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Abstract:  

This study aimed to identify the reality of the practice of school principals 

in Al-Mahra governorate for strategic management, And to know the degree of 

difference of views of the sample sample according to variable (gender, number 

of years of experience), Using the descriptive approach and the study sample 

consisted of (310) teachers selected by the simple random method of the study 

community of 1200 teachers, has been using a questionnaire consisting of five 

axes: (formulation of strategy, strategic objectives, environmental analysis, 

implementation strategy, evaluation and control). The study found the following 

results: The responses of the study sample regarding the degree of practitioners 

of schools in Mahra governorate for strategic management were low, and there 

were no statistically significant differences at the level of significance (α 0.05) 

between the average responses Study sample members on the degree of school 

principals of strategic management according to gender variable, the number of 

years of experience. 
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 لإلدارةة نيواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة باجلمهورية اليم. (2022)السليمي، محود. 

 920 – 905 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، االسرتاتيجية

 

 لإلدارةة نيباجلمهورية اليمواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

 االسرتاتيجية

 (1)محود بن سعيد مسلم السليميد. 

 

 املستخلص: 

إلدارة لهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

اجلنس، عدد سنوات  االسرتاتيجية، وإىل معرفة درجة اختالف آراء عينة الدراسة باختالف متغري )

اختريوا  ( معلمًا ومعلمة، 310مت استخدام املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ) إذاخلربة(، 

معلمة، وقد مت معلمًا و1200بالطريقة العشوائية البسيطة من جمتمع الدراسة والبالغ عددهم 

استخدام استبانة مكونة من مخسة حماور هي: )صياغة االسرتاتيجية، واألهداف االسرتاتيجية، 

والتحليل البيئي، وتنفيذ االسرتاتيجية، والتقويم والرقابة(. ومت التأكد من صدقها وثباتها، 

درجة ممارسة مديري : أن استجابات أفراد عينة الدراسة بشأن اآلتيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج 

ال توجد فروق ذات  أنه كماإلدارة االسرتاتيجية كانت منخفضة، لاملدارس يف حمافظة املهرة 

بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بشأن  ≤ α) 0.06إحصائية عند مستوى الداللة ) داللة

 .وعدد سنوات اخلربة االسرتاتيجية وفقًا ملتغري اجلنس، مديري املدارس لإلدارة ممارسةدرجة 

 البيئة الداخلية، البيئة اخلارجية، االسرتاتيجية، الرقابة. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:

تبنت كثري من املؤسسات  فقدتعد اإلدارة االسرتاتيجية إدارة القرن الواحد والعشرين، 

اسرتاتيجيات النهوض مبستوى أعماهلا. كما تقدم اإلدارة االسرتاتيجية كثريًا من البدائل واحللول 

ملواجهة األزمات ومظاهر اخللل، باإلضافة إىل تقديم مفاتيح االختيار الفعال الذي يعكس 

ن النمو واالستقرار والتطور التوجهات املستقبلية للقرارات اليت تضمن حتقيق مستويات مرضية م

 على مستوى املنظمة.

اإلدارة االسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع ف

مدخاًل إداريًّا شاماًل يساعد  بوصفهااملؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، 

يف حتقيق طفرات اسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد طاقاتها لتحقيق إجنازات اسرتاتيجية طبقًا 

 (.2005لألولويات اليت تضعها اإلدارة )شحادة، 

فاإلدارة االسرتاتيجية ضرورية يف مؤسسات التعليم وتؤدي إىل رفع أداء املؤسسات يف 

وقد أمجعت كل منظمات األعمال العاملية اليت استخدمت أسلوب اإلدارة  احلاضر واملستقبل،

(، فتطوير اإلدارة االسرتاتيجية هو تغري يف Nicoline & Antje, 2006االسرتاتيجية على ذلك. )

 ,Paulعملية تطوير اإلدارة اليت تقوم بقصد تعزيز القدرة االسرتاتيجية واألداء يف أي مؤسسة )

2003.) 

دارة االسرتاتيجية على فهم نقايف القوة والضعف للمدرسة، والفرص واملخاطر وتساعد اإل

له، بصياغة جمموعة من البدائل  واإلعدادمن استشراف املستقبل  ُيمكِّن ممااليت تنطوي عليها، 

االسرتاتيجية تساعدها يف حتقيق أهدافها وتوفري شرويف وظروف أفضل تسهم يف حتقيق هذه 

خل اإلدارة االسرتاتيجية أحد املداخل املهمة لضمان جودة التعليم وحتقيق األهداف. كما يعد مد

 .(2016)حممد،  ميزة تنافسية له، وهذا هو املأمول

ويتوقف جناح القيادة املدرسية على ما تتملكه من كفاءات ومهارات قيادية، وما تقوم به 

الكفاءات  إنرسة، وحيث من ممارسات إدارية تساعدها على حتقيق األهداف املرجوة يف املد

املدرسية من متابعة  القيادة ُتمكِّنمن املقومات األساسية اليت  تعدُّالقيادية واملمارسات اإلدارية 

املتغريات املتسارعة يف البيئة االقتصادية، والتقنية، والتنافسية احمليطة باملدرسة، واالستجابة هلا 

اليت تضمن التكيف املالئم بني املدرسة والتغريات  ساليب والطرق واحللول املناسبةابتكار األ يف
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بلورة اجتاهات مستقبلية  أجل(. ومن 2000اليت حتدث يف بيئتها الداخلية واخلارجية. )الفرجيات، 

ال بد من اعتماد مدخل التفكري االسرتاتيجي من قبل  فإنه األهداف إجنازناجحة ومتميزة، لضمان 

إىل فشل بع   أدتوالظروف اليت  األسبابة، وهذا ما يربر املؤسسات الرتبوية، وخاصة املدرس

 .(2005املؤسسات وتعثرها، يف حني حققت األخرى وجودًا متميزًا )اخلطيب، 

تقع األعباء اإلدارية  فعليهمدير املدرسة هو العضو الفعال للقيادة اإلدارية باملدرسة، لذا  ويعدُّ

ال بد أن ميتلك الكفايات واملهارات اإلدارية والفنية والفنية كافة، ومن أجل جناح إدارة مدرسته؛ 

 اليت تؤهله من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية. 

سبق ذكره، فقد أصبحت األدوار اجلديدة تفرض على مدير املدرسة  وتأسيسًا على ما

ا يف املتميز أن يكون من معايري جناحه أن يقوم بتطبيق وممارسة عملية التقنية احلديثة وتوظيفه

 مديري ممارسة أعمال اإلدارة املدرسية. وانطالقًا من أهمية اإلدارة االسرتاتيجية، فإن معرفة واقع

االسرتاتيجية أصبح موضوعًا جديرًا بالدراسة  لإلدارة اليمنية باجلمهورية املهرة حمافظة يف املدارس

 والبحث العلمي.

 مشكلة الدراسة:

وإعداده  من حيث منوه الفكري والبدني والروحي أصبح دور اإلدارة يتمحور حول الطالب

، وحتقيق األهداف املرسومة اليت حتقق بدورها أهداف اجملتمع، ومن منطلق التغري والتحول للحياة

أن يكون قادرًا على استعمال األدوات املناسبة  مدير املدرسةعاملنا املعاصر ينبغي على  يعيشهالذي 

الناجحة يف وقتنا هي اإلدارة اليت تنتهج األساليب احلديثة اليت  ملواجهة هذه التحديات، فاإلدارة

تساعدها يف الوصول إىل أهدافها ومن بني هذه األساليب احلديثة أسلوب اإلدارة االسرتاتيجية، 

حباجة إىل رؤية إدارية جديدة حترك وتنمي وجتدد وتبدع وتضيف وتستثمر  مدير املدرسةكما أن 

للمدرسة خبطوات ثابته وواضحة للمستفيدين. ومن مالحظة الواقع اإلداري لرتسم املستقبل املشرق 

غياب ممارسة منط اإلدارة االسرتاتيجية، ولغرض التعرف  ُيرى الرتبوي يف حمافظة املهرة اليمنية

من  5دراسة استطالعية على عينة عشوائية قوامها ا، أجرى الباحث إىل مشكلة الدراسة ميدانيًّ

 مستخدمًا أداة املقابلة للكشف عن تربويني لإلدارة املدرسيةمن مشرفني  6مديري املدارس و

وقد توصلت الدراسة إىل أن إلدارة االسرتاتيجية، ل ارس يف حمافظة املهرةاملد مديريممارسة 
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املدرسية إىل ختفيف األعباء اإلدارية؛  اإلدارة: حاجة %( من أفراد العينة تركزت إجاباتهم على91)

مبفاهيم اإلدارة االسرتاتيجية، ندرة برامج التنمية املهنية يف جمال اإلدارة  مديري املدراسعدم إملام 

أثناء عمله  يفيف العمل املدرسي. إضافة إىل ملحوظات الباحث  ممارستهاضعف ، واالسرتاتيجية

 االسرتاتيجية. لإلدارةاملدارس  ممارسة مديريضعف ل مؤشرًا يعد مماامليداني، 

الدِّراَسات امليدانيَّة يف اجملتمع، ونتيجة التَّطورات العلميَّة والتكنولوجية، كان  ونظًرا لقلة

إىل مفهوم وخصائص اإلدارة  -وخاصة املدرسة-الُبدَّ من مواكبة التَّغيري والوصول باملنظمات 

االسرتاتيجية. وميثل التساؤل أدناه توضيح ملشكلة الدراسة: ما واقع ممارسة مديري املدراس يف 

 إلدارة االسرتاتيجية؟لحمافظه املهرة باجلمهورية اليمنية 

 أسئلة الدارسة:

 االسرتاتيجية؟ إلدارةل مديري املدارس يف حمافظه املهرة باجلمهورية اليمنية ما واقع ممارسة .1

إلدارة لمبحافظة املهرة  املدارسما درجة اختالف آراء عينة الدراسة حنو ممارسة مديري  .2

 (؟عدد سنوات اخلربة –االسرتاتيجية باختالف متغريات الدراسة )اجلنس 

 أهداف الدراسة:

 :اآلتيةتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف 

 لإلدارة حمافظه املهرة باجلمهورية اليمنيةمديري املدارس يف  التعرف على واقع ممارسة .1

 .االسرتاتيجية

دارة يف حمافظة املهرة لإل ة مديري املدارسممارسحنو التعرف على آراء عينة الدراسة  .2

 (.عدد سنوات اخلربة –االسرتاتيجية باختالف متغريات الدراسة )اجلنس 

 أهمية الدراسة:

 :يأتيتتلخص أهمية الدراسة فيما 

 العلمية:األهمية 

تعد الدراسة األوىل اليت تطبق يف حمافظة املهرة حبسب علم الباحث، وتناولت اإلدارة  .1

 للممارسات اإلدارية ملديري املدارس. جديًدا أساًسا بوصفهاالسرتاتيجية، 
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 إلدارة االسرتاتيجية.لتقدم معلومات عن واقع ممارسة مديري املدارس  .2

 .احملافظة يف املدرسي األداء تفّعل جديدة أفكار لعرض للباحثني اجملال تفتح قد .3

 األهمية التطبيقية:

بأهمية اإلدارة االسرتاتيجية  الوزارة يف يف تبصري أصحاب القرار نتائج الدراسة أن تسهم يؤمل .1

 .كمدخل حديث، والتوجيه بتنمية مديري املدارس لتطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف مدارسهم

يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة يف حصر جوانب القوة والفرص املتاحة، ونقايف الضعف  .2

 والتهديدات، وحماولة االستفادة منها يف حتسني جودة التعليم العام. 

 حدود الدراسة:

ديري مدارس التعليم العام احلكومي ممارسة متركز هذه الدراسة على درجة  احلدود املوضوعية:

 .اجلمهورية اليمنية لإلدارة االسرتاتيجيةبيف حمافظة املهرة 

مدرسة من مدارس التعليم العام احلكومي يف  28طبقت هذه الدراسة على  احلدود املكانية:

 حمافظة املهرة باجلمهورية اليمنية.

احلكومية يف حمافظة  املدارساستهدفت هذه الدراسة آراء معلمني ومعلمات  احلدود البشرية:

 ة.نياليماملهرة باجلمهورية 

 م.2018/2018طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  احلدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

 :مدير املدرسة

هو "املسؤول األول عن سري العمل يف املدرسة من مجيع النواحي، كما أنه املسؤول عن 

لتحقيق األهداف التعليمية والرتبوية مجيع أفراد اجملتمع املدرسي يف إجناز أعماهلم املدرسية 

 م(.2015املنشودة للمدرسة )البابطني، 

ويعرفه الباحث إجرائيًّا: بأنه الشخص املعني رمسيًّا يف املدرسة ليكون مسؤواًل عن مجيع 

جوانب العملية اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل املدرسة وهو املسؤول األول عن اختاذ اإلجراءات 

 لتحقيق أهداف املدرسة بالتنسيق مع اإلدارات الرتبوية العليا. املناسبة
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 اإلدارة االسرتاتيجية: 

"جمموعة من القرارات واألفعال ينتج عنها صياغة وتنفيذ  :بأنهااإلدارة االسرتاتيجية تعرف 

 .(41، 2008اسرتاتيجيات ثم تصميمها للوصول ألغراض املنظمة" )آرمسرتونج، 

عبارة عن جهود منظمة ومرتبة حتدد فيها رؤية املدرسة ائيًّا بأنها: ويعرفها الباحث إجر

وصياغة رسالتها، وأهدافها وإعداد االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املزمنة، ووضع امليزانيات 

 واخلطط التشغيلية، لتنفيذها ومتابعتها.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 يف الدول ، من أهم األولويات سواءاإلدارة املدرسيةألخص ، وعلى اباإلدارة االهتمام يعدُّ

 ميثل أبرز العوامل مدير املدرسة. وال يزال من أسس جناح النظام التعليميالنامية، فهو  مأ املتقدمة

الصدارة يف  مكان . ولذلك فقد كان وما يزال حيتلعلى العملية التعليمية أكرب األثر اليت هلا

تربوي. فجودة  نظام وحتقيق أهداف أي تقوم عملية إجناح املديركل األنظمة الرتبوية، فعلى عاتق 

تطوير لن تكون جمدية ال ات، وعمليإدارته للمدرسةالتعليم تعتمد يف األساس على جودة وكفاءة 

ل مصادر متنوعة تثري شاماًل جلميع اجملاالت العلمية والرتبوية من خال اإلدارةما مل يكن تطوير 

 .بنائهعملية 

أهمية التفكري االسرتاتيجي يف اإلدارة املدرسية حقيقة واضحة خالصتها أن املدير ف

كيف ميكن إجياد األهداف اليت حتقق رسالة املدرسة وغايتها   ااالسرتاتيجي يتساءل دائًم

األهداف بأفضل بأحسن ما يكون، وكيف ميكن صياغة االسرتاتيجيات بأساليب تضمن حتقيق 

 .(2010ما يكون من حيث الزمان واملكان والتكاليف واجلودة )الشهري، 

اإلدارة االسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع 

مدخاًل إداريًّا شاماًل يساعد  بوصفهااملؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، 

حل املختلفة هلا، يف حتقيق طفرات اسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد طاقاتها من خالل املرا

 (.2005لتحقيق إجنازات اسرتاتيجية طبقًا لألولويات اليت تضعها اإلدارة )شحادة، 

م( بأنها 2008رمحة ) فعرَّفهاالعديد من الباحثني والكتاب اإلدارة االسرتاتيجية  عرَّفوقد 

لنشاطات اليت تتصل بصياغة وتنفيذ االسرتاتيجية ورقابة القرارات "جمموعة من القرارات وا
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والنشاطات ذات الصلة باسرتاتيجية املنظمة". ومصطلح االسرتاتيجية يستخدم حاليًّا يف ميدان 

النشايف اإلنساني للداللة على اخلطة الطويلة األمد اليت تنطوي على جمموعة من املبادئ، 

 األساليب، والوسائل اليت حتقق هذه األهداف.  وجمموعة من املهمة،واألهداف 

 األجل، طويلة واألهداف وااللتزامات القرارات من جمموعة حتديد عملية بأنها ُتعرَّف كما

 واإلمكانات املوارد وختصيص املستقبلية، األهداف لتحقيق املالئم االسرتاتيجي األسلوب وحتديد

 .(2016 حممد،) األهداف هذه حتقيق من لتمكنها فعالة بطريقة والتنظيمية والبشرية املادية

 واخلطط للمنظمة، املستقبلية الرؤى تصور على االسرتاتيجية اإلدارة مفهوم ويرتكز

 طويلة أهداف حتقيق أجل من للمنظمة واخلارجية الداخلية البيئة مع للتعامل شاملة التنفيذية

 هذه إىل الوصول إىل تهدف اسرتاتيجيات وتطبيق بوضع املديرون بها يقوم عملية وهي األجل،

 .للمدرسة الداخلية للعوامل املتاحة البيئية الظروف ظل يف األهداف

وتسعى اإلدارة االسرتاتيجية إىل حتقيق عدد من األهداف والغايات، ومن هذه األهداف 

 (.(Davies, 2007كما أوردها 

اهليكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد  ا بإجراء التعديالت يفا وخارجيًّتهيئة املنظمة داخليًّ -

واألنظمة والقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة اخلارجية 

 بكفاءة وفاعلية.

 اختاذ القرارات املهمة واملؤثرة بهدف زيادة فعاليات املنظمة. -

 والقصرية، جل،األ طويلة األهداف وضع يتم حبيث النسبية واألهمية األولويات حتديد -

 .األولويات بهذه واالسرتشاد املوارد ختصيص عمليات وإجراء والسياسات

استثمار الفرص ومقاومة التهديدات هو العيار  أنالرتكيز على البيئة اخلارجية، باعتبار  -

 األساسي لنجاح املنظمة.

يح زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القرار، والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصح -

 االحنرافات لوجود معايري واضحة تتمثل يف األهداف االسرتاتيجية.

 املنظمة رسالة ويساندون يفهمون عندما وجتديدًا ابتكارًا أكثر والعاملني املديرين جعل -

 .واسرتاتيجياتها وأهدافها
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 ظل يف وخاصة احلديث، الوقت يف أساسيًا متطلبًا يعدُّ االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق أن كما

 اإلدارة ألن املدارس، وخاصة عام بشكل العامل يشهدها اليت واهلائلة السريعة التغريات

 ميكن وال مؤسسة، ألي واخلارجية الداخلية التغريات وحتليل فهم من أساسًا تنطلق االسرتاتيجية

 .متغريات من وحوهلا داخلها يدور عما مبنأى تعمل أن مؤسسة ألي

 هو ما منها واملنافع املزايا، من عدٍد يف الرتبوية للمنظمات االسرتاتيجية اإلدارة أهمية وتظهر

 إنها إذ عملها، وبيئة التعليمة، املنظمة بني اإلجيابي التفاعل ومنها املستقبلية، الرؤية بوضوح مرتبط

 (.2013والعاجز،  احلاج) ؛(2002قحف،  أبو) ؛(2004 اخلفاجي،: )اآلتي حتقيق على تساعد

 .الوصول إليها حتاول للمنظمة مستقبلية صورة ورسم للعمل، املستقبلية الرؤية توضيح -

 مع الظروف، التعامل على املنظمة التفاعل هذا يساعد إذالبعيد،  املدى على البيئي التفاعل -

 .املتغريات مع التكيف على القدرة ويعطيها واملستجدات،

واقع  تطوير يف رغبة وقابليات تولد قدرات، تطوير يف تساهم جديدة إبداعية تبين إمكانية -

 .وإجيابيه مستمرة، تغريات إجراء خالل من املنظمة

اىل  إضافة اإلدارية، املستويات جلميع وإبرازها ،يريللتغ احلاجة لتحديد معني أساس توفري -

 يًدا.تهد سيكفرصة ول يريالتغ إىل النظر يف املساعدة

خمتلف  على منها النادرة وخاصة واإلمكانات، املوارد، لتخصيص وسليمة علمية، أسسًا تضع -

 املنظمة.  يف الوظائفية واألنشطة األعمال، وحدات

 دةيالشد التنافسية الظروف مواجهة على املنظمة قدرة ادةيز يف االسرتاتيجية اإلدارة تساهم -

 ادية،امل مواردها استخدام خالل من االستفادة على وتساعدها والدولية، منها، ةياحملل

 .التنافسية زةيامل قيحتق هلا كفلي مبا ة، واملاليةيوالفن

 ل.ي األداء الكلي للمنظمة يف األجل الطونيالتميز يف األداء املالي، وتطوير، أو حتس -

 كلًيا.توضيح األهداف، والتوجيه الالزم ملستقبل املنظمة  -

 والفرص.تساعد اإلدارة االسرتاتيجية املنظمات يف توقع مشكالت املستقبل،  -

 ئ وضوح األهداف، والتوجهات املرتبطة مبستقبل املنظمة، وآفاق تطورها.يته -
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 وحدسية التحليل، بعقالنية تتسم إبداعية، عملية ذاتها حد يف -االسرتاتيجية اإلدارة- وهي

 املتاحة املدرسة موارد وتوجيه إدارة خالل من املدرسة رسالة حتقيق إىل وتسعى اإلنساني، التصور

 وفرص، تهديدات من املتغرية األعمال بيئة حتديات مواجهة على والقدرة وفعالة، كفؤة بطريقة

 يف أساسية ارتكاز نقطة من انطالقًا أفضل مستقبل حتقيق بغية خمتلفة، وخماطر ومنافسة

 (.2011 واملليجي، ضحاوي) احلاضر

 :وهي ،مي بعدة مميزات( اإلدارة االسرتاتيجية يف اجملال التعلي2010وقد مَيز العساف )

صنع القرار االسرتاتيجي يعين القدرة على بقاء املدرسة وعامليها يف حالة نشايف دائم وغري  -

 الوظيفي. بواقعهمسلبيني فيما يتعلق 

ترمي اإلدارة االسرتاتيجية إىل مزيد من التقدم والتطور، وتركز على بقاء املدرسة يف حالة  -

 تناسب مع البيئة املتغرية.

تركز اإلدارة االسرتاتيجية جل اهتمامها على اخلطط املوثقة والتحليل والتنبؤ واألهداف ال  -

 بقدر اهتمامها بعملية صنع القرارات.

عملية صنع القرار االسرتاتيجي متثل خليطًا من التحليل املنطقي واالقتصادي واحلنكة 

 اون واملشاركة.ثم فهي عملية على درجة عالية من التع ومنوالتفسري السيكولوجي، 

كما أن لإلدارة االسرتاتيجية عدة عمليات، وخطوات جيب على من يطبقها أن يسري عليها، 

 وسيعرض الباحث هذه العمليات بشيء من التفصيل:

يف عمليات  األوىل اخلطوة ورسالتها املدرسة رؤية صياغة تعدُّ: صياغة رؤية ورسالة املدرسة .1

 يفلفكرة العامة اجملردة ذات املضمون الفلسفي، والقريبة اإلدارة االسرتاتيجية وتبنى على ا

 ومصدر العاملني، إلدارة مستقبلي منظور أيضًا وهي اإلنساني، احللم طبيعة من فضائلها

 الزمن يف اتساعًا واآلفاق املعاني أكثر عادة تتضمن والرؤية املشرتك، واالنتماء بالوالء شعور

 .(2014)احلديدي،  املستقبل حنو االجتاه ويف

وتعرف الرؤية االسرتاتيجية بأنها: "املسار املستقبلي للمؤسسة، الذي حيدد الوجهة اليت 

 .(2005ترغب يف الوصول إليها" )إدريس واملرسي، 

 ظل يف حتقيقها ميكن ال اليت وطموحاتها املنظمة، أحالم: "بأنها كذلك وتعرف
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 (.2001 عوض،" )الطويل األجل يف إليها الوصول ميكن كان وإن احلالية، اإلمكانات

لذلك جيب على مدير املدرسة، أن يضع ملدرسته رؤية مستقبلية طويلة املدى، حول نوع 

طريقًا إلعادة ربط  تعدُّوشكل وحجم التغريات اليت ترغب يف إحداثها يف العملية التعلمية، فهي 

قط من ناحية تطوير التعليم، بل من املدرسة باجملتمع احمليط بها، وتعكس حاجات اجملتمع ليس ف

أجل بناء ثقافة داخل املدرسة وبناء عالقة قوية بني املدرسة واجملتمع، كما تعمل على حتديد القيم 

 .(2014)العطار،  واالعتقادات اليت ستوجه سياسة املمارسة العملية للمدرسة

لعملية اإلدارة االسرتاتيجية، وهي عبارة عن  املهمةوهو أحد املكونات  التحليل البيئي: .2

جمموعة األدوات تستخدمها اإلدارة االسرتاتيجية، لتشخيص مدى التغري احلاصل يف البيئة 

اخلارجية، وحتديد الفرص والتهديدات، وتشخيص السمات أو امليزات التنافسية يف املنظمة، 

 اإلجيابيةدارة يف حتقيق العالقة من أجل السيطرة على بيئتها الداخلية، وبشكل يساعد اإل

 بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة، وحتديد أهداف املنظمة، وحتديد االسرتاتيجية املطلوبة.

: تعد تنفيذ االسرتاتيجية املرحلة قبل األخرية من عمليات اإلدارة تنفيذ االسرتاتيجية .3

اليت مت اختيارها إىل أفعال االسرتاتيجية، وأن أحد أهداف التنفيذ هو حتويل االسرتاتيجية 

 ملموسة ذات داللة واضحة. 

 يعرف إذ االسرتاتيجي، التنفيذ ملفهوم دقيق حتديد من بد ال التنفيذ أهمية حتديد ولغرض

 اليت االسرتاتيجية متطلبات وتتضمن بع ، مع بعضها املرتابطة األنشطة من سلسلة عن عبارة" بأنه

 املعلومات، ونظم التنظيمية، والسياسات التنظيمي، الرتكيب األنشطة هذه وتشمل اختيارها، يتم

 (.2006 الدوري،) والرقابة والتقويم التخطيط ونظام املكافتت، ونظام والقيادة واألفراد

 النتائج، حتقيق عملية فهو االسرتاتيجية، صياغة يف املنظمة قررته ملا استجابة التنفيذ ويأتي

 موضع االسرتاتيجيات لوضع واملديرين العاملني وتوجيه عبئةت يعين االسرتاتيجية فتنفيذ لذلك

 والتضحية االلتزام تتطلب فهي لذا االسرتاتيجية؛ اإلدارة مراحل أصعب من مرحلة وتعدُّ التنفيذ،

 (.2003 العارف،)

يف الرؤية والرسالة إىل الواقع  املصاغة األفكار ترمجة مرحلة هي التنفيذ فمرحلة عمومًا

العملي، ويتطلب ذلك تعبئة املوارد البشرية واملادية، واإلجراءات والسياسات، ودعم االلتزام من 

 جانب مجيع العاملني يف املدرسة. 
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: تربز أهمية الرقابة يف كونها وسيلة فعالة تزيد من قوة اإلدارة يف الرقابة وتقييم االسرتاتيجية .4

تها االسرتاتيجية بصورة مستمرة، وذلك بسبب التقلبات املستمرة يف املتغريات تعديل خيارا

البيئية املختلفة، فالقيام بعمليات الرقابة باستمرار تعكس حالة تكيف املنظمة مع بيئتها 

 (.2006اخلارجية والداخلية )الدوري، 

قابلة للقياس ويراعي مرحلة الرقابة والتقييم، أن تكون العناصر اليت ختضع للرقابة 

مبوضوعية وبدرجة عالية من الثبات، والرتكيز على العناصر ذات األهمية الكربى يف عملية 

التنفيذ، ومقارنة النتائج باألهداف على أن تتسم هذه العملية بالدقة والشمول، وتناسب البديل 

طلوبة يف الوقت االسرتاتيجي مع نظام الرقابة والتقييم مع تزويد متخذي القرار باملعلومات امل

املناسب، ومراعاة التوقيت السليم يف نظام الرقابة والتقييم، وربط عملية الرقابة والتقييم مبراحل 

 مديرالتخطيط والتصميم والتنفيذ وبشكل مرحلي ومستمر ملتابعة سلبيات العمل، مع إجراء 

 من أكثر وإشراك والعاملني، واملسؤولني، اللجان مع دوري بشكل واجتماعات لقاءات املدرسة

 .الكافية املوازنة توفري مع التقييم عملية يف طرف

هبة، وومن املتطلبات جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف مدارس التعليم العام هي ) 

2008): 

 هيكل تنظيمي واضح للمدرسة. .1

 صورة واضحة عن البيئة الداخلية واخلارجية، وإدراك القصور فيها. .2

 خل.إ، والتمويل، واحملاسبة،... واإلعالم التخطيط، مهارة ميتلكوجود فريق متنوع املهارات  .3

 االلتزام الكامل باالسرتاتيجية من قبل اإلدارة واملوظفني. .4

 قناعة املشاركني باخلطة حبجم الفوائد املرتتبة على تطبيق اخلطة االسرتاتيجية.  .6

املنظمات التعليمية ال تلجأ هلذا األسلوب؛  من كثرًيا فإن االسرتاتيجية اإلدارة أهمية ومع 

 (:2004وذلك لوجود عدة صعوبات منها )رستم، 

 عدم رغبة املستويات اإلدارية العليا تقبل اإلدارة االسرتاتيجية. .1

 املالية املتوفرة واملوارد البشرية يف املدارس. إلمكاناتضعف  .2

اتيجية، واالعتقاد اخلاطئ بأن التخطيط عدم وضوح املسؤوليات املتعلقة باإلدارة االسرت .3
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واإلدارة االسرتاتيجية هي مسؤولية هيئة أو فئة معينة، وليست مسؤولية اإلدارة مبختلف 

 املستويات.

 ضعف نظام املعلومات يف املدارس. .4

 عدم توفر الوقت وانشغال اجلسم اإلداري بأعباء العمل اليومي. .6

 ،(2006) عساف أجرى فقد االسرتاتيجية، اإلدارة الدراسات من جمموعة تناولت وقد

 تطبيق مدى ورصد االسرتاتيجية، اإلدارة معايري ضوء يف اإلدارة واقع على التعرف إىل هدفت دراسة

 استبانة وصمم التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم غزة، حمافظة مدارس يف املعايري هذه

 لديهم املدارس مديري أن: إىل الدراسة وتوصلت ومديرة، مديًرا 128 قوامها عينة على طبقت

 إال املدرسية اإلدارة يف تطبيقها حنو إجيابية واجتاهات االسرتاتيجية، اإلدارة ملبادئ واضحة مفاهيم

 العينة أفراد تقديرات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد وال ،%82 بنسبة ميارسونها أنهم

 للمتغريات تعزى االسرتاتيجية اإلدارة معايري ضوء يف املدارس مديري لدى اإلدارية املمارسات حول

 ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد حني يف(. اخلربة سنوات عدد العلمي، املؤهل اجلنس،)

 .الثانوية املرحلة لصاحل التعليمية املرحلة

املستويات املتوقعة ( إىل التعرف على Steadham, 2006كما هدفت دراسة ستدهام )

واحلقيقية للكفاءات الضرورية لإلدارة االسرتاتيجية الفعالة بني وجهات نظر كل من مديري 

القوى البشرية واملديرين التنفيذيني يف كليات اجملتمع يف والية تكساس، واستخدم يف دراسته 

أن املديرين التنفيذيني املنهج الوصفي التحليلي، وأعد لذلك استبانة. وقد أظهرت نتائج الدراسة: 

ومديري القوى البشرية اتفقوا يف تقديرهم للكفاءات الضرورية املتوقعة لألداء االسرتاتيجي ملديري 

القوى البشرية، على الرغم من أن مديري القوى البشرية يعتقدون أن الكفاءة احلقيقية منسجمة 

فيذيني، وأن مديري القوى البشرية مع درجة الكفاءة املطلوبة أو املتوقعة بعكس املديرين التن

لديهم مبالغة يف عوامل الكفاءة يف اإلدارة االسرتاتيجية عند مقارنتها بوجهات نظر املديرين 

 التنفيذيني.

 اإلصالحات اسرتاتيجية مراحل دراسة إىل هدفت دراسة (David, 2006) ديفيد وأجرى

 واستخدمت التقين، والتعليم والثانوي ياالبتدائ التعليم على بالرتكيز سنغافورة يف التعليمية
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 واإلصالحات التعليمية اإلصالحات بني التوازي أن إىل وتوصلت احلالة، دراسة منهج الدراسة

 والوكاالت، احلكومية، الوزارات خمتلف بني املشرتك التعاون خالل من يكون االقتصادية

 القوى وتطوير توفري حنو اجلهود توحيد يف ساهم مبا املهمة الوزارات بني املشرتكة اللجان وتكوين

 توفر مدى على باالستناد واالسرتاتيجية التعليمية اإلصالحات يف األولوية مبدأ مراعاة وأن العاملة،

 يتم أن ينبغي الالمركزية إىل املركزية من فاالنتقال عالية، قدرات متتلك تربوية قيادات

 خالل من التعليم جودة توفري على القدرة هلا بشرية قوى توافر يتطلب فالتمكني بالتدريج،

 للقوى واملستقبلية احلالية االحتياجات لتلبية واملهارات املعارف مستوى ورفع. سليمة ممارسات

 توفري يف يساهم مبا العمل رأس على بالتدريب املرتبط الفين التعليم من قويًا أساسًا يتطلب العاملة

 إجراء يف املرونة على القائم التعليمي اإلصالح لعملية االسرتاتيجي والتخطيط. الفنية اخلربة

 .الرتبوي القرار صنع عملية يف الواقعية والكفاءة املطلوبة التغيريات

 اإلدارية املمارسات درجة على التعرف إىل هدفت دراسة ،(2008) شحادة أجرى حني يف

 متوسط يف الفروق عن والكشف االسرتاتيجية، اإلدارة معايري ضوء يف والتعليم الرتبية ملديري

 معايري ضوء يف اإلدارية املمارسات ملستوى األقسام ورؤساء الرتبويني املشرفني تقديرات درجات

 معايري ضوء يف والتعليم الرتبية ملديري اإلدارية املمارسات تطوير سبل واقرتح االسرتاتيجية، اإلدارة

 184 على الدراسة عينة واشتملت التحليلي الوصفي املنهج الباحث واستخدم. االسرتاتيجية اإلدارة

 إذ غزة، مبحافظة والتعليم الرتبية لوزارة التابعة والتعليم الرتبية مديريات يف قسم ورئيس مشرًفا

 تصميم عمليات ميارسون والتعليم الرتبية مديري أن إىل الدراسة وتوصلت. االستبانة عليهم طبقت

 إىل وتوصلت متوسطة، بدرجة والرقابة التقويم ومهارات االسرتاتيجية تنفيذ ومهارات االسرتاتيجية

 اخلدمة، لسنوات تعزى العينة أفراد تقديرات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه

 .واجلنس العلمي، واملؤهل

 اإلدارة اعتماد إمكانية مدى حتديد إىل هدفت دراسة( 2010) احلربي أجرت كما

 املنهج الباحثة واستخدمت باململكة، والتعليم الرتبية إدارات لتطوير كمدخل االسرتاتيجية

 بنني) اململكة يف والتعليم للرتبية العامة اإلدارات مسؤولي على الدراسة جمتمع واقتصر الوصفي،

 بدرجة تتفق التعليمو الرتبية إلدارات احلالية اإلدارية املمارسات أن إىل الدراسة وتوصلت(. وبنات

 هذه لدى االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق متطلبات وأن االسرتاتيجية، اإلدارة منهجيات مع متوسطة
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 أهمية حنو والتعليم الرتبية إدارات مسؤولي توجه مستوى وأن متوسطة، بدرجة متوفرة اإلدارات

 بني موجبة ارتباطية عالقة توجد كما. التأييد من عالية درجة إىل يصل االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق

 داللة ذات فروق وجود وعدم االسرتاتيجية، اإلدارة ومنهجيات املتفقة اإلدارية املمارسات مستوى

 منهجيات مع احلالية اإلدارية املمارسات اتفاق حول العينة أفراد درجات متوسطات بني إحصائية

 الدورات الوظيفية، اخلربة التعليم، إدارة جمال العلمي، املؤهل) ملتغريات وفقًا االسرتاتيجية اإلدارة

 التدريبية.

 املرحلة مبدارس املدرسية اإلدارة أداء واقع معرفة إىل هدفت دراسة( 2012) العتييب وأجرى

 الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد االسرتاتيجية، اإلدارة ضوء يف الرياض مبدينة املتوسطة

 الدراسة أفراد أن إىل الدراسة وتوصلت املعلومات، جلمع أداًة االستبانة استخدم كما املسحي،

 الدراسة أفراد وأن عالية، بدرجة االسرتاتيجية تصميم لعمليات املدرسة مدير ممارسة على موافقون

 أفراد وأن جدًا، عالية بدرجة االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق تواجه صعوبات هناك أن على موافقون

 .املدرسية اإلدارة أداء تطوير يف تسهم اليت املقرتحات على متامًا متفقون الدراسة

 اإلدارة تطبيق درجة على التعرف إىل هدفت( 2018) دراسة والعلياني درادكة أجرى حني يف

 اإلدارة تطبيق معوقات معرفة وإىل الطائف، مبدينة الثانوية املدارس مديري لدى االسرتاتيجية

 الوكالء نظر وجهة من االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق يف تسهم اليت واملقرتحات االسرتاتيجية،

 اختريوا  ومعلمًا، وكياًل( 353) من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، املنهج استخدام ومت. واملعلمني

 أن: إىل الدراسة وتوصلت ،(1236) عددهم البالغ الدراسة جمتمع من البسيطة العشوائية بالطريقة

 العام التعليم مدارس مديري لدى االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق درجة بشأن الدراسة أفراد استجابات

 متوسطة بدرجة التطبيق معيقات على استجابتهم جاءت كما متوسطة، كانت الطائف مبدينة

 داللة ذات فروق توجد وال موافق، بدرجة املقرتحة احللول على كذلك استجابتهم وجاءت أيًضا،

 درجة بشأن الدراسة أفراد استجابات متوسطات بني( α ≤ 0.06) الداللة مستوى عند إحصائية

 والدورات اخلربة، وسنوات العلمي، واملؤهل الوظيفي، للمسمى وفقًا االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق

 .التدريبية
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 إجراءات الدراسة:

 :منهج الدراسة

بوصفه منهجًا مالئمًا، للتعبري عن الواقع تعبريًا استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

كميًا وكيفيًا والوصول إىل استنتاجات مفيدة تساعد يف وضع تطوير مديري مدارس التعليم العام 

 يف حمافظة املهرة باليمن.

 جمتمع الدراسة وعينته: 

 املهرة حمافظة يف احلكومية العام التعليم مدارس معلمي مجيع من الدراسة جمتمع يتكون

 الدراسة عينة أما ومعلمة، معلٍم( 1200) تقريبًا عددهم والبالغ م،2018/ 2018 الدراسي للعام

 من عشوائية بطريقة اختريت%( 25) وبنسبة الدراسة، جمتمع من ومعلمة معلم( 310) من تكونت

 . مدرسة 28

 ( 1جدول )
 عينة الدراسة تبعًا ملتغريات الدراسة.

 اجملموع النسبة العدد الوصف املتغري

 310 %63 153 ذكور اجلنس

 %48 148 إناث

 310 %42 129 سبع سنوات وأقل عدد سنوات اخلربة

 %68 181 أكثر من سبع سنوات

  :أداة الدراسة

مت بناء األداة املستخدمة يف هذه الدراسة وهي االستبانة من خالل الرجوع إىل األدبيات ذات 

  تضمنت االستبانة يف صورتها النهائية ما يأتي:وقد  الصلة مبوضوع البحث.

 سنوات اخلربة(.عدد  - اجلزء األول: البيانات األولية عن أفراد جمتمع الدراسة وهي )اجلنس

 : اجلزء الثاني: حماور الدراسة

 ( عبارات.10احملور األول : صياغة االسرتاتيجية وعدد عباراتها )

 ( عبارات.8وعدد عباراته ) احملور الثاني: األهداف االسرتاتيجية
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 ..عبارة( 11احملور الثالث: التحليل البيئي وعدد عباراته )

 ( عبارات.8احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية وعدد عباراته )

 ( عبارات.8التقويم والرقابة وعدد عباراته ) احملور اخلامس:

ييب للمتغريات باستخدام مت االعتماد على درجة التطبيق يف االستبانة على القياس الرتت

 –املقياس الرباعي، حبيث يقابل كل عبارة من العبارات أربعة خيارات لإلجابة هي: )عالية 

( على التوالي، ولقياس 1، 2، 3، 4منخفضة جدًا(، واملتناسبة مع األوزان ) –منخفضة  –متوسطة 

 اآلتيةمستوى تطبيق فقرات االستبانة مت تطبيق املعادلة 

 = 4( ÷1-4عدد تدرجات املقياس = )÷ الدرجة األدنى(  -= )الدرجة األعلى  طول الفرتة

وهو الفاصل بني املستوى والذي يليه. وبناء عليه، مت اعتماد املقياس اآلتي ألغراض حتليل  86,0

 النتائج:

 (2جدول )
 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 مدى املتوسطات الوصف

 00,4إىل أقل من  26,3من  عالية

 26,3إىل أقل من  60,2من  متوسطة

 60,2إىل أقل  86,1 من منخفضة

 86,1إىل أقل  1من  منخفضة جدًا

 :صدق االستبانة

( وقد مت التأكد من ذلك عن 2012 يقصد به أن تقيس األداة ما أعدت لقياسه )العساف،

 طريق:

عرضها على عدد من أعضاء هيئة  جرى التحقق من صدق احملكمني لالستبانة من خالل

التدريس، وبناًء على آراء احملكمني املختصني ُأجِرَيت التعديالت املتمثلة يف الصياغة اللغوية، 

( 46واقرتاح بع  املؤشرات اإلضافية، أو حذف بعضها اآلخر. فأصبحت االستبانة مكونة من )

 عبارة.
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ي تنتمي إليه باالعتماد على بيانات العينة أما قيم االتساق الداخلي بني كل فقرة واحملور الذ

(. وتظهر النتائج وجود داللة 2مديرًا ومديرة، ويوضحها اجلدول ) 30االستطالعية وعددها 

 بني تراوحت( الرتبايف كل فقرة مبحورها، كما أن قوة االرتبايف 0.01إحصائية عند مستوى )

 :اآلتي النحو على االرتبايف قيم صنفا وقد ،(2013) وحنفي النجار تصنيف حسب والعالي املتوسط

 : متثل ارتباطًا ضعيفًا. 0.30من الصفر إىل أقل من -

 : متثل ارتباطًا متوسطًا. 0.80إىل أقل من  0.30من  -

 : متثل ارتبايًف عاليًا1إىل  0.80من  -

 (3جدول )
 (.30( لكل فقرة مع حمورها )ن =Pearson Correlationمعامل ارتبايف بريسون )

 العبارة احملور
ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها

:  :األول

 صياغة

 االسرتاتيجية

1 885,0** 6 880,0** 9 838,0** 

2 881,0** 5 855,0** 10 802,0** 

3 854,0** 8 684,0**  

4 838,0** 8 836,0** 

 :الثاني

 األهداف

 االسرتاتيجية

1 841,0** 4 835,0** 8 560,0** 

2 814,0** 6 836,0** 8 888,0** 

3 885,0** 5 888,0**  

: الثالث

 البيئي التحليل

1 611,0* 6 828,0** 9 854,0** 

2 530,0** 5 869,0** 10 838,0** 

3 888,0** 8 838,0** 11 841,0** 

4 891,0** 8 802,0**  

 : تنفيذالرابع

 االسرتاتيجية

1 855,0** 4 818,0** 8 848,0** 

2 682,0* 6 869,0** 8 811,0** 

3 836,0** 5 832,0**  

 *548,0 8 **814,0 4 **891,0 1: اخلامس



 
 

 
 

323 

 لإلدارة االسرتاتيجيةواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة باجلمهورية اليمنية  (.2022، محود. )السليمي

323 

 العبارة احملور
ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها

 التقويم

 والرقابة

2 885,0** 6 823,0** 8 832,0** 

3 584,0** 5 818,0**  

 1011مستوى الداللة عند ** 

فقرة وحمورها الذي تنتمي إليه.  وهذه النتيجة تشري إىل مستوى ارتبايف مناسب بني كل

وعلى الرغم من كون االتساق الداخلي بني فقرات احملور الواحد ال تؤكد بشكل مباشر أن 

هذه القيم مع نتائج مراجعة احملكمني للفقرات  فقرات احملور تقيس ما يفرتض أن تقيسه، إال أن

 ور.تؤكد أن مجيع فقرات احملور الواحد تقيس ما يفرتض أن يقيسه احمل

 ثبات أداة الدراسة:

( 30للتأكد من ثبات األداة، مت حساب االتساق الداخلي على عينة استطالعية وعددها )

مديرًا ومديرة، حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول أدناه يبني هذه املعامالت، واعتربت هذه 

 النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.

 (4جدول )
 (.30لألداة ولكل حمور من حموريها )ن=  (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  

 معامل ألفا كرونباخ احملور

 0,853 األول: صياغة االسرتاتيجية

 0.811 الثاني: األهداف االسرتاتيجية

 0,888 الثالث: التحليل البيئي

 0.855 الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

 0,884 اخلامس: التقويم والرقابة

 0.903 بأكملهااألداة 

 املعاجلة اإلحصائية: 

 :اآلتيملعاجلة البيانات إحصائيًا مت استخدام 

ومستوى  كلًياللتعرف على مستوى ثبات األداة  (Cronbach's Alpha): معامل ألفا كرونباخ -

 .ثبات كل حمور من حماورها
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فقرة من للتعرف على مستوى ارتبايف كل  (Pearson Correlation) :معامل ارتبايف بريسون -

 .فقرات األداة مبحورها الذي تنتمي إليه

 .التكرارات والنسب املئوية: للتعرف على درجة تكرار البيانات الدميوغرافية لعينة البحث -

املتوسطات واالحنرافات املعيارية: للتعرف على متوسط استجابة عينة البحث لكل عبارة من  -

 .تشتت القيم عن املتوسطات عبارات االستبانة ولكل حمور من حماورها، ومستوى

للعينات املستقلة: لدراسة الفروق بني متوسطات اراء عينة الدراسة  (T-Test) اختبار )ت( -

 سنوات اخلربة.عدد حسب متغريي اجلنس، 

 نتائج الدراسة:

 املهرة حمافظه يف املدارس مديري لدى االسرتاتيجية اإلدارة ممارسة واقع ما إجابة السؤال األول:

 ؟اليمنية باجلمهورية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسِّطات احلسابيَّة إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 

عبارات حماور االستبانة )صياغة االسرتاتيجية، األهداف االسرتاتيجية، التحليل البيئي، تنفيذ 

احملاور حسب متوسِّطاتها تنازليًّا. . ومت ترتيب كاملةاالسرتاتيجية، التقويم والرقابة( لألداة 

 ( يوضح ذلك.5واجلدول رقم )

 (5جدول )
 :الدراسة ترتيب املتوسطات احلسابية حملاور االستبانة حسب إجابات عينة

 درجة التطبيق املتوسط احلسابي احملور رقم احملور ترتيب احملور

 متوسطة 2.83 تنفيذ االسرتاتيجية 4 1

 متوسطة 2.54 التقويم والرقابة 6 2

 منخفضة 2.23 األهداف االسرتاتيجية 2 3

 منخفضة 14,2 التحليل البيئي 3 4

 منخفضة جدًا 61,1 صياغة االسرتاتيجية 1 6

 منخفضة 2.28 املتوسط العام جلميع احملاور
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 ( ما يلي:6يتضح من اجلدول رقم )

تكونت االستبانة من مخسة حماور متثل واقع تطبيق مديري املدارس لإلدارة االسرتاتيجية  -

البيئي، تنفيذ االسرتاتيجية، وهي: )صياغة االسرتاتيجية، األهداف االسرتاتيجية، التحليل 

 التقويم والرقابة،(.

(، وعلى هذا 2.83 -61,1تراوح املتوسط احلسابي لدرجة تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية بني ) -

كان درجة تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية جلميع حماور الدراسة متوسطة ومنخفضة، ومنخفضة 

  جدًا.

(. وهذا يعين أن درجة 4( من أصل )2.28دراسة بلغ )أن املتوسط احلسابي العام جلميع حماور ال -

  تطبيق مديري املدارس لإلدارة االسرتاتيجية منخفضة.

جاء ترتيب حماور الدراسة حسب درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

 حسب قيم املتوسطات احلسابية. -ا حيث جاءت مرتبة تنازليًّ -باجلمهورية اليمنية 

 (. 2.83حسابي ) مبتوسط األوىل حمور تنفيذ االسرتاتيجية جاء باملرتبة 

 ( 2.54ويف املرتبة الثانية جاء حمور التقويم والرقابة مبتوسط حسابي.) 

 ( 2.23ويف املرتبة الثالثة جاء حمور األهداف االسرتاتيجية مبتوسط حسابي.) 

 ( 14,2ويف املرتبة الرابعة جاء حمور التحليل البيئي مبتوسط حسابي.) 

 ( 61,1ويف املرتبة اخلامسة جاء حمور صياغة االسرتاتيجية مبتوسط حسابي.) 

 :اآلتي النحو علىوسوف يتم استعراض كل حمور بالتفصيل 

 :احملور األول: صياغة االسرتاتيجية

 (6جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور األول: صياغة االسرتاتيجية

ترتيب 

 العبارة
 الفقرات م

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 منخفضة جدًا 624,0 83,1 .يضع رؤية تتالءم مع متغريات البيئة 4 1

 منخفضة جدًا 668,0 53,1  .يتبادل الرؤية مع العاملني 2 2
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ترتيب 

 العبارة
 الفقرات م

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 منخفضة جدًا 553,0 53,1 .يضع رؤية تقود إىل عملية التغري اإلداري 6 3

 منخفضة جدًا 638,0 51,1 .تستشرف آفاق املستقبليصوغ رؤية واضحة  1 4

6 3 
يأخذ بعني االعتبار الوضع احلالي لإلدارة 

 .املدرسية
 منخفضة جدًا 686,0 51,1

5 9 
يصوغ الرسالة مبا يتناسب وقيم ومعتقدات 

 ثقافة اجملتمع.
 منخفضة جدًا 504,0 64,1

 منخفضة جدًا 863,0 38,1 يصوغ رسالة تعرب عن فلسفة اإلدارة املدرسية. 5 8

8 10 
يصوغ رسالة تنسجم مع الغايات واألهداف 

 .االسرتاتيجية
 منخفضة جدًا 585,0 34,1

9 8 
يراعي الثقافة السائدة يف اإلدارة املدرسية عند 

 صياغة الرسالة.
 منخفضة جدًا 845,0 33,1

 منخفضة جدًا 854,0 28,1 يشرك العاملني يف صياغة الرسالة. 8 10

 منخفضة جدًا 61,1 املتوسط العام  

 :يأتي ما( 5يتضح من اجلدول )

( عبارات، مجيعها حصلت على درجة منخفضة 10تكون حمور صياغة االسرتاتيجية من ) -

 جدًا. ومل حتصل أي من عبارات احملور على درجة ممارسة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

( واليت تنص على 4جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.83-1.28تراوحت املتوسطات احلسابية بني )  -

 (.1.83"يضع رؤية تتالءم مع متغريات البيئة" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 1.61) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

أظهرت النتائج أن أبرز وا. نخفضة جدًّاملدارس يف حمافظة املهرة حملور صياغة االسرتاتيجية جاءت م

( مرتبة 2، 4على درجة ممارسة أعلى من قبل مديري املدارس هي العبارات رقم ) حصلت عبارتني

( وهي "يضع رؤية 4العبارة رقم ) جاءت: اآلتيا وفقًا للمتوسط احلسابي، وذلك على النحو تنازليًّ

( وهي "يتبادل 2والعبارة رقم ) (83,1سط حسابي بلغ )تتالءم مع متغريات البيئة" باملرتبة األوىل مبتو

. يف حني جًدا( بدرجة ممارسة ضعيفة 53,1الرؤية مع العاملني" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ )

أن ممارسة مديري املدارس أقل يف صياغة االسرتاتيجية يف بع  اجلوانب ذات العالقة بصياغة 

ايات واألهداف االسرتاتيجية، ومراعاة الثقافة السائدة يف اإلدارة رسالة املدرسة وانسجامها مع الغ
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 .العاملني يف صياغة الرسالة وإشراك املدرسية عند صياغة الرسالة،

ورمبا يكون سبب حصول هذه النتيجة إىل ضعف معظم مديري املدارس للتخطيط 

ا يف ء املدارس أكادمييًّمدراء املدرا مديري ضعف إعداداالسرتاتيجي والتخطيط الرتبوي، إضافة 

جمال اإلدارة، وكذلك ضعف منظومة اإلشراف الرتبوي وإدارات التدريب إلكسابهم املعرفة 

 العلمية باألسس النظرية لإلدارة االسرتاتيجية.

(، واليت توصلت إىل أن درجة 2008من شحادة ) كلٍّوختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 مع أيضًاممارسة املديرين كانت بدرجة متوسطة يف حمور صياغة االسرتاتيجية، كما ختتلف 

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة اإلدارات 2012(، والعتييب )2010من احلربي ) كلٍّ نتيجة

 االسرتاتيجية كانت بدرجة عالية.لإلدارة 

 :لثاني: األهداف االسرتاتيجيةاحملور ا

 (7جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الثاني: األهداف االسرتاتيجية

 ترتيب

 العبارة
 العبارة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املمارسة

1 4 
يعمل على توفري البيئة اإلنسانية احملفزة للعاملني 

 باملدرسة.
 متوسطة 0.666 2.50

 متوسطة 0.518 2.66 حيدد األهداف االسرتاتيجية بوضوح. 2 2

 منخفضة 0.820 2.48 مكانات املتاحة.حيدد أهدافها يف ضوء اإل 1 3

 منخفضة 0.895 2.28 يضع اخلطط للتطوير والنمو للمدرسة. 3 4

 منخفضة 0.884 2.21 هداف العمل املستقبلي للمدرسة.أحيدد  6 6

 منخفضة 0.859 2.12 باإلشراف اإلداري على املدرسة وتوجيه أنشطتها.يقوم  5 5

8 8 
يشرك مجيع العاملني يف إعداد أهداف االسرتاتيجية 

 املدرسية.
 منخفضة 0.820 1.91

 منخفضة 0.848 1.83 يوثق العالقة بني املدرسة واجملتمع. 8 8

 منخفضة 2.23 املتوسط العام  
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 :يأتي ما( 8يتضح من اجلدول )

جاءت بدرجة ممارسة  عبارتان ( عبارات، منها8تكون حمور األهداف االسرتاتيجية من ) -

 فإنها( 8 ،8، 5، 6، 3، 1(، أما بقية العبارات، وهي )2، 4متوسطة، وهي العبارات رقم )

حتصل أي من عبارات جمال األهداف  جاءت بدرجة ممارسة منخفضة، وأخريًا مل

 .املدارسا أو عالية من قبل مديري االسرتاتيجية على درجة ممارسة منخفضة جدًّ

( واليت تنص على 4العبارة رقم )جاءت  إذ(، 2.50-1.83تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

األوىل ومبتوسط حسابي  يعمل على توفري البيئة اإلنسانية احملفزة للعاملني باملدرسة" يف املرتبة"

 (.2.50بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.23) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

 املدارس يف حمافظة املهرة حملور األهداف االسرتاتيجية جاءت منخفضة.

( يف نطاق الدرجة املتوسطة ونصهما "العمل على توفري البيئة 2، 4رغم حصول العبارتني )

بقية العبارات  فإناإلنسانية احملفزة للعاملني باملدرسة" و"حتديد األهداف االسرتاتيجية بوضوح"، 

 أهداف حتديد يف وخاصةجاءت درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة منخفضة 

مجيع العاملني  بإشراك العالقة، ويف بع  اجلوانب ذات املتاحة اإلمكانات ضوء يف تيجيةاالسرتا

 أن الباحث ويرى. واجملتمع املدرسة بني العالقة وتوثيقيف إعداد أهداف االسرتاتيجية املدرسية، 

 فمن ثم ومن اجلامعة؛ دون شهادات حيملون منهم كبرية نسبة أن إىل عائدًا يكون رمبا السبب

 اإلدارة تعد إذ بها، واإلملام احلديثة الرتبوية باالجتاهات كافية دراية غري على يكونوا أن الطبيعي

 .االجتاهات هذه إحدى االسرتاتيجية

توصلت إىل أن درجة ممارسة  اليت(، 2008وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شحادة ) -

 نتيجة مع أيضًا كما ختتلفتيجية، املديرين كانت بدرجة متوسطة يف حمور األهداف االسرتا

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة اإلدارات 2012(، والعتييب )2010من احلربي ) كلٍّ

 لإلدارة االسرتاتيجية كانت بدرجة عالية. 
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 :احملور الثالث: التحليل البيئي

 (8جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الثالث: التحليل البيئي

ترتيب 

 العبارة

   رقم

 العبارة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

 منخفضة 0,839 34,2 حيدد أثر العوامل السياسية على اإلدارة املدرسية. 4 1

 منخفضة 0,881 26,2 يراعي اهليكل التنظيمي الداخلي للمدرسة. 10 2

3 
9 

التغريات اليت حتدث بالبيئة يعمل مبرونة كاملة ملواكبة 

 والتكيف معها.
23,2 0,869 

 منخفضة

 منخفضة 0,883 23,2 . املدرسةحيدد التهديدات اليت تؤثر على  6 4

 منخفضة 0,846 18,2 حيدد املوارد البشرية الالزمة داخل املدرسة. 11 6

 منخفضة 0,898 15,2 يشجع على إثارة التحدي الذي يؤدي إىل التميز. 8 5

 منخفضة 0,808 16,2 يتعرف على العناصر الفاعلة يف اجملتمع. 5 8

 منخفضة 0,856 11,2 يهتم مبصادر القوة والضعف يف اإلدارة املدرسية. 8 8

9 
3 

يتابع املتغريات التكنولوجية ومدى تأثريها على اإلدارة 

 املدرسية.
10,2 0,860 

 منخفضة

10 
2 

لصاحل اإلدارة يكشف عن الفرص اليت ميكن استثمارها 

 املدرسية.
02,2 0,833 

 منخفضة

 منخفضة 0,848 92,1 يدرس منظومة القيم واالجتاهات السائدة يف اجملتمع  1 11

 منخفضة 14,2 اجملموع

 :يأتي( ما 8يتضح من اجلدول )

( عبارة، مجيعها حصلت على درجة منخفضة. ومل حتصل 11تكون حمور التحليل البيئي من ) -

 احملور على درجة ممارسة منخفضة جدًا، أو متوسطة أو عالية.أي من عبارات 

( واليت تنص على 4جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.34 -1.92تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي بلغ ل السياسية على اإلدارة املدرسية"حيدد أثر العوام

(34,2). 
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(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة 14,2) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

مديري املدارس يف حمافظة املهرة حملور األهداف االسرتاتيجية جاءت منخفضة. رغم حصول مجيع 

اجلدول يبني أن ممارسة مديري املدارس يف حمافظة  ، فإنالعبارات يف نطاق الدرجة املنخفضة

أعلى يف حتديد أثر العوامل السياسية على اإلدارة املدرسية، ومراعاة اهليكل  املهرة كانت

 والتكيف بالبيئة حتدث اليت التغريات ملواكبة كاملة مبرونة ، ويعملالتنظيمي الداخلي للمدرسة

أقل يف متابعة املتغريات التكنولوجية ومدى  كانت. يف حني أن درجة ممارسة مديري املدارس معها

تأثريها على اإلدارة املدرسية، واكتشاف الفرص اليت ميكن استثمارها لصاحل اإلدارة املدرسية، 

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إىل أن  .ودراسة منظومة القيم واالجتاهات السائدة يف اجملتمع

 املعرفة تنقصهم ثم ومنصي يف جمال اإلدارة الرتبوية معظم مديري املدارس يف احملافظة غري متخص

 بشكل االسرتاتيجي والتخطيط عام بشكل والتخطيط اإلدارة يف احلديثة باألساليب العلمية

 سوات ومنوذج. Pfieffer فيفر كنموذج التخطيط عملية يف مهمًّا جزًءا البيئي التحليل ويعد خاص،

(SWOT.) 

 الداخلية، البيئة حتليل يف( 2018) والعلياني درادكة دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق

 حتليل يف معها ختتلف حني يف ضعيفة، كانت املديرين ممارسة درجة أن إىل الدراسة توصلت فقد

 كما. متوسطة بدرجة االسرتاتيجية لإلدارة للمديرين املمارسة درجة كانت واليت اخلارجية البيئة

 االسرتاتيجية لإلدارة املديرين تطبيق درجة أن إىل توصلت واليت ،(2010) احلربي دراسة مع ختتلف

 .عالية بدرجة كانت

 :احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

 (9جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

 عالية 0.459 3.66 حيدد للعاملني األدوار واملهام املتوقعة منهم. 1 1

 متوسطة 0.491 3.19 يوفر برامج لتنفيذ العمليات واألنشطة املختلفة. 2 2
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ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

حيرص على وجود نظام اتصال فعال داخل اإلدارة  5 3

 املدرسية وخارجها.

 متوسطة 0.568 3.12

خطوات التنفيذ اليت مت وضعها يف عملية يراعي  3 4

 إعداد االسرتاتيجية.

 متوسطة 0.653 2.89

يضع نظامًا يرتبط مبقدار اإلجناز والتقدم يف  4 6

 تنفيذ االسرتاتيجية.

 متوسطة 0.511 2.51

 متوسطة 0.516 2.69 يضع نظامًا عاداًل يسهم يف احلد من األخطاء. 6 5

بني األقسام لتنفيذ يعمل على مبدأ املشاركة  8 8

 اخلطة.

 متوسطة 0.865 2.48

يعتمد على منهجية حمددة للتعامل مع مقاومي  8 8

 التغيري

 متوسطة 0.865 2.31

 متوسطة 2.83 املتوسط العام  

 :يأتي( ما 9يتضح من اجلدول )

( عبارات، منها عبارة واحدة فقط جاءت بدرجة 8تكون حمور تنفيذ االسرتاتيجية من ) -

 فإنها( 6 ،4 ،8، 8، 3، 5، 2(، أما بقية العبارات، وهي )1عالية، وهي العبارة رقم ) ممارسة

 االسرتاتيجية تنفيذ جمال عبارات من أي حتصل مل وأخريًا متوسطة، ممارسة بدرجة جاءت

 .املدارس مديري قبل من منخفضة أو جدًا منخفضة ممارسة درجة على

( واليت تنص على 1جاءت العبارة رقم ) فقد(، 3.66-2.31تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

 (.3.66"حيدد للعاملني األدوار واملهام املتوقعة منهم" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.83) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

حصلت مجيع العبارات كما املدارس يف حمافظة املهرة حملور تنفيذ االسرتاتيجية جاءت متوسطة. 

يف نطاق الدرجة العالية واملتوسطة إال أن ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة كانت أعلى يف 

واملهام املتوقعة من العاملني، وتوفري برامج لتنفيذ العمليات تنفيذ االسرتاتيجية يف حتديد األدوار 

واألنشطة املختلفة، واحلرص على وجود نظام اتصال فعال داخل اإلدارة املدرسية وخارجها. يف حني 
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تنفيذ االسرتاتيجية يف بع  اجلوانب ذات العالقة  يف أقل كانتممارسة مديري املدارس درجة أن 

 األقسام بني املشاركة مبدأ على يعملددة للتعامل مع مقاومي التغيري، باعتماد على منهجية حم

 يسهم يف احلد من األخطاء. عادل نظامووضع  .اخلطة لتنفيذ

 اليومي بالروتني املمارسات هذه تعلق إىل الدرجة هذه على احملور هذا حصول سبب يعود وقد

 وإمنا اجلامعات، يف عليه املتعارف األكادميي اإلداري الفكر يتطلب ال قد والذي املدرسة داخل

 نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق. املدارس مديرو ميتلكها اليت املكتسبة اإلدارية اخلربة من ناتج هي

 ممارسة درجة أن إىل توصلتا اللتني ،(2015) والعلياني درادكة ودراسة( 2008) شحادة دراسة

 مع النتيجة هذه ختتلف حني يف. متوسطة بدرجة كانت االسرتاتيجية تنفيذ حملور املدارس مديري

 درجة أن إىل توصلتا اللتني ،(2012) العتييب ودراسة ،(2010) احلربي من كلٍّ دراسة نتيجة

 .عالية كانت االسرتاتيجية لإلدارة املديرين ممارسة

 :احملور اخلامس: التقويم والرقابة

 (11جدول )
 ور اخلامس: التقويم والرقابةاحمل جابات عينة الدراسة على عباراتإ

ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 متوسطة 0.683 2.84 يتأكد من تطبيق اإلجراءات الصحيحة  3 1

 متوسطة 0.481 2.89 يعمل على االستفادة من نتائج التقييم  2 2

 متوسطة 0.418 2.85 عن أداء اإلدارة املدرسيةيعد تقارير شاملة   4 3

  اجليد وفق نظام لألداءحيدد معايري ومعايري   1 4

 شفاف

 متوسطة 0.648 2.84

 متوسطة 0.638 2.56 نتائج التقويم ومناقشتها يوضح للعاملني  5 6

أداء العاملني دوريًا بناًء على معايري  يق وِّم  6 5

 واضحة

 متوسطة 0.524 2.69

 متوسطة 0.524 2.41 يهتم بتحليل االحنرافات والكشف عنها  8 8
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ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

  يركز يف عملية الرقابة على النواحي  8 8

 االسرتاتيجية

 متوسطة 0.855 2.36

 متوسطة 2.54 املتوسط العام  

 :يأتي( ما 10يتضح من اجلدول )

( عبارات، مجيعها حصلت على درجة متوسطة. ومل 8حمور التقويم والرقابة من ) تكوَّن -

 ا، أو منخفضة أو عالية.حتصل أي من عبارات احملور على درجة ممارسة منخفضة جدًّ

( واليت تنص على 3جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.84-2.36تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

 (2.84لصحيحة " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )" يتأكد من تطبيق اإلجراءات ا

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.54) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور  -

 املدارس يف حمافظة املهرة حملور التقويم والرقابة جاءت متوسطة.

 يف املدارس مديري فإن ممارسة املتوسطة الدرجة نطاق يف العبارات مجيع حصول رغم

 الصحيحة، اإلجراءات تطبيق من التأكد يف كانت والرقابة التقويم يف أعلى املهرة حمافظة

 أن حني يف. املدرسية اإلدارة أداء عن شاملة تقارير وإعداد التقييم، نتائج من االستفادة على والعمل

 على بناًء دوريًا العاملني أداء تقويم يف والرقابة التقويم يف أقل كانت املدارس مديري تطبيق درجة

 على الرقابة عملية يف والرتكيز. عنها والكشف االحنرافات بتحليل واالهتمام واضحة، معايري

 .االسرتاتيجية النواحي

 وحمددات املدارس مديري لدى واضحة معايري لغياب يعود رمبا السبب أن الباحث ويرى 

 واضحة رؤية إىل للوصول تهدف بدورها واليت املدرسة داخل والعاملني املعلمني أداء تقييم وضوابط

 للجودة الوصول إىل وتهدف االسرتاتيجية، من املنشودة األهداف وحتقيـق واملخرجـات، للمـدخالت

 .األداء يف

 مبحافظة املدارس مديري ممارسة حنو الدراسة عينة آراء اختالف درجة ماإجابة السؤال الثاني: 

 ؟(اخلربة سنوات عدد – اجلنس) الدراسة متغريات باختالف االسرتاتيجية لإلدارة املهرة
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لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة للتعرُّف على مدى وجود 

( آراء عينة الدراسة حول حنو وتطبيق مديري املدارس 0.05فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )

 (.11سنوات اخلربة )جدول عدد لإلدارة االسرتاتيجية تبعًا الختالف )اجلنس، 

 (11جدول )
مديري املدارس ملتطلبات اإلدارة  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني آراء عينة الدراسة حنو ممارسة 

 سنوات اخلربة.عدد اجلنس، واالسرتاتيجية تبعًا الختالف 

 العدد نوع العينة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.40 2.16 153 ذكر اجلنس
3.63 0.21 

غري 

 0.46 2.40 148 أنثى دالة

عدد 

سنوات 

 اخلربة

 0.40 2.34 129 سبع سنوات وأقل

0.34 0.83 
غري 

 دالة
سبع أكثر من 

 سنوات
181 2.31 0.64 

 :يأتي( ما 11يتضح من اجلدول )

( يف آراء عينة الدراسة حنو تطبيق متطلبات 0.01قيمة )ت( غري دالة إحصائيًا عند مستوى ) أن -

عدد سنوات اإلدارة االسرتاتيجية لدى مديري املدارس يف حمافظة املهرة تبعًا الختالف اجلنس و

( حنو تطبيق 06,0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )اخلربة. وهذا يدل على أنه 

سنوات عدد متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية لدى مديري املدارس تبعًا الختالف اجلنس، و

 اخلربة.

أن قيمة )ت( غري دالة ملتغري اجلنس، وهذا يعين أن عينة الدراسة  إىل (11يشري اجلدول )و

متفقون جتاه عبارات أداة الدراسة، وقد يعود السبب إىل طبيعة  سواء أكانوا ذكوًرا أم إناًثا

التعامل اإلداري املرتاكم لدى مديري املدارس يف حمافظة املهرة جعل النمط القيادي ال خيتلف لدى 

 اجلنسني. 

اخلربة، وهذا عدد سنوات يضًا إىل أن قيمة )ت( غري دالة ملتغري أ (11كما يشري اجلدول )

عدد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة تبعًا ملتغري  يشري أيضًا إىل
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اخلربة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أنه ال يوجد حتسن ملحوظ يف تطبيق متطلبات اإلدارة سنوات 

أغلب مديري املدارس هم غري املتخصصني  إن إذاالسرتاتيجية لدى مديري املدارس مبرور الزمن، 

لضعف برامج التنمية املهنية احلالية ملديري املدارس اليت  مؤشًرال اإلدارة، وهذا قد يعطي يف جما

مع مرور الزمن. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  بوضوحمل يلحظ أثرها على امليدان الرتبوي 

ت داللة توصلتا إىل أنه ال يوجد فروق ذا اللتني( 2018( ودراسة درادكة والعلياني )2010احلربي )

إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حنو تطبيق متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية تبعًا 

إىل  اتوصلت اللتني ،(2008دراسة شحادة )( و2006عساف )الوظيفية، كما تتفق مع نتيجة  للخربة

  نس.للجعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدارسة تبعًا 

 التوصيات:

 :يأتيبناء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا 

 لإلدارة املهرة حمافظة يف املدارس مديري ممارسة واقع أن الدراسة نتائج كشفت .1

 مفهوم نشر على بالعمل الباحث يوصي لذا منخفضة؛ بدرجة كان عام بشكل االسرتاتيجية

 وتوعيتهم املدراس مديري قبل من ممارستها وتفعيل املدارس يف االسرتاتيجية اإلدارة وثقافة

  باملدرسة. اإلداري العمل يف مداخلها بأهمية

كشفت نتائج الدراسة أن واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة لإلدارة  .2

االسرتاتيجية يف حمور صياغة االسرتاتيجية كان بدرجة ضعيفة جدًا؛ لذا يوصي الباحث 

 التفكري مبهارات تزويدهم على والعمل املدارس ملديري لوعي االسرتاتيجيا بتطوير

  االسرتاتيجي.

كشفت نتائج الدراسة أن واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة لإلدارة  .3

االسرتاتيجية، والتحليل البيئي كانا بدرجة ضعيفة؛ لذا  االسرتاتيجية يف حمور األهداف

حتليل  على والقدرة بوضوح أهداف صياغة إتقان أهمية على يوصي الباحث بالتدريب

املناسبة، مع إجراء  واألساليب الوسائل واختيار اهلدف، خلدمة اخلربات وتسخري حمتواها،

 .احملتملة ومتغرياته حتليل للبيئة الداخلية واخلارجية بشكل دوري للتنبؤ باملستقبل
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