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 ىيتدرجت تطبيق اإلدارة االسرتاتيجيت يف املذارس الثان
 مبنطقت الباحت من وجهت نظر املعلمني

 ذادـــــإع
 عبذالىاحذ سعىد الزهرانيد. 

 انًشبركأستبش اإلزارة انتربىٌت وانترطٍط 

 بكهٍت انتربٍت جبيعت انببحت

 
 ص لخستامل

ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمي درجة تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة 
من وجية نظر المعممين واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة البحث من الباحة 

( معمم من المعممين بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة واستخدام الباحث اداة استبانة لجمع 011)
يجية من درجة وضوح مفيوم ومبادئ االدارة االسترات \0بيانات الدِّراَسة وتوصمت نتائج الدراسة الي: 

( 8558وجية نظر المعممين جاءت بدرجة كبيرة  فقد جاء المتوسط العام لفقرات ىذا المحور )
وجود معوقات تطبيق اإلدارة  \8( واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة(5 1561واالنحراف المعياري )

متوسط العام اإلستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين حيث جاء ال
وجود المقترحات  \3( واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة(5 1558( واالنحراف المعياري )8568لمفقرات )

التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين 
( واالتجاه العام لمفقرات 1565( واالنحراف المعياري )8550حيث جاء  المتوسط العام لمفقرات )

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع  \4)كبيرة(5 
الي المؤىل العممي وسنوات الخبرة وعدد الدورات والمسمى الوظيفي واوصت الدراسة التعريف 

عمي وضع رؤية واضحة ورسالة القيادات بالمدارس بأىمية تطبيق اإلدارة االستراتيجية والعمل 
  .واىداف مفيومة لجميع العاممين

 .: االدارة المدرسية، االدارة االستراتيجيةالكممات المفتاحية

 0202/ 22/  02:  انبحثإستالو تبرٌد 

 
 0202:    /     /  انبحثإستالو تبرٌد 

 0202 / 20/ 02انبحث :  قبىلتبرٌد 

 
 0202:    /     / انبحث قبىلتبرٌد 
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The degree of implementation of strategic management in 

secondary schools in the area of the Baha from the point of 

view of teachers. 

Abstract 

The objective of this research is to identify the degree of strategic 

management application in high schools in Al-Baha Region from the 

point of view of the teachers. The researcher used the analytical 

descriptive method. The research sample consisted of 100 teachers in 

high schools in Al-Baha Region. The researcher used a questionnaire 

to collect the study data. The results of the study found: 1\ The degree 

of clarity of the concept and principles of strategic management from 

the point of view of teachers came to a large extent. The general 

average of the paragraphs of this axis is (2.58), the standard deviation 

is (0.60) and the general trend of paragraphs is (large).  2\The 

obstacles to the implementation of strategic management in high 

schools in Al-Baha Region from the point of view of the teachers. The 

general average of the subjects of this axis is (2.68), the standard 

deviation is (0.52) and the general trend of paragraphs is (large). 3\ 

The absence of statistically significant differences on the answers of 

the respondents on the subject of the study is due to the scientific 

qualification, years of experience, number of courses and job title  .4\ 

The study recommended that school leaders shall be aware of the 

importance of applying strategic management and work on developing 

a clear vision, mission and objectives that are understandable to all 

employees. 

Keywords: School Management, Strategic Management. 
 

 

 

 



 ...زرجت تطبٍق اإلزارة االستراتٍجٍت فً انًسارس انثبَىٌت 

 

 

 

 

 0202  يبرس  – األولانعسز                                    عت انًُىفٍت                                          جبي –يجهت كهٍت انتربٍت 

 

799 

 :انبحث يقسيت

حظيت اإلدارة باىتمام كبير، ويعزى ىذا االىتمام إلى طبيعتيا، ووظائفيا، وغاياتيا، فمن حيث   
طبيعتيا تعد اإلدارة فرعا من فروع العموم اإلنسانية، و يكاد  إنجاز األعمال في المنظمات ال يتأتى 

ود البشرية بالشكل الذي يمكنيا من إال بيا،  فيي عممية إنسانية تستيدف التعاون والتنسيق بين الجي
 استغالل ما لدييا من إمكانيات وما يتوفر ليا من وسائل لتحقيق أىداف محدودة بأقل وقت وكمفة5

لى جيود اإلداريين وفعاليتيم عمى أنيا من         وفي العصر الحديث أصبح ينظر إلى اإلدارة وا 
ليو، فقد ثبت أن نجاح أي مشروع يتوقف بالدرجة أىم العوامل التي يعزى تقدم المجتمعات أو فشميا إ

 (Dessler, Gary, 20175األولى عمى نوعية اإلدارة )
وتعد اإلدارة التعميمية ترجمة حقيقية لمفمسفة التي ينشدىا المجتمع، ومن ثم فإن المدرسة يجب أن    

ي المجتمع، وىي لن تكون بيئة تربوية صالحة بالقياس إلى البيئات والمؤسسات األخرى الموجودة ف
 (81095مستوى تربوي عال )الشافعي، حسن أحمد، تكون بيئة تربوية صالحة إال إذا كانت إدارتيا عمى 

حيث تمعب اإلدارة التعميمية دورا أساسيا في نجاح العممية التعميمية، نظرا ألن كفاءة وفعالية    
ي وما يستتبع ذلك من وجود كفاءات عممية اإلدارة التعميمية ينعكس إيجابيا عمى جودة النظام التعميم

قادرة عمى المشاركة بفاعمية في تحقيق ما تصبو إليو الدول من تقدم ورقي في كافة المجاالت 
 (81095)حسن، جمال عبد المطيف 

واإلدارة االستراتيجية أحد المفاىيم اإلدارية التي يمكن تطبيقيا في مختمف أنواع المؤسسات بصفة    
سسات التربوية بصفة خاصة، وأن اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات التعميم تسيم في رفع عامة والمؤ 

الجودة في العممية التعميمية، من خالل قيام تمك المؤسسات بتحديد الرؤية المستقبمية ليا، وتحديد 
مى معرفة غايتيا عمى المدى الطويل، وتحديد أبعاد العالقة المتوقعة بينيا وبين بيئتيا بما يساعد ع

عناصر القوة والضعف من أجل تحديد األىداف عمى المدى البعيد ومراجعتيا وتقييميا )جاد الرب، 
(5 كما أن اإلدارة االستراتيجية ضرورية في مؤسسات التعميم وتؤدي إلى رفع أداء 8106سيد محمد 

خدمت أسموب المؤسسات في الحاضر والمستقبل، وقد أجمعت منظمات األعمال العالمية التي است
(، فتطوير اإلدارة االستراتيجية ىو تغير في Ugboro, et al 2011اإلدارة االستراتيجية عمى ذلك )

 ,Mishraعممية تطوير اإلدارة التي تقوم بقصد تعزيز القدرة االستراتيجية واألداء في أي مؤسسة5 )
R.C 20175) 
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 مشكمة الدراسة. 
يا حديثا يساىم في تحقيق أداء إداري يتسم بالكفاءة والفاعمية تعتبر اإلدارة االستراتيجية منيجا إدار 

مما يساىم في زيادة مستوى الجودة التعميمية ولمعالجة العديد من أوجو القصور اإلداري )إبراىيم، 
( ودراسة العتيبي 8101( ويؤكد ذلك ما أوصت بو كل من دراسة الحربي )8108محمد محمد 

بضرورة تطوير إدارات التربية والتعميم في ضوء منيج اإلدارة  (8107(  ودراسة الشحنة )8104)
اإلستراتيجية، وتييئة البيئة التعميمية المناسبة لتطبيق منيج اإلدارة اإلستراتيجية بما يؤدي إلى 
االرتقاء بمستوى األداء اإلداري إلدارات التربية والتعميم، وتحقيق جودة وكفاءة الخدمات التعميمية 

ا إلى األخذ بنمط اإلدارة اإلستراتيجية من منطمق أن التغير والتحول الذي يحصل في المقدمة5 كم
عالم اليوم يفرض عمى المدير أن يكون قادرا عمى استعمال األدوات المناسبة لمواجية ىذه التحديات 

جاب وفي مقدمتيا اإلدارة االستراتيجية ومن ىذا المنطمق يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في اال
عمي السؤال الرئيسي ما درجة تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من 

 وجية نظر المعممين ؟
 ويتفرع عنه األسئمة الفرعية التالية:

ما درجة وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين بالمدراس  05
 الثانوية بمنطقة الباحة ؟

معوقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية نظر  ما 85
 المعممين ؟

ما المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة من  35
 وجية نظر المعممين ؟

 أهداف الدراسة :
وم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر تيدف الدراسة إلى الكشف عن درجة وضوح مفي 

المعممين كما تيدف إلى الكشف عن معوقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس الثانوية 
بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين و إلى التوصل إلى المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة 

 لباحة من وجية نظر المعممين5اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة ا
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 فروض الدراسة:
: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الفرض االول

 الي المؤىل العممي5 
: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الفرض الثاني

 الي سنوات الخبرة5
: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع لثالثالفرض ا

 الي عدد الدورات5
: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الفرض الرابع

 الي المسمى الوظيفي5
 أهمية الدراسة:

 في اآلتي:تكمن أىمية الدراسة 
 يث أنو ومن خالل البحث في المكتبات تبين قمت الدراسات التي تناولت موضوع في حداثتيا ح

 اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية من وجية نظر المعممين5
  تزويد صناع القرار في إدارة التعميم بصورة واضحة عن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في

 المدارس الثانوية بمنطقة الباحة5
 عد صناع القرار في وزارة التعميم إلى كل ما يتعمق بالجيود الرامية إلى اتخاذ يمكن أن تسا

قرارات وتوفير آليات معينة لتطبيق اإلدارة االستراتيجية في جميع اإلدارات التربوية، وكذلك 
 مراعاة أىم العوامل التي تساعد في تطوير تمك اإلدارات في ضوء مفيوم ىذه اإلدارة5

 العديد من الباحثين إلجراء أبحاث ودراسات قد تساىم في تطوير أداء  تساعد ىذه الدراسة
 مديري المدارس باستخدام اإلدارة االستراتيجية5

  تسيم ىذه الدراسة في إضافة بعض المعرفة إلى المكتبة العربية حول تطبيق اإلدارة
 اإلستراتيجية في اإلدارة المدرسية5

 اء المؤسسات التعميمية، والذي ينعكس بدوره عمى يمكن أن تساعد ىذه الدراسة في تطوير أد
 تقدم ورقي المجتمع5
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  يمكن أن تساعد نتائج ىذه الدراسة في مواكبة التطورات الحديثة والتغييرات المنتظرة لمواجية
 المستقبل وخاصة في اإلدارة المدرسية5

 مصطمحات الدراسة:
 اإلدارة المدرسية:

(5 اإلدارة المدرسية عمى أنيا "جميع الجيود واألنشطة 8107عرفيا )مرسى، ناىد بيجت محمد     
والعمميات من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة وتوجيو، والتي يقوم بيا المدير مع العاممين معو من 
عداد الطالب من جميع النواحي )عقميا وأخالقيا ووجدانيا  داريين بغرض بناء وا  مدرسين وا 

أن يتكيف بنجاح مع المجتمع، ويحافظ عمى بيئتو المحيطة  واجتماعيا555 وغيرىا لمساعدتو عمى
 ويساىم في تقدم مجتمعو"

وتعرف إجرائيا بأنيا: عمى أنو الكل المتكامل والمنظم والذي يتألف من عناصر مادية وبشرية   
ومجموعة من العمميات المتشابكة التي تتكامل فيما بينيا سواء داخل المدرسة أو خارجيا مع البيئة 

 محيطة بيا من أجل تحقيق أىدافيا5ال
 اإلدارة االستراتيجية:

( بانيا مجموعة من الخطوات التي يمكن لإلدارة 8108عرفيا )المقدم، مصطفى صالح محمد    
من خالليا تحويل قيم المؤسسة ورسالتيا وغاياتيا وأىدافيا إلى استراتيجية فعمو وشاممة تمر بعدة 

 تقويم(5 –تصحيح  –تطبيق  –مراحل )صياغة 
وتعرف إجرائيا بأنيا: عممية إدارية تستيدف التوظيف األمثل لمموارد المتاحة لممنظمة من أجل     

 تحقيق الغايات واألىداف المحددة والعمل عمى تنفيذىا وفق اإلمكانات المتاحة5
 حدود الدراسة:

 5 8109الدراسي : تمت الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام حدود زمانية 
 تحقيق الدراسة عمي المعممين بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة5حدود مكانية : 
 تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية حدود موضوعية :

 نظر المعممين5
 



 ...زرجت تطبٍق اإلزارة االستراتٍجٍت فً انًسارس انثبَىٌت 

 

 

 

 

 0202  يبرس  – األولانعسز                                    عت انًُىفٍت                                          جبي –يجهت كهٍت انتربٍت 

 

022 

 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية.

إلى التعرف عمى طبيعة األداء المدرسي في ضوء الفكر (5 ىدفت الدراسة 8107دراسة )الشحنة  05
(5 واستخدام الباحث الدراسة المنيج الوصفي واستخدم 868المعاصر وتكونت عينو البحث من )

توفير اإلمكانات  \0الدراسة استبانة موجية لبعض أفراد الجياز وتوصمت نتائج الدراسة الي: 
تطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية بمدارس التعميم المادية والبشرية وتييئة المناخ المناسب ل

ضرورة التوافق بين االستراتيجية والييكل التنظيمي  \8الثانوي العام بمحافظة بور سعيد5 
االىتمام باألنشطة المدرسية وتنوعيا وتوفير اإلمكانات الالزمة  \4لممدرسة والبيئة المحيطة بيا5 

 ا5ليا وتشجيع الطالب عمى المشاركة فيي
(5 ىدفت الدراسة إلى تعريف كيف يمكن تطوير الممارسات اإلدارية 8104دراسة )مرسي  85

لرؤساء مجالس األقسام األكاديمية في كمية البنات جامعة عين شمس عمى ضوء مدخل اإلدارة 
( عضو من 811االستراتيجية واستخدمت الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

ريس واستخدمت الدراسة أداة استبيان موجو إلى أعضاء ىيئة التدريس اعضاء ىيئة التد
ال يوجد بالمدرسة الثانوية العامة نوع من المبادرة ورغبة  \0وتوصمت نتائج الدراسة الي التالي: 

في التغيير5 ال يوجد بالمدرسة الثانوية العامة استراتيجية واضحة تعتبر سبب وجودىا، والميام 
ال تقوم المدرسة الثانوية العامة بصياغة خطة استراتيجية واضحة  \8ميا5 التي وجدت من أج

ال تقوم إدارة المدرسة الثانوية العامة بإعداد الخطة االستراتيجية بكافة  \3ومحددة لتطوير أدائيا5 
 ال يوجد توافق بين االستراتيجية والييكل التنظيمي لممدرسة والبيئة المحيطة5 \4جوانبيا5 

(5 ىدفت الدراسة الي تحديد مفيوم القيادة االستراتيجية 8100حمد، أشرف السعيد أحمد دراسة )م 35
واىميتيا وابعادىا في ادارة المؤسسات التعميمية والتعرف عمى واقع ممارسة مدير المدارس 

( من مديري 094الثانوية بمدينة جدة ألبعاد القيادة االستراتيجية وتكونت عينة الدراسة من )
الثانوية واستخدام الباحث المنيج الوصفي واستخدمت الدراسة اداه استبيان وقد اظيرت المدارس 

نتائج الدراسة ان سموكيات القيادة االستراتيجية تمارس احيانا وليست سموكا دائما لمديري 
 المدارس الثانوية5
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يو نظر ه(5 ىدف الدراسة الى واقع تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وج0436دراسة )البقمي  45
القيادات األكاديمية والكشف عن معوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية وتقديم المقترحات التي قد 
تساىم في تطبيق اإلدارة االستراتيجية في جامعو الطائف، استخدم الباحث المنيج الوصفي 

نتائج  ( قائدا وتوصمت الدراسة الى000المسحي االستبانة أداه ليا وتكونت عينو الدراسة من )
اىميا: ان درجة تطبيق جامعو الطائف لإلدارة االستراتيجية بشكل عام ودرجو وجود معوقات 

 تطبيق اإلدارة االستراتيجية جاءت بدرجو متوسطو5
(5  ىدفت الدراسة إلى تقديم دليل إرشادي لمديري المدارس االبتدائية 8108دراسة )حسين  55

مدارسيم، واستخدم الباحث المنيج الوصفي  يساعدىم عمى تطبيق التخطيط االستراتيجي في
التحميمي وانتيت الدراسة ببناء دليل إرشادي لمديري مدارس التعميم قبل الجامعي يتطمب لتحقيقو 
مجموعة من المتطمبات منيا5 نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي داخل وخارج المدرسة5 ومشاركة 

 يجية5 جميع العاممين بالمدرسة في وضع الخطة االسترات
 الدراسات االجنبية.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اإلصالح في تدريب  (.Yamina, et al 2014دراسة ) 05
وتكميف مدير المدرسة المستقبمي، ومدى االعتماد عمى الكفايات، وقد وضعت وزارة التربية 

حول إدراك  والتعميم في كندا معايير لمكفايات خاصة بمديري المدارس واستخدم البحث استبيانا
ومعتقدات الكفاءة الذاتية لمديري المدارس، وذلك فيما يرتبط بالكفايات وما يرتبط بيا من 
عوامل أخرى ومن أىم النتائج التي توصمت الدراسة زيادة الوزن النسبي إلدارة الخدمات 

ن وجود فروق التعميمية، يمييا الموارد البشرية ثم البيئة التعميمية وفي النياية اإلدارة5 كما تبي
بين المستويات اإلدارية والتدريسية وحجم المدرسة، فالمديرون الذين تمقوا تنمية مينية مكونة 

 من حمقات بحث قد شعروا بكفاءة ذاتية مقارنة بالمديرين الذين لم يتمقوا تنمية مينية5
ديري ىدفت الدراسة لمتعرف عمى مستويات القيادة االستراتيجية لم (.Kaen, 2013دراسة ) 85

المدارس ومستويات الكفاءة المدرسية والعالقة بين نمط القيادة االستراتيجية وفاعمية المدرسة، 
واستخدم الباحث المنيج الوصفي وطبقت الدراسة مجموعة من االستبيانات عمى عينة من 
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مديري المدارس والمعممين وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين القيادة 
 راتيجية وفاعمية المدرسة5االست

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طرق قضاء مديري المدارس  .Tulowitzki, 2013)دراسة ) 35
لوقتيم، وكيفية تعامميم مع األمور المتعمقة بتطوير المدرسة الثانوية في فرنسا، ويقدم ىذا 

ن معظم البحث طرقا كمية وكيفية تشترك فييا خمس كميات فرنسية، وأوضحت النتائج أ
المديرين قد وضعوا قوانين تؤكد عمى أىمية تطوير المدرسة الثانوية، باإلضافة إلى استخدام 
العديد من الوسائل التكنولوجية في تطوير الممارسات التعميمية داخل المدرسة، ويشمل ذلك 

 إدارة االمتحانات وشئون الطالب وتدريب المعممين واإلداريين عمى حد سواء5
ىدفت الدراسة إلى معرفة كيف يمكن لمبادرات  (Meredith & Lydia, 2012دراسة ) 45

الحكم الذاتي لممدارس باعتبارىا موجو جديدة لإلصالح من تحسين وتطوير المدارس، إذ 
ركزت عمى سمطة صنع القرار وبناء القدرات المدرسية، ومشاركة القطاعات المختمفة، 

ي لممدارس ليا دور كبير في زيادة تحسين وتوصمت الدراسة إلى أن مبادرات الحكم الذات
المدارس وتطويرىا وفي حرية التصرف في اتخاذ القرار التعميمي وبناء القدرات في المدرسة 

 ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في العممية التعميمية5
ص 5 من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة، يمكن استخالالتعميق عمي الدراسات السابقة

 بعض النقاط :
اىتمت كثير من الدراسات السابقة بتطوير اإلدارة المدرسية في مراحل التعميم المختمفة مع  -

 التركيز عمى مدراء ىذه المدارس والعمل عمى تطوير وتنمية ممارساتيم ومياراتيم القيادية 5
تخدم أسموب ستة اختمفت الدراسات السابقة في أسموب تطوير اإلدارة المدرسية فمنيا من اس -

 سجما أو إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 5
 التركيز في أغمب ىذه الدراسات عمى مراحل التعميم العام ومرحمة التعميم األساسي 5 -
 ندرة استخدام اإلدارة اإلستراتيجية كمدخل لتطوير اإلدارة المدرسية5 -
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 االطار النظري:
 المحور االول: االدارة االستراتيجية

 ال: مفهوم اإلدارة االستراتيجية:او 
شيد مفيوم اإلدارة االستراتيجية تطورا سريعا في المؤسسات المختمفة، وذلك ألنيا تؤكد عمى   

تكاممية عمل المؤسسة، ومحاولتيا التعامل الفعال مع اإلشكاليات اإلدارية المختمفة حتى أصبحت 
معاصرة الالزمة لفيم عمل ىذه المؤسسات، وسبل اإلدارة االستراتيجية تمثل أحد المداخل اإلدارية ال

االرتقاء بأدائيا، ومن ثم تعددت األىداف التي تحاول تحقيقيا في المؤسسات التعميمية )ضحاوي & 
 ( 8101المميجي 

حيث يمكن تعريف االدارة االستراتيجية عمى أنيا "الطريقة التي تستخدميا المنظمة في النضال من   
فيي تحدد التيديدات والفرص الموجودة في البيئة التي تعمل فييا المنظمة وفي أجل تحقيق أىدافيا 

نفس الوقت تحدد الموارد والقدرات المتاحة في المنظمة لمتعامل مع التيديدات واقتناص الفرص 
 (81015)عبوي، زيد منير

ن ( بانيا "تمك العممية التي تتألف مVogel, R., & Güttel, W.H. 2013كما عرفيا )  
مجموعة من الخطوات تقوم من خالليا اإلدارة العميا بتحميل القيود الموجودة في البيئة الخارجية، 
وأوجو القوة والضعف في المنظمة، وتحديد الرسالة واألىداف، ثم وضع االستراتيجيات وتطبيقيا 

 وممارسة الرقابة5
امل مع البيئة الداخمية وتعرف أيضا عمى أنيا ترتكز "عمى وضع خطط تنفيذية شاممة لمتع   

 (Noland, J. & Phillips, R. 20105والخارجية لممنظمة من أجل تحقيق أىداف طويمة األجل )
وقد عرفيا أحد الباحثين بأنيا: "تصور المنظمة عن العالقة المتوقعة بينيا وبين بيئتيا بحيث    

لبعيد، والمدى الذي يجب أن يوضح ىذا التصور نوع العمميات التي يجب القيام بيا عمى المدى ا
 5(Simba& Namusonge 2015تذىب إليو المنظمة )

 ثانيا: أهداف اإلدارة االستراتيجية.
تعد اإلدارة االستراتيجية مزيجا من عمميات التخطيط المنطقي كالتخطيط االستراتيجي وبعض    

ف عن اإلدارة العادية في توجييا العمميات السياسية واالجتماعية والسموكية فاإلدارة االستراتيجية تختم
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الرئيسي، ففي حين تيتم اإلدارة العادية بالمنظمة من الداخل فإن اإلدارة االستراتيجية تيتم بكل من 
المستفيدين والبيئة عمى حد سواء، فيي محاولة لتعديل اتجاىات المنظمة وجعميا أكثر مالءمة مع 

 (:8109عبد الرؤف صالح،  البيئة الخارجية وىي تيدف إلى )احمد، المميجي
تييئة المنظمة داخميا بإجراء التعديالت في الييكل التنظيمي واإلجراء والقواعد واألنظمة والقوى  05

 العاممة بالشكل الذي يزيد من قدرتيا عمى التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية5
األجل واألىداف السنوية  تحديد األولويات واألىمية النسبية بحيث يتم وضع األىداف طويمة 85

 والسياسات5
اتخاذ قرارات ىامة ومؤثرة تعمل عمى زيادة حصة المنظمة في السوق، وزيادة رضاء المتعاممين  35

معيا، وزيادة المكاسب ألصحاب المصمحة من وجودىا سواء كانوا من المساىمين أم من 
 المجتمع كمو أو قطاع منو5

قرارات والتنسيق والرقابة وتصحيح االنحرافات لوجود زيادة فاعمية وكفاءة عمميات اتخاذ ال 45
 معايير واضحة تتمثل في األىداف االستراتيجية5

التركيز عمى البيئة الخارجية باعتبار أن استغالل الفرص ومقاومة التيديدات ىي المعيار  55
 األساسي لنجاح المنظمات5

لممدير اكتشاف المشاكل مبكرا تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والتيديدات بحيث يمكن  65
وبالتالي يمكن األخذ بزمام القيادة بدال من أن تكون القرارات ىي رد فعل الستراتيجيات 

 اآلخرين5
 تسييل عمميات االتصال داخل المنظمة5 75
وجود نظام لإلدارة االستراتيجية يتكون من إجراءات وخطوات معينة يشعر العاممون من خاللو  85

 مي في التعامل مع المشكالت5بأىمية المنيج العم
تشجيع اشتراك العاممين من خالل العمل الجامعي مما يزيد التزام العاممين، لتحقيق الخطط   95

التي اشتركوا في مناقشتيا ووافقوا عمييا، ويقمل من مقاومتيم لمتغيير، ويزيد من فيميم ألسس 
 تقييم األداء وفتح الحوافز داخل المنظمة5
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اممين أكثر ابتكارا وتحديدا عندما يفيمون ويساندون رسالة المؤسسة تجعل المديرين والع 015
 وأىدافيا، واستراتيجياتيا5 

 ثالثا: أهمية اإلدارة االستراتيجية.
تتجمى وتظير أىمية اإلدارة اإلستراتيجية في استجابتيا لمتحديات التي تواجو المنظمة في الوقت 

ة تعكس أفضل البدائل والخيارات المتاحة لممنظمة  الحاضر، باتخاذىا قرارات إستراتيجية مستقبمي
 ,Kungوباإلضافة إلى ىذا تبرز أىمية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية بالمؤسسات التعميمية في النقاط )

Lucy, 2017:التالية ) 
تساعد المدرسة عمى تطوير وتحسين أدائيا من خالل الموازنة بين عنصري كفاءة وفاعمية  05

عن الكفاءة بأنيا عمل األشياء بشكل صحيح، أما الفاعمية عمل األشياء  األداء، حيث يعبر
الصحيحة وىنا يكون دور اإلدارة اإلستراتيجية متمثال في خمق التوازن بين ىاتين الرؤيتين 

 (81085)البموى، الفى بن ناصر، 
عمى  تساعد عمى تحقيق تكامل السموك لألفراد ضمن إطار الفريق الواحد مما يعكس إيجابيا 85

تقميل حدة الصراع التنظيمي داخل المدرسة كما أنيا توضح األسس الخاصة بتحديد 
 (81075المسئوليات الفردية )االحمري، شمسة عمي سعد، 

تشجع عمى بمورة وتكوين األفكار المتطورة مما يعني زيادة القدرة عمى االبتكار واإلبداع داخل  35
 المدرسة5

 التنافسي لممدرسة وتقييمو والتنبؤ واالستمرار5تساىم باستمرار في تحسين المركز  45
توضح اإلطار العام لتحسين التنسيق والسيطرة عمى األنشطة وبالتالي فإنيا تؤدي إلى تقميل  55

 التكاليف5
تساىم عمى توجيو وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية وبذلك فإنيا تحقق النظرة الشمولية لمعمل  65

ة والعوائد يتم توضيحيا من خالل عمميات اإلدارة االستراتيجية، حيث أن العالقة بين اإلنتاجي
 ومن خالل توجو األفراد داخل المنظمة نحو االتجاه الصحيح لموصول إلى النتائج المرغوبة5
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 رابعا: متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية.
ا ما يمي )خميل، نبيل يحتاج تطبيق اإلدارة االستراتيجية إلى توافر مجموعة من المتطمبات أبرزى

 (: 8105سعد، 
إعادة تصميم الييكل التنظيمي لممدرسة: وىو يشمل حصر وتخطيط األنشطة والفعاليات،  -0

 وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعمومات، وتصميم نظم الربط والمتابعة والتقييم5
ي جوىر العمل تصميم وتأكيد الميزة التنافسية: وىي تركز عمى عنصر التميز النسبي، وى -8

 اإلداري االستراتيجي، وتنشأ الميزة التنافسية من خالل القيم التي تخمقيا لدى عمالئيا5
إعادة تصميم العالقات مع المناخ والبيئة المحيطة : وىو يشمل تحديد وتشكيل العالقات مع  -3

 العمالء، وتحديد العالقات مع المؤسسات المنافسة، وتصميم العالقات مع الدولة5
تأكيد القدرات الذاتية لمتطوير واالبتكار : ولتحقيق وظيفة االبتكار واإلبداع البد من االلتزام  -4

 بالمبادئ التالية :
 التنمية المستمرة لألفراد العالمين في المؤسسة5 -
 خمق روح المبادرة واإلقدام بين العاممين5 -
 لبحث العممي5توثيق أواصر العالقة مع المؤسسات األكاديمية ومراكز ا -
تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير : حيث تعتبر مشاركة األفراد العاممين في عممية التخطيط  -5

واتخاذ القرار المتعمقة بالعمل من أىم األسس التي تقوم عمييا القيادة الناجحة في مجال التغيير 
ذال لمجيد ف سبيل تحقيق التربوي؛ فيكون األفراد القائمون عمى إحداث التغيير أكثر التزاما، وب

أىدافو، وسيكون األفراد المستيدفون بو أكثر استعدادا لتقبل التغيير، والوفاء بمتطمباتو، متى ما 
 أتيحت ليم الفرصة لممشاركة في كل خطوة من خطوات عممية التغيير5

 خامسًا: المعوقات التي تؤثر عمى عمميات اإلدارة االستراتيجية.
قات التي تواجو المدرسة وتؤثر عمى ممارسة التخطيط االستراتيجي، ومن أىم ىناك العديد من المعو 

(، )المغربي& 8108(، )حسين 8119ىذه المعوقات بعد االطالع عمي كل من )الكرخي، مجيد 
 (81165غريبة 

 5التغير السريع في وتيرة البيئة الخارجية قد يجعل التخطيط االستراتيجي متقادما قبل أن يكتمل 
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 رة اإلدارة المدرسية عمى تحديد األىداف وبناء خطة استراتيجية5ضعف قد 
 5مقاومة بعض العاممين في المدرسة لمتغيير 
 5عدم وضوح المسئوليات داخل المدرسة وضعف ىيكميا التنظيمي 
 5انشغال مدير المدرسة بالمشكالت الروتينية اليومية 
 رسة بحيث تكون عقبة أساسية في قصور وضعف الموارد المادية والبشرية المتاحة أمام المد

 استخدام مفيوم اإلدارة االستراتيجية5
 5محدودية فيم مدير المدرسة لخطوات التخطيط االستراتيجي 
 5قمة مشاركة المدرسة بجميع مستوياتيا في عممية التخطيط 
 5زيادة حدة المنافسة بين المدرسة ومثيالتيا في البيئة الخارجية 
 جي الفعال إلى تكمفة عالية ووقت كبير5احتياج التخطيط االستراتي 
  عدم قناعة اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي، وميميم إلى تقبل التخطيط االستراتيجي عند

 وجود األزمات فقط5
 5عدم وجود نظام مناسب لممعمومات يساعد عمى ممارسة التخطيط اإلستراتيجي 
 لممديرين، والقصور في نظم المعمومات الكفء  عدم التوافق بين ميام التخطيط والميارات الفردية

التي توفر البيانات والمعمومات األساسية لممارسة عممية التخطيط اإلستراتيجي بالجودة 
 المناسبة في الوقت المناسب، باإلضافة إلى تطبيق البرامج المساعدة في اتخاذ القرار5

 طيط والبرمجة والتنفيذ والمراقبة عجز القيادات عن إعداد السياسات اإلجرائية الخاصة بالتخ
والمتابعة والتقويم لما يخدم العمل اإلداري في المنظمة، وانعزال القائمين عمى إعداد الخطط 

 وابتعادىم عن مباشرة التنفيذ مما يجعل التقييم بعيدا عن الواقع5
 5قمة االىتمام بإعادة التأىيل لمعاممين، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

 المحور الثاني: االدارة المدرسية.
 مفهوم االدارة المدرسية.

( بانيا: الجيو التي تشرف عمى تيسير االمور المدرسو Mutch & Collins 2012فقد عرفيا )   
والتخطيط لمعمميو التربويو فييا ويمثميا مدير المدرسو ومساعديو وىي تشكل ىمزه الوصل بين 
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( ىي كل نشاط تتحقق من ورائو 8107د )العجمي، كروز تراحيب المدرسو والمجتمع المحمي5 ويؤك
 االغراض التربويو وفق نماذج مختاره ومحدده من قبل المدرسو5

(5 بانيا عمميو تخطيط وتنسيق وتوجيو كل عمل تعميمي وتربوي 8107وقد عرفيا )بدران، شبل    
 يحدث داخل المدرسو من خالل تطوير وتقديم التعميم

 ة المدرسية.أهمية اإلدار 
ال تزال تظير أىمية اإلدارة المدرسية كمما تقدم الزمن وكمما ازدادت الحضارة وتغيرت مفاىيم    

التربية وكمما تطور التعميم وفي العصر الحاضر تختمف أىمية اإلدارة المدرسية من بمد إلى آخر 
في الكونغو كما تختمف عن فأىمية اإلدارة المدرسية في أمريكا تختمف عن أىمية اإلدارة المدرسية 

أىمية الدراسة في اليند وىذا االختالف يتماشى مع المفيوم السياسي لمتربية في كل بمد من ىذه 
 (81065البمدان )عامر، فرج المبروك عمر 

كما تعد اإلدارة المدرسية من أىم عناصر العممية التعميمية التربوية، وترجع أىميتيا لدور المدرسة    
فيا وحدة تنفيذية لجميع العمميات التربوية في ميدان العمل التربوي، ويتطمب ممن يقوم الحيوي بوص

بإدارتيا أن يمتمك الخبرة التربوية القائمة عمى اإلعداد الخاص لمقيام بيذا العمل القيادي بكفاءة عالية 
 (Kowalski, Theodore J, 20125لتحقيق األىداف المحددة )

المدرسية المستوى اإلجرائي الفعمي لإلدارة التعميمية، فمن خالليا تحقق ومما سبق تعد اإلدارة   
أىداف المجتمع وآمالو وتطمعاتو، حيث تقوم ببناء الشخصية السميمة في كافة الجوانب العقمية 
عداد القوى البشرية القادرة عمى اإلنتاج5 فمم تعد وظيفة اإلدارة  والجسمية واالجتماعية واالنفعالية، وا 

رسية تسييرا روتينيا ألمور المدرسية، ولم يعد ىدف مدير المدرسة مجرد المحافظة عمى النظام المد
في المدرسة والتأكد من سير الدراسة وفق الجدول الموضوع فحسب، بل أصبح محور العمل لمدير 
المدرسة يدور حول التمميذ، وحول توفير كل اإلمكانيات والظروف التي تساعد عمى توجيو نموه 

 (Gorton, Richard A 20125لعقمي والبدني والروحي واألخالقي )ا
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 اهداف االدارة المدرسية واسس نجاحها.
تتنوع أىداف اإلدارة المدرسية بتنوع أىداف المدرسة من عصر إلى آخر وبطبيعة النظام التربوي     

لتالي )عابدين، محمد في المجتمع والدولة، حيث يمكن إجمال أىداف اإلدارة المدرسية، في النقاط ا
 (81155عبد القادر 

  توفير الظروف واإلمكانات التي تساعد عمى نمو الطالب بشكل متوازن ومتكامل: عقميا وجسميا
 وروحيا واجتماعيا ونفسيا5

  تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بيا المجتمع ونشرىا وتحقيق التكيف والتوافق
 االجتماعيين 5

 عدتو في اختيار الخبرات التي تساعده عمى النمو الشخصي، ومساعدتو في توجيو المتعمم ومسا
عداده لمسئولياتو 5  حل مشكالتو وا 

 5 المساىمة في دراسة المجتمع، وحل مشكالتو، وتحقيق أىدافو 
  (81175ومن أىدافيا أيضا )المعايطة، عبدالعزيز عطااهلل 
  شراف داخل المدرسة بصورة جيدة إنجاز جميع عمميات اإلدارة من تخطيط وتنظيم ومتابعة وا 

 فعالة 5
  مراعاة الفروق الفردية في توزيع الميام والمسئوليات بين العاممين في المدرسة، بما يناسب

 إمكانياتيم 5
 5 جعل المدرسة مجتمع مصغر يمثل المجتمع اإلسالمي بكل قيمو 
 5 ربط المدرسة بالمجتمع، ليتكيف الطالب مع مجتمع ويسيم في تقدمو 
 وقع المشكالت المختمف، ووضع الحمول المناسبة ليا مقدما 5ت 
  توفير اتصال جيد بين أفراد المدرسة، لتسود العالقات الجيدة بين العاممين، وحسن التصرف في

 شتى األمور 5
  بشكل  –التي تم اإلشارة إلييا  –ولكي تقوم اإلدارة المدرسية بمياميا، ولتحقق األىداف المنشودة

 Rebore, Ronaldيجب أن تتوفر فييا األسس والعوامل الالزمة لنجاحيا منيا )فعال ومتسق 
W 2012:) 
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 5 التعاون بين المدرسة وأولياء األمور والمسئولين في البيئة 
 العالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاممين في اإلدارة المدرسية 5

دارية ومناىج توافر اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة من تالميذ و  ىيئة عاممين وشئون مالية وا 
 دراسية 5

 التعاون بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحمي5
 ولكي تحقق اإلدارة المدرسية ىذه األىداف يجب أن تتمتع بالخصائص التالية    
(Eacott, Scott 2011 81065( & )سالمة، عادل عبد الفتاح) 

 الموضوعية في تحقيق أىدافيا 5أن تكون إدارة ىادفة : أي تعتمد عمى  05
 أن تكون إدارة إيجابية : أي يكون ليا الدور القيادي الرائد في مجاالت العمل وتوجييو 5 85
 أن تكون إدارة اجتماعية : أي أن تكون بعيدة عن االستبداد والتسمط، مدركة لمصالح العام5 35
أو تربوية معينة قد تسيء إلى أن تكون إدارة إنسانية : أي ال تنحاز إلى آراء أو مذاىب فكرية  45

 العمل التربوي لسبب أو آلخر 5
 أن تكون إدارة ديمقراطية : أي تعمل عمى المساواة بالمشاركة والتنسيق 5 55

 وىذه الخصائص تفرض عمى اإلدارة المدرسية أن : 
 5 تكون متماشية مع الفمسفة االجتماعية والسياسية لممجتمع 
  5تتسم بالمرونة في الحركة والعمل 
 5 تتميز بالكفاءة والفاعمية 
 5 تتسم بالقدرة عمى استخدام اإلستراتيجيات المناسبة عند اتخاذ القرار 
 5 تواكب التغيير وقادرة عمى استخدام التكنولوجيا اإلدارية 
 5 تكون قادرة عمى العمل بروح الفريق وتنظيم العمل بينيم 
 خطط ومراجعتيا وفق األىداف الموضوعية تكون قادرة عمى المتابعة والتقييم لجميع البرامج وال

 لممدرسة5
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 إجراءات البحث
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمي درجة تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية    

بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين ويتناول وصف إلجراءات البحث الميدانية لتحقيق أىداف 
البحث، وتتضمن تحديد المنيج المتبع في البحث، ومجتمع البحث، وعينة البحث، وأداة البحث 

 التحقق من صدقيا وثباتيا، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحميل النتائج5و 
 منهج البحث:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة؛ قمت باستخدام المنيج الوصفي التحميمي: "ويختص المنيج   
الوصفي عمى جمع البيانات والحقائق وتصنيفيا وتبويبيا؛ باإلضافة إلى تحميميا التحميل الكافي 

دقيق المتعمق؛ بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير ليذه النتائج؛ لذلك يتم استخدام أساليب القياس ال
والتصنيف والتفسير؛ بيدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن 

 (875، ص  8118الظاىرة موضوع الدراسة  )صابر وخفاجة،
 مجتمع البحث وعينته:

مع البحث في المعممين بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة وتم اختيار عينة البحث يتمثل مجت    
 ( فرد  011عشوائيا من المعممين، وبمغ عدد العينة )

 أداة البحث:
بعد أن تم االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث، قام الباحث ببناء وتطوير   

يق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من استبانو بيدف التعرف عمي درجة تطب
 وجية نظر المعممين5 

وفي سبيل الحصول عمى المعمومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث،   
اعتمدت عمى االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطموبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي 

 لإلجابة عمى تساؤالتو وتحقيق أىدافو5
 وصف أداة البحث )االستبانة(:

 ( محاور رئيسية تخدم ىدف الدراسة35لقد احتوت االستبانة في صورتيا النيائية عمى )
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 صدق أداة البحث:
 :الصدق الظاهري 

عمى مجموعة بعد االنتياء من إعداد االستبانة وبناء فقراتيا، تم عرض االستبانة في صورتيا األولية 
من السادة المحكمين؛ وذلك لمتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراتيا بالمحور الذي تنتمي إليو، 
ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتيا المغوية ومالءمتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجمو، 

رد مما يرونو واقتراح طرق تحسينيا وذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما و 
 مناسبًا5

وبعد استعادة النسخ المحكمة من السادة المحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين تم اعادة    
عادة صياغة بعض العبارات في االستبانة وذلك فيما اتفق عميو  صياغة االستبانة حيث تم حذف وا 

شكميا النيائي بعد التأكد من %( من السادة المحكمون، وبذلك أصبحت االستبانة في  81أكثر من )
 ( فقرة 445صدقيا الظاىري مكونة من )

 صدق االتساق الداخمي ألداة البحث:
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة 

( فرد  31تم حساب صدق االتساق الداخمي وفقًا الستجابات العينة االستطالعية التي بمغ عددىا )
درجات كل فقرة  والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو  وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين

 ( صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة :0الفقرة  من محاور االستبانة حيث يوضح الجدول رقم )
 ( صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة1جدول رقم )
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 لدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي ( السابق أن معامالت ارتباط الفقرات  با0يتبين من الجدول رقم )
(، وجاءت 1510إليو الفقرة  من محاور االستبانة جاءت جميعيًا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية مما يدل عمى توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخمي 
 لفقرات  محاور االستبانة5

 ين محاور االستبانة حساب االتساق الداخمي ب 
تم حساب صدق االتساق الداخمي بين محاور الدراسة وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 

( التالي درجة االتساق 8درجات كل محور والدرجة الكمية لالستبانة حيث يوضح الجدول رقم )
 الداخمي بين محاور االستبانة :
 االستبانة ( صدق االتساق الداخمي بين محاور2جدول رقم )

يعبيم  انًحىر

 االرتببط

انًحىس االول " دسجخ وضىح يفهىو ويجبدٌ االداسح االستشاتُجُخ يٍ وجهخ َظش 

 **879. انًعهًٍُ "

انًحىس انخبٍَ " يعىلبد تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ فٍ انًذاسط انخبَىَخ ثًُطمخ 

 **792. انجبحخ يٍ وجهخ َظش انًعهًٍُ.

ىلبد تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ فٍ انًذاسط انخبَىَخ ثًُطمخ انًحىس انخبنج " يع

 **921. انجبحخ يٍ وجهخ َظش انًعهًٍُ.
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( أن معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكمية لالستبانة جاءت جميعيًا دالة 8يتبين من الجدول رقم )
م عالية مما يدل عمى (، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قي1510إحصائيًا عند مستوى داللة )

 توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة5
 :ثبات أداة البحث 

لحساب ثبات اداة البحث تم ايجاد معامل الثبات الفا كرونباخ لمحاور  االستبانة و يوضح الجدول 
 ( درجة الثبات ألداة البحث :3رقم )

 الدراسة ( معامل الفا كرونباخ لمحاور3جدول رقم )
 عسز انفقراث انًحىر

يعبيم انفب 

 كروَببخ

انًحىس االول "دسجخ وضىح يفهىو ويجبدٌ االداسح االستشاتُجُخ 

 يٍ وجهخ َظش انًعهًٍُ "
18 . 876 

انًحىس انخبٍَ "يعىلبد تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ فٍ انًذاسط 

 انخبَىَخ ثًُطمخ انجبحخ يٍ وجهخ َظش انًعهًٍُ"
12 .891 

حىس انخبنج "انًمتشحبد انتٍ تسهى فٍ تطىَش اإلداسح انً

اإلستشاتُجُخ ثبنًذاسط انخبَىَخ ثًُطمخ انجبحخ يٍ وجهخ َظش 

 انًعهًٍُ"

14 .901 

 896. 44 انسرجت انكهٍت نالستبٍبٌ

( نجد ان معامالت الثبات لممحاور جاءت جميعيا ذات درجة عالية تقترب من 3من الجدول رقم )
و نجد ان قيمة الدرجة الكمية لمعامل ثبات الفا كرونباخ لالستبيان ككل جاءت ذات الواحد الصحيح 

( وىي قيمة تقترب من الواحد الصحيح؛ وتشير ىذه القيمة إلى صالحية 896قيمة عالية مساوية )5
مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا5  االستبانة لمتطبيق وا 

 ينة وصف طريقة تطبيق االستبانة عمي الع
 قام الباحث بتنفيذ البحث ميدانيًا من خالل الخطوات واإلجراءات التالية:

  التحقق من وجود مشكمة البحث لدى مجتمع البحث بإجراء دراسة استطالعية عمى عدد من
 المعممين بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة5

  فقرة 5 44إعداد أدوات البحث من خالل إعداد استبانة مكونة من 
 ( فرد315قق من صدق وثبات اداة الدراسة عمي عينة استطالعية عددىا )التح 
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 5الحصول عمى خطاب تسييل ميمة الباحث من الجيات المختصة 
  التوجو  الي المدارس الثانوية بمنطقة الباحة في المممكة العربية السعودية محل الدراسة والبدء

 في االستعداد لمتطبيق الميداني لمبحث5
 ع البحث قام الباحث بتطبيق االستبانة بنفسو عمى أفراد العينة الذين وافقوا بعد حصر مجتم

 بإرادتيم عمى المشاركة في البحث5
 5البدء بتطبيق أدوات البحث من خالل إجراء الباحث لممقابالت الجماعية لممعممين 
 تجميع االستبيانات من مجتمع البحث وتحديد االستبيانات  الصالحة لمتطبيق واستبعاد 

% من اجمالي 84االستبيانات التالفة وكانت نسبة االستبيانات الصالحة لمتطبيق بنسبة 
 االستبيانات 

 ( دخاليا عمي برنامج التحميل االحصائي ال  ( spssتم تجميع بيانات االستبيانات وا 
 األساليب اإلحصائية:

البيانات باستخدام  بناء عمى طبيعة البحث واألىداف التي سعي الباحث إلى تحقيقيا، تم تحميل
( واستخراج النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

 التالية:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك  05

 ينة البحث5الدرجات الكمية لمحاور االستبانة بناء عمى استجابات أفراد ع
 معامل ألفا كرونباخ : لحساب الثبات لعبارات االستبانة5 85
معادلة المدى : وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات عمى كل فقرة  وبعد عمى النحو  35

 التالي:
( لالستجابة 8( لالستجابة كبيرة ، والدرجة )3تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطي الدرجة )

لالستجابة ضعيفة ، ويتم تحديد درجة المشاركة )االتجاه(  لكل فقرة  أو  (0متوسطة، والدرجة )
 محور بناء عمى ما يمي:

 5 3 - 8534، كبيرة :  8533  - 50567 ، متوسطة :  0566  - 0ضعيفة : 
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 اوال دراسة البيانات االساسية لمدراسة 

 انُسبت انًئىٌت انتكرار انفئبث انًتغٍر

 انًسًى انىظٍفً

 %11 11 ذسسخانً لبئذ

 %25 25 وكُم

 %64 64 يعهى

 انًؤهم انعهًً
 %66 66 فألم ثكبنىسَىط

 %34 34 ثكبنىسَىط يٍ اعهٍ

 سُىاث انربرة
 %47 47 سُىاد 10 يٍ الم

 %53 53 فأكخش سُىاد 10

 انسوراث انتسرٌبٍت
 %29 29 دوساد 5 يٍ الم

 %71 71 فأكخش دوساد 5 

%( 64نستنج ان النسبة االكبر من افراد الدراسة كانت لممعممين بنسبة )( السابق 3من الجدول رقم )
%( وكانت النسبة االكبر لذوات الخبرات وىم 64وأصحاب المؤىل العممي  بكالوريوس فأقل بنسبة )

دورات فأكثر  5%( ولمحاصمين عمي دورات تدريبية اكثر وىى فئة 53سنوات فأكثر بنسبة ) 01فئة 
 %(70بنسبة )

 اجابة اسئمة الدراسة وعرض النتائج: ثانيا
 : "ما درجة وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين؟ "السؤال االول

لمتعرف عمي درجة وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين  تم دراسة 
راف المعياري والرتبة  لكل فقرة من فقرات فقرات المحور االول  وتحديد المتوسط الحسابي واالنح

( درجة وضوح مفيوم 4المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقرات المحور و يوضح الجدول رقم )
 اإلدارة االستراتيجية لدى أفراد عينة الدراسة 5
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور االول4جدول رقم )
رقى 

انفقر

 ة

 انفقرة
انًتىسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري
 انرتبت

أعشف انًمصىد ثبنشؤَخ انًستمجهُخ نهًذسسخ )يب َجت أٌ تكىٌ عهُه  7

 يستمجال(.
2.48 .703 14 

 13 674. 2.49 ألشأ عٍ يفهىو اإلداسح اإلستشاتُجُخ فٍ انكتت وانُششاد انذوسَخ . 0

 18 791. 1.80 ي .أتعشف عهً يفهىو انخطخ طىَهخ انًذ 2

 12 689. 2.52 أنى ثبنعىايم انًإحشح فٍ اإلداسح اإلستشاتُجُخ . 2

 11 616. 2.62 أدسن يجبالد عًم انًذسسخ انتٍ أَتًٍ ئنُهب . 2

 17 787. 2.13 أيُض ثٍُ أهذاف انًذسسخ وغبَبتهب . 2

أعشف يفهىو انجُئخ انخبسجُخ ويتغُشاتهب انسُبسُخ، وااللتصبدَخ،  1

 جتًبعُخ، ...واال
2.35 .744 15 

 10 657. 2.65 أدسن أهًُخ تحذَذ َمبط انمىح وانضعف داخم انًذسسخ وأسجبة كم يُهب . 1

أعشف انفشق ثٍُ انفشص وانتهذَذاد انتٍ تحذد خطخ عًم انًذسسخ وتحمك  9

 األهذاف .
2.72 .570 8 

تخطُظ أدسن دوس ئيكبَُبد انًذسسخ انًبدَخ وفبعهُتهب فٍ عًهُخ ان 72

 اإلستشاتُجٍ
2.32 .777 16 

 7 548. 2.73 أعٍ أهًُخ تىافش انًىاسد انجششَخ فٍ َجبح عًهُخ انتخطُظ اإلستشاتُجٍ . 77

 1 367. 2.87 أعٍ يعًُ انًُبفسخ عهً يستىي انًذاسط . 70

 4 428. 2.83 أعٍ أهًُخ انخمبفخ انتُظًُُخ فٍ وضع انخطخ اإلستشاتُجُخ نهًذسسخ . 72

 3 458. 2.85 ض ثٍُ األداء انفعهٍ نهعبيهٍُ وانًعبَُش انًطهىثخ نهزا األداء .أيُ 72

 9 639. 2.66 أنى ثأسبنُت لُبط يب تحمك يٍ َتبئج يٍ انخطخ . 72

 5 428. 2.83 أدسن يجبالد عًم انًذسسخ انًستمجهُخ . 72

 2 403. 2.86 أدسن يفهىو انًشوَخ ودوسهب فٍ وضع انخطظ انطىَهخ وانمصُشح وانًذي . 71

 6 518. 2.79 أعشف يفهىو انخطظ انجذَهخ انتٍ تستخذو فٍ حبنخ حذوث تغُُشاد . 71

 0.60 2.58 انًتىسط انعبو

( السابق يمكن ان تستخمص ان درجة وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية 4من الجدول رقم )
( 8558العام لفقرات  ىذا المحور ) من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة كبيرة  فقد جاء المتوسط

( واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة( وىذا يدل عمي موافقة افراد عينة البحث 1561واالنحراف المعياري )
عمي مدي  وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين فقد جاءت االجابات 
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ة و متوسطة( وجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات لجميع فقرات ىذا المحور بدرجات موافقة )كبير 
المحور ذات قيمة منخفضة تدل عمي تجانس اراء افراد عينة البحث حول تمك الفقرات وىذا يدل 
عمي مدي وضوح مفيوم ومبادي االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين وكانت اىم تمك 

( 8587المدارس( وذلك بمتوسط حسابي قدره ) المبادىء ىي ان )أعي معنى المنافسة عمى مستوى
يمييا )أدرك مفيوم المرونة ودورىا في وضع الخطط الطويمة والقصيرة والمدى( بمتوسط حسابي قدره 

(  ثم )أميز بين األداء الفعمي لمعاممين والمعايير المطموبة ليذا األداء(  وذلك بمتوسط 8586)
 ( 8585حسابي قدره )
معوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية : "ما السؤال الثاني

 نظر المعممين ؟ "
لمكشف عن  درجة تقدير معوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة من 

واالنحراف المعياري وجية نظر المعممين تم دراسة فقرات المحور الثاني  وتحديد المتوسط الحسابي 
والرتبة  لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقرات المحور  ويوضح  الجدول رقم 

( درجة تقدير عينة الدراسة لمعوقات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في 4( و يوضح الجدول رقم )5)
 المدارس الثانوية بمنطقة الباحة 5

 بي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور الثاني( المتوسط الحسا5جدول رقم )

 انفقرة رقى انفقرة
انًتىسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري
 انرتبت

79 
 403. 2.86 ضعف االهتًبو ثتطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ .

1 

 2 465. 2.81 غًىض سؤَخ انًذسسخ . 02

 7 473. 2.67 غًىض سسبنخ انًذسسخ . 07

 6 530. 2.68 ىض أهذاف انًذسسخ .غً 00

يمبويخ انتغُُش يٍ لجم انعبيهٍُ ثبنًذاسط نتطجُك اإلداسح  02

 اإلستشاتُجُخ .
2.64 .542 

9 

 10 641. 2.56 صعىثخ تحذَذ انعىايم انًإحشح عهً أداء انًذسسخ . 02
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 11 540. 2.53 لهخ انكفبءاد انجششَخ انمبدسح عهً تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ. 02

عذو يالئًخ انهُكم انتُظًٍُ نهًذسسخ نتطجُك اإلداسح  02

 اإلستشاتُجُخ .
2.77 .446 

4 

 5 518. 2.71 عذو يُبسجخ انُظى اإلداسَخ انحبنُخ نتطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ 01

 8 623. 2.66 ضعف انتُسُك ثٍُ انًستىَبد اإلداسَخ فٍ انًذسسخ. 01

 12 644. 2.50 سخ وتذسَجهى.عذو تأهُم انعبيهٍُ فٍ انًذس 09

22 
 449. 2.80 صعىثخ وضع يعبَُش أداء واضحخ نهتمُُى وانشلبثخ اإلستشاتُجُخ .

3 

 انًتىسط انعبو
2.68 0.52 

( السابق نستنتج  وجود معوقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس الثانوية 5من الجدول رقم )
( واالنحراف 8568يث جاء المتوسط العام لمفقرات )بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين ح

( واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة( وىذا يدل عمي موافقة افراد عينة البحث بدرجة كبيرة  1558المعياري )
عمي وجود معوقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس الثانوية بمنطقة الباحة فقد جاءت 

رة( وجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذات قيمة منخفضة االجابات بدرجات موافقة )كبي
تدل عمي تجانس اراء افراد عينة البحث حول تمك الفقرات وقد كانت اىم تمك المعوقات من وجية 

( 8586نظر افراد عينة البحث ىي( ضعف اىتمام بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي )
( يمييا )صعوبة وضع معايير أداء 8580وذلك بمتوسط حسابي قدره )ثم )غموض رؤية المدرسة( 

 (8581واضحة لمتقييم والرقابة اإلستراتيجية( بمتوسط قدره )
السؤال الثالث: ما المقترحات التي تسهم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة 

 الباحة من وجهة نظر المعممين. ؟ "
ترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة لمتعرف عمي المق

من وجية نظر المعممين5 تم دراسة فقرات المحور الثالث وتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري والرتبة لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقرات المحور و يوضح 

(  المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة 6قم )الجدول ر 
 الباحة من وجية نظر المعممين5 
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور الثالث6جدول رقم )
رقى 

 انفقرة
 انفقرة

انًتىسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري
 انرتبت

 5 566. 2.68 َشش انىعٍ ثٍُ انمُبداد فٍ انًذسط ثأهًُخ تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ. 27

 10 703. 2.48 َشش انىعٍ ثأهًُخ اإلداسح اإلستشاتُجُخ نذي انعبيهٍُ ثبنًذسسخ . 20

اشتشان األطشاف انًعُُخ فٍ صُبغخ سسبنخ انًذسسخ ثًب َضًٍ صُبغتهب  22

 ثطشَمخ سهًُخ .
2.49 .674 

9 

 14 791. 1.80 صُبغخ سسبنخ انًذسسخ وأهذافهب ثىالعُخ ثحُج تكىٌ لبثهخ نهتطجُك . 22

 8 689. 2.52 انعًم عهً تحهُم انجُئخ انذاخهُخ ثشكم دوسٌ  22

 7 616. 2.62 انعًم عهً تحهُم انجُئخ انخبسجُخ ثشكم دوسٌ . 22

 13 787. 2.13 تشاتُجُخ .تىفُش اإليكبَبد انجششَخ انالصيخ نتطجُك اإلداسح اإلس 21

 11 744. 2.35 تىفُش انًىاسد انًبنُخ انالصيخ نتطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ . 21

تىفُش َظبو يعهىيبد َسبعذ ئداسح انًذسسخ عهً تطجُك اإلداسح  29

 اإلستشاتُجُخ .
2.65 .657 

6 

 4 570. 2.72 خ .استمطبة انكفبءاد انًتًُضح نهًشبسكخ فٍ تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُ 22

 12 777. 2.32 وضع يعبَُش أداء واضحخ نهتمُُى وانشلبثخ اإلستشاتُجُخ . 27

ئلبيخ دوساد نًذَشٌ انًذاسط فٍ عًهُبد تصًُى وثُبء ئستشاتُجُخ اإلداسح  20

 انًذسسُخ .
2.73 .548 

3 

 1 451. 2.83 تفعُم يجذأ انششاكخ انًجتًعُخ نإلسهبو فٍ تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ. 22

 2 529. 2.77 اإلفبدح يٍ تجبسة انًذاسط انًتًُضح فٍ تطجُك اإلداسح اإلستشاتُجُخ . 22

 0.65 2.51 انًتىسط انعبو

من الجدول السابق يمكننا استنتاج وجود المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية 
ن حيث جاء  المتوسط العام لمفقرات بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممي

( واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة( وىذا يدل عمي موافقة افراد 1565( واالنحراف المعياري )8550)
عينة البحث عمي وجود المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية 

)كبيرة و متوسطة(  وجاء االنحراف المعياري  بمنطقة الباحة فقد جاءت االجابات بدرجات موافقة
لجميع فقرات المحور ذات قيمة منخفضة تدل عمي تجانس اراء افراد عينة البحث حول تمك الفقرات 
وجاءت في الترتيب االول )تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لإلسيام في تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية5( 

ا )اإلفادة من تجارب المدارس المتميزة في تطبيق اإلدارة ( يميي8583وذلك بمتوسط حسابي قدره )
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( ثم )إقامة دورات لمديري المدارس في عمميات 8577اإلستراتيجية( وذلك بمتوسط حسابي قدره )
 (85735تصميم وبناء إستراتيجية اإلدارة المدرسية( وذلك بمتوسط حسابي قدره )

 ثالثا التحقق من فروض الدراسة:
جد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة : يو الفرض االول 05

 يرجع الي المؤىل العممي 
( One –way Anovaلمتحقق من صحة ىذا الفرض  تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادي )

 اليجاد العالقة بين المتغيرات وكانت النتائج
 ور الدراسة من حيث المؤهل العممي( الفروق بين اجابات المبحوثين عن محا7جدول )

  انًحىر
يجًىع 

 انًربعبث

زرجبث 

 انحرٌت

يتىسط 

 انًربعبث
 يستىي انسالنت ف

 وضىح زرجت االول: انًحىر

 االزارة ويببزي يفهىو

 َظر وجهت يٍ االستراتٍجٍت

 انًعهًٍٍ

 182. 1.811 231. 1 231. بٍٍ انًجًىعبث

   128. 98 12.513 زاذم انًجًىعبث

    99 12.744 ًىعانًج

 يعىقبث انثبًَ. انًحىر

 اإلستراتٍجٍت اإلزارة تطبٍق

 بًُطقت انثبَىٌت انًسارس فً

 َظر وجهت يٍ انببحت

 انًعهًٍٍ

 979. 001. 000. 1 000. بٍٍ انًجًىعبث

   097. 98 9.537 زاذم انًجًىعبث

    99 9.537 انًجًىع

 انًقترحبث :انثبنث انًحىر

 اإلزارة رتطىٌ فً تسهى انتً

 ببنًسارس اإلستراتٍجٍت

 يٍ انببحت بًُطقت انثبَىٌت

 .انًعهًٍٍ َظر وجهت

 167. 1.936 310. 1 310. بٍٍ انًجًىعبث

   160. 98 15.701 زاذم انًجًىعبث

    99 16.011 انًجًىع

سة تبين من الجدول السابق عدم فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدرا
( مما يدل 1515الثالثة  يرجع الي المؤىل العممي حيث جاء مستوي الداللة ذا قيمة اكبر  من )

 عمي  عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية عمي المحاور الثالثة 
: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة الفرض الثاني 85

 يرجع الي سنوات الخبرة
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( One –way Anovaمن صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادي ) لمتحقق
 اليجاد العالقة بين المتغيرات وكانت النتائج

 ( الفروق بين اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة من حيث سنوات الخبرة8جدول )

 
مبحوثين عن محاور الدراسة تبين من الجدول السابق عدم فروق ذات داللة احصائية حول اجابات ال

( مما يدل عمي  1515الثالثة يرجع الي سنوات الخبرة حيث جاء مستوي الداللة ذا قيمة اكبر من )
 عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية عمي المحاور الثالثة 

: يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة الفرض الثالث 35
 عدد الدورات  يرجع الي 

( One –way Anovaلمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادي )
 اليجاد العالقة بين المتغيرات وكانت النتائج

 ( الفروق بين اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة من حيث عدد الدورات9جدول )



 

 نخ سعُذ عجذ اد / هب ر

 

 

 

 
 

 

 0202  يبرس  – األولانعسز                                 جبيعت انًُىفٍت                                         –يجهت كهٍت انتربٍت 

002 
      عبسانىاحس سعىز انزهراًَز/                                                                                          

ائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة تبين من الجدول السابق عدم فروق ذات داللة احص
( مما يدل عمي  1515الثالثة  يرجع الي عدد الدورات حيث جاء مستوي الداللة ذا قيمة اكبر من )

 عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية عمي المحاور الثالثة5
الدراسة  : يوجد فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاورالفرض الرابع 45

يرجع الي المسمى الوظيفي لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين 
 ( إليجاد العالقة بين المتغيرات وكانت النتائجOne –way Anova5االحادي )

 
 ( الفروق بين اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة من حيث المسمى الوظيفي 11جدول )
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ابق عدم فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة تبين من الجدول الس
( مما يدل 1515الثالثة  يرجع الي المسمى الوظيفي  حيث جاء مستوي الداللة ذا قيمة اكبر من )

 عمي عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية عمي المحاور الثالثة
 تخالص اآلتي:يمكن اسوبالنظر لما تم التوصل إليو من نتائج 

   درجة وضوح مفيوم ومبادئ  االدارة االستراتيجية من وجية نظر المعممين  جاءت بدرجة كبيرة
( واالتجاه العام 1561( واالنحراف المعياري )8558فقد جاء المتوسط العام لفقرات ىذا المحور )

 لمفقرات )كبيرة(
 نوية بمنطقة الباحة من وجية نظر وجود معوقات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس الثا

( واالتجاه 1558( واالنحراف المعياري )8568المعممين  حيث جاء  المتوسط العام لمفقرات )
 العام لمفقرات )كبيرة(
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  وجود المقترحات التي تسيم في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة من
( 1565( واالنحراف المعياري )8550توسط العام لمفقرات )وجية نظر المعممين حيث جاء  الم

 واالتجاه العام لمفقرات )كبيرة(
  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الي

 المؤىل العممي
  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الي

 نوات الخبرة س
  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الي

 عدد الدورات 
  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول اجابات المبحوثين عن محاور الدراسة يرجع الي

 المسمى الوظيفي 
 توصيات البحث:

 التوصيات اآلتية: في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يمكن تقديم
  تعريف القيادات بالمدارس بأىمية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 
  العمل عمي وضع رؤية واضحة ورسالة  واىداف مفيومة لجميع العاممين 
 ضرورة وضع معايير أداء واضحة لمتقييم والرقابة اإلستراتيجية 
 الستراتيجية وضع ىيكل تنظيمي مناسب لممدرسة لتوضيح كيفية تطبيق االدارة ا 
  العمل عمي التنسيق الجاد بين كافة المستويات االدارية بالمدرسة 
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية

 ( 5 اإلدارة اإلستراتيجية لمؤسسات التعميم العالى الجامعات 8108إبراىيم، محمد محمد)
 والمعاىد العميا5 طنطا: دار عبيد لمنشر والتوزيع والطباعة5

 (5 ادارة استراتيجيات التفاوض وتكتيكاتو5 القاىرة: 8109يجي عبد الرؤف صالح )احمد، المم
 دار العمم وااليمان5

 ( 5 المنظمة المتعممة: مدخل لتطوير الدور القيادي في 8107االحمري، شمسة عمي سعد)
 المدارس5 عمان: دار ومكتبة الحامد5

 ( 5 ثقافة الديمقراطية واالدارة المدرس8107بدران، شبل)ية5 االسكندرية :دار الوفاء5 
 (5 جودة البيئو المدرسيو5 عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع81085البموى، الفى بن ناصر) 
 ( 81065جاد الرب، سيد محمد):مؤسسة الجوىري لمتجميد الفني5االدارة االستراتيجية5 القاىرة 
 ( 5 دور المدير والمعمم في العممية الت8109حسن، جمال عبد المطيف) عميمية5 القاىرة: العمم

 وااليمان لمنشر والتوزيع5
 ( 5 التخطيط االستراتيجي في التعميم قبل الجامعي دليل 8108حسين، عمي عبد ربو)

 (755(، العدد )09إرشادي لمديري المدارس5 مجمة مستقبل التربية العربية، مجمد )
 ( 5 مداخل حديثة فى ادارة المؤسسات التعمي8105خميل، نبيل سعد)ميو5 القاىرة: دار الفجر5 
 ( 5 اإلدارة المدرسية والصفية5 القاىرة: السحاب81065سالمة، عادل عبد الفتاح) 
 ( 5 اإلدارة والقيادة والتطوير التنظيمي وشبكة التطوير 8109الشافعي، حسن أحمد)

شر، التنظيمي: في اإلدارة التربوية التعميمية5 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والن
 ومؤسسة عالم الرياضة5



 

 نخ سعُذ عجذ اد / هب ر

 

 

 

 
 

 

 0202  يبرس  – األولانعسز                                 جبيعت انًُىفٍت                                         –يجهت كهٍت انتربٍت 

022 
      عبسانىاحس سعىز انزهراًَز/                                                                                          

 ( 5 تطوير االدارسية بمدارس التعميم الثانوي العام 8107الشحنة، عبد المنعم الدسوقي حسن)
بمحافظة بورسعيد في ضوء مدخل االدارة االستراتيجية5 مجمة كمية التربية، جامعة 

 4765 -389(، ص 80بورسعيد، العدد )
 (5 توجييات اإلدارة التربوية الفعالة 8101) ضحاوي، بيومي محمد& المميجي، رضا إبراىيم

 في مجتمع المعرفة: القاىرة، دار الفكر العربي5
 ( 5 اإلدارة المدرسية الحديثة5 عمان: دار الشروق لمنشر81155عابدين، محمد عبد القادر) 
 ( 5 مدير 8106عامر، فرج المبروك عمر) المدرسة واالدارة المدرسية5 القاىرة: ار حميثرا

 لمنشر5
 (5 اإلدارة االستراتيجية5 عمان: دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع81015عبوي، زيد منير) 
 ( 5 تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 8104العتيبي، تركي بن سعد بن محمد)

إدارات التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية5 رسالو دكتوراه، كمية العموم االجتماعية، 
 عة االمام محمد بن سعود االسالمية5جام

 ( 5 االتجاىات المعاصرة في اإلدارة المدرسية5 القاىرة: دار 8107العجمي، كروز تراحيب)
 الفكر العربي5

 ( 5 التخطيط االستراتيجي 8119الكرخي، مجيد)–  عرض نظري وتطبيقي5 عمان: دار
 المنيج لمنشر والتوزيع5

 ( 5 اإلد8107مرسى، ناىد بيجت محمد) ارة المدرسية بين الفكر االدارى المعاصر ومعايير
 جودة التعميم واالعتماد5 القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية5

 ( 5 تطوير الممارسات اإلدارية لمقيادات الجامعية عمى ضوء 8104مرسي، نوال حممي)
 515، العدد 7مدخل اإلدارة اإلستراتيجية5 مجمة التربية، مصر، مجمد 
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 (5 اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر5 8117لعزيز عطااهلل )المعايطة، عبدا
 عمان: دار الحامد

 ( 5 التخطيط اإلستراتيجي 8116المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح& غريبة، رمضان فييم)
 (، السعودية: مكتبة الشقري5 85بقياس األداء المتوازن5 ط )

 ( 5 اإلد8108المقدم، مصطفى صالح محمد)ارة األستراتيجية5 اإلسكندرية : كمية التجارة-
 جامعة اإلسكندرية5

 ( 5 تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في ضوء مدخل 8100محمد، أشرف السعيد أحمد)
، ص 8، ج75القيادة االستراتيجية5 مجمة كمية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، ع 

845 – 0785 
 ( 5 واقع 0436البقمي، ناضا)تطبيق االداره االستراتيجيو في جامعو الطائف5 رسالو ه

 ماجستير، كميو العموم االجتماعيو، جامعو االمام محمد بن سعود االسالميو5
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