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ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية وعالقتها بأداء المعلمين من وجهة
نظر معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل
*د .محمد شعيبات
جامعة القدس

أ .نجاة شرباتي
وزارة التربية والتعليم

الملخـــص:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية وعالقتها بأداء
المعلمين من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل .وقد تكون مجتمع الدراسة
من جميع معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل للفصل الدراسي الثاني  2013\2012والبالغ
عددهم ( )7962معلما ومعلمة .في حين تكونت عينة الدراسة من ( )504معلم ومعلمة ،تم اختيارهم
بالطريقة الطبقية العشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء استبانة ،تم التحقق من صدقها
وثباتها بالطرق المناسبة .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية
جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أن درجة أداء معلمي المدارس الحكومية جاءت بدرجة مرتفعة ،وكذلك
وجود عالقة إيجابية متوسطة بين متغيري الدراسة التابعين المذكورين أعاله.كما بينت الدراسة عدم
وجود فروق في درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل
من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة ،بينما بينت وجود
فروق تعزى لمتغير المديرية التي يعمل بها المعلم حيث كانت الفروق لصالح مديريتي شمال الخليل
والخليل مقابل مديرية جنوب الخليل.
Abstract :
�The study aimed at identifying the relationship between the degree of prin
�cipals’ practice of strategic management and the degree of teachers’ perfor
mance from the viewpoints of teachers at government schools in Hebron
�governorate. The study population consisted of all (7962) teachers at govern
ment schools in Hebron governorate for the second semester of 2012 \ 2013.
A stratified random sample of (504) teachers has been selected. To achieve
the objectives of the study, the researchers developed a questionnaire where
�the validity and reliability were verified by using appropriate statistical meth
ods.
* بريد الباحــث اإللكتروني :

mshuibat@hotmailcom

محمد شعيبات،نجاة شرباتي ،ممارسة المديرين لإلدارة  ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث،المجلد ( ،)10العدد ( ،)2ص (2015،)211-185

186

�The results showed that the degree of principals’ practice of strategic man
agement was high. The degree of teachers’ performance was high too. There
also was a significant correlation between the variables of principals’ practice
of strategic management and teachers’ performance.
The study demonstrated that there are no significant statistical differences in
�the degree of principals’ practice of strategic management due to the vari
ables of qualification and number of years of experience, while it showed a
significant statistical difference due to the variable of directorate, in favor of
Hebron and north of Hebron directorates over the south.

المقدمة:

تعتبر اإلدارة العنصر الحاسم في تقدم األمم،
فالمدير هو العقل المدبر والفكر المستنير لتوجيه
األنشطة بما يعود على مؤسسته والمجتمع ككل
بالخير والتقدم ،واإلدارة في مجال التربية
تقوم على تحقيق أهداف على درجة عالية
من األهمية نظراً لتعلقها بالعنصر اإلنساني
في جميع مستوياتها على خالف إدارة مصنع
مثال حيث إن المنتج عبارة عن سلعة للمجتمع،
ولكن في اإلدارة التربوية فإن الهدف عبارة
عن بناء المجتمع وأفراده ،لذا فإن أي سوء في
اإلدارة من جهة التنسيق والتنظيم واتخاذ القرار
سوف ينعكس سلباً على المجتمع ككل في جميع
نشاطاته ،ولهذا يمكن القول بصورة عامة إن
إدارة المدارس هي المسؤولة عن مستوى النمو
الشامل والمتكامل الذي يبلغه طالبها ،ألنه يقع
عليها عبء اختيار المنهج وتحديد الطريقة التي
سوف يتم بها غرس المبادئ والقيم والمعلومات،
وغير ذلك مما يتعلق بأصول وقواعد النمو
السليم (الدويك وآخرون 1998 ،؛ السليماني،
.)2011
وتعتبر اإلدارة االستراتيجية ،أحد النماذج
الحديثة للتطوير والتغيير في عمل اإلدارات
المدرسية ،ألنها تعمل على االنتقال من
الممارسات اإلدارية التقليدية إلى الممارسات
اإلدارية المعتمدة على المشاركة واالبتكار
والتميز واإلبداع ،كما أنها تمثل إحدى الطرق
لمواجهة تحديات المستقبل التي تواجه األنظمة

التربوية ،وهي الطريق المناسب لتحسين
استثمار التكنولوجيا والبحث العلمي ،وتحسين
االستثمار البشري ،و تعتبر تطورا لمفهوم
التخطيط االستراتيجي ،حيث تهتم بالحاضر
والمستقبل في آن واحد ،بهدف اإلبداع ورفع
الكفاءة التشغيلية ،كما أنها تساعد على توقع
أي تغير محتمل في البيئة المحيطة بالمدرسة
(الخطيب 2003 ،؛غراب.)1995 ،
وقد ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ االستراتيجية
ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ بما في
ذلك ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺇمكانات ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ،لذلك فمفهوم االستراتيجية في اإلدارة
يعني خطط وأنشطة المؤسسة التي يتم وضعها
بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بين
رسالة المؤسسة وأهدافها ،وبين هذه الرسالة
والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالة وذات كفاءة
عالية (السيد.)1993 ،
فاإلدارة االستراتيجية هي عملية إبداعية عقالنية
التحليل وحدسية التصور اإلنساني ،وهي أيضا
عملية ديناميكية متواصلة تسعى إلى تحقيق
رسالة المؤسسة ،من خالل دراسة المؤسسه
والظروف المحيطة بها دراسة شمولية من حيث
إدارة وتوجيه موارد المؤسسة المتاحة من أجل
وضع االستراتيجية المناسبة ،التي تساعد في
تعزيز المركز التنافسي من أجل تحقيق أهدافها
بكفاءة وفاعلية(ياسين; 2002 ،الفرا .)2003،
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وقد اشار السالم ( )2005إلى أن التخطيط
االستراتيجي يمر بمراحل هي :
مرحلة التحليل االستراتيجي للبيئة :ويتضمن
دراسة البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسة ،
فالبيئة الداخلية تشمل كافة العناصر التي تدخل
ضمن الحدود الداخلية للمؤسسة ،وتحدد بنا ًء
على قرارات تتم داخلها  ،وتنفرد إدارتها بتحديد
مثال التنظيم اإلداري ،ونظم وسياسات وقواعد
العمل ،أما البيئة الخارجية فتشتمل على العناصر
كافة أو األطراف خارج حدود المؤسسة  ،والتي
ال تخضع كلية لسيطرتها وتؤثر على قدرتها في
أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
مرحلة صياغة االستراتيجية أي التخطيط
االستراتيجي طويل األمد :يقصد بصياغة
االستراتيجية وضع خطط طويلة األمد لتمكن
اإلدارة العليا من إدارة الفرص والتهديدات
ونقاط القوة والضعف بأسلوب فعال وتتضمن
عملية الصياغة االستراتيجية التحديد الدقيق
لكل من رسالة المؤسسة ،وأهدافها القابلة
للتحقيق ،ووضع االستراتيجيات وتطويرها
 ،ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق األهداف
واالستراتيجيات ضمن إطار رسالة المؤسسة.
مرحلة تطبيق االستراتيجية :يقصد بها العملية
التي بوساطتها يتم وضع االستراتيجيات
والسياسات موضع التنفيذ من خالل البرامج
والميزانيات واإلجراءات.
مرحلة التقييم والسيطرة :التقويم والمتابعة
االستراتيجية هما  :عملية مراقبة يحدد فيها
مديرو اإلدارة العليا مدى تحقيق التطبيق
االستراتيجي الختيارهم أهداف المؤسسة
وغايتها ومدى
نجاحهم في ذلك  ،ويتم التقويم على مستوى
المؤسسة ومستوى وحدات األعمال أيضا.
نظراً ألهمية اإلدارة االستراتيجية ظهرت
العديد من المبررات التي تحتم ضرورة اتباع
نمط اإلدارة االستراتيجية في مجال التعليم،
ومن هنا ال بد من الحديث عن أهمية االدارة
االستراتيجية في المؤسسة التربوية من منطلق
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ما تحققه من مزايا وإيجابيات يكون من شأنها
زيادة كفاية المؤسسات التربوية وفعاليتها،
وتتلخص هذه المزايا كما أشار إليها الجندي
( )1999بما يلي:
تسهم اإلدارة االستراتيجية في مساعدة مدير
المؤسسة التعليمية على تحديد القضايا الجوهرية
التي تواجهها المؤسسة ،و إرشاده إلى صنع
قرارات منطقية رشيدة تتناسب وتلك القضايا
 ،كما أنها تساعد على توجيه وتكامل األنشطة
اإلدارية والتنفيذية ،ومنع ظهور التعارض بين
األهداف الفرعية للمؤسسة التعليمية،اضافة إلى
أنها تولد لدى القيادات الشعور بالقدرة على
الرقابة وتقويم األداء والسيطرة على مستقبل
المؤسسة ،وتدعيم الشعور بالعمل الجماعي
بغية تحقيق األهداف العامة أو المصلحة العامة
للمؤسسة التعليمية  ،وتساعد قيادة المؤسسة
التعليمية على تنمية روح المسؤولية تجاه
المؤسسة وأهدافها ورسالتها ،وتمكن قيادة
المؤسسة التعليمية من أن تظل في وضع يتالءم
مع تلك المتغيرات الحادثة سواء الداخلية أو
الخارجية ،وتنمي لدى المديرين الفكر الشامل
من خالل رؤيتهم لكيفية خلق التكامل بين أهداف
األقسام المختلفة في المؤسسة التعليمية ،وأهداف
المؤسسة التعليمية ككل تعمل على زيادة قدرة
المؤسسة التعليمية على االتصال بالمجموعات
المختلفة داخل بيئة المؤسسة التعليمية ،فهي
تساعد على وضوح صورة المؤسسة التعليمية
أمام مجموعات المصالح والمخاطر المختلفة
التي تواجه المؤسسة.
ويضيف شمس الدين ( )2003أن من أبرز ما
يميز اإلدارة االستراتيجية في المجال التعليمي
أن هذه االدارة تحدث تكامال بين الوظائف
المختلفة ،أي محورية في االستفادة من
الخبرات (إداريين أو معلمين) ،كما أن اإلدارة
االستراتيجية التعليمية موجهة نحو تحقيق
األهداف المدرسية ،حيث إن أكثر المديرين
فعالية هم الذين لديهم فهم واضح ألهداف
المدرسة ،في حين تأخذ اإلدارة االستراتيجية
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في عين االعتبار أصحاب الشأن في المدرسة
وهم التالميذ والمعلمون واإلداريون ،إذ يجب
على المديرين بدرجاتهم المختلفة أن يتفهموا
كيف تؤثر قراراتهم على مختلف أصحاب
الشأن في المدرسة ،فاإلدارة االستراتيجية
تستلزم آفاقاً زمنية متعددة ،أي من منظور نفعي
يجب أن يكون المدير قادراً على التنقل بشكل
متواصل بين التفكير على المدى البعيد والتفكير
على المدى القصير ،وتهتم اإلدارة االستراتيجية
بكل من الكفاءة والفاعلية فثمة فرق بين عمل
األشياء بطريقة صحيحة (الكفاءة) وعمل
األشياء الصحيحة (الفاعلية) ولذلك يجب عدم
تجاهل العمليات الكلية للمدرسة ،والعمل على
التركيز المتوازن على كل أبعاد العمل اإلداري
(أي أن يكون مستقبل المدرسة فوق أي اعتبار
آخر).
ولكي تكلل اإلدارة االستراتيجية في أي مؤسسة
تعليمية بالنجاح ال بد من توافر المتطلبات التالية
كما حددها رستم (:)2004
هيكل تنظيمي واضح للمؤسسة التعليمية،
وصورة واضحة عن البيئة ،وإدراك القصور
جي ًدا ،ووجود فريق متنوع المهارات من
متخذي القرار في المؤسسة التعليمية يمتلكون
(مهارة التمويل ،اإلعالم ،اإلدارة ،التخطيط ،
المحاسبة ،)....وموظفون وإداريون ملتزمون
بالخطة ولديهم قناعة كاملة بحجم الفوائد
المترتبة على تطبيق الخطة االستراتيجية.
إن تطبيق األسلوب اإلداري الحديث المعتمد
على اإلدارة االستراتيجية سينعكس إيجابياً على
عمل اإلدارة التعليمية وعلى النظام التربوي
بشكل عام والعاملين عليه بشكل خاص ،حيث
يعد المعلم وسيلة التربية في تحقيق أهدافها ،ألنه
المُنفذ الفعلي للسياسات التربوية في المجتمع،
باإلضافة إلى مسئوليته المباشرة في ترجمة
القيم والمثل واألهداف العامة إلى إجراءات
سلوكية تشمل الخصائص المطلوبة من الفرد
الذى يراد إعداده ،وهذا يعنى أن نجاح الخطة
التعليمية في تحقيق أهدافها يتوقف على مدى
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استجابة المعلم لهذه األهداف ،ومدى قدرته
على ترجمتها إلى مواقف سلوكية ،وخبرات
تعليمية تؤدى إلى تعلم التالميذ ،ونموهم الشامل
المتكامل الذى يعد الهدف األسمى للتربية،
ولذلك يهتم البحث التربوي بكفاءة المعلم،
وحذقه في مهارات التدريس ،وإجادته لألدوار
التربوية المتعددة التي تناط به ،ويعد كل هذا
مؤشرً ا من المؤشرات التي تقاس بها فاعلية
العملية التعليمية ،ودرجة التطور التعليمي في
أي مجتمع من المجتمعات (جاد.)2003 ،
وحيث إن العالم اليوم يتنافس من أجل تحسين
وتجويد األداء في شتى المجاالت :العلمية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والصناعية.
والعملية التعليمية بحاجة ماسة إلى تحسين
أداء عناصر هذه العملية كافة ،فتحتاج معلمًا
أُعد إعدا ًدا جي ًدا ،وإدارة تعليمية جيدة تساعد
في تحقيق األهداف التعليمية المنشودة ،وكذلك
تحتاج مناهج مُعدة على أسس علمية وعصرية
يظهر عائدها التربوي في صورة نواتج تعلم
مختلفة ،مما ينعكس على أداء المتعلم فيظهر
في صورة معارف ،وقيم واتجاهات ،وعادات
مرغوبة ،ومهارات متنوعة فيصبح مفكرً ا
ومبدعً ا قادرً ا على حمل راية التنمية في مجتمعه.
ويُعرف األداء بأنه "كل ما يصدر عن الفرد من
سلوك لفظي ،أو مهاري ،وهو يستند إلى خلفية
معرفية ،ووجدانية معينة ،وهذا األداء يكون
عادة على مستوى معين ،ويظهر منه قدرته ،أو
عدم قدرته على أداء عمل مّا" (اللقاني والجمل،
.)12 :1999
و يُعرف أداء المعلم بأنه "ترجمة المفاهيم
والتعميمات والمبادئ ذات العالقة بالمهام
التعليمية التي يناط بها المعلم إلى سلوك عملي
موجَّ ه يحقق األهداف المنشودة" (اآلغا:2002 ،
.)118
وألداء المعلم عناصر أساسية هي :
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  :يعتبر التخطيط ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﻴﺅﺩﻱ
ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ،ويرى الفتالوي ( )2004بأن
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التخطيط ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ويمكنه ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻋﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
مهارة التدريس (التنفيذ) :تعرف ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ رئيسة ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ،
ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ والحكم ﻋﻠﻰ
ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ (زيتون.)2001 ،
ً
إدارة الصف :ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻨﺎً ﻭﻋﻠﻤﺎ ،ﻓﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل
ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ،كما ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ
وإجراءاته ،ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺃﺤﺩ
ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﺤﻴﺙ
ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﻴﻊ األجواء
ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ المناسبة (أبو
شملة.)2009 ،
مهارة التقويم  :ويقصد بها الحكم على مدى
تحقق األهداف التربوية أو عدم تحققها (أبو
شملة.)2009 ،
وفي هذا السياق ال بد من الحديث عن فعالية
أداء المعلم ،حيث إن ﻟلمعلم ﺃﺩﻭﺍﺭا وﻤﻬﻤﺎﺕ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ
ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ كما أوردها نشوان (:)2000
.1ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺘﺭﺒﻭﻱ  :ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﻓﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ،وقدرته ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭإتقانه ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.
 .2ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  :ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﻀـﺒﻁ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺎ يتناسب والعملية
التعليمية التعلمية.
.3ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻨﺸﻁ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ  :ﻓﻬﻭ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ معالجة ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﻟﺩيهم ،إلى جانب االهتمام ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ لهم ،ﻭالعمل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.
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ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ
كفايات ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠـﻰ أداء
ﺍﻟﻤﻬﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ الكفايات:
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ،وﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ
ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ تعليمية تتالءم ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ  ،وﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،و ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ،إضافة إلى
ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ وكافة ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ
لتسهم في ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
(ﻨﺸﻭﺍﻥ ،)2000 ،ولكي ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺭﻭﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺒـل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ
(يوسف.)2009 ،
فالعالقة بين اإلدارة االستراتيجية واألداء عالقة
وطيدة حيث تقوم اإلدارة االستراتيجية كمرشد
ودليل لتحديد الثغرات والتكيف معها بفاعلية،
وخلق مؤسسة قادرة على التعلم والتكيف مع
المتطلبات الحالية والمستقبلية ،وزيادة قدرة
المؤسسات التعليمية على تحديد أهدافها المتعددة
والتعرف على نقاط الضعف والقوة ،وتحديد
البرامج التنفيذية للتعامل معها ،وزيادة قدرة
المؤسسات على التنبؤ باحتياجاتها من الموارد
البشرية كماً وكيفاً ،وتنميتها بصورة تتفق مع
تحقيق أهدافها االستراتيجية ،وزيادة الترابط
والتوافق بين اإلدارة االستراتيجية والعمليات
التنفيذية ،وزيادة فاعلية أداء العاملين وتحسين
إنتاجية المؤسسات التعليمية (يحيضة.)2004 ،
ويختلف قياس أداء المؤسسات التعليمية عن
إدارة أداء المؤسسات باستراتيجية فاعلة ،فاألداء
يزودنا فقط بالبيانات والمعلومات حول وضع
المنظمة ومدى نجاح مشاريعها واستراتيجياتها،
أما اإلدارة االستراتيجية فتتضمن القيام بعمليات
تحسين األداء بعد قياسه واتخاذ قرارات
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تصحيحية يتبعها تنفيذ خطط تحسين وتطوير
أداء المنظمة ككل ،ويجب عدم الخلط بين قياس
األداء وإدارة األداء للمؤسسات التعليمية وعدم
االكتفاء بقياس األداء دون اتخاذ إجراءات
تصحيحية تقود المؤسسة التعليمية إلى وجهتها
الصحيحة (النعيمي وآخرون، )2009 ،حيث أن
إدارة األداء بالجهود الهادفة من قبل المؤسسات
التعليمية هي عملية إدارية تتكون من أربعة
عناصر رئيسية :تخطيط األداء ،وتنظيم األداء،
وتوجيه األداء الفردي والجماعي وتقييم األداء
من خالل وضع معايير واضحة ومقبولة كهدف
يسعى الجميع للوصول إليه (هالل.)1999 ،
الدراسات السابقة
جاء موضوع ممارسة اإلدارة االستراتيجية
ودرجة أداء المعلمين  ،في العديد من الدراسات:
منها دراسة القاضي ( )2012التي هدفت التعرف
إلى عالقة الممارسات االستراتيجية إلدارة
الموارد البشرية وأداء العاملين وأثرها على
أداء المنظمات – دراسة تطبيقية على الجامعات
الخاصة في األردن -استخدم الباحث االستبانة
كأداة لتطبيق دراسته لعينة مكونة من ()88
فرداً ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وبعد
إجراء عملية تحليل البيانات توصلت الدراسة
إلى أنه يوجد أثر للممارسات االستراتيجية
للموارد البشرية على أداء العاملين ،كما يوجد
أثر لالستقطاب والتعيين ومشاركة العاملين
على أداء العاملين في الجامعات الخاصة في
األردن .وقد هدفت دراسة السليماني ()2011
التعرف إلى مفهوم اإلدارة االستراتيجية
وخطوات ومراحل صياغة الرسالة والرؤية
االستراتيجية ،وإبراز دور اإلدارة االستراتيجية
في تطور المنظمات التعليمية وال سيما دور
رياض األطفال وتقييم الوضع الحالي إلدارات
رياض األطفال في مكة المكرمة ،وتحديد
الفروق ذات الداللة اإلحصائية لوجهة نظر
مديرات رياض األطفال ،وقد تكون مجتمع
الدراسة من جميع مديرات رياض األطفال
بمدينة مكة المكرمة والبالغ عددهم ( )65مديرة،

190

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق مراحل
اإلدارة االستراتيجية كانت بدرجة (عالية) ،
أما دراسة شحادة ( )2008فقد هدفت التعرف
إلى واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية
والتعليم في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية
في محافظات غزة ،وقد قام الباحث بتصميم
استبانة ،لعينة مقدارها ( )176مشرفاً تربوياً،
مستخدما المنهج الوصفي التحليلي ،أظهرت
نتائج الدراسة ممارسة مديري التربية والتعليم
عمليات اإلدارة االستراتيجية بنسبة متوسطة،
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في درجة
ممارسة مديري التربية والتعليم تعزى إلى
متغير نوع العمل والجنس ،وسنوات الخبرة،
في حين ظهرت فروق تعزى إلى المؤهل
العلمي ،وهدفت دراسة عساف ( )2005إلى
دراسة واقع اإلدارة المدرسية في ضوء معايير
اإلدارة االستراتيجية ،ورصد مدى تطبيق هذا
النمط اإلداري في مدارس محافظة غزة ،وكذلك
التعرف إلى هذا النمط وقدرته على اإلصالح
في ظل التغير الكمي والنوعي في البيئة،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
مستعينا باستبانة قام بتصميمها وتوزيعها على
عينة الدراسة التي تكونت من جميع مديري
المدارس الحكومية ومديراتها البالغ عددهم
 128مديرا ومديرة  ،وقد أشارت نتائج الدراسة
إلى أن مديري المدارس لديهم مفاهيم واضحة
لمبادئ اإلدارة االستراتيجية ،واتجاهات إيجابية
نحو تطبيقها في اإلدارة المدرسية ،إال أنهم
يمارسونها بنسبة ( )82.8%في حين كان واقع
اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء
معايير اإلدارة االستراتيجية بنسبة ()84.4%
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى
لعامل الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات
الخدمة ،بينما توجد فروق تعزى إلى المرحلة
التعليمية وذلك لصالح المرحلة الثانوية،اما
دراسة ستوكالينا  Stukalina, 2014فهدفت
بشكل رئيسي التعرف و مناقشة بعض المبادىء
المتعلقة بصنع اإلستراتيجيات في جامعة
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متطورة في إطار التعليم اإلستثماري ،باإلضافة
إلى إثارة نقاش أعمق في هذا الموضوع .يهدف
هذا البحث أيضا إلى تزويد القارئ بتحليل معمق
للعوامل الداخلية التي تشكل بيئة تعليمية مركبة
لمؤسسات التعليم العالي .هناك جدل بأن المدراء
التربويين يجب عليهم التمييز في عملهم بين
األهداف اإلستراتيجية على مستوى المؤسسة
و بين األهداف الوظيفية اإلستراتيجية المحددة
المرتبطة بالنواحي اإلستراتيجية للجامعة فيما
يتعلق بالتنمية و األبحاث ،و كل هذا من أجل
تطوير و تنفيذ عدد من اإلستراتيجيات التربوية.
اما دراسة أياندا وساني(Ayanda, O.J and
 :)Sani, A.Dكما وردت في القاضي ()2012
فهدفت الدراسة التعرف إلى أثر ممارسات
استراتيجية إدارة الموارد البشرية على
المنظمات الحكومية وتناولت الدراسة ()255
من موظفي الخدمة المدنية موزعين على ()30
وزارة حكومية في النيجر واستخدمت الدراسة
وسيلة االرتباط وتحليل االنحدار المتعدد
للوصول للنتائج ،أظهرت النتائج أن العالقة بين
ممارسات استراتيجية إدارية الموارد البشرية
كانت متوسطة مع أداء المنظمات المحكومية،
وقد سعت دراسة ديفيز (),2007Davies
إلى التأكيد أن التخطيط التقليدي لم يعد يخدم
احتياجات المدارس ،وأن التوجه االستراتيجي
طريقة جديدة أمام قيادات وإدارات المدارس
لمواجهة التحدي في األلفية الجديدة ،وتعتبر
هذه الدراسة من نوع البحث المكتبي ،عرضت
الدراسة نموذجا جديدا للتخطيط يحل محل
اإلطار المحدود للتخطيط التطويري للمدرسة
موضحة أن التوجهات االستراتيجية للمدرسة
تتمثل في إيجاد توقعات عالمية لربط المدرسة
بالبيت من خالل تطوير المجتمع المحلي،
وتوفير التعليم المبني على استخدام التكنولوجيا
لكل طالب ،وبناء قيادة جديدة من خالل الهيئة
التدريسية  ،وتصميم وتطبيق مؤشرات ودالئل
أداء دقيقة من خالل استخدام الرقابة والمحاسبة،
أوضحت الدراسة الفرق بين التخطيط التقليدي
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والتخطيط االستراتيجي والذي يتميز بأنه
يجمل األنشطة المدرسية الكثيرة في مجاالت
استراتيجية محددة تتمحور حول األهداف
األساسية للمدرسة ،كما أظهرت أن التخطيط
االستراتيجي يعتبر أداة لقياس مدى تطور األداء
الفردي للقيادات التربوية والحكم عليها بالنجاح
أو الفشل ،في حين أن دراسة ريفيرا وكارمن
( )Rivera&Carmen,2002هدفت إلى اختيار
تطبيق نموذج لتقييم خطة استراتيجية ،وتعتبر
هذه الدراسة من نوع دراسة الحالة ،حيث
طبقت على مجموعة من األعضاء والمسؤولين
عن التخطيط في المعهد .اعتمدت الدراسة
على نموذج لتقويم التخطيط االستراتيجي،
وعلى استطالع آراء عينة من الدراسة حول
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
الخاصة بالتخطيط االستراتيجي للمؤسسة،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن خطة المعهد
االستراتيجية تأخذ بعين االعتبار جميع مراحل
عملية التخطيط االستراتيجي ،أما دراسة الهلول
( )2010فقد هدفت التعرف إلى ﻭﺍﻗﻊ أداء ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ضوء ﻨﻅﺭﻴﺔ برونر" ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،تكونت ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ()562
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ،
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺒﺭﻭﻨﺭ"،
توصلت ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ ،ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ .ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍل احصائيا ﺒﻴﻥ
ﻤﺘﻐﻴـﺭﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ،و
هدفت دراسة القرني ( )2005إلى تقويم األداء
التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية
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من وجهة نظر الطلبة وأولياء األمور ،وتحديد
مستوى األداء وموازنته بمعيار األداء (.)70%
كما سعت إلى تطوير معايير للتقويم أكثر دقة
وتفصيال من المعايير المستخدمة؛ لتقويم أداء
معلمي العلوم في المرحلة الثانوية بالمملكة
العربية السعودية .تكون مجتمع الدراسة من
جميع طلبة الصف األول الثانوي والصفين
الثاني والثالث الثانوي طبيعي(العلمي ) في
المدارس الحكومية واستعمل الباحث استبانتين
إحداهما ألولياء األمور  ،واألخرى للطلبة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )3880طالباً
وطالبة وأولياء أمورهم  ،وقد كشفت الدراسة
عن وجود أثر لكل من التخصص وجنس
الطلبة وتحصيلهم الدراسي ومستوى عالقاتهم
بالمعلمين ومستوى رغباتهم في الدراسة مع
معلميهم مرة أخرى ،وجنسية المعلم ،وخبرته
التدريسية في تقويم الطلبة ألداء معلمي
العلوم لصالح تخصص األحياء ،والذكور،
وذوي التقديرات العالية ،وذوي العالقات
الجيدة بالمعلمين ،والراغبين في الدراسة مع
معلميهم مرة أخرى ،والسعوديين وذوي الخبرة
التدريسية بين ( )11-15سنة ،كما أن الدراسة
كشفت عن وجود أثر لكل من مستوى تواصل
ولي األمر مع المدرسة ومستوى متابعته البنه
في المنزل في تقويم أولياء األمور ألداء معلمي
العلوم .لصالح ذوي التواصل الدائم والمتابعة
الدائمة ،بينما لم تجد الدراسة أثرا لنوع مهنة
ولي األمر في تقويم أولياء األمور ألداء معلمي
العلوم ،و دراسه بينس ()Buyens,2008هدفت
إلى فحص فيما إذا كان التدريب للعاملين داخل
المؤسسة له عالقة باالستراتيجية التي تتبناها
المؤسسة واثر ذلك على األداء .وتكون مجتمع
الدراسة من موظفي الشركات العاملة في
فيتنام وتكونت عينة الدراسة من ( )202شركة،
وكان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن
االستراتيجية التي تعمل بها الشركة لها عالقة
كبيرة بأهمية وأثر التدريب على أداء المؤسسة،
فمثال إذا كانت سياسة الشركة التنافسية تعتمد
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على التكاليف واستطاعت الشركة أن تقلل من
التكاليف باستبدال األيدي العاملة بآليات ،وكان
نظام اإلنتاج باستخدام هذه اآلليات التي استبدلت
في هذه الشركات ال يحتاج إلى مستويات عليا
من المهارات والقدرات في اتخاذ القرارات فإن
هؤالء العمال ليسوا بحاجة إلى التدريب وذلك
ألن التدريب لن يزيد من مبيعات الشركة أو
إنتاجيتها ،وأما إذا كانت سياسة الشركة الجودة
والنوعية ،وهذا يتطلب مهارات محددة فإن
العاملين بحاجة إلى التدريب وذلك ألن التدريب
سيضمن الجودة وبالتالي تزداد اإلنتاجية
والمبيعات ،و دراسة لو وآن ماري (Lowe,
 )Anne Marie,2000هدفت إلى تقويم أداء
معلمي بعض المدارس الثانوية ببعض المدارس
المختارة بجنوب كاليفورنيا في المجاالت التالية
 ( :صياغه األهداف ،تحليل محتوى الدرس،
االجراءات التدريسية التي يتبعها المعلم لتحقيق
األهداف  ،نتائج عملية التدريس ) وشملت عينة
الدراسة ( )175معلمًا موزعين على ()14
مدرسة ثانوية خاصة ،و( )8مدارس ثانوية
عامة ،و( )41مُقوم ألداء هؤالء المعلمين .
وقد صمم الباحث استبانتين إحداهما للمعلمين
واألخرى للمقومين كما عرض الباحث ()3
أسئلة مفتوحة لكل منهما لمعرفة مدى إدراكهم
لواقع تقويم أداء المعلم في ضوء المجاالت
السابقة .وأشارت الدراسة أن المعلمين ومقومي
أداءاتهم قد ذكروا بعض األمور التي يجب
مراعاتها عند إجراء تقويم المعلم وهذه األمور
هي :المالحظات والزيارات الصفية لمديري
المدارس .ومدى ضبط المعلم للفصل أثناء سير
الدرس ،وضرورة تعزيز عناصر القوة في أداء
المعلم.
من استطالع الدراسات السابقة يستخلص
الباحث قيام الباحثين بدراسة بعض المتغيرات
ذات العالقة باالدارة االستراتيجية ( التحليل
االستراتيجي البيئي ،الصياغة االستراتيجية،
تنفيذ االستراتيجية،التقييم والسيطرة) وأداء
المعلمين
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( التخطيط ،تنفيذ الحصة ،اإلدارة الصفية،
التقويم ) ،أظهرت النتائج المختلفة أن اإلدارة
االستراتيجية تمارس من قبل المديرين بدرجات
متفاوته  ،كما بينت العالقة اإليجابية بين ممارسة
المدير لإلدارة االستراتيجية وأداء المعلم .

مشكلة الدراسة واسئلتها

أصبحت اإلدارة االستراتيجية ضرورة للوفاء
بمتطلبات العملية اإلدارية السليمة في إدارة
المؤسسات التعليمية ،وحيث أن الباحثين يعمالن
في مجال التعليم فقد الحظا أن هناك تفاوتا في
تناول المديرين لإلدارة االستراتيجية وتطبيقها
حيث تواجه بعض اإلدارات مشكالت متنوعة
في تخطيط األعمال اإلدارية ورسم الخطط
المستقبلية لها ،ومنها ما تقوم بمحاوالت لرسم
المسار ثم تنحرف عنه وهذا مناط بعمل المدير
ومدى اقتناعه بأهمية التخطيط االستراتيجي
واآلثار الناتجة عنه في أداء المعلمين ،ومن
هنا جاءت مشكلة الدراسة لإلجابة عن األسئلة
التالية:
.1ما درجة ممارسة المديرين لإلدارة
االستراتيجية من وجهة نظر معلمي المدارس
الحكومية في محافظة الخليل؟
.2ما درجة أداء معلمي المدارس الحكومية من
وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة الخليل؟
.3هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة
المديرين لإلدارة االستراتيجية ودرجة أداء
المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في
محافظة الخليل؟
.4هل تختلف وجهات نظر معلمي المدارس
الحكومية حول درجة ممارسة المديرين لإلدارة
االستراتيجية في محافظة الخليل باختالف عدد
سنوات الخبرة والمؤهل العلمي و المديرية التي
يعمل بها ؟

193

فرضيات الدراسة

استناداً إلى السؤال الثالث صيغت الفرضية
الصفرية التالية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات المعلمين حول درجة
ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة
االستراتيجية وتقديراتهم لدرجة أداء معلمي
المدراس الحكومية في محافظة الخليل.
واستنادا إلى السؤال الرابع صيغت الفرضيات
الصفرية التالية :
.1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (  ) α≤0.05بين متوسطات
وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة
مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية
في محافظة الخليل تعزى لمتغير عدد سنوات
خبرة المعلم.
.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (  ) α≤0.05بين متوسطات
وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة
مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية
في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي
للمعلم.
.3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (  ) α≤0.05بين متوسطات
وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة
مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية
في محافظة الخليل تعزى لمتغير مديرية التي
يعمل بها المعلم.

أهداف الدراسة
.1التعرف إلى وجهات نظر المعلمين حول
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية
لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل
والتعرف فيما إذا كان هناك اختالفات في هذه
الوجهات تعود إلى عدد سنوات خبرة المعلمين
ومؤهالتهم والمديرية التي يعملون بها.
.2التعرف إلى وجهات نظر المعلمين حول
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درجة أدائهم في محافظة الخليل.
.3التعرف فيما إذا كان هناك عالقة ارتباطية
بين وجهات نظر المعلمين حول درجة ممارسة
المديرين لإلدارة االستراتيجية في المدارس
الحكومية وتقديريهم لدرجة أدائهم في محافظة
الخليل.
 .4تشجيع توظيف اإلدارة االستراتيجية في
مؤسسات التعليم المختلفة

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في أنها تناولت موضوعاً
من المواضيع الحديثة في التطوير اإلداري
وهو اإلدارة االستراتيجية ،وبيان أهميتها
في المؤسسات التعليمية ،إضافة إلى أنها
توجه انتباه المسئولين وأصحاب القرار في
وزارة التعليم إلى ضرورة توظيف اإلدارة
االستراتيجية في المؤسسات التعليمية لما لها
من عالقة بأداء المعلمين ،وتفيد هذه الدراسة
القائمين على العملية التربوية وذلك بالتعرف
إلى واقع اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات
التعليمية في محافظات الوطن ،كما أنها تفتح
آفاقا جديدة أمام الدارسين الالحقين.

حدود الدراسة
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على
محافظة الخليل بمديرات التربية والتعليم الثالث
فيها (شمال الخليل ،الخليل ،وجنوب الخليل).
الحدود الزمانية :الفصل الثاني من العام
الدراسي 2013 /2012
الحدود البشرية :معلمو المدارس الحكومية في
محافظة الخليل .
الحدود المفاهيمية :تحددت نتائج هذه الدراسة
بالمصطلحات اإلجرائية والمفاهيم الواردة فيها
وتتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات التي تم
استخدامها.
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مصطلحات الدراسة
االستراتيجية "ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻤﺎ
ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ"
(ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ.)2004:190،
اإلدارة االستراتيجية عرفها عوض ()6 :2001
"بأنها العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم
القرارات ذات األثر طويل األجل"
وعرفها الباحثان إجرائياً بأنها اتجاه حديث
يسعى للنهوض بالمؤسسة التربوية من خالل
مجموعة من العمليات كالتخطيط والتنفيذ و
التقييم والتي تسهم في تحقيق األهداف المنشودة
على المدى البعيد .
األداء " :مجموعة األنشطة التي يقوم بها
المربي بقصد بناء شخصية المتعلم بنا ًء متكامال
سليماً بحيث تظهر آثار ذلك على سلوكه " (أبو
دف)27 :1997 ،
أداء المعلم  :هو سلوك المعلم أثناء مواقف
التدريس سواء داخل الصف أو خارجه،
ويالحظ أن هذا األداء هو الترجمة اإلجرائية
لما يقوم به المعلم من أفعال ،واستراتيجيات في
التدريس ،أو في إدارته للصف ،أو مساهمته في
األنشطة المدرسية ،أو غيرها من األعمال أو
األفعال التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في
تعلم التالميذ (السيد.)2002 ،
وعرفه الباحثان إجرائياً بأنه ما ينجزه المعلم من
مهام متعددة من المهارات التي ترتبط والكفايات
التدريسية بشكل قابل للقياس.
درجة الممارسة :عرفها الباحثان إجرائيا مدى
قيام المديرين بتطبيق اإلداره االستراتيجيه
بشكل مرتفع أو متوسط أو منخفض .
محافظة الخليل :تقع محافظة الخليل في جنوب
الضفة الغربية وتبلغ مساحتها  997كم  2ويبلغ
إجمالي سكانها ما يقارب  641,170نسمة في
عام  ، 2012وقد تم فصلها إلى ثالث مديريات
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هي (مديرية شمال الخليل ،ومديرية الخليل،
ومديرية جنوب الخليل)
( الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،
. )2012

منهجية الدراسة واجراءاتها
منهج الدراسة
اتبع الباحثان المنهج الوصفي لقياس درجة
ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية
وعالقتها بدرجة أداء المعلمين من وجهة نظر
معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل،
وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراسات.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس
الحكومية في محافظة الخليل في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي 2012/2013
والبالغ عددهم ( )7962معلماً ومعلمة ،حسب
اإلحصائيات الرسمية لمديريات التربية والتعليم
في محافظة الخليل.

عينة الدراسة
استخدم الباحثان العينة الطبقية العشوائية في
اختيار عينة الدراسة ،بحيث تكون العينة ممثلة
للمجتمع ،فكان عدد أفراد العينة ( )504معلماً
ومعلمة .حيث قام الباحثان بتوزيع ()600
استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد
( )504استبانات صالحة للتحليل أي بنسبة
( )6.3%من مجتمع الدراسة ،وبعد إتمام عملية
جمع البيانات تم إجراء التحليل اإلحصائي لها،
ويبين الجدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب
متغيرات الدراسة.
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أداة الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثان ببناء
استبانة لقياس درجة ممارسة المديرين لإلدارة
االستراتيجية وعالقتها بدرجة أداء المعلمين
 ،وقد تم اختيار عبارات االستبانة وصياغتها
بالرجوع إلى الدراسات السابقة مثل دراسة
(عساف .)2005 ،وقد اشتملت االستبانة في
صورتها األولية على ( )80فقرة تتعلق بمجالي
اإلدارة االستراتيجية وأداء المعلمين.
صدق األداة  :للتحقق من صدق أداة الدراسة،
تم عرض االستبانة على مجموعة من ذوي
االختصاص والبالغ عددهم ( )13محكماً،
وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إليها تم
إعادة صياغة بعض الفقرات مثل الفقرة ()34
(يضع المدير نظاما للتقارير قادر على كشف
اإلنحرافات بسرعة) لتصبح (يضع المدير
نظاماً للتقييم قادرا على كشف الخلل بسرعة)،
و استبدال بعضها مثل الفقرة ( )6والتي كانت
تنص على (يحدد المدير استراتيجية واضحة
اتجاه المجتمع) بالفقرة ( يهتم بالمدير بالتعرف
على العناصر الفعالة في المجتمع إلشراكها
في حل المشكالت التي تتعرض لها المؤسسة
التربوية) ،وحذف بعضها مثل (يتبع المدير
نمط قيادي يتالءم مع تنفيذ االستراتيجية)  ،حتى
خرجت االستبانة في شكلها النهائي  ،وأصبحت
االستبانة بصورتها النهائية تتكون من جزأين
الجزء األول :يتعلق بالمعلومات الشخصية
والتي تتعلق بالمستجيب ( المؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخبرة ،المديرية) ،والجزء الثاني يتكون
من ( )72فقرة مقسمة على جزأين الجدول ( 2
) يوضح ذلك .
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جدول رقم ( :) 1توزيع افراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات
المؤهل العلمي

عدد سنوات الخبرة

المديرية

البدائل
دبلوم
بكالوريوس
عال فأعلى
دبلوم ٍ
المجموع
أقل من  5سنوات
من  10_5سنوات
أكثر من  10سنوات
المجموع
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
المجموع

العدد
80
376
48
504
108
148
248
504
136
181
187
504

النسب المئوية %
15.9
74.6
9.5
100.0
21.4
29.4
49.2
100.0
27.0
35.9
37.1
100.0

جدول رقم ( :) 2توزيع فقرات االستبانة وفق مجاالت الدراسة
الجزء

الموضوع

االول

المؤشرات السلوكية الدالة على ممارسة اإلدارة
االستراتيجية

الثاني

المؤشرات السلوكية الدالة على أداء المعلمين

المجال
التحليل االستراتيجي
البيئي
الصياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
التقييم والسيطرة
التخطيط
تنفيذ الحصة
اإلدارة الصفية
التقويم

الفقرات
9-1
18-10
27-19
36-28
45-37
46 54-55 63
72 – 64
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ثبات األداة
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام ثبات
االتساق الداخلي لفقرات األداة باستخدام معادلة
الثبات كرونباخ ألفا على مجتمع الدراسة في
كل مجال من مجاالت أداة الدراسة باإلضافة
إلى الدرجة الكلية  ،حيث بلغت قيمة معامل
الثبات كرونباخ ألفا  0.97عند الدرجة الكلية
 ،و بلغت قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا
للمؤشرات السلوكية الدالة على ممارسة
اإلدارة االستراتيجية  ,96%وبلغت قيمة معامل
الثبات كرونباخ ألفا للمؤشرات السلوكية الدالة
على أداء المعلمين  ,94%كما تراوحت قيم
معامالت الثبات ألفا كرونباخ للمجاالت الفرعية
ما بين  ,0.85-0.89وتعتبر معامالت الثبات
المستخرجة لهذا المقياس مرتفعة و مناسبة
وتفي ألغراض الدراسة.

متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة (:المؤهل العلمي ,عدد
سنوات الخبرة والمديرية ).
المتغيرات التابعة:
.1درجة ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية
من وجهة نظر معلمي المدراس الحكومية في
محافظة الخليل.
.2درجة أداء معلمي المدارس الحكومية من
وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة الخليل.
المعالجة اإلحصائية :بعد جمع بيانات الدراسة
تم إدخالها للحاسوب بإعطائها أرقاماً معينة،
أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية ،حيث
أعطيت اإلجابة على درجة الممارسة (كبيرة
جداً)  5درجات ،اإلجابة (كبيرة)  4درجات,
اإلجابة (متوسطة)  3درجات ,اإلجابة (قليلة)
درجتين اما اإلجابة (قليلة جدا) فقد أعطيت
درجة واحدة.
وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات،
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة (األول والثاني)
تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية للفقرات والدرجات الكلية للمجاالت،
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وعن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط
بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرات ,وقد
تم فحص فرضيات الدراسة باستخدام اختبار
تحليل التباين األحاد ي (�One Way ANO
 )VAللفرضيات ذات المتغير المستقل بثالثة
مستويات  ،واختبار أقل فرق دال ()LSD
للمقارنات الثنائية البعدية للفرضيات  ،ولقياس
الثبات فقد تم استخدام معادلة الثبات كرونباخ
ألفا ()Alpha Cronbach
ومعامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات
والدرجات الكلية لها ،وذلك باستخدام الحاسوب
و برنامج الرزم اإلحصائية . SPSS
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد
عينة الدراسة تم اعتماد المقياس الوزني التالي:
مدى متوسطها
الدرجة
الحسابي
منخفضة  2.33فأقل
متوسطة

3.67-2.34

مرتفعة

 3.68فأعلى

الوزن النسبي
اقل من 46.8%
من  46.8%الى
73.4%
من  % 73.4الى
% 100

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
السؤال األول:
ما درجة ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية
من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية في
محافظة الخليل؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
االستبانة ثم قورنت المتوسطات الناتجة
بدرجات المقياس الوزني والجدول ( )3يوضح
ذلك.
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جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت درجة
ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل
1
2
3
4

المجال
التحليل االستراتيجي البيئي
صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
التقييم والسيطرة
الدرجة الكلية

المتوسط
3.91
3.89
3.78
3.79
3.84

ويالحظ من الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي
للدرجة الكلية ( )3.84واالنحراف المعياري
( )0.55وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري
المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية في
محافظة الخليل جاءت بدرجة مرتفعة ولجميع
المجاالت.
يمكن ان يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى وجود
مجموعة من العوامل التي تلعب أدواراً إيجابية
تسهم في قدرة ممارسة المديرين لإلدارة
االستراتيجية بدرجة مرتفعة ابتدا ًء من الطرق
المتبعة في اختيار مديري المدارس  ،حيث
تتحدد ضمن مجموعة من المعايير الشخصية
والمهنية والتي غالباً يتم التركيز عليها عند
اختيار المديرين وبالتالي يتم اختيار مديرين
يمتلكون صفات قيادية تؤهلهم للقيام بهذا الدور
كامتالكه رؤية واضحة  ،كما أن وزارة التربية
و التعليم أخذت على عاتقها القيام بعقد دورات
متخصصة لمديري المدارس تسهم في تطوير
قدرتهم اإلدارية ،إضافة إلى امتالك المديرين

االنحراف
0.59
0.60
0.63
0.67
0.55

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الترتيب
1
2
4
3

لمؤهالت تربوية تؤهلهم وتمكنهم من تنفيذ
االستراتيجية على أكمل وجه ،وتتفق نتيجة
هذه الدراسة في هذا المجال مع نتائج دراسة
السليماني ( ،)2011في أن درجة ممارسة
المديرين لإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر
المعلمين كانت مرتفعه ،في حين تختلف مع
نتائج دراسة شحادة (،)2008التي اظهرت أن
درجة ممارسة المديرين لإلداره االستراتيجيه
كانت متوسطة .
السؤال الثاني:
ما درجة أداء معلمي المدارس الحكومية من
وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة الخليل؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة ثم قورنت
المتوسطات الناتجة بدرجات المقياس الوزني
والجدول ( )4يوضح ذلك.

جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت درجة
أداء معلمي المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة الخليل
االنحراف
الترتيب
الدرجة
المتوسط الحسابي
المجال
المعياري
3
مرتفعة
0.53
4.09
التخطيط
.1
2
مرتفعة
0.54
4.18
تنفيذ الحصة
.2
1
مرتفعة
0.49
4.27
اإلدارة الصفية
.3
4
مرتفعة
0.61
3.93
التقويم
.4
مرتفعة
0.46
4.11
الدرجة الكلية
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ويالحظ من الجدول ( )4أن المتوسط الحسابي
للدرجة الكلية (، )4.11واالنحراف المعياري
( )0.46وهذا يدل على أن درجة أداء معلمي
المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين
أنفسهم في محافظة الخليل جاءت بدرجة
مرتفعة.
وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المعلمين
قبل أن ينخرطوا في مجال التربية والتعليم
يدرسون في الجامعة مادة التربية العملية
ويطبقونها في المدارس كمتدربين ،إضافة
إلى ذلك أن المعلمين يخضعون المتحان
توظيف وفق معايير وشروط معينة ،وبعد
ذلك يخضع المعلمون خالل عملهم في وزارة
التربية والتعليم إلى دورات مستمرة من خالل
قسم اإلشراف تمكنهم من رفع مستوى أدائهم
وتؤهلهم إلى ممارسة أعمالهم ،وتسهم في تبادل
الخبرات بين المعلمين.
السؤال الثالث:
هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة
المديرين لإلدارة االستراتيجية ودرجة أداء
المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في
محافظة الخليل؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بتحويله إلى
الفرضية التالية:
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α ≤0.05بين متوسطات
استجابات المعلمين حول درجة ممارسة مديري
المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية
وتقديراتهم لدرجة أداء معلمي المدارس
الحكومية في محافظة الخليل .
تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون(ر)
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والداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة
الدراسة بين درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر
المعلمين وتقديراتهم لدرجة أدائهم في محافظة
الخليل والجدول ( )5يبين ذلك.
يالحظ من الجدول ( )5أن معامل ارتباط
بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.52وبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية ( )0.00وهي قيمة دالة
إحصائياً ،أي أن العالقة إيجابية متوسطة ،لذا
يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة
معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية (α
 )≤0.05بين متوسطات استجابات المعلمين،
أي أنه كلما زادت درجة ممارسة مديري
المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية زاد
ذلك من درجة أداء معلمي المدارس الحكومية
في محافظة الخليل.
وقد يعيد الباحثان هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة
بين المديرين و المعلمين حيث ترتبط ممارسات
مديري المدارس لإلدارة االستراتيجية بأداء
المعلمين وبالتالي يؤثر على العملية التعليمية،
حيث أن تطبيق اإلدارة االستراتيجية من قبل
المدير يعمل على خلق جو مناسب للعمل بروح
الفريق الواحد والتعاون من أجل الوصول
إلى األهداف والغايات التي تم وضعها في
الخطط ،إال إن ضعف التواصل بين المديرين
وبعض المعلمين يؤثر في ممارسة اإلدارة
االستراتيجية ،إضافة إلى ضغط العمل الواقع
على كل من المدير والمعلم يؤثر على قوة
العالقة بين ممارسة اإلدارة االستراتيجية وأداء
المعلمين.

جدول رقم ( :)5معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية
لإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر المعلمين وتقديراتهم لدرجة أداء معلمي المدارس الحكومية في
محافظة الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم
المتغيرات
درجة ممارسة اإلدارة االستراتيجية لمدير
المدرسة

درجة أداء المعلمين في
المدارس الحكومية

قيمة معامل
االرتباط
(ر)

الداللة
اإلحصائية

0.52

0.00
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السؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤0.05بين متوسطات وجهات نظر
المعلمين حول درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة
الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وسنوات
الخبرة ،والمديرية التي يعمل بها المعلم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى
الفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى :
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات وجهات نظر
المعلمين حول درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة
الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم"
ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم استخدام
تحليل التباين األحادي ()one way ANOVA
كما يظهر في الجدول (.)6
يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ()0.45
ومستوى الداللة ( )0.64وهي أعلى من مستوى
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الداللة

( )α = 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة
إحصائياً بين متوسطات وجهات نظر المعلمين
حول درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية
لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل تعزى
لمتغير المؤهل العلمي للمعلم ،وكذلك لجميع
المجاالت ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية
األولى.
يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المدراء
يمارسون اإلدارة االستراتيجية في مدارسهم
دون النظر إلى المؤهل العلمي للمعلم من وجهة
نظر المعلم إضافة إلى أن مؤهل المعلم كما
هو واضح ليس له دور في ممارسة اإلدارة
االستراتيجية فيعمل المدير على تطبيق اإلدارة
االستراتيجية مع مراعاة مدى تحقيق الخطة
ألهداف اإلدارة االستراتيجية ،وتتفق نتائج هذه
الدراسة مع نتائج دراسة ،عساف (، )2005
بينما تختلف مع شحادة ( )2008بوجود فروق
في درجة المديرين لالدارة االستراتيجية.

جدول( :)6نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم
المجال
التحليل
االستراتيجي
البيئي

صياغة
االستراتيجية

تنفيذ
االستراتيجية

مصدر
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

0.12

2

0.06

176.47

501

176.60

503

0.17

2

178.51

501

178.68

503

1.07

2

195.82

501

196.89

503

0.35

قيمة "ف"
المحسوبة

0.17

مستوى
الداللة

0.84

0.08
0.36

0.24

0.79

0.54
0.39

1.37

0.25
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بين
المجموعات
التقييم
داخل
والسيطرة
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
الدرجة الكلية
المجموعات
المجموع

0.17

2

226.23

501

226.41

503

0.27

2

154.01

501

154.29

503

نتائج الفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات وجهات نظر
المعلمين حول درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة
الخليل تعزى لمتغير سنوات خبرة المعلم"
ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم استخدام
تحليل التباين األحادي ()one way ANOVA
كما يظهر في الجدول (.)7
يالحظ أن قيمة (ف) للدرجة الكلية ()1.74
ومستوى الداللة ( )0.18وهي أكبر من مستوى
الداللة
( )α ≥ 0.05أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً
بين متوسطات وجهات نظر المعلمين حول
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية
لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل تعزى
لمتغير سنوات خبرة المعلم ،وكذلك للمجاالت
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0.09
0.45

0.19

0.83

0.14
0.31

0.45

0.64

التالية :التحليل االستراتيجي البيئي،وصياغة
االستراتيجية وتنفيذها ،وبذلك تم قبول الفرضية
الصفرية الثانية.
ويمكن أن يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى
كون المديرين يعملون على تطبيق اإلدارة
االستراتيجية وفق الخطوات التي يرسمونها،
حيث ينعكس ذلك مباشرة على وجهة نظر
المعلم بغض النظر عن خبرته ،ويتم التعاون
مع المعلمين في هذا المجال لتحقيق ما
يمكن تحقيقه ،لتصبح نتائج تطبيق اإلدارة
االستراتيجية ملموسة بشكل واضح للمعلم
ذوي الخبرة الطويلة والقصيرة على حد سواء،
وهذا يعني أن المدير يعمل على تحقيق اإلدارة
االستراتيجية باالستعانة بالمعلمين الذي يعملون
على مساعدته من أجل تحقيق ما يصبو إليه،
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل
من شحادة (، )2008وعساف (.)2005

جدول( :)7نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة بين متوسطات وجهات نظر المعلمين حول
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل حسب متغير سنوات
خبرة المعلم
المجال
التحليل
االستراتيجي
البيئي

مصدر
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

1.21

2

0.61

175.38

501

176.60

503

0.35

قيمة "ف"
المحسوبة

1.73

مستوى
الداللة

0.18
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بين
المجموعات
صياغة
داخل
االستراتيجية
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
تنفيذ
داخل
االستراتيجية
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
التقييم
داخل
والسيطرة
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
الدرجة الكلية
المجموعات
المجموع

1.16

2

177.52

501

178.68

503

0.10

2

196.79

501

196.89

503

3.34

2

223.07

501

226.41

503

1.06

2

153.23

501

154.29

503

نتائج الفرضية الثالثة :
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات وجهات نظر
المعلمين حول درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة
الخليل تعزى لمتغير المديرية التي يعمل بها
المعلم"
ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم استخدام
تحليل التباين األحادي ()one way ANOVA
كما يظهر في الجدول (.)8
يالحظ أن قيمة (ف) للدرجة الكلية()8.45
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0.58
0.35

1.64

0.20

0.05
0.39

0.13

0.88

1.67
0.45

3.75

0.02

0.53
0.31

1.74

0.18

ومستوى الداللة ( )0.00وهي اقل من مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05أي أنه توجد فروق
دالة إحصائياً بين متوسطات وجهات نظر
المعلمين حول درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة
الخليل تعزى لمتغير المديرية التي يعمل بها
المعلم ،وأيضاً لجميع المجاالت ما عدا مجال
تنفيذ االستراتيجية ،وبذلك تم رفض الفرضية
الصفرية الثالثة  ،ولمعرفة مصدر الفروق تم
استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية
والجدول ( )9يبين ذلك.
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جدول( :)8نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة بين متوسطات وجهات نظر المعلمين حول
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية لإلدارة االستراتيجية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية
التي يعمل بها المعلم
المجال
التحليل
االستراتيجي
البيئي

صياغة
االستراتيجية

تنفيذ
االستراتيجية

التقييم
والسيطرة

الدرجة الكلية

مصدر التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

9.25

2

4.63

167.34

501

176.60

503

4.33

2

174.35

501

178.68

503

1.02

2

195.87

501

196.89

503

8.25

2

218.16

501

226.41

503

5.03

2

149.25

501

154.29

503

قيمة "ف"
المحسوبة

13.85

مستوى الداللة

0.00

0.33
2.17
6.22

0.00

0.35
0.51
1.30

0.27

0.39
4.12
9.47

0.00

0.44
2.52
8.45

0.00

0.30

الجدول ( :)9نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حسب متغير المديرية التي يعمل بها المعلم
فئات متغير المديرية

المجال
شمال الخليل
الدرجة الكلية

الخليل
جنوب الخليل

الفروق في المتوسطات

مستوى الداللة

الخليل

-0.06

0.37

جنوب الخليل

*0.17

0.01

شمال الخليل

0.06

0.37

جنوب الخليل

*0.23

0.00

شمال الخليل

*-0.17

0.01

الخليل

*-0.23

0.00
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يالحظ من الجدول ( )9أن الفروق لصالح
مديريتي شمال الخليل والخليل مقابل مديرية
جنوب الخليل.
يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن أعداد
المدارس التي تشرف عليها مديريتا شمال
الخليل والخليل أقل من أعداد المدارس التي
تشرف عليها مديرية الجنوب لذلك يكون متابعة
المدارس في تطبيق الخطط االستراتيجية من
قبل المديرية أكثر فاعلية من مديرية الجنوب،
وكذلك أعداد الطلبة في مديرية الجنوب أكثر
من عدد الطالب في مديريتي الخليل وشمال
الخليل لذلك يجد المدراء صعوبة في تطبيق
الخطط االستراتيجية أكثر من المدراء في
مديريتي الخليل وشمال الخليل ،كما أن المنطقة
التي تشرف عليها مديرية الجنوب واسعة مما
يصعب على الوزارة متابعتها بالشكل المطلوب

التوصيات
وبنا ًء على النتائج السابقة خرج الباحثان بعدد
من التوصيات:
 مواصلة قيام وزارة التربية والتعليم بدعمالفكر االستراتيجي في اإلدارة من خالل
عقد دورات تدريبية تسهم في إثراء المدراء
بالفكر االستراتيجي وتسهيل تطبيق اإلدارة
االستراتيجية.
 استمرار مديري المدارس بمشاركة المعلمينفي وضع رؤية المدرسة ورسالتها وصياغة
أهدافها.
 تشجيع المعلمين على تقويم أدائهم الوظيفيذاتياً بشكل موضوعي.
 أن تعمل الوزارة على تضييق الفجوة بينمديريات الشمال والجنوب في محافظة الخليل
من حيث تطبيق اإلدارة واألداء.
 عمل مزيد من األبحاث في مجال اإلدارةاالستراتيجية واألداء.
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جامعة القدس
كلية العلوم التربوية
قسم الدراسات العليا
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حضرة المعلم/ة المحترم/ة
يقوم الباحثان بدراسة للتعرف على "ممارسة المديرين لإلدارة االستراتيجية وعالقتها بأداء معلميهم
من وجهة نظر المعلمين في المدراس الحكومية في محافظة الخليل".
يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة ،وذلك
بوضع إشارة (×) أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة ،علماً بأن جميع إجاباتك ستكون
سرية ال يطلّع عليها سوى الباحثة ،وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي.
شاكرين لكم لحسن تعاونكم
الباحثان  :أ  .نجاة الشرباتي
الدكتور محمد شعيبات
القسم األول:
المعلومات العامة :الرجاء وضع إشارة (×) في المكان الذي ينطبق على حالتك:
 أنثى.
				
 ذكر
 .1الجنس:
 دبلوم عالي فأعلى
 بكالوريوس.
		
دبلوم.
		
 .2المؤهل العلمي:

 5-10 سنوات.
 أقل من  5سنوات.
 .3عدد سنوات الخبرة:
أكثر من  10سنوات.
علوم طبيعية.
علوم إنسانية.
		
 .4التخصص:
جنوب الخليل.
		
الخليل.
شمال الخليل.
		
 .5المديرية:
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القسم الثاني :فقرات االستبانة :ضع إشارة (×) أمام الدرجة التي تراها مناسبة
ً
أوال :المؤشرات السلوكية الدالة على ممارسة اإلدارة االستراتيجية
كبير
الفقرة
الرقم
جداً
المجال األول :التحليل االستراتيجي البيئي
يحدد المدير الموارد المادية الالزمة لتحقيق األهداف
.1
يحدد المدير الموارد البشرية الالزمة لتحقيق األهداف
.2
يحافظ المدير على الثقافة التنظيمية
.3
يراجع المدير الصالحيات الممنوحة للعاملين للتأكد من
.4
مناسبتها للخطة
يقوم المدير بتحديد إمكانيات المدرسة المختلفة قبل
.5
التخطيط
يهتم المدير بالتعرف إلى العناصر الفاعلة في المجتمع
.6
إلشراكها في حل المشكالت التي تتعرض لها المؤسسة
التربوية
عالقات ايجابية مع العاملين بما
يعمل المدير على بناء
.7
ٍ
يضمن سير العمل
يحدد المدير نشاطات المدرسة الحالية.
.8
يدرس المدير تأثير التغيرات التكنولوجية على المدرسة
.9
المجال الثاني :صياغة االستراتيجية
يضع المدير رؤيا واضحة للمدرسة
.1
يراعي المدير الوضوح في تحديد رسالة المدرسة
.2
يصوغ المدير رسالة تنسجم مع الفلسفة التربوية وما
.3
ترغب أن تكون عليه مستقبالً
يحدد المدير أهداف المدرسة بوضوح
.4
يبرز المدير جوانب التميز الحقيقية للمدرسة
.5
يضع المدير خططا سنوية و فصلية تغطي جميع أوجه
.6
نشاط المدرسة
يضع المدير خططا تتناسب مع إمكانيات المدرسة
.7
ومواردها
 .8يضع المدير خططا بديلة الستخدامها عند حدوث تغيرات
محيطة
يشرك المدير المعلمين في صياغة االستراتيجية
.9

درجة الممارسة
كبيرة متوسطة قليلة

درجة الممارسة

قليلة
جداً
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كبير
جداً

الرقم الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

كبيرة

متوسطة
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قليلة

قليلة
جداً

المجال الثالث :تنفيذ االستراتيجية
يهتم المدير بمعالجة أية مشكلة تواجه المدرسة بمشاركة فريق
التطوير المدرسي فور وقوعها
يقوم المدير بتوزيع األدوار والمهام على المدرسين بعدالة
ينسق المدير بين العاملين أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية
يحدد المدير معايير األداء المناسبة لتنفيذ االستراتيجية
يضع المدير نظاماً للمكافأة والتحفيز يرتبط بمقدار اإلنجاز
والتقدم في العمل
يهتم المدير بتوفير قاعدة بيانات تخص مختلف مدخالت العملية
التعليمية التعلمية
يبني المدير عالقات إنسانية مع المدرسين بما يضمن سير
العمل
يشجع المدير العمل بروح الفريق للمشاركة في اتخاذ القرار
يراعي المرونة في تنفيذ الخطط المدرسية
المجال الرابع :التقييم والسيطرة
يحدد المدير معايير أداء مناسبة سواء كانت نوعية أم كمية
يراعي المدير أن تكون معايير األداء واقعية ومرنة
يعزز المدير نقاط القوة في أداء المدرسين
يراجع المدير الخطط مع المدرسين من وقت آلخر لمعرفة مدى
تحقق األهداف
يضع المدير نظاما رسميا للرقابة على األداء عند تنفيذ الخطة
يشجع المدير المدرسين على االستفادة من نتائج التقييم التي
توصل إليها (التغذيةالراجعة)
يضع المدير نظاماً للتقييم قادر على كشف الخلل بسرعة
يهتم بقياس النتائج الفعلية لألداء ومقارنتها مع المعايير
الموضوعة
يراجع المدير األساليب والطرق التي يجب العمل بها

ثانياً :المؤشرات السلوكية الدالة على أداء المعلمين
درجة الممارسة
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
المجال األول :التخطيط
أعد خطة فصلية تنظم المحتوى التعليمي
أعد خطة يومية تتناسب مع الخطة الفصلية
أحلل محتوى المنهاج إلى معارف ومهارات واتجاهات
أضع أهدافا قابلة للمالحظة والقياس في خططي اليومية
أحدد الوسائل التعليمية المالئمة لتحقيق األهداف

كبير
جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً
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.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أحدد األنشطة التربوية المناسبة لتحقيق األهداف
أخطط لمواجهة المواقف الطارئة في الحصة
أكلف الطلبة بإعداد وسائل تعليمية مرتبطة بموضوع الدرس
أخطط إلشراك الطلبة في تنفيذ أهداف الدرس
المجال الثاني :تنفيذ الحصة
أعمل على استثارة الدافعية لدى الطالب
أوظف الوسائل التعليمية بفاعلية
أربط خبرات الطلبة السابقة بالمواقف التعليمية
أراعي الفروق الفردية أثناء عملية التدريس
أستخدم أساليب تدريس متنوعة تنمي اإلبداع لدى الطلبة
أحفز الطلبة على التعلم الذاتي
أعمل على إغالق الدرس بما يثير التفكير لدى الطلبة
أعمل على إثراء المادة التعليمية
أراعي التسلسل في تنفيذ خطوات الدرس
درجة الممارسة
كبيرة
كبير
الفقرة
جداً

المجال الثالث :اإلدارة الصفية
أمنع قيام منازعات شخصية بين الطلبة
أحرص على تنمية مهارة االستماع لدى الطلبة
أعزز الطلبة بشكل إيجابي أثناء التفاعل الصفي
أبني عالقات ودية بين الطلبة أثناء التفاعل الصفي
أستخدم النمط الديمقراطي في قيادة الصف
أشجع الطلبة على المشاركة الصفية.
أشارك الطلبة في وضع قواعد تسهم في ضبط الصف
أستخدم الكالم المباشر وغير المباشر في ضبط الصف
أتعامل مع المشكالت بلباقة أثناء القيام بتنفيذ الدروس
المجال الرابع :التقويم
أعد جدول مواصفات لكل اختبار قبل تنفيذه
أربط التقويم باألهداف السلوكية للدرس
أستخدم جميع أنواع التقويم بحسب أوقاتها وأغراضها المختلفة
أعمل على تحليل االختبار للكشف عن نقاط القوة والضعف فيه
أعمل على تنويع األسئلة في االختبار الواحد لتتناسب مع
مستويات الطلبة
أنمي أسلوب التقويم الذاتي لدى الطلبة
أبني خططاً عالجية بنا ًء على نتائج التقويم
أحتفظ بملفات اإلنجاز لكل طالب
أعطي واجبات منزلية تقيس مدى تحقيق أهداف الدرس
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