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 يهخص:

االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التخطيط 
مف كجية نظر القيادات المدرسية فييا, كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع القيادات المدرسية 

( قائدان كقائدة, كقد استخدمت الدراسة 979في مدارس التعميـ بمدينة عرعر البالغ عددىـ )
 د أسفرت عف نتائج مف أىميا:المنيج الكصفي كأداة االستبانة لجمع البيانات, كق

أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط  -
االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر, كأبرز ىذه الممارسات تتمثؿ في عمميـ ضمف 

 رؤية كاضحة. 
أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية جدان عمى كاحدة مف المقترحات التي قد تسيـ في  -

تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في نشر ثقافة التخطيط 
 اإلستراتيجي في المدرسة.

 
 
 

Abstract    
This study aimed to identify the reality of strategic planning from 

the viewpoint of the school principals at the Saudi educational schools, 

in Arar. The study population was composed of all the (179) school 

principals at the educational schools in Arar. The study used the 

descriptive approach, and in order to achieve the objectives of the 

study, the researcher prepared a questionnaire. The results showed 

that study participants agreed to a large extent on the practice of school 

leadership in relation to the strategic planning processes and he most 

highlighted practice was their work within a clear vision. Likewise, the 

study participants highly agreed on the obstacles faced in practicing 

strategic planning, the most emphasized of which was the scarcity of 

training courses in strategic planning for school principals. 

Participants overwhelmingly agreed on spreading the culture of 

strategic planning in the schools. 

. 
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 يمذيخ: 
يعد التعميـ ىك األساس الجكىرم الذم ترتكز عميو حياة األفراد كتبنى عميو المجتمعات 
كالحضارات؛ فيك يساعد عمى تكسيع المدارؾ كتنمية الكفايات كالقدرات كاإلمكانات التي يتمتع 
بيا األفراد, مما ينعكس بصكرة إيجابية عمى التنمية المجتمعية بجكانبيا المختمفة. كيكتسب 

يـ العاـ أىمية خاصة باعتباره مف أىـ المراحؿ التعميمية الفاصمة في حياة الفرد العممية التعم
كالعممية كالذم يتـ عف طريقو إعداد األفراد كتزكيدىـ بالميارات التي تساعدىـ عمى اإليفاء 
باحتياجات كمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي كالعالمي, فالطالب اليـك في عصرنا الحديث 

د حجر الزاكية في العممية التعميمية, كالتي تسعى معظـ االتجاىات التربكية المتطكر يع
كاإلدارية الحديثة لتطكير ىذه العممية مف أجمو؛ إيمانان منيا بأىمية االستثمار في رأس الماؿ 
البشرم, كذلؾ يحتـ عمى المنظكمة المدرسية تكفير البيئة المناسبة لمعممية التعميمية داخؿ 

 يككف ذلؾ إال بكجكد قيادة مدرسية مممة بكافة جكانب المتييرات السريعة التي المدرسة, كال
تطرأ عمى الساحة المحمية كالعالمية, كتعرؼ كيؼ تتعامؿ معيا باستخداـ الميارات التربكية 
الحديثة التي تمنحيا القدرة عمى النظرة المستقبمية البعيدة, كمف أىـ ىذه الميارات ميارة 

يعتبر التخطيط القاعدة األساسية في عمؿ القائد, كبقدر ما يككف التخطيط التخطيط, حيث 
سميمان بقدر ما يككف النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ, فالتخطيط السميـ ىك نكاة التطكر 
ألم منظكمة كاالنتقاؿ بيا مف مستكل آلخر. كلما لمتخطيط االستراتيجي مف أىمية ككنو مف 

عالة التي تحتاجيا القيادات المدرسية؛ شاع استخدامو عمى نطاع كاسع األساليب اإلدارية الف
في المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا, كأثبتت التجارب التطبيقية أف المنظمات التي تخطط 
استراتيجيان تتفكؽ في أدائيا الكمي عمى المنظمات التي ال تمارس ىذا النكع مف التخطيط ) 

Wheelen and Hunger, 1998تائج ىذه التجارب كالدراسات تفيد بأف ممارسة (, كن
أسمكب التخطيط االستراتيجي في إدارة المؤسسات طريؽ لتحسيف أدائيا كقدرتيا عمى التعامؿ 

(. كيأتي Greenly, 1986الجيد مع المتطمبات األساسية لبيئات العمؿ في عصرنا الحالي )
خالؿ قدرتيا عمى تخطيط األنشطة  اتجاه المنظمات التربكية نحك التخطيط االستراتيجي مف

المستقبمية لتأكيد نجاحيا, كمكاجية التحديات المستقبمية المحتممة, كلضماف استيالؿ المكارد 
المتاحة بفاعمية, ككضع خططان ثابتة لنجاح عممية اتخاذ القرارات في تمؾ المنظمات, كعمى 

ال أف تطبيقو يكاجو تحديات الرغـ مف أىمية ىذا التكجو لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي, إ
كصعكبات عدة, مف أىميا قصكر القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ بشكؿ دقيؽ, كالمقاكمة 
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الداخمية مف المنظمة, ككذلؾ التكمفة ليذا النكع مف التخطيط مف حيث الكقت كالماؿ ككجكد 
(. كمف دكف أدنى شؾ فإف مؤسسات التعميـ العاـ في Chang, 2008المتخصصيف )

مممكة العربية السعكدية تحت مظمة كزارة التعميـ تشيد حراكان ممحكظان في مجاؿ التخطيط ال
, لذا مضت قدمان 2232االستراتيجي سعيان منيا في تحقيؽ رؤية المممكة المستقبمية الطمكحة 

في كضع الخطط االستراتيجية الفعَّالة التي مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية التي 
ساىمة في التنمية المستدامة لضماف التعميـ الجيد كالمنصؼ كالشامؿ لمجميع كضعت لمم

 كتعزيز فرص التعمـ مدل الحياة. 
 :وأطئهزهب يشكهخ انذراطخ

أصبحت أساليب األمس في التفكير كالقيادة غير مالئمة لتحديات المستقبؿ, كنتيجة 
كظيرت الحاجة إلى استخداـ أساليب لمتيييرات السريعة كالمتالحقة انيارت األساليب القديمة 

جديدة كمبتكرة, مما يحتـ تكفير رؤية كاضحة لمشكؿ الذم سيككف عميو المستقبؿ, كما أصبح 
ىناؾ ضركرة ممحة لتفعيؿ دكر التخطيط االستراتيجي الذم يمكِّننا مف مكاجية التحديات 

ذ المرف ليذه العالمية كالمحمية عف طرؽ كضع استراتيجيات فاعمة مع تحقيؽ التنفي
(. كألف التخطيط االستراتيجي يختمؼ بمفيكمو مف قائد 5, ص2228االستراتيجيات)ىالؿ, 

آلخر أك مف منظمة ألخرل, كما يميز تمؾ المنظمة عف غيرىا ىك تحديد ىكيتيا مف خالؿ 
رؤيتيا كرسالتيا كقيميا كأىدافيا االستراتيجية, كلما كجده الباحث مف خالؿ تجاربو في 

ـ العاـ مف خمط كبير لدل القيادات المدرسية بيف مفيـك التخطيط المدرسي كالتخطيط التعمي
االستراتيجي, إضافة إلى عدـ اقتناع البعض مف القيادات المدرسية بجدكل التخطيط 
االستراتيجي, كنظرتيـ إليو كعبء إدارم جديد, كرغبتيـ باتباع األساليب اإلدارية القديمة 

لما لمتخطيط االستراتيجي مف أىمية كدكر كبير في رسـ السياسة العامة كمقاكمتيـ لمتييير, ك 
لمتعميـ؛ كاف ال بد مف تسميط الضكء عمى كاقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 
بمدينة عرعر مف كجية نظر القيادات المدرسية فييا؛ لمكقكؼ عمى جكانب الضعؼ كالقصكر 

ـ في رفع مستكيات التخطيط االستراتيجي لدل مدارسنا, فييا, كالخركج بنتائج كتكصيات تسي
مما ينعكس أثره عمى تحسيف نكعية المخرجات التعميمية كجكدتيا, كتأسيسان عمى ما تقدـ فإف 

 مشكمة الدراسة تتضح مف خالؿ طرح األسئمة التالية:
تعميـ ما درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس ال -9

 بمدينة عرعر ؟
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 ما معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر؟-2
ما المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة -3

 عرعر؟
 أهذاف انذراطخ:

يجي في مدارس التعرؼ عمى درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االسترات-9
 التعميـ بمدينة عرعر؟

 الكشؼ عف معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر؟-2
 تقديـ مقترحات تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر؟-3

 أهًُخ انذراطخ:

 تكمف أىمية الدراسة في الجكانب التالية:
بمفيـك التخطيط االستراتيجي الذم يعد مف أىـ المفاىيـ اإلدارية الحديثة, مع ارتباطيا -9

األخذ باالعتبار أف ىذا التكجو يعد مف أبرز الكجيات التطكيرية في بيئات التعميـ العاـ 
 كمدل نجاح تطبيقو في مجاؿ اإلدارة المدرسية.

دل القيادات التعميمية في قد تسيـ ىذه الدراسة في نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي ل -2
 مؤسسات التعميـ العاـ.

يتكقع أف تفيد ىذه الدراسة في جكدة ككفاءة القيادات المدرسية في بناء الخطة عمى -3
 أسس عممية صحيحة.

يؤمؿ أف تفيد نتائج ىذه الدراسة المسؤكليف كالعامميف في اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة  -4
ادات المدرسية فييا, حيث ستسيـ في تشخيص كاقعيا الحدكد الشمالية كخاصة القي

 الحالي لمعرفة نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط الضعؼ كالتيمب عمييا.
, كالتزامف مع عمميات 2232يتفؽ زمف تطبيؽ الدراسة مع مستيدفات رؤية المممكة -5

تطكير  التحديث كالتطكير التي تطرأ عمى مؤسسات التعميـ العاـ, مع األخذ باالعتبار أف
المدارس يعتبر محكران حيكيان مف المحاكر التي تسعى رؤية المممكة إلى تحقيقو لمتحكؿ 

 بالمجتمع السعكدم إلى مجتمع قائـ عمى االقتصاد المعرفي.
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 دذود انذراطخ:

الحد المكضكعي: اقتصرت الدراسة عمى كاقع التخطيط االستراتيجي في مدراس التعميـ  -
 بمدينة عرعر.

البشرية كالمكانية: جميع القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر الحدكد  -
 ( قائدان كقائدة.979التعميمية كعددىـ )

الحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  -
 ىػ.9437/9438

 يصطهذبد انذراطخ:
 انزخطُظ االطززارُجٍ:

التي تساعد المنظمات عمى رؤية المستقبؿ كتكضيح اليايات ىك البنى كالعمميات 
                كاإلجراءات كالفعاليات التي تقكد اتخاذ القرارات الالزمة لصناعة المستقبؿ

(Moxley, 2003 .) 
كيعرؼ الباحث التخطيط االستراتيجي عمى أنو عممية فكرية تعاكنية منظمة مبنية عمى 

اث المستقبمية لمكاجية المستجدات؛ لضبط ممارسات القيادات في أسس عممية لمتنبؤ باألحد
 مدارس التعميـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية المنشكدة.

 اإلطبر انُظزٌ:
 :يمذيخ

يعد التخطيط االستراتيجي مرحمة أساسية مف مراحؿ أداء المنظمات, فيك مطمب ضركرم 
ف نشاط المنظمات في دكرة حياة المنظمات لمتنبؤ بما ستككف  عميو الظركؼ المستقبمية, كا 

يتـ في ظؿ ظركؼ متييرة كغير مستقرة كتكاتر تقني متسارع, لذا فإف تحقيؽ الكفاءة في 
األداء ال يتكقؼ فقط عمى مدل تكفر المكارد المالية الالزمة, بؿ يعتمد عمى مدل تكفر تخطيط 

 (.978, ص. 2292عكد, عممي سميـ يحدد األىداؼ بدقة كأساليب تحقيقيا )آؿ س
كيختمؼ التخطيط االستراتيجي اختالفان كبيران عف التخطيط العادم, فالتخطيط العادم يبدأ 
بالحاضر كيحمؿ التييرات المتكقعة إذا ما استمرت االتجاىات الحالية, كلكف التخطيط 

تككف ذات االستراتيجي ال تحده االتجاىات الحالية, كىك يبدأ بقفزة إلى المستقبؿ, كقد ال 
عالقة قريبة باالتجاىات الحالية لممؤسسة بؿ تعكس التييرات المتكقعة في البيئة, لذا ظير 
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التكجو األكبر نحك التخطيط االستراتيجي الذم نظر إلى المستقبؿ دكف قيكد أك افتراضات مف 
 (.83, ص. 2295الحاضر )أبك النصر, 

 يفهىو انزخطُظ اإلطززارُجٍ:

( مفيكـ التخطيط االستراتيجي بأنو "عممية 49-48ص.ص , 2292عرؼ الزنفمي )
إبداعية, عقالنية التحميؿ, كحدسية التصكر اإلنساني, كىي أيضان عممية ديناميكية متكاصمة 
تسعى إلى تحديد اتجاه المؤسسة في المستقبؿ الذم ينطكم عمى تحديد كؿ مف رسالة كرؤية 

ة يضمف تحميؿ بيئتيا الداخمية كالخارجية, كأىداؼ المؤسسة, بناءن عمى تحميؿ بيئي لممؤسس
 بيدؼ تحديد نقاط القكة كالضعؼ كاستكشاؼ الفرص كالتحديات الحالية كالمستقبمية".

( التخطيط االستراتيجي بأنو "مركب 396-395, ص.ص 2293كيعرؼ العجمي )
يتضمف التخطيط قصير المدل كالتخطيط طكيؿ المدل, كنظرية النظـ, كبحكث السكؽ, 

كث الفعالية, كتحميؿ سمكؾ المؤسسة التعميمية كغيرىا؛ حيث تكضع ىذه الطرؽ المختمفة كبح
في بناء متميز ذم أشكاؿ مختمفة, كيحقؽ ىذا النمط مف التخطيط الكثير مف األىداؼ 

 لممؤسسة التعميمية".
( بأنو "ىك خطة عمؿ شاممة طكيمة المدل تحدد 84, ص. 2295كما عرفو أبك النصر )

أسمكبان كمساران لبمكغ أىداؼ طكيمة األجؿ, باستخداـ مكارد متاحة, كتشكؿ ىذه الخطة 
اإلستراتيجية منياجان تسترشد بو اإلدارة في صنع القرارات الرئيسية بشػأف جميكرىا أك 

 أك تتفاعؿ بو معيـ". عمالئيا كما تقدمو إلييـ
 أهًُخ انزخطُظ اإلطززارُجٍ:

 ( في أنو:494, ص. 2293تتجمى أىمية التخطيط االستراتيجي كما أشار ليا العجمي )
يساعد التخطيط االستراتيجي عمى تكجيو األنشطة اإلدارية كالتنفيذية, كتكامميا مف خالؿ  .9

 كصكؿ إلى النتائج المرغكبة.تكجيو األفراد المنتميف لممؤسسة إلى الطريؽ الصحيح لم
يعتبر التخطيط االستراتيجي األىـ في إعداد ككادر اإلدارة العميا, فالمشاركة في التخطيط  .2

االستراتيجي تساعد عمى تنمية الفكر االستراتيجي بمالحظة كيفية إيجاد التكامؿ بيف 
 أىداؼ المؤسسة ككحداتيا الفرعية.

مؤسسة عمى االتصاؿ بالمجمكعات المختمفة داخؿ يزيد التخطيط االستراتيجي مف قدرة ال .3
 بيئتيا, فتتضح صكرة المؤسسة, كالمخاطر التي تكاجييا.
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يحقؽ التخطيط االستراتيجي التكازف بيف األىداؼ قصيرة كطكيمة المدل, كما يكلد لدل  .4
قيادات المؤسسة الشعكر بالقدرة عمى الرقابة كتقييـ األداء كالسيطرة عمى مستقبؿ 

 المؤسسة.
( إلى أف التخطيط االستراتيجي يضمف تطكرنا Pistol, 2010, P. 155في حيف يشير )

طبيعينا طكيؿ األجؿ لممؤسسة داخؿ السكؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى مكقع أكثر مالءمة مف 
خالؿ استراتيجيات التسكيؽ التي يتـ تصميميا عمى أساس المكارد الخاصة كاالتجاىات التي 

 تنشط فييا.تظير في البيئة التي 
كيركز التخطيط االستراتيجي في المؤسسة عمى تطكير األىداؼ كاالستراتيجيات المعتمدة 
المؤسسية بيدؼ تطكير برامج إلنفاذ ىذه االستراتيجيات بفعالية ككفاءة كتحقيؽ أىداؼ 

 (.Falsarella & Jannuzzi, 2017, P. 613المؤسسة عمى المدل البعيد )
 جٍ:أهذاف انزخطُظ اإلطززارُ

يعد التخطيط االستراتيجي بمثابة عممية استشرافية كمستقبمية تيدؼ إلى تحديد شكؿ 
المؤسسة كمستقبميا, كتيتـ بتصميـ استراتيجيات ككضع أىداؼ كبرامج زمنية تجعؿ 
المؤسسة قادرة عمى تكظيؼ كاستخداـ أمثؿ لممكارد المتاحة, كاستثمار الفرص الذكية في 

داخمية كالخارجية كصكالن لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة, كما يعتبر ضكء التحميؿ لمبيئتيف ال
التخطيط االستراتيجي نظامان مفتكحان يتسـ بالديناميكية كالتفاعؿ المستمر مع البيئة الخارجية 

كفؽ العمميات الكفيمة بتعديؿ رؤية المؤسسة كرسالتيا )الرشيدم,  -كمان ككيفان  -كالداخمية
 (.584, ص. 2294

( أف اليدؼ مف التخطيط االستراتيجي ىك منح 84, ص. 2293ضح المربع )في حيف أك 
المنظمات الميزة لتفيـ ظركؼ بيئتيا الخارجية كقكل التنافس السائدة, فضالن عف التعرؼ عمى 
عداد كتنفيذ  جكانب القكة كجكانب الضعؼ الداخمية لكي تستطيع المنظمة صياغة كا 

راتيجي عممية مستمرة تستيدؼ تصميـ كتطكير خطط استراتيجياتيا بنجاح, فالتخطيط االست
تتضمف كظائؼ المنظمة مف خالؿ االعتماد عمى نظاـ فّعاؿ لجمع المعمكمات كاتخاذ القرارات 
اإلستراتيجية في ضكء التقييـ المستمر لمتييرات البيئة الداخمية كالخارجية؛ الكتشاؼ الفرص 

 ضعؼ كعالجيا.كالتحديات كتحديد نقاط القكة كدعميا كنقاط ال
كما تيدؼ عممية التخطيط االستراتيجي إلى دعـ قدرة المؤسسات عمى مكاجية التحديات 
المحيطة كالتنبؤ بيا, كتكفير الثقة كاألمف لدل جميع أعضاء تمؾ المؤسسات, فضالن عف 
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تمكينيا مف التحرؾ المنتظـ في التعامؿ مع تمؾ التحديات, كتحقيؽ السيطرة عمييا, كاستيالؿ 
 (.84-83, ص.ص 2292فرص المتاحة, كتقميؿ الخسائر إلى أكبر قدر ممكف )عبد اهلل, ال

 ( إلى أف التخطيط االستراتيجي ييدؼ إلى:Lawlor, 2020, P. 2في حيف يشير )
  .تحديد رؤية كاضحة لممؤسسة 
  كضع خطة عمؿ منظمة لممؤسسة كمدركسة جيدنا, كيتـ إنشاؤىا باستخداـ مدخالت مف

 كخارج المنظمة.مصادر داخؿ 
  تنفيذ خطة العمؿ مف خالؿ السمكؾ كاالستثمار كاالتصاالت كالمساءلة بحيث تصبح

 الخطة جزءنا مف الثقافة كتحديثيا لتعكس التييرات في البيئة.
 يعىلبد انزخطُظ اإلطززارُجٍ:

بالرغـ مف أىمية التكجو نحك تطبيؽ التخطيط االستراتيجي إال أف تطبيقو يكاجو عقبات 
 ( بما يمي:77-76, ص.ص 2294كمصاعب كثيرة كقد أكضحيا الكرخي )

التيير كالتبدؿ السريع في البيئة: بما أف االستراتيجية ىي خطة بعيدة المدل, فإنيا  .9
الؿ ىذه الفترة, كأف التيييرات السريعة بحاجو إلى استقرار الظركؼ التي تحيط بيا خ

تؤدم باالستراتيجية إلى مكاجية كاقع جديد يختمؼ عف الكاقع الذم بنيت عميو مما 
 يؤدم إلى تعثرىا كربما فشميا.

عدـ قدرة اإلدارة عمى تحديد األىداؼ كبناء خطة استراتيجية: بالرغـ مف أف اإلدارة قد  .2
خطيط االستراتيجي كضركرتو, كلكنيا ال تممؾ مقكمات يتكفر لدييا إيماف كامؿ بأىمية الت

كقدرات عمى كضع الخطة االستراتيجية كخطتيا التنفيذية, حيث أف الخطة ىي التي تعبر 
ف استعانت بييرىا لف تككف قادرة عمى تنفيذىا.  عف إمكانيات المنظمة الذاتية, كا 

ناصر في المنظمة التي مقاكمة بعض العناصر في المنظمة لمتييير: فقد تعمؿ بعض الع .3
جراءاتيا كتعكدت عمييا عمى رفض السياسات الجديدة  عيدت السياسات القائمة كا 

 كالتمسؾ بكاقعيا القائـ.
المكارد المالية لممنظمة: قد تصطدـ الخطة االستراتيجية ميما كانت طمكحاتيا كحسف  .4

طية نفقات الخطة صياغتيا بعقبة المكارد المالية, ألف عدـ تكفر األمكاؿ الالزمة لتي
 يؤدم إلى التكقؼ كربما الفشؿ.
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عدـ كضكح المسئكليات داخؿ المنظمة كضعؼ ىيكميا التنظيمي: يعتبر عدـ تكزيع  .5
المسئكليات كالصالحيات كعدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي يمبي حاجات العمؿ االستراتيجي ىك 

 بمثابة إحدل أىـ العقبات التي تعترض الخطة االستراتيجية.
 مستكيات اإلدارية العميا بالمشكالت الركتينية اليكمية.انشياؿ ال .6
ربط التخطيط االستراتيجي بفترة األزمات: كىذا االعتقاد خاطئ, كيقمؿ مف أىمية التخطيط  .7

 كيقمص مف دكره في تطكير المنظمة كنجاحيا.
( معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي 425-424, ص.ص 2293كصنؼ العجمي )
 ف المشكالت عمى النحك التالي:إلى خمسة أنماط م

  مشكالت تتعمؽ باألىداؼ: فمف أىـ المشكالت التي يكاجييا المخططكف في المراحؿ
التمييدية لمتخطيط عدـ قدرتيـ عمى التحديد الكاضح لألىداؼ المرجكة مف كراء جيكدىـ 

 التخطيطية.
  كيف في ىذه مشكالت تتعمؽ بالمشاركة: قد يضع تنفيذ الخطة مف قبؿ المؤسسة المشار

العممية في حالة ارتباؾ إذا لـ تكف لدييـ معرفة مسبقة بكيفية التعامؿ مع الصراعات 
 التي قد تنشأ بيف المستفيديف كالخاسريف.

  مشكالت تتعمؽ بالبيانات: فيناؾ مشكالت ترتبط بالبيانات كاستخداميا ككيفية ربطيا
التخطيط, كالتكقعات غير  بعممية التخطيط كمنيا سكء الفيـ الذم ينشأ حكؿ عممية
 الكاقعية مف قبؿ مجمكعة التخطيط في الحصكؿ عمى البيانات.

  مشكالت تتعمؽ باالعتماد المتبادؿ: حيث إف قدرة المؤسسة عمى التخطيط تتأثر بدرجة
 كبيرة بقرار االعتماد المتبادؿ بيف األقساـ الفرعية بالمؤسسة.

 سب المصادر المخصصة لجيكد التخطيط مشكالت تتعمؽ بالمصادر: كتتمثؿ في عدـ تنا
 كعدـ دقة قياس تكاليؼ التنفيذ.

 والع انزخطُظ االطززارُجٍ انًذرطٍ ثبنًًهكخ انعزثُخ انظعىدَخ:

أصبح التخطيط االستراتيجي مف أىـ األدكات التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة, 
تيجية خاصة, كالتي حيث ال تكاد تخمك اليـك مؤسسة عالمية أك منظمة مف خطة استرا

تحرص عمى تكفير متطمبات استقرارىا كنمكىا كأساس إلنجاز خططيا كتحقيؽ أىدافيا, كيمثؿ 
التخطيط عامالن ميمان في نجاح اإلدارة المدرسية في تخطيط أىدافيا, فالتخطيط االستراتيجي 
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 المدرسي يساعد مدير المدرسية في تحديد القضايا األساسية, ككضع تصكر لمستقبؿ
          المدرسة كالكصكؿ بيا إلى مستكل عاِؿ, كتحقيؽ رسالة المدرسة كأىدافيا األساسية 

 (.962, ص. 2298)القرني, 
كيتضح أنو بالرغـ مف دخكؿ األلفية الثالثة إال أف النظـ التعميمية عامة كالمدرسية خاصة 

كزيادة معدالت التيير كتيير مازالت تكاجو تحديات كبيرة, منيا سرعة التييرات التكنكلكجية 
طبيعة قكل العمؿ, كزيادة معايير نجاح اإلدارة كتعقدىا, كاختالؼ معايير االختيار كالتطكير 
في مجاؿ المدرسة ىك التييير اليادؼ كالمخطط الذم يقصد بو تحسيف فعالية المدرسة في 

يعبر عف كيفية  مكاجية األكضاع الجديدة كالتييرات الحاصمة في البيئة المدرسية, مما
استخداـ أفضؿ الكسائؿ فاعمية إلحداث التطكير كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة )أبك كريـ, 

 (.956, ص. 2293
يمانان مف كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية بأىمية التخطيط االستراتيجي المدرسي  كا 

الكزارة عمى مدارس كدكره في الكصكؿ بالمدرسة إلى مستكل عاِؿ مف التميز, فقد عممت 
كتاريخ  2432التعميـ العاـ في المممكة بكافة مراحمو بمكجب التعميـ الكزارم رقـ 

ق عمى إعداد خطة استراتيجية مدرسية مدتيا عاماف دراسياف كيتكلى اإلشراؼ 25/6/432
(. فالتخطيط االستراتيجي في 274, ص. 2295التربكم متابعة الخطط كتقكيميا )الداكد, 

دراؾ المتييرات مدارس ا لتعميـ العاـ يعد عممية شاممة تقكـ عمى استشراؼ المستقبؿ كا 
المرتبطة بالبيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة, كتيدؼ إلى االنتقاؿ مف الكضع الحالي إلى 

 (.964, ص. 2298الكضع المأمكؿ الذم يفي بمتطمبات التحديات المستقبمية )القرني, 
في المممكة العربية السعكدية التخطيط االستراتيجي أسمكبان رسميان  كلقد اتخذت كزارة التعميـ

لمتخطيط في كافة مستكياتيا اإلدارية بدءان مف الكزارات كاإلدارات التربكية كالتعميمية كصكالن 
إلى المدرسة, كمما الشؾ فيو أنو ال يمكف تحقيؽ رسالة كأىداؼ المدرسة إال بتبني التخطيط 

دئو, كلقد اتسـ التخطيط االستراتيجي المدرسي بخصائص لـ تكف المدرسي كتطبيؽ مبا
مكجكدة مف قبؿ ضمف حدكد المفيكـ القديـ لمتخطيط المدرسي, حيث أصبح ييتـ بتكظيؼ 
تشخيص بيئة العمؿ, كيستند إلى رؤية مشتركة يعمؿ الجميع عمى تحقيقيا )العسكر كفراج 

 (.5, ص. 2299كالمنصكر, 
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سديدة بأىمية التخطيط االستراتيجي الذم يمثؿ أداة ميمة في كمف منطمؽ التكجيات ال
رسـ مستقبؿ اإلدارات كتقدميا كتنميتيا, كيساعدىا في تنسيؽ الجيكد كمكاجية المتييرات 
المتسارعة بكؿ كفاءة مف أجؿ إعداد أجياؿ قادرة عمى التعامؿ مع معطيات العصر كمعمكماتو, 

كالسياسات في إعدادىا لدليؿ لمتخطيط االستراتيجي عمى جاءت مبادرة اإلدارة العامة لمتخطيط 
مستكل المدرسة ليكفر لمديرم المدرسة كفرؽ العمؿ معيـ االحتياجات العممية كالعممية التي 
تعينيـ عمى أداء ىذه الميمة كما ينبيي, كقد جاء ىذا المشركع في غايتو كدليؿ يقكد مدير 

بدأ مف مرحمة االستعداد كالتييئة لمتخطيط المدرسة إلعداد خطتو كفؽ منيجية عممية ت
"التخطيط لمتخطيط", ثـ مرحمة تحميؿ كاقع البيئة التخطيطية "تشخيص الكاقع" بما فييا مف 
عمميات: جمع البيانات ككصفيا, كتحميميا, كبناء المؤشرات التربكية, كذلؾ بقصد بناء رؤية 

تضمف مجمكعة مف األنشطة كالبرامج المدرسة كأىدافيا, ثـ تصميـ الخطة التنفيذية التي ت
التي تحقؽ ما ُرسـ مف أىداؼ, ثـ مرحمة متابعة كتقكيـ الخطة لضماف تنفيذىا بكفاءة 

(. كما نفذت إدارة التخطيط 7-5, ص.ص 2299كفاعمية )العسكر كفراج كالمنصكر, 
بعرعر, كالذم كالتطكير دكرة تدريبية بعنكاف "التخطيط االستراتيجي" في مركز التدريب التربكم 

دارتو, باإلضافة  ىدؼ إلى إكساب المشاركات الميارات الالزمة ألىمية التخطيط االستراتيجي كا 
إلى أساليب كطرؽ إعداد الخطط اإلستراتيجية )المكقع الرسمي لإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة 

 (.2298الحدكد الشمالية, 
 انذراطبد انظبثمخ:

كالبحكث العربية كاألجنبية المتصمة بمكضكع الدراسة يشتمؿ ىذا الجزء عمى الدراسات 
كالتي سعى الباحث إلى االطالع عمييا, كذلؾ بيدؼ االستفادة منيا في تكضيح الحاجة إلى 
إجراء الدراسة الحالية كتحديد منيجيا. ىذا فضالن عف معرفة أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج قد 

رىا النظرم, كأخيرنا إبراز مكقع الدراسة الحالية تفيد في بناء الدراسة الحالية, كتأصيؿ إطا
 بالنسبة لمدراسات السابقة, كما يمكف أف تسيـ بو في ىذا المجاؿ كفي تمؾ المرحمة.

 أوالً: انذراطبد انعزثُخ:

( إلى التعرؼ عمى عدد المراحؿ التي احتكل عمييا النمكذج 2295ىدفت دراسة الداكد )
مدرسي لمدارس التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية, المقترح لمتخطيط اإلستراتيجي ال

كالتعرؼ عمى محتكل تمؾ المراحؿ الخاصة بالنمكذج المقترح لمتخطيط اإلستراتيجي, كاشتممت 
( خبيران, كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي كمنيج لمدراسة, 35عينة الدراسة عمى )
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د مف النتائج أىميا: تككنت مراحؿ بناء النمكذج كاالستبانة كأداة, كتكصؿ الباحث لمعدي
( مراحؿ 4المقترح لمتخطيط اإلستراتيجي المدرسي لمدارس التعميـ العاـ في المممكة مف )

رئيسية, كأف محتكل تمؾ المراحؿ الخاصة بالنمكذج المقترح لمتخطيط اإلستراتيجي ىي 
عداد الخطة اإلسترات يجية لممدرسة, كالمرحمة الثانية ىي المرحمة األكلى كتعد مرحمة تييئة كا 

الصكرة المستقبمية لممدرسة, كالمرحمة الثالثة التي تعد مرحمة بناء الخطة اإلستراتيجية 
 لممدرسة, كالمرحمة الرابعة مرحمة تقكيـ الخطة اإلستراتيجية لممدرسة كتطكيرىا. 

ؽ التخطيط ( التعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو تطبي2295كتناكلت دراسة الحربي )
اإلستراتيجي المدرسي مف كجية نظر مديرات المدارس لممرحمة الثانكية بمدينة الرياض, 
كالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطة درجات عينة الدراسة حكؿ درجة 
تطبيؽ مديرات المدارس الثانكية بمدينة الرياض لمتخطيط اإلستراتيجي تعزل لمتييرات الدراسة, 

( مديرة مدرسة, كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي 59تممت عينة الدراسة عمى )كاش
التحميمي كمنيج لمدراسة, كاستعانت بػاالستبانة كأداة لمدراسة, كقد تكصمت الباحثة لمعديد مف 
النتائج أىميا: جاءت معكقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي المدرسي  بدرجة عالية مف كجية 

ارس لممرحمة الثانكية بمدينة الرياض؛ حيث جاءت المعكقات المتعمقة بالبيئة نظر مديرات المد
( كاقع 2294المحيطة كالمجتمع المحمي في المرتبة األكلى. كاستقصت دراسة مقابمة )

التخطيط االستراتيجي لمستقبؿ التعميـ في المدارس الثانكية الحككمية بمدينة الطائؼ مف 
ف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة كجية نظر المعمميف, كالكشؼ ع

الدراسة حكؿ كاقع التخطيط االستراتيجي لمستقبؿ التعميـ بالمدارس الثانكية بمدينة الطائؼ 
( معممان, كاستخدـ الباحث المنيج 346تعزل لمتييرات الدراسة, كاشتممت عينة الدراسة عمى )

اف بػاالستبانة كأداة لمدراسة, كقد تكصؿ الباحث الكصفي المسحي كمنيج لمدراسة, كاستع
لمعديد مف النتائج أىميا: جاء كاقع التخطيط االستراتيجي لمستقبؿ التعميـ في المدارس 
الثانكية بمدينة الطائؼ بدرجة تقدير متكسطة عمى األداء ككؿ. كسعت دراسة الحربي 

ية لمتخطيط اإلستراتيجي, ( إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ مديرم المدارس الثانك 2294)
كالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع 

( مدير 98تطبيؽ التخطيط االستراتيجي تعزل لمتييرات الدراسة, كاشتممت عينة الدراسة عمى )
ػاالستبانة كمديرة, كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي كمنيج لمدراسة, كاستعانت ب
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كأداة لمدراسة, كقد تكصمت الباحثة لمعديد مف النتائج أىميا: جاء كاقع تطبيؽ مديرم 
 المدارس الثانكية لمتخطيط اإلستراتيجي بدرجة متكسطة.

 صبَُبً: انذراطبد األجُجُخ:

( إلى بحث مدل Schlebusch&Mokhatle, 2016ىدفت دراسة "شمبكشكمككاتمي" )
مالئمة التخطيط االستراتيجي باعتباره أداة إدارية لدل القيادات المدرسية في المناطؽ الريفية 

( مف مديرم المدارس, كاستخدمت 92في منطقة مكتيك, كاشتممت عينة الدراسة عمى )
الدراسة المنيج النكعي القائـ عمى المقابالت الشخصية شبو المنظمة كأداة إدارية في 

لمدارس, كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا: عدـ استخداـ التخطيط ا
االستراتيجي باعتباره أداة إدارية في الكثير مف المدارس في المناطؽ الريفية في منطقة 
مكتيك, ككجكد تأثير سمبي لتجاىؿ التخطيط االستراتيجي في اإلدارة المدرسية عمى عدـ القدرة 

كؿ مناسب كسكء تكفير المكارد كعدـ قدرة آباء الطالب عمى الحصكؿ عمى عمى األداء بش
 ,.Lingam et alدراسة لينجاـ كآخريف )كسائؿ لتقديـ الدعـ المالي لممدارس. كسعت 

( إلى الكشؼ عف تصكرات معممي المدارس الفيجية حكؿ الممارسات المتعمقة 2014
( معمـ, كاستخدمت الدراسة 43دراسة عمى )بالتخطيط االستراتيجي المدرسي, اشتممت عينة ال

المنيج الكمي النكعي القائـ عمى االستبانة المسحية, كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف 
النتائج أىميا: كجكد قصكر لدل القيادات المدرسية حكؿ المعارؼ كالميارات المتعمقة 

ؽ األساليب المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي المدرسي في المدارس الفيجية, كعدـ تكاف
بالتخطيط االستراتيجي المطبقة في المدارس الفيجية مع أفضؿ الممارسات المتعمقة بالتخطيط 
االستراتيجي المدرسي, كيساعد التدريب في إعداد القيادات المدرسية بشكؿ أفضؿ لتنفيذ 

العممية التخطيط االستراتيجي المدرسي بفاعمية مف خالؿ تعميؽ الفرص لجميع المعنييف ب
 ,Chengالتعميمية التي تسيـ في التخطيط االستراتيجي المدرسي. كتناكلت دراسة "تشينج" )

( إلى الكشؼ عف تصكرات المعمميف حكؿ تطبيؽ إدارة المعرفة في مجاالت األداء 2013
المدرسي كالتعرؼ عمى عكامؿ النجاح اليامة فيما يتعمؽ بتطبيؽ إدارة المعرفة التي تعزز 

( 92( معمـ مف )422تخطيط االستراتيجي المدرسي, كاشتممت عينة الدراسة عمى )كفاءة ال
( مدارس ثانكية, كاستخدمت الدراسة المنيج الكمي 92( معمـ مف )622مدارس ابتدائية, )

المسحي القائـ عمى االستبانة, كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا: كجكد 
يف حكؿ أىمية تطبيؽ إدارة المعرفة في المدارس لتحسيف الكفاءة تصكرات إيجابية لدل المعمم
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كاإلدارة المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي المدرسي, ككجكد تصكرات إيجابية لدل المعمميف حكؿ 
أىمية تطبيؽ إدارة المعرفة في المدارس لتحسيف كفاءات التدريس كدعـ الطالب كتقييـ 

 التعمـ.
 ثمخ:انزعهُك عهً انذراطبد انظب

الدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المكضكع استعرض الباحث عددان  مف خالؿ عرض
مف الدراسات العربية كاألجنبية كرغـ أف ىذه الدراسات أجريت في بيئات, كأنظمة تعميمية 

كمف خالؿ تحميؿ  -خاصة الدراسات العربية-مختمفة إال أنيا مشابية لمجتمع دراسة الباحث 
ابقة تـ رصد أكجو الشبو, كأكجو االختالؼ بيف البحث الحالي, كالدراسات الدراسات الس

السابقة, كتميز البحث الحالي عف الدراسات السابقة, كأكجو استفادة البحث الحالي مف 
 .بناء الدراسة الحالية في أثر ليا كاف الدراسات السابقة؛ كالتي

 ثمخ:أوالً: أوجه انشجه ثٍُ انجذش انذبنٍ وانذراطبد انظب

مع العديد مف الدراسات السابقة مثؿ: اتفؽ البحث الحالي في تناكلو التخطيط االستراتيجي 
(, كدراسة الداكد 2294(, كدراسة الحربي )2294(, كدراسة مقابمة )2295دراسة الحربي )

(, كدراسة Schlebusch&Mokhatle, 2016كدراسة "شمبكشكمككاتمي" ) (,2295)
 (.Cheng, 2013(, كدراسة "تشينج" )Lingam et al., 2014لينجاـ كآخريف )

 صبَُبً: أوجه رًُش انجذش انذبنٍ عٍ انذراطبد انظبثمخ:

الذم تناكؿ كاقع التخطيط  -عمى حد عمـ الباحث-يتميز البحث الحالي بأنو البحث الكحيد 
ضكء نحك كىك ما يميز البحث الحالي كيسمط ال ,االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر

إجراء المزيد مف الدراسات العربية كاألجنبية حكؿ ىذا المكضكع, نظران لقمة الدراسات العربية 
 كاألجنبية التي تستيدؼ ىذا المكضكع الميـ.

 صبنضبً: أوجه االطزفبدح يٍ انذراطبد انظبثمخ:

كفي أىميا: عرض اإلطار النظرم  مف أمكر عدة في السابقة الدراسات استفاد الباحث مف
المراجع المستخدمة, كتدعيـ اإلطار النظرم بنتائج دراسات كأبحاث حكؿ كاقع التخطيط 

 االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر.
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 يُهجُخ انذراطخ وئجزاءارهب:
 رًهُذ:

يتضمف ىذا الفصؿ تكضيحان لنكع الدراسة كمنيجيا كما يتضمف تكضيحان لمجتمع الدراسة 
لتحقؽ مف صدقيا كثباتيا كما يتضمف تكضيحان لألساليب اإلحصائية ككصفان ألداتيا كا

 المستخدمة في الدراسة.
 يُهج انذراطخ:

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة كأىدافيا كالمنيج الكصفي ال 
يتكقؼ فقط عمى كصؼ الظاىرة المدركسة بؿ يتعدل ذلؾ لمحاكلة الكشؼ عف العالقة بيف 

 الظاىرة المدركسة كالمتييرات التي تؤثر فييا.
 يجزًع انذراطخ:

يتككف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة 
( قائدة خالؿ فترة إجراء الدراسة خالؿ الفصؿ  93( قائد ك )  86عرعر كالبالغ عددىـ ) 

 ىػ.9437/9438الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
 عُُخ انذراطخ:

( مف القيادات المدرسية في مدارس  966تـ أخذ عينة عشكائية بسيطة مككنة مف ) 
التعميـ بمدينة عرعر خالؿ فترة إجراء الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

 ىػ.9437/9438
 أداح انذراطخ:

سة كقد تـ تصميميا باالستفادة مف تـ اعتماد أداة االستبانة كأداة لجمع بيانات الدرا
اإلطار النظرم كالدراسات السابقة المشابية كبعد تصميميا تـ إتباع الخطكات التالية لمتحقؽ 

 مف صالحيتيا لمتطبيؽ الميداني:
 صذق أداح انذراطخ:

 الصدؽ الظاىرم لألداة: –أ 
عمى مجمكعة  لمتعرؼ عمى مدل صدؽ أداة الدراسة في قياس ما كضعت لقياسو تـ عرضيا 

 مف المحكميف , كفي ضكء آرائيـ تـ إعداد أداة ىذه الدراسة بصكرتيا النيائية.
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 صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة: –ب 
تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة الصدؽ الداخمي لالستبانة حيث تـ حساب معامؿ 

الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة 
 العبارة كما تكضح ذلؾ الجداكؿ التالية.

 يعبيالد اررجبط ثُزطىٌ نعجبراد انًذىر األول ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر (1جذول رلى )ن

 رلى انعجبرح
يعبيم االررجبط 

 ثبنًذىر
 رلى انعجبرح

يعبيم االررجبط 

 ثبنًذىر

1 2...0** 6 2.760** 

0 2.720** 7 2.700** 

0 2.600** 0 2.020** 

0 2.700** 0 2.766** 

. 2.020** 12 2.701** 

 فأقؿ  2.29** داؿ عند مستكل الداللة 
 يعبيالد اررجبط ثُزطىٌ نعجبراد انًذىر انضبٍَ ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر (0انجذول رلى )

 رلى انعجبرح
يعبيم االررجبط 

 ثبنًذىر
 رلى انعجبرح

يعبيم االررجبط 

 ثبنًذىر

1 2..66** 6 2.660** 

0 2.606** 7 2.71.** 

0 2.6.0** 0 2.721** 

0 2.600** 0 2.607** 

. 2..70** 12 2.612** 

 فأقؿ  2.29** داؿ عند مستكل الداللة 
 يعبيالد اررجبط ثُزطىٌ نعجبراد انًذىر انضبنش ثبنذرجخ انكهُخ نهًذىر (0انجذول رلى )

 رلى انعجبرح
االررجبط يعبيم 

 ثبنًذىر
 رلى انعجبرح

يعبيم االررجبط 

 ثبنًذىر

1 2..20** 6 2.771** 

0 2.700** 7 2.606** 

0 2.771** 0 2.700** 

0 2.701** 0 2.600** 

. 2.767** 12 2.702** 

 فأقؿ 2.29** داؿ عند مستكل الداللة 
العبارات مع محكرىا مكجبة ( أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف 3 – 9يتضح مف الجداكؿ )

 ( فأقؿ مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع محاكرىا.2.29كدالة إحصائيان عند مستكم الداللة )
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   صجبد أداح انذراطخ :

 Cronbach's Alphaلقياس مدل ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ )معادلة ألفا كركنباخ( )
(α)( لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة, كالجدكؿ رقـ  )يكضح معامالت ثبات أداة الدراسة.  4 ) 

 ( يعبيم أنفب كزوَجبر نمُبص صجبد أداح انذراطخ0جذول رلى )

 يذبور االطزجبَخ
عذد 

 انعجبراد

صجبد 

 انًذىر

درجخ يًبرطخ انمُبدح انًذرطُخ نعًهُبد انزخطُظ االطززارُجٍ فٍ 

 ثًذَُخ عزعزيذارص انزعهُى 
12 2.0200 

يعىلبد رطجُك انزخطُظ االطززارُجٍ فٍ يذارص انزعهُى ثًذَُخ 

 عزعز
12 2.0006 

انًمززدبد انزٍ لذ رظهى فٍ رطىَز انزخطُظ االطززارُجٍ فٍ 

 يذارص انزعهُى ثًذَُخ عزعز
12 2.00.0 

 2.0000 02 انضجبد انعبو

( كىذا يدؿ  2.8832عاؿ حيث بمغ )  ( أف معامؿ الثبات العاـ4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني 

 لمدراسة.
 أطبنُت انًعبنجخ اإلدصبئُخ :

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا, فقد تـ استخداـ العديد مف 
             ة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعيةاألساليب اإلحصائية المناسب

Statistical Package for Social Sciences   كالتي يرمز ليا اختصاران بالرمز
(SPSS.) 

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي, كلتحديد طكؿ خاليا المقياس  كذلؾ بعد أف تـ ترميز كا 
         المستخدـ في محاكر الدراسة , تـ حساب المدلالخماسي  ) الحدكد الدنيا كالعميا ( 

   (, ثـ تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح أم4=5-9) 
(  بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس ) أك بداية 2.82= 4/5) 

ذه الخمية, كىكذا أصبح طكؿ المقياس كىي الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى لي
 الخاليا كما يأتي :

  يمثؿ )منخفضة جدان( نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو. 9.82إلى  9.22مف 
  يمثؿ )منخفضة( نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو. 2.62إلى  9.89مف 
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  المراد قياسو.يمثؿ )متكسطة( نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر  3.42إلى  2.69مف 
  يمثؿ )عالية( نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو. 4.22إلى  3.49مف 
  يمثؿ )عالية جدان( نحك كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو. 5.22إلى  4.29مف 

كبعد ذلؾ تـ حساب المقاييس اإلحصائية التالية: المتكسط الحسابي, كاالنحراؼ المعيارم, 
لمعينات المستقمة, كتحميؿ التبايف األحادم ( لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ  كاختبار )ت(

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات أفراد الدراسة نحك محاكر الدراسة باختالؼ متييراتيـ 
 الشخصية كالكظيفية التي تنقسـ إلى أكثر مف فئتيف. 

 عزض َزبئج انذراطخ ورفظُزهب:

ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس  السؤاؿ األكؿ: ما درجة
 التعميـ بمدينة عرعر؟

لمتعرؼ عمى درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس 
التعميـ بمدينة عرعر تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

الرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محكر درجة ممارسة القيادة المعيارية ك 
المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر كجاءت النتائج كما 

 يكضحيا الجدكؿ التالي:
اطزجبثبد أفزاد عُُخ انذراطخ عهً عجبراد يذىر درجخ يًبرطخ انمُبدح  (0جذول رلى )

انًذرطُخ نعًهُبد انزخطُظ االطززارُجٍ فٍ يذارص انزعهُى ثًذَُخ عزعز يزرجخ رُبسنُبً دظت 

 يزىططبد انًىافمخ

رلى 

 انعجبرح
 انعجبرح

 درجخ انًًبرطخ انزكزار
انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًعُبرٌ
 انزرجخ

 انُظجخ
عبنُخ 

 جذا
 يُخفضخ يزىططخ عبنُخ

يُخفضخ 

 جذا

0 

انعًم ضًٍ 

 رؤَخ

 واضذخ

 1 0 06 70 60 ن
0.1. 2.010 1 

% 07.0 00.2 1..7 0.0 2.6 

0 

صُبغخ 

رطبنخ 

انًذرطخ 

ثىضىح 

نكبفخ 

 انعبيهٍُ فُهب

 1 6 00 60 67 ن

0.10 2.070 0 
% 02.0 00.2 17.. 0.6 2.6 

. 

وضع األهذاف 

اإلطززارُجُخ 

فٍ ضىء 

رؤَخ رطبنخ 

 انًذرطخ

 - 0 00 70 6. ن

0.10 2.700 0 
% 00.7 07.6 17.. 1.0 - 
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رلى 

 انعجبرح
 انعجبرح

 درجخ انًًبرطخ انزكزار
انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًعُبرٌ
 انزرجخ

 انُظجخ
عبنُخ 

 جذا
 يُخفضخ يزىططخ عبنُخ

يُخفضخ 

 جذا

0 

رذهُم انجُئخ 

انذاخهُخ، 

نزعشَش يصبدر 

انمىح، ورذنُم 

 َمبط انضعف

 1 . 02 76 0. ن

0.27 2.00. 0 

% 00.. 0..0 10.1 0.2 2.6 

0 

ئعذاد 

انجزَبيج 

انشيٍُ نزُفُذ 

انخطخ 

 اإلطززارُجُخ

 0 0 02 60 0. ن

0.21 2.060 . 
% 01.0 01.2 00.1 1.0 1.0 

6 

رذذَذ 

اإليكبَبد 

انًبدَخ 

وانجشزَخ 

انالسيخ 

نهزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ

 - 0 .0 71 00 ن

0.00 2.001 6 
% 0..0 00.0 07.1 0.0 - 

12 

االطزفبدح يٍ 

َزبئج انزمُُى 

فٍ ثُبء 

خطظ 

 يظزمجهُخ

 . 7 00 72 01 ن

0.01 2.0.7 7 
% 00.7 00.0 0..0 0.0 0.2 

1 

رذهُم انجُئخ 

انخبرجُخ 

نهًذرطخ، 

نًعزفخ 

انًزغُزاد 

انًخزهفخ 

انزٍ لذ رإصز 

عهُهب 

 يظزمجالً 

 0 . 60 60 00 ن

0.72 2.000 0 
% 17.. 01.2 07.0 0.2 1.0 

0 

رطجُك 

يعبَُز 

ويإشزاد 

أداء واضذخ 

نهذكى عهً 

انخطخ 

 اإلطززارُجُخ

 0 10 0. .6 00 ن

0.67 2.000 0 
% 10.0 00.0 01.0 7.0 1.0 

7 

رذذَذ انجذائم 

اإلطززارُجُخ 

انًُبطجخ، 

الطزخذايهب 

 ولذ انذبجخ

 0 12 60 0. 06 ن

0..7 2.002 12 
% 1..7 0... 01.2 6.2 1.0 

 2.601 0.00 انًزىطظ انعبو
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مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية 
عمى ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر 

( كىك متكسط يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي ) 5.22مف  3.92بمتكسط )
 ( كىي الفئة التي تشير إلى خيار عالية عمى أداة الدراسة.  4.22إلى  3.49مف 

كمف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف ىناؾ تجانس في مكافقة أفراد عينة الدراسة 
عمى درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة 

عمى درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات عرعر حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ 
( كىي  4.95إلى  3.57التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر ما بيف ) 

متكسطات تقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي كالتي تشير إلى )عالية( عمى 
ة عمى درجة ممارسة القيادة أداة الدراسة مما يكضح التجانس في مكافقة أفراد عينة الدراس

المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر حيث يتضح مف 
النتائج أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى عشرة مف ممارسات القيادة 

تمثؿ في المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر أبرزىا ت
( كالتي تـ ترتيبيا تنازليان حسب مكافقة أفراد عينة الدراسة 8,  2,  5,  3, 4العبارات رقـ )

 عمى ممارستيا بدرجة عالية كالتالي:
( كىي" العمؿ ضمف رؤية كاضحة " بالمرتبة األكلى مف حيث 4جاءت العبارة رقـ ) .9

 ( .5مف  4.95كسط )مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارستيا بدرجة عالية بمت
( كىي" صياغة رسالة المدرسة بكضكح لكافة العامميف فييا " 3جاءت العبارة رقـ ) .2

بالمرتبة الثانية مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارستيا بدرجة عالية بمتكسط 
 ( .5مف  4.94)

المدرسة  ( كىي" كضع األىداؼ اإلستراتيجية في ضكء رؤية رسالة5جاءت العبارة رقـ ) .3
" بالمرتبة الثالثة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارستيا بدرجة عالية 

 ( .5مف  4.94بمتكسط )
( كىي" تحميؿ البيئة الداخمية, لتعزيز مصادر القكة, كتذليؿ نقاط 2جاءت العبارة رقـ ) .4

يا بدرجة الضعؼ " بالمرتبة الرابعة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارست
 ( . 5مف  4.27عالية بمتكسط )
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( كىي" إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية " بالمرتبة 8جاءت العبارة رقـ ) .5
الخامسة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارستيا بدرجة عالية بمتكسط 

 ( .5مف  4.29)
سات القيادة المدرسية لعمميات يتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله أف أبرز ممار 

التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في عمميـ ضمف رؤية كاضحة 
كتفسر ىذه النتيجة بأف القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تحرص عمى 

تحرص ىذه  تكضيح رؤيتيا حكؿ العمؿ لمنسكبييا بما يعزز مف فعالية أدائيـ لمعمؿ كلذلؾ
 القيادات عمى العمؿ ضمف رؤية كاضحة.

 السؤاؿ الثاني: ما معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر؟
لمتعرؼ عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تـ حساب 

كاالنحرافات المعيارية كالرتب الستجابات أفراد التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية 
عينة الدراسة عمى عبارات محكر معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 

 بمدينة عرعر كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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رطجُك انزخطُظ اطزجبثبد أفزاد عُُخ انذراطخ عهً عجبراد يذىر يعىلبد  (12جذول رلى )

 االطززارُجٍ فٍ يذارص انزعهُى ثًذَُخ عزعز يزرجخ رُبسنُبً دظت يزىططبد انًىافمخ

رلى 

 انعجبرح
 انعجبرح

 اإلعبلخ درجخ انزكزار
انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًعُبرٌ
 انزرجخ

 انُظجخ
عبنُخ 

 جذا
 يُخفضخ يزىططخ عبنُخ

يُخفضخ 

 جذا

12 

ضعف انذىافش انزشجُعُخ 

ألصذبة انزًُش ثبنزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ

 0 10 00 0. 7. ن
0.07 1.2.7 1 

% 00.0 01.0 00.0 0.0 0.0 

0 

َذرح انذوراد انزذرَجُخ 

نهمُبدح انًذرطُخ فٍ 

 انزخطُظ اإلطززارُجٍ

 1 6 00 60 67 ن
0.0. 2.010 0 

% 02.0 00.2 17.. 0.6 2.6 

0 

َمص اإليكبَبد انًبدَخ 

وانجشزَخ انالسيخ نزطجُك 

 انزخطُظ اإلطززارُجٍ

 0 17 00 0. 00 ن
0.66 1.210 0 

% 00.0 0... 00.0 12.0 0.0 

0 

َمص اإلنًبو ثبألطض 

انعهًُخ نهزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ نهًشبركٍُ فُه

 6 10 00 .6 00 ن
0.66 1.221 0 

% 02.. 00.0 00.. 7.0 0.6 

. 

لصىر يشبركخ انعبيهٍُ 

ثبنًذرطخ فٍ ئعذاد انخطخ 

 اإلطززارُجُخ

 0 10 .. 60 01 ن
0.60 2.000 . 

% 10.7 00.6 00.1 7.0 1.0 

0 

صعىثخ ئدذاس رىاسٌ ثٍُ 

انخطخ انزشغُهُخ وانخطخ 

 اإلطززارُجُخ

 - 10 70 0. 01 ن
0..0 2.000 6 

% 10.7 00.0 00.2 0.0 - 

1 

لهخ رىافز نىائخ رُظًُُخ 

نهزعهُى رذعى انزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ

 7 00 0. 2. 00 ن
0.00 1.200 7 

% 10.0 02.1 01.0 10.0 0.0 

6 

اعزجبر رؤَخ ورطبنخ 

انًذرطخ يجزد شعبراد 

 َصعت رذمُمهب

 6 02 00 7. 01 ن
0.06 1.200 0 

% 10.7 00.0 0..0 10.1 0.6 

7 

لهخ رىافز انذلخ فٍ 

انًعهىيبد وانجُبَبد انالسيخ 

 نهزخطُظ اإلطززارُجٍ

 0 00 61 0. 02 ن
0.01 2.001 0 

% 10.2 00.0 06.7 10.. 1.0 

0 

صعىثخ عًم رذهُم نهجُئخ 

انذاخهُخ أو انخبرجُخ نظزعخ 

 رغُزهب

 0 01 0. 62 10 ن
0.00 1.210 12 

% 12.0 06.1 00.0 10.7 ..0 

 2.600 0..0 انًزىطظ انعبو

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية 
 3.59عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر بمتكسط )

إلى  3.49( كىك متكسط يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس الخماسي ) مف 5.22مف 
 تشير إلى خيار عالية عمى أداة الدراسة. ( كىي الفئة التي  4.22

كمف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف ىناؾ تفاكت في مكافقة أفراد عينة الدراسة 
عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر حيث تراكحت 

س التعميـ بمدينة متكسطات مكافقتيـ عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدار 
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( كىي متكسطات تقع في الفئتيف الثالثة كالرابعة مف فئات  3.87إلى  3.34عرعر ما بيف ) 
المقياس الخماسي كالمتاف تشيراف إلى )متكسطة / عالية( عمى أداة الدراسة مما يكضح 

ارس التفاكت في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مد
التعميـ بمدينة عرعر حيث يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية 
عمى تسعة مف معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر أبرزىا 

( كالتي تـ ترتيبيا تنازليان حسب مكافقة أفراد 5,  2,  9,  3, 92تتمثؿ في العبارات رقـ )
 الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة عالية كالتالي: عينة
( كىي" ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط 92جاءت العبارة رقـ ) .9

اإلستراتيجي " بالمرتبة األكلى مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة 
 ( .5مف  3.87عالية بمتكسط )

كرات التدريبية لمقيادة المدرسية في التخطيط ( كىي" ندرة الد3جاءت العبارة رقـ ) .2
اإلستراتيجي " بالمرتبة الثانية مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة 

 ( .5مف  3.85عالية بمتكسط )
( كىي" نقص اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة لتطبيؽ التخطيط 9جاءت العبارة رقـ ) .3

" بالمرتبة الثالثة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة  اإلستراتيجي
 ( .5مف  3.66عالية بمتكسط )

( كىي" نقص اإللماـ باألسس العممية لمتخطيط اإلستراتيجي 2جاءت العبارة رقـ ) .4
لممشاركيف فيو " بالمرتبة الرابعة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة 

 (5مف  3.66الية بمتكسط )ع
( كىي" قصكر مشاركة العامميف بالمدرسة في إعداد الخطة 5جاءت العبارة رقـ ) .5

اإلستراتيجية " بالمرتبة الخامسة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إعاقتيا بدرجة 
 ( .5مف  3.64عالية بمتكسط )

درجة متكسطة عمى كاحدة مف كما يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف ب
معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في العبارة رقـ 

 3.34( كىي" صعكبة عمؿ تحميؿ لمبيئة الداخمية أك الخارجية لسرعة تييرىا " بمتكسط )8)
 ( .5مف 
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خطيط االستراتيجي في يتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله أف أبرز معكقات تطبيؽ الت
مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط 
اإلستراتيجي كتفسر ىذه النتيجة بأف ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط 

بيؽ اإلستراتيجي يقمؿ مف دافعية القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر لتط
التخطيط االستراتيجي بمدارسيـ مما يعكؽ تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 

 بمدينة عرعر.
السؤاؿ الثالث: ما المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس 

 التعميـ بمدينة عرعر؟
االستراتيجي في مدارس التعميـ لمتعرؼ عمى المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط 

بمدينة عرعر تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
المعيارية كالرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محكر المقترحات التي قد تسيـ 

لنتائج كما يكضحيا في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر كجاءت ا
 الجدكؿ التالي:
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(اطزجبثبد أفزاد عُُخ انذراطخ عهً عجبراد يذىر انًمززدبد انزٍ لذ رظهى 11جذول رلى )

فٍ رطىَز انزخطُظ االطززارُجٍ فٍ يذارص انزعهُى ثًذَُخ عزعز يزرجخ رُبسنُبً دظت 

 يزىططبد انًىافمخ

رلى 

 انعجبرح
 انعجبرح

 اإلطهبو درجخ انزكزار
انًزىطظ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًعُبرٌ
 انزرجخ

 انُظجخ
عبنُخ 

 جذا
 يُخفضخ يزىططخ عبنُخ

يُخفضخ 

 جذا

1 
َشز صمبفخ انزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ فٍ انًذرطخ

 - 0 07 0. 70 ن
0.00 2.777 1 

% 07.2 0... 16.0 1.0 - 

12 

رخصُص دىافش رشجُعُخ 

نهًزًُشٍَ ثبنزخطُظ 

 اإلطززارُجٍ انًذرطٍ

 6 . .0 06 70 ن

0.27 1.2.1 0 
% 00.6 07.7 01.1 0.2 0.6 

0 

ركضُف انذوراد انزذرَجُخ فٍ 

انزخطُظ اإلطززارُجٍ 

ثبنزُظُك يع يإطظبد 

 رائذح فٍ هذا انًجبل

 . 6 07 60 62 ن

0.20 2.070 0 
% 06.1 01.2 16.0 0.6 0.2 

0 

رىفُز اإليكبَبد انًبدَخ 

وانجشزَخ انالسيخ نزطجُك 

 انزخطُظ اإلطززارُجٍ

 1 0 00 60 .. ن

0.20 2.000 0 
% 00.1 00.6 0..0 1.0 2.6 

7 
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 2.660 .0.0 انًزىطظ انعبو

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية 
عمى المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة 

( كىك متكسط يقع في الفئة الرابعة مف فئات المقياس 5.22مف  3.95عرعر بمتكسط )
 ( كىي الفئة التي تشير إلى خيار عالية عمى أداة الدراسة.  4.22إلى  3.49الخماسي ) مف 

كمف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف ىناؾ تفاكت في مكافقة أفراد عينة الدراسة 
عمى المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة 
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مقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط عرعر حيث تراكحت متكسطات مكافقتيـ عمى ال
( كىي متكسطات  4.28إلى  3.67االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر ما بيف ) 

تقع في الفئتيف الرابعة ك الخامسة مف فئات المقياس الخماسي كالمتاف تشيراف إلى )عالية / 
أفراد عينة الدراسة عمى عالية جدا( عمى أداة الدراسة مما يكضح التفاكت في مكافقة 

المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر 
حيث يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية جدا عمى كاحدة مف 

نة عرعر المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدي
( كىي" نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي في المدرسة " بمتكسط 9تتمثؿ في العبارة رقـ )

 ( .5مف  4.28)
كما يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى تسعة مف 
 المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر

( كالتي تـ ترتيبيا تنازليان حسب مكافقة 9,  7,  4,  2, 92أبرزىا تتمثؿ في العبارات رقـ )
 أفراد عينة الدراسة عمى إسياميا بدرجة عالية كالتالي:

( كىي" تخصيص حكافز تشجيعية لممتميزيف بالتخطيط 92جاءت العبارة رقـ ) .9
أفراد عينة الدراسة عمى  اإلستراتيجي المدرسي " بالمرتبة األكلى مف حيث مكافقة

 ( .5مف  4.27إسياميا بدرجة عالية بمتكسط )
( كىي" تكثيؼ الدكرات التدريبية في التخطيط اإلستراتيجي بالتنسيؽ 2جاءت العبارة رقـ ) .2

مع مؤسسات رائدة في ىذا المجاؿ " بالمرتبة الثانية مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة 
 ( .5مف  4.24كسط )عمى إسياميا بدرجة عالية بمت

( كىي" تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة لتطبيؽ التخطيط 4جاءت العبارة رقـ ) .3
اإلستراتيجي " بالمرتبة الثالثة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إسياميا بدرجة 

 ( .5مف  4.22عالية بمتكسط )
ة في ضكء تطبيؽ الخطة اإلستراتيجي ( كىي" تقييـ القيادة المدرسي7جاءت العبارة رقـ ) .4

لممدرسة " بالمرتبة الرابعة مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى إسياميا بدرجة 
 ( . 5مف  3.96عالية بمتكسط )
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( كىي" االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تفعيؿ التخطيط 9جاءت العبارة رقـ ) .5
مف حيث مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى اإلستراتيجي بالتعميـ " بالمرتبة الخامسة 

 ( .5مف  3.95إسياميا بدرجة عالية بمتكسط )
يتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله أف أبرز المقترحات التي قد تسيـ في تطكير 
التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في نشر ثقافة التخطيط 

ر ىذه النتيجة بأف نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي في اإلستراتيجي في المدرسة كتفس
المدرسة يحسف مف كعي القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر بأىمية تطبيؽ 

 التخطيط االستراتيجي بمدارسيـ مما يعزز تطبيقيا.
 أهى َزبئج انذراطخ ورىصُبرهب

 -أوال : انُزبئج انًزعهمخ ثىصف أفزاد عُُخ انذراطخ:

% مف إجمالي أفراد عينة 52.4( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو 87أف )
( منيـ يمثمكف ما نسبتو 79الدراسة إناث كىـ الفئة األكثر مف أفراد عينة الدراسة , بينما )

 % مف إجمالي أفراد عينة الدراسة ذككر .52.4
إجمالي أفراد عينة  % مف79.2( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو 939أف )

الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس تربكم كىـ الفئة األكثر مف أفراد عينة الدراسة , بينما 
% مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤىميـ العممي اقؿ 99.4( منيـ يمثمكف ما نسبتو 99)

اسة % مف إجمالي أفراد عينة الدر 6.2( منيـ يمثمكف ما نسبتو 92مف بكالكريكس , ك )
% مف 3.6( منيـ يمثمكف ما نسبتو 6مؤىميـ العممي بكالكريكس غير تربكم ,  مقابؿ )

 إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤىميـ العممي ماجستير فأعمى.
% مف إجمالي أفراد عينة 82.9( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو 933أف )

كىـ الفئة األكثر مف أفراد عينة سنكات  92الدراسة سنكات خدمتيـ في العمؿ أكثر مف 
% مف إجمالي أفراد عينة الدراسة سنكات 93.3( منيـ يمثمكف ما نسبتو 22الدراسة , بينما )

% مف 6.6( منيـ يمثمكف ما نسبتو 99سنكات , ك ) 92إلى  5خبرتيـ في العمؿ مف 
 سنكات. 5إجمالي أفراد عينة الدراسة سنكات خبرتيـ في العمؿ أقؿ مف 

% مف إجمالي أفراد عينة 45.8( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو 76أف )
دكرات تدريبية كىـ الفئة األكثر  5إلى  9الدراسة دكراتيـ التدريبية في مجاؿ التخطيط مف 

% مف إجمالي أفراد عينة 29.5( منيـ يمثمكف ما نسبتو 49مف أفراد عينة الدراسة , بينما )
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( منيـ 49دكرات تدريبية , ك ) 5بية في مجاؿ التخطيط أكثر مف الدراسة دكراتيـ التدري
% مف إجمالي أفراد عينة الدراسة لـ يمتحقكا بدكرات تدريبية في 24.7يمثمكف ما نسبتو 

 مجاؿ التخطيط.
 -صبَُب: انُزبئج انًزعهمخ ثأطئهخ انذراطخ :

االستراتيجي في مدارس السؤاؿ األكؿ: ما درجة ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط 
 التعميـ بمدينة عرعر؟

أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى ممارسة القيادة المدرسية لعمميات التخطيط 
 االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر. 

أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى عشرة مف ممارسات القيادة المدرسية لعمميات 
 طيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر أبرزىا تتمثؿ في:التخ
 العمؿ ضمف رؤية كاضحة. .9
 صياغة رسالة المدرسة بكضكح لكافة العامميف فييا. .2
 كضع األىداؼ اإلستراتيجية في ضكء رؤية رسالة المدرسة. .3
 تحميؿ البيئة الداخمية, لتعزيز مصادر القكة, كتذليؿ نقاط الضعؼ.  .4
 نامج الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.إعداد البر  .5

أبرز ممارسات القيادة المدرسية لعمميات التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة 
عرعر تتمثؿ في عمميـ ضمف رؤية كاضحة كتفسر ىذه النتيجة بأف القيادات المدرسية في 

لمنسكبييا بما يعزز مف  مدارس التعميـ بمدينة عرعر تحرص عمى تكضيح رؤيتيا حكؿ العمؿ
 فعالية أدائيـ لمعمؿ.

 السؤاؿ الثاني: ما معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر؟
أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في 

 مدارس التعميـ بمدينة عرعر. 
كف بدرجة عالية عمى تسعة مف معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي أفراد عينة الدراسة مكافق

 في مدارس التعميـ بمدينة عرعر أبرزىا تتمثؿ في:
 ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط اإلستراتيجي. .9
 ندرة الدكرات التدريبية لمقيادة المدرسية في التخطيط اإلستراتيجي. .2
 نقص اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة لتطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي. .3
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 نقص اإللماـ باألسس العممية لمتخطيط اإلستراتيجي لممشاركيف فيو.  .4
 قصكر مشاركة العامميف بالمدرسة في إعداد الخطة اإلستراتيجية. .5

لتخطيط أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة متكسطة عمى كاحدة مف معكقات تطبيؽ ا
االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في " صعكبة عمؿ تحميؿ لمبيئة الداخمية 

 أك الخارجية لسرعة تييرىا ".
أبرز معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في 

ر ىذه النتيجة بأف ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط اإلستراتيجي كتفس
ضعؼ الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط اإلستراتيجي يقمؿ مف دافعية القيادات 
المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي بمدارسيـ مما يعكؽ 

 لدييـ تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.
في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس السؤاؿ الثالث: ما المقترحات التي قد تسيـ 

 التعميـ بمدينة عرعر؟
أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط 

 االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر. 
أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية جدا عمى كاحدة مف المقترحات التي قد تسيـ في 
تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر تتمثؿ في " نشر ثقافة التخطيط 

 اإلستراتيجي في المدرسة ".
ي قد تسيـ في تطكير أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى تسعة مف المقترحات الت
 التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر أبرزىا تتمثؿ في:

 تخصيص حكافز تشجيعية لممتميزيف بالتخطيط اإلستراتيجي المدرسي. .9
تكثيؼ الدكرات التدريبية في التخطيط اإلستراتيجي بالتنسيؽ مع مؤسسات رائدة في ىذا  .2

 المجاؿ.
 كالبشرية الالزمة لتطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي.تكفير اإلمكانات المادية  .3
 تقييـ القيادة المدرسية في ضكء تطبيؽ الخطة اإلستراتيجي لممدرسة.  .4
 االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تفعيؿ التخطيط اإلستراتيجي بالتعميـ. .5
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بمدينة أبرز المقترحات التي قد تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 
عرعر تتمثؿ في نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي في المدرسة كتفسر ىذه النتيجة بأف نشر 
ثقافة التخطيط اإلستراتيجي في المدرسة يحسف مف كعي القيادات المدرسية في مدارس 
التعميـ بمدينة عرعر بأىمية تطبيؽ التخطيط االستراتيجي بمدارسيـ مما يعزز تطبيؽ التخطيط 

 تيجي لدل ىذه القيادات.االسترا
 رىصُبد انذراطخ:

  العمؿ عمى تعزيز ممارسة القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر لعمميات
 التخطيط االستراتيجي.

  االىتماـ بإزالة معكقات تطبيؽ القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر
 لعمميات التخطيط االستراتيجي .

  تكفير الحكافز التشجيعية ألصحاب التميز بالتخطيط اإلستراتيجي مف القيادات المدرسية
 في مدارس مدينة عرعر. 

  تكفير الدكرات التدريبية لمقيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر في مجاالت
 التخطيط اإلستراتيجي.

 طيط اإلستراتيجي في مدارس تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة لتطبيؽ التخ
 التعميـ بمدينة عرعر.

  العمؿ عمى تعزيز إلماـ القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر باألسس
 العممية لمتخطيط اإلستراتيجي. 

 .العمؿ عمى تفعيؿ مشاركة العامميف بالمدرسة في إعداد الخطة اإلستراتيجية 
  اتيجي في مدارس التعميـ بمدينة عرعر.العمؿ عمى نشر ثقافة التخطيط اإلستر 
  تقييـ القيادات المدرسية في مدارس التعميـ بمدينة عرعر في ضكء تطبيؽ الخطة

 اإلستراتيجي لممدرسة. 
 يمززدبد انذراطخ :

  إجراء دراسات مستقبمية حكؿ ممارسة القيادات المدرسية في مدارس التعميـ لعمميات
 التخطيط االستراتيجي.

 ت مستقبمية حكؿ معكقات ممارسة القيادات المدرسية في مدارس التعميـ إجراء دراسا
 لعمميات التخطيط االستراتيجي.
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  انًزاجع
القاىرة: , 2مقكمات التخطيط كالتفكير االستراتيجي المتميز. ط(. 2295أبك النصر, مدحت محمد. )

 المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر.
" في تحميؿ كاقع M.E.O, فبراير(. استخداـ أنمكذج ككفماف "2293أبك كريـ, أحمد فتحي. )

المقاء السنكم السادس المدرسة في التخطيط االستراتيجي لمحصكؿ عمى االعتماد المدرسي. 
 , الرياض.عشر: االعتماد المدرسي

ط االستراتيجي في إدارة (. أىمية التخطي2292آؿ سعكد, عبد العزيز بف عبد الرحمف بف فيصؿ. )
(, 23) محمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية, المكارد البشرية لبعض منظمات القطاع العاـ.

977-225. 
(. معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي المدرسي مف كجية نظر 2295الحربي, ريـ ميمي باجد. )

 . 822-769(, 963)2, مجمة التربيةمديرات مدارس المرحمة الثانكية بمدينة الرياض. 
كاقع تطبيؽ مديرم المدارس في محافظة تبكؾ لمتخطيط (. 2294الحربي, صالحة حامد. )

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(, جامعة اإلستراتيجي كمعكقات تطبيقو مف كجية نظرىـ
 مؤتة, األردف.

(. نمكذج مقترح لمتخطيط االستراتيجي المدرسي لمدارس التعميـ 2295الداكد, خالد بف عبد العزيز. )
 .396-269(, 9) مجمة العمكـ التربكية,العاـ في المممكة العربية السعكدية. 

(. التخطيط االستراتيجي مدخؿ لجكدة التعميـ التطبيقي بدكلة الككيت: 2294الرشيدم, فيصؿ فيد. )
 .625-563(, 54)مجمة كمية التربية,  دئ كالمتطمبات.المبا

التخطيط االستراتيجي لمتعميـ الجامعي كدكره في تمبية متطمبات (. 2292الزنفمي, أحمد محمكد. )
 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. التنمية المستدامة.

المكارد البشرية في التخطيط االستراتيجي مدخؿ لتنمية (. 2292عبد اهلل, ُنعماف أحمد عمي. )
 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(, جامعة أسيكط, القاىرة. الجامعات اليمنية: دراسة ميدانية.

, عماف: دار المسيرة لمنشر 3ط اإلدارة كالتخطيط التربكم.(. 2293العجمي, محمد حسنيف. )
 كالتكزيع كالطباعة.

ي؛ المنصكر, عبد اهلل بف محمد. العسكر, عبد العزيز بف عبد الرحمف؛ فراج, فؤاد أحمد حمم
اإلدارة العامة لمتخطيط كالسياسات,  التخطيط االستراتيجي عمى مستكل المدرسة.(. 2299)

 المممكة العربية السعكدية.
(. تصكر مقترح لمتطمبات التخطيط االستراتيجي في مدارس 2298القرني, عبد الخالؽ محمد مانع. )

 .982-958(, 3)3مجمة التربكية األردنية, ال التعميـ العاـ بمحافظة الطائؼ.
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عماف: بيت اليشاـ لمنشر  التخطيط االستراتيجي المبني عمى النتائج.(. 2294الكرخي, مجيد. )
 كالترجمة.

 (. ميارات التفكير كالتخطيط االستراتيجي كيؼ       2228ىالؿ, محمد عبداليني. )
 تربط بيف الحاضر كالمستقبؿ. القاىرة: مركز تطكير األداء كالتنمية.           

األمف كالحياة, (. التخطيط االستراتيجي كالرؤية المستقبمية. 2293المربع, صالح بف سعد. )
33(378 ,)84-85. 

ية لمدارس الثانك ا (. كاقع التخطيط االستراتيجي لمستقبؿ التعميـ في2294مقابمة, منصكر. )
(, 77)94لمجمة الثقافة كالتنمية, الحككمية بمدينة الطائؼ في ضكء بعض المتييرات. 

982-225 . 
دكرة تدريبية بعنكاف (. 2298المكقع الرسمي لإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة الحدكد الشمالية. )
: تـ الدخكؿ عمى المكقع بتاريخالتخطيط اإلستراتيجي بتعميـ منطقة الحدكد الشمالية. 

, المتاح عمى الرابط التالي: 98/3/2298
https://www.northedu.gov.sa/19033.html 
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