
مستوى اإلدارة االستراتيجية لدى مدراء المدارس من وجهة نظر معلمي 

 المدارس الثانوية في محافظة الكرك
 محمود جميل محمد القرالة

 :  البحث الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى االدارة االستراتيجية لدى مدراء المدارس من وجهة معلمي المدارس 
ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تطوير أداة للدراسة )االستبانة(،كما تم التأكد من صدقها  ,الثانوية في محافظة الكرك

، وقد أظهرت نتائج معلم ومعلمة في المدارس الثانوية( 517وثباتها، وقد تم توزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من )
ال توجد فروق ذات ,و يه تقبل الفرضية األولى الدراسة: أن هنالك تطبيق لإلدارة االستراتيجية في محافظة الكرك ،وعل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بيت تطبيق  ال, وأيضا االستراتيجية والنوع االجتماعي اإلدارةداللة إحصائية لتطبيق 
حصائية توجد فروق ذات داللة إ عليه تقبل الفرضية العدمية انه ال, و العلمي  لمؤهلاإلدارة االستراتيجية وسنوات الخبرة وا

 .هل العلميمؤ بين تطبيق اإلدارة االستراتيجية و متغيرات النوع االجتماعي والخبرة وال
اإلدارة لتبني مفهوم المدارس وبناء على النتائج فقد تم تقديم عدد من التوصيات منها: ضرورة سعي إدارات 

 لنشر أولية كخطوة وذلك ،يجية في المدارساإلدارة االسترات لتحسين واقعية استراتيجية خطط من خالل وضع االستراتيجية

 . مستمر وتطوير وتغيير وتدريب تهيئة من اإلدارة االستراتيجية ثقافة
 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

االستراتيجية من مجاالت  اإلدارةتعد 
الدراسة التي استحوذت على اهتمام واسع في 

 من القرن العشرين وذلك األخيرةالعقود الثالثة 
للضغوط والمؤثرات البيئية الضخمة التي  تبعا

تلك الفترة, ل األعمالمنها منظمات  تعاني
الكلمة  إلىوترجع جذور كلمة استراتيجية 

مفهومها يرتبط ( والتي Strategosاليونانية )
الحروب وفنون  إدارةفي  التي تستخدمبالخطط 

 بعد ذلك شملت أنهاال إالخطط العسكرية 
 ,المرسىو  إدريس) داري اإل ي مجال الفكر ال

6002.) 
في الوقت الحالي تعتبر اإلدارة و 

ملحة وليس رفاهية أساسية اإلستراتيجية حاجة 
زائدة ذلك ألنها تؤدي إلى تطوير أداء 
المنظمات حاضرًا ومستقباًل، وذلك إذا تم 

تفعيلها بشكل جيد وهذا ما تجمع عليه كل 
ة المؤسسات العالمية التي تستخدم أسلوب اإلدار 

ويساعد تبني ( 6000، )العارف االستراتيجية
نظام اإلدارة اإلستراتيجية المعتمدة على تحقيق 
مجموعة من الفوائد من أهمها تحديد خارطة 
طريق للمنظمة تحدد موقعها ضمن جغرافية 

(, زيادة 6002)جودة,  األعمال في المستقبل
قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة, يمنح 

 ة امتالك ميزة تنافسية مستمرة,المنظمة إمكاني
يمكن المنظمة من استخدام الموارد استخدامًا 

يوفر فرص مشاركة جميع  فعااًل, كما انه
المستويات اإلدارية في العملية األمر الذي 
يؤدي إلى تقليل المقاومة التي قد تحدث عند 
القيام بالتغيير باإلضافة إلى أن ذلك يوفر 

إلدارية لدى مديري تجانس الفكر والممارسات ا
 .(6006المنظمة )ياسين, 
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المدارس تمارس دورا حيويا في  أن
تنمية المجتمع؛ ما يتطلب زيادة االهتمام بها 
والعمل على ترقية أدائها من خالل توظيف 
طرق إدارية حديثة، من بينها اإلدارة 
االستراتيجية لتستطيع بذلك الوصول لألهداف 

(، 6002التي ُوجدت من أجلها )ماهر, 
ومواجهة جميع التغيرات البيئية المستمرة 
والسريعة ومحاولة التكيف معها، باعتبار أن 
اإلدارة االستراتيجية هي األداة التي تحدد اتجاه 
أي منظمة وأهدافها طويلة األجل عن طريق 
صياغة االستراتيجيات الالزمة التي تساعد في 
تحقيق األهداف وذلك ضمن العوامل البيئية 

اخلية )إمكانات المنظمة( والخارجية الد
)الظروف المحيطة بالمنظمة(، ثم العمل على 
تطبيق االستراتيجية المختارة والرقابة عليها )أبو 

 (.6002ناعم، 
وتعتبر اإلدارة االستراتيجية قمة الهرم 
اإلداري في الفكر والتطبيق، فهي تطور لمفهوم 
التخطيط االستراتيجي، حيث تهتم بالحاضر 

لمستقبل في آن واحد، أي نظرة داخلية إلى وا
الخارج تهدف إلى اإلبداع ورفع الكفاءة 

 (.6007التشغيلية )عساف، 
 اإلدارة االستراتيجية مفهوم

 اإلدارة االسدتراتيجية تعدددت تعريفدات
 تبعا لتنوع الخلفيات النظرية واإلدارية للباحثين،

بأنهددددا  (Thompson, 2001, 29) فيعرفهددددا
لنشاطات المتقدمة، التدي تتضدمن مجموعة من ا

وضددددع الرايددددا المسددددتقبلية لددددإلدارة االسدددددتراتيجية 

موضع التطبيق، من خدالل وضدع أهدداف قابلدة 
 .للقياس، ووسائل تنفيذية لها وتقويم األداء

( 22، 6011أما )نور الدين, 
فيعرفها على أنها: البحث عن الميزة التنافسية, 

التكيف بخلق المواءمة بين أنشطة المؤسسة و 
 مع البيئة.

 )27، 6002كما يعرفها )المغربي، 
بأنها: تصور الراى المستقبلية للمنظمة، ورسم 
رسالتها وتحديد غاياتها على المدى البعيد، 
وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين 
بيئتها بما يسهم في بيان الفرص والمخاطر 

ا، المحيطة بها، ونقاط القوة والضعف المميزة له
وذلك بهدف اتخاذ القرارات االستراتيجية المؤثرة 

 على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها.
( بأنها 2, 6002 ويعرفها )وهبه,

اتجاه حديث في اإلدارة يسعي إلي تطوير 
العمل اإلداري الجامعي في الجامعات 
الفلسطينية من خالل مجموعة من العمليات 

مّكن الجامعة والتي ت من تخطيط وتنفيذ وتقييم،
 .من تحقيق أهدافها بعيدة المدى

أن اإلدارة ) David ويرى )دافيد
"صياغة وتطبيق و تقويم  اإلستراتيجية هي

التصرفات واألعمال التي من شأنها تمكين 
المنشأة من وضع أهدافها موضع 

 )62, 6002التنفيذ")مرسي, 
ويمثل مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية 

ة والمستقبلية لمنشآت نموذجا لإلدارة الحالي
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األعمال التي تمكنها من تحديد قدراتها 
وإمكانياتها التنافسية، والعمل على إدارة تلك 
القدرات بما يضمن لها النجاح في تحقيق 

المتغيرة للبيئة  االعتباراتأهدافها ضمن 
 الخارجية، والفرص والتهديدات الموجودة فيها

 (.6010 )تبيدي,
 تيجيةأهداف اإلدارة االسترا

نظرا لألهمية الكبيرة لإلدارة 
االستراتيجية ودورها في المؤسسات 

( 6002والمنظمات، فقد حدد عوض )
مجموعة من أهداف لإلدارة االستراتيجية على 

 النحو اآلتي:
تهيئة المنظمة من الداخل بإجراء عدد من  .1

التعديالت في هيكل التنظيم الداخلي 
وى والقواعد واألنظمة واإلجراءات والق

العاملة بالشكل الذي يساعدها على 
 التعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية.

اتخاذ القرارات الهامة والمؤثرة التي تعمل  .2
على الرفع من المركز التنافسي وحصة 
المنظمة في السوق ، وزيادة رضا العمالء 
وتعظيم المكاسب ألصحاب المصلحة 

كله سواء كانوا من المساهمين أو المجتمع 
  . أو قطاع منه

تحديد األولويات واألهمية النسبية من  .3
خالل تحديد األهداف طويلة األجل 
واألهداف السنوية والسياسات والبرامج 
والعمل على إجراء عمليات تخصيص 

 .الموارد حسب هذه األولويات

زيادة فاعلية وكفاءة عملية اتخاذ السعي ل  .4
يق بين القرارات اإلستراتيجية والرقابة والتنس

جميع وحدات الوظيفة في المنظمة 
والكشف والتصحيح لالنحرافات التي قد 
تحدث والعمل على الحد منها ومعالجتها 
قبل وقوعها من خالل المعايير الواضحة 

 التي تتمثل في األهداف اإلستراتيجية
إيجاد مقياس موضوعي للحكم على  .5

الكفاءة اإلدارية ومعرفة مدى نجاح تحقيق 
لموضوعة ، فاإلدارة التي تفشل األهداف ا

في تحقيق أهداف المنظمة هي إدارة فاشلة 
مهما كان حجم ما تدعيه من إنجازات 

 .وتطوير داخل المنظمة
التركيز على السوق واالهتمام بالبيئة  .6

الخارجية بغرض استغالل الفرص 
والمكاسب التي تعود على المنظمة 
ومقاومة التهديدات والمخاطر التي قد 

ها المنظمة، وهو المحك األساسي تواجه
  . الذي يحدد مدى نجاح المنظمة

تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف  .7
والفرص والتهديدات وتحليلها واالستفادة 
من نتائجها في اكتشاف المشاكل قبل 
وقوعها واألخذ بزمام المبادرة بداًل من أن 
تكون قرارات المنظمة هي رد فعل لقرارات 

ات المنافسين )أي المنظمات واستراتيجي
 (.األخرى 
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توفير نظام لإلدارة اإلستراتيجية يستخدم  .8
األساليب العلمية في حل المشاكل حتى 
يشعر العاملين بأهمية المنهج العلمي في 

 .حل المشكالت
 االستراتيجية اإلدارةأهمية 

المشار إليه في  Weightedويذكر وايتد 
 ةتراتيجياالس( أهمية اإلدارة 6000الحسيني )

 على النحو االتي:
لفرص والتهديدات، أو القيود لتحليل ال .1

 الموجودة في البيئة الخارجية للمنظمة.
تحليل عناصر الضعف والقوة الموجودة  .2

 .في البيئة الداخلية للمنظمة
صياغة رسالة )مهمة ( المنظمة وتطوير  .3

  أهدافها
صياغة اإلستراتيجيات ضمن المستويات  .4

المنظمة وحدات  جيةاستراتيالمختلفة )
 االستراتيجيات ,االستراتيجيةاألعمال 

الوظيفية( والتي تحقق المالءمة بين 
عناصر القوة والضعف للمنظمة مع 

 .الفرص والتهديدات البيئية
وتهيئة الموارد  ،االستراتيجياتتنفيذ  .5

 الالزمة لذلك.
التأكد في مجال أنشطة الرقابة  .6

 اإلستراتيجية من أن األهداف الخاصة
 .بالمنظمة قد تحققت أو تم إنجازها

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن المؤسسات التي تتمتع بمستوى جيد من 
االدارة االستراتيجية ال ُتبدي قدرة على البقاء 

واالستمرارية فحسب, بل تتمتع بقدرة على 
التعامل والتفاعل اإليجابي مع مختلف التغيرات 

 الداخلية والخارجية.
يد من الدراسات في سياق وقد أجريت العد

االستراتيجية, والتي عالجت مفهوم  اإلدارة
االدارة االستراتيجية وأبعاده في بيئات مختلفة 

(, وقد حفز الباحث 6007كدراسة الشبول )
للقيام بهذه الدراسة وقياس مستوى االدارة 
االستراتيجية لدى مدراء المدارس في محافظة 

من معيقات, الكرك, لما تعانيه هذه المدارس 
ولذا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن مستوى 

 االدارة االستراتيجية في محافظة الكرك .
وبالتحديد فإن الدراسة تسعى لإلجابة عن 

 السؤالين التاليين: 
االستراتيجية لدى مدراء  اإلدارةمستوى ما  .1

من وجهة معلمي المدارس المدارس 
 ؟ في محافظة الكرك الثانوية

وق ذات داللة إحصائية عند هل هناك فر  .6
( في معلمي α ≤ 0,07) مستوى الداللة

االدارة المدارس الثانوية لمستوى 
االستراتيجية لدى مدراء المدارس في 

تعزى لمتغيرات المؤهل  محافظة الكرك
 العلمي والنوع االجتماعي وسنوات الخبرة؟

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها 
وى االدارة االستراتيجية لدى تكشف عن مست

مدراء المدارس في محافظة الكرك من وجهة 
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نظر أعضاء الهيئة التدريسية وتظهر أهمية 
 الدراسة من خالل:

من الدراسات  الدراسةتعد  :األهمية العلمية
مستوى االدارة االستراتيجية الحديثة في مجال 

, وبهذا لدى مدراء المدارس في محافظة الكرك
المكتبة اإلدارية, وتفتح آفاقا جديدة فهي تثري 

للباحثين لتناول هذا الموضوع من جوانب 
مختلفة وذلك بهدف الوصول إلى دراسات 
أشمل األمر الذي سيسهم في دعم األدب 
النظري بشكل عام والعمل الميداني بشكل 

 خاص.
قد تفيد الدراسة التعرف على  األهمية العملية:

ية للمدارس، ومعرفة االستراتيج اإلدارة إيجابيات
للمدارس في محافظة  والضعفمواطن القوة 

الكرك لتكون تغذية راجعة لمحاولة النهوض 
بمدارس محافظة الكرك لمواكبة التطور 

 واالرتقاء بسلم العلم والتسلح به.
 اشتملت التعريفات المفاهيمية واإلجرائية:

الدراسة على عدد من المصطلحات التي 
 ئيا كما يأتي:عرفت مفاهيميا وإجرا
 االدارة االستراتيجية:

العملية التي تضمن تصميم وتنفيذ 
وتقييم القرارات ذات األثر طويل األجل التي 
تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر 

ككل )عوض،  العمالء والمساهمين والمجتمع
6002، 2.) 

وتعرف إجرائيا بأنها مستوى استجابة 
ى فقرات األداة التي معلمي المدارس الثانوية عل

تقيس مستوى االدارة االستراتيجية لدى مدراء 
المدارس في محافظة الكرك التي قام الباحث 

 بإعدادها.
 حدود الدراسة: 

 اإلدارةتناولت هذه الدراسة مستوى 
االستراتيجية لدى مدراء المدارس من وجهة 
نظر معلمي المدارس الثانوية في محافظة 

 ود التالية:الكرك، وذلك ضمن الحد
نتائج الدراسة  تحددتالحدود الزمنية:  .1

بالسياق الزمني الذي أجريت فيه وذلك في 
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

(6012/6015(. 
نتائج هذه الدراسة  تحددتالحدود البشرية:  .6

باستجابات معلمي المدارس الثانوية في 
محافظة الكرك عينة الدراسة على فقرات 

طورها الباحث واستخدمها في  التياألداة 
هذه الدراسة، وهي االستبانة التي تضمنت 

 فقرات عن مستوى االدارة االستراتيجية.
 السابقة الدراسات 

 ,Seibert) هدفت دراسة سيبرت
إلى ضرورة التمييز بين كفاءات الموارد  (2004

وخاصة )المعرفة، المهارة، المواقف( لدى 
تطوير التكنولوجي مديري المشاريع ومراكز ال

في والية كارلوينا الشمالية، كما هدفت لمعرفة 
اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة في التأثير على 
الموارد البشرية لديها، ومدى تطبيق 
االستراتيجيات في خدمة الزبائن ومدى ربطها 

وأشارت نتائج الدراسة  .بمستوى األداء المطلوب
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واضح على إلى أن لإلدارة اإلستراتيجية أثر 
تطوير األداء وتحسبن فرص خدمة الزبائن 
وإلى أن المديرون يمارسون اإلدارة اإلستراتيجية 
أحيانا دون معرفتهم بها، كما توصلت هناك 
عالقة ارتباط ايجابية بين المعرفة والمهارة في 

 .تطبيق مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية
إلى  (6007) الشبول دراسة وهدفت

االستراتيجية في وزارة التربية  ةاإلدار تعرف واقع 
, وبناء أنموذج لتطويرها, األردنوالتعليم في 

( فردا من 127وقد تكونت عينة الدراسة من )
اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم في 

 النتائج وأظهرت الدراسة مجموعة من األردن،
بين  إحصائيةأهمها: عدم وجود فروق 

ة ممارسة اإلدارة المتوسطات الحسابية لدرج
 األهداف؛ صياغة ألبعادالعليا في الوزارة 

التخطيط, التنفيذ, والرقابة تعزى  االستراتيجية,
وبينت وجود فروق ذات داللة  ,للجنس

بين متوسطات بعد )صياغة األهداف  إحصائية
االستراتيجية( بين مؤهل )ماجستير, ودكتوراه( 

ج وقد تم بناء أنموذ ,ولصالح مؤهل ماجستير
لتطوير اإلدارة االستراتيجية في وزارة التربية 
والتعليم في األردن, تكون من أربعة عناصر: 
تحليل الواقع القائم, صياغة االستراتيجية 

 المستقبلية, المتابعة والتقويم.
( دراسة هدفت 6016وأجرى حنا )

إلى تعرف آراء أعضاء الهيئة التعليمية في 
تيجية في كلية أهمية متطلبات اإلدارة االسترا

التربية بجامعة دمشق، وإمكانية تطبيق هذه 
شتملت عينة البحث االمتطلبات في كليتهم. و 

( عضو هيئة تعليمية للعام الدراسي 126على )
, وأشارت نتائج الدراسة إلى 6011- 6010

أن أهمية متطلبات اإلدارة االستراتيجية حصلت 
على تقدير عاٍل لدى إجابات أعضاء الهيئة 

تعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق، كما ال
بينت وجود فروق دالة تبعًا للمتغيرات اآلتية 

 )نوع العمل، والمؤهل العلمي، والخبرة(. بينما
النتائج أيضًا أن إمكانية تطبيق متطلبات  دلت

اإلدارة االستراتيجية حصلت على تقدير 
متوسط، ووجود فروٍق دالة تبعا لمتغيري )نوع 

والخبرة(، وعدم وجود فروق دالة تبعا العمل، 
 لمتغير المؤهل العلمي.
( بدراسة (Luftim, 2014وقام ليوفتيم 

االستراتيجية للموارد  اإلدارةهدفت لمعرفة أثر 
البشرية على األداء التنظيمي, وتكونت عينة 
الدراسة من المديرين العاملين ومديري الموارد 

ن ( منظمة, حيث تكونت م20البشرية في )
( 12( منظمة في قطاع الخدمات و)12)

منظمة من قطاع الصناعات التحويلية, 
المنظمة لديها معرفة  أنوأشارت النتائج إلى 

بمفاهيم األداء التنظيمي واإلدارة االستراتيجية 
للموارد البشرية, وتترجم هذه المعرفة النظرية 
إلى واقع في التطبيق العملي, وتبين وجود 

ستراتيجية للموارد البشرية على تأثير لإلدارة اال
 األداء التنظيمي.
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( إلى 6012وهدفت دراسة العنزي )
معرفة واقع استخدام اإلدارة االستراتيجية للموارد 
البشرية في كل من المديرية العامة لحرس 
الحدود وشركة تبوك للصناعات الدوائية، 
ومعرفة واقع األداء المؤسسي في كل من 

الحدود وشركة تبوك  المديرية العام لحرس
للصناعات الدوائية، وتكون مجتمع الدراسة من 
مجتمعين، األول: من الضباط العاملين 
بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض من 
رتبة مقدم حتى رتبة عميد والبالغ عددهم 

( ضابطُا والثاني: من الموظفون 612)
العاملون بشركة تبوك للصناعات الدوائية 

وظائف التالية )مدير إدارة, مساعد ويشغلون ال
مدير إدارة، رئيس قسم، مساعد رئيس قسم، 

( موظفَا, 162مشرف قسم( والبالغ عددهم )
النتائج إلى أن هناك عالقة دالة  وأشارت

إحصائيًا بين اإلدارة االستراتيجية للموارد 
البشرية واألداء المؤسسي في المنظمتين, وإلى 

إحصائية عند عدم وجود فروق ذات داللة 
(، فأقل بين العاملين بحرس 0007مستوى )

الحدود والعاملين بشركة تبوك حول )واقع 
األداء المؤسسي في المنظمتين محل الدراسة( 

 تعزي للمتغيرات الشخصية والوظيفة.
( وهدفت 6012) واجرى الدوسري 

إلى التعرف على مدى توفر خصائص اإلدارة 
تراتيجية في جامعتي الملك سعود واإلمام اإلس

محمد بن سعود اإلسالمية, والتعرف على 

مالمح التنمية اإلدارية المستدامة المتحققة في 
جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية, والتعرف على طبيعة العالقة بين 
توفر خصائص اإلدارة اإلستراتيجية في 

مام محمد بن سعود جامعتي الملك سعود واإل
 المتحققةاإلسالمية والتنمية اإلدارية المستدامة 

بهما, وتكون مجتمع هذه الدراسة من اإلدارة 
العليا واإلدارات العامة في جامعة الملك سعود 
وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 

 (,206مدينة الرياض, وقد بلغ عددهم )
دارة توفر خصائص اإل وأشارت النتائج إلى

اإلستراتيجية في جامعة الملك سعود وبدرجة 
كبيرة, وتوفر خصائص اإلدارة اإلستراتيجية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بدرجة 
كبيرة, ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

( بين درجات 0001عند مستوى ) إحصائيا
المحور األول )مدى توافر خصائص اإلدارة 

ودرجات المحور الثاني )مالمح  (االستراتيجية
التنمية اإلدارية المستدامة( لدى أفراد عينة 

 الدراسة من جامعة الملك سعود.
 التعقيب على الدراسات السابقة

دللت نتائج الدراسات السابقة أن 
االستراتيجية تختلف بين  اإلدارةمستويات 

مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة كما في نتائج 
( Seibert, 2004و) (Luftim, 2014دراسة )

( 6012 ( و)العنزي،6012 و)الدوسري,
 (.6007 ( و)الشبول،6016و)حنا، 
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كما بينت النتائج أن هناك عالقة بين 
الوظيفي،  األداء ,االستراتيجية اإلدارةمستوى 

المستدامة،  اإلداريةالمعرفة والمهارة، والتنمية 
 ,Luftim) و( Seibert, 2004) كما في دراسة

 (.6012 اسة )الدوسري,( ودر 2014
كما بينت نتائج الدراسات السابقة 

 اإلدارةالمستعرضة أن العالقة بين مستوى 
االستراتيجية والمتغيرات الشخصية )الجنس، 

والعمر، والخبرة، والرتبة  والحالة االجتماعية،
األكاديمية، والدرجة العلمية( كانت غير ثابتة، 

هرت وتختلف من دراسة إلى أخرى، فمثال أظ
بعض الدراسات أن هناك عالقة بين مستوى 

االستراتيجية وكل من الجنس, ونوع  اإلدارة
العمل، والمؤهل العلمي، والخبرة، مثل دراسة 

(، وفي 6007 ( و)الشبول,6016 )حنا,
المقابل لم تظهر هذه العالقة في نتائج دراسة 

(, وتتميز هذه الدراسة عن 6012 )العنزي,
أنها حاولت رصد مستوى  الدراسات السابقة في

االدارة االستراتيجية لدى مدراء المدارس من 
في  معلمي المدارس الثانويةوجهة نظر 
 محافظة الكرك.

 الدراسة منهج

 قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
المسحي  الوصفي المنهج باستخدام الباحث

 لمالءمته وطبيعة الدراسة.
 صدق وثبات األداة : 

أداة الدراسة فقد للتأكد من صالحية 
تم عرضها على مجموعة من األكاديميين ، 

وتم اخذ المالحظات الواردة على األداة وتم 
 إجراء التعديالت المناسبة .

وللتأكد من مدى صالحية االستبانة 
كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية تم 
اختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات 

امل كرونباخ ألفا، وقد بلغت درجة باستخدام مع
اعتمادية هذه االستبانة حسب معيار كرونباخ 

( وهذا مناسب في مثل هذه % 21,22ألفا )
 االختبارات من اجل اعتماد نتائج هذه الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة :

جميع  من الدراسة مجتمع تكون 
معلمي المدارس الثانوية في محافظة الكرك، 

 ( معلم ومعلمة )وذلك6226) والبالغ عددهم
 للعام العالي التعليم وزارة إحصائيات حسب

 عينة وتكونت (.6012/6015) الدراسي
 أي بما نسبته ( معلم ومعلمة517الدراسة من )

 اختيارها الدراسة، تم مجتمع من (20%)
 على موزعين العشوائية، بالطريقة الطبقية

ي االجتماعي ف والنوع المؤهل العلمي والخبرة
من  الثاني الدراسي للفصل الجامعات الثالث

 (1) والجدول (،6017/6012الجامعي) العام
 .الدراسة عينة أفراد توزيع يبين

 خصائص عينة الدراسة

تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية 
للمعلومات المتعلقة بالعوامل الديموغرافية 
لمجتمع الدراسة، ويمكن تلخيص اإلجابات 

 ي:التال( 1 – 1) بالجدول
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  توزيع عينة الدراسة حسب( 1 – 1) جدول
 النوع االجتماعي

 التكرارات الفئات المتغير
النسبة 
المئوية 

% 

النوع 
 االجتماعي

 39.5 15 ذكر
 60.5 23 أنثى

 %100 38 المجموع
حول ( 1 – 1م )تظهر بيانات الجدول رق

توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي أن 
من أفراد عينة الدراسة هم من   (39.5%)

الذكور من إجمالي حجم العينة، في حين بلغت 
 .من أفراد العينة(% 60.5) نسبة اإلناث 

توزيع عينة الدراسة حسب  :(1- 1 )جدول 
 الخبرة

 المتغير
 الفئات 

 التكرارات
النسبة 
المئوية 

% 

 الخبرة

اقل من 
 سنوات5

10 26.4 

6-
 36.8 14 سنوات10

اكثر 
  11من

 سنوات
14 36.8 

 %100 38 المجموع
حول توزيع  (1-2)تظهر بيانات الجدول رقم 

عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة بلغت أعلى 
سنوات واكثر (10-6)للخبرة من  % 22,2نسبة 
سنوات 5سنوات  ثم الخبرة اقل من 11من 

،  و وهذا يدل على أن % 62,2وبنسبة بلغت 
ن مستوى الخبرة غالبية العينة المبحوثة هم م

 .سنوات 10-6من 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي )2-1 (جدول 
 %النسبة المئوية  التكرارات الفئات  المتغير

 المؤهل العلمي

 42.1 16 بكالوريوس
 52.6 20 ماجستير

 7,2 6 دكتوراه 
 38 100% 

 الفرضية األولى : 

 ارية لمجال االدارة االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 ت العبارة الحسابي

 1 االستراتيجية اإلدارةيتوفر لدى المدراء المعرفة بعمليات  4026 10.1
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االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 ت العبارة الحسابي

 2 قابل للقياس إجرائيتصاغ األهداف بشكل  4045 ‚13
 3 تعزز أهداف المدرسة بتحقيقها على المدى القريب والبعيد 4021 ‚99

 4  تتسم أهداف المدير بالواقعية بحيث يمكن تحقيقها 3031 10.4
 5 تبرز أهم القضايا التي قد تؤثّ ر على تحقيق األهداف 3024 10.1
 6 .تدرس جوانب القوة والضعف في األداء في ضوء بيئتها الخارجية 3012 1016
 1 لتعليميةتركز االهداف للمدير على تحقيق التميز في العملية ا 2012 10.6
 1 تضع المدرسة خطط بعيدة المدى لتحقيق أهدافها. 3013 10.3
 9 يتم تدريب المدراء تبعا للخطط الجديدة واالحتياجات 3025 1036
 .1 م قناعة بضرورة تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارسهلدي 20.5 10.4
 11 وبةمحددة ومكت استراتيجيةلدى المدير أهداف وغايات  209 1036
 12 معلومة لدي جميع المعلمين في المدرسة المديرأهداف وغايات  3011 1031
 13 في عملية التخطيط االستراتيجي في المدرسة معلمينيتم إشراك ال 2044 10.24
 14 مديريؤدي إلى كفاءة أداء ال االستراتيجيةتطبيق اإلدارة  30.6 1026
 15 ح واألفكار الجديدةيشجع المدراء الحوار المفتو  3033 1025
 16 لديهم معرفة جيدة بعملية التخطيط االستراتيجي 3021 1011
 11 .في المدارس االستراتيجيةم معرفة بفوائد ومزايا تطبيق اإلدارة يهلد 30.3 1069
 11 يحفز المدير القيام بالعملية التعليمة على أكمل وجه 3012 1041
 19 تحفز على العمل يوفر المدير بيئة مريحة 3036 1015
 .2 يملك المدير مهارات تساعده على تجاوز المشكالت 3042 1069
 21 .يتم مراجعة الهيكل التنظيمي واالستراتيجيات ليتم التأكد من تحقيقها 2051 10.1
 22 يتوفر لدى المدير روح المبادرة في انجاز المهام  3031 1039
 23 ساعد على تحقيق أهداف العملية التعليميةيوفر المدير جوا من الثقة ي 3051 1065
 24 لألداءتطوير معايير واقعية ومحددة  3069 1096

 25 تغطي عملية التقويم كافة الجوانب المهمة بالمدرسة .402 95.

 26 يوازن التقويم بين تحقيق االهداف القريبة والبعيدة المدى 4012 65.

 21 .ار لمدى تحقيق الكفاءة والفعاليةتؤخذ التغذية الراجعة باستمر  40.5 11.

 21 .المناسب يوفر نظام التقويم المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في الوقت 40.3 65.
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االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 ت العبارة الحسابي

 29 تعدل الخطط وفقا لمتغيرات البيئة الخارجية 4025 19.
 .3 .تركز عملية التقويم على قياس األبداع المتجدد ومدى التطوير في المدرسة 3036 1052
  .المتوسط العام  

يتبين من البيانات الواردة في الجدول 
( أن المتوسطات الحسابية  1-2السابق )

لمتغير االدارة االستراتيجية  قد تراوحت ما بين 
( والتي 6( وأن العبارة رقم )2,27-6,07)

 إجرائيتصاغ األهداف بشكل تنص على أن "
هي األعلى بين متوسطات  قابل للقياس"

( والتي 10ت، في حين أن العبارة رقم )اإلجابا
لديهم قناعة بضرورة تطبيق تنص على "

هي األقل اإلدارة االستراتيجية في المدارس" 

عام  بين متوسطات اإلجابات، ويالحظ بشكل
استجابات العينة كانت إيجابية نحو تطبيق   أن

 .االدارة االستراتيجية 
 :الثانية الفرضية

تحليل االختبار ال تحليلنتائج 
االحادي في معلمي المدارس الثانوية لمستوى 
االدارة االستراتيجية لدى مدراء المدارس في 

 محافظة الكرك تعزى للجنس.

 
ANOVA 

مجموع  مصدر التباين 
مستوى  F درجة الحرية المربعات

 Sigداللة 

اإلدارة 
 االستراتيجية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

1.766                   1                3.852               
0.057 

16.511                      36 
 

18.277                     37 
عدم وجدود  إلى أعالهتبين النتائج 

عند مستوال داللة  إحصائية فروق ذات داللة 
االستراتيجية حيث ان  االدارة( مستوى 0,07)

، تعزى  0,07اكبر من  sigمستوى داللة 
 للجنس .

نتائج تحليل االختبار التحليل 
االحادي في معلمي المدارس الثانوية لمستوى 

لدى مدراء المدارس في  االستراتيجيةاالدارة 
 محافظة الكرك تعزى للمؤهل العلمي.

ANOVA 
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مجموع  مصدر التباين 
مستوى داللة  F درجة الحرية المربعات

Sig 

االدارة 
 االستراتجية

 مجموعاتبين ال
 داخل المجموعات

 المجموع

0.5                    2           0.554               0.580  
17.717                  35 

                                                           
18.277                 37 

عدم وجدود  إلى أعالهتبين النتائج 
عند مستوال داللة  حصائيةإفروق ذات داللة 

االستراتيجية حيث ان  االدارة( مستوى 0,07)
، تعزى  0,07اكبر من  sigمستوى داللة 
 .للمؤهل العلمي

التحليل  االختبارنتائج تحليل 
االحادي في معلمي المدارس الثانوية لمستوى 
االدارة االستراتيجية لدى مدراء المدارس في 

 محافظة الكرك تعزى للخبرة.

 
 
 
 

ANOVA 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

مستوى داللة  F درجة الحرية
Sig 

االدارة 
 االستراتجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

2.700                 2             3.034               0.061     
15.577                       35 

                                                           
18.277                       37 

النتائج اعاله عدم وجدود  من تبين
عند مستوال داللة  إحصائيةفروق ذات داللة 

( مستوى االدارة االستراتيجية حيث ان 0,07)
، تعزى 0,07اكبر من  sigمستوى داللة 

 للخبرة.
 النتائج 

نالك أن ه السابقةنتائج ال نالحظ منو 
 تطبيق لإلدارة االستراتيجية في محافظة الكرك،

ال توجد فروق ذات ,و وعليه تقبل الفرضية األولى 
االستراتيجية والنوع  اإلدارةداللة إحصائية لتطبيق 

توجد فروق ذات داللة  ال, وأيضا االجتماعي
إحصائية بيت تطبيق اإلدارة االستراتيجية 

يه تقبل عل, و العلمي  لمؤهلوسنوات الخبرة وا
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توجد فروق ذات داللة  الفرضية العدمية انه ال
إحصائية بين تطبيق اإلدارة االستراتيجية و 

هل مؤ المتغيرات النوع االجتماعي والخبرة وال
 .العلمي

ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
( التي توصلت لوجود فروق ذات 6016حنا )

تعزى لسنوات الخبرة  , وقد احصائية داللة 
سر الباحث ذلك بارتفاع درجة الوعي لدى ف

مدراء المدارس بأهمية اإلدارة االستراتيجية , 
ودورها في زيادة الكفاءة والفاعلية للعملية 
التعليمية  وأثرها على صنع القرارات ووضع 
الخطط االستراتيجية , وسعي المدراء إلى ايجاد 

 مهارات جديدة لتحسين األداء التعليمي.
يار مدير المدرسة يتم وأن أساس اخت

على أساس وجود كفاءة عالية وما لديه من 
حيث لم تتفق هذه الدراسة مع شهادات تربوية، 

قد فسر الباحث عدم ( ف6007دراسة )الشبول,
وجود فروق ذات داللة احصائية بين اإلدارة 
االستراتيجية والمؤهل العلمي بأن الفئات 

جهة  )بكالوريوس، ماجستير, دكتوراه ( يتبعون 
رسمية واحدة تقوم على رسم السياسات العامة 

 لهم.
 التوصيات

واعتمادا على النتائج السابقة يمكن تقديم 
 التوصيات التالية:

في  لمدراء المدارس تدريبيةعمل دورات  .1
محافظة الكرك للتعريف بأهمية اإلدارة 

 .األداء  االستراتيجية وأثرها على

واضحة  ةاستراتيجيضرورة صياغة  .6
رسة تتكامل مع االستراتيجية العامة للمد

متضمنة الغايات التي تريد اإلدارة 
 .االستراتيجية تحقيقها والراية المستقبلية 

تنمية الطاقات االبداعية والفكرية لدى  .2
مدراء المدارس, وتشجيعهم لتقديم أفكارهم 

 .وخبراتهم, وإتاحة الفرصة لهم لتطبيقها
ة من الدراسات ذات الصل المزيدإجراء  .2

باإلدارة االستراتيجية على المدارس, 
والمؤسسات التعليمية كافة في ظل ندرة 

 الدراسات المحلية في هذا المجال.
 المراجع

م(. 6002. )الحميدأبو ناعم، عبد  -1
اإلدارة االستراتيجية: بناء منظمات 

, القاهرة, الدار القدسية المستقبل
 .للطباعة والنشر

(: 6002, جمال )المرسىو , ثابت إدريس -2
االستراتيجية. مفاهيم و نماذج  اإلدارة

 مصر. ,, الدار الجامعيةتطبيقية
أثر اإلدارة  (.6010) محمد تبيدي, -3

 اإلستراتيجية علي كفاءة وفعالية األداء
 ,))دراسة قطاع االتصاالت السودانية

 , جامعة الخرطوم.دكتوراه رسالة 
. (6002) وآخرون  محفوظجودة،  -4

، م والوظائف/ المفاهياألعمالمنظمات 
  ، دار وائل للنشر والتوزيع.األردن

اإلدارة (. 6000) حسن فالح الحسيني، -5
 –مداخلها  –مفاهيمها  االستراتيجية
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, دار وائل للنشر عملياتها المعاصرة
 .األردن عمان، والتوزيع،

تطبيق  متطلبات (.6016فاضل) حنا, -6
اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر 

ية في كلية التربية أعضاء الهيئة التعليم
, مجلة جامعة دمشقبجامعة دمشق, 

 .2, العدد62المجلد 
اإلدارة (. 6012) مطلقالدوسري,  -1

االستراتيجية للموارد البشرية ودورها في 
إعداد القيادات اإلدارية المستقبلية في 

, أطروحة المنظمات األمنية والمدنية
جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراه,

ة العلوم االجتماعية األمنية، كلي
 واإلدارية، قسم العلوم اإلدارية.

واقع اإلدارة (. 6007) منذرالشبول،  -1
اإلستراتيجية في وزارة التربية والتعليم 
 فـي األردن وبناء أنموذج لتطويرها0

أطروحة دكتوراه غير منشورة، عمان, 
 الجامعدة األردنية، األردن

اإلدارة . )6000) ناديداالعدارف،  -9
 ،إدارة األلفية الثالثة اتيجيةاالستر 

 اإلسكندرية, الدار الجامعية.
واقع اإلدارة (. 6007) محمودعساف،  -.1

المدرسية في محافظة غزة في ضوء 
رسالة  0االستراتيجيةمعايير اإلدارة 

ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

اإلدارة (. 6002) أحمدعوض,  -11
, العلميةول واألسس األص االستراتيجية

 ية., الدار الجامعالقاهرة
.اإلدارة  (6012) جزاعالعنزي,  -12

االستراتيجية للموارد البشرية وعالقتها 
أطروحة  ,بتفعيل األداء المؤسسي

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراه,
األمنية، كلية العلوم االجتماعية 

 واإلدارية، قسم العلوم اإلدارية.
(. دليل المديرين 6002) أحمدماهر،  -13

, اإلسكندرية, االستراتيجيإلى التخطيط 
 الدار الجامعية.

اإلدارة (. 6002) نبيلمحمد  مرسي، -14
 استراتيجيةاإلستراتيجية تكوين وتنفيذ 

، دار الجامعة الجديدة التنـافس
 .،اإلسكندرية

اإلدارة (. 6002المغربي، عبد الحميد ) -15
 ,ن المتوازاالستراتيجية بقياس األداء 

 .قاهرة, مجموعة النيل العربية، مصرال
واقع اإلدارة (. 6002وهبة، هاني ) -16

في الجامعات الفلسطينية  االستراتيجية
, فـي محافظات غزة وسبل تطويرها

رسالة ماجستير غير منشورة، غزة, 
 .الجامعدة اإلسالمية، كلية التربية

اإلدارة (. 6006) غالبسعد  ياسين، -11
العلمية ، دار البارودي االستراتيجية

 .األردن عمان، للنشر والتوزيع،
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