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توظیف التخطیط اإلستراتیجي في تطویر اإلشراف (هدف البحث الحالي إلى 

وذلك من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین؛ وعلیه تم  االختصاصي في محافظة األنبار)

  وضع األهداف اآلتیة:

فــــي تطــــویر اإلشــــراف االختصاصــــي فــــي  مــــا متطلبــــات توظیــــف التخطــــیط اإلســــتراتیجي -١

  محافظة األنبار من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین؟. 

درجة توافر متطلبات توظیف التخطیط اإلستراتیجي في تطویر اإلشراف االختصاصـي  ما -٢

  .؟في محافظة األنبار من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین

تراتیجي لـــــــدى المشـــــــرفین التعـــــــّرف علـــــــى داللـــــــة الفـــــــروق فـــــــي توظیـــــــف التخطـــــــیط اإلســـــــ -٣

  االختصاصین وفق متغیر الجنس (ذكور، إناث). 

التعـــــــّرف علـــــــى داللـــــــة الفـــــــروق فـــــــي توظیـــــــف التخطـــــــیط اإلســـــــتراتیجي لـــــــدى المشـــــــرفین  -٤

  االختصاصین وفق متغیر الشهادة (بكالوریوس، دراسات علیا). 

التعـــــــّرف علـــــــى داللـــــــة الفـــــــروق فـــــــي توظیـــــــف التخطـــــــیط اإلســـــــتراتیجي لـــــــدى المشـــــــرفین  -٥

  ختصاصین وفق متغیر قضاء التربیة (الرمادي، الفلوجة، هیت، حدیثة، عنة، راوة، القائم). اال

) مشـــرفًا اختصاصـــیًا ومشـــرفة اختصاصـــیة، بواقـــع ٤٠تكّونـــت عینـــة البحـــث الحـــالي مـــن ( -٦

  اختصاصیات. ) مشرفات٨، و(اختصاصیاً  ) مشرفاً ٣٢(

 ) فقرة ذات البدائل الخمسة٥٦ن (م تكّون أعّد الباحثان مقیاسًا للتخطیط اإلستراتیجي

  (مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا) موزعة على أربعة مجاالت هي:

 :امــتالك المشــرف االختصاصــي لمهــارات التخطــیط االســتراتیجي: تكــّون مــن  المجــال األول

  ) فقرة.٢٠(
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 :وجــود هیكــل تنظیمــي واضــح ومناســب لإلشــراف االختصاصــي: تكــّون مــن  المجــال الثــاني

  ) فقرات.١٠(

 :فقرة.١٤توافر اإلمكانات والتسهیالت الالزمة: تكّون من ( المجال الثالث (  

 :فقرة.١٢وجود إدارة تعلیمیة علیا تؤمن بالتخطیط اإلستراتیجي: تكّون من ( المجال الرابع (  

الوسائل  اوقد استخدم إلستراتیجي على عینة البحثخطیط امقیاس الت انطّبق الباحث

) لعینة واحدة، واالختبار t-testاإلحصائیة (الوسط المرجح، والوزن المئوي، واالختبار التائي (

  ، وقد أظهرت النتائج:) لعینتین مستقلتینt-testالتائي (

ختصاصي إن درجة توافر متطلبات توظیف التخطیط اإلستراتیجي في تطویر اإلشراف اال -١

  ).٥٩,١١كانت متوسطة وبوزن مئوي (

ي الجـــنس فـــي توظیـــف التخطـــیط اإلســـتراتیجي وفقـــًا لمتغیـــر  التوجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیة -٢

  بكالوریوس، دراسات علیا).(ذكور، إناث)، والشهادة (

في توظیف التخطـیط اإلسـتراتیجي وفقـًا لمتغیـر قضـاء التربیـة  التوجد فروق دالة إحصائیة -٣

 الثاني، والثالث، والرابع) وكذلك بالنسبة للمقیاس ككل.األول، و في المجاالت (

  

Abstract 

This research aims to (Employing The Strategic Planning In Developing 

The Specialist Supervision In Anbar Governorate ) from the specialists' point of 

view, so these aims are made:  

1- What are the needs of Employing The Strategic Planning In  Developing The   

    Specialist Supervision In Anbar Governorate from the specialists' point of view. 

2- What is the degree of needs availability Employing The Strategic Planning In 

Developing The Specialist Supervision In Anbar Governorate from the    

specialists' point of view. 

3- How to know the differences in Employing The Strategic Planning In 

Developing The Specialist Supervision according to their sex (male ,female).  

4- How to know the differences in Employing The Strategic Planning In 

Developing The Specialist Supervision according to their graduation (BSc, High 

studies).  
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5- Employing The Strategic Planning In Developing The Specialist Supervision 

according to their education sector (Ramadi, Fallujah, Heet, Haditha, A'ana, Rawa,    

Qa'im). 

The community of this research includes (132) male and female specialist  

supervisors in the general directorate of education in Al-Anbar province and the 

sectors follow in 2013-2014 AD.  

The sample of the research consists of (40) male and female specialist 

supervisors (32 ) male supervisors, (8) female supervisors. 

The measurement consisted in its final shape of (56) items that have 

quinary alternatives (very high, high, medium, low, very low) distributed on the 

following four aspects: 

1- The first aspect: The specialist supervisor's possession the Strategic Planning 

skills: consists of (20) items. 

2- The second aspect: there is a systemized frame clear and suitable for 

specialist supervision: consists of (10) items.  

3- The third aspect: Availability of necessary facilities and abilities: consists of 

(14) items. 

4- The fourth aspect:  Availability of high educational management believes in  

Strategic Planning: consists of (12) items. 

The searcher applied the strategic planning measurement on the research 

sample, he used the statistic means ( the true range, the percentage weigh, the 

(t-test) for one sample, the (t-test) for two independent samples), and the results 

showed: 

1- The degree of availability in Employing The Strategic Planning In Developing   

The Specialist Supervision was medium in (59.11) percentage weigh.  

2- There aren't differences refer statistically in Employing The Strategic Planning   

according to the sex factor (males, females). 

3- There aren't differences refer statistically in Employing The Strategic Planning   

according to the graduation factor (BSc, High studies). 
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4- There are differences refer statistically in Employing The Strategic Planning   

according to the education sector in the first aspect (The specialist supervisor's    

possession the Strategic Planning skills) for the two sectors (A'ana, 

Qa'im),even there aren't any differences have statistically reference in the 

(second, third, fourth ) aspects and to  the measurement as a hole. 

ااول 

ا 

  :The Problem of the Researchأوًال: مشكلة البحث 

تلبیــة احتیاجــات مجتمعیــة  إلــىمؤسســات المجتمــع المــدني المؤسســات التربویــة و تســعى 

لهـــذه لـــذا بـــات  ،واســـعة بغیـــة العمـــل علـــى تحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة داخـــل المجتمـــع العراقـــي

عدیـدة فـي مجـاالت  متمیـزٍ  دورلمؤسسات حضور واسع في المجتمع العراقي لمـا تقـوم بـه مـن ا

والتخطیط االستراتیجي وتمكنها من تنفیذ  اإلدارةامتالك قدرات في مجاالت  إلىومن ثم السعي 

ممـا یـدفع نحـو  وأنشطتها،وتحقیق تطلعاتها وكسب ثقة المجتمع المستفید من خدماتها  أهدافها،

تضمن لها الوفاء بمتطلبات التنمیـة وكسـب ثقـة  إستراتیجیةخطط  یاغةوص إداریة منظومةبناء 

  ).٦ص ،٢٠٠٤ (وزارة التربیة، الممولین وحاجة المجتمع العراقي.

 ،االختصاصــــي نشــــاط موجــــه یعتمــــد علــــى دراســــة الوضــــع التربــــوي الــــراهن واإلشــــراف

ورفــع  تهــا،قــدراتهم وتنمی إلطــالقخدمــة جمیــع العــاملین فــي مجــال التربیــة والتعلــیم  إلــىویهــدف 

ویعمـل علـى  أهـدافها،مستواهم المهني والعلمي بما یحقق رفع مسـتوى العملیـة التربویـة وتحقیـق 

 فإلشـــرابا ملموســـاً  اهتمامـــاً العراقیـــة وزارة التربیـــة  ، لـــذا أولـــتالنهـــوض بعملیتـــي التعلـــیم والـــتعلم

والقواعــد التــي یســیر  األســس(التفتــیش)، فــتم وضــع ـ بــ اصــي والــذي كــان یســمى ســابقاً االختص

ین، وشــكلت األجهــزة الالزمــة لتخطــیط یوحــددت شــروط اختیــار المشــرفین االختصاصــ بموجبهــا،

االختصاصـــي وتطـــویره وتنســـیق نشـــاطاته ومتابعتهـــا وتقویمهـــا، ورســـم الســـبل الكفیلـــة  اإلشـــراف

تضــمن تحســین العملیــة التربویــة وزیــادة  ســلیمة أســسعلــى  رســاءهوإ  ،ومهماتــه أهدافــهبتحقیــق 

واســــتثماره فــــي رفــــع  واألمثــــل،التخطــــیط االســــتراتیجي الصــــحیح اســــتخدام مردودهــــا مــــن خــــالل 

والمســاهمة  ،وحــل المشــكالت التــي تجابــه النظــام التربــوي ،المســتوى المهنــي والعلمــي للمدرســین

  ).٧ص ،٢٠٠٩ (القاسم ومحمود، الة في تنظیم مالكات المدارس.الفعّ 
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 أهدافــهاالختصاصــي ومــا شـهده مــن تطــور نـوعي فــي  شـرافاالهتمــام باإل وفضـًال عــن

دراسـة  إلـىبحاجـة ماسـة ه إنـیمكن القـول  أي ،نه اتصف بتذبذب مسیرتهأ وأسالیبه إالوتنظیمه 

المســیرة  دأبعــاومراجعــه فــي ضــوء المســتجدات التربویــة واالتجاهــات العالمیــة المعاصــرة لتحدیــد 

 اإلشراففي طبیعة عمل جهاز  ةالحالیة والمستقبلیة، واقتراح سبل تطویره ألحداث نقالت نوعی

وان البحــث  ،لحســن التوجیــه والتقــویم والمتابعــة لمســارات العملیــة التربویــة ماناً ضــاالختصاصــي 

 اإلشـــرافالحــالي یشــكل محاولــة متواضــعة لدراســة توظیــف التخطــیط االســتراتیجي فــي تطــویر 

  وتحدید معالم نظرته المستقبلیة.   وأسالیبهمن حیث تنظیمه  األنباراالختصاصي في محافظة 

هــو التطـور الــذي یشــهده  االســتراتیجيالختیــار موضــوع التخطـیط  انإن مـا أثــار الباحثـ

ســؤال  انالعـالم الیـوم واهتمامــه الواسـع بهــذا النـوع مــن التخطـیط، فضـًال عــن ذلـك َعــَرَض الباحثـ

) مشرفًا اختصاصـیًا ومشـرفة اختصاصـیة فـي إحـدى الـدورات التدریبیـة التربویـة ٣٠مفتوح إلى (

التـــي تقیمهـــا المدیریـــة العامـــة لتربیـــة محافظـــة األنبـــار للمشـــرفین االختصاصـــیین وهـــو (مـــا هـــو 

) مــنهم إعطـاء إجابــة دقیقـة ومفصــلة عنـه، فكیــف %٩٠؟)؛ ولــم یسـتطع (االسـتراتیجيالتخطـیط 

دراسـة توظیــف التخطــیط  ان) فـي عملهــم، وعلیـه أراد الباحثــاالســتراتیجيظیــف (التخطـیط یـتم تو 

  في تطویر اإلشراف االختصاصي في محافظة األنبار. االستراتیجي

  اآلتي:على التساؤل  اإلجابةوتتجلى مشكلة البحث من خالل 

فـــي تطـــویر اإلشـــراف االختصاصـــي فـــي  االســـتراتیجيمـــا متطلبـــات توظیـــف التخطـــیط 

حافظــة األنبــار مــن وجهــة نظــر المشــرفین االختصاصــیین؟ ومــا درجــة تــوافر هــذه المتطلبــات، م

وهــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائیًا فــي توظیفــه حســب متغیــرات الجــنس (ذكــور، إنــاث)، والشــهادة 

الرمـــادي، هیـــت، حدیثـــة، عنـــة، راوة،  (بكـــالوریوس، دراســـات علیـــا)، وقضـــاء التربیـــة (الفلوجـــة،

  ؟. القائم)

  : The significance of the researchثانیًا: أهمیة البحث

إن التقدم المعلوماتي والتكنولوجي فـي العـالم یفـرض علینـا التحـرك بسـرعة كبیـرة للحـاق 

ا مـاال نرجـوه وال نتمنـاه، وال صـدارته، وهـذ، ألن من یفقد مكانته في هـذا السـباق یفقـد إدراتـه و به

التربیــة والتعلــیم الــذي یعــد المجــال الحقیقــي والحیــوي  والســیما فــي مجــال یصــح أن نتفاعــل معــه

  ).١٣ص ،٢٠١٣ للتقدم والنهوض.(الدلیمي،
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مجال التربیة والتعلیم من أشد المجاالت الحیویـة حاجـة إلـى التخطـیط فهـو مجـال یعد و 

یتعلـــــق بحیـــــاة اإلنســـــان مـــــن حیـــــث تنظـــــیم معارفـــــه وثقافتـــــه، وتزویـــــده بالمعلومـــــات والمعـــــارف 

س فلســفة المجتمــع وتطلعاتــه وآمالــه، لــذا علــى المخطــط التنســیق بــین نظریــات والمهــارات، ویعكــ

وأهداف وخطط ومناهج وأسالیب العملیة التربویة وبین مطالب المجتمع واحتیاجات العصر مع 

  ).١٣٢ص ،٢٠٠٩مراعاة ما یتاح لهما من فرص النمو والتطّور.(الجبوري وعقیل، 

الحادي والعشرین بالسعي الجاد المتمیز في مالحظة وتتمیز العملیة اإلداریة في القرن 

فـادة القصـوى منهـا، وتسـعى اإلدارات التربویـة علـى تابعـة التطـورات والمسـتجدات واإلالتغییر وم

اخــتالف مســتویاتها إلــى إصــالح التعلــیم وتحســین أوضــاعه ومســایرته للتطــورات التقنیــة والثــورة 

لكثیـر مـن التغییـرات علـى نمـط الحیـاة ومـا تتطلبـه المعلوماتیة واالتصالیة التي فرضت إحداث ا

مــن الكــوادر البشــریة المؤهلــة تــأهیًال عالیــًا فــي مجــال المعرفــة واإلبــداع والتخطــیط والســعي وراء 

  ).٩ص ،٢٠١٠ المنافسة في جودة األداء.(الحریري،

ویعــد اإلشــراف االختصاصــي أحــد جوانــب اإلدارة التربویــة، وهــو ُیعنــى بالجوانــب الفنیــة 

ل دورهـا فـي تنمیـة یها، وهـو عملیـة لهـا أهمیتهـا ودورهـا فـي تحسـین العملیـة التعلیمیـة مـن خـالف

  ).٢١٥ص ،٢٠٠٦ من یقومون بالعملیة التربویة والتعلیمیة.(ربیع، وتوجیه أنشطة وجهود

وُیجمــع التربویــون علــى أن عملیــة اإلشــراف االختصاصــي هــي خدمــة فنیــة متخصصــة 

لــى المدرســین الــذین یعملــون معــه بقصــد تحســین عملیــة الــتعلم یقــدمها الُمشــرف االختصاصــي إ

والتعلیم، وتعمل الخدمة اإلشرافیة على تمكین المدرس من المعرفـة العلمیـة المطلوبـة والمهـارات 

األدائیة الالزمة على أن تُقدم بطریقة إنسانیة تكسب ثقة المدرسین وتزید من تقبلهم وتحسن من 

 شــراف هــذه إال مــن خــالل التخطــیط الجیــد المســبق لهــا. (عطــوي،اتجاهــاتهم، والتــتم عملیــة اإل

  ).٢٣١ص ،٢٠١٣

ویعد التخطیط التربوي العملیة المستمرة والمرشدة والعلمیـة التـي تسـتهدف تنظـیم شـؤون 

ـــات  ـــة مالئمـــة لإلمكان ـــیم فـــي المجتمـــع، وعـــالج المشـــكالت التربویـــة بحلـــول واقعی التربیـــة والتعل

 تر تعلیم مناسب لقدرات واستعدادات الطلبة واحتیاجاه، وتوافوأهدافومسایرة لمقومات المجتمع 

مجتمعهم بحیث یستطیعون المساهمة الفّعالة في التنمیة الشاملة، ومن أنواع التخطیط التربوي، 

ــــدوى، ــــل المــــدى، والتخطــــیط االســــتراتیجي. (مصــــطفى وف ــــدي، والتخطــــیط طوی  التخطــــیط التقلی

  ).١٤٨ص ،٢٠٠٥
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تســتخدم لمســاعدة المنظمـــة فــي القیــام بأفضـــل  جي هــو أداة إداریـــةخطیط االســتراتیفــالت

عمل على تركیز طاقاتها، وتقییم وتكیف المنظمة في اتجاه االستجابة إلى بیئة متغیرة، لذا فهو 

عملیــة منضــبطة وأساســیة إلنتــاج القــرارات واإلجــراءات التــي توجــه المنظمــة مــع التركیــز علــى 

  ).١٩ص ،٢٠٠٧ المستقبل.(الحریري،

فأنـه یتوجـب علـى  التخطیط االستراتیجي هو جهد جماعي یبدأ مـن المسـتویات العلیـا،و 

العـاملین فـي المسـتویات الـدنیا ممـن  وأولئـكوالمشـرفین  القادة الحصول على مـدخالت المـدیرین

مـــن ذوي  أفـــراد إشــراكویجـــب علــى فریـــق القیـــادة  ،بالخــدمات والعمـــالء األفضـــللــدیهم المعرفـــة 

 األفـرادوكقاعـدة عملیـة فـان ، الوحدات التنظیمیة للمنظمة أو المعرفة الكبیرة في جمیع الخدمات

یشـاركوا فـي تطـویر ذلـك  أنیحب  اإلستراتیجیةالذین یتحملون مسؤولیة تحقیق جزء من الخطة 

ففـــي  ،یتفـــاوت حجـــم الفریـــق مـــع حجـــم وتعقیـــد المنظمـــة أنومـــن الطبیعـــي  ،الجـــزء مـــن الخطـــة

ــــتم ال بموضــــوع التخطــــیط  وٕاحاطــــةجمیــــع العــــاملین ممــــن لهــــم معرفــــة  إشــــراكمنظمــــة الكبیــــرة ی

یمثلـــوا  أنفـــي المنظمـــات الصـــغیرة یمكـــن لمـــدیر التخطـــیط ومســـاعدیه  ، فـــي حـــیناالســـتراتیجي

  ).٥٦ص ،٢٠٠٦ . (بن دهیش وآخران،مجمل الكادر المعني بعملیة التخطیط االستراتیجي

بالمشـــكالت  نبـــؤالمؤسســـات التعلیمیـــة علـــى الت يتیجوتســـاعد عملیـــة التخطـــیط اإلســـترا

مــن خــالل  متغیــرات الخارجیــة المفروضـة علیهــاالمحتملـة وتحدیــد الحلــول، والــرد بفاعلیـة علــى ال

  ).٣٢٢ص ،٢٠٠٦ الرجوع إلى الخطة التي توضح كل دالالت التغییر. (بریدي وآخرون،

ویســـتخدم التخطـــیط االســـتراتیجي فـــي المـــدارس علـــى نطـــاق واســـع ألنـــه یهـــتم بالرؤیـــة 

البشــــریة  اإلمكانــــاتیعمــــل علــــى اســـتثمار جمیــــع و  التــــي تتبناهـــا المدرســــة، واألهــــدافوالرســـالة 

مواجهـــة التحـــدیات  أو متاحـــةمـــن البیئـــة الخارجیـــة ســـواء فـــرص  واإلفـــادةوالمادیـــة فـــي المدرســـة 

. (نــور التنبؤ بالمشــكالت المســتقبلیة ویضــع عــدة حلــول مناســبة لهــابــ ویهــتم ومخــاطر متوقعــه،

  ).٤ص ،٢٠٠٨ الدین،

المشـرف االختصاصـي األساسـیة، ویعد التخطیط لإلشـراف االختصاصـي مـن وظـائف 

ســاعده علــى مواجهــة المشــكالت التعلیمیــة بعناصــرها وأبعادهــا المختلفــة والمتشــابكة ســواء فهــو ی

أو  وٕاعدادهم أو بالطلبة وخصائصهم وتحصیلهم الدراسي ن وخصائصهمكانت خاصة بالمدرسی

بالمنــاهج وتوزیعهــا وٕاثرائهــا وتقویمهـــا، أو غیــر ذلــك مــن األمـــور التــي تحتــاج تخطیطــًا ســـلیمًا، 

وعلـــى المشـــرف االختصاصـــي المخطـــط أن یراعـــي أن التخطـــیط یعمـــل علـــى تحســـین العملیـــة 
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بــــــد أن یتعــــــاون مــــــع زمالئــــــه المشــــــرفین التعلیمیــــــة، وأن یكــــــون إبــــــداعیًا وشــــــامًال ومبتكــــــرًا، وال

 (حسـین وعـوض اهللا، االختصاصیین ومع مدیري المدارس والمدرسـون فـي إنجـاز هـذه العملیـة.

  ).٢٨ص ،٢٠٠٦

لمواجهــــــة المشــــــكالت  ةفـــــالتخطیط لإلشــــــراف االختصاصــــــي ُیمثــــــل الوســــــیلة التنظیمیــــــ

التعلیمیــة، وعــن طریقــه یــتم تعبئــة وتوجیــه وتنســیق الطاقــات واإلمكانیــات المادیــة والبشــریة فــي 

الحاضر والمستقبل وتوفیر الخدمات التعلیمیة في فترة زمنیـة مـن أجـل تحقیـق الهـدف األساسـي 

  ).٤٧ص ،٢٠٠٠ (الفنیش ومحمد، وهي تحسین التعلیم.

  الحالي في أنه: مما سبق تكمن أهمیة البحث

فــي  توظیــف التخطــیط االســتراتیجي فــي تطــویر اإلشــراف االختصاصــيتنــاول بحــث یأول  -١

  .ان)علم الباحث (على حدالبیئة العراقیة 

  قد یغیر نوع التخطیط لإلشراف االختصاصي من التقلیدي إلى االستراتیجي. -٢

في اتخاذ القرارات  قد یفید المسؤولین التربویین والعاملین في مجال اإلشراف االختصاصي -٣

  التربویة الالزمة لتطویر اإلشراف االختصاصي.

بسـبب قلـة الدراسـات  التخطیط االستراتیجيكون مرجعًا جدیدًا في یفید الباحثین الجدد لی قد -٤

  .)انعلم الباحث (على حدفي هذا الموضوع 

ــــد  -٥ ــــد ق ــــدریبالمشــــرفین االختصاصــــیین مراكــــز إعــــداد یفی ــــأهیل هموت ــــاء بمســــتوى ل هموت الرتق

  .التخطیط االستراتیجي لدیهم

  :Aims of the Researchثالثًا: أهداف البحث 

  التعّرف على: یهدف البحث الحالي إلى

متطلبــات توظیــف التخطــیط اإلســتراتیجي فــي تطــویر اإلشــراف االختصاصــي فــي محافظــة  -١

  األنبار من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین. 

درجــة تــوافر متطلبــات توظیــف التخطــیط اإلســتراتیجي فــي تطــویر اإلشــراف االختصاصــي  -٢

  في محافظة األنبار من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین. 

داللة الفروق في توظیف التخطیط اإلستراتیجي لدى المشرفین االختصاصـین وفـق متغیـر  -٣

  الجنس (ذكور، إناث). 
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اإلستراتیجي لدى المشرفین االختصاصـین وفـق متغیـر داللة الفروق في توظیف التخطیط  -٤

  الشهادة (بكالوریوس، دراسات علیا). 

داللة الفروق في توظیف التخطیط اإلستراتیجي لدى المشرفین االختصاصـین وفـق متغیـر  -٥

  قضاء التربیة (الرمادي، الفلوجة، هیت، حدیثة، عنة، راوة، القائم). 

  : Limits of the researchرابعًا: حدود البحث

  یقتصر البحث الحالي على:

المشــرفین االختصاصــیین والمشــرفات االختصاصــیات فــي المدیریــة العامــة لتربیــة محافظــة  -١

  األنبار ومدیریات التربیة في األقضیة التابعة لها.

  .أقضیة تربیة محافظة األنبار (الفلوجة، الرمادي، هیت، حدیثة، عنة، راوة، القائم) -٢

  م.٢٠١٤-٢٠١٣العام الدراسي  -٣

 :Definition of the Termsخامسًا: تحدید المصطلحات 

  عّرفه كل من: :Employingأوًال: توظیف 

تعبئــة المــوارد والطاقــات المتاحــة وجمــع البیانــات والمعلومــات الداخلیــة بأنــه ( ):٢٠١١(محمــد،

تـرتبط بنظـام  ةیر موضـوعییلمعـا والخارجیة وتوظیفها العقالني في مختلف مهـام التخطـیط وفقـاً 

  ).٧٩،ص٢٠١١).(محمد،الحوافز

فـي تنشـیط المشـروعات  هاستخدام التخطیط االستراتیجي واستثمار بأنه  إجرائیًا: انویعّرفه الباحث

فر متطلبـــات هـــذا االســـتخدام والحـــد مـــن معوقاتـــه لتحقیـــق تنمیـــة شـــاملة االصــغیرة مـــن خـــالل تـــو 

  .مستدامة

  عّرفه كل من: :Strategic Planningثانیًا: التخطیط اإلستراتیجي 

وتوقـع مـا سـیحدث وتخصـیص المـوارد  األجـلعملیـة تنبـؤ لفتـرة طویلـة بأنه ( ):٢٠١٠(یاسین،

  ).٤٧،ص٢٠١٠).(یاسین،الحالیة لكن في نطاق الزمن الذي تحدده الخطة واإلمكانات

 آفــــاقمــــنهج نظــــامي یستشــــرف تخطــــیط علمــــي طویــــل المــــدى و إجرائیــــًا:  انویعّرفــــه الباحثــــ

ــــة ویســــتعد لمواجهتهــــا بتشــــخیص  ــــة والممكن ــــة المحتمل ــــاتالمســــتقبلیات التنموی المتاحــــة  اإلمكان

 وتصــــمیم االســـــتراتیجیات البدیلــــة واتخــــاذ قــــرارات عقالنیـــــةلإلشــــراف االختصاصــــي والمتوقعــــة 

ــیم والــتعّلم، مــن خــالل امــتالك الُمشــرف االختصاصــي لمهــارات  لتحســین وتطــویر عملیتــي التعل

تیجي، ووجود هیكـل تنظیمـي واضـح ومناسـب لإلشـراف االختصاصـي، وتـوافر التخطیط اإلسترا
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اإلمكانات والتسهیالت الالزمة، ووجود إدارة تعلیمیة علیا تؤمن بالتخطیط اإلستراتیجي، ویقـاس 

  بالدرجة التي یحصل علیها الُمشرف االختصاصي على المقیاس الُمعّد لهذا الغرض.

  كل من:عّرفه  :Developingثالثًا: تطویر 

شــاملة وواضــحة للمؤسســات التعلیمیــة التــي  إســتراتیجیةرؤیــة  بأنــه (إعــداد ):٢٠١٠(الجبــوري،

عـــن العشـــوائیة بمـــا یتـــیح لهـــا  ســـوف توجـــه مســـارات العمـــل بكـــل مســـتویاته بشـــكل مـــنظم بعیـــداً 

 ).(الجبوري،تقدماً  أكثرمرحلة  إلىومن مرحلة متقدمة  أفضلحالة  إلى ةاالنتقال من حاله معین

  ).١٠٨ص ،٢٠١٠

إحـداث تغییـر وتطـویر فـي واقـع اإلشـراف االختصاصـي فـي المدیریـة إجرائیـًا:  انویعّرفه الباحث

وفــق رؤیــة  العامــة لتربیــة محافظــة األنبــار ومــدیریات تربیــة األقضــیة التابعــة لهــا لمــا هــو أفضــل

  .واستراتیجیات مرسومة لتحقیق ذلك

  عّرفه كل من: :Supervising Specialistرابعًا: اإلشراف االختصاصي 

عملیة فنیة شـوریة قیادیـة إنسـانیة شـاملة غایتهـا تقـویم وتطـویر بأنه (): ٢٠١٣(حسان ومحمد،

  .)٢٩٥ص ،٢٠١٣ .(حسان ومحمد،)العملیة التعلیمیة واالختصاصیة بكافة محاورها

ــًا: ویعّرفــه الباحثــان  إلــىترمــي یقــوم بهــا مجموعــة مــن المشــرفین االختصاصــیین عملیــة  إجرائی

 أدائهــموتســاعد المدرســین علــى تحســین  میــة وتحســینها وتطویرهــا،تقــویم العملیــة التعلیمیــة والتعلّ 

  .ةدالتربویة المنشو  األهدافال لدى الطلبة لتحقیق وتنظیم التعلیم الفعّ 

ماا 

تودرام 

  :Strategic Planning Conceptمفهوم التخطیط االستراتیجي 

الكلمـــــــة الیونانیـــــــة اســـــــتراتیجوس  إلـــــــى) strategy( إســـــــتراتیجیةكلمـــــــة  أصـــــــلیرجـــــــع 

)Strategos المعـــــارك ویعـــــرف قـــــاموس ویبســـــتر ( وٕادارة) وتعنـــــي فنـــــون الحـــــربWebster (

قــاموس المــورد فیعرفهــا  أمــا، علــم تخطــیط وتوجیــه العملیــات العســكریة، أنهــاعلــى  اإلســتراتیجیة

المعركــة الحربیــة، ویتفــق معهــا قــاموس  وٕادارةضــع الخطــط علــم أو فــن الحــرب أو و  ،أنهــاعلــى 

 المعــداتالفــن المســتخدم فــي تعبئــة وتحریــك  أســاس) فیوضــح معناهــا علــى Oxford( أكســفورد

  .)١٧ص ،١٩٩٩ (المغربي، الحربیة لیمكن من السیطرة على الموقف والعدو بصورة شاملة.
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هي خطة شاملة متكاملة ومرنـة تـربط بـین نقـاط الضـعف والقـوة للمنظمـة  فاإلستراتیجیة

وضــع محــدد فــي البیئــة وفــق  إلــىنمــوذج للســلوك االســتراتیجي وبقصــد الوصــول أ إطــارضــمن 

  ).Mintzberg,1987,p19( األخرى.منظور المنظمة في التمیز عن المنظمات 

للوصــول إلــى خلــیط مــن  هــي االختیــار المتأمــل بــین مجموعــة مــن النشــاطات المختلفــةو 

القیم التي تمیز المنظمة عن غیرها، أو هي الخطة التي تمكننا من االنتقال من الوضع الراهن 

  ).٣٢٣ص ،٢٠٠٨ .(الغنیم،إلى الوضع المرغوب

خطــط المؤسســة وأنشــطتها یــتم وضــعها إن اإلســتراتیجیة هــي  انممــا ســبق یــرى الباحثــ

ن رســالة المؤسســة وأهـدافها مــن جهــة وبــین هــذه علـى المــدى الطویــل بطریقــة تضـمن التوافــق بــی

  .من جهة أخرى الرسالة والبیئة التي تعمل المؤسسة في إطارها بصورة فّعالة ذات كفاءة عالیة

ــــة و  ــــدًا فــــي التخطــــیط التربــــوي واإلدارة التعلیمی یعــــد التخطــــیط االســــتراتیجي أســــلوبًا جدی

بعد الختبار الـزمن كـي یوضـع  یتضمن مجموعة من المفاهیم في مجاالت مختلفة، ولم یخضع

  فالتخطیط اإلستراتیجي هو: ،تعریفًا محددًا له

  عملیــة اتخــاذ قــرارات مســتمرة، بنــاًء علــى معلومــات ممكنــة مســتقبلیة عــن القــرارات وأثرهــا فــي

ذ الخطـط والبـرامج یـالمستقبل، ووضع األهداف واالستراتیجیات والبرامج الزمنیـة، والتأكـد مـن تنف

  ).١٨٨ص ،٢٠٠٨ (الزهیري،المحددة. 

 ـــة مدركـــ ـــى وصـــفه الحـــالي  ةعملی یســـتطیع مـــن خاللهـــا المعهـــد أو المؤسســـة أن یتعـــّرف عل

ومســـتقبله المحتمـــل ثـــم یطـــور بعـــد ذلـــك االســـتراتیجیات والسیاســـات واإلجـــراءات بهـــدف اختیـــار 

  ).٣٩١ص ،٢٠١٣ .(العجمي،وتنفیذ إحداها أو بعضها

ق متعــددة ومختلفــة، فهــو ائــنتــاج لطر راتیجي ممــا ســبق یمكــن القــول إن التخطــیط اإلســت

مركب یتضمن التخطیط قصیر المدى والتخطیط طویل المدى ونظریة النظم، وبحـوث السـوق، 

وال یوجد نظام واحد للتخطـیط االسـتراتیجي یجـب أن ، وبحوث الفعالیة، وتحلیل سلوك المؤسسة

االســتراتیجي بحیـث تناســب تصـمیم نظــم للتخطـیط  ةتتبنـاه كافـة المؤسســات، لـذلك فمــن الضـرور 

  .خصائص كل مؤسسة على حدة

  :أهمیة التخطیط االستراتیجي

 ترفیهیـةیعد استخدام التخطیط االستراتیجي في المـدارس عملیـة ضـروریة ولـیس عملیـة 

تناســب مــع ینــه أ فضــًال عــنفــي هــذه المــدارس  األداءرفــع وتحســین الكفــاءة فــي  إلــىألنــه یــؤدي 
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 أهمیــــةفتــــأتي  اآلن؛كــــل الــــوزارات والهیئــــات  إلیهــــاالتــــي تســــعى  اإلســــتراتیجیةمتطلبــــات اإلدارة 

  :هنأ فياستخدامه 

  .رفع درجة وحساسیة مدیري المدارس للتغیرات والفرص والتهدیدات المحیطة بهمی -١

واالبتكــار لــدى مــدراء المــدارس لمــا یتطلبــه مــن فكــر علمــي وخطــوات  اإلبــداع ةدرجــ یزیــد -٢

  .في تنفیذه متسقة

التــي مــن  اإلداریــةالقــدرات  ةوكــذلك تقویــ أكفــاء،یســاعد علــى تــدریب المــدیرین كــي یكونــوا  -٣

  .)١١-١٠ص ،٢٠٠٥ مع المتغیرات الجدیدة. (عباس، بسرعةشأنها التكیف 

  :اإلستراتیجي أهمیة فين للتخطیط إ) ١٣٣-١٣٢ص ،٢٠٠٩ النصر، أبو( یرىو 

 إجـراءفي الخطة فأنـه یمكـن  األولویاتتم تحدید  فإذاالتعدیالت في الوقت المناسب  إجراء -١

  .تعدیل أویر یأي تغ

  .تفادي االرتباك في التنفیذ -٢

   .بشكل متوقع ىبحیث تؤد األعمالتم تخطیط  إذاالوظیفي  األداءتحسین فاعلیة  -٣

   .تقع فیها المؤسسة أنالتقلیل من المخاطر التي یمكن  -٤

   .ى حلهااالستعداد المبكر لمواجهة المشكالت المتوقعة والعمل عل -٥

  وقدرات العاملین في المنشأة وطاقاتهم الذهنیة. إمكاناتالتعرف على  -٦

  :أنهالتخطیط االستراتیجي في  أهمیة )٩٧ص ،٢٠١٣ (العجمي، في حین لخص

  .یحفز على التفكیر المستقبليو االتجاه  یحدد -١

  .یعمل وسیلة ربط بین المجهودات والتطلعات ومن ثمینسق المجهودات  -٢

  .وانجاز التطلعات إحراز إلىیوفر المعایر التي من خاللها یمكن التقدم  -٣

  إلیه.یوضح معالم الطریق حیث یساعد على تحدید ما ترید فعله والوصول  -٤

  .االستعداد للتعامل مع الظروف والمشكالت الطارئة أهبةیجهز المرء حیث یجعلك على  -٥

  .لكیفیة التفاعل مع المهام واألنشطة المختلفة واضحةیكشف الوضع أي انه یعطي صورة  -٦

ویرفع الروح المعنویة ویحسن  أعلى إلىیحفز المرء فالتخطیط یدفعك لألمام ویقود خطاك  -٧

  اآلخرین.الرؤى والعالقات مع 

  التخطیط االستراتیجي: أهداف

  :أبرزهالعل إلى تحقیق أهدف عدة یسعى التخطیط االستراتیجي 
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  قیقًا عن المؤسسة التعلیمیة.یقدم للمجتمع وصفًا د -١

  .وأهدافهایعطي فكرة واضحة عن اتجاه المؤسسة التعلیمیة  -٢

 .المؤسسة أعضاءالدافعیة والتحدي لدى  قخلی -٣

 لسیاسة التي تتبعها المؤسسة. ایعمل بمثابة محل لصیاغة -٤

 حدد الثقافة السائدة في المؤسسة.ی -٥

  ).٤١١ص ،٢٠١١ (الدوري، عدد المستفیدین من مخرجات المؤسسة.ی -٦

  :أتيستراتیجي بما یالعامة للتخطیط اإل األهدافیمكن بلورة و 

التعلیمیة وتقویمهـا علـى المسـتوى الكلـي (نظـام التعلـیم) أو علـى المسـتوى  األوضاعدراسة  -١

 الجزیئي (مؤسسة تعلیمیة).

 دراسة التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة المحیطة بالمؤسسة التعلیمیة. -٢

 قاعدة عامة للبحوث العلمیة. وٕایجادللبیانات والمعلومات،  أساسیةقاعدة  إیجاد -٣

ویحــدد المســار المناســب للمؤسســة التعلیمیــة مــن خــالل لإلســتراتیجیة العــام  اإلطــارضــع ی -٤

 . التنبؤ بالمستقبل

  .تحسین عملیة صناعة القرار وبیان آثاره المتوقعة -٥

تحدیـــد المتطلبـــات الحقیقیـــة أو الفعلیـــة للمؤسســـة مـــن المـــوارد البشـــریة والمادیـــة واســـتثمارها  -٦

 .األمثل

مـــن خــــالل توصـــیف المهــــام ذ وخطــــوات التنفیـــ وٕاجـــراءات تنظـــیم وترتیـــب مســــارات العمـــل -٧

  وتحدید االختصاصات والمسؤولیات وتحدیث اللوائح

  المحليتوثیق الروابط بین المؤسسة التعلیمیة والمجتمع  -٨

 ربط التنمیة التربویة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة -٩

 .قصیرة المدى، وطویلة المدى واألجورمرجعیًا للمیزانیات والخطط  إطاراً یوفر  - ١٠

-٧٦ص ،٢٠١١ األداء.(محمـــد،وتحقیـــق التفـــوق فـــي  العـــاملین بالمؤسســـة أداءحســـن ی - ١١

٧٧.(  

  خصائص التخطیط االستراتیجي:

 إاللم یصاحب ذلك  األعمالتراتیجي وبدأ تطبیقه في مجال عندما ظهر التخطیط االس

مـن القـرن  ولكن مع بدایة الثمانینات ومزایاه، هالقلیل من الكتابات التي تناولت حدوده ومشكالت
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زاد اهتمــام أصــحاب النظریــات وكــذلك التنفیــذیین بتحدیــد وتوضــیح مزایــا اســتخدام هــذا  الماضــي

وكــذلك العوائـق والمشــكالت التـي تــرتبط بتطبیقـه، والواقــع أن المؤسسـة یجــب أن تبــذل  تخطـیطال

جـل تطـویر أوذلـك مـن  األوقـاتقصارى جهدها نحو استخدام التخطیط االسـتراتیجي فـي جمیـع 

المناخ الجیـد للتفكیـر بطریقـة  هیئالمستقرة ت األوضاع فضًال عن أنوتحسین موقفها التنافسي، 

إجرائیــة المضــطربة التفكیــر بصــفة عامــة یســیر بطریقــة  األوضــاع ین تجعــلفــي حــ ،إســتراتیجیة

وهناك مشكالت وحـدود تواجـه التطبیـق المباشـر للتخطـیط االسـتراتیجي فـي إستراتیجیة، ولیست 

تضـــــمنت مزیـــــدًا مـــــن و شـــــمولیة  أكثـــــرعملیـــــات التخطـــــیط  إذ أصـــــبحت، أیضـــــاً مجـــــال التعلـــــیم 

بصــفة عامــة فأهمیتـه تــزداد فــي ظــل الظــروف  همیــةأإذا كـان لــه فــ ،وارتفعــت التكلفــة األشـخاص

  .)٤٠٣ص  ،٢٠٠٩ ،خطاباالقتصادیة المالیة في كثیر من دول العالم.(

  بما یأتي: أن التخطیط االستراتیجي یتسم )١١٥-١١٣ص ،٢٠٠٧ ترى (الحریري،و 

ــــتحكم فیهــــا لیتعــــرف علــــى  -١ ــــي یمكــــن ال الشــــمول والتكامــــل: أي یتعــــدى حــــدود األشــــیاء الت

البیئیــة المحیطــة كالسیاســیة، واالقتصــادیة واالجتماعیــة والتكنولوجیــة كــي تؤخــذ فـــي المتغیــرات 

 االعتبار عند اتخاذ القرارات.

التفاعــــل بــــین مســــتویات التخطــــیط: وتقــــدیم التغذیــــة الراجعــــة والتفاعــــل المســــتمر بــــین كــــل  -٢

 سواء مخططین أو منقذین أو مقومین. نالمعنیی

ع المتغیـر للبیئـة التعلیمیـة لوجـود تطـورات عملیـة المرونة: وهـي سـمة أساسـیة بسـبب الطـاب -٣

 وتقنیة وصناعیة واتصالیة متسارعة.

 التفاعل بین التخطیط والتنفیذ: فالتخطیط یعتمد على سالمة التنفیذ. -٤

 یستند إلى رؤیة شاملة ورسالة تعمل تلك الرؤیة على تحقیقها على المدى البعید. -٥

 ت.یوظف أسلوب المسح البیئي لتوفیر المعلوما -٦

 البساطة والوضوح رغم وجود التعقیدات والتناقضات. -٧

إعطـــاء المؤسســـة التعلیمیـــة كالمدرســـة قـــدرًا مـــن اســـتقاللیة اإلدارة والتخطـــیط حرصـــًا علـــى  -٨

  .التمییز

فـــــي ضـــــوء هـــــذه الخصـــــائص والســـــمات التـــــي یتمیـــــز بهـــــا التخطـــــیط  انویـــــرى الباحثـــــ

ألنـه یمثـل تطـورًا إیجابیـًا وعملیـًا  ختصاصـياالستراتیجي إنه من المهم توظیفه فـي اإلشـراف اال
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والتغلــب علــى الصــعوبات والمعوقــات التــي  ختصاصــيویســاعد فــي تحقیــق أهــداف اإلشــراف اال

  تواجهه.

:تدرا 

  ):Al-omari & salama، 2009دراسة العمري وسالمة ( - ١

 أعضــاءتصــورات (ُأجریــت الدراســة فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة، وهــدفت إلــى تعــّرف 

التعلـیم  إصـالح) في بیئـة SPEحول فعالیة التخطیط االستراتیجي ( واألكادیمیینهیئة التدریس 

  في المملكة األردنیة الهاشمیة).العالي 

) إداریــًا فــي الجامعــات ١٨٨) عضــو هیئــة تــدریس و(٣٣٨عینــة الدراســة مــن ( تكونــت

 وقــد أعــّد الباحثــان، ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ العــام الدراســيمــن  األولالحكومیــة والخاصــة فــي الفصــل 

أهمیـة التخطـیط االسـتراتیجي، () فقرة موزعة على خمس مجاالت هي: ٤٢مكونة من ( استبانه

، )ومســـتوى المشـــاركة، وعمـــق التطبیـــق ونمـــوذج التطبیـــق المؤسســـي، واتخـــاذ القـــرار المؤسســـي

  :أظهرت النتائج ،MANAVOAلتحلیل التباین الثالثي المتعدد  اإلحصائيوباستخدام التحلیل 

  العوامل المؤثرة في فعالیة التخطیط االستراتیجي أكثرإن جانب عمق التطبیق هو.  

 ــــدریس  أعضــــاء یــــرى ــــة  واألكــــادیمیینهیئــــة الت ــــتم بدرجــــة فعالی إن التخطــــیط االســــتراتیجي ی

العینـة تبعـًا لمتغیـر الجامعـة والجـنس لصـالح الجامعـات  أفـرادمتوسطة، حیث تباینت اآلراء بین 

االتفـــــاق العـــــام إن التخطـــــیط االســـــتراتیجي كـــــان بنســـــبة  علـــــى الـــــرغم مـــــنالحكومیـــــة والـــــذكور 

  .)(AL-omari&salama,2009,p415-438.متوسطة

  ): Grumdahl,2010(دراسة جرمدل  - ٢

كیــــف یمكــــن ُأجریــــت الدراســــة فــــي الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة، وهــــدفت إلــــى تعــــّرف (

  ).بالمدارس للتخطیط االستراتیجي الفعال تحقیق هدف تحسین تعلم الطالب

عنـــدما تطبـــق  تحدیـــد تـــأثیر التخطـــیط االســـتراتیجي علـــى المـــدارس إلـــى هـــدفت الدراســـة

  .التخطیط االستراتیجي ومبادئ اإلدارةالجودة الشاملة في  باستخدامنموذج التحسین المستمر أ

الدراســــة علــــى مــــرحلتین ولــــثالث مــــدارس ابتدائیــــة داخــــل الضــــواحي، وكانــــت  أجریــــت

وقــد تــم اختیــار هــذه المــدارس بســبب  ،المــدارس ضــمن وحــدات التحلیــل فــي دراســة هــذه القضــیة

للوصـول لبیانـات  اإلمكانیـةدارة الجودة الشـاملة، وألن الباحـث لدیـه إااللتزام بالتدریب في مجال 

  هذه المدارس.
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فـي حـین  ،مـن ثـالث مـدارس معلمـاً ) ٦٥(األولـى مـن المرحلة في دراسة عینة ال شملت

قــــد أظهــــرت نتــــائج و ؛ ) إداریــــین مــــن ثــــالث مــــدارس٣(و) معلمــــًا ١٥المرحلــــة الثانیــــة ( شــــملت

  الدراسة:

  نجــاح تطبیــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة ضــمن مــدخل التخطــیط االســتراتیجي فــي الــثالث

  .مدارس

 ال في تطویر القیادة التربویة، وتقدیم التنمیة المهنیة فـي سـبیل وفعّ  لدى المدیرین دور حاسم

  .دعم المسیرة التعلیمیة

  تحسین الجودة أدواتأظهرت جمیع المدارس تحسن كبیر مع تطویر.  

  بــین مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة والتخطــیط االســتراتیجي ایجابیــًا علــى تقلــیص ســاعد الجمــع

  ).Grumdahl,2010( .ومحیطهاالفجوة بین مجتمع المدرسة 

  ):٢٠١٢دراسة (الكلثم وحازم، - ٣

معوقــات التخطــیط (ُأجریــت الدراســة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، وهــدفت إلــى تعــّرف 

  ).هیئة التدریس فیها أعضاءاالستراتیجي في جامعة أم القرى من وجهة نظر 

 أمهیئـــة التــدریس فـــي كلیــة التربیـــة بجامعـــة  أعضـــاءتكــون مجتمـــع الدراســة مـــن جمیــع 

 وقـد أعـدّ  ،فـي كلیـة التربیـة األقسـام) عضو هیئة تدریس من مختلف ١٤٣( القرى البالغ عددهم

، ذات الخمســـة بـــدائل (كبیـــرة جـــدًا، ) فقـــرة١٨تكونـــت بصـــورتها النهائیـــة مـــن ( اســـتبانهالباحثـــان 

 كبیرة، متوسطة، قلیلة، قلیلة جدًا).

  االستبانة وٕاجراء التحلیل اإلحصائي أظهرت النتائج ما یأتي: قوبعد تطبی

  وان  القـرى علـى درجـة كبیـرة، أمحصلت معوقـات تطبیـق التخطـیط االسـتراتیجي فـي جامعـة

  .في الجامعة اإلداريهذه المعوقات هي الروتین والتعقید  أعلى

  طات اسـتجابات ) بـین متوسـ٠,٠٥(عنـد مسـتوى الداللـة  إحصائیةفروق ذات داللة ال توجد

 أمفــي معوقــات تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي فــي جامعــة  ةلأللقــاب العلمیــتعــزى عینــة ال أفــراد

  .القرى

  بــین متوســطات اســتجابات ٠,٠٥( عنــد مســتوى الداللــة إحصــائیةفــروق ذات داللــة التوجــد (

  .القرى تعزى لمتغیر الخبرة أمفي معوقات تطبیق التخطیط االستراتیجي في جامعة  عینةال أفراد
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فـي  األكـادیمیینالباحثـان اعتمـاد معـاییر التمیـز والكفـاءة فـي اختیـار القـادة وقد أوصـى 

واالطـــالع المســـتمر علـــى خطـــط الجامعـــات المتقدمـــة وعقـــد  ،الجامعـــة وعلـــى كافـــة المســـتویات

 ،هواستراتیجیاتجي في الجامعة حول التخطیط االستراتی األكادیمییندورات تدریبیة متقدمة للقادة 

. (الكلـثم هیئة التدریس في عملیـة التخطـیط االسـتراتیجي فـي الجامعـة أعضاءوضرورة مشاركة 

  ).١٦-١،ص٢٠١٢وحازم،

اا 

ااءاتإ 

  :Research population مجتمع البحث

) مش��رفاً اختصاص��یاً ومش��رفة اختصاص��یة، ١٣٢تك��ّون مجتم��ع البح��ث الح��الي م��ن (
) م�دیریات ٧) مشرفة اختصاص�یة، الم�وزعین عل�ى (٢٦) مشرفاً اختصاصیاً، و(١٠٦(بواقع 

م)، ٢٠١٤-٢٠١٣للتربی��ة التابع��ة للمدیری���ة العام��ة لتربی���ة محافظ��ة األنب���ار للع��ام الدراس���ي (
  ) یوضح ذلك:١والجدول (

  ) مجتمع البحث١جدول (

  
  

  :   Research Sampleعینة البحث 

العناصر التي یتم أخذها من المجتمع الذي نرید بحثه،  یقصد بها مجموعة األفراد أو

)؛ ویتم اختیار أفراد ٩٣ص ،٢٠٠٩ أو بتعبیر آخر أنها جزء من الكل.(الجادري وأبو حلو،
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) عندما یكون أفراد المجتمع صغیر نسبیًا (بضع %٣٠العینة في الدراسات الوصفیة بنسبة (

) مشرفًا ٤٠البحث الحالي من ()؛ وعلیه تكونت عینة ١٥٥ص ،٢٠١٢ مئات).(ملحم،

اختصاصیًا ومشرفة اختصاصیة حسب متغیرات (الجنس، والشهادة، وقضاء التربیة)، أي 

  ) یوضح ذلك:٢) من المجتمع األصلي، والجدول (%٣٠بواقع (

  ) عینة البحث ٢جدول (

  قضاء التربیة

  المشرفین االختصاصیین

  أنثى  ذكر  المجموع

  دراسات علیا  بكالوریوس  دراسات علیا  بكالوریوس

  ١٣  ١  ٢  ١  ٩  الرمادي

  ١٠  -  ١  ١  ٨  الفلوجة

  ٧  -  ١  ١  ٥  هیت

  ٣  ١  -  -  ٢  حدیثة

  ٣  -  ١  ١  ١  عنه

  ٢  -  -  -  ٢  راوة

  ٢  -  ١  -  ١  القائم

  ٢  ٦  ٤  ٢٨  المجموع
٤٠  

  ٨  ٣٢  المجموع
  

  

  :Instrumentationأداة البحث 

  من خالل هدف البحث الحالي تمثلت أداة البحث بمقیاس التخطیط اإلستراتیجي:

  :Strategic Planning Scaleمقیاس التخطیط اإلستراتیجي 

  أعّد الباحثان مقیاسًا للتخطیط االستراتیجي من خالل:

مراجعتهمــــا وٕاطالعهمــــا علــــى أدبیــــات ودراســــات تناولــــت فــــي طیاتهــــا موضــــوع (التخطــــیط  -١

  ).اإلستراتیجي

استشارة مجموعة مـن المختصـین فـي العلـوم التربویـة والنفسـیة والمشـرفین االختصاصـیین،  -٢

  والتباحث معهم لإلفادة من آراءهم وتوجیهاتهم واالستنارة بآرائهم وأفكارهم بهذا الخصوص.

) فقرة موزعة على ٥٩وتكّون مقیاس التخطیط اإلستراتیجي بصورتھ األولیة من (
  مجاالت: ةأربع
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  :امتالك المشرف االختصاصي لمهارات التخطیط اإلستراتیجي: تكّون من  المجال األول

  ) فقرة.٢١(

  :وجود هیكل تنظیمي وواضح ومناسب لإلشراف االختصاصي: تكّون من  المجال الثاني

  ) فقرة.١١(

  :فقرة.١٤توافر اإلمكانات والتسهیالت الالزمة: تكّون من ( المجال الثالث (  

   فقرة.١٣وجود إدارة تعلیمیة علیا تؤمن بالتخطیط اإلستراتیجي: تكّون من ( الرابع:المجال (  

   :Scale Validity صدق المقیاس

یقصد به أن یقیس المقیاس ما وضع من أجله، بحیث یعطي صورة كاملة وواضحة 

)؛ ومن أجل التحقق من ٢١٠ص ،٢٠١٠ لمقدرة الفرد على الخاصیة المراد قیاسها.(العبسي،

  صدق المقیاس، عمد الباحثان إلى التحقق من اآلتي:

البحث عما یبدو أن المقیاس یقیسه، وهو المظهر  هو :face validity الصدق الظاهري - ١

العام للمقیاس أو الصورة الخارجیة له من حیث نوع الفقرات وكیفیة صیاغتها ومدى 

المقیاس بالفعل، ولكنه یشیر إلى  أي الیشیر إلى مایقیسه ؛)٤٧ص ،٢٠١٣ وضوحها.(مجید،

  ).١٩٦ص ،٢٠١٠ مایبدو ظاهریًا أنه یقاس.(عمر وآخرون،

بصیغته األولیة المتكّون  انوبغیة التثبت من صدق المقیاس الظاهري، َعَرَضه الباحث

مین في العلوم التربویة والنفسیة والمشرفین ) فقرة على مجموعة من المحك٥٩(من 

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في وضوح الفقرات وصیاغتها بصورة ) ١االختصاصیین، ملحق (

جیدة، وأي مالحظات أخرى تفید في تحسین نوعیة المقیاس، وقد جاءت نتیجة آرائهم حول 

) مع إجراءات تعدیالت على بعض فقراته، %٨٥فقرات المقیاس على نسبة اتفاق أكثر من (

  لذا عّدت جمیع فقرات المقیاس صادقة ظاهریًا.

یعـد التحلیـل اإلحصـائي لفقـرات المقیـاس خطـوة مهمـة وضـروریة فـي  ینة التحلیل اإلحصائي:ع

)؛ ١٤٤ص ،١٩٩٠ (اإلمـام وآخـرون، .لقیاسه عدّ بناء المقاییس النفسیة، ألنه یؤشر قیاس ما أ

ویــتم هــذا التطبیــق لتحلیــل فقــرات المقیــاس واســتخراج مــا یســمى بمعامــل التمییــز، بمعنــى الُحكــم 

على مدى صالحیة الفقرات من عدمها في تحقیـق أهـداف المقیـاس؛ لـذا طّبـق الباحثـان مقیـاس 

) مشــرفًا اختصاصــیًا ٨٠التخطــیط اإلســتراتیجي علــى عینــة عشــوائیة اســتطالعیة تكونــت مــن (



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧١٩ ( 

 

اختصاصــیة مـن مــدیریات التربیـة فــي األقضــیة التابعـة للمدیریــة العامـة لتربیــة محافظــة ومشـرفة 

  األنبار.

  :  Construct Validityأو(المفهوم) صدق البناء - ٢

من أهم أنواع الصدق المستخدم مع السمات االفتراضیة مثل الذكاء صدق البناء یعد 

التخطیط  وبما أن)، ١٣٥ص ،٢٠٠٢ (الظاهر، .والتفكیر واالستدالل والقدرات العقلیة

من صدق البناء عن طریق  انالباحث تحققلذا  ،مفهوم یتضمن مهارات متعددة اإلستراتیجي

، وهو أكثر قضیة معقَّدة تتعلق بالتركیب الداخلي مقیاساالتساق الداخلي لفقرات ال إیجاد

ریُد قیاسه، وعلیه للمقیاس أو األداة، ویتعلق صدق البناء بمعرفتنا النظریة للمفهوم الذي نُ 

ینبغي افتراض أن المفهوم له عدد من األبعاد المختلفة ثم معرفة أن كل فقرة لها عالقة بالبعد 

، یتم إیجاد عالقة مقیاسوألجل التحقق من صدق بناء ال؛ )Muijs,2004,p68الصحیح. (

للمجال الكلیة ارتباط بین درجة كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة للمجال، ألن الدرجة 

)، وُحسبت عالقة االرتباط باستخدام ١٠٨ص ،٢٠١٣ (مجید، .مقیاستعد معیارًا لصدق ال

(برنامج األكسل) خالل مصفوفة االرتباطات الداخلیة لالختبارات  معامل ارتباط بیرسون

 البالغ) عینة التحلیل اإلحصائي(خالل حساب درجات  لمقیاس التخطیط اإلستراتیجيالفرعیة 

، وكانت جمیع االرتباطات دالة وموجبة اختصاصیة ومشرفةاختصاصیًا مشرفًا  )٨٠( عددها

  :) یوضح ذلك٣( وهذا یشیر إلى صدق البناء، والجدول

  مجاالت) وداللتها اإلحصائیة مع  أربع( مجالمعامل ارتباط درجة كل  )٣جدول (

  لمقیاس التخطیط اإلستراتیجيالدرجة الكلیة 

  
  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٢٠(  

 

یتبین من الجدول أن مجاالت مقیاس التخطیط اإلستراتیجي حققت ارتباطات دالة مع 

وهي دالة إحصائیًا عند مستوى  )٠,٦٨ - ٠,٥١(الدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت مابین 

)٠,٠٥.(  

 لإلجابات النسبة المئویةالفرق بین هو  :Item Discriminationمعامل تمییز الفقرة 

النسبة المئویة لإلجابات الصحیحة في المجموعة و لعلیا الصحیحة في المجموعة ا

ق حساب القوة التمیزیة للفقرات هي أسلوب ائومن طر ؛ )١٥٠ص ،٢٠١٠الكوافحة، .(الدنیا

) علیا ودنیا كونها تمثل أفضل نسبة %٢٧نسبة ( انالمجموعتین المتطرفتین، إذ اعتمد الباحث

(الزوبعي بأقصى ما یمكن من حجم وتمایز.ین یمكن اعتمادها، ألنها تقدم لنا مجموعت

  ).٧٤،ص١٩٨١وآخرون،

) مشرفًا ومشرفة، ٨٠تم تطبیق المقیاس على عینة التحلیل اإلحصائي البالغ عددها (

)، ٢٢) من المجموعة الُعلیا والُدنیا منهم، إذ بلغ عدد المجموعة الُعلیا (%٢٧وأخذ نسبة (

كل فقرة من فقرات المقیاس باستعمال (االختبار ) في المجموعة الُدنیا، وقد تم تحلیل ٢٢و(

التائي)، والختبار داللة الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین العلیا والدنیا، تم مقارنة القیم 

) وبدرجة ٠٥,٠) عند مستوى داللة (١,٩٨التائیة المحسوبة بالقیمة التائیة الجدولیة البالغة (

  ) یوضح ذلك:٤)، والجدول (٤٢حریة (

یتبین من الجدول أن جمیع القیم التائیة المحسوبة لفقرات المقیاس أكبر من القیمة 

لفقرات ) ماعدا ا٠,٠٥) عند مستوى داللة (٤٢) بدرجة حریة (١,٩٨التائیة الجدولیة البالغة (

  ) فقرة.٥٦من المقیاس، وعلیه أصبح المقیاس مكّون من ( )، لذا تم حذفها٥١، ٣٢، ٩(

   :Reliability Scale ثبات المقیاس

هو مدى االتساق بین النتائج التي ُتجمـع مـن خـالل إعـادة تطبیـق المقیـاس نفسـه علـى 

 ،٢٠١٠ (ملحـم، األفراد أنفسهم تحت الظروف نفسها أو ظروف مشابهة إلى أكبر قـدر ممكـن.

  )؛ وقد تم التحقق من ثبات المقیاس بطریقتین هما:٣٤٨ص

  

  

  

  



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٢١ ( 

 

) القدرة التمیزیة لفقرات مقیاس التخطیط اإلستراتیجي بأسلوب المجموعتین ٤جدول (

  المتطرفتین

  
  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٢٢(  

 

  
  

اعتمـد الباحثـان طریقـة إعـادة االختبـار  :Test Retest Method طریقـة إعـادة االختبـار -١

تطبیــق المقیــاس علــى عینــة عشــوائیة  إذ أعــاداالســتخراج ثبــات مقیــاس التخطــیط اإلســتراتیجي، 

) یومــًا، إذ ١٥) مشــرفًا اختصاصــیًا ومشــرفة اختصاصــیة بفاصــل زمنــي قــدره (٥٠مؤلفــة مــن (

یجــــب أال  للمقیــــاس الثــــانيو إلــــى أن المــــدة الزمنیــــة بــــین التطبیــــق األول  Adamsأشــــار آدمــــز 



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٢٣ ( 

 

بیــق معامــل )، ومــن ثــم تــم تط٢٩٧ص ،٢٠١٠ تجــاوز أســبوعین أو ثالثــة أســابیع. (الكبیســي،ت

  ) یبین قیم ثبات كل مجال، والثبات الكلي للمقیاس.٥ارتباط بیرسون بین التطبیقین، والجدول (

ختبار وداللته العادة اإ طریقةبمقیاس التخطیط اإلستراتیجي ) قیمة ثبات ٥جدول(

  اإلحصائیة

  معامل االرتباط  المجال
درجة   القیمة التائیة (ت)

  الحریة

الداللة عند 

  الجدولیة  المحسوبة  )٠٥,٠مستوى (

  ٩,٩٥٩  ٠,٨٨  األول

٩٨  ١,٩٦  

  دال

  دال  ٩,٣٤٢  ٠,٩٠  الثاني

  دال  ٥,٨٧٦  ٠,٨٠  الثالث

  دال  ٨,٤٣١  ٠,٨٢  الرابع

  دال  ٧,١٦٠  ٠,٨٥  الثبات الكلي للمقیاس
  

  

 )٠,٠٥(عند مستوى  التائیة المحسوبة دالة إحصائیاً أن كل القیم  یتبین من الجدول

)، وهذا یعني أن ١,٩٦(البالغة الجدولیة التائیة كبر من القیمة أها ) كون٩٨حریة (درجة بو 

  .المقیاس یتسم بالثبات

للثبـات  ُتسـتخدم طریقـة ألفـا كرونبـاخ: Alpha–Cronbach Methodطریقة ألفا كرونبـاخ  -٢

مــن أجــل ترصــین ثبــات االختبــار، إذ تؤكــد هــذه الطریقــة المســتوى اإلیجــابي لتجــانس اإلجابــات 

على عموم الفقرات؛ ألن هذه الطریقة تعتمد على حساب االرتباطات بین درجات الفقـرات كـون 

  ).٢٩٧ص ،٢٠١٠ كل فقرة هي اختبار قائم بنفسه.(الكبیسي،

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، للمقیاس تم حساب معامالت الثبات للمجاالت األربعة 

) وهو معامل ٨٣,٠ككل ( )، ومعامل ثبات المقیاس٨٧,٠ -٧٧,٠وقد تراوحت قیمها ما بین (

) یوضح ذلك؛ وعلیه أصبح مقیاس ٦)، والجدول (١٦٥، ص٢٠١١ثبات جید.(عالم، 

  بیق.التخطیط اإلستراتیجي جاهزًا للتط

  

  

  

  

  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٢٤(  

 

  ككل مقیاسوال لمجاالت مقیاس التخطیط اإلستراتیجيمعامالت الثبات  )٦جدول (

  المجال األول  المجاالت
المجال 

  الثاني

المجال 

  الثالث
  المجال الرابع

 طمقیاس التخطی

  االستراتیجي ككل

معامل 

  الثبات
٠,٨٣  ٠,٨٣  ٠,٧٧  ٠,٨٥  ٠,٨٧  

  

  

) ٥٦تكّون المقیاس بصورته النهائیـة مـن ( في صورته النهائیة: مقیاس التخطیط اإلستراتیجي

فقــرة، ذات الخمســة بــدائل (مرتفعــة جــدًا، مرتفعــة، متوســطة، منخفضــة، منخفضــة جــدًا)؛ موزعــة 

)، ٥٦)، وأدنـى درجـة (٢٨٠، أي تكون أعلى درجـة للمقیـاس ()٢، ملحق (على أربعة مجاالت

) یوضح توزیع فقرات مقیـاس التخطـیط اإلسـتراتیجي علـى ٧)، والجدول (١٦٨بمتوسط نظري (

  المجاالت األربعة:

  ) توزیع فقرات مقیاس التخطیط اإلستراتیجي على المجاالت األربعة٧جدول (

  مجموع الفقرات  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت

١  
األول: امــتالك المشــرف االختصاصــي لمهــارات التخطــیط 

  االستراتیجي
٢٠  ٢٠ -١  

٢  
الثــاني: وجــود هیكــل تنظیمــي واضــح ومناســب لإلشــراف 

  االختصاصي
١٠  ٣٠ -٢١  

  ١٤  ٤٤ -٣١  الثالث: توافر اإلمكانات والتسهیالت الالزمة  ٣

٤  
ـــــالتخطیط  ـــــا تـــــؤمن ب الرابـــــع: وجـــــود إدارة تعلیمیـــــة علی

  اإلستراتیجي
١٢  ٥٦ -٤٥  

  ٥٦  المجموع
  

  

  :Statistical Means الوسائل اإلحصائیة

  SPSS على الحقیبة اإلحصائیة مافي التحلیل اإلحصائي لنتائج بحثه اناعتمد الباحث

  Microsoft Office Excel 2007 كمــا اســتخدم برنــامج معــالج البیانــات، 17 اإلصــدار

  لمعرفة اآلتي:



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٢٥ ( 

 

ــا - ١ ــع (ك لحســاب موافقــة المحكمــین علــى فقــرات مقیــاس  اســتعمل): Chi–Square( )٢مرب

  ).٢٢ص ،٢٠٠٧ التخطیط اإلستراتیجي. (الزهیري،

استعمل السـتخراج  :)Pearson Correlation Coefficent( تباط بیرسونر معامل ا - ٢

 (عبــد الحفــیظ وآخــرون، .بنــاء المقیــاس ثبــات المقیــاس بطریقــة إعــادة االختبــار ولحســاب صــدق

  ).١٢٧ص ،٢٠٠٤

ــة تمییــز الفقــرة - ٣ إلیجــاد القــوة  تاســتعمل :(Item Discrimination Equation) معادل

  ).٢١٥ص ،٢٠١٢ مقیاس الخجل االجتماعي. (أبو صالح وعدنان،التمییزیة لفقرات 

مقیاس الخجل إلیجاد معامل ثبات فقرات  تاستعمل :Cronbach Alpha ألفا كرونباخ - ٤

  ).١٦٥ص ، ٢٠١١االجتماعي. (عالم،

اســـتخدمت إلیجـــاد األوســـاط المرجحـــة، وتحدیـــد مـــدى تـــوافر لكـــل فقـــرة مـــن معادلـــة فشـــر:  - ٥

 ،٢٠١٣فقـــرات االســـتبانة مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العینـــة للفقـــرات وترتیبهـــا ترتیبـــا تنازلیًا.(مجیـــد،

   ).٨٧ص

اســـتخدم لوصـــف ومعرفـــة درجـــة كـــل فقـــرة وترتیبهـــا بالنســـبة إلـــى الفقـــرات  الـــوزن المئـــوي: - ٦

  ).٩٣ص ،٢٠٠٤، األخرى.(الهیتي

ــائي - ٧ ــار الت ــة واحــدة) t-test( االختب نــة اســتعملت إلیجــاد داللــة الفــروق بــین أفــراد عی :لعین

  ).٣٢٧ص ،١٩٨٩ .(الراوي،البحث وفق متغیر قضاء التربیة

أفــراد اســتعملت إلیجــاد داللــة الفــروق بــین  :لعینتــین مســتقلتین )t-test( التــائياالختبــار  - ٨

  ).٣٢٩ص ،١٩٨٩ (الراوي، ).والشهادة عینة البحث وفق متغیري (الجنس،

ااا 

وام 

:واض:أو 

ما متطلبات توظیـف التخطـیط اإلسـتراتیجي فـي تطـویر اإلشـراف االختصاصـي  الهدف األول:

  في محافظة األنبار من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین:

للُحكم على درجة توافر متطلبات توظیف التخطیط اإلستراتیجي في تطویر اإلشراف 

  المقیاس اآلتي في الحكم على درجة التوافر  اناالختصاصي في محافظة األنبار، اعتمد الباحث

  للفقرات:



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٢٦(  

 

  ) مقیاس الُحكم المحكي على درجة التوافر لكل فقرة٨جدول (

  الوزن المئوي  الدرجة  ت

  %١٠٠ -% ٨٥  جداً مرتفعة   ١

  %٨٥أقل من  -% ٧٠  مرتفعة  ٢

  %٧٠أقل من  -% ٥٥  متوسطة  ٣

  %٥٥أقل من  -% ٤٠  منخفضة  ٤

  %٤٠أقل من   منخفضة جداً   ٥

  

التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المقیاس  اناستخرج الباحث

  توضح ذلك:) ١٢)، (١١)، (١٠)، (٩وللمجاالت األربعة، والجداول (

  الوسط المرجح والوزن المئوي ودرجة التوافر لفقرات المجال األول: امتالك المشرف  )٩جدول (

  االختصاصي لمهارات التخطیط إلستراتیجي

  
  



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٢٧ ( 

 

   المجال األول هي: في فقرتین أعلى إن الجدول من یتضح

 علـى درجــةحصــلت  ، فقـد)المناسـب الوقــت فـي الســلیم القـرار تخـذا( تــنص التـي) ٩( الفقـرة -١

، ویمكـن جـداً  مرتفعـة درجـة وهـي) وبهذا نالت المرتبـة األولـى ٧٩,٥) ووزن مئوي (٣,٩٧حدة (

  أن یعزو ذلك إلى:

  االختصاصي المشرف كفایات هي إحدى المناسب الوقت في السلیم القرار اتخاذ على القدرة 

 .الناجح

  القرار اتخاذ في قدرته تنمیة في االختصاصي المشرف عمل بیعةتساعد ط. 

 وقـــد ،)االختصاصـــي لإلشـــراف مســـتقبلیة رؤیـــة صـــیاغة ســـتطیعأ( تـــنص التـــي) ٢( الفقـــرة -٢

 درجـــة وهـــي) وبهـــذا نالـــت المرتبـــة الثانیـــة ٧٦) ووزن مئـــوي (٣,٨٠حـــدة ( حصــلت علـــى درجـــة

 ، ویمكن أن یعزو ذلك إلى:مرتفعة

   على القدرة منحتهُ  اإلدارة في عمله خالل منالمشرف االختصاصي  اكتسبها التي الخبرةإن 

 .مستقبلیة ةرؤی صیاغة

   ةرؤیـــ صـــیاغة ســـاعدته علــى المــدارس بمـــدراء المســـتمرالمشـــرف االختصاصــي  احتكــاكإن 

 .مستقبلیة

   تتطلــب التــي االختصاصــي لإلشــراف التربیــةعــام  مــدیر قبــل مــن الممنوحــة الصــالحیاتإن 

 .مستقبلیة ةرؤی صیاغة یستطیع جعلته ومتابعة قرارات اتخاذ

  :المجال األول هي في فقرتین أدنىفي حین كانت 

ــــــي) ١٦( الفقــــــرة -١ ــــــنص  الت ــــــة للمهــــــارات امتالكــــــي ضــــــعف(ت ــــــالتخطیط الخاصــــــة اإلداری  ب

ـــد ،)االســـتراتیجي ـــى درجـــة فق ـــت المرتبـــة ٥٦) ووزن مئـــوي (٢,٨حـــدة ( حصـــلت عل ) وبهـــذا نال

  متوسطة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهيالتاسعة عشرة 

  االستراتیجي التخطیط في متخصصة لدورات االختصاصیین المشرفین معرفة عدم. 

  التخطـیط مجـال فـي الحدیثة التكنولوجیا ممارسةل االختصاصیین المشرفین بعض قلة اهتمام 

 .االستراتیجي

 فقــد )اإلشـرافي لعملـي مسـتقبلیة ةرؤیـ صـیاغة فــي قـدرتي ضـعف( التـي تـنص) ١٧( الفقـرة -٢

 درجة وهي) وبهذا نالت المرتبة العشرون ٥٣,٥) ووزن مئوي (٢,٦٧حدة ( حصلت على درجة

  منخفضة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى:



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٢٨(  

 

  االستراتیجي بالتخطیط یناالختصاصی ینالمشرف اهتمام قلة. 

  االستراتیجي التخطیط بمفاهیمالمشرفین االختصاصیین  إلمام ضعف. 

  االستراتیجي بالتخطیط تهتم دوراتفي  االختصاصیین المشرفین دخول قلة.  

وجود ) الوسط المرجح والوزن المئوي ودرجة التوافر لفقرات المجال الثاني: ١٠جدول (

  ھیكل تنظیمي واضح ومناسب لإلشراف االختصاصي

  
  

  

   المجال الثاني هي: في فقرتین أعلى إن الجدول من یتضح

حصــلت  فقــد ،)مســتقلة تربویــة وحــدة االختصاصــي اإلشــراف عــدیُ ( تــنص التــي) ٢الفقــرة ( -١

مرتفعـة،  درجـة وهـي) وبهـذا نالـت المرتبـة األولـى ٧٦,٥) ووزن مئـوي (٣,٨٢حـدة ( على درجة

  ویمكن أن یعزو ذلك إلى:

 االختصاصي المشرف بعمل اإلداریة الوحدات رؤساء تدخل عدم. 

 المناسب القرار اتخاذ في حریة المشرف االختصاصي. 



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٢٩ ( 

 

 فقــــد ،)العلیــــا اإلدارة مســــؤولیة االســــتراتیجي التخطــــیط إن اعتقــــد(التــــي تــــنص ) ٣( الفقــــرة -٢

 درجـة وهـي) وبهـذا نالـت المرتبـة األولـى ٧٦,٥) ووزن مئـوي (٣,٨٢حـدة ( حصلت على درجـة

  متوسطة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى:

 القرارات بعض باتخاذ صالحیاتلیس لدیهم  االختصاصیین المشرفین إن. 

 العلیا اإلدارة إلى الرجوع تتطلب القرارات بعض إن. 

  :المجال الثاني هي في فقرتین أدنىفي حین كانت 

 العامـــة المدیریـــة مهـــام مـــن اإلســـتراتیجیة الخطـــط رســـم إن اعتقـــد) التـــي تـــنص (٩الفقـــرة ( -١

) وبهـــذا نالـــت ٤٢) ووزن مئـــوي (٢,١حـــدة ( حصـــلت علـــى درجـــة ، فقـــد)المحافظـــة فـــي للتربیـــة

  یعزو ذلك إلى:منخفضة، ویمكن أن  درجة وهيالمرتبة التاسعة 

 اإلستراتیجیة الخطط رسم في المسؤولیة عن االختصاصیین المشرفین بعض تخلي. 

  مــــن االســــتراتیجي التخطــــیط وعلیــــه ،الوظیفــــة حــــدیثي االختصاصــــیین المشــــرفین معظــــمإن 

 .التربیة مدیریة مسؤولیة

 لعملیــة االختصاصــي لإلشــراف التنظیمــي الهیكــل مالئمــة ضــعف(تــنص  التــي) ٨( الفقــرة -٢

) وبهــــذا نالــــت ٤٠) ووزن مئــــوي (٢حــــدة ( حصــــلت علــــى درجــــة فقــــد ،)االســــتراتیجي التخطــــیط

  منخفضة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهيالمرتبة العاشرة 

 عام بشكل االستراتیجي التخطیط إهمال.  

 د.األم والطویلة القصیرة الخطط اتخاذ في الوظیفي الروتین اعتماد  

  

  

  

  

  

  

  

  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٣٠(  

 

لفقرات المجال الثالث: توافر ودرجة التوافر الوسط المرجح والوزن المئوي  )١١جدول (

 اإلمكانات والتسهیالت الالزمة

 
  

  

  المجال الثالث هي: في فقرتین أعلى إن الجدول من بینیت

 ، فقــــدوقــــت وتكلفـــة كبیــــرین) إلـــى) التــــي تـــنص (یحتــــاج التخطـــیط االســــتراتیجي ٤الفقـــرة ( -١

 درجـة وهـي) وبهـذا نالـت المرتبـة األولـى ٧١,٤) ووزن مئـوي (٣,٥٧حـدة ( حصلت على درجـة

  مرتفعة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى:

 .أن أي تخطیط یحتاج إلى وقت وتكلفة كبیرین  

 للقیــام مناســبة غیــر االختصاصــي اإلشــراف میزانیــة تخصیصــات() التــي تــنص ٥الفقــرة ( -٢

) وبهـــذا ٦٤,٥) ووزن مئـــوي (٣,٢٢حـــدة ( حصـــلت علـــى درجـــة فقـــد ،)االســـتراتیجيبـــالتخطیط 

  متوسطة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهينالت المرتبة الثانیة 

 ـــة  كونـــه االســـتراتیجي التخطـــیط تناســـب وال جـــداً  محـــدودة االختصاصـــي اإلشـــراف إن میزانی

  .والبعیدة والمتوسطة القصیرة منهاعدة  خطط على یشتمل ألنه، طائلة مالیة مبالغ إلى یحتاج

  :المجال الثالث هي في فقرتین أدنىفي حین كانت 



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٣١ ( 

 

 ةشـرافیاإل والفعالیـات األنشـطة إلجـراء مناسبة وغرف قاعات تتوافر) التي تنص (٨الفقرة ( -١

) وبهذا نالت المرتبة الثالثة عشر ٤٠) ووزن مئوي (٢حدة ( حصلت على درجة )، فقدالمتنوعة

  منخفضة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهي

 أقضـیة  مـدیریات یـعمج فـي االختصاصـیین المشرفین عملل خاصة إشرافیة قاعات فراتو  قلة

  التابعة للمدیریة العامة لتربیة محافظة األنبار. التربیة

 فـــي بـــه خـــاص حاســـوب جهـــاز اختصاصـــي مشـــرف لكـــل یتـــوافر) التـــي تـــنص (٧الفقـــرة ( -٢

) وبهـــذا نالـــت المرتبـــة الرابعـــة ٣٤) ووزن مئـــوي (١,٧حـــدة ( حصـــلت علـــى درجـــة )، فقـــدمكتبـــه

  منخفضة جدًا، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهيعشر 

 ونیواكبــ میجعلهــبهــم، ممــا  خــاص حاســوب جهــازل امــتالك بعــض المشــرفین االختصاصــیین 

 ،یـةالعالم االسـتراتیجیة الخطـط علـى واالطالع االنترنت شبكة خالل من ّطور والتقدم العلميالت

 .الجهاز هذا مثل مدیریة التربیة مله توفر ولم

لفقرات المجال الرابع: وجود إدارة ودرجة التوافر الوسط المرجح والوزن المئوي  )١٢جدول (

 االستراتیجيتعلیمیة علیا تؤمن بالتخطیط 

  

  المجال الرابع هي: في فقرتین أعلى إن الجدول من بینیت



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٣٢(  

 

 ، فقـد)ومرغـوب ضـروري ریـالتغی بـأن العلیـا التعلیمیـة اإلدارة تـؤمن) التي تـنص (١الفقرة ( -١

 درجــة وهــي) وبهــذا نالــت المرتبــة األولــى ٦٩) ووزن مئــوي (٣,٤٥حــدة ( حصــلت علــى درجــة

  متوسطة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى:

 رغـــم متوســـطة یـــریالتغ فـــي العلیـــا اإلدارة برغبـــة االختصاصـــیین المشـــرفین اقتنـــاع درجـــة إن 

ــــادات فــــي حــــدثت التــــي التغیــــرات ــــىالتعلیمیــــة القی ــــك إل ــــان ذل  المشــــرف قناعــــة ، ویــــرجح الباحث

 السیاسـي والوضـع والثقافـة بالفكر تغیراً  تتطلب وجذریة حقیقیة التغییر عملیة بأن االختصاصي

  .الالزمة اإلمكانیات فراوتو  واالجتماعي

 اإلدارة مجـال فـي االسـتراتیجي بـالتخطیط والمختصـین الخبـراء نـدرة() التي تـنص ٢الفقرة ( -٢

) وبهـــذا نالـــت المرتبـــة ٦٥,٥) ووزن مئـــوي (٣,٢٧حـــدة ( حصـــلت علـــى درجـــة ، فقـــد)التعلیمیـــة

  متوسطة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهيالثانیة 

 وعـدم بتنفیـذها والمطالبة زمني بجدولو  العلیاالتعلیمیة  اإلدارة قبل منیتم  الخطط وضع إن 

  .المحلیة واإلدارات العلیاالتعلیمیة  اإلدارة بین التنسیق

  :في حین كانت أدنى فقرتین في المجال الرابع هي

 فــي االختصاصــي للمشــرف الراجعــة التغذیــة دم اإلدارة التعلیمیــةتقــ) التــي تــنص (٧الفقــرة ( -١

) وبهــذا ٥٠) ووزن مئــوي (٢,٥حــدة ( حصــلت علــى درجــة )، فقــداالســتراتیجي التخطــیط مجــال

  منخفضة، ویمكن أن یعزو ذلك إلى: درجة وهينالت المرتبة الحادیة عشر 

 التغذیــة لــه تقــدم ال الــذ ،االســتراتیجي التخطــیط فــي دور لــه لــیس االختصاصــي إن اإلشــراف 

  .الراجعة

 معنویـــةالو  مادیـــةال حـــوافزال بمـــنح اإلدارة التعلیمیــة اهتمـــام ضـــعف) التـــي تـــنص (٦الفقــرة ( -٢

حـــدة  حصـــلت علـــى درجـــة فقـــد)، االســـتراتیجي التخطـــیط مجـــال فـــي االختصاصـــیین للمشـــرفین

منخفضـة، ویمكــن أن  درجـة وهـي) وبهـذا نالـت المرتبـة الثانیـة عشـر ٤٩) ووزن مئـوي (٢,٤٥(

  یعزو ذلك إلى:

 المشـرف ومسؤولیات مهام ضمنهو  عام بشكل التخطیط بأن العلیا التعلیمیة اإلدارة اعتقاد 

  .الحوافز أو للمكافئات حاجة فال لذلك ،أداءه مقابل راتبه یتقاضى الذي االختصاصي

 وزارة التربیـة، وعلیــه  أولویـات ضـمن لیسـت االختصاصـي لإلشـراف االسـتراتیجیة الخطـط نإ

  دیم الحوافز المادیة والمعنویة لمن یعدها.لتق رال مبر 
  



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٣٣ ( 

 

فـي تطـویر اإلشـراف                 االسـتراتیجيمـا درجـة تـوافر متطلبـات توظیـف التخطـیط الهدف الثاني: 

  من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین: االختصاصي في محافظة األنبار

، تم استخراج االستراتیجيللتعّرف على درجة توافر متطلبات توظیف التخطیط 

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومتوسط الوزن المئوي لكل مجال من المجاالت 

أظهرت النتائج تباینًا واضحًا في متوسط الوزن المئوي وفي قیمة األوساط  األربعة، وقد

  ) یوضح ذلك:١٣الحسابیة، والجدول (

 هاوترتیب االستراتیجيلمجاالت مقیاس التخطیط ) األوزان النسبیة ١٣ل (جدو 

  
  

  

فـي تطـویر  االسـتراتیجيیتبین من الجدول إن درجـة تـوافر متطلبـات توظیـف التخطـیط 

إن هـذه النسـبة  ان)، ویـرى الباحثـ٥٩,١١اإلشراف االختصاصي كانت متوسطة وبـوزن مئـوي (

متوقعــة فــي ظــل الظــروف والصــعوبات والمعوقــات التــي تواجــه اإلشــراف االختصاصــي، وكونــه 

یعــد مــن االتجاهــات الحدیثــة فــي  االســتراتیجيلــیس مؤسســة منفصــلة، فضــًال عــن إن التخطــیط 

أن الدرجـــــة  اناإلدارة التربویـــــة التـــــي تجـــــد عـــــدم قبـــــول وصـــــعوبة فـــــي التطبیـــــق، ویـــــرى الباحثـــــ

(المتوسطة) تحتاج إلـى جهـود كبیـرة لالرتفـاع بهـا لكـي ُتمّكـن مـن الشـروع فـي تطبیـق التخطـیط 

  في اإلشراف االختصاصي. االستراتیجي

  جاالت كما یأتي:كما یتبین من الجدول إن ترتیب الم



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٣٤(  

 

  :امتالك المشـرف االختصاصـي لمهـارات التخطـیط االسـتراتیجي: حصـل علـى  المجال األول

  ).٦٨,٢٢وزن مئوي قدره (

  :حصـــل علـــى وزن االســـتراتیجيوجـــود إدارة تعلیمیـــة علیـــا تـــؤمن بـــالتخطیط  المجـــال الرابـــع :

  ).٥٨,٨٧مئوي قدره (

  :وجـود هیكـل تنظیمـي واضـح ومناسـب لإلشـراف االختصاصـي: حصـل علـى  المجال الثاني

  ).٥٨,٤٠وزن مئوي قدره (

  :تـــــوافر اإلمكانـــــات والتســـــهیالت الالزمـــــة: حصـــــل علـــــى وزن مئـــــوي قـــــدره  المجـــــال الثالـــــث

)٥٠,٩٥.(  

) أي بدرجــــة تــــوافر ٦٨,٢٢بــــوزن مئــــوي ( (المجــــال األول) المرتبــــة األولــــىفقــــد احتــــل 

إن هذا أمر طبیعي ألنه ُیمثـل وجهـة نظـر المشـرفین االختصاصـیین  (متوسطة)، ویرى الباحث

في أنفسهم، فضًال عن ذلك فقد عمـل بعـض المشـرفین االختصاصـیین مـدراء للمـدارس الثانویـة 

فـــي مدرســـته وان كـــان بشـــكل مبســـط، وقیـــامهم  االســـتراتیجيأو اإلعدادیـــة أي مـــارس التخطـــیط 

  ذ خططها.باإلشراف العام على المدارس ومتابعة تنفی

أنـه ینبغـي أن تصـل مهـارات الُمشـرف  انوعلیه رغم هذه الدرجـة (المتوسـطة) یـرى الباحثـ

إلــى أقصــى درجــة ممكنــة عــن طریــق الــدورات  االســتراتیجياالختصاصــي فــي مجــال التخطــیط 

لمؤسســـات أخـــرى والمشــاركة فـــي عملیـــة التخطـــیط  اســـتراتیجیةالتدریبیــة واالطـــالع علـــى خطــط 

  لإلشراف االختصاصي. االستراتیجي

) أي بدرجــة تــوافر ٥٠,٩٥بــوزن مئــوي ((المجــال الثالــث) المرتبــة الرابعــة فــي حــین احتــل 

ذلــك إلــى ضــعف اإلمكانــات المادیــة للنظــام التعلیمــي بشــكل عــام  ان(منخفضــة)، ویعــزو الباحثــ

ولإلشـراف االختصاصـي بشـكل خـاص، ونـدرة حصـول مؤسسـات مـدیریات التربیـة فـي محافظــة 

األنبار على أجهزة وأدوات وأیة تسهیالت أخرى بسبب األوضاع الحالیة التي تمر بها محافظـة 

تصاصــیین نحــو اإلمكانــات والتســهیالت تتمیــز األنبــار، فضــًال عــن ذلــك إن آراء المشــرفین االخ

فــي عملهــم وفــي أثنــاء تنفیــذ  ابعــدم الرضــا والســخط والتــذمر بســبب الصــعوبات التــي یواجهونهــ

الــــدورات، لــــذا ینبغــــي العمــــل علــــى تحســــین الوضــــع فــــي هــــذا المجــــال، والوصــــول بالتســــهیالت 

  واإلمكانات المادیة إلى وضع أفضل.



أ..دااي 
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 )٧٣٥ ( 

 

لـدى المشـرفین  االسـتراتیجيلة الفروق في توظیف التخطـیط التعّرف على دال  الهدف الثالث:

  االختصاصین وفق متغیر الجنس (ذكور، إناث).

 لدى المشرفین االختصاصـیین توظیف التخطیط اإلستراتیجيلحساب داللة الفروق في 

) ١٤) اســتخدم االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین، والجــدول (اث، إنـذكـور( جـنسوفـق متغیـر ال

  ذلك:یوضح 

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم التائیة المحسوبة والجدولیة : )١٤جدول (

 )اثإن ،ذكور( جنسحسب متغیر ال لمقیاس التخطیط اإلستراتیجي

  
  

  

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بالنســـبة لمتغیـــر الجـــنس نـــه ال أ یتبـــین مـــن الجـــدول

فــي محافظــة  ییناالختصاصــ نمشــرفیالالتخطــیط االســتراتیجي لــدى  فــي توظیــف (ذكــور، إنــاث)

كانــت القیمــة التائیــة  إذ، اإلجمــاليلمقیــاس ا وال األربعــةمــن حیــث مجــاالت المقیــاس ال األنبــار

) وبدرجـة حریـة ٠,٠٥داللـة (من القـیم التائیـة المحسـوبة عنـد مسـتوى  ) أصغر٢,٠٢(الجدولیة 

)٣٨.(  

موضـوع لمن كال الجنسین  المشرفین االختصاصیین إلمام إن إلىذلك  انویعزو الباحث

 اإلشـرافمعـرفتهم لمتطلبـات توظیفـه فـي ، ومـن ثـم فـإن التخطیط االسـتراتیجي قـد یكـون متقاربـاً 



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٣٦(  

 

فـي اسـتجاباتهم تعـزى  إحصـائیةظهر فـروق ذات داللـة تذلك لم لو ، االختصاصي معرفة موحدة

أظهـرت إحـدى نتائجهـا أنـه التـي  )٢٠٠٤الد،(الجـ لمتغیر الجنس وتتفق هذه النتیجة مـع دراسـة

 .عزى لمتغیر الجنستُ  إحصائیةذات داللة  توجد فروق

لـدى المشـرفین  االسـتراتیجيالهدف الرابع: التعّرف على داللة الفروق فـي توظیـف التخطـیط 

  االختصاصین وفق متغیر الشهادة (بكالوریوس، دراسات علیا). 

 لـدى المشـرفین االختصاصـیین االسـتراتیجيتوظیـف التخطـیط لحسـاب داللـة الفـروق فـي 

) اســتخدم االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین، دراســات علیــا، بكــالوریوس( الشــهادةوفــق متغیــر 

  یوضح ذلك: )١٥والجدول (

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم التائیة المحسوبة والجدولیة : )١٥(جدول 

 )دراسات علیا - بكالوریوس( شهادةحسب متغیر ال لمقیاس التخطیط اإلستراتیجي

  
  

  

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بالنســـبة لمتغیـــر الشـــهادة نـــه ال أ یتبـــین مـــن الجـــدول

 ییناالختصاصــ نمشـرفیالالتخطــیط االسـتراتیجي لــدى  (بكـالوریوس، دراســات علیـا) فــي توظیـف

كانــت  إذ، اإلجمــاليلمقیــاس اوال  األربعــةال مــن حیــث مجــاالت المقیــاس  األنبــارفــي محافظــة 

 إذقریبــة مــن بعضــها فــي جمیــع المجــاالت،  (للبكــالوریوس، ودراســات علیــا)الحســابیة  األوســاط
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داللــة مــن القــیم التائیــة المحســوبة عنــد مســتوى  أصــغر )٢,٠٢( كانــت القیمــة التائیــة الجدولیــة

  ).٣٨) وبدرجة حریة (٠,٠٥(

مـــــن حملــــــة الشـــــهادات الجامعیــــــة  لبحـــــثذلــــــك بـــــأن معظـــــم عینــــــة ا انویفســـــر الباحثـــــ

)، وحملــة الشــهادات العلیــا (ماجســتیر، دكتــوراه) وُیمثلــون نســبة %٧٧,٥( یمثلــونو (بكــالوریوس) 

فــإن معــارفهم  مــن ثــممتخصصــون بتخصصــات أكادیمیــة ولــیس بــاإلدارة التربویــة، و )، %٢٢,٥(

وتتفـــق هـــذه  بالشـــهادة الجامعیـــة،، ولـــم یتـــأثر قاربـــةتیجي متومعلومـــاتهم حـــول التخطـــیط االســـترا

 ا فروقــاً مــالتــي لــم تظهــر نتائجه )٢٠١٢)، ودراســة (العلــوي،٢٠٠٤(الجــالد، النتیجــة مــع دراســة

  الشهادة.تعزى لمتغیر  إحصائیةذات داللة 
  

لـــدى  الهـــدف الخـــامس: التعـــّرف علـــى داللـــة الفـــروق فـــي توظیـــف التخطـــیط اإلســـتراتیجي

المشرفین االختصاصین وفق متغیر قضاء التربیـة (الفلوجـة، الرمـادي، هیـت، حدیثـة، عنـة، 

  راوة، القائم). 

 لـدى المشـرفین االختصاصـیین مقیاس التخطـیط اإلسـتراتیجيلحساب داللة الفروق في 

ختبار استخدم اال ، القائم)راوهالرمادي، هیت، حدیثة، عنة،  ،الفلوجة( قضاء التربیةوفق متغیر 

  یوضح ذلك )١٦إلیجاد داللة الفروق، والجدول ( ة واحدةالتائي لعین

فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لمتغیر قضاء التربیـة  ده ال توجنأ یتبین من الجدول

مــن التخطــیط االســتراتیجي  (الفلوجــة، الرمــادي، هیــت، حدیثــة، عنــة، راوة، القــائم) فــي توظیــف

فـــي المجـــاالت (األول، والثـــاني،  األنبـــارفـــي محافظـــة  ییناالختصاصـــ نمشـــرفیال وجهـــة نظـــر

  والثالث، والرابع) وكذلك بالنسبة للمقیاس الكلي.

كــون أقضــیة المحافظــة متقاربــة البیئــة والجمیــع مــرتبطین بالمدیریــة الباحــث ذلــك  عــزووی

یـــة العامـــة لتربیـــة األنبـــار ویأخـــذون التوجیهـــات منهـــا مباشـــرًة، ویخضـــعون لـــنفس الـــدورات التربو 

المتخصصـــة التــــي تقیمهــــا المدیریــــة العامــــة لتربیــــة األنبــــار/ قســــم اإلشــــراف االختصاصــــي فــــي 

مجــــــــاالت اإلشــــــــراف التربــــــــوي االختصاصــــــــي؛ وجــــــــاءت هــــــــذه النتیجــــــــة متفقــــــــة مــــــــع دراســــــــة 

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي  د) التـــي أظهـــرت إحـــدى نتائجهـــا أنـــه ال توجـــ٢٠١٢(العلـــوي،

ومعوقـات تطبیقــه بــین أفــراد العینـة ُتعــزى لمتغیــر المنطقــة مراحـل تطبیــق التخطــیط االســتراتیجي 

  التعلیمیة.
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والقیم التائیة المحسوبة والوسط الفرضي األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٦(جدول 

الفلوجة، الرمادي، هیت، (قضاء التربیةحسب متغیر  لمقیاس التخطیط اإلستراتیجيوالجدولیة 

 ئم)حدیثة، عنة، راوة، القا
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:متا:Conclusions 

  یمكن أن نخلص إلى االستنتاجات اآلتیة: البحث الحاليفي ضوء نتائج 

إن درجة توافر متطلبات توظیف التخطیط اإلستراتیجي في تطویر اإلشراف االختصاصي  -١

  ).٥٩,١١كانت متوسطة وبوزن مئوي (

اإلســـتراتیجي وفقـــًا لمتغیـــر الجـــنس فـــروق دالـــة إحصـــائیة فـــي توظیـــف التخطـــیط  دال توجـــ -٢

  (ذكور، إناث).

فـــروق دالـــة إحصـــائیة فـــي توظیـــف التخطـــیط اإلســـتراتیجي وفقـــًا لمتغیـــر الشـــهادة  دال توجـــ -٣

  (بكالوریوس، دراسات علیا).

قًا لمتغیر قضاء التربیـة في توظیف التخطیط اإلستراتیجي وف فروق دالة إحصائیة دال توج -٤

الثــاني، والثالــث، األول، و فــي المجــاالت (ة، عنــة، راوة، القــائم) (الرمــادي، الفلوجــة، هیــت، حدیثــ

  والرابع) وكذلك للمقیاس ككل.

:تاRecommendations:  

  باألمور اآلتیة: انفي ضوء ما تقدم من نتائج، یوصي الباحث

 حدیثــــة بــــأجهزة وٕامــــدادهم ومســــتلزماتها حاســــوب بــــأجهزة االختصاصــــیین المشــــرفین تزویـــد -١

 .استخدامها على وتدریبهم

 حضـــــورهم خـــــالل مـــــن المحلـــــي والمجتمـــــع االختصاصـــــي اإلشـــــراف بـــــین العالقـــــة تقویـــــة -٢

 .األمور أولیاء اجتماعات

 ومدراء االختصاصیین المشرفین على یوزع االستراتیجي التخطیط عن إرشادي دلیل توفیر -٣

 .  المدارس

 بحیـث لهـا التابعـة والمـدارس التربیـة مـدیریات داخـل االسـتراتیجي ثقافـة تكریس على العمل -٤

 .فیها والعاملین المدیریات ثقافة من یتجزأ ال جزءاً  تصبح

 .دافعیتهم وٕاثارة للتحفیز محدد نظام ووضع االختصاصي لإلشراف المادي الدعم توفیر -٥

 المراجعــة فضــًال عــن األقــل علــى ســنوات ثــالث كــل االســتراتیجي التخطــیط بعملیــة القیــام -٦

 .التنفیذیة الخطط وتصمیم المستفادة الدروس على بناءً  السنویة

:راتاSuggestions: 

  ما یأتي: انفي ضوء ما سبق واستكماًال للبحث الحالي یقترح الباحث



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٤٠(  

 

 فــــي االختصاصــــي اإلشــــراف تطــــویرإجــــراء دراســــة توظیــــف التخطــــیط اإلســــتراتیجي فــــي  -١

 .الشاملة الجودةإدارة  مبادئ ضوء في األنبار محافظة

إجــراء دراســة التخطــیط اإلســتراتیجي لــدى المشــرفین االختصاصــیین فــي محافظــات العــراق  -٢

 (دراسة مقارنة).

 جامعـة كلیـات عمـداء لـدى اإلبـداعي بـالتفكیر وعالقتـه االسـتراتیجي التخطیطإجراء دراسة  -٣

  .األنبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادر: 

)، مقدمة في اإلحصاء (مبادئ وتحلیل باستخدام ٢٠١٢أبو صالح، محمد صبحي وعدنان محمد عوض ( - ١

SPSSدار المسیرة للنشر، عمان.٦)، ط ،  

)، التخطیط للمستقبل في المنظمات الذكیة، دار الیازوري للنشر، ٢٠٠٩أبو النصر، مدحت محمد ( - ٢

  عمان.

  دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد. )، القیاس والتقویم،١٩٩٠اإلمام، مصطفى محمود ( - ٣

  )، اإلدارة والتخطیط التربوي، مكتبة الرشد للنشر، الریاض.٢٠٠٦بن دهیش، خالد عبد اهللا وآخران (  - ٤



أ..دااي 

 

اااظ

اافا  ما 
 

 )٧٤١ ( 

 

)، اإلدارة التعلیمیة (اإلستراتیجیة، الجودة، ٢٠٠٦( بریدي، مارجریت وجالتر، رون ولیفاسیس، روزالین - ٥

  ة النیل العربیة، القاهرة.الموارد)، ترجمة (بهاء شاهین)، مجموع

)، التخطیط اإلستراتیجي في التعلیم (تخطیط معاصر في عالم متجدد)، الدار ٢٠١٠الجبوري، حسین ( - ٦

  العربیة للعلوم ناشرون، بیروت.

، مؤسسة آفاق للدراسات ١)، األسس العامة لإلدارة التربویة، ط٢٠٠٩الجبوري، وداد وعقیل الفتلي ( - ٧

  اد.واألبحاث العراقیة، بغد

  )، التخطیط االستراتیجي في المنظومة المدرسیة، دار الفكر للنشر، عمان.٢٠٠٧( الحریري، رافدة - ٨

  ، دار الثقافة للنشر، عمان.١)، القیادة وٕادارة الجودة في التعلیم العالي، ط٢٠١٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( - ٩

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٣إلدارة التربویة، ط)، ا٢٠١٣حسان، حسن محمد ومحمد حسنین العجمي ( -١٠

)، اتجاهات حدیثة في اإلشراف ٢٠٠٦حسین، سالمة عبد العظیم، وعوض اهللا سلیمان عوض اهللا ( -١١

  التربوي، دار الوفاء الدنیا للنشر، اإلسكندریة.

  )، اإلدارة اإلستراتیجیة، مكتبة عین الشمس، القاهرة.٢٠٠٩خطاب، عایدة سید ( -١٢

، مركز ١)، االتجاهات الحدیثة في اإلدارة التربویة والمدرسیة، ط٢٠١٣طارق عبد أحمد (الدلیمي،  -١٣

  دیبونو لتعلیم التفكیر، عمان.

 ، دار إثراء للنشر، عمان.١)، اإلدارة التربویة ودیمقراطیة التعلم، ط٢٠١١الدوري، علي حسین ( -١٤

، مكتبة المجتمع العربي ١الحدیث، ط)، اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي ٢٠٠٦ربیع، هادي مشعان ( -١٥

  للنشر، عمان.

، دار الفكر العربي ١منظومة الجودة الشاملة، ط -)، اإلدارة المدرسیة٢٠٠٨الزهیري، إبراهیم عباس ( -١٦

  للنشر، القاهرة.

  )، األصول في البحث العلمي، إصدارات جامعة األنبار، العراق.٢٠٠٧الزهیري، عبد الكریم محسن ( -١٧

  )، االختبارات والمقاییس النفسیة، دار الكتب، جامعة الموصل.١٩٨١لجلیل وآخرون (الزوبعي، عبد ا -١٨

  )، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، دار الثقافة، عمان.٢٠٠٢الظاهر، زكریا محمد وآخرون ( -١٩

، دار القلم ١)، الخطة اإلستراتیجیة المدرسیة دلیل عمل إرشادي، ط٢٠٠٥عباس، محمود السید ( -٢٠

  إلمارات العربیة المتحدة.للنشر، ا

  )، اإلدارة والتخطیط التربوي النظریة والتطبیق، دار المسیرة، عمان.٢٠١٣العجمي، محمد حسنین ( -٢١

، دار ١)، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي (أصولها وتطبیقاتها)، ط٢٠١٣عطوي، جودت عزت ( -٢٢

  الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.

  ، دار المسیرة، عمان.٤القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة، ط)، ٢٠١١عالم، صالح الدین ( -٢٣

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.١)، القیاس النفسي والتربوي، ط٢٠١٠عمر، محمود أحمد وآخرون ( -٢٤

  ، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة.١)، التخطیط اإلستراتیجي، ط٢٠٠٨الغنیم، عثمان محمد ( -٢٥

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٣)، التخطیط التربوي، ط٢٠١٢( غنیمة، محمد متولي -٢٦



ممارما 
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 )٧٤٢(  

 

)، اإلشراف التربوي ٢٠٠٩القاسم، بدیع محمود مبارك ومحمود عبد الكریم جاسم الزبیدي ( -٢٧

  .٦٨-٧)، ص٥واالختصاصي في العراق الواقع واآلفاق، مجلة دراسات تربویة، جامعة بغداد، العدد (

، مؤسسة مصر ١ء التطبیقي في العلوم االجتماعیة، ط)، اإلحصا٢٠١٠الكبیسي، وهیب مجید ( -٢٨

  مرتضى للكتاب العراقي، بیروت.

)، معوقات التخطیط االستراتیجي في جامعة أم ٢٠١٢أحمد البدارنة ( يالكلثم، حمد مرضي وحازم عل -٢٩

  ).١٠(القرى من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، العدد 

، ٣)، القیاس والتقییم وأسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة، ط٢٠١٠كوافحة، تیسیر مفلح ( -٣٠

  دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان.

، مركز دیبونو ١)، أسس بناء االختبارات والمقاییس النفسیة والتربویة، ط٢٠١٣( مجید، سوسن شاكر -٣١

  لتعلیم التفكیر، عمان.

)، اإلدارة والتخطیط التربوي، مكتبة الرشید، ٢٠٠٥الحمید وفدوى فاروق ( مصطفى، صالح عبد -٣٢

  الریاض.

)، اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات القرن الحادي ١٩٩٩المغربي، عبد الحمید عبد الفتاح ( -٣٣

  والعشرین، مجموعة النیل العربیة، القاهرة.

 ، دار المسیرة للنشر، عمان.٦وعلم النفس، ط)، القیاس والتقویم في التربیة ٢٠١٢( ملحم، محمد سامي -٣٤

)، دور التخطیط االستراتیجي في زیادة فاعلیة اإلدارة المدرسیة بمحافظة ٢٠٠٨نور الدین، مازن سلیم ( -٣٥

  غزة، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

داریة، دار وائل للنشر، )، األسالیب اإلحصائیة في العلوم اإل٢٠٠٤الهیتي، صالح الدین حسین ( -٣٦

  عمان.

)، تطّور التربیة "التقریر الوطني لجمهوریة العراق"، مركز البحوث التربویة، وزارة ٢٠٠٤وزارة التربیة ( -٣٧

  التربیة، جمهوریة العراق.

  ، دار الیازوري للنشر، عمان.١)، اإلدارة اإلستراتیجیة، ط٢٠١٠یاسین، سعد ( -٣٨
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مرتبة حسب اللقب العلمي والحروف  انأسماء المحكمین الذین استشارهم الباحث) ١ملحق (

 األبجدیة

 
  

  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٤٤(  

 

  ) ٢ملحق (

  مقیاس التخطیط اإلستراتیجي بصورته النهائیة

  جامعة األنبار

  كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة

  قسم العلوم التربویة والنفسیة 
  

  

  عزیزي المشرف االختصاصي..

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته... ... مشرفة االختصاصیةعزیزتي ال
  

بعــــض اآلراء والمواقــــف التــــي تعبــــر عــــن واجباتــــك حــــول  بحــــثإجــــراء  انم الباحثــــیــــرو 

معاونتك في اإلجابة عن فقرات المقیاس المرفـق طیـًا بكـل دقـة وصـراحة وذلـك  اودیو اإلشرافیة، 

  ) تحت البدیل الذي ینطبق علیك.بوضع عالمة (

  من غیر إجابة . فقرةي ك أوال تتر  فقراتالیرجى اإلجابة عن جمیع 

 فقط. لبحث العلميااض وألغر  انعلمًا إن اإلجابة سریة وال یطلع علیها سوى الباحث  

  لیك مثال یوضح ذلك..إ و 

  الفقرة  ت
مرتفعـــــــــــة 

  جداً 
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

منخفضــــة 

  جداً 

١.  
اعتقد إن أهداف اإلشراف االختصاصـي 

  قصیرة المدى.
          

  

  شكرنا وامتناننامع جزیل 
  

                           

  الباحثان                                                                        

عبد الكریم محسن الزهیري                                          أ.م.د                                                           

  عــامر كـافي الجوعاني                                                                  
  
  

  أسم الُمشرف االختصاصي:

    أنثى         ذكر  :لجنسا
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   دراسات علیا         بكالوریوس  الشهادة:
  

  قضاء التربیة: 

  

  



ممارما 

 

)د٢ا(انم)(٢٠١٤ول 

 

 )٧٤٦(  

 

  


