة المدرسة 

 :2222قطامي، . )ن النتاجات التعليمية المرغوب فيها والرقي بهاوتنظيمها بهدف تحقيق وتحسي
23) 

فبعد اختيار مدير المدرسة يتم تعيينه كمدير مساعد في أحد مدارس وكالة الغوث، ويعمل 
تحت إشراف مدير المدرسة ومدير المنطقة التعليمية بهدف التدريب على القيام بمهام مدير المدرسة 

 . ماله من جهة أخرىمن جهة، ومساعدته في أع

ويتم بعد ذلك إلحاق المدير المساعد بدورة اإلدارة المدرسية لمدة عام تحت إشراف مركز 
، وتتناول دورة اإلدارة المدرسية (األردن ) التطوير التربوي وبالتعاون مع معهد التربية التابع لتونروا

دارة المدرسية من موضوعات، وهي مهام مدير المدرسة اإلدارية واإلشرافية، وأهم ما يتعلق باإل
 . حلقة تدريبية بواقع حلقة دراسية مدتها ساعتان أسبوعياً  32تتوزع على 

ساعة دراسية موزعة، على مدار  42ثم يلتحق المتدرب بدورة صيفية مكثفة مكونة من 
المتدرب  يومًا، ويتطلب اجتياز هذه الدورة تقدم 22ساعات يوميًا ولمدة  5أسبوعين متتاليين بواقع 

إلى ثالث امتحانات فترية، وامتحان نهائي شامل بعد االنتهاء من الدورة الصيفية، وكذلك يتطلب 
اجتياز دورة اإلدارة المدرسية قيام المتدرب في هذه الدورة بعمل مشروع تطويري، أو بحث إجرائي 

 ( 2224ية، برنامج الدورة الصيف) .حول أحد مجاالت العمل داخل مدرسته، ثم التقرير عنه



48 

 

 :مهامه

إن االرتقاء بالمدارس يعني أساسًا تطوير نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطالب وتحسين 
مهارات التعليم لديهم ولكي يتحقق هذا ال بد من توفر كفاءة القيادة التربوية الناجحة لدى مديري 

رين المدرسة، أي أن المدي المدارس التي ينتقل تأثيرها إلى المدرسين والطالب وجميع العاملين في
 .بها الجميع ديهنا يمثلون القدوة التي يقت

ويقوم مدير المدرسة بمهام كبيرة ومسئوليات جسيمة تستغرق جل وقته وكامل تفكيره، 
 . وبصفته قائدًا تربويًا في مدرسته، وتقسم هذه المهام إلى مهام إدارية ومهام فنية

 :المهام اإلدارية

م اإلدارية لمدير المدرسة، يجدر اإلشارة إلى أن المقصود بالمهام قبل الخوض في المها
هي تلك األعمال اإلدارية اليومية التي تقوم بها اإلدارة المدرسية والخاصة بالعالقات مع "  :اإلدارية

اإلدارة المركزية المتعلقة بالمكاتبات التي تصف سير العمل اليومي وكذلك العالقات مع المجتمع 
العالقات الخاصة بالتالميذ والمعلمين، والتي تسهل عمل اإلدارة المدرسية وصواًل لتحقيق المحلي، و 

 (229 :2222العمايرة، . )"األهداف المنشودة 

حيث أن الواجبات اإلدارية والتنظيمية تشغل عادة معظم وقت مدير المدرسة، ومن 
معظم وقتهم يضيع في األعمال الشكاوي الشائعة بين العاملين في ميدان اإلدارة المدرسية أن 

اإلدارية الجانبية والروتينية وأنهم لذلك ال يجدون من الوقت ما يسمح لهم بدراسة األشياء التي 
يعتقدون أنها تمثل األهمية الكبرى في عملهم ويعنون بها الجوانب الفنية التي تتعلق بتحسين العملية 

 (224 :2222مرسي، ) .التربوية بجوانبها المختلفة

 :ومن المهام اإلدارية المكلف بها مدير المدرسة

 اإلشراف على إعداد السجالت المدرسية المختلفة والمحافظة عليها . 

 إعداد التقارير عن سير العمل بالمدرسة ورفعها لإلدارات التعليمية . 

 إعداد موازنة المدرسة والرقابة على أوجه الصرف منها . 

 إدارة شؤون األفراد . 
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 ى حفظ النظام بين التالميذاإلشراف عل . 

 جراءات التدريس الموضوعة بواسطة اإلدارة التعليمية   .مراقبة البرامج وا 

 ( 22 :2993فهمي ومحمود، ) 

حصر إعداد  ويرى الباحث أن المهام اإلدارية لمدير المدرسة في وكالة الغوث تتمثل في
ع ،الطالب والغياب وتأخرهم  ،ادة القيد في حدود األنظمة المقررةقبول الطالب الجدد والمحولين وا 

إعداد اجتماعات  ،وتنظيم الحياة المدرسية والنشاط المدرسي ،على الفصول الدراسية لبةتوزيع الط
دارتها جهزة توفير األثاث المدرسي والكتب المدرسية المقررة ووسائل التعليم وأ ،هيئة التدريس وا 

 . مة المبنى ورعايته وصيانتهالمحافظة على سال ،المعامل والمكتبة المدرسية

 :المهام الفنية

الجوانب " :قبل الحديث عن المهام الفنية يجدر اإلشارة إلى المقصود بالمهام الفنية، وهي
الفنية المتمثلة في الوسائل التي تمكن المدرسة من تزويد الطلبة بمختلف المعلومات والخبرات 

 :2994باعباد، ) ."متكاماًل يتالئم مع متطلبات مجتمعهوالمهارات الالزمة إلعدادهم للحياة إعدادًا 
323 – 325 ) 

، فالمهام المهام اإلدارية تفوق في األهميةبمدير المدرسة  وطةلهذا فإن المهام الفنية المن
الفنية لمدير المدرسة متعددة المجاالت، فمنها ما يتعلق بالتالميذ ومتابعة مستوياتهم وتقدمهم 

ثرائه، ومنها ما يتعلق بالعاملين ومدى النمو المهني الذي يحققونه طوالمنهاج وتطويره و  يلة سنوات ا 
االطالع على كل جديد في المجال التربوي، بهدف تغيير سلوك  متابعةالخدمة إضافة إلى 

داريين وتالميذ بغية الوصول إلى األهداف التي  المشاركين في العملية التعليمية من مدرسين وا 
 . ى تحقيقهاتسعى المدرسة إل

 :ومن المهام الفنية المكلف بها مدير المدرسة

 دراسة سجالت المعلمين التراكمية، ودراسة التقارير اإلشرافية بأنواعها . 

 (223 :2222العمايرة، ) .زيارة المعلمين في الصفوف، واستخدام صحائف األعمال 
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 درسي ومشكالته واتجاه دراسة واقع المناهج الدراسية والتعرف على احتياجات المنهاج الم
 . إثراء عناصره وتطويرها

  ثراءه وتحسين طرائق تنفيذه في ضوء نتائج الدراسات وضع برامج لتلبية حاجات المنهاج وا 
 (232 :2225الطعاني، ) .واإلمكانات المتاحة

  عداد خطط مشروعات التحديد الدقيق والشامل لحاجة العاملين في المدرسة مهنيًا، وا 
 . تدريبية

 مل على إجراء بحوث إجرائية جماعية لتشجيع بعض المعلمين الضعفاء وتحفيز وتقوية الع
 (22 :2222اللخاوي، . )العاملين األقوياء

  دراسة خطط المعلمين وتحفيزهم، وعقد ورش عمل للمعلمين إلنتاج نماذج مختلفة من
 . التحضير

 ة سجالت التخطيط وتقويم ما بعالقيام بزيارات صفية للمتابعة النمو المهني للمعلمين، ومتا
 (52 :2222مصطفى، . )نتاجهإتم 

ين أدائهم ويلخص الباحث المهام الفنية لمدير المدرسة، بتوجيه المعلمين إلى تحس
اإلشراف  ،سين العملية التعليمية التعلميةمناقشة الموجهين فيما يتعلق بتح ،وممارساتهم التعليمية

مج التوجيه وأساليبه ورفع المستوي التعليمي في المدرسة من على نواحي النشاط المختلفة وعلى برا
توجيه التجارب والدراسات والبحوث  ،صيلي للطالب والمهني للمعلمينخالل رفع المستوى التح

 . وتقديم التقارير الالزمة إلى الدائرة

من خالل العرض السابق يتضح أن المهام اإلدارية والفنية الملقاة على عاتق اإلدارة 
لمدرسية في مدارس وكالة الغوث تحتاج إلى جهد ووقت كبير للقيام بها، األمر الذي يستوجب ا

على اإلدارات المدرسية توظيف السبل الكفيلة بمساعدتها على أداء مهامها بشكل يوفر الجهد 
 .والوقت
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 . في مدارس وكالة الغوث االستراتيجيةأهمية تطبيق اإلدارة 

من المبررات التي تحتم ضرورة اتباع نمط اإلدارة االستراتيجية في مجال  هناك العديد            
يجابيات يكون من شأنها زيادة كفاية المدرسة، وفعاليتها،  التعليم، من منطلق ما تحققه من مزايا، وا 

 :ومن هذه المزايا ما يأتي

 الت المترتبة يزيد هذا األسلوب من قدرة المسؤولين عن المؤسسة التعليمية على توقع المشك
 .على التغيرات السريعة، والتحديات العصرية

  يحدد هذا األسلوب اإلداري الطريق الذي يجب أن يسلكه العاملون لتنفيذ أهداف المؤسسة
التعليمية نظرًا للسير وفق خطوات منظمة، ومتسلسلة، محددة سلفًا، ودقة التنبؤ بنتائج 

 .التصرفات االستراتيجية

 ن أساليب اإلدارة بين مزايا عدم التكرار الناتج عن مركزية القرارات يجمع هذا األسلوب م
اإلدارية، والتي منها االستجابة، والوعي بظروف البيئة، وتغيراتها، وهذا من شأنه القضاء 
على سلبيات التنفيذ الناتجة عن عدم مشاركة المرؤوسين في الخطط المراد 

 ( 242:  2223، البستان وآخرون.)تنفيذها

يعتبر متطلبًا أساسيًا في الوقت الحديث، وخاصة في ظل التغيرات  االستراتيجيةتطبيق اإلدارة  إن
ة السريعة والهائلة التي يشهدها العالم بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص وخاصة مدارس وكال

والخارجية تنطلق أساسًا من فهم وتحليل المتغيرات الداخلية  االستراتيجيةالغوث الدولية، ألن اإلدارة 
 .داخلها وحولها من المتغيراتألي مؤسسة أن تعمل بمنأى عما يدور  ألي مؤسسة، وال يمكن

 (.2223هاشم، مقابلة شخصية، أكتوبر أبو )

 :في مدارس وكالة الغوث الدولية يعتبر مهم جدًا ألنه االستراتيجيةفتطبيق اإلدارة 

 مل في المدرسة عدة سنواتيعطي رؤية واضحة للعاملين في المدرسة عن مستقبل الع. 

 الي يصبح الجميع جزء يسمح بمشاركة جميع العاملين بالمدرسة في خطة المدرسة، وبالت
 .العمل الفريقي ونمنها ويتبن
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 تعمل على توحيد الرؤية واألهداف وتظافر جهود الجميع من أجل تحقيق األهداف. 
 (.2223عاذره، مقابلة شخصية، مايو أبو )

قد ال يكون شائعًا بلفظه في دائرة التربية والتعليم  االستراتيجيةدارة ورغم أن مصطلح اإل
تعتبر مفاهيم أساسية فاهيم المنطوية تحت هذا المفهوم بوكالة الغوث، إال أن هناك الكثير من الم

، الرؤية، الرسالة، التحليل االستراتيجيم، ومن هذه المصطلحات التخطيط في دائرة التربية والتعلي
أبو هاشم، . )، والخطط اإلجرائية وغيرهااالستراتيجية، واألهداف الكبرى أو االستراتيجيالبيئي 

 (.2223مقابلة شخصية، أكتوبر 

 . في مدارس وكالة الغوث االستراتيجيةمتطلبات تطبيق اإلدارة 

ذكر إن هناك العديد من المتطلبات التي يجب توافرها لتطبيق اإلدارة االستراتيجية بشكل عام ن     
 :منها

 هيكل تنظيمي واضح ومناسب للمؤسسة. 

 توفر اإلمكانات المادية والمهارات المناسبة والمتنوعة للقيام بعملية اإلدارة االستراتيجية. 

  ًدراك القصور جيدا  .صورة واضحة عن بيئة المدرسة وا 

 التزام جميع العاملين بالمدرسة باإلدارة االستراتيجية. 

 شاركين بالخطة بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق اإلدارة توفر القناعة الكاملة للم
 ( 23:  2224أبو الروس، .)االستراتيجية

 :في مدارس وكالة الغوث الدولية منها االستراتيجيةمتطلبات عديدة لتطبيق اإلدارة هناك و 

  االستراتيجيةاء المدارس على مفهوم اإلدارة تدريب مدر. 

 (.2223السلول، مقابلة شخصية، مايو )يقهم للمفهوم متابعة مدراء المدارس أثناء تطب 

تطبيق اإلدارة ويعد منح مدراء المدارس في وكالة الغوث صالحيات واسعة مهم جدا ل
 :المدارس نوعان يرين الصالحيات الممنوحة لمدإحيث  االستراتيجية
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 دارةالعملياتي داخل المدرسة من تخطيط صالحيات كاملة في المجال ا  ستراتيجي وا 
 .ستراتيجية للمدرسة، وتشمل كافة األنشطة والفعاليات اإلدارية في المدرسةا

  صالحيات أقل فيما يتعلق بجانب السياسات والتوظيف والميزانيات، فهي مركزية ومن مهام
 (.2223أبو هاشم، مقابلة شخصية، أكتوبر . )إدارة برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث

توضيح الجانب النظري  نه يجبإله متطلبات عديدة، حيث  اتيجيةاالستر فتطبيق اإلدارة 
على وظائف إدارية في الوكالة، وتنفيذ ورشات عمل  نو لجميع من يحصل االستراتيجيةلإلدارة 

 (.2223أبو عاذره، مقابلة شخصية، مايو . )االستراتيجيةرات حول آليات وأهمية اإلدارة ودو 

 :في مدارس وكالة الغوث أيضاَ  اتيجيةاالستر ومن متطلبات تطبيق اإلدارة 

 دعم اإلدارة العليا لهذا النوع من اإلدارة. 

  ضمان نشر ثقافة هذا النوع من اإلدارة في جميع أوساط العاملين والمستويات اإلدارية
 .العليا والمتوسطة

 توفير التدريب الكافي والعملي للمديرين على هذا النوع من اإلدارة. 

 ساهم في تسهيل العمل بهذا النوع من اإلدارةتوفير نماذج جيدة ت. 

 أبو هاشم، مقابلة شخصية، . )أن يكون تقويم اإلدارة على أساس هذا النوع من اإلدارة
 (.2223أكتوبر 

 . في مدارس وكالة الغوث االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة 

إلى مجموعة من المدرسة إحدى المنظمات غير الهادفة إلى الربح، وبالتالي فهي تتعرض 
 :التي تعيق تطبيق اإلدارة االستراتيجية منهاالمعوقات 

  قد يؤدي التطبيق غير الكفء، وغير الفعال للخطط االستراتيجية إلى بلوا انطباع
سيء لدى المدراء، وذلك بسبب وجود خطط أو سيايات رديئة ال تتماشى مع 

 .التي تم وضعها االستراتيجية
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 ية، والبشرية المتاحة أمام المدرسة بحيث تكون عقبة قصور وضعف الموارد الماد
 ( 293:  2222الحسيني، . )أساسية في استخدام مفهوم اإلدارة االستراتيجية

في مدارس وكالة  االستراتيجيةات التي تحد من تطبيق اإلدارة إن من أهم الصعوبات والمعوق
ريب الكافي والممارسة لهذا النوع من ، وقلة التداالستراتيجيةوث، ضعف الفهم لمفهوم اإلدارة الغ

 (.2223السلول، مقابلة شخصية، مايو )اإلدارة

 :وكالة الغوث ومنها في مدارس االستراتيجيةأخرى تقف أمام تطبيق اإلدارة  وهناك أيضًا معوقات

 قلة التركيز عليها بشكل مباشر من قبل اإلدارة العليا. 

 ارةقلة وجود نماذج عملية لهذا النوع من اإلد. 

  االكتفاء بالجانب الشكلي لهذا النوع من اإلدارة من خالل وضع الخطة وما تشمله من رؤية
 .ورسالة وأهداف وأنشطة ولكي يغيب التطبيق الصحيح لهذا النوع من اإلدارة

 أبو هاشم، مقابلة . )قلة وجود التدريب الكافي للمديرين على ممارسة هذا النوع من اإلدارة
 (.2223شخصية، أكتوبر 

وتسعى دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث على التغلب على تلك المعيقات من جذورها حيث في 
المستقبل القريب سيكون هناك صالحيات واسعة لمدراء المناطق التعليمية ومدراء المدارس، وأيضًا 

عاذره، مقابلة شخصية، أبو . )المشرفين التربويين بعد إعادة الهيكلية وهذا وفق رؤية مستقبلية للدائرة
 (2223مايو 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :تمهيد

الم معععن قبعععل البعععاحثين فعععي العمليعععة التعليميعععة باهتمعععام بععع االسعععتراتيجيةحظعععي موضعععوع اإلدارة 
لمعا لهعا معن دور فاععل فعي هعذا الشعأن، وعلعى العرغم معن أهميعة وضعرورة هعذه ، بمختلعف تخصصعاتهم

 .النوعية من الدراسات إال أن المكتبة الفلسطينية مازالت بحاجة ماسة إلى المزيد من هذه الدراسات

 أهعم علعى للوقعوف، الحاليعة الدراسة بموضوع تتعلق التي الدراسات وسيعرض الباحث بعض
 توصعلت التعي والنتعائج، التعي تبنتهعا واإلجعراءات األسعاليب علعى والتعرف، تناولتها التي الموضوعات

 يتنعاول حيعث قسعمين فعي السعابقة الباحعث الدراسعات وسعيعرض، منهعا االسعتفادة معدى وتوضيح، إليها
 .األجنبية الثاني الدراسات ويتناول العربية الدراسات األول القسم

 .عربيةالدراسات ال: أواًل

درجة ممارسة اإلدارة المدرسية االستراتيجية المنظمة : "م بعنوان(2112،البنا)دراسة  -1
 "المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها

هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة المدرسية االستراتيجية المنظمة المتعلمة في المدارس 
ية بمحافظات غزة، وسبل تفعيلها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لهذه الثانو 

الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة أبعاد المنظمة المتعلمة، حيث تكونت 
، تشجيع الحوار –توفير فرص التعليم المستمر : )فقرة، موزعة على سبعة مجاالت وهي( 55)من 

تمكين  –إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة، والتعلم  –تشجيع العمل التعاوني الجماعي  –واالستفسار 
القيادة االستراتيجية الداعمة  –ربط المدرسة بالبيئة الخارجية  –األفراد من رؤية جماعية مشتركة 

ئية تناسبية، معلم، ومعلمة تم أخذهم بطريقة عشوا( 425)للتعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من 
معلمًا، ومعلمة في المدارس ( 4242)من المجتمع األصلي للدراسة البالم %( 22.2)بنسبة 

م، ولتحليل استجابات أفراد العينة، استخدم (2222/2222)الثانوية بمحافظة غزة للعام الدراسي 
 (.spss)الباحث برنامج الرزم اإلحصائية 
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 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي

 المتوسط الكلي لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية االستراتيجية المنظمة المتعلمة في  إن
، %(44.2)، وبوزن نسبي (3.22)المدارس الثانوية بمحافظات غزة، لدى أفراد العينة بلم 

وبدرجة توافر متوسطة، إال في المجال السابع حيث حصل على درجة توافر كبير، 
 (.42.2)نسبي ، وبوزن (3.44)بمتوسط حسابي 

 في متوسطات تقديرات ( )لة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية االستراتيجية المنظمة المتعلمة في المدارس 
الثانوية بمحافظة غزة تعزي لمتغير المديرية، وكانت الفروق لصالح مديرية غرب غزة على 

رية خانيونس، وشمال غزة في المجال األول، والرابع، ولصالح مديرية غرب غزة، مدي
ومديرية الوسطى على مديرية شرق خانيونس في المجال الثاني، ولصالح مديرية شرق 

 .خانيونس في المجال الخامس

 :وكان من أبرز توصيات الدراسة ما يأتي

 علمين لتوضيح أسلوب المنظمة عقد دورات تدريبية وورش عمل لمديري المدارس، والم
 .المتعلمة، وكيفية تفعليه في المدارس

 ضرورة إعادة هيكلية المدارس، وفقًا الستراتيجيات المنظمة المتعلمة. 
  العمل على توفير الميزانيات الالزمة من قبل اإلدارات العليا، لدعم استخدام استراتيجيات

 .المنظمة المتعلمة داخل المدارس

دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي "بعنوان (: 2111،جنيالد)دراسة  -2
 "دراسة وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية"

هدف البحث إلى تعرف دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي، وتطوير معايير 
ة، وذلك من خالل اإلجابة على ومؤشرات لقياس جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطيني

ما دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي للجامعات "سؤال البحث الرئيس 
 ؟"الفلسطينية

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنائي التطويري لمالءمتها لموضوع البحث، وقد 
التخطيط والجودة في الجامعة اإلسالمية  تألف مجتمع الدراسة من العمداء، والمديرين، ولجان
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من %( 9)فردًا بنسبة استرداد ( 92)عضوًا، استجاب منهم ( 222)وجامعة األقصى وعددهم 
 .مجتمع البحث

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم أداة االستبانة والمقابلة المقننة لتحقيق بعض أهداف 
 .الدراسة

 :إليها الدراسة ومن أهيم النتائج التي توصلت

توافر أبعاد جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بنسبة كبيرة حيث بلم المتوسط  .2
 %(.45.94)الحسابي النسبي لجميع فقرات أبعاد األداء المؤسسي 

توافر جودة األداء المؤسسي في بعد الفلسفة والرسالة واألهداف بنسبة كبيرة حيث بلم  .2
 %(.45.39)بي لجميع فقرات البعد المتوسط الحسابي النس

بين مستوى دور ( )وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
التخطيط االستراتيجي وجودة األداء المؤسسي للجامعات الفلسطينية حيث بلم المتوسط 

 %(.45.94)الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور 
بين متوسطات ( )ند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية ع .4

الجامعات الفلسطينية في مستوى جودة األداء المؤسسي ومجاالته تعزي لمتغير الجامعة 
 .لصالح الجامعة اإلسالمية

بين متوسطات ( )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
 .ط االستراتيجي تعزي لمتغير الجامعةالجامعات الفلسطينية في مستوى التخطي

 :وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج، وضع التوصيات التالية

وضع آليات محددة وممنهجة تضمن مشاركة أوسع لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي  .2
 .عند صياغة رؤية ورسالة الجامعة، وعند تحديثها

ة المعالم، واالبتعاد عن عموميات صياغة األهداف بكلمات بسيطة سهلة الفهم، محدد .2
الصياغة، واستحضار متطلبات الهدف كاملة حتى تتسم األهداف بالشمولية لمتطلبات 

 .الكفاءة المؤسسية
االهتمام بالبدائل االستراتيجية عند إعداد الخطة التنفيذية باعتبار عامل عدم االستقرار في  .3

 .قتصادية التي تؤثر في عملية التطبيقالبيئة الفلسطينية وكثرة التغيرات السياسية واال
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استخدام النماذج الحديثة في التخطيط، كالتخطيط باستخدام بطاقة األداء المتوازن،  .4
 .والتخطيط باستخدام نماذج التميز، والتأكيد على نمذجة التخطيط في كافة مراحله

في محافظات  درجة ممارسة مدير  المدارس الثانوية: "بعنوان( م2111،المصر )دراسة  -3
 "غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهم

 :هدفت إلى اإلجابة على السؤال الرئيس االتي

ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته بأنماط 
 الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهم؟

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم استبانتين، استبانة 
صياغة الرؤيا )فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي ( 42)للتخطيط االستراتيجي مكونة من 

تحليل  –صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة  –صياغة رسالة المدرسة  –المستقبلية للمدرسة 
 ( المتابعة والتقويم –تحليل البيئة الخارجية للمدرسة  –بيئة الداخلية للمدرسة ال

 –ثقافة القوة : )فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي( 39)واستبانة الثقافة التنظيمية مكونة من 
 ( ثقافة اإلنجاز –ثقافة التعاطف اإلنساني  –ثقافة النظم واألدوار 

مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظة غزة للعام الدراسي  وتكون مجتمع الدراسة من جميع
 م ( 2222 -2222)

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يأتي

  وقد %(22.22)درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للتخطيط االستراتيجي قد بلغت ،
مرتبة األولى جاء المجال الثاني درجة ممارسة مدير المدرسة لصياغة رسالة المدرسة في ال

درجة ممارسة مديري المدارس : ، يلي ذلك المجال السادس%(23.92)بوزن نسبي قدره 
درجة : يليه المجال الرابع%( 23.93)للمتابعة والتقويم حيث حصل على وزن نسبي 

%( 22.44)ممارسة مدير المدرسة لتحليل البيئة الداخلية للمدرسة حصل على وزن نسبي 
جة ممارسة مديري المدارس لصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة حصل در : ثم المجال األول

درجة ممارسة مديري المدارس : ، يلي ذلك المجال الثالث%(22.94)على وزن نسبي 
، %(22.33)لتحديد وصياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة حيث حصل الوزن النسبي 
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لبيئة الخارجية للمدرسة حصل ممارسة مديري المدارس لتحليل ا: وحصل المجال الخامس
 %(.94.22)على المرتبة السادسة، واألخيرة بوزن نسبي قدره 

  بين متوسطات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس للتخطيط االستراتيجي في محافظات 

 (.سنوات 22سنوات، أكثر من  22-4سنوات،  5-2)الخدمة غزة تعزي لمتغير سنوات 
  بين  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 .جميع أبعاد مقياس التخطيط االستراتيجي وأنماط الثقافة التنظيمية

 :وكان من أبرز توصيات الدراسة

 مدرسة تشمل أعضاء من الهيئة التدريسية  إنشاء وحدة التخطيط االستراتيجي في كل
ويرأسها مدير المدرسة، على أن يكونوا جميعًا مؤهلين أدائيًا حسب آلية التخطيط 
االستراتيجي ورؤية المدرسة المستقبلية لتحقيق التوازن بين الوضع الحالي، والوضع 

 .المأمول

العالي في قطاع غزة، دراسة  التخطيط اإلدار  للتعليم: " ، بعنوان ( 2112كلخ، )دراسة  -1
 "تقويمية

هدفت الدراسة إلى تعرف األسس الفكرية للتخطيط اإلداري في مجال التعليم العالي، وتحديد أهم 
عناصره، واستخالص أهم معايير ومؤشرات التخطيط اإلداري الفعال في مجال التعليم العالي وفقا 

ت التخطيط اإلداري للتعليم العالي في محافظات لالتجاهات اإلدارية المعاصرة، وتقويم واقع عمليا
غزة في ضوء المعايير والمؤشرات المشار إليها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
ومنهج تحليل المحتوى، واختار عينة الدراسة من القيادات اإلدارية لمؤسسات التعليم العالي في 

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها موظًفا، (  442) قطاع غزة والبالم عددها 

  بين جامعة األقصى والجامعة اإلسالمية ( الجامعة أو الكلية )وجود فروق تعزى لمتغير
 .لصالح الجامعة اإلسالمية

  لى جودة د خطة استراتيجية للمؤسسة تشرف عتقييم المؤسسة يجب أن ينطلق من وجو
 .تطبيقها عمادة الجودة والنوعية

 طيط االستراتيجي يؤثر في مؤسسات التعليم العالي بشكل مباشر على تطوير تطور التخ
 .أدائها المؤسسي 
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  وجود ارتباط بين الثقافة التنظيمية للعاملين ومدى تطور الهيكل التنظيمي والقدرة المؤسسية
 .من جهة، وبين التخطيط االستراتيجي من حيث تأثير كل منها على اآخر 

 ل البيئة الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تحقيق الشمولية في ضعف المشاركة في تحلي
 .البناء التخطيطي لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 

توظيزف التخطزيط االسزتراتيجي فزي تطزوير اإلشزراف التربزو   " بعنزوان( 2112 ،يزونس)دراسة . 5
 ."في محافظات غزة

ط االسععتراتيجي فععي تطععوير اإلشععراف تحديععد درجععة تععوافر توظيععف التخطععيهععدفت الدراسععة إلععى 
التربوي في محافظات غزة، والتعرف على المعوقات التي تواجهه، واسعتخدم الباحعث المعنهج الوصعفي 
التحليلععععي، وتكععععون مجتمععععع الدراسععععة مععععن جميععععع المشععععرفين التربععععويين فععععي مععععديريات التربيععععة والتعلععععيم 

 2222صعل الثعاني معن الععام الدراسعي مشرفًا ومشعرفة تربويعة فعي الف( 252)بمحافظات غزة وعددهم 
 .مشرفًا ومشرفة تربوية( 222)، وبلغت عينة الدراسة 2229 –

 :استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته، التي كان من أهم نتائجها

  درجععععة تععععوافر متطلبععععات توظيععععف التخطععععيط االسععععتراتيجي فععععي تطععععوير اإلشععععراف التربععععوي فععععي
 (.43.42)محافظات غزة متوسطة، بوزن نسبي 

  درجععععة وجععععود معوقععععات توظيععععف التخطععععيط االسععععتراتيجي فععععي تطععععوير اإلشععععراف التربععععوي فععععي
 (.44.24)محافظات غزة متوسطة، بوزن نسبي 

وقعععام الباحعععث بوضعععع تصعععور مقتعععرح لتوظيعععف التخطعععيط االسعععتراتيجي فعععي تطعععوير اإلشعععراف التربعععوي، 
ثر   .ائهوعرضه على مجموعة بؤرية من المشرفين التربويين لمناقشته وا 

ويوصي الباحث بإععداد قاععدة بيانعات ومعلومعات متكاملعة ععن الععاملين والمعلمعين التربعويين ومعديري 
المععدارس والطععالب، ونتععائج االختبععارات ودالالت هععذه النتععائج، حتععى تكععون هععذه القاعععدة رافععدًا أساسععيًا 

 .لعملية التخطيط االستراتيجي

ع المحلعععي، معععن خعععالل حضعععور المشعععرفين التربعععويين وتقويعععة العالقعععة بعععين اإلشعععراف التربعععوي والمجتمععع
اجتماعععات أوليععاء األمععور، وتشععكيل فريععق مععن المشععرفين التربععويين لزيععارة المؤسسععات والجمعيععات التععي 

 .يمكن أن تساعد اإلشراف التربوي
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تنميزة مهزارات مزدير  المزدارس الثانويزة فزي مجزال التخطزيط  " بعنوان( 2112 سكيك،)دراسة . 6
 ."في محافظات غزة االستراتيجي

هععدفت الدراسععة إلععى التعععرف إلععى درجععة ممارسععة مععديري المععدارس الثانويععة لمهععارات التخطععيط 
فعي محافظعات غععزة، ووضعع مقترحعات قععد تسعهم فعي تنميعة مهععاراتهم فعي مجعال التخطععيط  االسعتراتيجي
سعععة قامعععت ، وقعععد اسعععتخدمت الباحثعععة المعععنهج الوصعععفي التحليلعععي، ولتحقيعععق أهعععداف الدرااالسعععتراتيجي

( 224)فقعععرة طبقتهعععا علعععى مجتمعععع الدراسعععة المكعععون معععن ( 52)الباحثعععة بتصعععميم اسعععتبانة مكونعععة معععن 
 :مدير مدرسة ومديرة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 صعععياغة رؤيعععة  –صعععياغة رسعععالة المدرسعععة : درجعععة ممارسعععة معععدير المدرسعععة الثانويعععة لمهعععارات
كانت عالية جدا، أمعا درجعة ممارسعته لمهعارات تحليعل البيئعة  تحليل البيئة الداخلية –المدرسة 

 . الخارجية فقد كانت عالية

  وجعععود فعععروق ذات داللعععة إحصعععائية بعععين متوسعععطات المسعععتجيبين المتعلقعععة بصعععياغة الرسعععالة
 . وتحليل البيئة الداخلية تعزى لمتغير النوع، لصالح اإلناث

 سععععتجيبين المتعلقععععة بصععععياغة الرؤيععععة وجععععود فععععروق ذات داللععععة إحصععععائية بععععين متوسععععطات الم
 . وتحليل البيئة الخارجية تعزى لمتغير النوع

  وجععععود فععععروق ذات داللععععة إحصععععائية بععععين متوسععععطات المسععععتجيبين المتعلقععععة بجميععععع مجععععاالت
 . االستبانة تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية 

ع الممارسززات اإلداريززة لمززدير  التربيززة والتعلززيم فززي واقزز " بعنززوان( 2112 ،شززحادة)دراسززة . 7
 ."محافظات قطاع غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية، وسبل تطويرها

التععرف علعى واقعع الممارسعات اإلداريعة لمعديري التربيعة والتعلعيم فعي ضعوء هدفت الدراسة إلى 
فعي تلعك الممارسعات تععزى لمتغيعرات  معايير اإلدارة االستراتيجية، كما هدفت إلى الكشف عن الفعروق

الدراسعة وهععي نععوع العمعل، الجععنس، المؤهععل العلمععي، سعنوات الخدمععة، ولقععد اسعتخدم الباحععث فععي سععبيل 
تحقيعععق تلعععك األهعععداف المعععنهج الوصعععفي التحليلعععي، وتعععم تطبيعععق االسعععتبانة علعععى عينعععة الدراسعععة والتعععي 

 .مشرفًا تربويًا ورئيس قسم( 244)تكونت من 
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 :ئج التاليوأظهرت النتا

  44.34يمارس مديرو التربية والتعليم عمليات تصميم االستراتيجية بدرجة.% 

  45.29يمارس مديرو التربية والتعليم مهارات تنفيذ االستراتيجية برجة.% 

  44.44يمارس مديرو التربية والتعليم مهارات التقويم والرقابة بدرجة.% 

حصائية فعي درجعة الممارسعة اإلداريعة لمعديري التربيعة كما أظهرت أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إ
والتعليم في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية تعزى لمتغير نعوع العمعل، الجعنس، سعنوات الخدمعة، فعي 

 .حين أظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 :وأهم ما أوصت به الدراسة

  مديري التربية والتعليمتنظيم برامج تدريبية لتحسين أداء. 

 نشر ثقافة الفكر االستراتيجي بين العاملين في المديريات. 

 وضع نظام واضح وعادل لمراقبة وتقويم أداء العاملين. 

استخدام مهارات اإلدارة االستراتيجية لرفع كفاءة العمليات : "بعنوان( م2112،العزاز )دراسة  -2
 "اإلشرافية

يجي لرفع كفاءة المشرفين التربويين داخل المدرسة باستخدام هدفت إلى صياغة تصور استرات
معرفة أهم األدوار المتوقعة : مهارات اإلدارة االستراتيجية، وذلك من خالل تحقيق األهداف اآتية

من المشرفين التربويين داخل المدرسة، وتحديد أهم خطوات ومهارات اإلدارة االستراتيجية التي 
ويين اكتسابها، والوقوف على واقع امتالك المشرفين التربويين داخل يجب على المشرفين الترب

المدرسة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتم أخذ عينة ممثلة من معلمي المرحلة الثانوية 
القاهرة، الجيزة، االسكندرية، الشرقية، : )، في المحافظات اآتية(م2222/2229)للعام الدراسي 

بالمرحلة ( مديرون، وكالء متفرغون)، وعينة من المشرفين التربويين (4.45)وكان بنسبة ( المنيا
، وتتمثل أدوات هذه الدراسة في عمل (2.4)، بنسبة (م2222/2229)الثانوية للعام الدراسي 

توزع على المشرفين التربويين في المرحلة الثانوية لمعرفة أهم مهارات اإلدارة : استبانتين، األولى
توزع على : التي يحتاجون إلى التدرب عليها، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، والثانية االستراتيجية
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المدرسين في نفس المرحلة لمعرفة مدى امتالك مشرفيهم التربويين لمهارات اإلدارة االستراتيجية، 
 (.spss)استخدمت الباحثة برنامج الحزم اإلحصائية 

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يأتي

  مهارات : د ارتفاع نسبي في بعض مهارات اإلدارة العامة لدى المشرفيين التربويين مثلوجو
 .تقسيم العمل، وتفويض السلطة، وغيرها

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين النوع، والمحافظة، والخبرة، وبين االستجابات
تؤثر على المهارات المختلفة على االستبانة األمر الذي يدل على أن تلك المتغيرات لم 

 .المتعلقة باإلدارة االستراتيجية لدى المشرفين التربويين
  وجود انخفاض في المهارات المتعلقة باإلدارة االستراتيجية، والتخطيط االستراتيجي بشكل

عام لدى المشرفين التربويين، مثل صياغة االستراتيجية، والرؤية، والرسالة، وتصميم 
 .قياسهمؤشرات لمتابعة العمل، و 

دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة "بعنوان ( 2112نور الدين، )دراسة  -2
 ".المدرسية بمحافظات غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية 
 .لموضوع الدراسية قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. بمحافظات غزة

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية األساسية العليا للعام 
مديرًا ومديرة، وقد بلغت عينة ( 242)، وقد بلم عددهم (2222 – 2224)الدراسي بمحافظات غزة 

 .مديرًا ومديرة( 222)الدراسة 

أداة واحدة للدراسة وهي استبانة موجهة إلى عينة ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم 
مجاالت تتعلق بمحتوى األسئلة ( 5)فقرة، وزعت على ( 42)الدراسة، وقد تكونت االستبانة من 

لتحليل ( SPSS)الفرعية، وقد قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 .استجابات أفراد العينة
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 :باحث إل  النتائج التاليةوقد توصل ال

  بلم الوزن النسبي لمتوسط درجة تأييد عينة الدراسة لدور التخطيط االستراتيجي في زيادة
، وهذا يدل على درجة التأييد عالية %(24.44)فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة 

 .جداً 
 بالنسبة لمجاالت االستبانة: 
فقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقروا بأهمية : صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة -

دور صياغة األهداف االستراتيجية للمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي 
 %(.23.34)قدره 

فقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقروا بأهمية دور : أما تحليل البيئة الداخلية للمدرسة -
في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي قدره تحليل البيئة الداخلية للمدرسة 

(25.24.)% 
فقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقروا بأهمية دور صياغة : وفي صياغة رسالة المدرسة -

 %(.25.24)رسالة المدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي قدره 
أن المستجيبين أقروا بأهمية دور : ةفقد أظهرت نتائج صياغة الرؤية المستقبلية للمدرس -

 %(.24.45)صياغة الرؤية المدرسية في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية بوزن نسبي قدره 
فقد أظهرت النتائج أن المستجيبين أقروا بأهمية : بالنسبة لتحليل البيئة الخارجية للمدرسة -

 %(.22.25)بوزن نسبي قدره  دور تحليل البيئة للمدرسة في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية

 :وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة فقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بجميع
 .مجاالت االستبانة تعزى لمتغير الجنس

 جيبين المتعلقة بجميع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المست
 .مجاالت االستبانة تغزى لمتغير المؤهل العلمي

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بجميع
 .مجاالت االستبانة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
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 :وقد أوص  الباحث بما يلي

ب وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة المديرين التدريب المركز والفعال لمديري المدارس من جان
 .الجدد بما يخص التخطيط االستراتيجي المدرسي وكيفية وضع الخطة االستراتيجية المدرسية

فززي الجامعززات الفلسززطينية فززي  االسززتراتيجيةواقززع اإلدارة  ":نبعنززوا( 2112وهبززة، )دراسززة . 11
 ."محافظات غزة وسبل تطويرها

فعععي الجامععععات الفلسعععطينية فعععي  االسعععتراتيجيةى التععععرف إلعععى واقعععع اإلدارة هعععدفت الدراسعععة إلععع
محافظععات غععزة وسعععبل تطويرهععا، ومعرفععة أثعععر كععل معععن سععنوات الخدمععة والدرجعععة العلميععة والتخصعععص 

واسععتخدم الباحععث فععي دراسععته المععنهج الوصععفي وقععد شععملت . واالخععتالف المؤسسععي علععى هععذا الواقععع
مععععن رؤسععععاء األقسعععععام ( 22)الدراسعععععة األصععععلي والبععععالم عععععددهم  عينععععة الدراسععععة جميععععع أفععععراد مجتمععععع

 –جامععععة األزهعععر  –الجامععععة اإلسعععالمية )األكاديميععة فعععي الجامععععات الفلسعععطينية فعععي محافظعععات غعععزة 
فقععععرة موزععععة علعععى أربععععة مجععععاالت  45، وقعععد صعععمم الباحععععث اسعععتبانة مكونعععة معععن (جامععععة األقصعععى

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 حصععل علعى المرتبعة األولععى فعي درجعة ممارسععة ( البيئععة الداخليعة أو الخارجيعة)يئعي التحليعل الب
 . ، بينما جاء التقييم والرقابة في المرتبة األخيرةاالستراتيجيةعمليات اإلدارة 

  اهتمععام إدارة الجامعععة بععالموارد الماديععة كععان فععوق المتوسععط، بينمععا لععم يكععن االهتمععام بالدرجععة
 . تنظيمية والنظم واألنماط اإلدارية حيث جاءت في المرتبة األخيرةالمطلوبة في الثقافة ال

  اهتمام اإلدارة في الجامعات الفلسعطينية بالبيئعة الخارجيعة والمجتمعع المحلعي كعان بدرجعة فعوق
المتوسط لكن لم يصل إلى ما هو مطلوب منها في عمليعة مراعاتهعا للمجتمعع وقيمعه وقوانينعه 

 . والتطورات التكنولوجية التي وصل إليها المجتمعوتشريعاته ومواكبة التغيرات 

وكالزة  مزدارس فزي االسزتراتيجي التخطزيط واقزع": بعنزوان وهزي( 2117هاشزم،  أبزو)دراسزة . 11
 ."تطويره وسبل غزة بقطاع الغوث

الغعوث  وكالعة معدارس فعي االسعتراتيجي التخطعيط واقعع علعى التععرف إلعى الدراسعة هعذه هعدفت
 التحليلعي الوصعفي المعنهج الباحعث اسعتخدم الدراسعة هدف ولتحقيق. تطوير سبل على بغزة، والتعرف
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 التابععة المعدارس ومعديرات معديري جميعع معن الدراسعة مجتمعع تكعون وقعد لموضعوع الدراسعة، المالئعم
 وقعد ومعديرة، معديرا( 293)ععددهم  بلعم م، وقعد 2224/  2224الغعوث بغعزة للععام الدراسعي  لوكالعة
 . الدراسة مجتمع أفراد من ومديرة مديرا( 252)عينة الدراسة  بلغت

موجهعة  اسعتبانة األولعى :وهمعا للدراسعة أداتعين بتصعميم الباحعث قعام الدراسعة، أهعداف ولتحقيعق
 عن برنعامج المسئولين من( 22)تشمل  لمجموعة موجهة شخصية مقابلة الدراسة، والثانية عينة إلى

 . التطوير المدرسي مشروع على القائمين ربينالمد وبعض بغزة، الغوث بوكالة والتعليم التربية

  :التالية للنتائج الباحث توصل الدراسة عينة أفراد استجابات تحليل خالل ومن

 لعديهم  المسعتجيبين معن منخفضعة نسبة أن النتائج أظهرت فقد المفاهيم، وضوح لمدى بالنسبة
 . االستراتيجي بالتخطيط المتعلقة للمفاهيم واضح فهم

 معن  مرتفععة نسعبة أن النتعائج أظهعرت فقعد االسعتراتيجي التخطعيط نحعو تجاهعاتلال بالنسعبة
 . لمدارسهم االستراتيجي التخطيط تجاه وجيدة إيجابية اتجاهات لديهم المستجيبين

 نسعبة أن النتعائج أظهعرت العينعة، فقعد أفعراد لمدارس التخطيط في المتبعة للممارسات بالنسبة 
 . وجيدة صحيحة بصورة العملية ههذ تمارس المستجيبين من مرتفعة

 نسعبة  أن النتعائج أظهعرت فقعد :االسعتراتيجي التخطعيط تطبيعق تعيعق التعي للصععوبات بالنسعبة
الصععوبات  هعذه رأس علعى جعاء وقعد صععوبات وجعود علعى أكعدت المسعتجيبين معن متوسعطة

نويعة والمع الماديعة الحعوافز تعوفير وععدم المدرسعة معدير ععاتق علعى الملقعاة األعبعاء كثعرة
 . وتنفيذها الخطط إعداد على للقائمين

تحديد اإلحتياجات التدريبية للقيادات التربوية في ضوء "(  2117، حورانيال: )دراسة -12
مفاهيم اإلدارة االستراتيجية الحديثة، وتقنياتها لمواجهة تحديات القرن الحاد  والعشرين في 

 ".األردن

لقيادات التربوية في ضوء مفاهيم اإلدارة االستراتيجية إلى تحديد االحتياجات التدريبية لهدفت 
الحديثة، وتقنياتها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما هدفت إلى معرفة العالقة بين 
اإلحتياجات التدريبية، وبين المتغيرات األكثر شيوعًا في هذا المجال، وتتعلق أسئلة الدراسة بتحديد 
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لقادة التربويين من وجهة نظر رؤساء األقسام، ومديري التربية والتعليم، اإلحتياجات التدريبية ل
ومديري المدارس، ومديراتها، إضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القيادات التربوية في القرن 
الحادي والعشرين، والتعرف إلى درجة أهمية اإلحتياجات التدريبية لدى القادة، ودرجة توفرها لديهم، 

إلى معرفة أثر كل من متغيرات المركز، الجنس، نوع التعليم، المؤهل، واإلقليم على درجة  إضافة
أهمية، وتوافر اإلحتياجات لدى القادة التربويين في األردن، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

م البالم التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين ممن هم بوظيفة مدير تربية وتعلي
( 342)، ورؤساء األقسام البالم عددهم ( 2224/2224) مديرًا من العام الدراسي ( 34)عددهم 

قياديا من التعليم الحكومي والخاص، ( 4432)رئيسًا، ومديري المدارس، ومديراتها البالم عددهم 
يرة، أي ما مديرًا ومد( 942)واختبرت عينة عشوائية من مديري المدارس، ومديراتها بلم عددها 

من مجموع المديرين، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة مكونة %( 29)نسبته 
صياغة األهداف التربوية، والتخطيط المستقبلي، : )فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي( 45)من 

المتوسطات )إلحصائي ، وقد استخدمت ألغراض التحليل ا(وتنمية الموارد البشرية، والمتابعة والتقييم
، وتحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه لمعرفة واقع "ت"الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 
 .االحتياجات التدريبية لدى القادة التربويين

وكان من أبرز نتائج الدراسة إن واقع تحديد االحتياجات التدريبية لدى القيادات التربوية جاء بنسب 
ن درجة متوسط ة لجميع مجاالت الدراسة مما يمكنهم من اداء أعمالهم على الوجه المطلوب، وا 

 .توافر اإلحتياجات التدريبية لدى القادة التربويين كانت بدرجة متوسطة لجميع المجاالت

وكان من أبرز توصيات الدراسة ضرورة االهتمام بمفهوم االحتياجات التدريبية، واستخدام 
ق المنهجية العلمية، واألسس العلمية لتحديدها، وبناء البرامج التدريبية الفعالة، األساليب، والطر 

 .واإلبتعاد عن اآراء واإلجتهادات الشخصية من أجل تحقيق األهداف المنشودة
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واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية : ، بعنوان ( 2117 ،الدجني)دراسة   -13
 قطاع غزة .في ضوء معايير الجودة 

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية بغزة، من خالل تحليل 
الخطة االستراتيجية، في ضوء معايير الجودة التي أقرتها الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية 

احث المنهج الوصفي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الب
التحليلي، ومنهج تحليل المحتوى، وقد تم استخدام االستبانة كأداة من أدوات الدراسة حيث طبقت 

، عضوًا، كما قام الباحث بعقد ورشة لمجموعة ( 224) على كل مجتمع الدراسة البالم عددهم 
 .توى الخطة بؤرية مكونة من عشرة أساتذة وخبراء من كليات ودوائر مختلفة، لتحليل مح

ولمعالجة البيانات التي حصل عليها الباحث إحصائيًا، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
(spss) 

 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها

  من مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط االستراتيجي ويعتبرون أن (  45.29) إن نسبة
زمة ومهمة لتحقيق الجودة الشاملة في سياسات جودة التخطيط االستراتيجي خطوة ال

 .الجامعة وأدائها 
  ،عدم رضا إدارة الجامعة عن جودة القاعات والمختبرات، ومرافق األنشطة المرافقة للمنهاج

 .، وهي نسبة جيدة تقترب من المتوسط( 44.24) حيث بلغت نسبة توافر المعايير 

 لزد  مزدير  االسزتراتيجي التخطزيط تطبيزق قاتمعو ": بعنوان وهي( 2117 الشاعر،)دراسة . 11
 "غزة  محافظات في الحكومية المدارس

معديري  لعدي االسعتراتيجي التخطعيط تطبيعق معوقعات علعى التععرف إلعى الدراسعة هعذه هعدفت
الوصعفي  المعنهج الباحعث عليهعا، اسعتخدم التغلعب وسعبل غعزة محافظعات فعي الحكوميعة المعدارس
 . التحليلي

معديرا ( 224)الدراسعة  عينعة بلغعت وقعد ومعديرة معديرا( 353)معن  ةالدراسع مجتمعع تكعون
 . ومديرة
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علعى  وزععت فقعرة( 52)معن  وتكونعت االسعتبانة وهعي واحعدة أداة بتصعميم الباحعث قعام وقعد
 :منها نتائج لعدة الباحث توصل وقد الدراسة بموضوع تتعلق مجاالتخمس 

 معوقعات  بوجعود أقعرت%  44.9 بلغعة المسعتجيبين معن متوسعطة نسعبة أن النتعائج أظهعرت
 . المستقبل في لها المخطط المدرسية النشاطات على الخارجية المتغيرات بأثر التنبؤ

 المدرسعة  معدير انشعغال كثعرة رأسعها فعلعى المدرسعة بمعدير تتعلعق التعي المعوقعات بالنسعبة
 . األمور وأولياء الطلبة بمشكلة

 المدارس المشعتركة تواجد رأسها فعلى فيها ينوالعامل بالمدرسة تتعلق التي للمعوقات بالنسبة 
 . المدرسة في المتاحة والموارد اإلمكانات ونقص الواحد المبنى في

 اآلعي  الترفيعع سياسعة رأسعها فعلعى العليعا التعليميعة بعاإلدارة تتعلعق التعي للمعوقعات بالنسعبة أمعا
 . المفاجئ المدرسة مدير ونقل

 أداء  المعوقعات هعذه رأس فعلعى المحلعي والمجتمعع طعةالمحي بالبيئعة تتعلعق لمعوقعات بالنسعبة
 . التعليمية العملية على وأثرها الراهنة األوضاع ظل في السياسية التنظيمات

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات : "بعنوان(  2117اللو ، : )دراسة -15
 ."الفلسطينية في قطاع غزة دراسة ميدانية

رف معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع هدفت الدراسة إلي تع
 .غزة

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم استبانة تم توزيعها على كل مجتمع الدراسة 
المتمثل في جميع أعضاء مجالس الجامعة المتمثل في الرئيس ونوابه ورؤساء األقسام بالجامعات 

 .عضوا(  242) والبالم عددهم ( الجامعة اإلسالمية، األزهر، األقصى )ة في قطاع غزة الفلسطيني

 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها 

  من أفراد العينة توافق على أن متطلبات إنجاح عملية تطبيق %(  44.42) إن ما نسبته
زة متوفرة بمستوى مناسب التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غ
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كفاءة نظم المعلومات اإلدارية، كفاءة الهيكل : ولكنها بحاجة إلى التطوير، وهي كالتالي 
التنظيمي للجامعة، توفر ثقافة التخطيط االستراتيجي، والشعور بأهمية السيطرة على 

نات المالية ضغوط العمل اليومية وعدم االنشغال باألعمال الروتينية، توفر الموارد واإلمكا
 .المناسبة

العالقة بين التوجه االستراتيجي لدى اإلدارة العليا في : بعنوان( 2116،الدهدار)دراسة  -16
 (.دراسة ميدانية عل  جامعات قطاع غزة)الجامعات الفلسطينية وميزتها التنافسية 

تخطيط ال)هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين بعض متغيرات التوجه االستراتيجي مثل 
كمتغيرات مستقلة، وبين اكتساب الميزة ( معدالت االبتكار والتغير التكنولوجي –االستراتيجي 

التنافسية، كما هدفت إلى التعرف على حقيقة التوجه االستراتيجي لدى اإلدارة العليا في المؤسسات 
ها المؤسسة الجامعية في قطاع غزة، ومحاولة تحسين قدراتهم في استغالل الموارد التي تمتلك

لتحقيق أهدافهم االستراتيجية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت الدراسة 
من العاملين في اإلدارات العليا في الجامعات ( 245)االستبانة كأداة لجمع البيانات طبقت على 

 :الفلسطينية بقطاع غزة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهما

  من حجم العينة يتفقون أن مفهوم التخطيط االستراتيجي واضح لدى اإلدارة (%52)أن ،
 .العليا للجامعات الفلسطينية

  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جميع متغيرات التوجه االستراتيجي، والميزة التنافسية
 .لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة

اإلدارة االستراتيجية في وزارة التربية والتعليم في  واقع: "بعنوان( م2115،الشبول)دراسة  -17
 ".األردن وبناء أنموذج لتطويرها

هدفت إلى التعرف إلى واقع اإلدارة االستراتيجية في وزارة التربية والتعليم في األردن، وبناء أنموذج 
ل دون لتطويرها كما هدفت إلى تعرف المعيقات، والحلول الممكنة لمعالجة المعيقات التي تحو 

تطبيق اإلدارة االستراتيجية، وقام الباحث بتطوير استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من 
فردًا من اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم في ( 252)جميع أفراد مجتمع الدراسة، وعددها 

دارة االستراتيجية في وزارة ، فقد تم تطوير أنموذج مقترح لإل(م2223/2224)األردن للعام الدراسي 



54 

 

فردًا من ( 43)التربية والتعليم في األردن، وتم تطبق هذا النموذج على عينة عشوائية بلم عددها 
 .اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم في األردن

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يأتي

  رسم االتجاه "االستراتيجي يعني من اإلدارة العليا يرون أن مفهوم اإلدارة %( 32.4)إن
، من اإلدارة العليا أن %(5.2)فيما يرى " المستقبلي للوزارة، وبيان غايتها على مدى البعد

مفهوم اإلدارة االستراتيجية يعني العمليات التي تحول اإلدارة العليا بها العوامل الخارجية، 
 .لمستقبلوالداخلية المؤثرة في الوزارة إلى قرارات تعمل بها في ا

  وجود تفاوت في درجات ممارسة اإلدارة االستراتيجية في الوزارة، إذا تراوحت فقرات كل بعد
بين درجات ممارسة عالية، متوسطة، ومتدنية، أما درجات أبعاد اإلدارة االستراتيجية فكانت 

 ، والتخطيط(3.42)متوسطة، إذ بلم المتوسط الحسابي لبعد صياغة األهداف االستراتيجية 
 (.3.22)، والتقييم (3.32)، والرقابة (3.52)، والتنفيذ (3.42)

 :وكان من أبرز توصيات الدراسة ما يأتي

  ،تبني األنموذج المقترح لتطوير اإلدارة االستراتيجية في وزارة التربية والتعليم في األردن
جراء مزيد من الدراسات التي تتناول موضوع اإلدارة االستراتيجية على المؤس سات وا 
 .التعليمية األردنية باستخدام وسائل، وتقنيات بحثية أخرى كالمقابلة، والمالحظة، وغيرها

 ضزوء فزي غززة محافظزات فزي المدرسزية اإلدارة واقزع ":بعنزوان( 2115 عسزاف،)دراسزة  -22
 ".االستراتيجيةاإلدارة  معايير

ورصعد  االسعتراتيجية اإلدارة مععايير ضوء في المدرسية اإلدارة واقع دراسة إلى الدراسة دفته
لعى غعزة محافظعة معدارس فعي اإلداري العنمط هعذا تطبيعق معدى علعى  العنمط هعذا قعدرة إلعى التععرف وا 

 وصعمم التحليلعي الوصعفي المعنهج الباحعث واستخدم.البيئة في والنوعي الكمي التغير داخل اإلصالح
 جميعع معن الدراسعة عينعة تكونعت و أبععاد، ثالثعة علعي موزععة فقعرة( 45)معن  مكونعة لعذلك اسعتبانه
 (. 222)وعددهم  غزة بمحافظة الحكومية المدارس مديري مديرات
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 -الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 ايجابيعة ،واتجاهاتاالسعتراتيجية اإلدارة لمبعاد  واضعحة مفعاهيم لعديهم المعدارس معديري إن 
 %(  22)ة بنسب يمارسونها أنهم إال المدرسية اإلدارة في نحو تطبيقها

 ضعوء فعي المعدارس معديري لعدى اإلداريعة الممارسعات فعي إحصعائيا دالعة فعروق وجعود ععدم 
 توجعد الخبعرة،ولكن العلمي،سعنوات النعوع ،المؤهعل لعامعل تععزى االسعتراتيجية اإلدارة مععايير
 .الثانوية المرحلة لصالح وذلك التعليمية المرحلة إلى تعزى إحصائية ذات داللة فروق

 :الدراسة هذه به أوصت ما أهم ومن

 متضعمنة العامعة االسعتراتيجية معع تتكامعل للمدرسعة واضعحة إسعتراتيجية صعياغة ضعرورة 
 .لدورها المستقبلية والرؤية تحقيقها االستراتيجية اإلدارة تريد الغايات التي

 والتخطععيط االسعتراتيجية اإلدارة مبعاد  حعول للمعديرين تدريبيعة دورة إععداد ضعرورة 
 .االستراتيجي

إدارة عملية التخطيط االستراتيجي كمدخل لفعالية "بعنوان (: 2115عيداروس، )دراسة  -12
اإلدارة المرتكزة إل  المدرسة وتصور مقتر  نحو تطبيق بنيوية الفيدرالية اإلدارية بمؤسسات 

 .التعليم العام في مصر

من حيث مفهومها، هدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة إدارة عملية التخطيط االستراتيجي 
وخطواتها، ومبرراتها في األديان، ومفهوم اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة وسماتها ومستوياتها، والواقع 
الراهن إلدارة المؤسسات التعليمية بالتعليم العام بمصر، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 

 .التحليلي

 :وتوصلت الدراسة إل  عدة نتائج من أهمها

 ء والقيادات التعليمية بالمدرسة لم تؤهل إداريًا وال تنظيميًا وال وظيفيًا بجانب كونهم أن المدرا
يعملون وفقًا لجداول أعمال مقننة ال يتم تطويرها وفق وضعية البنية أو تعديل المجالس 

 .واللجان المنبثقة
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 طيط عدم اكتراث تلك القيادات أو التزامها بالسياسات التعليمية من قبل وحدات التخ
االستراتيجي، األمر الذي يعود بضرورة إعادة التأهيل المهني، وضعف الكفاءات اإلدارية 
النعدام كفاياتهم المهنية، بجانب ظهور عدد من السلوكيات المناهضة لتبني هذه األفكار 

 .الجديدة

 ".دور التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم: "بعنوان( 2115غنوم، )دراسة  -21

 المنظمة أمام المتاح العلمي السبيل أنه في االستراتيجي التخطيط أهمية توضيح إلى الدراسة هدفت
 البنيات لمرحلة التقليدية النظم مرحلة من واالنتقال ، المتقدمة المجتمعات بركب للحاق ، التعليمية
 .الجديدة

 ال التخطيط لعملية حالنجا يتحقق لكي أنه إلى الدراسة وخلصت ، الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 :تتضمن استراتيجية تحديد من بد

 الواضحة األهداف تحديد. 
 األولويات ترتيب 
 والبشرية المادية اإلمكانات توفر. 
 المختلفة والظروف المستقبل باحتماالت التنبؤ. 
 والتقييم ، والمتابعة ، والمرونة ، والواقعية الشمول. 

 العمليات أهم من تعتبر التي االستراتيجي التخطيط ةبعملي االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد
 .المرجوة التربوية النتاجات على إيجابية آثار من لها لما ، فعالية اإلدارية
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 الدراسات األجنبية: ثانيًا

إطار المحاسبة، والتحسينات لمدارس : "بعنوان( Blueprint, 2008)دراسة بليبرت  -1
 "فيكتوريا الحكومية

Accountability and Improvement Framework for Victorian 
Government Schools. 

هدفت إلى مساعدة مديري المدارس على إدارة مدارسهم بكفاءة، والتركيز على ما هو مهم للتطوير، 
دخال التحسينات عليها، كما هدفت إلى تشجيع التفكير االبتكاري، وتوحيد نظام المحاسبة  وا 

عطاء التقارير اإلدارية، وقد اشت مل إطار الدراسة الذي يهدف لجعل عملية التخطيط االستراتيجي، وا 
أكثر فاعلية من أجل تحسين أوضاع المدرسة من خالل الخطة االستراتيجية المدرسية التي تحتوي 
على الرسالة، واألهداف، وتحليل البيئة الداخلية، والخارجية، واالستراتيجيات الالزمة، والخطط 

ية السنوية، مع اعتماد التقييم، والمراجعة الذاتية، وتوثيق ذلك من خالل التقارير، وقد اإلجرائ
توصلت الدراسة إلى أن إطار المحاسبة، والتحسينات يعمل في كل مستوى من مدارس فيكتوريا 

 :الحكومية ومن فوائده أنه

 يزيد من تماسك الجهود المبذولة للتحسين. 
 ها أكثر فعاليةيوضح عمليات المحاسبة، ويجعل. 
 يقدم الدعم، واإلرشاد لمديري المدارس، والهيئة التدريسية. 
 يقوي ويدعم البرامج، والمشاريع التي لها أهداف مشتركة. 
 توفير التعليم على استخدام التكنولوجيا لكل طالب. 
 بناء قيادة جديدة من خالل الهيئة التدريسية. 
  من خالل استخدام نظام الرقابة، والمحاسبةتصميم، وتطبيق مؤشرات، ودالئل أداء دقيقة. 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث وضع الفرق بين التخطيط التقليدي، والتخطيط 
االستراتيجي الذي يحمل األنشطة الكثيرة في عدد من المجاالت االستراتيجية تتمحور حول الغرض 

عمليات التعليم، والتعلم ثم الترتيبات اإلدارية، وكل األساسي للمدرسة، وهو من مخرجات التعليم، و 
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ذلك يقع ضمن إطار زمني محدد، وفيما يتعلق بالقيادة في المدارس، فإن التخطيط االستراتيجي 
يعتبر أداة لقياس مدى تطور األداء الفردي مع مراعاة التركيز على األهداف السنوية، والحكم عليها 

 ,Davies & Ellisonستخدمت الباحثة نموذج ديفيزو اليسون إما بالنجاح، أو الفشل، وقد ا
 .الذي يوضح نماذج الخطط اإلجرائية ((1999

تحليل في كليتين : عملية التخطيط االستراتيجي : "بعنوان( Defifo,2008)دراسة  -2
 Strategic planning process: an analysisفي الواليات المتحدة األمريكية " صغيرتين

in small colleges)) 

هدفت الدراسة إلى تشخيص عملية التخطيط االستراتيجي، ودوره في بناء عالقة الثقة في عملية 
صنع القرار، والدور الذي يجب أن يلعبه رئيس الكلية في عملية التغيير المخطط، ودور التخطيط 

 .االستراتيجي في تنمية أداء المؤسسات

خدم المقابالت الفردية والمجموعات البؤرية، وتحليل الوثائق واتبع الباحث منهج دراسة الحالة، واست
والبريد اإللكتروني، ومالحظات على االجتماعات، واستخدم العينة الهادفة التي يمكن أن يستفيد 

مؤسسة تعليم عالي ( 4224) منها بدرجة قصوى، وبناء على ذلك تم اختيار مؤسستين من ضمن 
، وحسب مواصفات معينة ( 2225كارينجي )حسب تصنيف  في الواليات المتحدة األمريكية،

 (.أوكينيا وكوبر)وضعها الباحث، وهاتان المؤسستان هما 

 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها 

إن التخطيط االستراتيجي يساعد العاملين على الفهم المشترك للمؤسسة ومستقبلها، وهذا يعتمد على 
ن استخدام نمط الث: عدة عوامل منه ا قة بين الرئيس ومجلس اإلدارة، والثقة بين اإلدارة والعاملين، وا 

يؤهل لمستوى عاٍل من التكامل ( السياسي والبيروقرطي والزميل واالجتماعي)اإلطار المتعدد للقيادة 
ش والتميز والمرونة، ويوسع دائرة المشاركة عبر المناقشات للقضايا والقرارات الصعبة، والتي تناق

 .في مستويات إدارية أقل، مثل قضية المشاركة في تحمل المسؤولية
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إطزار  إلز  التطويريزة المدرسزة خطزط مزن" :وهزي بعنزوان( ,Davies 2007)دراسزة ديفيزر  -3
 ". االستراتيجيالتخطيط 

"From School Development plans to a Strategic planning Framework"  

المعدارس، وأن  احتياجعات يخعدم يععد لعم التقليدي التخطيط أن على التأكيد إلى الدراسة هدفت
دارات قيعادات أمعام جديعدة طريقعة االسعتراتيجي التوجعه األلفيعة  فعي التحعدي جهعة لمعوا المعدارس وا 
 .التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم المكتبي، البحث نوع من الدراسة هذه وتعتبر الجديدة،

التطعويري  للتخطعيط المحعدود اإلطعار محعل يحعل تخطعيطلل جديعدا نموذجعا الدراسعة عرضعت
  :في تتمثل للمدرسة االستراتيجية التوجهات أن موضحة للمدرسة

 المحلي المجتمع تطوير خالل من عالمية توقعات إيجاد . 

 المحلي المجتمع تطوير خالل من بالبيت المدرسة ربط . 

 لبطا لكل التكنولوجيا استخدام على المبني التعليم توفير . 

 التدريسية الهيئة خالل من جديدة قيادة بناء . 

 والمحاسبة الرقابة استخدام خالل من دقيقة أداء ودالئل مؤشرات وتطبيق تصميم. 

بأنعه  يتميعز والعذي االسعتراتيجي والتخطعيط التقليعدي التخطعيط بعين الفعرق الدراسعة وضعحت
األساسعية  األهعداف حعول تتمحعور محعددة إسعتراتيجية مجعاالت فعي الكثيعرة المدرسعية األنشعطة يجمعل

 األداء الفعردي تطور مدى لقياس أداة يعتبر االستراتيجي التخطيط أن الدراسة أظهرت كما للمدرسة،
 . الفشل أو بالنجاح عليها والحكم التربوية للقيادات

إدراك لجان تخطيط كلية مجتمع والية كاليفورنيا ، لتأثير : "بعنوان( Ikuing,2007)دراسة  -4
 .الواليات المتحدة األمريكية" دخل تقاسم المسؤولية عل  عملية التخطيط االستراتيجي م

Awareness of the planning committees and the    . Community College 
of the State of California to the entrance of the impact of shared 
responsibility on the strategic planning process 
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هدفت الدراسة إلى توضيح تصورات لجنة التخطيط االستراتيجي في كليات مجتمع والية كاليفورنيا 
 .فيما يخص أثر نظام مشاركة المسؤولية على عملية التخطيط االستراتيجي

وقد استخدم الباحث منهج دراسة الحالة، وقام بإجراء مقابالت مقننة، واستفاد من محاضر 
عضوا من (22)كرات والبريد اإللكتروني للمشاركين، ويتكون مجتمع الدراسة من االجتماعات والمذ

أعضاء اللجنة، وهم يمثلون ثالث كليات ومراكز تعليمية، وتحتوي عل  طالب، وممثلي إدارة 
 .الكليات، وممثلي الموظفين، وممثلي المجتمع، ومدراء، واعتمد جميع أعضاء اللجنة للدراسة

 :  مجموعة من النتائج أهمها وقد خلصت الدراسة إل

  إن اعتماد مبدأ توسيع المسؤولية يسهم في وجود آلية قوية لعملية حل المشكالت، وتفهم
مطالب تطوير الخطة االستراتيجية، وتحقيق جو من الوحدة والتفاهم والتحضير للنجاح في 

 .المستقبل، والتغلب على التغيرات المتسارعة
 شترك لمصطلحات تقاسم المسؤولية وعملية التخطيط كما تبين أن عدم وجود فهم م

 .االستراتيجي يؤثر على أداء لجنة إعداد الخطة االستراتيجية

التصورات اإلنسانية عن التخطيط االستراتيجي تجربة : "بعنوان( (Werkolla,2007دراسة  -5
 .بمينسوتا" حية لعميد جامعة البحث المجتمعي

Humanitarian scenarios for strategic planning: the experience of 
living the Dean of the University research community 

هدفت الدراسة إلى استكشاف عملية التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي من خالل تحليل 
 .وصف العمداء لتجاربهم الحية من خالل مشاركتهم المباشرة فيه

وصفي التحليلي، وعمل مقابالت مع العمداء، ويتكون مجتمع الدراسة وقد استخدم الباحث المنهج ال
 .من خمسة عشر عميدا قدموا رؤيتهم المعمقة لعملية التخطيط، ودور القيادة األكاديمية في ذلك
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 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها 

  اتيجي، وأن التغيير الفكري إن التفكير االستراتيجي يأتي في المقدمة لعملية التخطيط االستر
 .للهوية العامة يمثل استراتيجية أولية لتحفيز التحويل المادي والهيكلي

  إن مبدأ التوازن والمشاركة يعتبر مركزيا، فالقيادة األكاديمية يجب أن تكون مندمجة بشكل
 .متكامل ومستمر في التفكير االستراتيجي والتفاعل بين األفراد

دراسة حالة : أثر القيادة عل  بيئة المؤسسة ورسالتها: "بعنوان( Belo,2006)دراسة  -6
 .عل  جامعة جونز -بالواليات المتحدة األمريكية 

The impact of  2005   1222  leadership on the environment of the 
institution and its mission: acase study on the University of Jones, 
(1989 – 2005) 

ت الدراسة إلى توضيح العوامل التي دفعت جامعة جونز لعمل تغيير مؤسسي شامل، وتوضيح هدف
الدور الذي لع به القادة في دعم أو معارضة التغيير، وتوضيح أثر الرسالة والبيئة على التغيير، 

 .ووضع توصيات للمستقبل في هذا المجال

يات القيادة وبيئة المؤسسة، والرسالة، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بمراجعة أدب
والكتب، والمقاالت، والمواد المؤرشفة، والوثائق الداخلية، وأجرى الباحث ثالث مقابالت، ويتكون 
مجتمع الدراسة من القيادات في الجامعة وأصحاب المصلحة، وأعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس 

 .ية مخضرمة في المؤسسةالحالي، ورؤساء ثالث جامعات أخريات، وقيادات إدار 

 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها 

 توفر فريق قيادي جديد، جماعية : إن التغيير كان مصدره تفاعل العديد من العوامل هي
عملية التخطيط، المناقشة المستمرة عن فاعلية رسالة الجامعة في األوضاع المعاصرة، 

ثير مجلس األمناء بتشجيع اإلدارة للتفكير بجرأة تأثير الرئيس كمعوق أو مناصر، تأ
 .لالستجابة للبيئة المتغيرة
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  إقبال الطالب وكفاءتهم والكفاءة األكاديمية : نتائج التغيير ك انت إيجابية في النقاط التالية
والموقف المالي واندماج مجلس الجامعة في عملية التخطيط والتركيز المركزي على 

 .الرسالة

كفاءات اإلدارة االستراتيجية بين مديرين القوى : "بعنوان (Stead ham, 2006)دراسة  -7
 ".البشرية في كليات المجتمع في والية تكساس األمريكية

Strategic Management Competencies among Chief Human Resource 
of Facers IN Texan public community colleges). 

ويات المتوقعة، والحقيقية للكفاءات الضرورية لإلدارة االستراتيجية هدفت إلى التعرف إلى المست
الفعالة بين وجهات النظر كل من مديري القوى البشرية، والمديرين التنفيذيين في كليات المجتمع 

 .في والية تكساس

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأعد لذلك استبانة مكونة من مجاالت عدة، 
ت الدراسة الطريقة المسحية في توزيع االستبانة، والتي شملت جميع العاملين في مجال واستخدم

 .إدارة القوى البشرية، والمديرين التنفيذيين في كليات المجتمع في كل والية تكساس

 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يأتي

  للكفاءات الضرورية إن المديرين التنفيذيين، ومديري القوى البشرية اتفقوا في تقديرهم
المتوقعة لتداء االستراتيجي لمديري القوى البشرية، وعلى الرغم من أن مديري القوى 
البشرية يعتقدون أن الكفاءة الحقيقية منسجمة مع درجة الكفاءة المطلوبة، أو المتوقعة 

 .بعكس المديرين التنفيذيين
 في اإلدارة االستراتيجية عند  إن مديري القوى البشرية لديهم مبالغة في عوامل الكفاءة

 .مقارنتها بوجهات نظر المديرين التنفيذيين

وأوصت الدراسة بضرورة بذل جهد أكبر سواء من المديرين التنفيذيين، أو مديري القوى البشرية 
 .المعالجة نقص الكفاءة في اإلدارة االستراتيجية
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للتحقق من العالقة بين : يطمناقشات حول التخط: "بعنوان( Wagne, 2006)دراسة ويغن  -2
 ".االستراتيجيات، واألعمال، واألداء

(Conversation on planning Investigation Relationship Between 
Strategies, Actions and Performance) 

هدفت إلى معرفة العوامل المؤثرة على فعالية عمليات التخطيط االستراتيجي بثالث كليات في وسط 
المتحدة األمريكية، واستكشاف العالقة بين التخطيط االستراتيجي، واألداء المؤسسي في الواليات 

تلك الكليات، ومدى حاجة المؤسسات إلى استخدام عملية التخطيط االستراتيجي لتطوير األداء، 
وقد توصلت الدراسة إلى أن لممارسة التخطيط االستراتيجي أثر إيجابي في األداء المؤسسي، كما 

وجود حاجة ماسة الستغالل أداة التخطيط االستراتيجي الستمرار تحسين األداء، وصناعة  بينت
 .القرارات االستراتيجية في المنظمات محل الدراسة

فهم المشتركين في التخطيط االستراتيجي في : "بعنوان (Wilkins, 2006)دراسة ويلكنس  -2
 ".منطقة حضرية

Participant perception of Strategic planning in an urban School 
District a case study) 

هدفت إلى معرفة ما مدى التأثيرات البيئية على التخطيط االستراتيجي، وفهم المشتركين في 
التخطيط ألهداف، ومعوقات عملية التخطيط االستراتيجي، وكيفية تحسين التخطيط االستراتيجي 

 .في النظم التربوية

ى أن البيئة المحيطة بالمنظمة تؤثر على التخطيط االستراتيجي فيها، كما عبر وتوصلت الدراسة إل
المشاركون عن استيائهم من متابعة عملية التخطيط االستراتيجي، مع وجود حاجة إلى سياسية 
واضحة تمكن النظام من التعامل بشكل فعال مع أصحاب المصالح، وأوصت الدراسة بضرورة 

ية المحيطة، باإلضافة إلى تبني أنظمة معلوماتية لتدفق البيانات، لمساعدة االهتمام بالقضايا البيئ
 .القيادات التربوية في دفع عملية التخطيط االستراتيجي نحو النجاح
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التخطيط االستراتيجي باستخدام وظائف : "بعنوان ((Killen & Others ,2005دراسة  -11
 ".الجودة لتسهيل العمل

Strategic Planning Using Quality Function Deployment. 

 االستراتيجي، للتخطيط الجودة وظائف استخدام فوائد على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه هدفت
 بالخاصة الخارجية المنظمة تواجه التي القضايا لتعريف شاملة بعملية يزود النظام هذا إن حيث

 الباحثون استخدم وقد ، االستراتيجية الفرص ومفاتيح الطبيعية والعالقات ، والمستهلك بالزبون
 وقد االستراتيجي، للتخطيط محوريتين لمرحلتين ومقدمة شرًحا قدموا حيث التحليلي الوصفي المنهج
 مصفوفة تحليل تجنب الجودة وظائف أن إلى الدراسة خلصت وقد ، حاالت ثالث دراسة ذلك تبع

 هذا فوائد أهم وأن ، الزمني والتوقيت التقويم لمفهوم مباشر بشكل التحرك يتم منها وبدالً  التعقيد
 هذه توضح كما ، المنظمة خالل من االستراتيجية لنواتج والدعم االلتزام مستوى أيًضا النظام
 عنونة وإليجاد الداخلية بالقدرات والتفاؤل للتعريف يستخدم أن في يكمن النظام هذا أن كيف الدراسة
 طرائق أن واالستراتيجيون المخططون فسيرى العملية راتالتأثي عن أما ، للزبون محددة لفرص
 .للزبون عامة استراتيجية إليجاد مفيدة أدوات هي الجودة وظائف إلى المرتكز النظام وفلسفة

 وظائف نظام استراتيجية أن كيف واألكاديميين للمشاركين عميقة بمعرفة الدراسة تزود

 حتى ثابتة إبداعية استراتيجيات ويوجد الغرض ويحدد ، أفعال إلى الرؤية يترجم االستراتيجي الجودة
 .التغير سريعة البيئات في

" التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي: "بعنوان( Maassen, Potman,2005)دراسة  -11
 (Strategic Planning for Higher Education)هولندا 

ومرونة وتكيفًا يعتمد على التميز المؤسسي  هدفت الدراسة إلى إنشاء نظام للتعليم العالي أكثر تنوعاً 
القائم على االختيارات االستراتيجية المؤسسية، وذلك بعد إدخال نظام التخطيط الهولندي الجديد في 
التعليم العالي، كما ركزت الدراسة على تحقيق التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي 

نموذج  –النموذج الخطى، نموذج استراتيجية التكيف  :من خالل نماذج مستقلة أو متميزة هي 
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الستراتيجية النموذج التفسيري، ومن خالل المنهج الوصفي التحليلي الذي استخدمه الباحثان، 
 .واالستبانة كأداة لقياس مدى مالئمة النماذج

 :وقد خلصت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها

 لتطبيق لمؤسسات التعليم العالييعتبر النموذج التفسيري األفضل في ا. 
  إن مفهوم المؤسسية يساعد على تفسير بعض المشاكل التي تواجهها المؤسسات عندما

 .تحاول صياغة استراتيجياتها وتنفيذها

معوقزززات تطبيزززق : " وهزززي بعنزززوان( ,Susan Stefan 2005)دراسزززة سزززوزان سزززتيفن  - 12
 ". ات في مؤسسات التعليم العالي االستراتيجي

Barriers and Strategies for Successful HER Implementation. 

فعي  تطبعق التعي اتاالسعتراتيجيو  المعوقعات علعى التععرف إلعى هعدفت بدراسعة الباحعث قعام
 وتعتبعر الدراسعة التحليلعي، الوصعفي المعنهج الدراسعة هعذه فعي الباحعث واستخدم. الناجح العالي التعليم
 البحعث ويتم محور معين حول تدور التي األسئلة من موعةمج يطرح والذي المكتبي البحث نوع من
 :التالية للنتائج الباحث توصل الدراسة ومن عليها، اإلجابة عن

 العمعل تغييعر هعو مقاومعة الرئيسعي البشري والحاجز وتقنية، ومالية ومؤسسية بشرية معوقات 
 .االجتماعية والعالقات واألدوار

 للعمعل تعطعي الصعالحيات وال مرنعة ليسعت التعي افعةالثق تتضعمن الرئيسعية المؤسسعة معيقعات 
 المعيقعات هعذه لعنونعة اتاالسعتراتيجيو " اإلداري التكعدس " الفععال غيعر العمعل تعزاحم معع

 . العمل تصميم القوية ودعم والقيادة والثقة التعاون ثقافة تتضمن

 التطبيق ووقت النظام لتطبيق العالية التكلفة تتضمن المالية المعيقات 

 النظام تصميم وفي المعايير في نقص تتضمن التقنية ياتالتحد. 
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 التعقيب على الدراسات السابقة

 :أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

  :وأهدافها الدراسة أغراض حيث من. 1

اإلدارة االسعتراتيجية، تنعاول  فبعضعها واألهعداف، األغعراض معن مجموععة الدراسعات تناولعت
، ودراسعة (2222شعحادة،)، ودراسعة (2222البنعا،)دراسعة مثعل به جزئيًا مع هذه الدراسعة، وهو ما يتشا

، ودراسعععععععععععععععة (2225الشعععععععععععععععبول،)، ودراسعععععععععععععععة (2225عسعععععععععععععععاف،)، ودراسعععععععععععععععة (2224الحعععععععععععععععوراني،)
(Steadham،2006.) 

 :الدراسة في المستخدم المنهج حيث من. 2

ة فعععي اسعععتخدامها للمعععنهج لقعععد اشعععتركت هعععذه الدراسعععة معععع معظعععم الدراسعععات العربيعععة، واألجنبيععع
، ودراسععععععععععة (2224سععععععععععتدهام،)، ودراسععععععععععة (2225الشععععععععععبول،)الوصععععععععععفي التحليلععععععععععي، مثععععععععععل دراسععععععععععة 

 (.2222شحادة،)، ودراسة (Davies،2007)، ودراسة (2224الحوراني،)

  :الدراسة أداة حيث من. 3

ثعل الدراسعة قعي اسعتخدامها لالسعتبيان كعأداة للدراسعة معع معظعم الدراسعات م هعذه اشعتركتفقعد 
، ودراسععععععة (Steadham،2006)، ودراسععععععة (2225الشععععععبول،)، ودراسععععععة (2225عسععععععاف،)دراسععععععة 

 (.2222البنا،)، ودراسة (2222وهبة،)، ودراسة (2222شحادة،)، ودراسة (2224الحوراني،)

 :الدراسة وعينة مجتمع حيث من. 1

فظعات غعزة مدارس وكالعة الغعوث الدوليعة فعي محا مديري اختيار في الدراسة هذه اشتركت فقد
 .( 2224أبو هاشم، )كمجتمع وعينة للدراسة مع دراسة 

 مجمل لها توصلت والتي االستراتيجي التخطيط تطبيق بمعوقات المتعلقة النتائج حيث من. 5

 :يلي ما يتضح السابقة الدراسات

 تطبيعق اإلدارة  تواجعه التعي المعوقعات موضعوع تناولعت التعي السعابقة الدراسعات جميعع أجمععت
 فعي العليعا اإلدارة ععاتق علعى كبعرى مسعئولية تقعع بأنعه االسعتراتيجي التخطعيط اتيجيةاالسعتر 



81 

 

 المؤسسعات، تلعك فيهعا تعمعل التعي والبيئعة مؤسسعاتها، فهعم بضعرورة المؤسسعات التعليميعة
 والعمعل االسعتراتيجي التخطعيط اسعتخدام عنعد المؤسسعة تواجعه التعي علعى المعوقعات والتعرف

 .حلها على

 تتضعمن ثقافتعه والتعي االستراتيجية اإلدارة عملية تهم التي بالقضايا الوعي نالمديري على أن 
 .األفراد مشاركة ونقص

 الماديعة والمعنويعة الحعوافز تعوافر وععدم المعدارس معديري ععاتق علعى الملقعاة األعبعاء كثعرة أن 
 فعي معن اإلدارة النعوع هعذا تطبيعق عنعد أمعامهم حعاجًزا تقعف الخطعط إععداد علعى للقعائمين

 .مدارسال

 االستراتيجيةلإلدارة  العلمي للمفهوم الكافي الوضوح عدم الدراسات معظم أظهرت . 

 ععالج  علعى يعمعل االسعتراتيجيةلعإلدارة  نمعوذج تعليميعة مؤسسعة لكعل يكعون أن ضعرورة
 . مستقبالً  تنشده وما الحالية أوضاعها مع ويتالءم الجوهرية، وقضاياها مشكالتها

 أو  االسعتراتيجيةبمعوقعات اإلدارة  المتعلقعة العينعة أفعراد بعين العالقعة السعابقة الدراسعات تناولعت
 المؤسسعة، ونعوع العلمعي، والمؤهعل النعوع، :ومنهعا المتغيعرات، وبععض االسعتراتيجيالتخطعيط 

 ونعوع المؤسسعة طبيععة بحسعب الخصعوص بهعذا النتعائج تباينعت وقعد الخدمعة، سعنوات وععدد
 .العمل فيها

 

 :السابقة والدراسات سةالدرا بين ختالفاال أوجه

 وأهدافها الدراسة موضوع حيث من: 

تنععاول موضععوع هععذه الدراسععة معوقععات تطبيععق اإلدارة االسععتراتيجية لععدى مععديري مععدارس وكالععة الغععوث 
الدولية، وهذا يمثل أحد نقاط االختالف عن الدراسات السابقة، التي تناولعت واقعع اإلادرة االسعتراتيجية 

، والدراسععععات التععععي تناولععععت كفععععاءات اإلدارة االسععععتراتيجية مثععععل دراسععععة (2225الشععععبول،)مثععععل دراسععععة 
(Steadham،2006) ، والدراسات التي تناولت مدخل اإلدارة االستراتيجية، ومتطلبات تطبيقه. 
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 المنهج المستخدم حيث من: 

دراسععة اختلفعت الدراسععات السععابقة عععن الدراسععة الحاليععة فعي اسععتخدامها للمععنهج الوصععفي التحليلععي مثععل 
 .، الذي استخدم المنهج الوصفي المسحي(2222العزازي،)

 أداة الدراسة حيث من.  

فقد اشتركت هذه الدراسة في استخدامها االستبانة كأداة للدراسة مع معظم الدراسات، إال أنها 
استخدم المقابالت الفردية والمجموعات البؤرية، الذي و ، (Defifo،2008)اختلفت مع دراسة 

 .كأداة للدراسة وثائق والبريد اإللكتروني، ومالحظات على االجتماعاتوتحليل ال
 مجتمع وعينة الدراسة حيث من: 

تمثل مجتمع وعينة هذه الدراسة مديري المدارس في مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، وعلى 
بعض الرغم من تشابهها في ذلك مع بعض الدراسات إال إنها تختلف مع البعض اآخر، حيث 

 (.2222شحادة،)الدراسات تكون مجتمعها، وعينتها ممثاًل بالمشرفين التربويين مثل دراسة 

 نتائج الدراسة حيث من: 

،والتي أظهرت وجود فروق ذات  (2222شحادة،)ختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسةا
ي ضوء معايير اإلدارة داللة إحصائية في درجة الممارسة اإلدارية لمديري التربية والتعليم ف

 .االستراتيجية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

 :ستفادة من الدراسات السابقةاال أوجه

تدل الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها على أهمية موضوع الدراسة الحالية، وقد تحقق للباحث 
 :جملة من الفوائد التي يمكن إجمالها فيما يأتي

ثها من موضوع الدراسة، والجوانب التي لم تبحث من قبل تحديد الجوانب التي سبق بح .2
 .ليتسنى للباحث أن تبدأ من حيث انتهى غيرها من الباحثين

 .المساعدة في تحديد مشكلة الدراسة، وبيان أهمية الدراسة، ومبررات إجرائها .2
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 .اإلجابة عن األسئلة المتعلقة باإلطار النظري، وتدعيم بنائه .3

 .جع، والكتب المتعلقة بمشكلة الدراسةتوجيه الباحث إلى المرا .4

 .المساعدة في اختيار المنهج المالئم، وأداة الدراسة المناسبة، واإلسهام في بنائها .5

 .التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة .4

 .االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية .4

 :ذه الدراسة عن الدراسات السابقةأوجه تميز ه

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت معوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية لدى مديري 
مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، وهو موضوع مهم لم يتم تناوله من قبل الدراسات 

دارة االستراتيجية بشكل عام، دون الخوض في السابقة، حيث أن معظم الدراسات السابقة تناولت اإل
 .معوقات تطبيقها
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  الرابع الرابع   الفصلالفصل

  منهجية الدراسة منهجية الدراسة 

  ((الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات))

 مقدمة . 

 منهج الدراسة . 

 مجتمع الدراسة . 

 عينة الدراسة . 

 الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات الشخصية . 

 أداة الدراسة . 

 صدق االستبانة . 

 الستبيانثبات ا . 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة . 
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  الفصل الرابع
 واإلجراءاتالطريقة 

  :مقدمة

وكذلك أداة ، ومجتمع وعينة الدارسة ،يتناول الباحث في هذا الفصل وصفا لمنهجية الدارسة
، اءاتهاوخطوات الدراسة واجر ، وبنائها ومدى صدق وثبات أداة الدارسة ،الدارسة المستخدمة

  :جراءاتوفيما يلي وصف لهذه اإل، حصائية التي استخدمت لتحليل البياناتوالمعالجات اإل

 :منهجية الدارسة :أواًل

 :سوف يستخدم الباحث في دراسته

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي  ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة :المنهج الوصفي التحليلي
ويهدف إلى تجهيز بيانات ، طريقة في البحث عن الحاضر"  :بأنه (األغا) الذي يعرفه، التحليلي

، بدقة تتعلق بالظواهر الحالية –سلفًا  –تمهيدًا لإلجابة على تساؤالت محددة  ،إلثبات فروض معينة
وذلك باستخدام أدوات ، واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث

 . (43 :2994، األغا. )"مناسبة

 . ويعتبر هذا المنهج هو األنسب لموضوع هذه الدراسة

 :وقد تم استخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعلومات

 لمعالجة اإلطار النظري للبحث،  ،تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية: المصادر الثانوية
والدوريات، والمقاالت، واألجنبية ذات العالقة،  الكتب، والمراجع العربية والتي تتمثل في

والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث، والمطالعة في 
 .مواقع اإلنترنت المختلفة

 بيانات األولية من لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث، تم جمع ال: المصادر األولية
خصيصًا لهذا الغرض، وقد تم تفريم وتحليل  كأداة رئيسة للبحث، صممت خالل االستبانة

 Statistical Package for the Social"البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
Sciences, SPSS". 
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 :وعينتها مجتمع الدارسة: ثانيًا
سة من جميع مديري المدارس العاملين في وكالة الغوث الدولية في ايتكون مجتمع الدر 

مديرًا ومديرة في العام ( 245) ويبلم عددهم، عداديةواإل االبتدائيةرحلتين محافظات غزة في الم
 :موزعين كالتالي، م 2224/  2223الدراسي 

  (1-1) جدول
 جدول يوضح مجتمع الدراسة 

 المنطقة التعليمية
 المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 النسبة المئوية المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور

 5824 34 8 54 53 8 رفح
 5528 38 8 55 41 5 خانيونس

 5428 44 1 8 53 5 البريج والنصيرات
 823 58 4 3 8 3 المغازي ودير البلح

 5425 44 1 8 54 8 غرب غزة
 5428 44 1 5 54 5 شرق غزة
 5523 31 5 51 51 5 شمال غزة
 511 431 31 18 53 14 المجموع

 
بطريقعة المسعح  معديرا ومعديرة( 245)جتمعع الدراسعة المكعون معن عينعة الدارسعة جميعع أفعراد م وستشمل
 . الشامل

 :وقد قام الباحث بتقسيم عينة الدارسة إلى
 :عينة استطالعية ( أ

معععن أجعععل قيعععاس  ،وتعععم تطبيعععق أداة الدراسعععة علعععيهم ،معععديرا ومعععديرة عشعععوائياً ( 42)تعععم اختيعععار 
وتععم اسععتبعاد هععذه العينععة عنععد تطبيععق  صعدق وثبععات أداة الدارسععة والعمععل علععى تقنععين األداة وتطويرهعا،

 .الدارسة الفعلية
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 :عينة فعلية ( ب
تعععم تطبيععععق أداة ( 225)فعععرد تبقعععى ( 42)بععععد اسعععتبعاد العينعععة االسعععتطالعية والبععععالم ععععددها 

الهتمععام الباحعععث والتواصععل الجيعععد وتنعععوع  نظعععراً %( 92)بنسععبة ( 222)الدارسععة علعععيهم وقععد اسعععتجاب 
عععل مععن قبععل مكاتععب مععديري المنععاطق التعليمععة بوكالععة الغععوث الدوليععة، وسععائل التواصععل والتعععاون الفا

والتعي ، للمفحوصعين البيانعات العامعةوشملت خصائص العينعة وهذا العدد يسهم في زيادة دقة النتائج، 
عععدد سععنوات الخدمععة فععي العمععل الحععالي كمععدير، ، المؤهععل العلمععي، الجععنس)تتعلععق بععالمتغيرات التاليععة 

 . (للمدرسة التي يعمل بها المدير المرحلة التعليمية

 البيانات العامةالوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق : ًاثالث

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس

إنععععاث، ( %44.3) مععععن عينععععة ذكععععور، بينمععععا( %55.4) أن مععععا نسععععبته( 4-2) يبععععين جععععدول
المعععدارس االبتدائيعععة فعععي  العععة الغعععوث يسعععمح للمعععدراء أن يعملعععواويععععزو الباحعععث ذلعععك إلعععى أنعععه فعععي وك

المشععتركة، أمععا المععديرات فغيععر مسععموح لهععن العمععل فععي مععدارس الععذكور، لععذلك عععدد الععذكور أكثععر مععن 
 .عدد اإلناث

 ( 1-2) جدول

 توزيع عينة الدارسة حسب متغير الجنس

 النسبة العدد الجنس
 %44.2 92 ذكر
 %55.2 222 أنثى

 % 222 222 المجموع
 :لمؤهل العلميتوزيع أفراد العينة حسب ا .2

معن عينعة الدراسعة يحملعون درجعة البكعالوريوس، ( %22.4) أن ما نسعبته( 4-3) يبين جدول
 :يحملون درجة الماجستير فما فوق( %29.4) بينما الباقي

ويعععزو الباحععث ذلععك إلععى أنععه يشععترط لشععاغل الوظععائف التعليميععة أن يكععون مععن حملععة شععهادة 
للحصعععول علعععى  ،المتجهعععين نحعععو تطعععوير أنفسعععهم أكاديميعععاً  البكعععالوريوس، باإلضعععافة إلعععى زيعععادة نسعععبة
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مععؤهالت علميععة عليععا كالماجسععتير والعععدكتوراه، ويععدل هععذا علععى أنععه البعععد مععن تععوافر التعلععيم الجعععامعي 
ال منصععب معدير مدرسعة، وهععذا يعدل علععى أن وس علععى األقعل، كمتطلعب مهععم عنعد إشعغبدرجعة بكعالوري

 .كي يكون مدركًا للقضايا محل البحثمجتمع الدراسة مؤهل بدرجة علمية جيدة، ل

 ( 1-3) جدول

 توزيع عينة الدارسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %22.4 242 بكالوريوس فأقل
 %29.4 39 ماجستير فأكثر

 % 222 222 المجموع
 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة .2

من عينة الدراسة سنوات الخدمة لديهم أقل ( %24.9) أن ما نسبته( 4-4) يبين جدول
 سنوات، بينما 22سنوات إلى  5تتراوح سنوات الخدمة لديهم من ( %29.9) سنوات، و 5من 

 .سنوات 22سنوات الخدمة لديهم أكثر من ( 52.2%)

مديرًا، ( 225)سنوات قد بلم ( 22)يتضح لنا مما سبق أن المدراء الذين تزيد خدمتهم عن 
 .يشكلون منبع الخبرة للمدراء الجدد وبذلك فهم

 ( 1-1) جدول

 توزيع عينة الدارسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي كمدير

 النسبة العدد عدد سنوات الخدمة
 %24.9 34 سنوات 5أقل من 

 %29.9 42 سنوات 22 – 5من 
 %52.2 225 سنوات 22أكثر من 

 % 222 222 المجموع
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 :المرحلة التعليمية حسبراد العينة توزيع أف .3

معععععععن مععععععدراء المعععععععدارس يعملععععععون بالمعععععععدارس ( %59.2) أن مانسععععععبته( 4-5) يبععععععين جعععععععدول
 .يعملون بالمدارس اإلعدادية%( 42.2) االبتدائية،بينما

ويععزو الباحععث ذلععك إلعى أن عععدد المععدارس االبتدائيعة أكثععر مععن ععدد المععدارس اإلعداديععة فععي 
 .وكالة الغوث الدولة

 ( 5-1) ولجد

 توزيع عينة الدارسة حسب متغير المرحلة التعليمية للمدرسة التي يعمل بها المدير

 النسبة العدد المرحلة التعليمية
 %59.2 229 االبتدائي

 %42.2 22 عدادياإل
 % 222 222 المجموع

 :أداة الدارسة: خامسا

أداة ذات : "نة بأنهعععااسعععتخدم الباحعععث فعععي دراسعععته االسعععتبانة كعععأداة للدراسعععة، وتععععرف االسعععتبا
يقععوم باالسععتجابة لهعا المفحععوص نفسععه، وهععي  ،أبععاد، وبنععود تسععتخدم للحصععول علعى معلومععات أو أراء

 ( 555 :4113األغا واألستاذ، ) ."كتابة تحريرية

فععي  االسععتراتيجيةمعوقععات تطبيععق اإلدارة وقعام الباحععث بإعععداد اسععتبانة مععن أجععل الكشعف عععن 
 . في محافظات غزة وسبل التغلب عليها مدارس وكالة الغوث الدولية

 :وتقسم إلى ثالث أجزاء هي

 _ المؤهعل العلمعي_  جعنسال)تبانة يشتمل على معلومات عن المجيب على فقعرات االسع :الجزء األول
 .( المرحلة التعليمية _سنوات الخدمة 

فعععي  ،الدوليعععة لعععة الغعععوثفعععي معععدارس وكا االسعععتراتيجيةيقعععيس معوقعععات تطبيعععق اإلدارة  :الجعععزء الثعععاني
 . غزة من وجهة نظر مدراء المدارس محافظات
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للتغلععب علععى المعوقععات التععي  ،لبيععان التصععورات المقترحععة ،يشععتمل علععى سععؤال مفتععوح :الجععزء الثالععث
 . في مدارس وكالة الغوث االستراتيجيةتواجه تطبيق اإلدارة 

 :خطوات بناء االستبانة

سعابقة ذات الصععلة بموضععوع الدراسععة، واالسععتفادة والدراسععات ال ،االطعالع علععى األدب التربععوي .2
 .منها في بناء االستبانة، وصياغة فقراتها

 .تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة .2
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال .3
( 5) فقعععرة موزععععة علعععى( 42)وقعععد تكونعععت معععن  ،تعععم تصعععميم االسعععتبانة فعععي صعععورتها األوليعععة .4

 (.2) رقم نظر ملحقمحاور، ا
 .تم عرض االستبانة على المشرف، واألخذ بمقترحاته وتعديالته األولية .5
دارة ( 24)تم عرض االستبانة على  .4 محكمًا من اإلداريين، واألكاديميين فعي كليعات التربيعة، وا 

الغععععوث الدوليعععععة،  ومعععععدراء المنععععاطق التعليميععععة فعععععي وكالععععة ،األعمععععال، والمشععععرفيين التربععععويين
 .يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم( 2)والملحق رقم 

والصعدق، وأظهعرت النتعائج أن  ، لقيعاس الثبعاتتم تطبيعق االسعتبانة علعى العينعة االسعتطالعية .4
 .االستبانة تتمتع بالثبات والصدق

فععي ضععوء أراء المحكمععين تععم تعععديل بعععض فقععرات االسععتبانة مععن حيععث الحععذف، أو اإلضععافة  .2
 (.3)فقرة، انظر ملحق ( 54)النهائية على  والتعديل، لتستقر االستبانة في صورتها

  :صدق االستبانة

، كمعععا يقصعععد "التأكعععد معععن أنهعععا سعععوف تقعععيس معععا أععععدت لقياسعععه: "ويقصعععد بصعععدق االسعععتبانة
شععمول االستقصععاء لكععل العناصععر التععي يجععب أن تععدخل فععي التحليععل مععن ناحيععة، ووضععوح : "بالصععدق

عبيععدات وأخععرون، ) ."هومععة لكععل مععن يسععتخدمهافقراتهععا، ومفرداتهععا مععن ناحيععة ثانيععة، بحيععث تكععون مف
  :الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين، وقد قام (44 :2222
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 :صدق المحكمين ( أ
فعي مجعال التربيعة واالدارة معن  ،تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمعين المختصعين

دارة التربويععة فععي جععاالت اإلوالعععاملين فععي م، وجامعععة األقصععى ،وجامعععة األزهععر ،الجامعععة االسععالمية
دائعععرة التربيعععة والتعلعععيم بوكالعععة الغعععوث الدوليعععة بغعععزة معععن أجعععل التأكعععد معععن سعععالمة بنعععاء االسعععتبانة وقعععد 

انظععر ملحععق رقععم ، ضعافةام بعمععل مععا يلععزم معن حععذف وتعععديل وا  وقع ،اسعتجاب الباحععث آراء المحكمععين
 .علميةيعرف بالمحكمين ومكان عملهم ودرجتهم ال( 3)ملحق رقم ، (2)

  :صدق االتساق الداخلي ( ب
، معععدى ارتبعععاط مفعععردات االسعععتبانة معععع بعضعععها العععبعض" :ويقصعععد بصعععدق االتسعععاق العععداخلي

 "ويحسب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجموع درجات المجعال العذي تنتمعي إليعه الفقعرة
 (243 :2999، العفيفي)

ة معن فقعرات االسعتبانة معع المجعال العذي تنتمعي إليعه لكعل فقعر  ،وفيما يلي نتائج صدق االتساق الداخلي
  :الفقرة

 "االستراتيجيةالمعوقات التي تتعلق بطبيعة اإلدارة : "نتائج االتساق الداخلي للمجال األول
معوقعععات تتعلعععق )معامعععل االرتبعععاط بعععين كعععل فقعععرة معععن فقعععرات مجعععال ( 4-4)يوضعععح جعععدول 

للمجال، ومن المالحظ أن مععامالت االرتبعاط بعين فقعرات  والدرجة الكلية (االستراتيجيةبطبيعة اإلدارة 
لجميععع ( α= 2.25)المجععال األول والدرجععة الكليععة لفقععرات المجععال دالععة إحصععائيا عنععد مسععتوى داللععة 

وهذا يدل علعى أن فقعرات هعذا ، (2.224– 2.452)وتراوحت معامالت االرتباط بين ، فقرات المجال
 .المجال صادقة لما وضعت لقياسه

 ( 1-6)دول ج

معوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة ) معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

 والدرجة الكلية لهذا المجال( االستراتيجية

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

2 
مثل  االستراتيجيةغموض المفاهيم المستخدمة في اإلدارة 

 0.000 * 0.659 ( . التقييم –إدارة األداء  – يجياالستراتالتخطيط )

 0.000 * 0.768 . اعتبار رؤية المدرسة مجرد شعارات يصعب تحقيقها 2

صعوبة إحداث توازن وتوافق بين اإلدارة اإلجرائية واإلدارة  3
 . االستراتيجية

0.748 * 0.000 
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 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م
 0.000 * 0.753 . صعوبة تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجه المدرسة 4

5 
صعوبة توافر قاعدة بيانات تبنى عليها اإلدارة 

 0.000 * 0.732 . االستراتيجية

 0.000 * 0.733 . صعوبة التنبؤ بمستقبل المدرسة 4

4 
صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات 

 0.000 * 0.789 . المدرسية المخطط لها

لداخلية على النشاطات صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات ا 2
 . المدرسية المخطط لها

0.814 * 0.000 

يعيق  االستراتيجيةالتغيير المستمر في نظريات اإلدارة  9
 . من تطبيقها

0.615 * 0.000 

صعوبة القيام بإجراء تقييم ذاتي موضوعي لمجاالت  10
 . عمل المدرسة للتعرف على نقاط القوة والضعف

0.765 * 0.000 

التنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي ستواجه صعوبة  11
 0.000 * 0.666 . المدرسة

 α= 2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 
 "مدير المدرسةالمعوقات التي تتعلق ب: "ثانيال نتائج االتساق الداخلي للمجال

معوقات تتعلق  ) جالرتباط بين كل فقرة من فقرات ممعامل اال( 4-4)يوضح جدول 
معامالت االرتباط بين فقرات المجال  أنمن المالحظ و ، والدرجة الكلية للمجال ( بمدير المدرسة

لجميع فقرات ( α= 2.25)والدرجة الكلية لفقرات المجال دالة إحصائيا عند مستوى داللة  الثاني
وهذا يدل على أن فقرات هذا ، (2.229–2.553)وتراوحت معامالت االرتباط بين ، المجال

 .جال صادقة لما وضعت لقياسهالم

 ( 1-7)جدول 

والدرجة ( معوقات تتعلق بمدير المدرسة)الثانيمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 الكلية لهذا المجال

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م
 0.000 * 0.889 . االستراتيجيضعف امتالك المدير ألسس التخطيط  2
 0.000 * 0.887 . االستراتيجية اإلدارة بخطوات المدير خبرة ضعف 2

ضعف قدرة المدير على صياغة الرؤية المستقبلية  3
 . للمدرسة

0.870 * 0.000 
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 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

4 
قلة توافر الوقت الكافي لدى المدير لمتابعة مدى تنفيذ 

 . االستراتيجيةالخطة 
0.640 

* 0.000 

5 
يب العلمية المستخدمة في التنبؤ قلة معرفة المدير باألسال

 . بالعمل المستقبلي
0.843 

* 0.000 

ضعف قدرة المدير على تحديد حاجات المدرسة  4
 . وأولوياتها

0.764 * 0.000 

عدم تلقي المدير التدريب الكافي إلعداد الخطة  4
 . االستراتيجية

0.866 * 0.000 

في  يجيةاالستراتقلة إطالع المدير على نماذج لإلدارة  2
 . بلدان أخرى

0.700 * 0.000 

 0.000 * 0.760 . استخدام مدير المدرسة لنمط اإلدارة التقليدي 9

عدم تشجيع مدير المدرسة أعضاء الهيئة التدريسية  10
 . االستراتيجيةللمشاركة بوضع الخطة 

0.830 * 0.000 

 0.000 * 0.553 . كثرة األعمال الروتينية اليومية لمدير المدرسة 11
 α= 2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 

 "المدرسة والعاملين بهاالمعوقات التي تتعلق ب: "ثالثال نتائج االتساق الداخلي للمجال

 معوقات تتعلق بالمدرسة) رتباط بين كل فقرة من فقرات مجالمعامل اال( 4-2)يوضح جدول 
معامالت االرتباط بين فقرات المجال  أنالمالحظ  منو ، والدرجة الكلية للمجال (والعاملين بها

لجميع فقرات ( α= 2.25)والدرجة الكلية لفقرات المجال دالة إحصائيا عند مستوى داللة  الثالث
وهذا يدل على أن فقرات هذا ، (2.292– 2.392)وتراوحت معامالت االرتباط بين ، المجال

 .المجال صادقة لما وضعت لقياسه

 ( 1-2)جدول 

( معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها)الثالثامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال مع

 والدرجة الكلية لهذا المجال

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

2 
قلة معرفة الهيئة التدريسية باألسس العلمية لخصائص 

 . وعناصر الرسالة المدرسية
0.692 

* 0.000 

 0.000 * 0.811 . االستراتيجيةضعف اقتناع الهيئة التدريسية بجدوى اإلدارة  2
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 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

3 
مقاومة أعضاء الهيئة التدريسية للتغيير يحد من استخدام 

 . االستراتيجيةاإلدارة 
0.815 

* 0.000 

بوضع  للمشاركةلدى العاملين بالمدرسة  قلة الدافعية 4
 . للمدرسة االستراتيجيةالخطة 

0.890 * 0.000 

ضعف اهتمام العاملين في المدرسة بما يقوم به فريق  5
 . التطوير المدرسي

0.852 * 0.000 

قلة اهتمام الهيئة التدريسية بمواكبة التغيرات التكنولوجية  4
 . في المجال التربوي

0.810 * 0.000 

قلة اهتمام الهيئة التدريسية بمواكبة التطورات العلمية في  4
 . بويالمجال التر 

0.814 * 0.000 

2 
 االستراتيجيةاعتبار معظم أعضاء الهيئة التدريسية اإلدارة 

 . على أنها مضيعة للوقت
0.815 

* 0.000 

 0.000 * 0.535 . نقص اإلمكانات والموارد المتاحة في المدرسة 9

 0.000 * 0.427 . تواجد المدارس المشتركة في المبنى الواحد 22

 0.000 * 0.491 . ة في الفصول الدراسيةالكثافة الطالبي 22

 α =2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 
 "اإلدارة العلياالمعوقات التي تتعلق ب: "رابعال نتائج االتساق الداخلي للمجال

معوقات تتعلق ) رتباط بين كل فقرة من فقرات مجالمعامل اال( 4-9)يوضح جدول 
معامالت االرتباط بين فقرات المجال  أنمن المالحظ و ، الكلية للمجالوالدرجة  (باإلدارة العليا

لجميع فقرات ( α= 2.25)والدرجة الكلية لفقرات المجال دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،الرابع
وهذا يدل على أن فقرات هذا ، (2.232–2.434)وتراوحت معامالت االرتباط بين ، المجال

 .سهالمجال صادقة لما وضعت لقيا
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 ( 1-2)جدول 

والدرجة ( معوقات تتعلق باإلدارة العليا)الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 الكلية لهذا المجال

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

2 
ضعف كفاية مدير المنطقة التعليمية في مجال اإلدارة 

 . االستراتيجية
0.750 

* 0.000 

2 
مركزية اإلدارة في وكالة الغوث تعرقل القيام بهذا النوع من 

 . اإلدارة
0.701 

* 0.000 

 االستراتيجيةقلة إطالع اإلدارة العليا على نماذج لإلدارة  3
 . في بلدان أخرى

0.756 * 0.000 

ارس التي تهتم ضعف اهتمام اإلدارة العليا بمنح حوافز للمد 4
 اتيجيةبتطبيق اإلدارة االستر 

0.773 * 0.000 

كثرة عمليات نقل مديري المدارس يؤثر سلبًا على تطبيق  5
 . االستراتيجيةاإلدارة 

0.637 * 0.000 

قلة اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب أعضاء فريق  4
 . التطوير المدرسي

0.648 * 0.000 

4 
إهمال اإلدارة العليا لعمليات تقييم أداء مديري المدارس 

م  . دادهم بنتائج التقييم وا 
0.743 

* 0.000 

2 
قلة اهتمام اإلدارة العليا بإعطاء دورات تدريبية لمديري 

 . االستراتيجيةالمدارس وفريق التطوير المدرسي عن اإلدارة 
0.786 

* 0.000 

9 
في اإلدارة  االستراتيجيةندرة الخبراء والمختصين في اإلدارة 

 . العليا
0.832 

* 0.000 

المتابعة الميدانية من قبل اإلدارة العليا لتطبيق  ضعف 22
 . االستراتيجيةاإلدارة 

0.805 * 0.000 

كثرة األعمال الروتينية اليومية لإلدارة العليا يحد من  22
 . االستراتيجيةمتابعة مدى تطبيق اإلدارة 

0.686 * 0.000 

 α= 2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 
 

 "البيئة والمجتمع المحليالمعوقات التي تتعلق ب: "خامسال الداخلي للمجالساق نتائج االت

معوقات تتعلق ) رتباط بين كل فقرة من فقرات مجالمعامل اال( 4-22)يوضح جدول 
معامالت االرتباط بين فقرات  أنمن المالحظ و  ،والدرجة الكلية للمجال (بالبيئة والمجتمع المحلي



51 

 

( α= 2.25)ة الكلية لفقرات المجال دالة إحصائيا عند مستوى داللة والدرج ،الخامسالمجال 
وهذا يدل على أن ، (2.499–2.542)وتراوحت معامالت االرتباط بين ، لجميع فقرات المجال

 .فقرات هذا المجال صادقة لما وضعت لقياسه
 

 ( 1-11)جدول 

تتعلق بالبيئة والمجتمع معوقات )الخامسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 والدرجة الكلية لهذا المجال( المحلي

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

ضعف اقتناع مؤسسات المجتمع المحلي بجدوى اإلدارة  2
 . االستراتيجية

0.733 * 0.000 

2 
الفجوة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرسة تعيق من 

 . االستراتيجية تطبيق اإلدارة
0.756 

* 0.000 

3 
قلة الدعم المعنوي والمادي من قبل المؤسسات والجمعيات 

 . االستراتيجيةلدعم تطبيق اإلدارة 
0.775 

* 0.000 

4 
إهمال مؤسسات المجتمع المحلي النشاطات التي تقيمها 

 .المدرسة
0.799 

* 0.000 

 0.000 * 0.677 . ةضعف التواصل بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرس 5
 0.000 * 0.671 . تغيرات البيئة الخارجية المحيطة بالمدرسة 4

ضعف مساهمة األسرة بتنفيذ األنشطة المطلوبة التي  4
 . يكلف بها الطالب

0.644 * 0.000 

قلة استجابة أولياء األمور للمشاركة في إعداد الخطط  2
 . االستراتيجيةالمدرسية الخاصة باإلدارة 

0.657 * 0.000 

 0.000 * 0.582 . تسارع األحداث السياسية على الساحة الفلسطينية 9
 0.000 * 0.562 . صعوبة األوضاع االقتصادية التي يعيشها الطلبة 22

 α= 2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 
 

 :الصدق البنائي

دى تحقعق األهعداف التعي تريعد الذي يقيس م ،يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة
كعععل محعععور معععن محعععاور الدراسعععة بالدرجعععة الكليعععة لفقعععرات  األداة الوصعععول إليهعععا، ويبعععين معععدى ارتبعععاط



55 

 

االسعععتبانة، وللتحقعععق معععن الصعععدق البنعععائي تعععم حسعععاب مععععامالت االرتبعععاط بعععين درجعععة كعععل محعععور معععن 
 (4-22)والدرجة الكلية لالستبانة كما في جدول  ،محاور االستبانة

معععامالت االرتبععاط بععين مجععاالت االسععتبانة والدرجععة  أن( 4-22) المالحععظ فععي جععدول ومععن
وتراوحععت ، لجميععع المجععاالت( α= 2.25)الكليععة لفقععرات االسععتبانة دالععة إحصععائيا عنععد مسععتوى داللععة 

وهععذا يععدل علععى أن جميععع مجععاالت االسععتبانة صععادقة ، (2.294 –2.454)معععامالت االرتبععاط بععين 
 .لما وضعت لقياسه

 ( 1-11)جدول 

 مجال من مجال االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة معامالت االرتباط بين كل 

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون المجال م
 0.000 * 0.784 االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  2
 0.000 * 0.850 معوقات تتعلق بمدير المدرسة 2
 0.000 * 0.894 تعلق بالمدرسة والعاملين بهامعوقات ت 3
 0.000 * 0.845 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
 0.000 * 0.756 معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي 5

 α= 2.25 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة* 
 

 :ثبات االستبانة

ت متقاربة عند كعل معرة يسعتخدم فيهعا، قراءا فيها أي درجة يعطي المقياس: "يشير الثبات إلى
" اسعععععتمراريته عنعععععد تكعععععرار اسععععععتخدامه فعععععي أوقعععععات مختلفععععععة أو معععععاهي درجعععععة اتسعععععاقه، وانسععععععجامه، و

 ( 44 :2222القحطاني، )

أن تعطععي االسععتبانة نفععس النتععائج تقريبععا لععو وزعععت مععرة أخععرى علععى نفععس  يقصععد بععه الثبععاتف
باحععث طععريقتين لقيععاس ثبععات االسععتبانة وهمععا طريقععة وقععد اسععتخدم ال، أفععراد العينععة تحععت نفععس الظععروف

 :حسب التالي  االتجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونب
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 :طريقة التجزئة النصفية ( أ
يجعاد معامعل ثعم إ( الفقرات الزوجيعة، الفقرات الفردية)قام الباحث بتجزئة االستبانة إلى قسمين 

للتجزئععة النصععفية  Guttmanعععادل جتمععانإيجععاد موبعععد ذلععك تععم ، بععين القسععمين( r)االرتبععاط بيرسععون
 . بسبب عدم تساوي الفقرات الفردية والزوجية للمجاالت من األول للرابع

 ( - 2) ×2 =جتمانمعامل 

 .وتم استخدام مع االرتباط المعدل سبيرمان للمجال الخامس ولجميع مجاالت االستبانة معا
   =سبيرمان معامل 

 ( 1-12)جدول 

معامل االرتباط بين الفقرات الفردية والزوجية في كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك المعامل 

 المعدل لجتمان

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل االرتباط 
 بيرسون

معامل االرتباط 
 المعدل 

 0.905 0.829 11 االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  2
 0.951 0.925 11 المدرسة معوقات تتعلق بمدير 2
 0.944 0.895 11 معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها 3
 0.916 0.863 11 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
 0.936 0.879 10 معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي 5
 0.976 0.954 54 كل الفقرات 

فععي جميععع المجععاالت  2.922ن د عععمعن المالحععظ أن معامععل الثبععات فععي الجععدول السعابق يزيعع
وهععذا يععدل علععى أن االسععتبانة تتمتععع بدرجععة عاليععة جععدا ، 2.944ومعامععل الثبععات لالسععتبانة ككععل بلععم 

 .من الثبات
 : اطريقة معامل ألفا كرونب ( ب

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، 
  لكل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك لالستبانة افا كرونبحيث حصل على قيمة معامل أل

 0.968 اوقد بلم معامل ألفا كرونب ،ككل، وتكشف هذه الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين
 .من المعامل المحسوب بطريقة التجزئة النصفية وهو قريب جداً 
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 ( 1-13)جدول 

 معامل ألفا كرونبخ لقياس ثبات مجاالت االستبانة

 معال ألفا كرونبخ عدد الفقرات المجال م
 0.921 11 االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  2
 0.936 11 معوقات تتعلق بمدير المدرسة 2
 0.904 11 معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها 3
 0.915 11 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
 0.874 10 يمعوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحل 5
 0.968 54 كل الفقرات 

مععن المالحععظ مععن خععالل الجععدول السععابق أن معامععل ألفععا كععرونبخ لجميععع مجععاالت االسععتبانة 
 .المجاالت وكذلك االستبانة بشكل عام ات مرتفع في جميعوهذا يدل على ثب 2.242يزيد عن 

خرجعت االسعتبانة بصعورتها  وبععد إجعراء التععديالت، أن تأكد الباحث من صدق وثبات االسعتبانةوبعد 
يجععععل البحععث مطمععئن لتطبيععق االسعععتبانة علععى عينععة الدارسععة لتحقيعععق  وهععذا( 3)النهائيععة ملحععق رقععم 

 .أهداف الدارسة

 إجراءات الدارسة

  :إجراء الدراسة وفق الخطوات اآتيةقام الباحث ب

 ا األوليةاد أداة الدراسة بصورتهإعد . 

 لمحكمينعرض أداة الدراسة على مجموعة من ا. 

 تجهيز أداة الدراسة بصورتها النهائية. 

 إلعععى وكالعععة الغعععوث الدوليعععة  ،وجيعععه كتعععاب معععن عمعععادة الدراسعععات العليعععا بالجامععععة اإلسعععالميةت
 . لتسهيل مهمة الباحث على الموافقة لتطبيق االستبانة في جميع مدارس وكالة الغوث

 جراء الدراسةالحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات ذات االختصاص إل . 

 توزيع االستبانة على عينة استطالعية . 

 قيام الباحث بتوزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة . 
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  واسععععتبعاد االسععععتبيانات التععععي ال ، جمعععع الباحععععث لالسععععتبيانات بعععععد تعبئتهععععا معععن أفععععراد العينععععة
لععي ومعالجتهعععا تسععتوفى الشععروط المطلوبععة عنععد تعبئتهععا ثعععم إدخععال البيانععات إلععى الحاسععب اآ

 . "SPSS "إحصائيا من خالل برنامج 

  وتفسعععير ، ومقارنتهعععا معععع الدراسعععات السعععابقة العربيعععة واألجنبيعععة ، اسعععتخراج النتعععائج ومناقشعععتها
  .ومن ثم تقديم ووضع االقتراحات والتوصيات المناسبة، تلك النتائج 

 :حصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات اإل

حيعععث اسععععتخدم االختبععععارات ، SPSSحصععععائي السععععتبانة مععععن خعععالل البرنععععامج اإلل اقعععام الباحععععث بتحليععع
وقعععد اسععععتخدم الباحععععث ، مععععدير ومععععديرة 415المعلميعععة وذلععععك لكبعععر حجععععم عينععععة الدراسعععة حيععععث بلغعععت 

  :مجموعة من االختبارات اإلحصائية

خصعععائص  ةلمعرفعع:التكععرارات والنسععب المئويععة والمتوسععطات الحسعععابية واالنحرافععات المعياريععة .1
 . لدى العينة دراسةالعينة ومستوى شيوع الظاهرة محل ال

لبيعان االخعتالف بعين ( Independent Samples T-test)لعينتعين مسعتقلتين " ت" اختبعار  .2
 بعععاختالف خصائصعععهم الديموغرافيعععة ،بيانعععات العامعععةاسعععتجابات أفعععراد العينعععة فعععي متغيعععرات ال

لععععة التعليميعععة للمدرسععععة التعععي يعمععععل بهععععا المرح –المرحلععععة التعليميعععة –بعععالنوع ) والمتعلقعععة فقععععط
  .(المدير

هعو العذي يعتمعد علعى بيعان تعأثير  :(One – Way Anova) اختبار تحليل التباين األحعادي .3
حيعث يفيعد هعذا األسعلوب ، متغير مستقل واحد به أكثر من مستويين على متغير تعابع متصعل

سعنوات ( مثعل معن مسعتويينثعر باإلجابة على الفروض المتعلقة بالفروق بين متغيعرين لهمعا أك
 .)الخدمة

وذلععك للكشععف عععن اتجععاه  ،(Scheffe Post Hoc Test) اختبععار شععفيه للمقارنععة البعديععة .4
 . الفروق لدى العينة إن وجدت

، لقيععععاس درجععععة ( Pearson Correlation Coefficient) معامععععل ارتبععععاط بيرسععععون .5
غيععرين، وقععد تععم اسععتخدامه لحسععاب االرتبعاط، ويقععوم هععذا االختبععار علععى دراسععة العالقععة بععين مت

 .االتساق الداخلي، والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات

ية، لمعرفعععة وكعععذلك اختبعععار التجزئعععة النصعععف( Cronbachs Alpha) اختبعععار ألفعععا كرونبعععا  .6
 ثبات فقرات اإلستبانة
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  الخامس الخامس   الفصلالفصل

  نتائج الدراسة الميدانية نتائج الدراسة الميدانية 

  ((ناقشتهاناقشتهاإجابة التساؤالت ومإجابة التساؤالت وم))

 مقدمة . 

 المحك المعتمد في الدراسة . 

 أسئلة الدراسة . 

 التوصيات . 

 المقترحات . 
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  الفصل الخامس
 النتائج ومناقشتها

 :مقدمة

أسئلة الدارسة  واإلجابة على، للبيانات يتفصيل لباحث في هذا الفصل بتقديم تحليلٍ قام ا
وعرض ، وصيل إليها ومناقشتها بالتفصيلوكذلك عرض النتائج التي تم الت، واختبار فرضياتها
 .على ما توصلت إليها الدراسة من نتائج التوصيات بناءً 

 :المحك المعتمد في الدراسة

 ،لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي
على أكبر قيمة في ، ومن ثم تقسيمه (5-2=4)من خالل حساب المدى بين درجات المقياس 

، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل (5/4=2.22)للحصول على طول الخلية أي  ،المقياس
كذا وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وه( بداية المقياس وهي واحد صحيح)قيمة في المقياس 

 (.42 :2224التميمي،) :ح في الجدول اآتيأصبح طول الخاليا كما هو موض

  (5-1)دولج
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة المعوق الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 منخفضة جدا %34 -% 22من  2.22 – 2من 
 منخفضة %52 -% 34أكبر من  2.42 – 2.22أكبر من 
 متوسطة %42 -% 52أكبر من  3.42 – 2.42أكبر من 
 رتفعةم %24 -% 42أكبر من  4.22 – 3.42أكبر من 

 مرتفعة جدا %222 -% 24أكبر من  5 – 4.22أكبر من 
اعتمد الباحث على ترتيب ، ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة

المتوسطات الحسابية على مستوى المجاالت لتداة ككل، ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد حدد 
 . اسةالباحث درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدر 
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  :أسئلة الدارسة عن اإلجابة

سعيقوم الباحععث باإلجابععة عععن أسععئلة الدراسععة معن خععالل تحليععل البيانععات، والتركيععز علععى أعلععى 
 .فقرتين وأدنى فقرتين، وتفسير نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقة

  :األول عن السؤال اإلجابة :أوالا 

ى مزززدير  المزززدارس فزززي وكالزززة الغزززوث الدوليزززة فزززي لزززد االسزززتراتيجيةمزززا معوقزززات تطبيزززق اإلدارة 
 محافظات غزة من وجهة نظرهم ؟

 . هذا السؤال تم تحليل فقرات االستبانة ككل وفقرات كل مجال على حده ولإلجابة عن

الجدول التالي يوضح درجة استجابة عينة الدارسة حول :جميع المجاالت معاا تحليل فقرات ( 2.1
 .هذه المعوقات

  (5-2)جدول 
وقيمة  Sigالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والمتوسط النسبي، والقيمة االحتمالية

 (N=201)لجميع المجاالت معا االختبار والترتيب 

 المجال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

2 
ة معوقععععععععععات تتعلععععععععععق بطبيعععععععععععة اإلدار 

 5 0.000 7.797- 52.69 665. 2.63 االستراتيجية

 4 0.000 6.097- 52.82 835. 2.64 معوقات تتعلق بمدير المدرسة 2

3 
معوقععات تتعلعععق بالمدرسععة والععععاملين 

 بها
3.32 .685 66.44 6.661 0.000 2 

 3 0.014 2.475 62.61 749. 3.13 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4

لبيئععععععة والمجتمععععععع معوقعععععات تتعلععععععق با 5
 1 0.000 11.561 69.78 600. 3.49 المحلي

  0.199 848. 60.70 588. 3.04 جميع فقرات االستبانة 
بعععانحراف معيعععاري  ،(3.24) معععن المالحعععظ أن المتوسعععط الحسعععابي لجميعععع المجعععاالت بشعععكل ععععام هعععو

 يمعة االحتماليعةوالق ،(2.242)وقيمعة االختبعار  ،(%42.42)والمتوسط الحسابي النسبي ، (2.522)
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 (2.299=(sig  ، هذا يدل ان جميعع مجعاالت االسعتبانة مععا غيعر دالعة إحصعائيا عنعد مسعتوى داللعة
(2.25=α ) ممععا يعنععي أن أفععراد العينععة لععم يشععكلوا رأيععا حععول وجععود معوقععات تتعلععق جميععع المجععاالت

 .بشكل عام

، وهعذا يعدل بعأن (α=2.25)لعة في جميع المجاالت كانت أقل من مستوى الدال sigالقيمة االحتمالية 
 : حسب التالي لكل مجال على حدة أفراد العينة شكلوا رأيا حول وجود معوقات اإلدارة االستراتيجية

 :ثالث مجاالت وهي االستراتيجيةالمجاالت التي تشكل معوقاا لإلدارة 

توسععط حسععابي بم( ة والمجتمععع المحلععيمعوقععات تتعلععق بالبيئعع)مجععال الخععامس ال :فززي المرتبززة األولزز 
، ويعععزو الباحععث ذلععك إلععى صعععوبة األوضععاع االقتصععادية، التععي (%49.42)ونسععبة تأييععد  ،(3.49)

يعيشها الطلبة، واألحداث السياسية المتسارعة علعى السعاحة الفلسعطينية، وقلعة اسعتجابة أوليعاء األمعور 
 .للمشاركة في إعداد الخطط المدرسية الخاصة باإلدارة االستراتيجية

بمتوسعععط حسعععابي ( معوقعععات تتعلعععق بالمدرسعععة والععععاملين بهعععا)المجعععال الثالعععث  :تبزززة الثانيزززةفزززي المر 
، ويعععزو الباحعث ذلععك إلععى الكثافععة الطالبيعة الكبيععرة فععي الفصععول، %(44.44)، ونسعبة تأييععد (3.32)

م وتواجد المدارس المشتركة في المبنعى الواحعد، ومقاومعة أعضعاء الهيئعة التدريسعية للتغيعر، وقلعة اهتمعا
 .الهيئة التدريسية بمواكبة التغيرات التكنولوجية في المجال التربوي

، ونسعبة (3.23)بمتوسعط حسعابي ( معوقعات تتعلعق بعاإلدارة العليعا)المجعال الرابعع  :في المرتبة الثالثة
، ويعزو الباحث ذلعك إلعى قلعة اهتمعام اإلدارة العليعا بتخفعيض نصعاب أعضعاء فريعق %(42.42)تأييد 

درسععععععي، وضعععععععف اإلدارة العليععععععا بمععععععنح حععععععوافز للمععععععدارس، التععععععي تهععععععتم بتطبيععععععق اإلدارة التطععععععوير الم
االسعععتراتيجية، وكثعععرة األعمعععال الروتينيعععة لعععإلدارة العليعععا، والتعععي تحعععد معععن تطبيعععق اإلدارة االسعععتراتيجية، 

 .وكثرة عمليات نقل مديري المدارس

 :هما االستراتيجيةمعوقاا لإلدارة  المجاالن الذان ال يمثالن

بمتوسععط حسععابي ( معوقععات تتعلععق بطبيعععة االدارة االسععتراتيجية) األولالمجععال  :فززي المرتبززة األولزز 
، وهعذه النسعبة أقعل معن المتوسعط العذي أشعارنا (%52.49)بوجعود هعذا المععوق  ونسبة تأييد، (2.43)

لعك ، ويععزو الباحعث ذ%(42ونسعبتها  3= بدرجعة متوسعطة )إليه سابقًا في مقياس ليكعارت الخماسعي 
المعععدارس يتعععابعون آخععععر  كبيعععرة معععن معععديريإلعععى انخفعععاض نسعععبة هعععذا المععععوق، إلعععى أن  هنعععاك نسعععبة 

التطورات في علم اإلدارة، وعلى إطالع كبير بالمفعاهيم المتعلقعة بعاإلدارة االسعتراتيجية، مثعل التخطعيط 
دارة األداء، والتقييم  .االستراتيجي، وا 
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، (2.44)بمتوسعععط حسعععابي ( قعععات تتعلعععق بمعععدير المدرسعععةمعو )المجعععال الثعععاني  :فزززي المرتبزززة الثانيزززة
، وهذه النسعبة أقعل معن المتوسعط العذي أشعارنا إليعه سعابقًا فعي مقيعاس ليكعارت %(52.22)ونسبة تأييد 
، ويعععزو الباحععث إلععى انخفععاض نسععبة هععذا المعععوق، %(42ونسععبتها  3= بدرجععة متوسععطة )الخماسععي 

عرفعة بأسعس التخطعيط االسعتراتيجي وخطواتعه، ومعنهم معن لعديهم الم لى أن هناك نسبة كبيعرة معن المعدإ
تلقععى التععدريب المناسععب فععي هععذا المجععال، ولععديهم المعرفععة باألسععاليب العلميععة المسععتخدمة فععي التنبعععؤ 

 .بالعمل المستقبلي
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معوقزززززات تتعلزززززق بطبيعزززززة اإلدارة )ويتنزززززاول هزززززذا المجزززززال  :تحليزززززل فقزززززرات المجزززززال األول( 2.2
 .هذه المعوقاتلح درجة استجابة عينة الدارسة ، والجدول التالي يوض(راتيجيةاالست

 ( 5-3)جدول 

وقيمة االختبار  Sigالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية

 (N=201( )االستراتيجيةدارة معوقات تتعلق بطبيعة اإل)األول  والترتيب لفقرات المجال

 قرةالف م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 االستراتيجيةغموض المفاهيم المستخدمة في اإلدارة  2
 ( . التقييم –إدارة األداء  – االستراتيجيالتخطيط )مثل 

2.73 .933 54.53 -4.160 0.000 4 

 6 0.000 4.612- 53.63 979. 2.68 . شعارات يصعب تحقيقها اعتبار رؤية المدرسة مجرد 2

صعوبة إحداث توازن وتوافق بين اإلدارة اإلجرائية  3
 . االستراتيجيةواإلدارة 

2.70 .850 53.93 -5.062 0.000 5 

صعوبة تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجه  4
 . المدرسة

1.97 .862 39.30 -
17.012 

0.000 11 

وافر قاعدة بيانات تبنى عليها اإلدارة صعوبة ت 5
 9 0.000 7.309- 50.05 965. 2.50 . االستراتيجية

 7 0.000 5.459- 53.03 904. 2.65 . صعوبة التنبؤ بمستقبل المدرسة 4

4 
صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات 

 2 0.233 732.- 59.10 868. 2.96 . المدرسية المخطط لها

2 
صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الداخلية على النشاطات 

 . المدرسية المخطط لها
 

2.63 .913 52.64 -5.716 0.000 8 

يعيق  االستراتيجيةالتغيير المستمر في نظريات اإلدارة  9
 . من تطبيقها

2.79 .916 55.72 -3.311 0.001 3 

صعوبة القيام بإجراء تقييم ذاتي موضوعي لمجاالت  10
 . المدرسة للتعرف على نقاط القوة والضعف عمل

2.34 .904 46.87 -
10.303 

0.000 10 

 ستواجه التي المستقبلية بالمخاطر التنبؤ صعوبة 11
 . المدرسة

3.04 .910 60.80 .620 0.268 1 

- 52.69 665. 2.63 جميع فقرات المجال األول 
7.797 

0.000  
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بععععانحراف معيععععاري  (2.43) شععععكل عععععام هععععومععععن المالحععععظ أن المتوسععععط الحسععععابي للمجععععال ب
والقيمعععععععععة  (– 4.494 )وقيمعععععععععة االختبعععععععععار (%52.49)الحسعععععععععابي النسعععععععععبي والمتوسعععععععععط ، (2.445)

دال ( االسععتراتيجيةمعوقععات تتعلععق بععاإلدارة )هععذا يععدل ان هععذا المجععال ،  sig)=2.22)  االحتماليععة
بوجععود  بشععكل عععام ة يقععرونوهععذا يععدل علععى أن أفععراد العينعع( α=2.25)إحصععائيا عنععد مسععتوى داللععة 

 . بدرجة متوسطة االستراتيجيةمعوقات تتعلق باإلدارة 

، والتععي توصععلت إلععى وجععود معوقععات (2222أبععو معمععر،)وقععد اتفقععت هععذه النتيجععة مععع دراسععة 
لععدى  االسععتراتيجينتيجععة وجععود خلععط بععين المفععاهيم المتعلقععة بععالتخطيط  ،االسععتراتيجيةتتعلععق بععاإلدارة 

فقععط مععن عينععة  (%54.3)، والتععي توصععلت إلععى أن (2222الغزالععي،)عليععا، ودراسععة أعضععاء اإلدارة ال
 .االستراتيجيالدراسة تدرك المعنى العلمي الصحيح للتخطيط 

 بالمخعععاطر التنبعععؤ صععععوبة)والتعععي تعععنص علعععى ( 22)الفقعععرة رقعععم  جعععاءت فعععي المرتبعععة األولعععى
ومتوسعععط  (2.92)راف معيعععاري وانحععع(  3.24)بمتوسعععط حسعععابي ( المدرسعععة سعععتواجه التعععي المسعععتقبلية

وبالتععالي لععم يحعدد أفععراد العينععة رأيهعم حععول وجععود مععوق مععن عدمععه بمعا يتعلععق بهععذه  (%42.2 )نسعبي
الخماسعي العذي أشعرنا إليععه  وهعي درجعة متوسعطة حسعب مقيعاس ليكعارت (%42.2) الفقعرة بنسعبة تععأييد

 .سابقاً 

صععععوبة التنبععؤ بعععأثر المتغيعععرات ) ىوالتععي تعععنص علعع( 4)يليهععا فعععي المرتبععة الثانيعععة الفقععرة رقعععم 
ومتوسعععط نسعععبي ( 2.242)وانحعععراف معيعععاري ( 2.94)بمتوسعععط حسعععابي ( الخارجيعععة علعععى النشعععاطات

 .وبالتالي هي درجة متوسطة (59.2%)

أن التنبععععؤ لععععيس يسععععيرًا فععععي العلععععوم اإلنسععععانية خاصععععة، فععععالحوادث  إلععععى ويعععععزو الباحععععث ذلععععك
، االسعتراتيجيةالتنبؤ عائقعًا أمعام معدير المدرسعة لعمليعة اإلدارة  اإلنسانية معقدة ومتشابكة، ولذلك يعتبر

 :ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط التالية
واألحععععداث المتتابعععععة علععععى السععععاحة  ،وسععععرعة المتغيععععرات السياسععععية ،تعقععععد الوضععععع السياسععععي .2

 . الفلسطينية، قد تؤدي إلى صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية
 . عدم الدقة في التنبؤ كبيرة لدرجة ال تستطيع مرونة الخطة أن تتغلب عليها قد تكون .2
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والتععي أظهععرت ( 2999الععدايم،)ودراسععة عبععد ( 2222غنععيم،)وتتفععق هععذه النتيجععة مععع دراسععة 
تععععععأثير التنبععععععؤ بمسععععععتقبل المدرسععععععة أو أثععععععر المتغيععععععرات الخارجيععععععة تحععععععد مععععععن إمكانيععععععة تطبيععععععق اإلدارة 

 . االستراتيجية

لقعععوة صععععوبة تحديعععد نقعععاط ا)والتعععي تعععنص علعععى ( 4)األخيعععرة الفقعععرة رقعععم لمرتبعععة جعععاءت فعععي ا
ومتوسععععط ( 2.242)وانحعععراف معيعععاري ( 2.94)بمتوسعععط حسعععابي ( تواجعععه المدرسعععةوالضععععف التعععي 

 . الخماسي النسبة منخفضة حسب مقياس ليكارتهذه وبالتالي ( % 39.3)نسبي 

صعععوبة القيععام بععإجراء )والتععي تععنص علععى  (22)قبععل األخيععرة الفقععرة رقععم جععاءت فععي المرتبععة 
بمتوسعط حسعابي ( للتععرف علعى نقعاط القعوة والضععف ،تقييم ذاتي موضعوعي لمجعاالت عمعل المدرسعة

وبالتعالي فقدحعدد أفعراد العينعة بكعل  (%44.24)ومتوسط نسعبي ( 2.924)وانحراف معياري ( 2.34)
وهععذه النسعععبة منخفضعععة  ،ععععوقمعععوافقتهم علعععى وجععود هعععذا الم (%44.24)وضععوح رأيهعععم حيعععث أظهععر 

الخماسعععي، ويعععرى الباحعععث أنعععه يمكعععن تفسعععير هعععذه النتيجعععة معععن خعععالل النقعععاط  حسعععب مقيعععاس ليكعععارت
 :التالية
 وورش العمعععل التعععي تعقعععد للمعععدراء، ممعععا يرفعععع معععن كفعععاءتهم اإلداريعععة ،كثعععرة العععدورات التدريبيعععة .2

 .ويجعلهم باستمرار على اطالع على كل ما هو جديد
ممعا يمكععنهم ذلعك معن معرفعة نقعاط القععوة  ،معديرينرة الكثيعرة لعععدد كبيعر معن الععدد سعنوات الخبع .2

 .والضعف التي تواجه المدرسة
 .وكيفية تطبيقها ،بشكل كبير في طرق التقييم المختلفة معرفة المديرين .3

 ،(2223المبعععوث، )ودراسععة  ،(2224أبوهاشععم، )وقععد اتفقععت هععذه النتيجععة مععع نتععائج دراسععة 
المععدارس لعععديهم القععدرة علععى تحديعععد نقععاط القعععوة  أن هنععاك فئعععة كبيععرة مععن معععدريري إلعععى والتععي توصععلت

 . والضعف وكيفية تقييمها
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، (معوقزززات تتعلزززق بمزززدير المدرسزززة)ويتنزززاول هزززذا المجزززال  :الثزززانيتحليزززل فقزززرات المجزززال ( 2.3
 .والجدول التالي يوضح درجة استجابة عينة الدارسة حول هذه المعوقات

 ( 5-4)جدول 

وقيمة  Sigوالقيمة االحتمالية ،والمتوسط النسبي ،واالنحراف المعياري ،الحسابيلمتوسط ا

 (N=201( )معوقات تتعلق بمدير المدرسة) االختبار والترتيب لفقرات المجال الثاني

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

ضعف امتالك المدير ألسس التخطيط  2
 . االستراتيجي

2.37 1.075 47.46 -8.269 0.000 9 

 8 0.000 7.956- 47.86 1.082 2.39 . االستراتيجيةضعف خبرة المدير بخطوات اإلدارة  2

ضعف قدرة المدير على صياغة الرؤية المستقبلية  3
 . للمدرسة

2.25 1.000 45.07 -
10.579 

0.000 10 

ة توافر الوقت الكافي لدى المدير لمتابعة مدى قل 4
 3 0.101 1.646- 57.71 986. 2.89 . االستراتيجيةتنفيذ الخطة 

5 
قلة معرفة المدير باألساليب العلمية المستخدمة في 

 6 0.000 6.595- 51.44 920. 2.57 . التنبؤ بالعمل المستقبلي

4 
ضعف قدرة المدير على تحديد حاجات المدرسة 

 40.10 1.107 2.00 . لوياتهاوأو 
-

12.746 0.000 11 

4 
عدم تلقي المدير التدريب الكافي إلعداد الخطة 

 4 0.000 3.962- 53.63 1.139 2.68 . االستراتيجية

 االستراتيجيةقلة إطالع المدير على نماذج لإلدارة  2
 . في بلدان أخرى

3.23 1.043 64.58 3.112 0.002 2 

 5 0.000 4.717- 52.04 1.196 2.60 . رسة لنمط اإلدارة التقليدياستخدام مدير المد 9

عدم تشجيع مدير المدرسة أعضاء الهيئة  22
 . االستراتيجيةالتدريسية للمشاركة بوضع الخطة 

2.55 1.144 50.95 -5.610 0.000 7 

 1 0.000 6.951 70.15 1.035 3.51 . كثرة األعمال الروتينية اليومية لمدير المدرسة 22
  0.000 6.097- 52.82 835. 2.64 جميع فقرات المجال الثاني 

بععععانحراف معيععععاري  (2.44) مععععن المالحععععظ أن المتوسععععط الحسععععابي للمجععععال بشععععكل عععععام هععععو
والقيمعععععععععة ( – 4.294)وقيمعععععععععة االختبعععععععععار  (%52.22)والمتوسعععععععععط الحسعععععععععابي النسعععععععععبي ، (2.235)

دال إحصعائيا ( عوقعات تتعلعق بمعدير المدرسعةم)هذا يدل أن هذا المجعال ،  sig)=2.22)  االحتمالية



513 

 

معوقعات تتعلعق بمععدير يقعرون بوجعود  ،وهعذا يعدل علعى أن أفعراد العينعة( α=2.25)عنعد مسعتوى داللعة 
. وهذه النسبة متوسعطة حسعب مقيعاس ليكعارت الخماسعي (%52.22)نسبة تأييد ببشكل عام  المدرسة

، ودراسععة الجنععدي (2225عسععاف،)دراسععة ، و (2224األشععقر،)وتتفععق نتيجععة هععذا المجععال مععع دراسععة 
، والتعي أظهعرت وجعود صععوبات ومعيقعات أدت إلعى وجعود نظعرة سعلبية أثعرت علعى توجهعات (2999)

 . اإلدارة نحو هذا النوع من اإلدارة

كثعرة األعمعال الروتينيعة اليوميعة )والتي تنص على ( 22)الفقرة رقم  جاءت في المرتبة األولى
 (%42.25)ومتوسعط نسعبي ( 2.253)وانحعراف معيعاري ( 3.52)سعابي بمتوسط ح( لمدير المدرسة

وهععذه النسععبة  (%42.25)وبالتععالي فقععد حععدد أفععراد العينععة رأيهععم حععول وجععود هععذا المعععوق بنسععبة تأييععد 
ويتضععح هنععا أن معظععم وقععت المععدير يقضععيه فععي األعمععال  ،مرتفعععة حسععب مقيععاس ليكععارت الخماسععي

، ويعرى الباحعث أنعه االسعتراتيجيةئقًا كبيعرًا أمامعه للتفعرا لعمليعة اإلدارة والتي تمثل عا ،الروتينية اليومية
 :يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط التالية

والتي تتطلب تقارير يومية ععن كعل مبعادرة، مثعل مبعادرة  ،كثرة المبادرات الموجودة بالمدارس .2
 . االنضباط واالحترام ومبادرة الفحص الطبي

 .الكتابي لجميع األعمال اليومية لمدير المدرسةعملية التوثيق  .2
 . عدم توفر مدير مساعد ثاني في أغلب المدارس الكبيرة .3

، والتععي (2999الصععالحي)، ودراسععة(2224أبوهاشععم)وتتفععق هععذه الدراسععة مععع دراسععة كععل مععن 
 . االستراتيجيةأظهرت تأثير األعمال الروتينية اليومية لمدير المدرسة على عملية اإلدارة 

قلععة إطععالع المععدير علععى نمععاذج ) والتععي تععنص علععى( 2)يليهععا فععي المرتبععة الثانيععة الفقععرة رقععم 
ومتوسععط 2.243وانحععراف معيععاري  3.23بمتوسععط حسععابي .( فععي بلععدان أخععرى االسععتراتيجيةلععإلدارة 
وجععععود هععععذا المعععععوق بنسععععبة تأييععععد  ،وبالتععععالي فقععععد حععععدد أفععععراد العينععععة رأيهععععم حععععول% 44.52نسععععبي 
النسععبة متوسععطة حسععب مقيععاس ليكععارت الخماسععي، ويععرى الباحععث أنععه يمكععن تفسععير  وهععذه% 44.52

 :هذه النتيجة من خالل النقاط التالية

 . قلة تبادل الخبرات بين مدارسنا ومدارس دول عربية مجاورة .2
 . عدم تشجيع المدارس على عمل توأمة مع مدارس دول أخرى .2
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التعي أكعدت علعى معدير المدرسعة  ،(2223العويسعي، )وتتفق هذه النتيجة معع دراسعة كعل معن 
، ودراسعععععععة االسعععععععتراتيجيةلمواجهعععععععة تحعععععععديات اإلدارة  ،مجعععععععاراة معععععععا يحعععععععدث فعععععععي عالمنعععععععا المعاصعععععععر

والتعععععي أكعععععدت أيضععععععًا ضعععععرورة االطعععععالع علععععععى خلفيعععععات عمليعععععة لعمليععععععة اإلدارة ( 2222القطعععععامين،)
 . االستراتيجية

( 4)عععدم وجععوده فععي الفقععرة رقععم فععي حععين لععم يحععدد أفععراد العينععة رأيهععم حععول وجععود معععوق أو 
حيعث .(االسعتراتيجيةقلة توافر الوقت الكافي لدى المدير لمتابعة مدى تنفيذ الخطعة )والتي تنص على 

وهعي قيمععة غيعر دالعة إحصععائيًا عنعد مسعتوى داللععة  sig= 2.222بلغعت القيمعة االحتماليعة لهععذه الفقعرة 
(2.25=α.) 

فعي حعين ( 2، 22الفقعرة )وهمعا  ،جعود مععوقين فقعطمما سبق يتضح أن أفراد العينة أشعاروا بو 
أي مععوق فعي بعاقي الفقعرات حيعث أن  ورفضعوا وجعود، (4الفقعرة )لم يحددوا رأيهم في فقرة واحدة وهي 

  :وجود معوق حسب التالي رات كانت دالة إحصائيا باتجاهباقي الفق

تحديعد  المعدير علعىضععف قعدرة )والتي تنص علعى ( 4)األخيرة الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
ومتوسعط نسعبي ( 2.224)وانحعراف معيعاري ( 2.22)بمتوسعط حسعابي ( .حاجعات المدرسعة وأولوياتهعا

وهعذه النسععبة منخفضععة حسععب مقيعاس ليكععارت الخماسععي، وبالتععالي فقعد حععدد أفععراد العينععة  (42.22%)
هععذا  مععوافقتهم علعى وجععود هععذا المعععوق أي رفععض وجععود (%42.22)بكعل وضععوح رأيهععم حيععث أظهععر 

 :ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط التالية (%59.9)المعوق ما نسبته 

 .فاعلية التدريب المعطى لبرنامج التطوير المدرسي، وكفاءة المشرفين على التدريب .2
من شروط تعيين مدير المدرسة وجوده كمعلم لفترات ال تقل ععن السعت سعنوات ممعا يجعلعه  .2

 .لحاجات المدرسين والطلبة والبيئة المادية أكثر مالمسة
دارة ، والتععععي أظهععععرت وجععععود ثقافععععة اإل(2224أبععععو نععععدى، )وتتفععععق هععععذه الفقععععرة مععععع دراسععععة  .3

دراكهم للمفهوم العلمي لهالدى اإل االستراتيجية  . دارات العليا، وا 

ى ضعععف قععدرة المععدير علعع)والتععي تععنص علعى ( 3)قبععل األخيعرة الفقععرة رقععم جعاءت فععي المرتبععة 
ومتوسععط ( 2.22)وانحععراف معيععاري ( 2.25)بمتوسععط حسععابي ( ياغة الرؤيععة المسععتقبلية للمدرسععةصعع

وهععذه النسععبة منخفضععة حسععب مقيععاس ليكععارت الخماسععي، وبالتععالي فقععد حععدد أفععراد  (%45.24)نسععبي 
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رفعض وجعود هعذا معوق و موافقتهم على وجود هذا ال (%45.24)العينة بكل وضوح رأيهم حيث أظهر
 :ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط التالية (%54.93)ا نسبته المعوق م

 .كفاءة العاملين في المدارس، وسعيهم المستمر في عملية التطوير المدرسي .2
 .، وصياغة الرؤية للمدرسة بشكل صحيحاالستراتيجيةفهم الكثير للمفاهيم المتعلقة اإلدارة  .2
 .في تغيير مدارسهم إلى األفضلرغبة الكثير من المديرين  .3

والتععععي أظهععععرت تمكععععن ( 2222، مععععدبولي)وقععععد اتفقععععت نتععععائج هععععذه الفقععععرة مععععع نتععععائج دراسععععة 
 . بشكل صحيح وعدم الخلط بينهما االستراتيجيةمن صياغة الرؤية و  المديرين
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، (ت تتعلق بالمدرسة والعاملين بهزامعوقا)ويتناول هذا المجال  :الثالثتحليل فقرات المجال ( 2.1
 .والجدول التالي يوضح درجة استجابة عينة الدارسة حول هذه المعوقات

 ( 5-5)جدول 

وقيمة  Sigوالمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية ،واالنحراف المعياري ،المتوسط الحسابي

 (N=201( )عاملين بهامعوقات تتعلق بالمدرسة وال)والترتيب لفقرات المجال الثالث  ،االختبار

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

قلة معرفة الهيئة التدريسية باألسس العلمية  2
 . لخصائص وعناصر الرسالة المدرسية

3.24 0.918 64.78 3.688 0.000 6 

ة بجدوى اإلدارة ضعف اقتناع الهيئة التدريسي 2
 . االستراتيجية

3.22 0.939 64.38 3.305 0.001 7 

مقاومة أعضاء الهيئة التدريسية للتغيير يحد من  3
 . االستراتيجيةاستخدام اإلدارة 

3.34 0.987 66.77 4.858 0.000 3 

مشاركة للدافعية لدى العاملين بالمدرسة قلة ال 4
 9 0.002 3.112 64.18 0.952 3.21 . للمدرسة االستراتيجيةبوضع الخطة 

5 
ضعف اهتمام العاملين في المدرسة بما يقوم به 

 7 0.002 3.215 64.38 0.965 3.22 . فريق التطوير المدرسي

4 
قلة اهتمام الهيئة التدريسية بمواكبة التغيرات 

 3 0.000 4.987 66.77 0.962 3.34 . التكنولوجية في المجال التربوي

4 
يئة التدريسية بمواكبة التطورات قلة اهتمام اله

 5 0.000 4.440 65.87 0.937 3.29 . العلمية في المجال التربوي

اعتبار معظم أعضاء الهيئة التدريسية اإلدارة  2
 . على أنها مضيعة للوقت االستراتيجية

2.94 1.028 58.81 -.824 0.205 11 

 10 0.006 2.774 63.58 0.915 3.18 . نقص اإلمكانات والموارد المتاحة في المدرسة 9
 2 0.000 10.598 75.62 1.045 3.78 . تواجد المدارس المشتركة في المبنى الواحد 10
 1 0.000 12.390 75.72 0.899 3.79 . الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية 11
  0.000 6.661 66.44 0.685 3.32 جميع فقرات المجال األول 

بانحراف معياري  (3.32) ط الحسابي للمجال بشكل عام هومن المالحظ أن المتوس
 والقيمة االحتمالية (4.442)وقيمة االختبار  (%44.44)والمتوسط الحسابي النسبي ، (2.425)
(2.22=(sig  ، دال إحصائيا ( معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها)هذا يدل ان هذا المجال
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ى أن أفراد العينة يقرون بوجود معوقات تتعلق باإلدارة وهذا يدل عل( α=2.25)عند مستوى داللة 
، وهذه النسبة متوسطة حسب مقياس ليكارت (%44.44)بنسبة تأييد  بشكل عام االستراتيجية
 .الخماسي

، والتي أظهرت أن (2224أبو هاشم، )ودراسة ( 2225عساف، )ويتفق ذلك مع دراسة 
هذه المعوقات تؤثر بشكل سلبي على تطبيق اإلدارة هناك معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها، و 

 .االستراتيجية

الكثافة الطالبية في الفصول )والتي تنص على ( 22)جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم 
 (%45.42)ومتوسط نسبي  (2.299)وانحراف معياري  (3.49)بمتوسط حسابي ( الدراسية

وهذه النسبة مرتفعة % 45.42بهذه الفقرة بنسبة تأييد  لقوبالتالي أشار أفراد العينة بوجود معوق يتع
حسب مقياس ليكارت الخماسي، ويرى الباحث أن الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية تعيق 

، فهي تعتبر عائقًا أمام فريق التخطيط عند تحديد أهداف المؤسسة، االستراتيجيةعملية اإلدارة 
التعاون بين المعلمين واإلدارة في تنفيذ هذه الخطط،  وتعيق تنفيذ الخطط الموضوعة، وتضعف

وجود تركيز على مشاركة العاملين في صياغة رؤى  االستراتيجيةحيث أن من متطلبات اإلدارة 
تطورية للنهوض بالمدرسة مستقباًل، والكثافة الطالبية تحد من هذه المشاركة، وتتفق هذه الدراسة 

لتي أظهرت تأثير الكثافة الطالبية في الفصول على وا (,Susan Stefan 2225)مع دراسة 
 . االستراتيجيعملية التخطيط 

تواجد المدارس المشتركة في )والتي تنص على ( 22)الثانية الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
( %45.42)ومتوسط نسبي 2.245وانحراف معياري ( 3.42)بمتوسط حسابي (المبنى الواحد

 وهذه النسبة مرتفعة ،(%45.42)معوق يتعلق بهذه الفقرة بنسبة عتأييد  وبالتالي أشار أفراد بوجود
ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط  حسب مقياس ليكارت الخماسي،

 :التالية

مما يسبب مشكالت إدارية لمدير  ،عدم االهتمام في المبنى المدرسي من كال اإلدارتين .2
 .المدرسة
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األخرى يؤثر سلبًا على تطبيق الخطط الموضوعة من  اإلدارتين مع نتعاون كل م عدم .2
 .قبل اإلدارة

والتي أكدت على ظهور بعض المشاكل ( 2224أبو ندى،)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 
والتي أظهرت ( 2222أبو عاشور،)، ودراسة االستراتيجيمن داخل المؤسسة يعيق عملية التخطيط 

 . ألثر األكبر في عملية التخطيط المدرسيأن هذا المعوق له ا

مقاومة أعضاء )والتي تنصان على الترتيب ( 3،4)الثالثة الفقرتين في المرتبة  جاءت
قلة اهتمام الهيئة التدريسية )و (االستراتيجيةالهيئة التدريسية للتغيير يحد من استخدام اإلدارة 
وانحراف معياري  ،(3.34)بمتوسط حسابي ( بمواكبة التغيرات التكنولوجية في المجال التربوي

وبالتالي حدد أفراد العينة رأيهم حول الفقرتين باعتبار  ،(%44.44) ومتوسط نسبي، (2.924)
وهذه النسبة متوسطة حسب مقياس ليكارت  ،(%44.44) الفقرتين تمثالن معوقًا بنسبة تأييد

 .الخماسي

اعتبار معظم أعضاء الهيئة )نص على والتي ت (2)األخيرة الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
وانحراف  ،(2.94)بمتوسط حسابي .( على أنها مضيعة للوقت االستراتيجيةالتدريسية اإلدارة 

وبالتالي لم يحدد أفراد العينة رأيهم حول وجود معوق  (%52.22)ومتوسط نسبي ( 2.222)معياري
ه النسبة متوسطة حسب مقياس وهذ ،(%52.22)تأييد  من عدمه بما يتعلق بهذه الفقرة بنسبة

 :ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النقاط التالية ليكارت الخماسي،

 . وأهميتها االستراتيجيةعدم توفر معرفة مسبقة بالمفاهيم المتعلقة باإلدارة  .2
 .والقائمين على التنفيذ االستراتيجيةاختالف وجهة النظر بين القائمين على اإلدارة  .2
 .ومحاربة البعض للتغيير والخوف منه االستراتيجيةضعف ثقة البعض باإلدارة  .3
عدم تخصيص أي تشجيع أو تعزيز للجهود المتميزة لفريق التطوير المدرسي، مما يجعل  .4

 .االستراتيجيةالجميع سواء، وهذا يمثل عائقًا لتحسين اإلدارة 

والتي أظهرت أن ( 2222الحجار، )وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات مثل دراسة 
، ودراسة (2222الغزلي، )ضعف المشاركة والممارسة له تأثير على عملية التخطيط، ودراسة 

المدرسية،  االستراتيجيةوالتي أكدت على مبدأ المشاركة في صياغة الخطة ( 2999الجندي، )
والتي أظهرت أن نقص  (Denuit, 1999)وتدعيم العمل الجماعي، والعمل بروح الفريق، ودراسة 

مشاركة العاملين، وقلة تلقى التدريب الكافي للجان المدرسية على مهارات التخطيط واإلدارة 
 .االستراتيجيةيكون عائقًا لعملية اإلدارة  االستراتيجية
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جميع يؤيد وجود الجاءت جميع فقرات هذا المجال دالة إحصائيا و  فيما عدا هذه الفقرة فقد
وهي نسب أكبر من المتوسط %( 45.42إلى % 43.52)ييد تراوحت بين معوقات بنسبة تأ

 %.42النسبي لمقياس ليكارت الخماسي 
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، والجدول (معوقات تتعلق باإلدارة العليا)ويتناول هذا المجال  :الرابعتحليل فقرات المجال ( 2.5
 .لدارسة حول هذه المعوقاتالتالي يوضح درجة استجابة عينة ا

 ( 5-6)جدول 

وقيمة  Sigوالقيمة االحتمالية ،والمتوسط النسبي ،واالنحراف المعياري ،المتوسط الحسابي

 (N=201( )تتعلق باإلدارة العليا معوقات)المجال الرابع لفقرات والترتيب  ،االختبار

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

ضعف كفاية مدير المنطقة التعليمية في مجال  2
 . االستراتيجيةاإلدارة 

2.36 1.059 47.16 -8.594 .000 11 

مركزية اإلدارة في وكالة الغوث تعرقل القيام بهذا  2
 8 529. 631. 60.90 1.006 3.04 . النوع من اإلدارة

3 
رة العليا على نماذج لإلدارة طالع اإلدااقلة 

 10 000. 4.432- 53.93 971. 2.70 . في بلدان أخرى االستراتيجية

4 
ارس ضعف اهتمام اإلدارة العليا بمنح حوافز للمد

 2 000. 7.356 69.85 949. 3.49 ستراتيجةالتي تهتم بتطبيق اإلدارة اال

5 
كثرة عمليات نقل مديري المدارس يؤثر سلبًا على 

 4 000. 4.463 67.46 1.185 3.37 . االستراتيجيةاإلدارة تطبيق 

قلة اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب أعضاء  4
 . فريق التطوير المدرسي

3.74 .934 74.83 11.250 .000 1 

إهمال اإلدارة العليا لعمليات تقييم أداء مديري  4
مدادهم بنتائج التقييم   . المدارس وا 

2.73 1.068 54.53 -3.634 .000 9 

2 
قلة اهتمام اإلدارة العليا بإعطاء دورات تدريبية 

وفريق التطوير المدرسي عن  ،لمديري المدارس
 . االستراتيجيةاإلدارة 

3.06 1.003 61.19 .844 .400 7 

9 
 االستراتيجيةندرة الخبراء والمختصين في اإلدارة 

 5 000. 4.562 66.67 1.036 3.33 . في اإلدارة العليا

10 
ضعف المتابعة الميدانية من قبل اإلدارة العليا 

 6 006. 2.780 63.98 1.015 3.20 . االستراتيجيةلتطبيق اإلدارة 

11 
كثرة األعمال الروتينية اليومية لإلدارة العليا يحد 

 3 000. 6.193 68.26 945. 3.41 . االستراتيجيةمن متابعة مدى تطبيق اإلدارة 

  014. 2.475 62.61 749. 3.13 ولجميع فقرات المجال األ  
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بانحراف معياري  ،(3.23) من المالحظ أن المتوسط الحسابي للمجال بشكل عام هو
 والقيمة االحتمالية ،(2.445)وقيمة االختبار  ،(%42.42) والمتوسط الحسابي النسبي، (2.449)
 (2.224=(sig  ، دال إحصائيا عند ( امعوقات تتعلق باإلدارة العلي)هذا يدل ان هذا المجال

 وقات تتعلق باإلدارة العلياوهذا يدل على أن أفراد العينة يقرون بوجود مع( α=2.25)مستوى داللة 
 %. 42.42بشكل عام بنسبة تأييد 

، والتي أظهرت وجود معوقات في تطبيق (2999المغربي،)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
وأنه من الضروري إشراك من سيتولى تحقيق األهداف ،، لدى اإلدارات العليا االستراتيجيةاإلدارة 

في وضعها ما أمكن، ألن ذلك سيجعلها أكثر وضوحًا وفهمًا من قبل الجميع، مما ييسر ذلك 
 .وأداء المهام والوظائف على النحو المرغوب االستراتيجيةتطبيق اإلدارة 

هتمام اإلدارة العليا قلة ا)والتي تنص على ( 4)الفقرة رقم  جاءت في المرتبة األولى
وانحراف معياري  ،(3.44)بمتوسط حسابي ( بتخفيض نصاب أعضاء فريق التطوير المدرسي

وبالتالي يقر أفراد العينة بوجود معوق بما يخص هذه ( %44.23) ومتوسط نسبي ،(2.934)
لباحث ويرى ا وهذه النسبة مرتفعة حسب مقياس ليكارت الخماسي، ،(%44.23) الفقرة بنسبة تأييد

أنه يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل أن تخفيض نصاب فريق التطوير التربوي المدرسي، يحتاج 
 .بسبب قلة الموارد المالية على األقل إلى توفير وظائف جديدة وهذا ال يمكن في الوقت الحالي

عليا ، والتي أظهرت ضعف اهتمام اإلدارة ال(2224أبو هاشم، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .بالعمل على تخفيف نصاب فريق التطوير المدرسي

ضعف اهتمام اإلدارة العليا )والتي تنص على ( 4)الثانية الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
وانحراف ( 3.49) بمتوسط حسابي( بمنح حوافز للمدارس التي تهتم بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجة

لنسبة مرتفعة حسب مقياس ليكارت وهذه ا (%49.25) ومتوسط نسبي( 2.949)معياري 
ويرى الباحث أنه يمكن فراد العينة وجود معوق بما يخص هذه الفقرة، وبالتالي يؤيد أ الخماسي،

 :النقاط التالية تفسير هذه النتيجة من خالل

انشغال المديرين في المستويات اإلدارية العليا بالمشكالت اليومية الروتينية والتي تأخذ  .2
 .أغلب وقتهم
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 . مما يجعل ذلك عائقًا أمام تقديم حوافز مادية للمدارس ،لة الموارد الماديةق .2

لدى اإلدارة  اً فعوالتي أظهرت أن هناك ض( 2224أبو ندى، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .العليا في تقديم حوافز للمدارس التي تحدث تقدمًا في عملية التخطيط واإلدارة والتطوير

ضعف كفاية مدير المنطقة )والتي تنص على ( 2)خيرة الفقرة رقم األجاءت في المرتبة 
، (2.259)وانحراف معياري ، (2.34)بمتوسط حسابي ( االستراتيجيةالتعليمية في مجال اإلدارة 

التالي يرى وب وهذه النسبة منخفضة حسب مقياس ليكارت الخماسي، ،(%44.24)ومتوسط نسبي 
 هذه تفسير يمكن أنه الباحث ويرىفيما يتعلق بهذه الفقرة،  معوقال أفراد العينة ضعف تواجد هذا

 :التالية النقاط خالل من النتيجة

 .الذي تتلقاه اإلدارة العليا واهتمام اإلدارة العليا بعملية التدريب وورش العمل كثرة التدريب .2

زيارة ، و االستراتيجيةإطالع اإلدارة العليا، على تجارب الدول المجاورة في مجال اإلدارة  .2
 .بعض أفراد اإلدارات العليا لهذه الدول

 .المناطق التعليمية من حملة الماجستير والدكتوراة مديرو .3

دارة التي أظهرت وجود ثقافة اإل، و (2224أبو ندى، )وتتفق هذه الفقرة مع دراسة 
دراكهم للمفهوم العلمي لهالدى اإل االستراتيجية  . دارات العليا، وا 

قلععة إطععالع اإلدارة العليععا )والتععي تععنص علععى ( 3)األخيععرة الفقععرة رقععم قبععل جععاءت فععي المرتبععة 
وانحعععراف معيعععاري  ،(2.42) بمتوسعععط حسعععابي( فعععي بلعععدان أخعععرى االسعععتراتيجيةعلعععى نمعععاذج لعععإلدارة 

، وهععذه النسعععبة متوسععطة حسعععب مقيععاس ليكعععارت الخماسعععي، (%53.93) ومتوسععط نسعععبي ،(2.942)
 :التالية النقاط خالل من يجةالنت هذه تفسير يمكن أنه الباحث ويرى

 .األخرىالخبرات بين اإلدارة العليا واإلدارات العليا في الدول  تبادل قلة .2
 .وبرامج التعليم في الدول األخرىالعمل على تحقيق توأمة برنامج التعليم في غزة،  عدم .2

 على االطالع ضرورةعلى  أكدت والتي( 2222القطامين،) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق
 . االستراتيجيةمن قبل القائمين على عملية اإلدارة  االستراتيجية اإلدارة لعملية عمليةتجارب 
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معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع )ويتناول هذا المجال  :الخامستحليل فقرات المجال ( 2.6
 .، والجدول التالي يوضح درجة استجابة عينة الدارسة حول هذه المعوقات(المحلي

 ( 5-7)جدول 

وقيمة  Sigوالقيمة االحتمالية ،والمتوسط النسبي ،واالنحراف المعياري ،المتوسط الحسابي

( تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي معوقات)لفقرات المجال الخامس والترتيب  ،االختبار

(N=201) 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 ليةاالحتما

 الترتيب

ضعف اقتناع مؤسسات المجتمع المحلي بجدوى  2
 . االستراتيجيةاإلدارة 

3.39 .889 67.86 6.270 .000 6 

الفجوة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرسة  2
 7 000. 4.888 66.47 938. 3.32 . االستراتيجيةتعيق من تطبيق اإلدارة 

3 
ؤسسات قلة الدعم المعنوي والمادي من قبل الم

 5 000. 9.597 72.04 889. 3.60 . االستراتيجيةوالجمعيات لدعم تطبيق اإلدارة 

4 
إهمال مؤسسات المجتمع المحلي النشاطات التي 

 8 000. 3.782 64.88 914. 3.24 .تقيمها المدرسة

5 
ضعف التواصل بين مؤسسات المجتمع المحلي 

 10 877. 155. 60.20 911. 3.01 . والمدرسة

 9 000. 4.098 64.78 826. 3.24 . رات البيئة الخارجية المحيطة بالمدرسةتغي 4

ضعف مساهمة األسرة بتنفيذ األنشطة المطلوبة  4
 . التي يكلف بها الطالب

3.64 .782 72.84 11.640 .000 4 

قلة استجابة أولياء األمور للمشاركة في إعداد  2
 . االستراتيجيةالخطط المدرسية الخاصة باإلدارة 

3.71 .734 74.13 13.650 .000 3 

 2 000. 11.203 75.52 982. 3.78 . تسارع األحداث السياسية على الساحة الفلسطينية 9
 1 000. 15.607 79.10 868. 3.96 . صعوبة األوضاع االقتصادية التي يعيشها الطلبة 10
  000. 11.561 69.78 600. 3.49 جميع فقرات المجال األول 

بانحراف معياري ، (3.49) حظ أن المتوسط الحسابي للمجال بشكل عام هومن المال
والقيمة ، (22.542)وقيمة االختبار  ،(%49.42)والمتوسط الحسابي النسبي ، (2.422)

دال ( معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي)هذا يدل ان هذا المجال ،  sig)=2.22)  االحتمالية
 .وعليه يرى أفراد العينة بأن هذا المجال يشكل معوقاً ( α=2.25)إحصائيا عند مستوى داللة 
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، والتي (2995إسماعيل، )، ودراسة (2999الصالحي، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .االستراتيجيةأظهرت ضعف مشاركة المجتمع المحلي في عملية اإلدارة 

األوضاع االقتصادية صعوبة )والتي تنص على ( 22)الفقرة رقم  جاءت في المرتبة األولى
ومتوسط نسبي ، (2.242)وانحراف معياري  ،(3.94)بمتوسط حسابي .( التي يعيشها الطلبة

وهذه النسبة مرتفعة حسب مقياس ليكارت الخماسي، وبالتالي يرى أفراد العينة وجود  ،(49.22%)
اتفقت على أن  ،ةجدًا من عينة الدراس الفقرة، ويتضح هنا أن نسبة مرتفعة معوق فيما يتعلق بهذه
، ويفسر الباحث هذه النتيجة من خالل النقاط االستراتيجيةلعملية اإلدارة  اً هذه الفقرة تمثل عائق

 :التالية

في تقديم الدعم للمدارس، وعدم الوقوف  ،قصور دور األهالي ومؤسسات المجتمع المحلي .2
 . بجانب المدرسة في مساعدة الطالب

والمتطلبات المدرسية نتيجة  ،متابعة الواجبات المنزليةالالمباالة عند معظم األهالي ب .2
لقاء العبء األكبر على عاتق المدرسة،انشغال األهل الكبير في توفير متطلبات الحياة   .وا 

 ودراسة( 2999 الجندي،) ودراسة( 2999 الصالحي،) دراسة مع الدراسة هذه وتتفق
 مؤسسات ودور للمدرسة، المحيطة لخارجيةا للبيئة الفعال الدور أظهرت والتي( 2992 المشوخي،)

ذا المدرسية، للخطة الدعم تقديم في المحلي المجتمع  لتطبيق عائقاً  يمثل فإنه الدور هذا غاب وا 
 .مدارسنا في االستراتيجية اإلدارة

تسارع األحداث السياسية على )والتي تنص على ( 9)الثانية الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
ومتوسط نسبي  ،(2.922) وانحراف معياري ،(3.42)بمتوسط حسابي ( ةالساحة الفلسطيني

وهذه النسبة متوسطة حسب مقياس ليكارت الخماسي، وبالتالي فإن أفراد العينة يرون ، (45.52%)
 النقاط خالل من النتيجة هذه تفسير يمكن أنه الباحث ويرىوجود معوق فيما يتعلق بهذه الفقرة، 

 :التالية

متغيرات السياسية التي تحيط بالساحة الفلسطينية، بالدور السلبي على انعكاس دور ال .2
 .مؤسساتنا التعليمية
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التدخل المباشر للتنظيمات السياسية في شئون المؤسسات التعليمية، والوقوف بجانب  .2
 .الطالب مما ساهم في زيادة حدة المشكالت الطالبية

، دراسة (2223العويسي، )مثل دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة
، والتي أظهرت أثر األوضاع السياسية المتالحقة في الساحة الفلسطينية، على (2222عاشور، )

 .المؤسسات التعليمية

ضعف التواصل بين مؤسسات )والتي تنص على ( 5)األخيرة الفقرة رقم جاءت في المرتبة 
ومتوسط ، (2.922)وانحراف معياري ، (3.22)بمتوسط حسابي .( المجتمع المحلي والمدرسة

وبالتالي لم يحدد أفراد  وهذه النسبة متوسطة حسب مقياس ليكارت الخماسي، ،(%42.22)نسبي 
بما يتعلق بهذه الفقرة، ويفسر الباحث هذه النتيجة من  ،العينة رأيهم حول وجود معوق من عدمه

 :خالل النقاط التالية

 .مع المحلي والمدرسةقلة التعاون بين مؤسسات المجت .2
 .تتناسب مع بيئتنا الفلسطينة االستراتيجيةعدم توفر القناعة أو الدافع بأن اإلدارة  .2

والتي  ،(2224أبو ندى، )ودراسة  ،(2223العويسي، )وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
أظهرت أن هناك ضعف شديد بالتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمدرسة، نتيجة وجود 

 .المشاكل الداخلية لدى هذه المؤسسات بعض

عدا الفقرة السابقة فإن أفراد العينة قد حددوا رأيهم حول وجود معوق في جميع فقرات هذا 
 .المجال
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  :اإلجابة عن السؤال الثاني :ثانياا 

بزين متوسزطات ( α≥ 0.0.) عنزد مسزتوىهل توجد فزروق ذات داللزة إحصزائية والذ  ينص عل  
المرحلززة _ سززنوات الخدمززة _ المؤهززل العلمززي _  جززنسال) :الدراسززة تعزززى إلزز  تقززدير أفززراد عينززة

 ؟(التعليمية

 :ولإلجابة على هذا السؤال تم اختبار فرضيات الدارسة

بززين ( ≥α 0.0.) إحصززائية عنززد مسززتوى داللززةالتوجززد فززروق ذات داللززة :اختبززار الفرضززية األولزز 
 . (أنث  ، ذكر) ر الجنسمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي

وذلعك للتعععرف علععى داللععة  ،لعينتععين مسععتقلتين Tالختبعار هععذه الفرضععية قعام الباحععث باسععتخدام اختبعار 
 .الفروق في كل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك االستبانة ككل

 للمقارنة بين تقديرات أفراد العينة حول معوقات تطبيق اإلدارة Tتحليل اختبار ( 5-9)جدول 
 (أنثى، ذكر)تعزى لمتغير الجنس  االستراتيجية

 المتوسط العدد الجنس الفقرة م
االنحراف 
 المعيار 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 sigاالحتمالية

 االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  2
 0.653 2.74 90 ذكر

2.463 0.007 
 0.660 2.51 111 أنثى

 معوقات تتعلق بمدير المدرسة 2
 0.797 2.71 90 كرذ

1.386 0.084 
 0.877 2.55 111 أنثى

 معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها 3
 0.677 3.41 90 ذكر

2.094 0.019 
 0.683 3.21 111 أنثى

 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
 0.799 3.23 90 ذكر

2.050 0.021 
 0.666 3.01 111 أنثى

 ئة والمجتمع المحليمعوقات تتعلق بالبي 5
 0.635 3.62 90 ذكر

3.708 0.000 
 0.508 3.32 111 أنثى

 جميع فقرات االستبانة 
 0.604 3.13 90 ذكر

2.683 0.004 
 0.548 2.91 111 أنثى
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 أصغر من مستوى الداللة sigمن المالحظ في الجدول السابقة أن القيمة االحتمالية 
(1211≤ α )وبالتالي فإنه توجد فروق ، دالة إحصائيا قيموهي  ما عدا الثاني، في جميع المجاالت

، ووجدت الفروق في جميع الحاالت واالستبانة بشكل عام ،ذات داللة إحصائية في هذه المجاالت
الباحث ذلك إلى أن المدراء يعملون في مدارس الذكور، ومدارس الذكور  ويعزولصالح الذكور، 

معقدة أكثر بكثير من مدارس نها، بها مشكالت طالبية يومية و ة المدارس اإلعدادية موخاص
 .أمام المدراء مقارنًة مع المديرات اً كبير  اً اإلناث، وهذا يمثل عائق

حيث بلغت القيمة االحتمالية ، أما فيما يخص المجال الثاني المتعلق بمدير المدرسة
(sig=0.084) يوجد فروق ذات داللة إحصائية وعليه ال  ،وتعتبر هذه القيمة غير دالة إحصائيا

 .في هذا المجال وفقا لمتغير الجنس

والتي أظهرت ( 2224مقبل،)ومنها دراسة  ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات
، في حين أن هذه (2224العاجز ونشوان،)فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس ودراسة 

اللة والتي توضح عدم وجود فروق ذات د ،اسات السابقةالنتيجة ال تتفق مع نتائج العديد من الدر 
، ودراسة (2225عساف،)، ودراسة (2224شبالق،)دراسة  إحصائية لمتغير الجنس ومنها

 (.2999الصالحي،)، ودراسة (2222الحجار،)

بين ( α≤ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال :الثانيةاختبار الفرضية 
 (.فأكثرماجستير ، فأقل بكالوريوس) ديرات أفراد عينة الدراسة لمتغير المؤهل العلميمتوسطات تق

لعينتين مستلقتين وذلك للتعرف على  Tالختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار 
 .داللة الفروق في كل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك االستبانة ككل
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 ( 5-11)جدول 

 االستراتيجيةدارة قات تطبيق اإلللمقارنة بين تقديرات أفراد العينة حول معو Tتحليل اختبار 

 (ماجستير فأكثر، بكالوريوس فأقل)تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 المتوسط العدد المؤهل العلمي الفقرة م
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 sigاالحتمالية

2 
معوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة 

 راتيجيةاالست
- 652. 2.61 162 بكالوريوس فأقل

1.044 0.149 
 713. 2.73 39 ماجستير فأكثر

2 
- 834. 2.58 162 بكالوريوس فأقل معوقات تتعلق بمدير المدرسة

2.057 
0.021 

 806. 2.89 39 ماجستير فأكثر

معوقات تتعلق بالمدرسة  3
 والعاملين بها

- 681. 3.24 162 بكالوريوس فأقل
3.627 

0.000 
 595. 3.67 39 ماجستير فأكثر

 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
- 722. 3.07 162 بكالوريوس فأقل

2.274 
0.012 

 818. 3.37 39 ماجستير فأكثر

معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع  5
 المحلي

- 583. 3.42 162 بكالوريوس فأقل
3.427 

0.000 
 590. 3.78 39 ماجستير فأكثر

 جميع فقرات االستبانة 
- 581. 2.98 162 بكالوريوس فأقل

2.933 
0.002 

 561. 3.28 39 ماجستير فأكثر

أصعععغر معععن مسعععتوى الداللععععة  sigمعععن المالحعععظ فعععي الجعععدول السعععابقة أن القيمععععة االحتماليعععة 
(1211≤α) ،وجععد فععروق ي وبالتععالي فإنععه، وهععي قععيم دالععة إحصععائيا فععي جميععع المجععاالت مععا عععدا األول

االسعععتبانة بشعععكل ععععام، ووجعععدت الفعععروق فعععي جميعععع فعععي ذات داللعععة إحصعععائية فعععي هعععذه المجعععاالت و 
 .الحاالت لصالح ماجستير فأكثر

ويعععزو الباحععث ذلععك إلععى ان المععديرين الععذين يحملععون مؤهععل الماجسععتير، يحصععلون عليععه فععي 
عم قعععدرات المعععديرين فعععي مجعععال وهعععي دراسعععة تعععد( المنعععاهج  –اإلدارة التربويعععة ) نفعععس مجعععال الدراسعععة 
، االسععععتراتيجيةوغيرهععععا مععععن المسععععاقات التععععي تؤهلععععه لممارسععععة اإلدارة  االسععععتراتيجياإلدارة والتخطععععيط 

 .وتجعله يقدر المعوقات التي تواجه اإلدارة االستراتيجية بشكل أعلى وأكثر حساسية

، (2224)شعععقرودراسعععة األ ،(2224)ونشعععوان  ،وقعععد اتفقعععت هعععذه الدراسعععة معععع دراسعععة الععععاجز
تععععزى لمتغيعععر المؤهعععل العلمعععي لصعععالح ماجسعععتير  ،والتعععي أظهعععرت وجعععود فعععروق ذات داللعععة إحصعععائية

فععععععأكثر، فععععععي حععععععين أن هععععععذه النتيجععععععة اختلفععععععت مععععععع بعععععععض نتععععععائج الدراسععععععات السععععععابقة مثععععععل دراسععععععة 
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والتععععي أظهععععرت أن هنععععاك ( 2999)ودراسععععة الصععععالحي ( 2224)ودراسععععة شععععبالق ( 2225عسععععاف،)
 .ير المؤهل العلميفروق تعزى لمتغ

 

بزين ( α< 1.15)داللزة إحصزائية عنزد مسزتوى داللزة  توجد فزروق ذات ال:الثالثةاختبار الفرضية 
أكثزر ، 11 - 5، 5أقزل مزن ) متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمتغير سنوات الخدمة كمدير

 (. سنوات 11من 

وذلععك  ،(ANOVA)حععادي ين األباحععث باسععتخدام اختبععار التبععاقععام ال ،الختبععار هععذه الفرضععية
 .للتعرف على داللة الفروق في كل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك االستبانة ككل

للمقارنة بين تقديرات أفراد العينة حول ( ANOVA)تحليل اختبار التباين األحادي ( 5-22)جدول 
أكثر من ، 22-5، 5من  أقل )تعزى لمتغير سنوات الخدمة  ،تراتيجيةعاالسطبيق اإلدارة عمعوقات ت

 (سنوات  22
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوى 
 الداللة

معوقات تتعلق بطبيعة 
 االستراتيجيةاإلدارة 

 0.26 2 0.527 بين المجموعات

 0.44 198 87.786 داخل المجموعات غير دال 0.55 0.59

  200 88.313 المجموع
معوقات تتعلق بمدير 

 المدرسة
 1.86 2 3.725 بين المجموعات

 0.69 198 135.725 داخل المجموعات غير دال 0.07 2.72

  200 139.450 المجموع

تتعلق  معوقات
بالمدرسة والعاملين 

 بها

 0.86 2 1.716 بين المجموعات

 0.47 198 92.233 داخل المجموعات غير دال 0.16 1.84

  200 93.950 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

مستوى 
 الداللة

معوقات تتعلق باإلدارة 
 العليا

 0.39 2 0.780 بين المجموعات

 0.56 198 111.364 داخل المجموعات غير دال 0.50 0.69

  200 112.144 المجموع

معوقات تتعلق بالبيئة 
 والمجتمع المحلي

 0.51 2 1.023 بين المجموعات

 0.36 198 70.913 داخل المجموعات غير دال 0.24 1.43

  200 71.936 المجموع

 جميع فقرات االستبانة

 0.45 2 0.906 بين المجموعات

 0.35 198 68.333 داخل المجموعات غير دال 0.27 1.31

  200 69.239 المجموع

أكبععععر مععععن مسععععتوى الداللععععة  sigالحتماليععععة مععععن المالحععععظ فععععي الجععععدول السععععابق أن القيمععععة ا
(2.25>α )ن ععععدم وجعععودوكعععذلك فعععي االسعععتبانة ككعععل ،فعععي جميعععع المجعععاالت فعععروق ذات داللعععة  ، وا 

تعععزى لمتغيععر عععدد  ،االسععتراتيجيةإحصععائية حععول تقععديرات أفععراد العينععة حععول معوقععات تطبيععق اإلدارة 
 :، ويفسر الباحث هذه النتيجة بمايليسنوات الخدمة

والفعاليعععات التعععي نفعععذت فعععي وكالعععة الغعععوث تمعععت لجميعععع  ،واللقعععاءات ،ع ورش العمعععلأن جميععع .2
مديري ومديرات مدارس وكالعة الغعوث بصعورة تشعاركية، وبتشعكيل فعرق ومجموععات مختلطعة، 

 .ودون تمييز على أساس سنوات الخدمة
 .أن جميع المواد المرجعية للموضوع كانت نفسها للجميع .2
والمتابععة ونفعس ظعروف العمععل  ،غعزة لععنفس ظعروف التعدريبخضععت جميعع معدارس الوكالعة ب .3

 .والبيئية ودون تمييز على أساس عدد سنوات الخدمة ،الموضوعية

والتعععي  ،(2225عسعععاف، )، ودراسعععة (2224شعععبالق، )وقعععد اتفقعععت هعععذه النتيجعععة معععع دراسعععة 
ه أظهعععرت ععععدم وجعععود فعععروق إحصعععائية ذات داللعععة تععععزى لمتغيعععر سعععنوات الخدمعععة، فعععي حعععين أن هعععذ
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ودراسعة الععاجز  ،(2999،الصعالحي)مثعل دراسعة  ،النتيجة اختلفت مع نتعائج بععض الدراسعات السعابقة
 (. 2224،نشوان)و

بزين ( ≥α 0.0.) توجد فروق ذات داللزة إحصزائية عنزد مسزتوى داللزة ال :اختبار الفرضية الرابعة
 (.إعداد ، بتدائيا) لة التعليميةمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المرح

وذلعععك للتععععرف  ،لعينتعععين مسعععتقلتين Tالختبعععار هعععذه الفرضعععية قعععام الباحعععث باسعععتخدام اختبعععار 
 .على داللة الفروق في كل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك االستبانة ككل

 ( 5-2)جدول 

رة أفراد العينة حول معوقات تطبيق اإلدا بين متوسطات تقديراتللمقارنة T تحليل اختبار

 (إعدادي، ابتدائي)تعزى لمتغير المرحلة التعليمية  االستراتيجية

 المتوسط العدد المرحلة الفقرة م
االنحراف 
 المعيار 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 sigاالحتمالية

2 
معوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة 

 االستراتيجية
- 0.660 2.61 119 ابتدائي

0.679 0.249 
 0.674 2.67 82 اعدادي

2 
 0.823 2.64 119 ابتدائي معوقات تتعلق بمدير المدرسة

0.064 0.475 
 0.858 2.64 82 اعدادي

 معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها 3
- 0.708 3.28 119 ابتدائي

1.153 0.125 
 0.649 3.39 82 اعدادي

 معوقات تتعلق باإلدارة العليا 4
- 0.762 3.03 119 ابتدائي

2.327 0.010 
 0.708 3.28 82 اعدادي

5 
معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع 

 المحلي
- 0.646 3.49 119 ابتدائي

0.047 0.481 
 0.529 3.49 82 اعدادي

 جميع فقرات االستبانة 
- 0.585 3.00 119 ابتدائي

1.017 0.155 
 0.593 3.09 82 اعدادي

 2.25) أكبعر معن مسعتوى الداللعة sigالحتماليعة من المالحظ في الجدول السابقة أن القيمة ا
≤α )حيععععث بلغععععت القيمععععة ، مععععا عععععدا المجععععال الرابععععع المتعلععععق بععععاإلدارة العليععععا ،فععععي جميععععع المجععععاالت

وتعتبر هذه القيمعة دالعة إحصعائيا وعليعه يوجعد فعروق ذات داللعة إحصعائية ( sig=0.010)االحتمالية 
 وفقعععاً  ،مجعععال المعوقعععات التعععي تتعلعععق بعععاإلدارة العليعععافعععي  ،االسعععتراتيجيةحعععول معوقعععات تطبيعععق اإلدارة 

 :لمتغير المرحلة التعليمية لصالح المدارس اإلعدادية، ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
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وبالتععععالي نوعيعععة النشعععاطات المخططععععة لتلبيتهعععا تختلعععف بدرجععععة كبيعععرة فععععي  ،نوعيعععة الحاجعععات .2
 .ما ينتج عنه المزيد من الصعوباتالمدارس اإلعدادية عنها في المدارس االبتدائية، م

بسعبب كثعرة ععدد الصعفوف، وععدد الطعالب لقلعة  ،كثرة األعباء اإلدارية في المرحلة اإلعدادية .2
 .عدد المدارس اإلعدادية في كل منطقة مقارنة بعدد المدارس االبتدائية

والععععععاملين تختلععععف ععععععن المرحلعععععة  ،طبيعععععة تكعععععوين المرحلععععة اإلعداديعععععة معععععن حيععععث الطعععععالب .3
 .بتدائيةاال

 قععاةعمععال اإلداريععة والمهمععات الملفإنععه تععزداد معهععا األعبععاء واأل ،كلمععا كبععرت المرحلععة الدراسععية .4
 .على عاتق اإلدارة

وقد اتفقت هذه النتيجة بوجعود فعروق معن حيعث الصععوبات والمعوقعات تععزى لمتغيعر المرحلعة 
لنتيجععة اختلفععت مععع ، فععي حععين أن هععذه ا(2225عسععاف، )، ودراسععة (2224أبععو هاشععم، )مععع دراسععة 

، (2999)ودراسععة الصععالحي  ،(2224،العععاجز ونشعوان)مثععل دراسعة  ،نتعائج بعععض الدراسعات السععابقة
 .والتي أظهرت عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة تعزى لمتغير نوع المرحلة

  :اإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثاا 

فزي مزدارس  االسزتراتيجيةة مزا سزبل التغلزب علز  معوقزات تطبيزق اإلدار "والذ  ينص عل  
 . "وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة

ولإلجابة عن هذا التساؤل، وألخذ آراء عينة الدراسة من مديري مدارس وكالعة الغعوث بقطعاع 
غعععزة، فقعععد تعععم طعععرح السعععؤال الثعععاني وهعععو سعععؤال مفتعععوح حعععول الحلعععول المقترحعععة للتغلعععب علعععى معوقعععات 

معععدارس وكالعععة الغعععوث بقطعععاع غعععزة، وسعععنورد فيمعععا يلعععي أهعععم الحلعععول  فعععي االسعععتراتيجيةتطبيعععق اإلدارة 
 .المقترحة التي اقترحها أفراد عينة الدراسة في إجابتهم على التساؤل المفتوح في االستبانة

لدى مدير  مدارس وكالزة الغزوث  االستراتيجيةالسبل المقترحة للتغلب عل  معوقات تطبيق اإلدارة 
 .في محافظات غزة

 .الفاعل والمنظم لتنفيذ ومتابعة وتقويم الخطط المدرسية االستراتيجيخطيط ضرورة الت .2

 ة التدريسية للمشاركة بوضع الخطةتشجيع وتحفيز مدير المدرسة ألعضاء الهيئ .2
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 .وتشجيع الهيئة التدريسية لمواكبة التغيرات التكنولوجية في المجال التربوي االستراتيجية   

 .والترقيات ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب ،النزاهة والعدالة في التوظيف .3

واإلدارة المدرسية في وضع خطة إستراتيجية  ،التنسيق المشترك ما بين اإلدارة العليا .4
 . واضحة المعاني

شراكها في التخطيط ألنشطة المدرسة .5 ودعم هذه المؤسسات  ،تفعيل مؤسسات المجتمع وا 
 .ا على أكمل وجهلتؤدي رسالته ومادياً  للمدرسة معنوياً 

تبادل الخبرات مع إدارات المدارس في البلدان التي تطبق هذا النوع من اإلدارة من خالل  .4
 .وسائل االتصال المتاحة

و التقليل من  ،بتوسيع مساحة الفرص ،مساهمة جميع المعنيين في الحد من المعوقات .4
 . التهديدات

المدارس كجزء من  يريم مدأما ،لمدارس من مختلف دول العالملوضع نماذج ناجحة  .2
 . في المدارس االستراتيجيمشروع متكامل حول التخطيط 

  .االستراتيجيةالمدارس في مجال اإلدارة  يريرفع كفاية مد .9

 .نترنتأخرى باستخدام اإل في بلدان االستراتيجيةإطالع المدير على نماذج لإلدارة  .22

 .االستراتيجيةالمدرسي عن اإلدارة وفريق التطوير  ،إعطاء دورات تدريبية لمديري المدارس .22

 . في اإلدارة العليا االستراتيجيةزيادة الخبراء والمختصين باإلدارة  .22

و ورشات العمل  ،وذلك بعقد الندوات االستراتيجيةزيادة وعي أولياء األمور بأهمية اإلدارة  .23
كة في وحثهم وتشجيعهم على المشار  ،االستراتيجيةالتي توضح لهم معلومات عن اإلدارة 

 .وضع الخطط

ليجد الوقت الكافي لتنفيذ اإلدارة  ،تفويض الصالحيات من قبل المدير لتعمال الروتينية .24
 .االستراتيجية
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زيادة الدعم المعنوي والمادي من قبل المؤسسات والجمعيات لدعم تطبيق اإلدارة  .25
 . االستراتيجية

في المشاكل بين المدارس لتالفي الكثافة الطالبية إضافة إلى تال ،بناء مدارس جديدة .24
  .المشتركة في نفس المبنى

بما يتماشى مع متطلبات المدرسة  ،منح فرصة أكبر لمديري المدارس في حرية اإلدارة .24
 .والمنطقة

للمشاركة في التخطيط  ،إيجاد آليات مناسبة لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي .22
 .والتنفيذ

 .وتزويد المعنيين بالتغذية الراجعة ،يجيةاالستراتالتقويم المرحلي والمستمر للخطة  .29

 .على خبرات اآخرين لإلطالع ،دورات خارج المنطقة لتلقي المدارس يريإرسال مد .22

أعضاء  ات المجتمع المحلي من خالل إشراكومؤسس ،تطوير العالقة بين إدارة المدرسة .22
 .من المجتمع المحلي في بناء الخطة اإلستراتجية

 .المدارس يير الحد من كثرة تنقل مد .22

 .تثبيت تشكيل المدارس بقدر المستطاع وليس التغيير كل عام .23

وأهميته للطالب  االستراتيجيتوعية المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية بالتخطيط  .24
 .والمدارس

للمدرسة من  االستراتيجيةبالمشاركة بوضع الخطة  ،زيادة الدافعية لدى العاملين بالمدرسة .25
 .المعنويخالل التعزيز المادي و 

 .تقييم أداء المدارس وفق الخطط المعدة والمتفق عليها .24

 .وتنفيذها االستراتيجيةو تقييم أهداف الخطة  ،التخطيط إلنشاء وحدة كاملة لمراقبة .24

يكون لها مردود وانعكاس  ،تقديم حوافز للمدارس التي تنفذ أنشطة مخططة استراتيجياً  .22
 . إيجابي على الطلبة والمدرسة والمجتمع
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في العملية  االستراتيجيةإلدارات المدارس التي توظف اإلدارة  ،ديم حوافز مادية ومعنويةتق .29
 . التعليمية

ووضعها في كتيب خاص وتوزيعه  ،االستراتيجيةحصر كل المفاهيم المتعلقة باإلدارة  .32
 .على كافة المدارس
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 :خالصة النتائج والتوصيات

 :نتائج الدراسة

في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، جاءت بدرجة  االستراتيجيةاإلدارة معوقات تطبيق  (2
 %(60.70)متوسطة من وجهة نظر مدراء المدارس وبوزن نسبي 

قد حصل على الترتيب الخامس، "  االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة " المجال األول  (2
 .وهي درجة متوسطة%( 52.69)حيث بلم الوزن النسبي 

 :نتائج ترتيب فقرات المجال األول لالستبانة كاآلتيوسنوضح 

حصلت الفقرة المتعلقة بصعوبة التنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي ستواجه المدرسة على  -
 .وهي درجة متوسطة% 42.2المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

 حصلت الفقرة المتعلقة بصعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات على -
 .وهي درجة متوسطة% 59.2المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

حصلت الفقرة المتعلقة بصعوبة القيام بإجراء تقييم ذاتي موضوعي لمجاالت عمل المدرسة  -
% 44.24للتعرف على نقاط القوة والضعف على المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره 

 .وهي درجة منخفضة
حديد نقاط القوة والضعف التي تواجه المدرسة على حصلت الفقرة المتعلقة بصعوبة ت -

 .وهي درجة منخفضة% 39.3المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
قد حصل على الترتيب الرابع، حيث بلم الوزن " معوقات تتعلق بمدير المدرسة " المجال الثاني  (3

 .وهي درجة متوسطة%( 52.82)النسبي 

 :ي لالستبانة كاآلتيوسنوضح نتائج ترتيب فقرات المجال الثان

حصلت الفقرة المتعلقة بكثرة األعمال الروتينية اليومية لمدير المدرسة على المرتبة األولى  -
 .وهي درجة مرتفعة%42.25بوزن نسبي قدره 

في بلدان أخرى  االستراتيجيةحصلت الفقرة المتعلقة بقلة إطالع المدير على نماذج لإلدارة  -
 .وهي درجة متوسطة% 44.52ي قدره على المرتبة الثانية بوزن نسب
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حصلت الفقرة المتعلقة بضعف قدرة المدير على صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة على  -
 .وهي درجة متوسطة% 54.93المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره 

حصلت الفقرة المتعلقة بضعف قدرة المدير على تحديد حاجات المدرسة وأولوياتها على  -
 .وهي درجة منخفضة %42.22خيرة بوزن نسبي قدره المرتبة األ

قد حصل على الترتيب الثاني، حيث " معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها " المجال الثالث  (4
 .وهي درجة متوسطة%( 66.44)بلم الوزن النسبي 

 :وسنوضح نتائج ترتيب فقرات المجال الثالث لالستبانة كاآلتي

فة الطالبية في الفصول الدراسية على المرتبة األولى بوزن حصلت الفقرة المتعلقة بالكثا -
 .وهي درجة مرتفعة% 45.42نسبي قدره 

حصلت الفقرة المتعلقة بتواجد المدارس المشتركة في المبنى الواحد على المرتبة الثانية  -
 .وهي درجة مرتفعة% 45.42بوزن نسبي قدره 

لمتاحة في المدرسة على المرتبة قبل حصلت الفقرة المتعلقة بنقص اإلمكانات والموارد ا -
 .وهي درجة متوسطة% 63.58األخيرة بوزن نسبي قدره 

على  االستراتيجيةحصلت الفقرة المتعلقة باعتبار معظم أعضاء الهيئة التدريسية اإلدارة  -
 .وهي درجة متوسطة% 52.22أنها مضيعة للوقت على المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

قد حصل على الترتيب الثالث، حيث بلم الوزن " عوقات تتعلق باإلدارة العليا م" المجال الرابع  (5
 .وهي درجة متوسطة%( 62.61)النسبي 

 :وسنوضح نتائج ترتيب فقرات المجال الرابع لالستبانة كاآلتي

حصلت الفقرة المتعلقة بقلة اهتمام اإلدارة العليا بتخفيض نصاب أعضاء فريق التطوير  -
 .وهي درجة مرتفعة% 44.23تبة األولى بوزن نسبي قدره المدرسي على المر 

حصلت الفقرة المتعلقة بضعف اهتمام اإلدارة العليا بمنح حوافز للمدارس التي تهتم بتطبيق  -
 .وهي درجة مرتفعة% 49.25اإلدارة اإلستراتيجة على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

في بلدان  االستراتيجيةليا على نماذج لإلدارة طالع اإلدارة العاحصلت الفقرة المتعلقة بقلة  -
 .وهي درجة متوسطة% 53.93أخرى على المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره 
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 االستراتيجيةحصلت الفقرة المتعلقة بضعف كفاية مدير المنطقة التعليمية في مجال اإلدارة  -
 .وهي درجة منخفضة% 44.24على المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

قد حصل على الترتيب األول، " معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي " لمجال الخامس ا (4
 .وهي درجة مرتفعة%( 69.78)حيث بلم الوزن النسبي 

 :وسنوضح نتائج ترتيب فقرات المجال الخامس لالستبانة كاآلتي

مرتبة حصلت الفقرة المتعلقة بصعوبة األوضاع االقتصادية التي يعيشها الطلبة على ال -
 .وهي درجة مرتفعة% 49.22األولى بوزن نسبي قدره 

حصلت الفقرة المتعلقة بتسارع األحداث السياسية على الساحة الفلسطينية على المرتبة  -
 .وهي درجة مرتفعة% 45.52الثانية بوزن نسبي قدره 

األخيرة حصلت الفقرة المتعلقة بتغيرات البيئة الخارجية المحيطة بالمدرسة على المرتبة قبل  -
 .وهي درجة متوسطة% 44.42بوزن نسبي قدره 

حصلت الفقرة المتعلقة بضعف التواصل بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرسة على  -
 .وهي درجة متوسطة% 42.22المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

ة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمعوقات تطبيق اإلدار  (4
في جميع ( ذكر، أنثى)في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس  االستراتيجية

 .المجاالت بشكل عام، تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمعوقات تطبيق اإلدارة  (2

بكالوريس، )قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي في مدارس وكالة الغوث ب االستراتيجية
في جميع المجاالت بشكل عام، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي لصالح ( ماجستير فأكثر
 .ماجستير فأكثر

بين متوسطات تقدير عينة ( α≥2.25)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (9
في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة تعزى لمتغير  جيةاالستراتيالدراسة لمعوقات تطبيق اإلدارة 

 .سنوات الخدمة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمعوقات تطبيق  (22
ابتدائي )في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة تعزى لمتغير المرحلة التعليمة  االستراتيجيةاإلدارة 
عام ما عدا المجال الرابع فإنه ال توجد فروق، تعزى إلى في جميع المجاالت بشكل ( إعدادي

 .متغير المرحلة التعليمية لصالح المدرس اإلعدادية
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 :التوصيات

 :فيما يلي جملة من التوصيات المعتمدة على نتائج الدراسة، وقد تم تقسيمها إلى مجاالت هي

 :االستراتيجيةاإلدارة توصيات خاصة بمجال معوقات تتعلق بطبيعة  . أ
 .القيام بإجراء تقييم ذاتي موضوعي لمجاالت عمل المدرسة للتعرف على نقاط القوة والضعف (2
 .االستراتيجيةتوفير قاعدة بيانات متكاملة تبنى عليها اإلدارة  (2
 .ترجمة رؤية المدرسة إلى واقع ملموس (3
 .االستراتيجيةإحداث توازن بين اإلدارة اإلجرائية واإلدارة  (4

 
 :توصيات خاصة بمجال معوقات تتعلق بمدير المدرسة . ب
 .عقد تدريب للمدراء حول تحديد حاجات المدرسة وأولوياتها وأساليب التنبؤ بالعمل المستقبلي (2
 .عقد ورش عمل لرفع كفاءة المدراء في صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة (2
 .االستراتيجيةدارة وخطوات اإل االستراتيجيعقد دورات للمدراء حول أسس التخطيط  (3
 . االستراتيجيةتشجيع مدير المدرسة أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة بوضع الخطة  (4

 
 :توصيات خاصة بمجال معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها . ت
علععى  االسعتراتيجيةضععاء الهيئعة التدريسععية حعول اعتبععار اإلدارة عتصعحيح المفعاهيم الخاطئععة لعدى أ (2

 . أنها مضيعة للوقت
 .للمدرسة االستراتيجيةإثارة الدافعية لدى العاملين بالمدرسة بالمشاركة بوضع الخطة  (2
 . تحفيز اهتمام العاملين في المدرسة بما يقوم به فريق التطوير المدرسي (3
 .للهيئة التدريسية االستراتيجيةإظهار جدوى اإلدارة  (4
 .لة المدرسيةتعريف الهيئة التدريسية باألسس العلمية لخصائص وعناصر الرسا (5

 
 :توصيات خاصة بمجال معوقات تتعلق بالمدرسة والعاملين بها . ث
 .االستراتيجيةرفع كفاية مدير المنطقة التعليمية في مجال اإلدارة  (2
 .في البلدان األخرى االستراتيجيةإطالع اإلدارة العليا على نماذج اإلدارة  (2
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مدادهم بنتائج التقييماهتمام اإلدارة العليا لعمليات تقييم أداء مديري المدار  (3  .س وا 
 .تطبيق نموذج اإلدارة الالمركزية في وكالة الغوث الدولية (4
إعطععععاء اإلدارة العليععععا دورات تدريبيعععععة لمععععديري المعععععدارس وفريععععق التطعععععوير المدرسععععي ععععععن اإلدارة  (5

 .االستراتيجية
 

 :توصيات خاصة بمجال معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي . ج
 .سسات المجتمع المحلي والمدرسةزيادة التواصل بين مؤ  (2
 .مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي بالنشاطات التي تقيمها المدرسة (2
 .تقليل الفجوة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدرسة (3
 .االستراتيجيةالعمل على اقناع مؤسسات المجتمع المحلي بجدوى اإلدارة  (4
 .االستراتيجيةية الخاصة باإلدارة حث أولياء األمور على المشاركة في إعداد الخطط المدرس (5
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  مصادر والمراجعمصادر والمراجعالال
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 :المصادر :أوالا 

 القرآن الكريم. 

 :المراجع العربية :ثانياا 

، دار إدارة جديززدة فززي عززالم متغيززر االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2224) عبععد العزيععز صععالح، إبععن حبتععور
 . المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

عزززداد الخطزززة  االسزززتراتيجيالتفكيزززر  (:2224) أبعععو بكعععر، مصعععطفى محمعععود ، العععدار االسزززتراتيجيةوا 
 . الجامعية

 .الجامعة اإلسالمية، غزة إدارة الموارد البشرية، دورة تدريبية،(:  2224)أبو الروس، سامي 
دارة األزمززات االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2222) أبعو قحععف، عبععد السععالم لجامعععة الجديععدة، دار ا، 2، طوا 

 .اإلسكندرية
 .، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندريةاالستراتيجيةأساسيات اإلدارة  (:2994) أبو قحف، عبد السالم

 (.2223 – 5 – 22) ، بتاريخمقابلة شخصية :(2223) فريد عاذره، أبو
 المعدارس نظعر معديري وجهعة معن المدرسعية اإلدارة معوقات) (:2222)ى مصطف خليفة عاشور، أبو

 كليعة الثعاني، الععدد، (22) المجلعد ،دمشزق جامعزة مجلزة كنانعة، بنعي تربيعة مديريعة فعي ومعديراتها
  .األردن اليرموك، جامعة التربية،

 (.2223 – 22 – 4) ، بتاريخمقابلة شخصية :(2223) خليل محمد هاشم، أبو
 قطعاع غعوث فعيال وكالعة معدارس فعي االسعتراتيجي التخطعيط واقعع (:2224) خليعل محمعد هاشعم، أبعو
 . غزة، اإلسالمية الجامعة ،ماجستير رسالة تطويره، وسبل غزة

 .غزة –مقابلة مع رئيس مركز التطوير التربوي محمد مقبل  (:2224) أبو هاشم،
، العععدار مفزززاهيم ونمزززاذج تطبيقيزززة االسزززتراتيجيةاإلدارة  (:2224) إدريعععس، ثابعععت والمرسعععي، جمعععال

 . الجامعية، مصر
 .غزة، فلسطين مقدمة في تصميم البحث التربو ،(: 2224)ستاذ، محمود األغا، إحسان واأل

، مطبععة مقعداد، الطبعة األولى، أدواته، مناهجه، عناصره، البحث التربو  (:2994) إحسان، األغا
 . غزة
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 . ، معهد التربية، عمان، األردنبرنامج الدورة الصيفية لدورة اإلدارة المدرسية (:2224) األونروا
، منشورات دائرة التربية سياسة وكالة الغوث في تعليم الالجئين الفلسطينيين (:2945) وااألونر 

 .والتعليم، األنروا، معهد التربية، عمان، األردن
، معهد التربية، عمان، "برنامج دورة اإلدارة المدرسية" (:2224) األونروا، دائرة التربية والتعليم

 . األردن
 –أساليب اختياره  –مهامه  –صفاته  :دير المدرسة الثانويةم (:2922) البرادعي، عرفان

 . دار الفكر، دمشق سوريا إعداده،
النظرية، "اإلدارة واالشراف التربو   (:2222)البستان، أحمد وعبد الجواد، عبد اهلل وبولس، وصفي 

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، "البحث، الممارسة
، مركز أبحاث رابطة الجامعيين الفلسطينيين، حت االحتاللالتعليم ت (:2992) التميمي، صالح

 . الخليل
فععععي تطععععوير أداء ( 9222 –آيععععزو )فاعليععععة اسععععتخدام نظععععام إدارة الجععععودة  :(2224)التميمععععي، فععععواز 

الوحعدات اإلداريعة فععي وزارة التربيعة والتعلععيم فعي األردن مععن وجهعة نظععر الععاملين فيهععا ودرجعة رضععاهم 
 . جامعة عمان، األردن دكتوراه، رسالةعن هذا النظام، 

ودوره فعععي االرتقعععاء بكفايعععة وفاعليعععة العععنظم  االسعععتراتيجيالتخطعععيط  (:2999) الجنعععدي، ععععادل السعععيد
مركعععز بعععن ، (52 – 34) ص ص، 24 – 24 :، الععععددمجلزززة مسزززتقبل التربيزززة العربيزززةالتعليميعععة، 

 . خلدون للدراسات اإلنمائية
عملياتهزا المعاصزرة  –مداخلها  –مفاهيمها "  االستراتيجية اإلدارة (:2222) فالح حسن، الحسيني

 . األردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "
دور معععدير المدرسعععة الثانويعععة كقائعععد تربعععوي فعععي محافظعععات غعععزة وعالقتعععه (: 2224)العععداعور، سععععيد 

الجامعععة اإلسععالمية، غععزة،  جسززتير،رسززالة مابالثقافععة التنظيميععة للمدرسععة مععن وجهععة نظععر المعلمععين، 
 .فلسطين

فععععي الجامعععععة اإلسععععالمية فععععي ضععععوء معععععايير  االسععععتراتيجيواقععععع التخطععععيط  (:2224) الععععدجني، إيععععاد
 . ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينرسالة ماجستيرالجودة، 
 .ول، األونروا، العدد األمجلة المعلم الطالب، "نشأة معهد التربية : "(2924)فهد الدقاق، 
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، الطبعععة "مفززاهيم وعمليززات وحززاالت دراسززية" االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2225) الععدوري، زكريععا مطلععق
 . العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 .ولى، دار وائل للنشر، الطبعة األاالستراتيجيةأساسيات اإلدارة  (:2225) السالم، مؤيد سعيد
 .(2223 – 5 – 22) ، بتاريخمقابلة شخصية :(2223) السلول، فضل

، الطبعععة األولععى، "مفززاهيم وحززاالت تطبيقيززة" االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2993) السعيد، إسععماعيل محمععد
 . المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر

 فعي المعدارس الحكوميعة مديري لدى االستراتيجي التخطيط معوقات (:2224) داوود عدلي الشاعر،
 . غزة اإلسالمية، الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة غزة، طاعق

تطوير التخطيط اإلداري المدرسي بوكالة الغوث بمحافظات غزة  (:2999) الصالحي، نبيل محمود
، كلية التربية، جامعة عين شمس، رسالة ماجستيرفي ضوء األبعاد الحديثة للتكنولوجيا اإلدارية، 

 . المشترك مع كلية التربية الحكومية، غزةبرنامج الدراسات العليا 
، دار "اإلشراف التربو  مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبه" (:2225) الطعاني، حسن أحمد

 . الشروق، عمان
 . ، الطبعة األولى، الدار الجامعيةوالعولمة االستراتيجيالتخطيط  (:2223) العارف، نادية
، مطبعة 1226إل  عام  1226قطاع غزة من عام تطور التعليم في  (:2222) العاجز، فؤاد
 . المقداد، غزة

تطوير أداء المعلمين في ضوء برنامج المدرسة كمركز " (:2224) جميل، فؤاد ونشوان، العاجز
التربية المستدامة ، السادسبحث مقدم للمؤتمر العلمي ، "التطوير التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة

 .الفيوم، مجلة الفيوم التربوية، للمعلمين في الوطن العربي
، دار الجامععة الجديععدة إدارة األعمزال مززدخل اتخزاذ القزرارات وبنززاء المهزارات (:2223) العبعد، جعالل
 . للنشر، مصر

، الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنشر "مبادىء اإلدارة المدرسية"  (:2222) العمايرة، محمد حسن
 . والتوزيع، عمان، األردن

 المدرسة مدير مسئوليات من االستراتيجي التخطيط :علي بن رجب ،العويسي
www.moe.gov.om\moe\bulletin\04.htm ( 22/12/2213 ) 

http://www.moe.gov.om/moe/bulletin/04.htm
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 .من مسئوليات مدير المدرسة االستراتيجيالتخطيط  :العويسي، رجب بن علي
(11/3/2213 ) kw.com/vb/showthread.php?t=1422-http://www.nokhba . 

 .العصر  المدرسة لمدير االستراتيجية الرؤية :علي بن رجب العويسي،
www.moe.gov.om\moe\bulletin\02.htm ( 5/1/2213 ) 

رسزززالة بيئعععة العمعععل الداخليعععة علعععى العععوالء التنظيمعععي، أثعععر  (:2222) القحطعععاني، محمعععد علعععي معععانع
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ماجستير غير منشورة،

، دار مجععععععدالوي للنشععععععر االسععععععتراتيجيةواإلدارة  االسععععععتراتيجيالتخطععععععيط  (:2222) القطععععععامين، أحمععععععد
 . والتوزيع، عمان
دادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة دور مديري المدارس اإلع" (:2222) اللخاوي، محمد

، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، "في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معلميهم وسبل تطويره
 . غزة

، مجموعععععة النيععععل بقيززززاس األداء المتززززوازن االسززززتراتيجيةاإلدارة  (:2224) عبععععد الحميععععد، المغربععععي
 . العربية، مصر

، لمواجهززة تحززديات القززرن الحززاد  والعشززرين االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2999) عبععد الحميععد، المغربعي
 . مجموعة النيل العربية، مصر

 فزي المشزرفون والمشزرفات يزراه كمزا التربزو  اإلشزراف معوقزات" (2994)د محمع الحسن المغيدي،
 نيالثعا الععدد قطعر، بجامععة التربويعة البحعوث مجلعة ماجسعتير، رسعالة. التعليميزة اإلحسزاء محافظزة
 (.2994 يوليو) عشر
  .الشرقية المكتبة بيروت، المشرق، دار (1226) واإلعالم اللغة في المنجد

قيادة " (:2224) النجوم، إسماعيل وبلو، صالح ونعنيش، جهاد وجبر، سميح وحرحش، ريما
 . مركز تطوير المعلم، رام اهلل "دليل المدرب والمدير –التغيير التربو  

فعععععي المنشعععععةت الصعععععناعية السععععععودية  االسعععععتراتيجيةممارسعععععة اإلدارة  (:2994) أيعععععوب، ناديعععععا حبيعععععب
، نععوفمبر 229 – 94، ص ص 3، الععدد 34، المجلعد مجلزة اإلدارة العامزةوعالقتهعا بقعدرة المنشعأة، 

2994 . 

http://www.nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1422
http://www.nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1422
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المشكالت والصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه المدارس الثانوية " (:2994) باعباد، علي هود
، كلية التربية، مجلة الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، "ة اليمنيةفي الجمهوري

 22المؤتمر السنوي الثاني، الجزء األول، إدارة التعليم في الوطن العربي في عالم متغير، من الفترة 
 . يناير 24 –

 .بية، القاهرةدار النهضة العر ، 2، ط االستراتيجيةاإلدارة  (:2993) بدر، حامد أحمد
 .، بيروت(1265 – 1212) التربية والتعليم في فلسطين بعد النكبة (:2992) بشور، منير
مجلة مؤتة للبحوث ، "عالقة المشرف بمدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم" (:2992) بطاح، أحمد
 . ، جامعة مؤتة، عمان2، عدد 4مجلد والدراسات،

 . ، الجامعة العمالية، القاهرةاالستراتيجيةدارة مقدمة في اإل (:2222) خطاب، عايدة سيد،
ععععالم الكتععععب، تخطززززيط المؤسسزززات التعليميززززة،  (:2224) حعععافظ، محمعععد صععععبري، والسعععيد البحيعععري

 . القاهرة
 .، دار الفكر العربي، القاهرةاإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية(: 2222)حجي، أحمد

، العععدار الجامعيعععة، طزززيط وتنميزززة المزززوارد البشزززريةمزززدخل اسزززتراتيجي لتخ (:2222) حسعععين، راويعععة،
 . اإلسكندرية

فععي التعلععيم الجععامعي  االسععتراتيجيتصععور مقتععرح لتطبيععق التخطععيط  (:2222) حسععين، حسععن مختععار
 (.222 – 259) ، ص ص(4)، عدد مجلة كلية التربيةالمصري، 

، 4المجلد  المعاصرة، مجلة التربية، "مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم" (:2992) زهران، شادة
 . ، القاهرة4العدد

 االستراتيجي التوجه صياغة في ودورها االستراتيجية القيادة (:2222) بكر أبو حسين،علي
 .اليمن عدن، ، جامعةمنشورة ماجستير غير رسالة الجامعي،

ت السياسات واالستراتيجيا"اإلدارة المدرسية الفاعلة (: 2223)السامرائي، طارق عبد الحميد 
 .، دار االبتكار للنشر والتوزيع، عمان، األردن2ط" الحديثة
 مجال التخطيط في الثانوية المدارس مديري مهارات تنمية (:2222) إسماعيل سامية سكيك،

 . غزة الجامعة اإلسالمية،، منشورة غير ماجستير رسالة، غزة بمحافظات االستراتيجي
 . القاهرة، عالم الكتب، الحديثة المدرسية ارةاإلد (:2925) محمد منير، وهيب ومرسي، سمعان
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واقععع الممارسعات اإلداريععة لمععديري التربيعة والتعلععيم فععي محافظعات قطععاع غععزة  :(2222)حععاتم ، شعحادة
، غععزة، الجامعععة اإلسععالمية، رسززالة ماجسززتير، وسععبل تطويرهععا االسععتراتيجيةفععي ضععوء معععايير اإلدارة 

 . فلسطين
 . 2223، القاهرة، األكاديمية الحديثة، االستراتيجيةدارة اإل (:2223)، باسم، شمس الدين

 . ، دار الشروق، عمان"اإلدارة المدرسية الحديثة" (:2222) عابدين، محمد عبد القادر
، دار النهضععععة العربيععععة، (البززززدائل والتنفيززززذ) االسززززتراتيجيةاإلدارة  (:2995) عبععععد الععععرحمن، ابتهععععاج،

 . القاهرة
أهميتهعا وضعرورتها فعي مواجهعة تحعديات التنميعة فعي  االسعتراتيجيةاإلدارة  :(2999) فعؤاد راشعد، عبده

، 3السععنة ، جامعععة أسععيوط، مجلززة دراسززات مسززتقبلية، مركععز دراسععات المسععتقبل، الجمهوريععة اليمنيععة
 . 223 – 244ص ص ، 4العدد 

واقعععععع اإلدارة المدرسعععععية فعععععي محافظعععععة غعععععزة فعععععي ضعععععوء مععععععايير اإلدارة  (:2225) محمعععععود، عسعععععاف
 . فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير،، االستراتيجية

الطبعععة األولععى، ، "األصززول واألسززس العلميززة" االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2222) عععوض، محمععد أحمععد
 . الدار الجامعية

مفهومزززه  -البحزززث العلمزززي(: 2222)عبيعععدات، ذوقعععان وععععدس، عبعععد العععرحمن، وعبعععد الحعععق، كايعععد 
 .عمان، األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع، وأدواته وأساليبه

واقعع اإلدارة المدرسعية فعي محافظعات غعزة فعي ضعوء مععايير  (:2225) محمعود عبعد المجيعد عسعاف،
 .غزة الجامعة اإلسالمية،، منشورة غير ماجستير رسالة، االستراتيجيةاإلدارة 

القعاهرة، : دار النشعر للجامععات، مناهج البحث في العلوم النفسزية والتربويزة(: 2222)عالم، رجاء 
 .مصر
، مطعابع جامععة (أصول علمية وحزاالت عمليزة) االستراتيجيةاإلدارة  (:2995)، كامل السعيد، غراب

 . الرياض، 2ط، الملك سعود
 :، الطبعععة الثانيععة، دار رضععا للنشععر والتوزيعععالتخطززيط أسززس ومبززاد  عامززة (:2222) غنععيم، محمععد

 . عمان
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، IEDOC/E، معهد التربية نشأته وتطوره فلسفته وبرامجه التدريبية (:2999) طرخان، محمد
 . األونروا، معهد التربية، عمان، األردن
، "تطوير اإلدارة المدرسية في دول الخليج العربية"  (:2993) فهمي، محمد سيف ومحمود حسن

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض
، دار الفكر، األسس السيكولوجية –إدارة الصفوف  (:2222) قطامي، يوسف وقطامي، نايفة

 . عمان
، دار الوفععاء مهززارات إداريززة األلفيزة الجديززدة :مززدير القززرن الواحزد والعشززرين (:2222) كامعب، دي

 . للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة
ولعى، ، الطبععة األالتخطيط التربزو ، إطزار لمزدخل تنمزو  جديزد (:2222) محمد، أحمد علي الحعاج

 . دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن
، الطبعععة "تكززوين وتنفيززذ اسززتراتيجية التنززافس"  االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2223) مرسععي، محمععد نبيععل

 . األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية
 .، عالم الكتاب، القاهرة"اإلدارة المدرسية الحديثة"  (:2222) مرسي، محمد

 العربية األولى الدار الطبعة ،االستراتيجي المدرسي التخطيط(: 2222) الخالق عبد محمد مدبولي،
 .القاهرة للكتاب،
 القدرات وبناء االستراتيجي المدرسي للتخطيط مقترح نموذج (:2222) الخالق عبد محمد مدبولي،

 المتحدة، عربيةال جامعة اإلمارات، التربية كلية مجلة الممارسين، من مجموعة لدي التخطيطية
 . ( 232 – 292) ص ص، ( 22) العدد

، المؤسسة الجامعية مشكالت الشباب الجامعي وتحديات التنمية(. 2222)مصطفى األسعد 
 .للدراسات والتوزيع، بيروت

دار " اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلدار  المعاصر" (:2992) مصطفى، صالح عبد الحميد
 . المريخ، الرياض

دائرة التربية والتعليم،  "البرنامج التدريبي لدورة اإلدارة المدرسية "  (:2995) لتربية، األونروامعهد ا
 . دورات في التربية أثناء الخدمة، غزة
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دليل مدير المدرسة إلنجاز مهماته اإلدارية واإلشرافية في مدارس وكالة  (:2924) معهد التربية
 . وا، عماندائرة التربية والتعليم، األونر  الغوث،

 .، غزة"عاماا لألونروا في قطاع غزة  62"  (:2222) مكتب اإلعالم التابع لتونروا،
 .عمان، دار المسيرة، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(:2222) سامي، ملحم

مععدخل متكامععل، دار  –الجععزء األول  – االسززتراتيجيةاإلدارة  (:2222) هععل، شععارلز وجاريععث، جععونز
 . مملكة العربية السعوديةالمريخ، ال

، ترجمعععة محمعععود عبعععد الحميعععد مرسعععي االسزززتراتيجيةاإلدارة  (:2992) هلعععين، تومعععاس وهنجعععر، أمعععين
 . وزهير نعيم الصباا، معهد اإلدارة العامة

 . فلسطين –السلطة الوطنية الفلسطينية ، اإلصدار األول (:2994) وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 . غزة ،http://GFO.SCH/PMS، " برنامج إدارة األداء" ، ( 2229) ة،وكالة الغوث الدولي

 . ، غزة"مهام مدير  المناطق التعليمية " (: 2224)وكالة الغوث الدولية 
فعي الجامععات الفلسعطينية فعي محافظعات غعزة وسعبل  االستراتيجيةواقع اإلدارة  :(2222)هاني ، وهبة
 . فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير،، ويرهاتط

 . ، دار اليازوري العلمية، عماناالستراتيجيةاإلدارة  (:2222) ياسين، سعد غالب
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 ( 1) ملحق رقم

 االستبانة في صورتها األولية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 غــزة – الجامعــة اإلسالميــة

 العليـــا عـمادة الـدراســـات

 كليــــــة التربيــــــــة

 اإلدارة التربوية –قسم أصول التربية 
 

 
 

 كيم استبانةطلب تح

 حفظه هللا ،،،.................... ........................................... / السيد 

 وبعد....... . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ش في أح أضع ل ح أ   ك  هذا االستل اح كأ ا   ل س   لجمع الل انا  المتعاق  ل  اس  م  ان   
 :ت   في اإل ا   الت لب   بهي لعنباحلاعصب  عاى   ج  الماجس

 في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة " 

 "وسبل التغلب عليها 

: لئ لن اً إلى خمس  مجاال  بهي مئعئبقا  تتعاق( 51) بق  ت  تصن ف هذه االستلان  بالمكبن  مح

الم  س ، الم  س  باله ل  بالت   س  ، اإل ا   التعا م  ، الل ل   ، م   االست ات ج  طل ع  اإل ا   )
 . ، بسؤا  مفتبح(بالمجتمع المعاي 

لذا أ جبا مح س ا تك  التك   لق اء  هذه األسلا  لاتع ف عاى  أ ك  في فق ا  هذا االستل اح، 
ناسل ، أب اقت اح بم ى انتمالها بمناسلتها لامجاال  المذكب  ، إج اء التع    عاى الفق   الم

الص غ  التي ت بنها مناسل ، كما  مكنك  التك   لإضاف  أب عذف أي فق ا  لعسب ما ت بنه 
 . مناسلاً 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 إ ا  عاي ال جني.  / إش اف  عطا ئال عم ئم م ئأع/  اللاعل
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 غــزة – الجامعــة اإلسالميــة

 العليـــا عـمادة الـدراســـات

 ـــة التربيــــــــةكليـــ

 اإلدارة التربوية –قسم أصول التربية 
 

 

 ة/ المحترم .............................................................. . ة /ة مديرة /السيد 
 وبعد....... . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 . تعبئة استبانة/ الموضوع 
ستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بدراسة ميدانية يشرفي أن أضع بين أيديكم هذا اال

 :للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية وهي بعنوان
 في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة " 

 "وسبل التغلب عليها 
: بع بندًا إلى خمسة مجاالت وهي معععوقات تتعلق( 42) وقد تم تصنيف هذه االستبانة والمكونة من

، مدير المدرسة، المدرسة والهيئة والتدريسية، اإلدارة التعليمية، البيئة االستراتيجيةطبيعة اإلدارة )
 . ، وسؤالين مفتوحين(والمجتمع المحلي 

أييدك لكل بند بوضع لذا أرجوا التكرم بقراءة كل بند من بنود االستبانة، وتحديد درجة موافقتك أو ت
 .في العمود المناسب أمامه، ثم اإلجابة عن األسئلة المفتوحة( X) إشارة

كلنا أمل في إجابتكم عن جميع بنود االستبانة بدقة وموضوعية، واإلجابة الصحيحة هي التي تعبر 
ج في مدرستكم ألنها السبيل األمثل للوصول إلى نتائ االستراتيجيةعن معوق لتطبيق اإلدارة 

 . صادقة، علمًا بأن هذه البيانات التي ستدلي بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
 الباحث                                                                       
 أحمد محمد العطار                                                                 

 :أمام اإلجابة المناسبة لكل بند( x) ضع إشارة -:امةبيانات ع :أوالا 
 . (  ) أنثى، (   ) ذكر :الجنس. 2
 . (   ) ماجستير فما فوق، (   ) بكالوريوس، (   ) دبلوم :المؤهل العلمي. 2
 :عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي كمدير مدرسة. 3

 (  ) سنوات 22من أكثر ، (   ) سنوات 22إلى  4من ، (   ) سنوات 4أقل من 
 . (  ) إعدادي، (   ) ابتدائي :المرحلة التعليمية. 4
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 :فقرات االستبانة :ثانياا 
 . االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  :المجال األول

 الععبععنععععععععععععععععععععد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

 جداً 

2 
لمفعععععععععاهيم المسعععععععععتخدمة فعععععععععي اإلدارة غمعععععععععوض ا
 . االستراتيجية

     

2 
عععععدم امععععتالك المععععدارس لتسععععس العلميععععة التععععي 

 . االستراتيجيةتبنى عليها اإلدارة 
     

3 
اعتبعععار رؤيعععة المدرسعععة مجعععرد شععععارات يصععععب 

 . تحقيقها
     

4 
اسععتخدام معععدراء المعععدارس لعععرؤى ال تتناسعععب معععع 

 . البيئة المدرسية
     

5 
بة إحعععععععداث تعععععععوازن وتوافعععععععق بعععععععين اإلدارة صععععععععو 

 . االستراتيجيةاإلجرائية واإلدارة 
     

4 
صعوبة تحليل نقعاط القعوة والضععف التعي تواجعه 

 . المدرسة
     

4 
صعععوبة تععوافر قاعععدة بيانععات تبنععى عليهععا اإلدارة 

 . االستراتيجية
     

2 
صعععوبة التنبعععؤ بمسععتقبل المدرسعععة يعيععق تطبيعععق 

 . اتيجيةاالستر اإلدارة 
     

9 
صععععوبة التنبعععؤ بعععأثر المتغيعععرات الخارجيعععة علعععى 
 . النشاطات المدرسية المخطط لها في المستقبل

     

22 
صعععععوبة التنبععععؤ بععععأثر المتغيععععرات الداخليععععة علععععى 
 . النشاطات المدرسية المخطط لها في المستقبل

     

22 
التجديعععععععععععععد المسعععععععععععععتمر فعععععععععععععي نظريعععععععععععععات اإلدارة 

 . ا يعيق من تطبيقهاوتطوره االستراتيجية
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22 
األوضععاع غيععر المسععتقرة تحععد مععن عمليععة التنبععؤ 

 .بمستقبل المدرسة
     

23       
24       

 . معوقات تتعلق بمدير المدرسة :المجال الثاني

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 جداا 

 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة
 جداا 

2 
ضععععععععف امعععععععتالك المعععععععدير ألسعععععععس التفكيعععععععر 

 . االستراتيجي
     

2 
ضعععععععععععف خبععععععععععرة المععععععععععدير بخطععععععععععوات اإلدارة 

 . االستراتيجية
     

3 
ضعععععف قععععدرة المععععدير علععععى صععععياغة الرؤيععععة 

 . المستقبلية للمدرسة
     

4 
قلة تعوافر الوقعت الكعافي لعدى المعدير لمتابععة 

 . االستراتيجيةالخطة 
     

5 
باألسععععععععاليب العلميععععععععة  قلععععععععة معرفععععععععة المععععععععدير

 . المستخدمة في التنبؤ بالعمل المستقبلي
     

4 
ععععععععدم امعععععععتالك المعععععععدير للمهعععععععارات اإلداريعععععععة 

 . االستراتيجيةالخاصة باإلدارة 
     

4 
عععععدم تلععععق المععععدير التععععدريب الكععععافي إلعععععداد 

 . االستراتيجيةالخطة 
     

2 
قلععععععة إطععععععالع المععععععدير علععععععى نمععععععاذج لععععععإلدارة 

 . ي بلدان أخرىف االستراتيجية
     

9 

اسععععععععععتخدام مععععععععععدير المدرسععععععععععة لععععععععععنمط اإلدارة 
التقليععععععععععععععدي يحععععععععععععععول دون اسععععععععععععععتخدام اإلدارة 

 . االستراتيجية
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قلعععة مشعععاركة معععدير المدرسعععة أعضعععاء الهيئعععة  22
 . االستراتيجيةالتدريسية بوضع الخطة 

     

22 
كثعععععععرة األعمعععععععال الروتينيعععععععة اليوميعععععععة لمععععععععدير 

إلدارة المدرسعععععععععععععععة يحعععععععععععععععد معععععععععععععععن تطبيعععععععععععععععق ا
 . االستراتيجية

     

22 
كثععععععرة األعمععععععال اإلداريععععععة فععععععي بدايععععععة العععععععام 
الدراسعععععي تقلعععععل معععععن اهتمعععععام المعععععدير بإععععععداد 

 . االستراتيجيةالخطة 

     

23       
24       

 . معوقات تتعلق بالمدرسة والعالمين بها :المجال الثالث

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة متوسطة مرتفعة جداا 

 منخفضة
 جداا 

2 
قلعة معرفععة الهيئععة التدريسععية باألسععس العلميععة 

 . لخصائص وعناصر الرسالة المدرسية
     

2 
ضعععععععف اقتنععععععاع الهيئععععععة التدريسععععععية بجععععععدوى 

 . االستراتيجيةاإلدارة 
     

3 
عععدم تقبععل أعضععاء الهيئععة التدريسععية للتغييععر 

 . االستراتيجيةرة يحد من استخدام اإلدا
     

4 

قلعععععععععة الدافعيعععععععععة لعععععععععدى الععععععععععاملين بالمدرسعععععععععة 
 االسععععععععتراتيجيةبالمشععععععععاركة بوضععععععععع الخطععععععععة 

 . للمدرسة

     

5 
ضعععععف اهتمععععام العععععاملين فععععي المدرسععععة بمععععا 

 . يقوم به فريق التطوير المدرسي
     

4 
قلعععععععععة اهتمعععععععععام الهيئعععععععععة التدريسعععععععععية بمواكبعععععععععة 

 . يالتطورات العلمية في المجال التربو 
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4 

اعتبععععععار معظععععععم أعضععععععاء الهيئععععععة التدريسععععععية 
علععععععععى أنهععععععععا مضععععععععيعة  االسععععععععتراتيجيةاإلدارة 
 . للوقت

     

2 

نقعععععععص اإلمكانعععععععات والمعععععععوارد المتاحعععععععة فعععععععي 
المدرسععععععة تعيععععععق اسععععععتخدام المععععععديرين اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

9 
تواجععد المععدارس المشععتركة فععي المبنععى الواحععد 

 . الستراتيجيةايحد من تطبيق اإلدارة 
     

تعععععععدد الععععععرؤى المسععععععتقبلية ألعضععععععاء الهيئععععععة  22
 . االستراتيجيةالتدريسية يعيق تطبيق اإلدارة 

     

22 
زيعادة معععدالت الكثافععة الطالبيعة فععي الفصععول 
الدراسععععععععععععععععية تحععععععععععععععععد مععععععععععععععععن عمليععععععععععععععععة اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

22 
قلة اهتمام الهيئة التدريسية بمواكبعة التغيعرات 

ولوجيعععة والتطعععورات العلميعععة فعععي المجعععال التكن
 . التربوي

     

23       
24       

 

 . معوقات تتعلق باإلدارة التعليمية :المجال الرابع

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 جداا 

 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة
 جداا 

2 
ر ضعععف كفايععة مععدير المنطقععة التعليميععة يععؤث

 االستراتيجيةسلبًا على سير عملية اإلدارة 
     

2 
مركزية اإلدارة في وكالة الغعوث تعرقعل القيعام 

 . بهذا النوع من اإلدارة
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3 
قلعة إطععالع اإلدارة العليععا علععى نمععاذج لععإلدارة 

 . في بلدان أخرى االستراتيجية
     

4 
ععععععدم تخصعععععيص ميزانيعععععة معععععن اإلدارة العليعععععا 

 االستراتيجيةتطبيق اإلدارة لتغطية تكاليف 
     

5 

ضععععععف اهتمعععععام اإلدارة العليعععععا بمعععععنح حعععععوافز 
للمععععععععععععدارس التععععععععععععي تهععععععععععععتم بتطبيععععععععععععق اإلدارة 

 اإلستراتيجة

     

4 
نقل معديري المعدارس يعؤثر سعلبًا علعى تطبيعق 

 . االستراتيجيةاإلدارة 
     

4 
قلععععة اهتمععععام اإلدارة العليععععا بتخفععععيض نصععععاب 

 . رسيأعضاء فريق التطوير المد
     

2 

إهمععععال اإلدارة العليععععا تقععععديم التغذيععععة الراجعععععة 
الضعععرورية معععن قبعععل المسعععئولين ععععن متابععععة 

 االستراتيجيةاإلدارة 

     

9 

قلعععععععة اهتمعععععععام اإلدارة العليعععععععا بإعطعععععععاء دورات 
تدريبيعععععة لمعععععديري المعععععدارس وفريعععععق التطعععععوير 

 . االستراتيجيةالمدرسي عن اإلدارة 

     

ء والمختصععععين فععععي اإلدارة نععععدرة عععععدد الخبععععرا 22
 . في اإلدارة العليا االستراتيجية

     

ضعععععف المتابعععععة الميدانيععععة مععععن قبععععل اإلدارة  22
 . االستراتيجيةالعليا لتطبيق اإلدارة 

     

كثعرة األعمعال الروتينيعة اليوميعة لعإلدارة العليععا  22
 . االستراتيجيةيحد من تطبيق اإلدارة 

     

23       
24       
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 . معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي :المجال الخامس

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة متوسطة مرتفعة جداا 

 منخفضة
 جداا 

2 
ضعععععف اقتنععععاع مؤسسععععات المجتمععععع المحلععععي 

 . االستراتيجيةبجدوى اإلدارة 
      

2 

حلعععععععي الفجععععععوة بععععععين مؤسسعععععععات المجتمععععععع الم
والمدرسععععععععععععة تعععععععععععععوق مععععععععععععن تطبيععععععععععععق اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

3 

قلعععععععة العععععععدعم المعنعععععععوي والمعععععععادي معععععععن قبعععععععل 
المؤسسعععات والجمعيعععات لعععدعم تطبيعععق اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

4 
إهمال مؤسسات المجتمع المحلعي النشعاطات 

 .التي تقيمها المدرسة
     

5 

تركيعععععز جهعععععود مؤسسعععععات المجتمعععععع المحلعععععي 
ألوضععععععاع االقتصععععععادية واالجتماعيععععععة علععععععى ا

 . االستراتيجيةيعيق تطبيق اإلدارة 

     

4 

ضععععععف التواصعععععل بعععععين مؤسسعععععات المجتمعععععع 
المحلععععععي والمدرسعععععععة يعيعععععععق اسعععععععتخدام اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

4 
تغيعععرات البيئعععة الخارجيعععة المحيطعععة بالمدرسعععة 

 . االستراتيجيةتعيق تطبيق اإلدارة 
     

2 
األسععععععرة بتنفيععععععذ األنشععععععطة ضعععععععف مسععععععاهمة 

 . المطلوبة التي يكلف بها الطالب
     

9 

قلععععة اسععععتجابة أوليععععاء األمععععور للمشععععاركة فععععي 
إعععععداد الخطععععط المدرسععععية الخاصععععة بععععاإلدارة 

 . االستراتيجية
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22 
األحعداث السياسعية المتالحقععة والسعريعة علععى 
السععععاحة الفلسععععطينية لععععه تععععأثير مباشععععر علععععى 

 . تراتيجيةاالستطبيق اإلدارة 

     

22 
األوضععاع االقتصععادية الصعععبة التععي يعيشععها 
الطععالب وقلععة دخععل األسععرة الفلسععطينية يعيععق 

 االستراتيجيةتطبيق اإلدارة 

     

22 
قلععععة اسععععتجابة أوليععععاء األمععععور للمشععععاركة فععععي 

 . االستراتيجيةتطبيق اإلدارة 
     

23       
24       

 

 األسئلة المفتوحة  :ثالثا  

 :  مقت ع  لاتغاب عاى المعبقا عاب

5. ................................................................................................. 

4. ................................................................................................. 

4. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................. 

1. ................................................................................................. 
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  ( 2) ملحق رقم

 بأسماء السادة المحكمين قائمة

 مكان العمل االسم الرقم
 الجامعة اإلسالمية عليان عبد اهلل الحولي. د 2
 الجامعة اإلسالمية محمد عثمان األغا. د 2
 الجامعة اإلسالمية سليمان حسين المزين. د 3
 الجامعة اإلسالمية وسيم الهابيل. د 4
 جامعة األقصى ام محمد أبو حشيشبس. د 5
 جامعة األزهر عصام حسن اللوح. د 4
 جامعة األمة كمال تربان . د 4
 وكالة الغوث فريد أبو عاذرة. أ 2
 وكالة الغوث نعيمة المدلل. د 9
 وكالة الغوث سعد نبهان. د 22
 وكالة الغوث إبراهيم عواد. د 22
 وكالة الغوث يحيي ماضي. د 22
 وكالة الغوث حمد الشيخ عليم. أ 23
 وكالة الغوث محمد أبو هاشم. أ 24
 وكالة الغوث عالء حرب. أ 25
 وكالة الغوث توفيق شحادة. أ 24
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 (3) ملحق رقم
 نهائيةاالستبانة في صورتها ال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غــزة – الجامعــة اإلسالميــة

 العليـــا عـمادة الـدراســـات

 ـــة التربيــــــــةكليـــ

 اإلدارة التربوية –أصول التربية قسم 

 

. ة /ة مديرة /السيد 
 ة/ المحترم .............................................................. 

 وبعد....... . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 . تعبئة استبانة/ الموضوع 

ستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بدراسة ميدانية يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا اال
 :للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية وهي بعنوان

 في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة االستراتيجيةمعوقات تطبيق اإلدارة "
 "وسبل التغلب عليها

: بع بندًا إلى خمسة مجاالت وهي معععوقات تتعلق (54) وقد تم تصنيف هذه االستبانة والمكونة من
، مدير المدرسة، المدرسة والهيئة التدريسية، اإلدارة العليا، البيئة االستراتيجيةطبيعة اإلدارة )

 . ، وسؤال مفتوح(والمجتمع المحلي
د بوضع لذا أرجو التكرم بقراءة كل بند من بنود االستبانة، وتحديد درجة موافقتك أو تأييدك لكل بن

 .في العمود المناسب أمامه، ثم اإلجابة عن السؤال المفتوح( X) إشارة
كلنا أمل في إجابتكم عن جميع بنود االستبانة بدقة وموضوعية، واإلجابة الصحيحة هي التي تعبر 

في مدرستكم ألنها السبيل األمثل للوصول إلى نتائج  االستراتيجيةعن معوق لتطبيق اإلدارة 
 . بأن هذه البيانات التي ستدلي بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط صادقة، علماً 

 :نرجو من سيادتكم بعد تعبئة االستبانة إرسالها عل  البريد التالي/ مالحظة 
ahmedelattar350@yahoo.com 

 الباحث 
 أحمد محمد العطار 

 

mailto:ahmedelattar350@yahoo.com
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 :أمام اإلجابة المناسبة لكل بند( x) ضع إشارة -:امةبيانات ع :أوالا 
 . (  ) أنثى، (   ) ذكر :الجنس. 2
 . (   ) ماجستير فأكثر، (   ) بكالوريوس فأقل :المؤهل العلمي. 2
 :عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي كمدير مدرسة. 3

 (  ) سنوات 22أكثر من  ،(  ) سنوات 22إلى  5من  ،(  ) سنوات 5أقل من 
 . (  ) إعدادي، (   ) ابتدائي :المرحلة التعليمية. 4

 :فقرات االستبانة :ثانياا 

 . االستراتيجيةمعوقات تتعلق بطبيعة اإلدارة  - :المجال األول
إحعععدى االتجاهعععات الحديثعععة فعععي اإلدارة ترتكعععز علعععى استشعععراف المؤسسعععة "  :هعععي االسعععتراتيجيةاإلدارة 

اتيجياتها المسعععععتقبلية بنعععععاًء علعععععى تحليعععععل دقيعععععق لقعععععدراتها الداخليعععععة للمسعععععتقبل وصعععععياغة رؤيتهعععععا واسعععععتر 
علعععى  االسعععتراتيجيةوالمتغيعععرات المحيطعععة فعععي بيئتهعععا الخارجيعععة التعععي تعععؤثر فعععي أدائهعععا، وترتكعععز اإلدارة 

 :مرحلتين هما
 (إدارة األداء) االستراتيجية، ومرحلة تنفيذ (التخطيط ) االستراتيجيةمرحلة إعداد 

 

 ززنززززززززززززززززززززدالززب الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة متوسطة مرتفعة جداا 

 منخفضة
 جداا 

2 

غموض المفاهيم المستخدمة في اإلدارة 
التخطععععععععععععععععععيط )مثععععععععععععععععععل  االسععععععععععععععععععتراتيجية

 ( . التقييم –إدارة األداء  – االستراتيجي

     

2 
اعتبععععار رؤيععععة المدرسععععة مجععععرد شعععععارات 

 . يصعب تحقيقها
     

3 
بة إحععععععداث تععععععوازن وتوافععععععق بععععععين صعععععععو 

 . االستراتيجيةاإلدارة اإلجرائية واإلدارة 
     

4 
صععععععوبة تحديعععععد نقعععععاط القعععععوة والضععععععف 

 . التي تواجه المدرسة
     

5 
صعوبة توافر قاعدة بيانعات تبنعى عليهعا 

 . االستراتيجيةاإلدارة 
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      . صعوبة التنبؤ بمستقبل المدرسة 4

4 
ثر المتغيعرات الخارجيعة صعوبة التنبؤ بعأ

 . على النشاطات المدرسية المخطط لها
     

2 
صعععوبة التنبععؤ بععأثر المتغيععرات الداخليععة 
 . على النشاطات المدرسية المخطط لها

     

9 
التغييعععععر المسعععععتمر فعععععي نظريعععععات اإلدارة 

 . يعيق من تطبيقها االستراتيجية
     

22 
صععععععععوبة القيعععععععام بعععععععإجراء تقيعععععععيم ذاتععععععععي 

لمجععععععاالت عمععععععل المدرسععععععة  موضععععععوعي
 . للتعرف على نقاط القوة والضعف

     

22 
صععععععوبة التنبععععععؤ بالمخعععععاطر المسععععععتقبلية 

 . التي ستواجه المدرسة
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 . معوقات تتعلق بمدير المدرسة :المجال الثاني

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 جداا 

 ضةمنخف منخفضة متوسطة مرتفعة
 جداا 

2 
ضععف امعتالك المعدير ألسعس التخطعيط 

 . االستراتيجي
     

2 
ضععععععف خبعععععرة المعععععدير بخطعععععوات اإلدارة 

 . االستراتيجية
     

3 
ضعف قدرة المدير على صياغة الرؤيعة 

 . المستقبلية للمدرسة
     

4 
قلععععة تععععوافر الوقععععت الكععععافي لععععدى المععععدير 

 . االستراتيجيةلمتابعة مدى تنفيذ الخطة 
     

5 

قلععععة معرفععععة المععععدير باألسععععاليب العلميععععة 
المسعععععععععععععتخدمة فعععععععععععععي التنبعععععععععععععؤ بالعمعععععععععععععل 

 . المستقبلي

     

4 
ضعف قدرة المدير على تحديعد حاجعات 

 . المدرسة وأولوياتها
     

4 
ععععععععدم تلقعععععععي المعععععععدير التعععععععدريب الكعععععععافي 

 . االستراتيجيةإلعداد الخطة 
     

2 
قلععة إطععالع المععدير علععى نمععاذج لعععإلدارة 

 . في بلدان أخرى اتيجيةاالستر 
     

9 
اسعععععتخدام معععععدير المدرسعععععة لعععععنمط اإلدارة 

 . التقليدي
     

22 
ععععععدم تشعععععجيع معععععدير المدرسعععععة أعضعععععاء 
الهيئععععععععة التدريسععععععععية للمشععععععععاركة بوضععععععععع 

 . االستراتيجيةالخطة 

     

22 
كثعععرة األعمعععال الروتينيعععة اليوميعععة لمعععدير 

 . المدرسة
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 . بالمدرسة والعاملين بها معوقات تتعلق :المجال الثالث

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 جداا 

 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة
 جداا 

2 

قلعععععة معرفععععععة الهيئععععععة التدريسععععععية باألسععععععس 
العلميععععععة لخصععععععائص وعناصععععععر الرسععععععالة 

 . المدرسية

     

2 
ضععععف اقتنعععاع الهيئعععة التدريسعععية بجعععدوى 

 . راتيجيةاالستاإلدارة 
     

3 
مقاومععة أعضععاء الهيئععة التدريسععية للتغييععر 

 . االستراتيجيةيحد من استخدام اإلدارة 
     

4 

قلععععععة الدافعيععععععة لععععععدى العععععععاملين بالمدرسععععععة 
 االسعععععتراتيجيةبالمشععععاركة بوضعععععع الخطععععة 

 . للمدرسة

     

5 
ضععف اهتمعام العععاملين فعي المدرسعة بمععا 

 . يقوم به فريق التطوير المدرسي
     

4 
قلععععععة اهتمععععععام الهيئععععععة التدريسععععععية بمواكبععععععة 
التغيععععععععععرات التكنولوجيععععععععععة فععععععععععي المجعععععععععععال 

 . التربوي

     

قلععععععة اهتمععععععام الهيئععععععة التدريسععععععية بمواكبععععععة  4
 . التطورات العلمية في المجال التربوي

     

2 
اعتبعععار معظعععم أعضعععاء الهيئعععة التدريسعععية 

علععععى أنهععععا مضععععيعة  االسععععتراتيجيةاإلدارة 
 . للوقت

     

نقععععص اإلمكانععععات والمععععوارد المتاحععععة فععععي  9
 . المدرسة

     

22 
تواجعععععد المعععععدارس المشعععععتركة فعععععي المبنعععععى 

 . الواحد
     

      . الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية 22
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 . معوقات تتعلق باإلدارة العليا :المجال الرابع
فعي وكالعة الغعوث الدوليعة بغعزة ونائبيعه ورئعيس رئيس برنامج التربيعة والتعلعيم " :اإلدارة العليا وتتمثل في

 "مركز التطوير التربوي ونائبه ومديري المناطق التعليمية

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة جداا 

 جداا 

2 
ضععععف كفايعععة معععدير المنطقعععة التعليميعععة 

 . ةاالستراتيجيفي مجال اإلدارة 
     

2 
مركزيععة اإلدارة فععي وكالععة الغععوث تعرقععل 

 . القيام بهذا النوع من اإلدارة
     

3 
قلععععة إطععععالع اإلدارة العليععععا علععععى نمععععاذج 

 . في بلدان أخرى االستراتيجيةلإلدارة 
     

4 

ضعععععععععف اهتمععععععععام اإلدارة العليععععععععا بمععععععععنح 
حععععععوافز للمععععععدارس التععععععي تهععععععتم بتطبيععععععق 

 اإلدارة اإلستراتيجة

     

5 
كثرة عمليات نقل معديري المعدارس يعؤثر 

 . االستراتيجيةسلبًا على تطبيق اإلدارة 
     

4 

قلععععععععة اهتمععععععععام اإلدارة العليععععععععا بتخفععععععععيض 
نصعععععععععععاب أعضعععععععععععاء فريعععععععععععق التطععععععععععععوير 

 . المدرسي

     

4 

إهمععال اإلدارة العليععا لعمليععات تقيععيم أداء 
معععععععععدادهم بنتعععععععععائج معععععععععديري  المعععععععععدارس وا 
 . التقييم

     

2 

اإلدارة العليعا بإعطععاء دورات  قلعة اهتمععام
تدريبيععععععععععة لمععععععععععديري المععععععععععدارس وفريععععععععععق 
التطععععععععععععععععوير المدرسععععععععععععععععي عععععععععععععععععن اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

9 
نعععععدرة الخبعععععراء والمختصعععععين فعععععي اإلدارة 

 . في اإلدارة العليا االستراتيجية
     

22 
ضعععععععف المتابعععععععة الميدانيععععععة مععععععن قبععععععل 
اإلدارة العليععععععععععععععععععععععععععععا لتطبيععععععععععععععععععععععععععععق اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

22 
كثععرة األعمععال الروتينيعععة اليوميععة لعععإلدارة 
العليععععا يحعععععد معععععن متابعععععة معععععدى تطبيعععععق 

 . االستراتيجيةاإلدارة 
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 . معوقات تتعلق بالبيئة والمجتمع المحلي :المجال الخامس

 الززبززنززززززززززززززززززززد الرقم
 المعوق درجة

 مرتفعة
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة جداا 

 جداا 

2 
ضعععععععععف اقتنععععععععاع مؤسسععععععععات المجتمععععععععع 

 . االستراتيجيةالمحلي بجدوى اإلدارة 
     

2 

الفجععوة بععين مؤسسععات المجتمععع المحلععي 
والمدرسعععععععة تعيعععععععق معععععععن تطبيعععععععق اإلدارة 

 . االستراتيجية

     

3 

قلعععة الععععدعم المعنععععوي والمعععادي مععععن قبععععل 
المؤسسعععععات والجمعيعععععات لعععععدعم تطبيعععععق 

 . االستراتيجيةاإلدارة 

     

4 
إهمعععععععال مؤسسعععععععات المجتمعععععععع المحلعععععععي 

 .النشاطات التي تقيمها المدرسة
     

5 
ضعععععععععععف التواصععععععععععل بععععععععععين مؤسسععععععععععات 

 . المجتمع المحلي والمدرسة
     

4 
تغيعععععععععرات البيئعععععععععة الخارجيعععععععععة المحيطعععععععععة 

 . بالمدرسة
     

4 
ضعععف مسععاهمة األسععرة بتنفيععذ األنشععطة 

 . المطلوبة التي يكلف بها الطالب
     

2 

تجابة أوليععععاء األمععععور للمشععععاركة قلععععة اسعععع
فعععي إعععععداد الخطعععط المدرسععععية الخاصععععة 

 . االستراتيجيةباإلدارة 

     

9 
تسععارع األحععداث السياسععية علععى السععاحة 

 . الفلسطينية
     

صعععععععوبة األوضععععععاع االقتصععععععادية التععععععي  22
 . يعيشها الطلبة

     

  السؤال المفتو  :ثالثاا 
 :حلول مقترحة للتغلب على المعوقات

2) ........................................................................................... 
2) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................... 
4) ........................................................................................... 


